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מבוא: רשות הטבע והגנים מזמינה מגוון סקרים ממומחים חיצוניים על מנת לקבל 

 מידע והמלצות שמשמשים בעבודתה לקביעת מדיניות וממשק. הדעות המוצגות

 בעבודה זו הן אלו של הכותב, ואינן משקפות בהכרח את אלו של רשות הטבע והגנים.

 רקע

בריכות חורף הן מקווי מים זמניים בהם נקווים מי גשמים לתקופת זמן שנעה בין ימים 
. תכונה זו מקנה לבריכות חורף את אופיין )2891גזית, (ספורים למספר חודשים 

צורים ייחודיים למקווי ם ייכוללחי והצומח של בריכות חורף ההאקולוגי והביולוגי הייחודי. 
 מנצלים שזדמנים יצורים מו, (חיים, מיני צומח מסוימים-סרטנים ירודים, דו)מים זמניים 

מיני  ,חיים, עופות מים-חרקי מים, דולמשל )גופי מים אחרים וגם את גוף המים הזמני גם 

מתאפיינים צומח בשלולית החי וה(. 2891; גזית, Zedler, 2003ים; צומח מסוימ

מאפשרות את קיומם בבית גידול שהתנאים האקולוגיים שהתאמות ביולוגיות מיוחדות ב

חורף הבריכות  ם שלמאכלסיה .)1002גזית וחובריו, (בו משתנים קיצונית במשך השנה 

והגעה מהירה מצטיינים בתגובה מהירה להתמלאות הבריכה במים, במחזור חיים קצר 
; Zedler, 2003)  לשלב הרבייתי, וביכולת לשרוד את התקופה היבשה בבריכה ובסביבתה

 (.2891גזית, 

חובבי לחות תומכים במגוון רחב של צמחים ובעלי חיים  מקווי מים ומקווי מים זמניים
שמספקים בין  ,צמחייהו. הימצאותם בקרבת מקווי מים קשורה לזמינות מים ויבשתיים

מבין בעלי החיים שאינם מאכלסי מים (. Patton, 2005במזון ) מסתור ושפע יחסי השאר

בציפורים במהלך  )קבועים וזמניים(מובהקים בולטת למשל התמיכה של מקווי מים 

  (.Pennington et al., 2008; Silveria, 1996) נדידתן

הוגדרו באירופה ( Mediterranean temporary ponds: MTP)בריכות חורף מסיבות אלו, 

חודיים לשמירת יאזורים יכ םכבית גידול חשוב בעדיפות גבוהה לשימור "על ידי הגדרת
(. European Economic Community (EEC), 2007; Annex I, habitat code: 3170)טבע" 

של מים מתוקים המאוימים ביותר.  המערכות האקולוגיותבין בישראל בית גידול זה הוא 
Levin et al. (1008 ,) 55%-, נעלמו למעלה מהשנים האחרונות 250-שבמעריכים 

שנותרו , ואלו בישראלבאזור מישור החוף שהיו מהביצות ובריכות החורף הטבעיות 
 15.2-מ)כמו כן, שטח מקווי המים הזמניים ירד בסדר גודל . נפגעו במידה זו או אחרת

הרס הבריכות והפגיעה המתמשכת בהן נגרם באופן ישיר ועקיף  .(קמ"ר 1.2-קמ"ר ל
הובילה לכך ששטחי בור פתוחים  בגודל האוכלוסייה בישראלעלייה  מפעילות אדם.

השפעות אנתרופוגניות אלו גרמו להרס פיזי של  הוסבו למטרות עיור, תעשייה וחקלאות.
)פגיעה  יים במשטר הניקוז, זיהום מקורות המים ושינושלהן הבריכות והסביבה היבשתית

. ההתרחבות של הפעילות באגן הניקוז ו/או צמצומו, בכלל זה פגיעה בהידרופריודה(
לכליאתם של מקווי המים  גם עירונית על חשבון שטחים טבעיים פתוחים גרמה בין היתר

 (Levin et al., 2009) ששרדו במישור החוף בישראל בשטח בנוי ובין כבישים הזמניים

 .ה מכך התרחש קיטוע של האוכלוסיותוכתוצא

 חיים ומצבם בישראל -דו

. על פי המאכלסים בריכות חורףחיים שקיימים בישראל, שישה -מתוך שבעה מיני דו
מינים מוגדרים ברמות שונות של סכנת  שישהנתוני הספר האדום של החולייתנים 

 Pelobates) והחפרית המצויה (Ommatotriton vittatus) הכחדה. טריטון הפסים
syriacus )מוגדרים בסכנת הכחדה חמורה (CR ,)הקרפדה הירוקה (Bufotes variabilis )

(, EN)  מוגדרים בסכנת הכחדה( Salamandra infraimmaculataה )והסלמנדרה הכתומ

 Pelophylax) צפרדע הנחליםו( VU) מוגדרת כמין פגיע( Hyla savignyi) האילנית המצויה
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bedriagae סיכון נמוכה( מוגדרת ברמת (NT ,1001( )גפני ;www.iucnredlist.org מבין .)

( מתרבים P. syriacus( והחפרית המצויה )B. variabilis, הקרפדה הירוקה )לעילשהמינים 

המינים הללו )למעט ישראל מהווה גבול תפוצה דרומי לרוב אך ורק במקווי מים זמניים. 
של האילנית המצויה בערב ה מבודדת יצפרדע הנחלים שנמצאת גם במצרים ואוכלוסי

חיי, עגולשון שחור גחון, מין בסכנה קריטית להכחדה, קיים -מין נוסף של דוהסעודית(. 
  אינו מאכלס מקווי מים עונתיים. ,ככל שידועובעמק החולה 

-לדוחיים כסמנים למצב בריכות החורף בישראל. -דוכאמור בסקר הנוכחי משמשים ה
הם מנצלים את בית הגידול בשלב  –למצב הבריכה  כסמניםחיים מספר יתרונות 

האקווטי ובשלב היבשתי. השלב האקווטי רגיש לאיכות המים והשלב היבשתי רגיש 
 לשינויים )כימיים ופיזיים( בבריכה ובסביבתה בעונה היבשה. 

 

 מטרות

מצב ו מצב בריכות החורף בישראללעקוב לאורך זמן אחר מטרתו של הסקר הנוכחי הוא 
ריכות חיים מוערך באמצעות שיעור הב-דו של מצב אוכלוסיות .אוכלוסיות של דוחיים

. מצב הבריכות מוערך בריכות חורף( 215)מתוך  המאוכלסות בכל אחד מהמינים
חברת חסרי אפיון של , אחת מהבריכותבכל חיים -מיני הדו והרכב מספר, באמצעות

 החוליות הגדולים, בכלל זה אלו הייחודיים לבריכות החורף. 

א נעשה )היו שנים של ,ספוראדי בשנים עברו בוצעו סקרים של בריכות החורף באופן
. סקר זה מתוכנן , לעתים כחלק ממחקרזור גיאוגרפי מוגבלבהם דיגום כלל(, ולרוב בא

בקנה מידה ארצי כל שנה  על ידי רשות הטבע וך טווח, שייערךלהיות חלק מניטור אר
ף טיתרונו של הסקר הנ"ל הוא יכולתו להציע בכל שנה תמונת ח. באותן הבריכותו
(snapshotעל מצב אוכלוסיות דו )-נתונים שיאספו לאורך זמן . חיים ומצב הבריכות

להתריע על קיומן של לאתר תבניות תפוצה של בעלי החיים,  באמצעות הסקר יאפשרו
ולהמליץ על  חיים-אוכלוסיות של דובאו  שמתבטאות בדעיכה במצב הבריכות הפרעות

שכוללת  ,לסקר במתכונתו הנוכחית ,עם זאת .גופיי המים ומאכלסיהןדרכים לשימור 
 מספר מגבלות: קיימות ,ביקור אחד בעונה

  חיים בבתי -אכלוס דומצב אחר  ,ובהתאם עוקב אחר בתי גידול לחים שקיימיםהסקר
ואינם קיימים עוד,  לא קיימת התייחסות לגופי מים שנהרסו לאורך השנים .גידול אלה

במצב הבריכות  דעיכהכפי שתואר לעיל )בפרק הרקע(. כלומר בהכרח קיימת 
 .הדוח בממצאי משתקפות ואינן שיתכן ,חיים-ואוכלוסיות דו

  מאחר  .בעונה מסויםבמועד  המיםהסקר מבוסס על דיגום שבוצע בכל אחד בגופי
חיים בין השנים, שנובעים בין השאר -ויתכנו הבדלים במועד תחילת הרבייה של דו

יכולת ה ,מגורמי סביבה כמועד תחילת גשמים, פיזור משקעים בעונה וטמפרטורה
בכל אחת  שמאכלסים כל אחד מגופי המים (וחסרי החוליות)חיים -לזהות את כלל דו

על מנת להתמודד עם מגבלה זו מתחיל הסקר כל שנה לאחר  .תהוא מוגבל מהשנים
, לאחר מכן מבוצע דיגום שהתקבלו עדויות שהחלה רבייה בבריכות במרכז הארץ

שמאחרות להבשיל. יתרה מכך, על מנת לצמצם את השונות  יותר, צפוניותבבריכות 
-של מצב אכלוס דושבין השנים ועל מנת לזהות באופן אמין מגמות ארוכות טווח 

כלל הנתונים שנאספים ברצף של שלוש  נסכמיםחיים בבריכות החורף בישראל 
מגמות ארוכות טווח יקבעו באמצעות מעקב אחר תצפיות אלה  .שנים לתצפית יחידה

יושוו לכלל הממצאים  1025-1025למשל שכוללות את התצפיות של שלוש שנים )
  (. 1028-1022 -שיאספו ב

של  ארציחיים -סקר דושל שלישית ההשנה מציג את הממצאים של הדוח הנוכחי כאמור, 
, גליל התחתון ,גליל העליוןגולן, בב ארצי נה מידהבק . הסקר נערך רשות הטבע והגנים

נדגמו  (2017שבוצע השנה ) במהלך הסקר ., במרכז הארץ עד לדרום מישור החוףבכרמל
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כלל מעיינות, והשאר מקווי מים זמניים )בריכות חורף(.  שלושהמתוכם , גופי מים 232
ביוטיים של כלל -ומאפיינים א ממדיםהמידע המפורט שנאסף בסקר הנוכחי, בכלל זה 

 אחריםובעל חיים  הדומיננטיהצומח חיים בהן, -במועד הדיגום, רשימת דו בריכות החורף
 .מפורטים בנספח א' צבים, זוחלים()חסרי חוליות, דגים, 

זהו  .1025-1025הממצאים שנאספו בשנים  גם מסכם את כלל הדוח הנוכחי בנוסף לכך 
בדוח . חיים בבריכות החורף בישראל-אוכלוסיות דולמצב  דוח מסכם ראשוןלמעשה 
חיים שמאכלסים -מבוסס על מספר מיני דוהלכל בריכה  מדד עושר משוקלל מוצגהנוכחי 

היא לאפשר השוואה של מצב הבריכות  מטרתו של המדד .מידת נדירותםו אותה
עדוף ף לכך, מאפשר מדד הבריכות לבצע תשקיימות היום למצבן לפני עשרים שנה. בנוס

הנתונים ששמשו לחישוב הציין מוצגים )של מאמצי שימור עבור כל אחת מבריכות החורף 
 בנספח ג'.  מופיעותהמלצות אקולוגיות לממשק הבריכות . (בנספח ב'
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 : ד"ר דנה מילשטייןתכנית הניטור מטעם רט"ג תמנהל

ד"ר יריב מליחי, ד"ר עמית דולב, עמוס סבח,  , ד"ר דנה מילשטייןפרנטים מקצועיים: ר

 חוה גולדשטיין, יפתח סיני, רועי פדרמן, בן רוזנברג.

 לירון גורן.: מבצעי הסקר

 .דנה מילשטיין לירון גורן, :כותבי המסמך

סקר ארצי   –חיים בבריכות חורף -ניטור דו, 2018גורן, ל. ומילשטיין, ד.: המסמך טוטצי

 פרסומי חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים  .2017שנת 

 /http://www.nature-conservation.org.il: זמינות להורדה
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 שיטות

 האתרים שנכללו בסקר

מתוך רשימת בריכות החורף במאגר נבחרו אתרי הסקר גופי מים.  עשרים וחמשמאה בדו"ח זה נכללים 

מחוזיים לוגים ותוך התייעצות עם אקו חיים בהם, -מידע היסטורי על נוכחות דועל סמך הנתונים של רט"ג, 

. הבריכה הצפונית ביותר הייתה בריכת (')מפת המחוזות והמרחבים ברט"ג מופיעה בנספח ה ומרחביים ברט"ג

 גופי מיםמ ואחדארבעים שבמחוז מרכז.  אשקלוןדרומית ביותר הייתה בריכת חוז צפון, והבממסעדה ש

בריכות נדגמו במרחב איו"ש  ארבע(, מכלל האתרים שנבדקו בסקר הנוכחי 33%במחוז מרכז ) הם נדגמוש

אתרים במרחב  61(, %..61בריכות נדגמו במרחב גליל עליון ) 23( במרחב גליל תחתון, 63%בריכות ) 61(, 3.2%)

 חשוב לציין שבכל אחת מהשנים נדגמו גופי מים (.%.2בריכות במרחב גולן ) 36-(, ו%..62כרמל ועמקים )

שלא נכללים בניתוח הנתונים: גופי מים אלו הם מעיינות, נחלים ובריכות שנדגמו רק פעם אחת  נוספים

לסקר בשלב מאוחר(. סך כל מספר גופי המים שנדגמו  נוספובמהלך שלוש השנים הללו )מכיוון שנהרסו או 

 .6.1( הוא 2162-.216שלוש השנים )סה"כ גופי המים שנדגמו במהלך , ו631הוא  2162בסקר 

 

 ומודל הסקר שיטות הדיגום

, מדרום הארץ וצפונה )על סוף חודש פברואר לתחילת חודש מאיבין בכל אחת מהשנים עבודת השדה התבצעה 

 התייבשותן(. בכל בריכה נרשמה נקודת ציון צפוי של מועדבהתאם לבשלה של בריכות החורף ופי גרדיאנט ה

שטח הבריכה,  את כוללשאור מילולי י)על פי רשת ישראל חדשה(. כל בריכה תועדה בצילום ונרשם ת מרכזית

מיני צומח דומיננטי מאפיינים ייחודיים )ריח, צבע או גוון למים(. צוינו ככל שקיימים ומים  מירבי של עומק

ביוטיים הכוללים ריכוז ורוויה בחמצן, -משתני איכות מים א ותועדובכל בריכה נמדדו  בגוף המים ובשוליו.

 (.YSIפרמטרי )-באמצעות מכשיר מדידה מולטי ,(pHטמפרטורה, מוליכות חשמלית וערך הגבה )

( לאיתור μm211-011קוטר נקבים של באמצעות רשת פלנקטון )השנה פעם אחת במהלך כל בריכה נדגמה 

חברת  חיים, וחסרי חוליות גדולים. הדיגום התבצע במספר אזורים בבריכה על מנת לקבל ייצוג של-ראשני דו

איסוף בעלי , גוף המים, קרקעית, צמחייה(. שוליים של גוף המיםלמשל בתי הגידול השונים )ב החי שמתקיימת

בנוסף התבצעה סריקה רגלית . ם נוספים למאגר המינים באותו האתרהחיים נמשך עד אשר לא התווספו מיני

חיפוש מתחת למחסות פוטנציאליים בסמוך לבריכה. כל  בוצעלאיתור הטלות, שרוכי ביצים ומשלימי גלגול. 

. ותועדו בתנאי שדה בעלי החיים שנמצאו בדיגום זוהו עד לרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר האפשרית

אמת לאקולוגית בתי גידול לחים. לאחר -חיים, תועדו ודווחו בזמן-מצבים חריגים )תחלואה/מוות( של דו

 .)ולאחר מכן ייבוש מלא( 21%באמצעות אתנול  כלי העבודהו הציוד האישי כל חיטוי של בוצעהדיגום 

 

 ,בקנה מידה ארצי ראוי לציין שקיים קושי מובנה בתכנון סקר מסוג זה. מחד קיים רצון לשקף מגמות

. בנוסף קיים רצון שהמידע יהיה ובתפרוסת ארצית שמשמעותן ביקור במספר גדול ככל שניתן של גופי מים

שמתקיימים בכל אחת  חיים-דוהמינים של ה"אמיתי" ככל שניתן, כלומר שישקף באופן מדויק את מגוון 

ביקורים רבים ככל שניתן בכל אחת מהבריכות לאורך העונה. מנגד, מדובר על סקר   , שמשמעותומהבריכות

ולכן גם מאמץ הדיגום מוגבלים. במודל שנבחר עבור סקר ארוך טווח זה  שזמינים לו שנתי, שכמות המשאבים

ודל זה . מ(אתרבביקור אחד בעונה ) בעונה על חשבון מספר הביקורים ,ניתנה עדיפות למספר גדול של בריכות
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השונות חיים בבריכות. הערכת חסר זו גדלה עוד יותר לאור -צפוי כאמור להציג הערכת חסר למצב אכלוס די

, שונות במועד תחילת רבייה בין אזורים שונים חיים-דושקיימת במועד תחילת רבייה של מינים שונים של 

מנת  עללות בכמות פיזור משקעים(. בארץ )מוקדם יותר במרכז הארץ ומאוחר יותר בצפונה( ובין השנים )כת

חיים שנאספים ברצף של שלוש -כלל נתוני אכלוס הדו נסכמיםלצמצם את השונות הבין שנתית של הנתונים 

שנים עוקבות לתצפית אחת. בדרך זו ניתן לעקוב באופן אמין יותר אחר מגמות ארוכות טווח שמתרחשות 

 חיים בבריכות החורף בישראל.-במצב אכלוס דו

 

 טטיסטיקהס

-, הושוו נתוני הסקר בהייחודייםחיים והסרטנים -ארוכות טווח באחוזי האכלוס של הדו מגמותלצורך בחינת 

( מאותם אתרים. בגודל המדגם הנוכחי ניתן לזהות .211בריכות חורף עם נתוני הסקר של גפני וגזית ) .0

(. על מנת לזהות power analysis) %01( באחוזי האכלוס רק אם אלו עולים על 2X)מבחן  מובהקיםשינויים 

בערך מגודל המדגם  21או פחות, מספר הבריכות צריך להיות גדול פי  61%שינויים מובהקים בטווח של 

בחינת המגמות  הנוכחי. לכן, בחרתי שלא לבצע את המבחן הסטטיסטי הנ"ל ולהתמקד בהצגת המגמות.

 .2Xמבחן  ארוכות הטווח בגולן ובמחוז מרכז נעשתה באמצעות 

 

 סטאטוס סיכון משוקלל עם  חיים-דו עושראינדקס 

הבריכות  עבורשפותח  . האינדקססטאטוס סיכון שהלםמשוקלל עם  דוחיים עושרבסקר זה מוצג אינדקס 

עבור הערכת ערכיות של בתי גידול מימיים שפותחו במדינות אחרות אינדקסים תואם בעקרונותיו  בישראל

 ;Foster et al, 1992; Painter, 1999; Oertli et al., 20002; Biggs et al., 2005)שמירת טבע של למטרות ו

Sahuquillo and Miracle, 2015 של הבריכה חשיבותה  את מבטא, .  -ל  6, שנע בין ערך של ( . האינדקס

 .וסטאטוס הסיכון שלהםמידת ו בבריכהחיים -מספר מיני הדו על סמךלשימור 

זה שנקבע להם שמבוסס על  לסטאטוס הסיכון,דקס ניתן לכל אחד מהמינים ציון את האינ לחשבעל מנת 

שנתנו סכימה של הציונים  בוצע באמצעות חישוב האינדקס  .(6)טבלה  בספר האדום של חולייתנים בישראל

של  תאורטיקבל יכול לנוע בין ערך תהסכום שמ (. 2162-ו .216בבריכה )בשנים אחד המינים שהיו נוכחים  לכל

במחוז/מרחב שבו  חיים נמצאים בבריכה-כל מיני הדו) .0או  3. של תיאורטי מרבילערך ( חיים-דו)ללא  1

 ,60-21, 6-63 ,1קטגוריות ) .-לק לטווח זה חו. ה(נוכחות סלמנדרות או כאלו שבהם אין סלמנדרות, בהתאמה

 1צגות את הציינים שנעים בין ישמי ,(באזורים ללא סלמנדרות .30-0, 20-33, 62-23, 6-66, 1או  40-53 ,22-31

 5גבוה(,  עושר משוקלל) 4בינוני(,  עושר משוקלל) 3(, עושר משוקלל נמוך) 2ביותר(,  ךנמו עושר משוקלל)

כלל המידע ששמש לפיתוח הציינים עבור כל אחד מהבריכות מפורט  .בהתאמה ,ביותר( גבוה עושר משוקלל)

 בנספח ב'. 
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חיים וסטטוס השימור שלהם כפי שמתואר בספר האדום של -של כל מין דו העושר המשוקלל. ציוני 1טבלה 
 החולייתנים בישראל.

 ציון סטטוס שימור שם המין

 CE 16 חפרית מצויה

 CE 16 טריטון הפסים

 EN 8 קרפדה ירוקה

 EN 8 סלמנדרה כתומה

 VU 4 אילנית מצויה

 LC 1 צפרדע נחלים

 

היא לסייע בתעדוף בשלב זה,  שפותח ומוצגכפי  עושר המשוקללה אינדקס למטרתו שחשוב לציין ש

שנובעת בעייתיות מובנית  קיימת. למרות זאת, בנפרד כל מחוז/מרחב בתוך שמירת טבע של בריכות חורףל

של העושר המשוקלל המקסימלי. ערך זה נקבע על פי הגבולות המנהלתיים של קביעה שרירותית מ

ישנם פרמטרים נוספים בנוסף, . מרחבי/מחוזות רט"ג, ולא בהכרח על פי התפוצה המקומית של המינים

להם חשיבות בערכיות של בריכות, למשל גודל, קרבה וקישוריות לבריכות אחרות. היבטים אלה אינם באים 

 באינדקס הנוכחי.לדי ביטוי 

 תוצאות

לצורך שברור, מקומפלקס גופי מים היו קטנים מאד וחלק  אחד עשר. גופי מים 631נדגמו  שלוש שנות הסקרב

 .62-הפרק הביולוגי אם כן, עוסק בסומק(. חרבת תעלת נ"ט, נבלט,  –הניתוח אוחדו לשלושה אתרים )עין זיון 

 62-ב. כלל חיים-לא נמצאו דושכן החזיקו מים  ,נוספים 15-וב במועד הסקריבשים  היו 17מתוכם אתרים, 

חיים וסביר שהיעדרם במהלך הסקר -חיים נצפתה בעבר נוכחות רבה של דו-גופי המים חסרי הדו 32מתוך 

מאמץ דיגום בלתי מספק באתרים "( או חולון- "השמורה"הודיה", ", דחי" –נובע ממועד הדיגום )מאוחר מדי 

 (.מזרחית" בריכת יער") גדולים מאוד

. טווח הטמפרטורות בבריכות השונות היה 2בטבלה  יםמופיע גופי המיםבכל  שנמדדו ביוטיים-המשתנים הא

 מהתפרוסת הגיאוגרפית הרחבה של הסקרמעלות. הטווח הרחב נובע  .2-מעלות צלסיוס, ל 66רחב ונע בין 

. טווח הבריכה עצמה )עומק מים, מידת הצלה וכד( , שעת מדידה, ומאפיינים של)מישור החוף, רמת הגולן וכו'(

תרומה של )מדד שיכול להצביע על  2775µS-)מי גשם( ל 149µS-ונע מ רחבהמוליכות החשמלית היה אף הוא 

 61%. טווח הרוויה בחמצן היה, כצפוי, גבוה אף הוא ונע בין (בריכה בתהליך התייבשות, או זיהום, מי תהום

פריחת אצות, פעילות פוטוסינתטית  –)מצב אאוטרופי  611%-נשימתית מוגברת( ועד לפעילות על )מעיד 

בתחילת העונה שיעור החמצן בבריכה נוטה להיות נמוך . מוגברת(. הבדלים אלו נובעים אף הם ממועד הדיגום

 ועולה בהמשך העונה עד למצב אאוטרופי במהלך ההתייבשות. מצב אאוטרופי יכול להיגרם מוקדם יותר

בעונה גם כתוצאה מהפרעות דוגמת תרומה של חומר אורגאני )כתוצאה מזיהום או רעייה( או חומרי הזנה 

 )כתוצאה מנגר חקלאי(.
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 רוויה אחוז/או ו גבוהה מוליכות כגון חריגים ערכים בכל האתרים שנדגמו. ביוטיים-א נתונים ריכוז. 2טבלה 

  .באדום מסומנים מאד נמוך או גבוה

 טמפרטורה תאריך אתר מרחב מחוז
מוליכות 
חשמלית 

(uS/cm) 

 -חמצן 
אחוז 

 רוויה )%(
pH 

 90 255 21 27/4/2017 רום-אל גולן צפון
 8.9 54 799 25 10/5/2017 אל מכפי עליונה גולן צפון 

 יבש יבש יבש יבש 10/5/2017 אל מכפי תחתונה גולן צפון

 111 1001 20 27/4/2017 מזרח -באב אל הווא  גולן צפון
 104 751 22 27/4/2017 מערב -באב אל הווא  גולן צפון 
 77 456 17 21/4/2017 עליונה -בזק  גולן צפון 
 78 552 17 21/4/2017 תחתונה -בזק  גולן צפון 
 n/a n/a n/a n/a 21/4/2017 בריכת נוב גולן צפון 

 8.93 94 370 18.8 27/4/2017 זעורה גולן צפון

 62 501 23 27/4/2017 חושנייה גולן צפון
 97 407 14 21/4/2017 מיצר יקוצא גולן צפון 
 n/a n/a n/a n/a 27/4/2017 מסעדה גולן צפון 

 n/a n/a n/a n/a 10/5/2017 מרום גולן גולן צפון

 n/a n/a n/a n/a 10/5/2017 2מרום גולן  גולן צפון

 9.65 253 228 25 10/5/2017 סלוקיה גולן צפון

 83 801 20 21/4/2017 עיון בגו'ריה גולן צפון
 n/a n/a n/a n/a 10/5/2017 6עין זיון  גולן צפון 

 9.1 155 301 22 10/5/2017 2עין זיון  גולן צפון

 9.2 60 400 21 10/5/2017 3עין זיון  גולן צפון

 9 203 308 20 10/5/2017 עסנייה דרום גולן צפון

 8.9 65 285 18 10/5/2017 עסנייה צפון גולן צפון

 70 655 25 27/4/2017 פארג' מזרח גולן צפון
 72 453 24 27/4/2017 פארג' מערב גולן צפון 
 9.1 93 294 24.3 10/5/2017 צורימען דרום גולן צפון 

 9.3 155 328 21.5 10/5/2017 צורימען צפון גולן צפון

 9.3 160 918 21.6 27/4/2017 קצרין גולן צפון

 9.5 250 245 25 10/5/2017 רזניה גולן צפון

 יבש יבש יבש יבש 21/4/2017 שמורת נוב גולן צפון

 8.9 31 538 20.2 10/5/2017 שעבניה דרום גולן צפון

 9.87 104 421 21 10/5/2017 שעבניה צפון גולן צפון

 80 661 14 27/4/2017 שעל צפון גולן צפון
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 טמפרטורה תאריך אתר מרחב מחוז
מוליכות 
חשמלית 

(uS/cm) 

 -חמצן 
אחוז 

 רוויה )%(
pH 

 75 937 9 3/4/2017 61א"ג  גליל עליון צפון
 n/a n/a n/a n/a 26/4/2017 בור ברעם גליל עליון צפון 

 8.73 141 428 18 26/4/2017 מחפורת -ג'יש  גליל עליון צפון

 8.48 153 328 19.6 26/4/2017 ג'יש מזרח גליל עליון צפון

 8.48 153 328 19.6 26/4/2017 2ג'יש מזרח  גליל עליון צפון

 8.48 153 328 19.6 26/4/2017 3ג'יש מזרח  גליל עליון צפון

 8.6 94 375 17.6 26/4/2017 דובב גליל עליון צפון

 יבש יבש יבש יבש 26/4/2017 קק"ל -דלתון  גליל עליון צפון

 9.2 160 520 21 26/4/2017 הג'ובה גליל עליון צפון

 8.95 123 457 14 3/5/2017 הזבוד גליל עליון צפון

 9.44 111 213 13.3 3/5/2017 הפסגה עליוןגליל  צפון

 8.53 1 2232 16.3 27/4/2017 הר דלתון גליל עליון צפון

 51 391 8.45 3/4/2017 הר סאסא גליל עליון צפון
 9.03 72 897 20 27/4/2017 יעף גליל עליון צפון 

 n/a n/a n/a n/a 3/4/2017 6כפר שמאי  גליל עליון צפון

 יבש יבש יבש יבש 3/4/2017 2כפר שמאי  גליל עליון צפון

 57 293 6.6 3/4/2017 3כפר שמאי  גליל עליון צפון
 n/a n/a n/a n/a 27/4/2017 ליד הר דלתון גליל עליון צפון 

 9.55 170 320 19 26/4/2017 מושב דלתון גליל עליון צפון

 8.53 146 1728 23 27/4/2017 מנחם גליל עליון צפון

 8.9 100 810 23 26/4/2017 נחלית עליוןגליל  צפון

 8.5 23 588 16 26/4/2017 סאסא גליל עליון צפון

 101 392 13.3 3/4/2017 פאסוטה גליל עליון צפון
 8.55 30 522 17.9 26/4/2017 פרעה גליל עליון צפון 

 n/a n/a n/a n/a 3/4/2017 צוריאל דרום גליל עליון צפון

 75 293 8.9 3/4/2017 אסתרקבר  גליל עליון צפון
 9.3 71 314 12.9 27/4/2017 קש גליל עליון צפון 

 9.3 143 281 23 26/4/2017 ריחניה גליל עליון צפון

 יבש יבש יבש יבש 27/4/2017 שומרה גליל עליון צפון

 8.6 108 201 15.5 3/5/2017 שפנים גליל עליון צפון

 צפון
גליל 

 n/a 28 423 11.8 13/4/2017 אלף תחתון

 צפון
גליל 

 n/a n/a n/a n/a 13/4/2017 עליונה -אלף  תחתון

 צפון
גליל 

 n/a n/a n/a n/a 13/4/2017 בית קשת תחתון

 צפון
גליל 

 60 405 10.8 13/4/2017 דחי תחתון
 

 צפון
גליל 

 יבש יבש יבש יבש 13/4/2017 חוות השומר תחתון

 צפון
גליל 

 103 773 14 13/4/2017 כפר מנדא תחתון
 

 צפון
גליל 

 n/a n/a n/a n/a 13/4/2017 מנוף תחתון
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 טמפרטורה תאריך אתר מרחב מחוז
מוליכות 
חשמלית 

(uS/cm) 

 -חמצן 
אחוז 

 רוויה )%(
pH 

 צפון
גליל 

 73 5110 17.1 13/4/2017 מסלחית תחתון
 

 צפון
גליל 

 יבש יבש יבש יבש 13/4/2017 מעלה אלישע תחתון

 צפון
גליל 

 80 975 16 13/4/2017 עין ווסטא תחתון
 

 צפון
גליל 

 75 970 16 13/4/2017 עין קזיזה תחתון
 

 צפון
גליל 

 יבש יבש יבש יבש 13/4/2017 תעלת האפס מזרח תחתון

 צפון
גליל 

 85 570 15.7 13/4/2017 תעלת האפס מערב תחתון
 

 צפון
גליל 

 85 570 15.7 13/4/2017 תעלת האפס מרכז תחתון
 n/a 50 2250 22 4/4/2017 בטיח כרמל צפון 

 יבש יבש יבש יבש 27/4/2017 בריכת נשר עליונה כרמל צפון

 74 454 11.8 4/4/2017 3 -הר חורשן  כרמל צפון
 53 325 13.8 4/4/2017 אמצעית -הר חורשן  כרמל צפון 
 72 360 15.6 4/4/2017 גדולה -הר חורשן  כרמל צפון 
 יבש יבש יבש יבש 27/4/2017 יגור כרמל צפון 

 87 351 17 8/4/2017 סומקה גת דרומית כרמל צפון
 80 360 17 8/4/2017 סומקה גת צפונית כרמל צפון 
 95 100 16 8/4/2017 סכר כרמל צפון 
 82 1293 17.7 4/4/2017 עין ארובות כרמל צפון 
 50 481 12.5 4/4/2017 עמיקם סלע כרמל צפון 
 66 486 11.46 4/4/2017 עמיקם תחתונה כרמל צפון 
 8.5 131 265 16.5 5/3/2017 אלעד   מרכז 

 8.4 150 330 19.7 5/3/2017 אחורי אפק   מרכז

 8.3 92 370 18 5/3/2017 אפק כניסה   מרכז

 8.57 77 458 17.6 1/3/2017 אשקלון   מרכז

 40 440 12.4 29/3/2017 באסה   מרכז
 יבש יבש יבש יבש 6/4/2017 ביצת השורק   מרכז 

 8.1 20 330 12.7 5/3/2017 אקליפטוס -בית נבאללה    מרכז

 7.92 85 477 13 5/3/2017 בטון -בית נבאללה    מרכז

 60 572 19.8 6/4/2017 בסיס   מרכז
 123 1725 14.2 29/3/2017 בריכת יער   מרכז 
 8.57 150 325 15.8 5/3/2017 ברקת   מרכז 

 55 450 11.5 29/3/2017 געש   מרכז
 77 410 15.5 29/3/2017 דורה   מרכז 
 149 780 19 27/3/2017 הודיה   מרכז 
 50 444 10.8 29/3/2017 הכפר הירוק   מרכז 
 45 444 13 29/3/2017 חדשה -הכפר הירוק    מרכז 
 130 910 14.3 27/3/2017 6זמורות    מרכז 
 87 850 16.4 27/3/2017 זמורות מרכז   מרכז 
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 טמפרטורה תאריך אתר מרחב מחוז
מוליכות 
חשמלית 

(uS/cm) 

 -חמצן 
אחוז 

 רוויה )%(
pH 

 8.64 170 335 19 5/3/2017 חורשים   מרכז

 יבש יבש יבש יבש 6/4/2017 לימודית   מרכז

 8.48 70 393 21.8 5/3/2017 ותיקה -מגדל צדק    מרכז

 8.46 146 253 22.6 5/3/2017 חדשה -מגדל צדק    מרכז

 8.4 136 477 18.6 5/3/2017 מגדל צדק בטון דרומי   מרכז

 8.73 152 407 17.7 5/3/2017 מגדל צדק בטון צפוני   מרכז

 8.77 57 747 26 10/5/2017 מואיסה דרום   מרכז

 57 544 18.7 6/4/2017 מחפורת   מרכז
 8.33 166 152 18 5/3/2017 נבלט גדולה   מרכז 

 7.8 72 257 16 5/3/2017 נבלט מרובעת גדולה   מרכז

 7.8 67 300 15 5/3/2017 נבלט מרובעת קטנה   מרכז

 8.1 187 160 15.8 5/3/2017 נבלט עגולה   מרכז

 8.5 83 214 16 5/3/2017 רדודהנבלט עגולה    מרכז

 120 390 17.3 27/3/2017 ניצנים   מרכז
 167 2440 14.7 29/3/2017 סמר   מרכז 
 8.7 98 275 17.8 5/3/2017 עזבת צרטה   מרכז 

 69 370 16 29/3/2017 פולג מזרח   מרכז
 8.32 178 296 16.3 5/3/2017 צרטה   מרכז 

 180 1190 24 27/3/2017 קדמה   מרכז
 

   מרכז
בריכת  -קדמה 

 יבש יבש יבש יבש 27/3/2017 הטריטונים

 145 590 16.5 27/3/2017 רוברטס   מרכז
 52 382 19.8 29/3/2017 רופין   מרכז 
 7.5 38 464 9.9 5/3/2017 רחובות   מרכז 

 71 394 16.5 29/3/2017 רמדאן צפון   מרכז
 יבש יבש יבש יבש 6/4/2017 שילר   מרכז 

 יבש יבש יבש יבש 6/4/2017 שמורה   מרכז

 58 360 14.5 29/3/2017 שמורת געש   מרכז
 9.2 185 335 18 15/3/2017 אימאם עלי   איוש 

 8.9 100 335 13 15/3/2017 ג'ינספוט   איוש

 8.38 35 494 9.3 15/3/2017 נבי סמואל   איוש

 8.77 130 356 16.6 15/3/2017 עפרה   איוש

 8.66 40 334 14.7 15/3/2017 רנטיס   איוש
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 ביולוגי

 :ארצי ידהמנה חיים  בק-בדו הבריכות אכלוסמצב 

( Hyla savignyi. האילנית המצויה )6מופיעים באיור  בגופי המים חיים השונים-אחוזי האכלוס של מיני הדו

האילנית המצויה הוא מין (. 2גופי מים, איור  11מהאתרים )סה"כ  22% הייתה המין הנפוץ ביותר, והופיעה ב

. גם מסקרים קודמים כמין הנפוץ בארץ . מוכרשיכול לקיים מספר מחזורי רבייה קצרים במהלך העונה ,סתגלן

הקרפדה . צפוי שמצבו בישראל יציב יחסית לנצל בתי גידול נוספים כגון מעיינות ונחלים יודעמין זה ו מאחר

איור  2%.) ,בכל רחבי הארץ מים גופי 26-מהאתרים ) 2%. שנמצא בסקר הנוכחיהירוקה היא מין נפוץ למדי 

  .לא נמצאו כמעט בוגרים יםבסקרמתרבה אך ורק במקווי מים זמניים.  (. מין זה2

 

מידה בקנה  2115-11בכלל אתרי הסקר שבוצע בשנים חיים השונים -אחוזי האכלוס של מיני הדו  .1איור 

 אתרים שבוקרו לפחות פעמיים, לא כולל מעיינות ונחלים(. 125ארצי )
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 ב(( H. savignyiאילנית מצויה ) א(. 2115-2111 יםבשנחיים באתרי הסקר -דו מיניתפוצה של  מפת .2איור 

 ואתרים שנדגמו ובהם לא נמצא לבןוב, מיניםה ובאדום האתרים בהם נמצא (.B. variabilis) ירוקה קרפדה
 .המינים

 
בשל עונת הרבייה המאוחרת (. גופי מים 01)אתרים  31% -ב הנמצא  (Pelophylax bedriagaeצפרדע הנחלים )

 ובאתרים שמחזיקים מים עד למועד מאוחר בעונה. בסקר הנוכחי נמצא רביית המין מתקיימת של הצפרדעים

. המין הנדיר ביותר מבני חסרי הזנב (3)איור  המחזיקות מים מאוחר בעונהבריכות גדולות בעיקר בהצפרדעים 

אך  ,(. מין זה נפוץ מאד בגולןגופי מים .0אתרים ) 31%( שהופיע Pelobates syriacusהחפרית המצויה )היה 

 (. 3ככל שמדרימים לאורך הארץ )איור  ת ונוכחותו מקוטעתשכיחותו יורדת בצורה משמעותי

 ב א
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( P. bedriagaeצפרדע הנחלים ) א(. 2115-2111 יםבשנחיים באתרי הסקר -תפוצה של מיני דו מפת. 3איור 
אתרים שנדגמו ובהם לא  ובלבן(. באדום האתרים בהם נמצאו המינים, P. variabilis) מצויה חפרית ב(

 .נמצאו המינים
 

 22% והופיע בבהשוואה לסלמנדרה,  ( היה נפוץ Omatotriton vittatusמבין בעלי הזנב, טריטון הפסים )

חשוב לציין שמין זה מתרבה בבתי גידול נוספים פרט לבריכות חורף, כגון גופי מים(.  21מאתרי הסקר )סה"כ 

. ברוב האתרים (0)איור  זהשמשתמע מסקר יותר מכפי  הכנראה רחב האמיתיתנחלים ומעיינות ותפוצתו 

בוגרים. הסלמנדרה הכתומה  טריטונים גםנצפו בסקר הזה נמצאו ראשנים, ורק בחלק קטן  נראהשבהם 

(Salamandra infraimmaculata ) גתות ובריכות חורף בעיקר ,גופי מים(  63מהאתרים בלבד ) 61%נמצאה ב ,

באים לידי  שאינם נדגמים וכל כן אינם בית הגידול העיקר של מין זה הוא מעיינות ונחלים .(0)איור  בגליל

  ביטוי בניתוח זה של הנתונים.

 ב א
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( ב( O. vittatus. א( טריטון הפסים )2115-2111 יםבשנחיים באתרי הסקר -מפת תפוצה של מיני דו. 4איור 
אתרים שנדגמו ובהם  ובלבן(. באדום האתרים בהם נמצאו המינים, S. Infraimaculataסלמנדרה כתומה )
 לא נמצאו המינים.

 

 :מרחבים(מחוזות ואזורי )נה מידה חיים בק-דובריכות בה אכלוסמצב 

ולאחריו  ,ביותרהנפוץ המין האילנית המצויה הייתה  במחוז מרכז, ומרחבים כרמל, גליל עליון ותחתון

מגמה  (.אכלוס 22%)ביותר  הנפוץהמין החפרית המצויה  הייתה גולןב, לעומתם (..הקרפדה הירוקה )איור ו

הסלמנדרה הכתומה הייתה המין הנדיר  .(2161; גורן, .216)גורן,  בכל אחד מהסקרים בנפרדדומה נצפתה גם 

-ו 31%, בהתאמה(, אך היא הייתה נפוצה למדי בגליל העליון ובכרמל )1%-ו 3%ביותר בגולן, ובגליל התחתון )

, 6%.-ו 3%, 01%מין נפוץ למדי בגולן, בגליל תחתון ובמרכז ), בהתאמה(. צפרדע הנחלים הייתה 21%

 (.26%בהתאמה(, אך למרות היותה די נפוצה בגליל העליון היא עדיין הייתה המין הנדיר ביותר )

החפרית . (כל אחד אכלוס %.2ביותר ) יםצהנפוואילנית המצויה קרפדה הירוקה היו המינים איו"ש  במחוז

בריכות  0, אבל נתונים אלו מתייחסים למספר מועט של בריכות )מהאתרים 1%.-ב במחוז זה המצויה הופיעה

 בלבד(.

 

ב א

 א
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 יעל פי נתוני סקר ,חיים-דוה כל אחד ממיני נמצאוהבריכות בכל אחד מהמחוזות/מרחבים בהן . אחוז 5איור 

2115-2111. 

 

 בקנה מידה ארצי ואזורי מיני דו חיים בבריכות החורף עושר

 60חיים אחד )-נמצא רק מין דו 66%-בכבשלוש שנות הסקר.  יםחי-דו לא נמצאו כללהסקר מהאתרי  1%-כב

. חיים-ארבעה מיני דומהאתרים היו  62% -ובנמצאו שלושה מינים   %.3-מינים, ב 2נמצאו  36%-בריכות(, בכ

  . חיים-מיני דו 0-( נמצאו יותר מ2%-בשני אתרים בלבד )פחות מ

הקרפדה (. 63)סה"כ שבהם היא הופיעה מהאתרים  %.6-בכ בבריכה לבדה נמצאההסלמנדרה הכתומה 

 3%-( בH. savignyi, האילנית המצויה )(26) מהאתרים %.-( הופיעה לבדה בB. variabilisהירוקה )

-כ( בP. syriacusהחפרית המצויה )ו( 01) מהאתרים 0%-( בP. bedriagaeצפרדע הנחלים ), (11) מהאתרים

 .(61) ( לא נמצא לבד באף לא אחד מהאתריםO. vittatus. טריטון הפסים )(.0) מהאתרים 1%

בהן המספר הרב ביותר של בריכות וברמת הגולן עליון ה, נמצא שבגליל (2)איור  מרחבמחוז/בבחינה לפי 

מהבריכות שלושה מינים או יותר, בגליל  01%-במחוז מרכז בכבהתאמה(.  1%.-ו %.1) שלושה מינים או יותר

 26%-חיים או יותר, במרחב כרמל ועמקים רק בכ-מהבריכות נמצאו שלושה מיני דו 36%-התחתון, בכ

בסך  בריכות לארבעיחס י, אך נתון זה מתשלושה מינים או יותרמהבריכות היו  %.2-באיוש בכמהאתרים ו

 . הכל

 ,.Snodgrass et al., 2000; Werner et alביוטיים שבה )-מספר המינים בבריכה מושפע בעיקר מהתנאים הא

מקיים קשר בדפוס של אופטימום משך קיום המים (. hydroperiod( ובראשם משך קיום המים בבריכה )2007

חיים עם עלייה במשך קיום המים בבריכה. עליה זו מתרחשת עד ערך -שמתבטא בעליה במספר מינים של דו
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גם ם. בנוסף לזה, עושר המינים עולה סף כאשר בבריכות שאינן מתייבשות קיימת דעיכה במספר המיני

  .על איכותו של בית הגידול גם צביעמעושר המינים . לכן נישות אקולוגיותגדול של מגוון  קייםבבריכות שבהן 

 
 .2115-11ים באתרים השונים בקנה מידה ארצי בשנים חי-מני דו. התפלגות מספר 6איור 

באתרים השונים, על פי חלוקה  2115-11ים בשנים חיים שנצפו בסקר-דו. התפלגות מספר 1איור 

 מרחבים. /למחוזות

 

 :)אחוז אכלוס של המינים בבריכות החורף(דינאמיקה רב שנתית: 

, .216בין השנים  בבריכות חיים-אכלוס של הדוהשונות בהשוואה של מידת גם ביצענו עבור הדוח הנוכחי 

על מנת להתרשם ממידת השונות  . זאתהשנים גם יחדלבין הנתונים המצטברים של שלושת  2162-, ו2161
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-שנה אחת להצביע על מגמות אכלוס של מיני הדוב ם שנאספיםוממידת היכולת של נתוני שקיימת בין השנים

סקרי עבר שבוצעו באופן ספורדי בין ב מגמות שלכאורה מוצגות הערכה זו חשובה גם במטרה להעריך. חיים

  )דיגום אחד בעונה(. לאלו הנוכחייםבעצימות דומה  בוצעומרביתם של סקרים אלו  .השנים

. שנדגמו בשלוש השנים הללו )כולל בריכות שהיו יבשות באחת מהשנים( בריכות .62באנליזה הנוכחית נבחנו  

  .נים שלפני כןסקר ולא נבדקו בשאו כאלו שנוספו ל ,וסרו מהסקר באחת השניםלא נלקחו בחשבון בריכות שה

בכל אחד המין הנפוץ ביותר היא ( H. savignyiהאילנית המצויה )המגמה היא קבועה למדי: צי בקנה מידה אר

בכל שנה בודדת.  1%.-ל 01% ןנע ביאחוז האכלוס שלה  ,(1)איור מהסקרים וגם על פי הנתונים המצטברים 

. %.3-ל 21%אופן עקבי עם אחוזי אכלוס שבין המין השני בשכיחותו ב היא (B. variabilisהקרפדה הירוקה )

צפרדע . 20%-ל 26%ית לאורך השנים  ונע בין סקבוע יח( P. syriacusאחוז האכלוס של החפרית המצויה )

-ל 63%ושכיחותו נעה בין  הרבה ביותרשהציג את השונות הבין השנתית ( הייתה המין P. bedriagaeהנחלים )

מייצגים את המינים   ,(S. infraimmaculata( והסלמנדרה הכתומה )O. vitattusטריטון הפסים ) .21%

(, ואילו זו של הסלמנדרה גדולה יותר 2%קטנה למדי )מידת האכלוס של הטריטון השונות ב . הנדירים יותר

נחלים שבהם ת חורף, ולא אתרים כגון מעיינות ו(. חשוב לציין שבהשוואה זו נלקחו בחשבון רק בריכו%.)

  למנדרה נפוצה יותר.סה

חיים )חלקן יבשות( הוא קבוע )וגבוה למדי( -ממצא מעניין הוא העובדה שאחוז הבריכות שבהן לא נמצאו דו

בלבד. כלומר בכל שנה האתרים  1%-(, אך בנתונים המצטברים ערך זה יורד לכ21%-22%בכל אחת מהעונות )

 .שוניםחיים הם -שבהם לא נמצאו דו

 בריכות 125-באחרונים סקר השלושת החיים השונים שנמצאו ב-של מיני הדוהממוצע . אחוז האכלוס 8איור 
  קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן. .חורף ברחבי הארץ

 
 

0%

20%

40%

60%

אילנית מצויה קרפדה ירוקה חפרית מצויה צפרדע נחלים טריטון הפסים סלמנדרה  
כתומה

חיים-אין דו

ין
מ

ל 
 כ

ע
פי

הו
ן 
ה

ב
ש

ת 
כו

רי
ב
ה

ז 
חו

א



 

19 
 

 

 

 

  

 
שלושת הסקרים האחרונים שנצפו בהם ב חיים-דופי מספר -עלהממוצע התפלגות מספר האתרים  .9איור 

(2111 ,n=127 ;2016 ,n=105 ;2015 ,n=118).קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן . 
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 (:2115)מתוך גפני וגזית,  2113-7117נתונים ( לבין 1211-2115) הנוכחייםהשוואה בין ממצאי הסקרים 

הושוו לאלו שנאספו בסקר המקיף ביותר שבוצע בעבר  (62-.216נתונים שנאספו בסקרים הנוכחיים )בשנים ה

והסקר סקר של גפני וגזית ין הין, שב, שריג גפני ואביטל גזית(. יצו2113-ל 6112בין השנים )בבריכות החורף 

גופי המים מספר כל אחד מבמהלך הסקר של גפני וגזית נדגמו  .בריכות בלבד 45חפיפה של  קיימתהנוכחי 

 1-סדיר. כלומר, חלק מהבריכות נדגמו פעמיים וחלקן אף חמש פעמים בפרק זמן של כ פעמים, אך לא באופן

גבוהים  2162-.216 בריכות החורף בשנים .0-חיים ב-של דו אחוזי האכלוס המצטבריםברמה הארצית  שנים.

 או . ממצאים אלו אינם מובהקים )ר(61)איור  6112-2113 בשניםאלו שדווחו בסקר של גפני וגזית במעט מ

  פרק שיטות(.

 
כחול(   2115-2111אתרים ברחבי ישראל בשנים  45-חיים השונים ב-. אחוזי האכלוס של מיני הדו11איור 

 (.2115)כתום; גפני וגזית,  1771-2113ובשנים 
 

 גדול שנבדקו בשתי התקופות ברמה אזורית בוצעה בדיקה רק עבור מרכז הארץ והגולן, שם מספר הבריכות

מספר הבריכות ב סטטיסטיתומובהקת ( 66)איור  בגולן קיימת עלייה משמעותית נראה כיבבדיקה זו יחסית. 

(. שיעורי האכלוס של האילנית המצויה, df=1, p<0.0012X ,15.535=על ידי החפרית המצויה )שמאוכלסות 

הנחלים איכלסה פחות אתרים  צפרדע. היו דומיםהקרפדה הירוקה, טריטון הפסים והסלמנדרה הכתומה 

נצפתה עלייה מובהקת באחוזי במרכז הארץ ברמת הגולן בסקר הנוכחי, אך לא באופן מובהק סטטיסטית. 

. אחוז האכלוס של שאר המינים היה דומה בין (df=1, p2X ,7.3214=0.007=) של צפרדע הנחליםהאכלוס 

 . (62)איור השנים.
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-1771 ובשנים ( , כתוםn=31) 2115-2111בשנים  בגולן חיים השונים -אחוזי האכלוס של מיני הדו. 11איור 
2113 (n=22 .) 

 
בשנים ו( , כתוםn=41) 2115-2111בשנים  הארץ חיים השונים מרכז-. אחוזי האכלוס של מיני הדו12איור 

1771-2113 (n=47כחול ,.) 

 

 :סיכוןסטאטוס עם של דו חיים  עושר משוקלל 

 .(63)איור  ומידת נדירותם בהם שתועדום יחי-דו מיני מספר פי על בריכות החורף את דרגמ הנוכחי הדוח

( היו בעלות 26) 62%-(, כ.גבוה מאד ) שוקללמעושר ( מהבריכות היו בעלות 66) 1%-, רק כבקנה מידה ארצי

עושר היו בעלות  , ואילו שאר הבריכותבינוני עושר משוקללהיו בעלות  (2.) 06%-(, כ0גבוה )עושר משוקלל 

  ., בהתאמה(22-ו 61מאד ) ךאו נמו ךנמו משוקלל
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קיים אחוז גבוה ביותר של  במחוז מרכזברמת הגולן ובחלוקה למרחבים/מחוזות, מתגלה שונות גבוהה: 

, ובהתאם העושר המשוקלל הממוצע בהתאמה( 23%-ו 11%)בינוני או גבוה יותר  עושר משוקללבריכות בהן  

. בגליל התחתון (1%.מרחב הכרמל )ו( 11%ון )העליהגליל  הםלאחרימיד   (.60גבוה יותר באזורים אלו )איור 

מהבריכות היו  %.2איו"ש ב (.36%הנמוך ביותר ) ומעלההיה אחוז הבריכות בעלות עושר משוקלל בינוני 

מטרת מדד זה היא לאפשר תעדוף של מאמצי  בריכות בלבד. 0-ב אך מדובר ,ומעלהבעלות עושר משוקלל נמוך 

( ובה פירוט הבריכות לפי מדד העושר .6שמירת טבע בבריכות השונות. לצורך זה, מצורפת מפה ארצית )איור 

 המשוקלל שלהן.

 

  בבריכות השונות בקנה מידה ארצי.המשוקלל  ושרערכי הע. התפלגות 13איור 

 

 בבריכות השונות בקנה מידה אזורי.)עם סטיית תקן(  ממוצע עושר משוקלל. 14איור 
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 (. 2115-2111אתרי הסקר )מבוסס על נתונים חיים ב-העושר המשוקלל של מיני הדו מפת. 15 איור
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 סרטנים ייחודיים

ל נמצאו במהלך ונוכחות סרטנים ירודים היא המאפיין הטקסונומי הבולט ביותר של בריכות חורף. בסך הכ

 מינים .לבריכות חורף ייחודיים םמיניסרטנים הינם תשעה טקסונים של סרטנים ירודים. מבניהם  32הסקר, 

 מהווה עבר מסקר לנתונים בהשוואה היעדרותם או נוכחותם .עונתיים מים במקווי ורק אך מתקיימים אלו

סרטנים שאינם . ובהם יעסוק  פרק זה האקולוגית המערכת ובריאות הגידול בית לאיכות טוב ביולוגי סמן

מים מתוקים, כגון השטרגל האדמדם,  מוגדרים כייחודיים לבריכות חורף ומאכלסים סוגים נוספים של מקווי

 בתוצאות פרק זה. ציקלופס מינוטוס, מיני דפניה וצידפונית לא נכללו

ל מיני בריכות(. אחוזי האכלוס ש .1הופיעו רק בכמחצית מאתרי הסקר )נציגים של הסרטנים הייחודיים 

 . 62הסרטנים הייחודיים השונים בגופי המים מופיעים באיור 

 

אחרונים סקר השלושת ההשונים שנמצאו ב הסרטנים היחודייםשל מיני המצטבר . אחוז האכלוס 11איור 

 .בריכות חורף ברחבי הארץ 125-ב

( היו המינים הנפוצים .Cyzicus sp( והבוצן )Hemidiaptomus (occidiaptomus) gurneyiהשטרגל הגדול )

(. השטרגל הגדול, נפוץ בבריכות 18, איור %.2אתרים בכל רחבי הארץ ) 36-ביותר, וכל אחד מהם הופיע ב

 H. gurneyiחורף בחלק המזרחי של אגן הים התיכון, אך הפרטים ששכיחים בארץ משתייכים לתת המין 

canaanita  בעבר נמצאו בארץ  :הטקסונומי של הבוצן לא ברורשהוא אנדמי לאזורינו. חשוב לציין שמעמדו

חמישה מינים שונים של בוצן, ובהיעדר מומחים פעילים כיום, ההבדלה בינם בעייתית. קרוב משפחה של 

(. מין זה הוא נדיר ביותר בארץ ובעבר נמצא רק בכעשרה אתרים בלבד, אך .Lynceus spהבוצן, הוא האפונית )

מכלל  %.-שמריהו, מחסני הרכבת(. בסקר הנוכחי הוא נמצא בשבעה אתרים )כ חלק מאתרים אלו נהרסו )כפר

ונמצא בסקר נפוץ למדי (, הוא סרטן גדול ובולט בשטח שהיה Lepidurus apusהאתרים(. תריסן הקשקש )

קרוב משפחתו, התריסן המגושם  (.19מכלל האתרים, איור  21%-כ)בכל רחבי הארץ אתרים  23-ב הנוכחי
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(Triops cancriformis( היה נדיר יותר ונמצא בארבעה אתרים בלבד ,)מין זה 61מכלל האתרים, איור  3% .)

(, קיימים Anostracaנכחד בעבר משטחי הקו הירוק, והושב למספר מצומצם של בריכות. מבין מיני הזימרגל )

ר הנוכחי. בישראל חמישה מינים המאכלסים בריכות חורף. ארבעה מהם נמצאו במהלך שלוש שנות הסק

, 62%אתרים ) .6-( שנמצא בChirocephalus neumaniiהנפוץ שבהם היה הזימרגל הארצישראלי המצוי )

 (, הזימרגל העדין 61איור 

(C. bairdiזימרגל גדול61, איור %.-( נמצא בשישה אתרים )כ ,)-( ראשStreptocephalus torvicornis נמצא )

 21-( שהיה ידוע בישראל מלמעלה מBranchinecta feroxהזריז ) (, והזימרגל20, איור 0%בחמישה אתרים )

מהבריכות, איור  6%-( , נמצא בסקר הנוכחי באתר אחד בלבד )פחות מDimentman, 1981אתרים שונים )

(. יתכן שהבדל זה נובע מהריכוז הגיאוגרפי ההיסטורי של מין זה. בעבר הוא היה ידוע בעיקר מדרום מישור 20

לא נמצא בסקר   (Branchipus shefferi, איזורים שנסקרו מעט בסקר הנוכחי. זימרגל שפר )החוף ומיהודה

הנוכחי באף אחת מהבריכות, אך למעט מקרים בודדים, תפוצתו מוגבלת לאזורים הדרומיים של ישראל 

(Dimentman, 1981שלא נבדקו בסקר הנוכחי. בין הסרטנים הייחודיים נמצאו עוד שני מיני שטרגלא ) ים לא

 מזוהים במספר קטן של בריכות.

 

 .H) שטרגל גדול א(. 2115-2111 יםבשנבאתרי הסקר  סרטנים יחודיים מיניתפוצה של  מפת .18ור אי

gurneyi). )בוצן ב (Cyzicus sp.באדום האתרים בהם נמצא .)אתרים שנדגמו ובהם לא  ובלבן, מיניםה ו
 .המינים ונמצא

 
  

 ב א
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 .L) תריסן הקשקש א(. 2115-2111 יםבשנבאתרי הסקר  סרטנים יחודיים מיניתפוצה של  מפת .17ור אי

apus). )תריסן מגושם ב (T. cancriformis .)( זימרגל ארצישראלי מצוי )גC. neumanni ד( זימרגל עדין .)
(bairdi. C )המינים ואתרים שנדגמו ובהם לא נמצא ובלבן, מיניםה והאתרים בהם נמצא באדום. 

 ב א

 ד ג
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 ראש -זימרגל גדול א(. 2115-2111 יםבשנבאתרי הסקר  סרטנים יחודיים מיניתפוצה של  מפת .20ור אי

(S. torvicornis( זימרגל זריז )ב .)B. ferox .)אתרים שנדגמו  ובלבן, מיניםה והאתרים בהם נמצא באדום
 .המינים וובהם לא נמצא

 

)מתוך גפני וגזית,  2113-1771-הסקר מ ( לבין נתוני2111-2115השוואה בין ממצאי הסקרים הנוכחיים )

2115:) 

-.216בריכות בסקרים הנוכחיים )בשנים  .0-גם במקרה של הסרטנים הייחודיים, הושוו הנתונים שנאספו ב

(. ברמה הארצית, אחוזי האכלוס 26וגזית )איור גפני , על ידי 2113-ל 6112( לאלו שנאספו בסקר בין השנים 62

של  שדווחו בסקר אלומ נמוכים 2162-.216בריכות החורף בשנים  .0-יחודיים ביהמצטברים של הסרטנים ה

נתונים אלו ש ומכאןפרק שיטות(.  ; ראו2Xמבחן ב ממצא זה אינו מובהק) 2113-6112גפני וגזית בשנים 

)אלרון  2161מתיישבים עם ממצאים דומים שתועדו בסקר בריכות חורף במישור החוף המרכזי והדרומי בשנת 

 למועדיחודיים יי(. יתכן ויש קשר מסוים בין הירידה במספר הבריכות המאוכלסות על ידי סרטנים 2161וגפני, 

 מאז שנצפית הדעיכה למגמת ומצטרפים אלו שנתונים נראה היסטוריים נתונים של מבחינה אך, הדיגום

. עובדה נוספת שמצביעה על חומרת המצב היא הירידה בכמות הסרטנים העשרים המאה של 71-ה שנות סוף

היה מספר מיני  2162-.216( מהבריכות שנדגמו ב 62) 01%-(. ב22המאכלסים את אותו בית גידול יחדיו )איור 

( מהבריכות שנדגמו 1) 21%-, ורק ב6111-2113תועד בסקר משנת הסרטנים הירודים נמוך בהשוואה למספר ש

 ב א
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בסקר הנוכחי היה מספר המינים גבוה יותר. בנוסף, מס' האתרים שאינם מאוכלסים כלל על ידי סרטנים 

 . 2162-.216בשנים  61-, ל6111-2113בשנים  66-יחודיים עלה מ

 

  2115-2111אתרים ברחבי ישראל בשנים  45-ים בהשונ הסרטנים היחודיים. אחוזי האכלוס של מיני 21איור 
 (.2115)כתום; גפני וגזית,  1771-2113כחול( ובשנים 

 

אתרים ברחבי  45-בשנצפו בהם  מיני סרטנים יחודייםפי מספר -התפלגות מספר האתרים על. 22איור 

 (.2115)כתום; גפני וגזית,  2113-1771כחול( ובשנים   2111-2115ישראל בשנים 
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 סיכום 

חיים -גבוה )דו ואחיים ה-דוהבריכות שמאוכלסות באחוז על פי הנתונים המצטברים משלושת הסקרים, 

שכן בגופי מים גדולים מאוד )למשל  ,ערכים אלו מציגים ערכי חסראף סביר שמהבריכות(.  16%-נמצאו בכ

)אם זאת הבריכות ששטחן גדול הן  במאמץ הדיגום הקיים חיים-דובריכת יער( פוחת הסיכוי למצוא ראשני 

 . (ים אלומיעוט בסקר

, 2162-.216ים חיים בנפרד, בכל אחד מהסקרים שבוצעו בשנ-כל אחד מהמינים של הדוכאשר בוחנים את 

אילנית מצויה  - 6%.; מקסימום: .216-סלמנדרה כתומה ב - %.)מינימום:  הוא נמוךנראה כי אחוז האכלוס 

 השנתיים שנתוניםצוברים את נתוני האכלוס של שלושת הסקרים ביחד מתברר  כאשר, עם זאת. (2216-ב

בין  חיים-דושקיימת במועד רבייה של שונות המ שנובעת, חיים-הדו שלאכלוס  מצבב מייצגים הערכות חסר

עבור כל  מהמקסימום שנמדד בכל אחת מהשנים 21%-1%-גבוהים ב ואחוזי האכלוס המצטברים .השנים

חיים של ישראל על בסיס נתונים -מידע זה מציג את החשיבות של קביעת מגמות במצב הדו  .אחד מהמינים

 .לאורך תקופת זמן ומייצגים נתונים מצטבריםשנאספים 

-6112)שנים  בסקרי עברהסקרים הארציים האחרונים לאלו שנאספו  שלושתספו באבהשוואה של הנתונים שנ

חיים בגופי המים הקיימים. -שלא קיימת דעיכה במצב אכלוס הדונראה , (61)איור  בריכות חורף .0-ב (2113

חפרית הלמשל  ,עבור חלק מהמינים קיימת מגמה מובהקת של עליה באחוז האכלוסכי בבדיקה אזורית עולה 

חלה  . לעומת זאת במרכזהחפרית המצויהבמצב אכלוס של  מובהקתבגולן  קיימת עליה  בגופי המים בגולן.

 . הנחלים של צפרדעאכלוס הבמצב  עליה

 
 בשניםו 1771-2113חיים לאתר במרכז הארץ ובגולן, בשנים -, עושר ממוצע של דועושר משוקלל. 16איור 

2115-2111. 
 

יתכן ונתונים בריכות החורף בגולן.  האכלוס של שיפור במצבנכון  להיום איננו יודעים להסביר את הסיבה ל

 נוספים שיאספו לאורך זמן יאירו על הממצא הנ"ל. 
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 עיקריות מסקנותדיון 

 ושכולל התייחסות  כפי שמבוצע בעבודה הנוכחיתחיים ובריכות החורף -ניטור ארוך טווח של דו

הוא בעל ערך. הוא מאפשר איסוף נתונים אמינים יותר מאשר  לנתונים מצטברים לאורך זמן

את השונות הרב שנתית ומאפשר משמעותית , מצמצם שבוצעו עד לאחרונה הסקרים הספורדיים

 אמין של מגמות ומעקב אחריהן לאורך זמן. זיהוי 

  ,האכלוס כל סקר בפני עצמו מציג תמונת חסר של מצב ביחס לנתונים המצטברים של שלוש השנים

המינים כלומר,  .מגמות האכלוס היו דומות בכל אחד מהסקריםלמרות זאת,  .חיים-של מיני הדו

ומכאן שבסקרים . בכל אחת מהשנים שכיחיםבכל אחת מהשנים והשכיחים היו נדירים  היוהנדירים 

 על שינוי משמעותי בנוכחותו של אחד יכולה להעידחריגה מתבנית השכיחות היחסית, עתידיים, 

 המינים.

  חיים בבריכות החורף -במצב אוכלוסיות הדו לא קיימת הרעהבמהלך שני העשורים האחרונים

. שיפור זה בא לידי ביטוי באחוזי ועבור חלק מהמינים בחלק מהאזורים חל אפילו שיפור בישראל

חיים בבריכות השונות ובעושר המינים בכל בריכה. השיפור אינו אחיד אצל כל מיני -האכלוס של הדו

 חיים ובכל אזורי הארץ. -הדו

 חיים-של דו מבוסס על מצב אכלוס שמוצג בדוח הנוכחי צריך לסייג ולומר שאפיון מצב האוכלוסיות 

אינו משקף את אבדן המידע . לכך יש שתי בעיות: א. בריכות חורף( .62) בגופי המים הקיימים

 בעיקר מאז הקמת המדינה. הרס של בתי הגידול, מ לאורך השנים כתוצאה האוכלוסיות שהתרחש

  גודלה, רבייה,למשל לא נחקר מצב האוכלוסייה ) כיום ם מבוצע ניטורבה ,גם בגופי המים הקיימיםב. 

 שקף תהליכים כרוניים.שיכול ל מצב בריאות(

 הבריכותר במספ וגוברת הולכת פחיתה על מצביעה הנוכחי לסקר עבר מסקרי נתונים של השוואה 

נוכחות סרטנים בבריכות לא  דבר הצביע על פגיעה באיכותן. ,םייחודיי סרטנים במיני המאוכלסות

 חייבת להיות עקבית כל שנה, ולכן יש חשיבות רבה לחזור ולדגום לעתים קרובות את הבריכות.

חיים הוא רגישות גבוהה יותר למצב תפקוד -בהקשר זה יתרונם של הסרטנים הייחודיים על פני דו

 הבריכות. לעומת זאת, מדד זה בעייתי מאחר והסרטנים מתקיימים היום רק במחצית מהבריכות.

 מהם מופיעים בדו"ח זה. חלק  125אתרים. רק  151-במהלך שלוש שנות הסקר נדגמו למעלה מ

נסקרו בפרק זמן זה נהרסו או שחדלו לתפקד )מחסני הרכבת, חדרה מערב, ראש העין, מהאתרים ש

השמורה, חוות  –הר דלתון(, ובריכות אחרות סובלות מפגיעה במשך קיום המים שלהן )חולון 

; 2115בריכות חורף שנסקרו בעבר )גפני וגזית,  31-, שילר(.  יתר על כן, למעלה מ1השומר, עמיקם 

 .(, כבר נהרסו ולא נכללו בסקר הנוכחי2111אלרון וגפני 

 פעילות המשך
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לאורך זמן בתדירות של אחת לשנה. בבריכות חורף בישראל מתוכננת להמשיך  חיים-דותכנית ניטור 

הצטברות הנתונים שהחלה במתכונת הנוכחית, שכוללת מעקב שנתי אחר אותן הבריכות, מאפשרת היום 

די. בהתאם אל ולבחון מוקדם יותר, כאשר נאספו הנתונים באופן ספורבחינה של שאלות שלא היה ניתן לשאו

ילכו ויתבהרו עם הצטברות הנתונים. , והמגמות חלק מהאנליזות שהוצגו בדוח הנוכחי ימשיכו להתבצע

נתונים אלו יוכלו גם לתרום להבנתנו של הגורמים המשפיעים על ערכיותו של כל אתר, ובהתאם להבין מהם 

 מאמצי השימור הרצויים. 

 דוחות הבאים גם את ההיבטים הבאים:יכללו ההמשך העבודה 

  אכלוס של כל אחד ממיני הדו חיים בכל בריכה באופן מפורט. מצב אחר יציבות  ארוך זמןמעקב 

 הערכה כמותית של מצב דו החיים בישראל, עבור עדכון על מנת לאפשר ש בסיס הנתונים גיבו
 סטאטוס המינים בספר האדום. 

  בחינה של מצב כלל בריכות החורף בישראל באמצעותGIS  לאורך שנים על מנת לקבל תמונה טובה
 ע הסקר.צחיים גם באתרים בהם לא מתב-יותר של מצב אוכלוסיות הדו

  יחודייםבחינת מצב בריכות חורף לאורך זמן, על פי נוכחות סרטנים. 

 מקורות ספרות

יוני  -מרץ  במישור החוף המרכזי והדרומי( מקווי מים עונתיים)סקר בריכות חורף . 2166אלרון, א., גפני, ש. 
 . בקטוכם ורשות הטבע והגנים.2161

.המכון לחקר שמירת הטבע,  11/6121מישור החוף המרכזי דו"ח סקר שלוליות חורף. . 6116 ,גזית א., סידיס י.
 .אוניבריסטת תל אביב

מקווי מים עונתיים. האנציקלופדיה של החי והצומח בארץ ישראל. הוצאת החברה להגנת  .6112 ,גזית א.
 .213-232: 0הטבע ומשהב"ט 

ר אקולוגי עבור עיריית סק (.הבאסה)סקר אקולוגי "שקע הרצליה"  .2111גזית א., מירוז א., לשנר ה., 
 .הרצליה. המעבדה לאקולוגיה של מקווי מים, אוניברסיטת תל אביב

. 2161סקר ארצי שנת  –חיים בבריכות חורף -, ניטור דו2162 הייבר, ע. ומילשטיין, ד.-., רייך, י. הסן, ל.,יגור
 .פרסומי חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

. פרסומי חטיבת מדע, רשות הטבע .216סקר ארצי שנת  –ת חורף חיים בבריכו-. ניטור דו2161גורן, ל., 
 .והגנים

 .בארץ ישראל( Pelobates syriacus syriacus) .הביולוגיה והאקולוגיה של חפרית עין החתול 6111 ,גפני, ש.
  .עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב

הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות הטבע והגנים. ההוצאה חיים ב: -.מחלקת הדו 2112גפני, ש. 
 .3.לאור ירושלים. 

Biggs, J., Williams, P., Whitfield, M., Nicolet, P. and Weatherby, A., 2005. 15 years of pond 
assessment in Britain: results and lessons learned from the work of Pond Conservation. Aquatic 
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 15(6), pp.693-714 

Dimentman, C. 1981. The rainpool ecosystems of Israel: geographical distribution of freshwater 
Anostraca (Crustacea). Israel Journal of Zoology, 30, pp. 1-15 



 

32 
 

Foster, G.N., Nelson, B.H., Bilton, D.T., Lott, D.A., Merritt, R., Weyl, R.S. and Eyre, M.D., 1992. 
A classification and evaluation of Irish water beetle assemblages. Aquatic Conservation: Marine 
and Freshwater Ecosystems, 2(2), pp.185-208. 

Levin, N., Elron, E., Gasith A., 2009. Decline of wetland ecosystems in the coastal plain of Israel 
during the20th century: Implications for wetland conservation and management. Landscape and 
Urban Planning 92: 220-232 

Oertli, B., Joye, D.A., Castella, E., Juge, R., Cambin, D. and Lachavanne, J.B., 2002. Does size 
matter? The relationship between pond area and biodiversity. Biological conservation, 104(1), 
pp.59-70. 

Painter, D., 1999. Macroinvertebrate distributions and the conservation value of aquatic 
Coleoptera, Mollusca and Odonata in the ditches of traditionally managed and grazing fen at 
Wicken Fen, UK. Journal of Applied Ecology, 36(1), pp.33-48. 

Paton P. W. C., 2005. A review of vertebrate community composition in seasonal forest pools of 
the northeastern United States. Wetlands Ecology and Management 13 (3): 235-246 

Pennington D. N., Hansel J., Blair R. B., 2008. The conservation value of urban riparian areas for 
landbirds during spring migration: Land cover, scale, and vegetation effects. Biological 
Conservation 141 (5): 1235-1248. 

Sahuquillo, M. and Miracle, M.R., 2015. Crustacean diversity and conservation value indexes in 

pond assessment: implications for rare and relict species. Limnetica, 34(2), pp.333-348. 

Silveira J., G., 1996. Avian Uses of Vernal Pools and Implications for Conservation Practice. p. 
92–106. In Carol C. Witham (ed.) Vernal Pool Ecosystems. California Native Plant Society, 
Sacramento, CA, USA. 

Zedler, P. H., 2003.Vernal pools and the concept of “isolated wetlands”. Wetlands, 23 (3): 597- 607. 


