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  תקציר

לעי, המוגן מהים הפתוח ומהשפעות ף הסגידול ייחודי בחו-יכוי היא ביתת-הלגוה בחוף הים

גידול זה, -שתית בבית-הגלים, ועשיר במיי חי וצומח. כחלק מיסיון לעקוב אחר הדיאמיקה הרב

ך היטור מער. ג"של רט ווח של לגוות במחוז צפוןט-להקים מערך יטור ארוך 2016הוחלט בשת 

ם: לגות אכזיב, לגות מולר ולגות חשולים. הדיגום מבוצע בתחילת דיגו שלושה אתרימתבסס על 

מ', המחולקים  1×  1הקיץ ובאמצע הסתיו, על ידי החת ריבועי דגימה ('קוודרטים') בגודל של 

ס"מ. הקוודרטים הוחו בצורה מקרית בתוך כל אזור דיגום. תועדו  10×  10למשבצות בגודל של 

הקבוצות הטקסוומיות הבאות: אצות, ספוגים, קווצי עור, רכיכות, תולעים וסרטים. הזיהוי בוצע 

בטקסוים שבהם יתן לספור את הפרטים, תועד  עד לרמת הזיהוי הגבוהה ביותר האפשרית בשדה.

שבהם לא יתן לספור את הפרטים, הוערך אחוז הכיסוי מושבתיים ם שפע הפרטים בקוודרט. במיי

של הפרטים בקוודרט, ע"י ספירת מס' הצמתים שבהם וכח המין. ותחו מדדי עושר 

  מיים/טקסוים, מגוון מיים/טקסוים והרכב החברה.

סה"כ  .2016 הטווח שהחל בשת-ה בתהליך היטור ארוךהיטור השיי דו"ח זה מסכם את שת

מיי אצות (מהם שי מיים פולשים), שי מיים מקומיים של בוביים, שישה מיים  11תועדו השה 

עור -מיים פולשים), שבעה מיים של קווצי 11מיים של סרטים (מהם  22מקומיים של ספוגים, 

מיים מיים מקו 11-רכיכות (מהם שבעה מיים פולשים), ומיים של  24(מהם שי מיים פולשים),  

  של תולעים.

בתום שתיים של יטור, לא יתן עדיין להבחין באופן ברור במגמות כלשהן באף אחת מהקבוצות 

. כמתוכן, יתוח תוים בארבע ירידה באחוז הכיסוי של ספוגים, למעט אולי הטקסוומיות שבחו

יטור החמישית יבוצע יתוח השים הראשוות ליטור היו איכותי ותיאורי בלבד, ורק בתום שת ה

 תוים מפורט יותר המלווה בבחיה סטטיסטית של תהליכים ומגמות.
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  רקע .1

גידול ייחודי בחוף הסלעי, שמאופיין בשטח מוצף -יא ביתהתיכוי של ישראל -הלגוה בחוף הים

היותו  ועת מסלע כורכרית וטבלאות גידוד.ח ומהשפעות הגלים ע"י רצים המוגן מהים הפתו-במי

ם אזורי גובמקרים רבים כולל  ,גידול זה מוגן ממפץ הגלים, יוצר אזור עשיר במיי חי וצומח-של בית

אזור של כיסת מים העשיר ידול עיקריים: ג-יתן לחלק לשלושה בתילגוה רבייה מועדפים. את ה

  ד"כ עמוק יותר וחולי, ומוצא חזרה לים. ב –רכזי במזון ובחמצן, אזור מ

גידול זה, הוחלט -בבית תית של חברת החי והצומחש-הרב הדיאמיקה לעקוב אחרכחלק מיסיון 

של  הסלעי במחוז צפון ווח מובה של מספר לגוות בחוףט-להקים מערך יטור ארוך 2016בשת 

מעקב בשה (חורף, אביב, קיץ, סתיו)  פעמים 4בלגות אכזיב בוצע  2004החל משת בוסף,  .ג"רט

כחלק ממערך המתמחה באזור החוף הסלעי,  – שיטתי אחר חברות החי והצומח ע"י חן אזולאי

על הידע והיסיון של  תתבססמ החדשהאך ללא ליווי מדעי מובה. תכית היטור ההדרכה של חן, 

דעית ויתוח תוים סטטיסטי, הגידול, תוך מתן דגש על מתודולוגיה מ-חן והיכרותו עם בית

  כמפורט להלן.

הוגש דו"ח יטור ראשון, שכלל גם השוואה לתוים שאספו ע"י חן אזולאי בשים  2016בתום שת 

). עפ"י תכית העבודה, מתכות דו"חות היטור תהיה במבה 2017ואזולאי,  (פרלברג 2004-2015

קוצר, שיכלול יתוח תוים תיאורי כללי בלבד. מ יוגש דו"ח בייים 2017-2019שים בשתי: -חמש

), יוגש דו"ח יטור מלא ומפורט, שיכלול גם יתוחים סטטיסטיים 2020שות יטור (בשת  5בתום 

  . 2016היא השה השייה מאז החל היטור השיטתי בשת  2017ובחית מגמות. שת 

 היטור תכית –שיטות עבודה  .2

 אתרי הדיגום 2.1

 – )מישל האמן יחיאל ש "ים-פסל": לגות אכזיב (ליד אדרטת ה אתריםוצע בשלושבדיגום מלא 

 ,)גם היא באכזיב(, לגות מולר בחלוקה למקטע דיגום מצפון לאדרטה ומקטע מדרום לאדרטה

עשה מעקב שאחריה  ולגות חשולים. לגות המערה הסמוכה ללגות מולר היה לגוה חולית,

 איכותי בלבד.

 מועדי הדיגום 2.2

ואמצע (תחילת הקיץ) יוי  אמצעבשתי עוות משמעותיות מבחית מחזורי החיים:  בוצעהדיגום 

 .הסתיו) אמצע( אוקטובר

 מערך הדיגום 2.3

 היסהאזורים (ה 3דגמו בכל לגוחו ה). בכל אזור לים , אמצע ומוצאכריבועי דגימה 3-5ו 

 10×  10ות בגודל של מ', ומחולק למשבצ 1×  1בגודל של  ('קוודרטים') כמפורט להלן. כל קוודרט

(ע"י השלכת אבן מאחורי הגב לאזור  דיגוםכל אזור בתוך  תמקריהקוודרטים הוחו בצורה  ס"מ.

  .הדיגום, ומקום פילתה היה מרכז הקוודרט)

  אזורים: קוודרטים בשישה 18הוחו אכזיב האדרטה בבלגות  •

  ים.קוודרט 9צפון לאדרטה. סה"כ מ –צפוית הבלגוה אזורים  3-קוודרטים ב 3 -

מאופיית בפעילות ה, דרום לאדרטהמ –דרומית הבלגוה אזורים  3-קוודרטים ב 3 -

  קוודרטים. 9. סה"כ מתרחצים רבה בקיץ

 מוצא לים.באמצע וב), הלגוה כיסה (בדרוםב: אזורים 3-ב ריבועי דגימה 5בלגות מולר הוחו  •

 קוודרטים. 15סה"כ 
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לאסופה אחת, אוחדו  –ומדרום לאדרטה, ותוי לגות מולר מצפון  –לגות אכזיב תוי  •

 ."לגוות אכזיב"וקראות 

ורים: בכיסה (בדרום הלגוה), באמצע ובמוצא זא 3-ריבועי דגימה ב 5הוחו בלגות חשולים  •

 זו ותחו בפרד.גוה לתוי  קוודרטים. 15לים. סה"כ 

 התויםאיסוף ועיבוד  2.4

 : אצות, ספוגים, קווצי עור, רכיכות, תולעים וסרטים.תועדו הקבוצות הטקסוומיות הבאות •

 –: המין, הסוג או בלית ברירה בשדה בוצע עד לרמת הזיהוי הגבוהה ביותר האפשריתהזיהוי 

), עיב 2011), הלר (1994), גור (1965זיהוי המיים בוצע בעזרת ברש ודין ( משפחה.ברמת ה

 ברשימת המקורות). ), וכן אתרי איטרט שוים (ראו1991), רביב (1991), פישלזון (2004(

• יתן לספור את הפרטים, : בטקסואסףמידע ש ים שבהם .תועד שפע הפרטים בקוודרט

תיים החיים בצפיפות ור את הפרטים (אצות, ספוגים, ומיים מושבבמיים שבהם לא יתן לספ

וערך "אחוז הכיסוי" של הפרטים בקוודרט, ע"י ספירת מס' הצמתים שבהם וכח כמו בוצית), ה

 ).כיסוי 100%=  צמתים 81המין (מס' מירבי: 

 : עושר מיים/טקסוים, מגוון מיים/טקסוים והרכב חברה.ותחו המדדים הבאים •

 .בתום חמש שות יטורבוצעו יסטטיסטיים וחים ית •

 Simpson index, Shannonמדדי מגוון המיים ועושר המיים בחו לפי אידקסים מקובלים ( •

index.( 

o  מדדSimpson's Indexדירים יםצפה פרט אחד בלבד  1: המדד מתעלם ממי ים שבהםמי)

ב לאפס הוא מעיד על חברה מגוות ; כאשר המדד מתקרD ≥ 1 ≤ 0בדיגום). המדד ע בין 

 מעיד על חברה אחידה יותר. –יותר, וכאשר מתקרב לאחד 

  
in – צפה.מספר הפרטים מכל מין ש  

S – ים).עושר ביולוגי (מספר המי  

N – צפו.מספרם הכולל של הפרטים ש  

 Simpson's Reciprocal(סימפסון ההופכי הוא מדד  בוצע שימוש בעבודה זוהמדד שבו 

Index :D/1( מוך . במדד ת יותר, וציוןעל חברה  –זה, ציון גבוה מעיד על חברה מגוו

  אחידה יותר.

o  מדדShannon diversity index דירים (בדיגום) ממדד יםותן משקל רב יותר למי המדד :

Simpson . ע בין 0המדד ≥ H' ≥ 5 ;.ת יותרככל שהמדד גבוה יותר, החברה מגוו 

  

ip - צפו: חלקו היחסי של כל מין מתוך כלל הפרטים ש 

   

                                                
 "ספר האדום", אלא מיים שצפו מעט מאד באותו דיגום בלבד.-ווה בביטוי "מיים דירים" איה כהגדרתם בהכ 1
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 תוצאות .3

 אצות 3.1

, ושמוה מיים בלגות חשולים. שיים בלגוות אכזיבמיי אצות  11תועדו  2016-2017בשים 

ממוצע מוך, הכיסוי ה. אחוז וזרחית תכולה (מופיעים בשי האתרים): אזית מהמיים פולשים

ברוב המקרים צפתה יציבות  2017-ל 2016בין  , אז עלמים מרבית המיים.בעיקר בעות הסתיו

 . )2איור , 1איור , 1טבלה (בעושר המיים ובאחוז הכיסוי 

2016-אכזיב וחשולים גוות למיי האצות ביטור  י הממוצעים לקוודרט שלאחוזי הכיסו  :1טבלה 
 . מיים פולשים מסומים באדום.2017

  שם מדעי שם עברי
  לגות חשולים  לגוות אכזיב

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

 Padina sp. 1.8%   3.8% 1.7% 7.8%   8.3% 1.6%  אזית
           Gelidiella tenuisima  0.4%   0.4% גלידית זעירה
   Jania rubens 11.1% 0.4% 10.1% 0.7% 2.6%   1.5% גית מאדימה

       Dictyota fasciola 7.7%   6.8% 0.4% 22.8%דוקרית מפוספסת 
 Lithophyllum frondosum  9.8% 1.2% 9.6%     3.7% 17.0% 3.3% דפדפון הדרגשים 

   Stypopodium schimperi 2.2%   3.8%   0.1%   0.1% זרחית תכולה
           Ulva sp. 0.2%   2.8% חסית

   Liagora viscida 0.3%   5.5%   1.6%   4.4% ליאגורה
   Laurencia papillosa 5.6%   4.9%   0.4%   1.7% פטמית אשוה
               Halimeda tuna 0.1% צברית מצויה 

   Pterocladiella capillacea     1.3%   3.5%   2.6% רבוצה אדמוי

 2 7 1 7 3 10 2 10 סה"כ מס' מיים

  

  
  .7201-1620 אחוז הכיסוי של אצות בלגוות אכזיב: 1איור 

  
  .2017-2016לגות חשולים : אחוז הכיסוי של אצות ב2איור 

amitd
Sticky Note
אמיר, מאחר וישנת חזרות, נדרש להוסיף גם את השונות לתוצאות
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 בוביים 3.2

: אלמוג דשא ודוגית צורבת 2016-2017בשים  מיי בוביים תועדו בלגוות אכזיב וחשולים שי

הוא אלמוג אבן מושבתי, ולכן צפיפותו אלמוג הדשא המיים הם מקומיים.  יש). 3איור , 2טבלה (

מדדת במספר  , ולכן צפיפותהתים יחידאי-יא שושתצורבת הכיסוי. דוגית  מדדת באחוזי

אחוזי הכיסוי של אלמוג הדשא מוכים, והופעתו ספוראדית. לפיכך, לא יתן לקבוע בשלב  הפרטים.

צורבת תודתיות גבוהה במספר זה האם קיימת מגמת שיוי כלשהי בדפוסי הופעתו. בדוגית ה

הפרטים המתועדים בלגוות אכזיב, ובלגות חשולים תועדו פרטים בודדים בלבד. גם כאן לא יתן 

  להבחין בשלב זה במגמות כלשהן.

 אלמוג דשא מדד*. 2017-2016אכזיב וחשולים גוות לתיעוד מיי הבוביים ביטור   :2טבלה 
  .במספר הפרטים הים מדדו שושות .ממוצעים לקוודרט באחוזי כיסוי

  שם מדעי שם עברי
  לגות חשולים  לגוות אכזיב

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

 Cladocora cespitosa   7%       3%   6%  אלמוג דשא*
   Anemonia viridis 24 45 6 82 3 4 3 דוגית צורבת

 1 1 2 1 1 1 2 1 סה"כ מס' מיים

  

  
עים בלגוות אכזיב וחשולים. התוים של אלמוג דשא מופי 7201-1620בוביים בשים : 3איור 

  .באחוזי כיסוי. התוים של דוגית צורבת מופיעים לפי מספר פרטים

 ספוגים 3.3

: חמישה בלגוות אכזיב 2016-2017ם בשים בלגוות אכזיב וחשוליספוגים תועדו שישה מיי 

הספוגים שתועדו הם מיים מושבתיים, ולכן רשם כל המיים מקומיים. וחמישה בלגות חשולים. 

שבתחילת הקיץ אחוז  , וראהמוך –אחוז הכיסוי שלהם. אחוז הכיסוי הממוצע של כל המיים 

כן, ראה שברוב המיים חלה ירידה באחוז הכיסוי בהשוואה בין מו כ .הכיסוי שלהם גבוה יותר

  ).4איור , 3טבלה ( לשה הקודמת 2017שת 

אכזיב גוות לתיעוד אחוזי הכיסוי הממוצעים לקוודרט של מיי הספוגים ביטור   :3טבלה 
  .2017-2016וחשולים 

  שם מדעי שם עברי
  לגות חשולים  לגוות אכזיב

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

 Chondrosia reniformis   0.11% 0.30% 0.04%     0.25% 0.08%  כליתן סחוסי
         Chondrilla nucula 2.06% 0.56% 1.16% 0.15% יכוית-כריתן ים

 Spirastrella cuntatrix 1.56% 1.01% 1.23% 0.15% 6.67% 1.56% 1.15% 0.16% ספיראסרון קרומי
 Clathrina coriacea 3.46% 1.46% 1.27% 0.22% 8.31% 2.14% 3.05% 0.08% רישתון לבן

   Clathrina clathrus 0.99% 1.23% 1.05% 0.04% 0.16% 0.41% 0.41% רישתון צהוב
   Tethya aurantium           0.25% 1.89% יכוית-תפוזון ים

 3 5 4 3 5 5 5 4 סה"כ מס' מיים

amitd
Sticky Note
שוב, בכל ממוצע, חשוב לשלב SE
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  .0172-2016: אחוז הכיסוי של ספוגים בלגוות אכזיב וחשולים 4איור 

 סרטים 3.4

: 2016-2017בשים  תועדו בלגוות אכזיב וחשוליםמיים ש 22אסופת מיי הסרטים כוללת סה"כ 

ה מיים תועדו רק באכזיב, שיש , מהםמיים בלגות חשולים 16-מיים בלגוות אכזיב, ו 18

שמוה מיים, מהם  11: הבולט מספרם של המיים הפולשים באסופ .רק בחשולים –וארבעה 

עותית גבוהה, בהתאם לכתמיות -שתית ובין-. יכרת תודתיות ביןבחשוליםותשעה באכזיב 

  ).6איור , 5איור , 4טבלה הגידול (-הופעתם וכושר יידותם של הסרטים בבית

. מיים פולשים 2017-2016אכזיב וחשולים גוות לתיעוד מיי הסרטים ביטור   :4טבלה 
  מסומים באדום.

  שם מדעי שם עברי
  לגות חשולים  בלגוות אכזי

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

         Galathea cf. longimana        2  גלר-גלתית ארוכת
 Poreellana platycheles 6 12 22 9   4 3 6 בתצ-חרסית שטוחת

     Stenopus hispidus           4 מחושן קאי
     Matuta victor           2 מטוטה

          Pagurus anachoretus 18 27 46 43זיר חופי
 Clibanariu erythropus  146 66 214 37 131 31 104 57 גלר-זירון אדום

          Alpheus sp. 8 3 2 4קשן
 Percnon gibbesi   2       2   6 רגל-סרטן קל

 Eriphia verrucosa 9 13 13 15   2 3 4 סלען זיפי
         Pilodius cf areolatus       2 סלען חרוץ

 Xantho poressa 7 8 7 4   4   1 סלעית
 Ashtoret lunaris       1       1 עשתורת ירחית

         Atergatis roseus 1 3 3 1  פצחן אדמוי
   Palaemon elegans 47 12 18 6     15 קפצן מצוי
 Gnathophyllum elegans         1   2 6 רבגון עדין
 Callinectes sapidus               1 שייט כחול
 Portunus segnis 1 8   9 1 1   2 שייט ודד

 Charybdis hellerii   2   2       3 שייטית הלר
 Charybdis longicollis   2   3 1 3 1 2 שייטית ודדת

     Pachygrapsus transversus   7   18   2 שן-שישן דו
         Pachygrapsus marmoratus 9 7 29 2 שן -שישן תלת

 Saron marmoratus   1   3   3 1 6 שרימפ השיש

 12 7 11 4 17 9 15 10 סה"כ מס' מיים
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  .2017-2016 סרטים בלגוות אכזיבמיי המספר הפרטים של   :5איור 

  
  .0172-2016סרטים בלגות חשולים מיי המספר הפרטים של   :6איור 

 עור-קווצי 3.5

: 2016-2017בשים  ים שתועדו בלגוות אכזיב וחשוליםמי שבעהאסופת קווצי העור כוללת סה"כ 

לו בלגות חשולים תועדו פולשים, ואיים מי מהם שיכל שבעת המיים תועדו בלגוות אכזיב, 

כוכבן סי, שאר המיים מופיעים  –למעט כוכב הים הפולש  כולם מקומיים. –ארבעה מיים בלבד 

, עם שפע פרטים ועושר מיים מעט גבוה יותר בתחילת הקיץ בהשוואה במספרים קטים למדי

  ).7איור , 5טבלה ( שתית ברורה בשלב זה-לתחילת הסתיו, בלי מגמה בין

מיים פולשים  .2017-2016אכזיב וחשולים גוות לתיעוד מיי קווצי העור ביטור   :5טבלה 
  מסומים באדום.

  שם מדעי  שם עברי מחלקה
  לגות חשולים  לגוות אכזיב

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

         Ophioderma longicauda     1 1  רועותז-גלדית ארוכת  ים-חשוי
         Asterina burtoni 239 54 228 89 כוכבן סי ים-כוכבי

 Holothuria forskali 3 5 8 4   2 7 1  גלילן פורסקל ים-מלפפוי
 Holothuria tubulosa 13 12 11 8 9 11 6 3 גלילן ציורי

           Synaptula reciprocans 11 9 2 סיפטה שחורה
   Paracentrotus lividus 1   9   2   4  קיפודן סגול  ים-קיפודי

 Arbacia lixula 6   5   2   2 2 קיפודן שחור

 3 4 2 3 4 7 4 6 סה"כ מס' מיים
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  .2017-2016ור בלגות חשולים ע-קווצימיי מספר הפרטים של   :7איור 

 רכיכות 3.6

מיים שייכים למחלקת  17מיים (מהם  24אסופת הרכיכות בלגוות אכזיב וחשולים כוללת 

מיים תועדו  21. חסרי החוליות המתועדות ביטור זההחלזוות), והיא המגוות מבין מערכות 

מיים בלבד תועדו בלגות חשולים, מהם ארבעה  10-שבעה מיים פולשים, ו מהם – בלגוות אכזיב

 שייםרק בלגות חשולים.  –, ושלושה אכזיבלגוות תועדו רק ב מיים תשעה. מיים פולשים

סטרומבוס מקושט. שאר המיים ו פסמהמיים הפולשים מופיעים במספרים גבוהים: מגדלון מחוס

בעיקר בלגוות אכזיב,  –למדי. בתחילת הקיץ עושר מיים גבוה יותר מופיעים במספרים מוכים 

  .)9איור , 8איור , 5טבלה ( שתית כלשהי-ולא יכרת בשלב זה מגמה בין

ים מיים פולשים מסומ .2017-2016אכזיב וחשולים גוות לתיעוד מיי הרכיכות ביטור   :6טבלה 
ית מגוות מתקיימת במושבות צפופות, ולכן מתועד אחוז הכיסוי הממוצע בוצ*באדום. 

  בלוליגו שקוף תועדו תטולות.#של המושבות בקוודרט. 

  שם מדעי  שם עברי מחלקה
  לגות חשולים  לגוות אכזיב

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

         Elysia ornata 1   1 2  עלעלית מקושטת  חלזוות
         Ergalatax junionae 19 17 6 16 ארגמון משובץ

 Hexaplex trunculus 11 2 4 7 2 12 6 10 וציםק-ארגמון קהה
         Thais haemastoma 1 3 1 1 הפ-ארגמוית אדומת

           Aplysia fasciata 7   5 ם מפוספסי-ארב
   Berthellina citrina 1   1 1 4   6 ברתליה כתומה

           Goniobranchus annulatus 1   2 זרית טבעתית
           Monodonta articulata 9 6 2 רשן מומ-חד

           Flabellina rubrolineata 1   1 ם מסדרת י-חיית
 Conus ventricosus         1   1 3 יכוית-חרוט ים

         Columbella rustica 20 6 4 9 יוית מצויה
 Fissurella nubecula 2 3 1     1   3 יסדוק הכרית

 Cerithium scabridum 1338 243 19 307 90 130 3 115 מגדלון מחוספס
 Conomurex persicus 195 68 18 60 53 121 8 87 סטרומבוס מקושט

           Pisania striata 1   1 פיסיה מפספסת
         Patella caerulea 6 1 2 3 צלחית מכחילה

   Felimare picta 2   2   1   2 קשוטה אה
 Ostrea edulis 8 12 4 6 9 5 6 3  אוסטריאה אכלת צדפות

   Brachidontes pharaonis  0.4% 1.6% 0.6%   1.2%   0.2% בוצית מגוות*
   Pincatata radiata 13 14 7 10 4 6 4 פיית פשוטה

 Sepioteuthis media         2 2 3 3  לוליגו שקוף# יםרגלא-ראש
     Octopus macropus           1 גלייםר-תמון ארך

   Octopus vulgaris 2   5   1   6 תמון החוף
 Chiton olivaccus 3 1 1 3   1   4  כיטון זיתי  חיתאיםלו-רב

 8 11 9 11 12 21 13 21 סה"כ מס' מיים
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  .0172-2016רכיכות בלגוות אכזיב מיי המספר הפרטים של   :8איור 

  
  .0172-2016כות בלגות חשולים רכימיי המספר הפרטים של   :9איור 

 תולעים 3.7

: תשעה מיים תועדו 2016-2017בשים  מיים 11אסופת התולעים בלגוות אכזיב וחשולים כוללת 

מיים תועדו רק  ארבעה. מקומיים. כל המיים בלגוות אכזיב, וארבעה מיים בלגות חשולים

שתית ברורה -עותית או בין-מגמה בין. לא יכרת בשלב זה חשוליםשי מיים רק ב, ובאכזיב

  .)10איור , 7טבלה (

  .2017-2016אכזיב וחשולים גוות לתיעוד מיי התולעים ביטור   :7טבלה 

  שם מדעי שם עברי
  לגות חשולים  לגוות אכזיב

יוי 
2016  

ק' או
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

יוי 
2016  

אוק' 
2016  

יוי 
2017  

אוק' 
2017  

         Hermodice carunculata   3 3 10  ימיםז-זכוכיתית אדומת
 Eurythoe complanata         12 13 5 2 זכוכיתית דוקרת
   Polymnia nedulosa 29 23 11 12 3 6 2  חזימית מגושמת

  Dasychone lucullana 34 20 10 26 29 6 6 8רתיקית שכיחה
 Phascolosoma granulatum 102 47 6 43 21 30 4 24 יכויתת-סיפוית ים

 Spirorbis meditrraneus           6   6 יכוית ת-סלילוית ים
           Aphrodite imbricata 2   1 קשקשית חלקה

 Neogyptis mediterranea        2       4  יתזיפ-תולעת רב
         Pseudobiceros hancockanus       1 תולעת שטוחה

         Baseodiscus delineatus   2   6 תולעת חוט
 Paraplanocera cf oligoglena 15 6 8 14 10 2 6 11 תולעת ריסית

 6 5 6 5 8 6 6 5 סה"כ מס' מיים
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  .2017-2016חשולים אכזיב ות ובלגו תולעיםהמיי הפרטים של מספר   :10איור 

 עושר מיים כללי 3.8

(פורטו בחלוקה  2016-2017 של כלל הטקסוים בלגוות אכזיב וחשולים בשיםעושר המיים 

איו מראה בשלב זה על מגמה ) 1-10איורים וב 1-7טבלאות לקבוצות הטקסוומיות השוות ב

ר בחו המיים המקומיים שהן כאשר בחו כל המיים, והן כא –העוות  ברורה בין השים או בין

 שם. עושר המיים בלגוות אכזיב גבוה יותר, אבל גם מאמץ הדיגום בלבד, ללא המיים הפולשים

  .)11איור ( בחשולים, ולכן ממצא זה איו מפתיע 15קוודרטים לעומת  33 –גבוה יותר 

  
  .2017-2016שים בבלגוות אכזיב וחשולים מיים עושר   :11איור 

    

amitd
Sticky Note
אמירנראה לי שלא נכון לכלול באותו מדד את המינים הפולשים ואת המקומיים. להיפך עדיךף להראות זה לצד זה את עושר  המקומיים ועושר הפולשים ולא לסכמם יחד בשום שלב. הדבר נכון גם למדדי המגוון.
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 מדד שאון –מגוון מיים  3.9

איו  לפי מדד שאון 2016-2017 של כלל הטקסוים בלגוות אכזיב וחשולים בשיםהמיים  מגוון

ר בחו כל המיים, והן כאשר הן כאש –מראה בשלב זה על מגמה ברורה בין השים או בין העוות 

  .)12איור בחו המיים המקומיים בלבד, ללא המיים הפולשים (

  
  .7201-1620שים בלגוות אכזיב וחשולים ב )שאוןמגוון מיים (מדד   :12איור 

 מדד סימפסון ההופכי –מגוון מיים  3.10

לפי מדד סימפסון  2016-2017 של כלל הטקסוים בלגוות אכזיב וחשולים בשיםהמיים  מגוון

הן כאשר בחו כל המיים,  –איו מראה בשלב זה על מגמה ברורה בין השים או בין העוות  ההופכי

  .)13איור והן כאשר בחו המיים המקומיים בלבד, ללא המיים הפולשים (

  
 .7201-1620שים בלגוות אכזיב וחשולים בימפסון ההופכי) מגוון מיים (מדד ס  :13איור 

amitd
Sticky Note
התייחסות פולשים ומקומיים כמוזכר מעלה

amitd
Sticky Note
התייחסות פולשים ומקומיים כמוזכר מעלה
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  סיכום .4

-בלגוות חוף הים 2016הטווח שהחל בשת -ה בתהליך היטור ארוךשה זו היא שת היטור השיי

תן עדיין להבחין באופן ברור במגמות בתום שתיים של יטור, לא י התיכון במחוז צפון של רט"ג.

. , למעט אולי ירידה באחוז הכיסוי של ספוגיםכלשהן באף אחת מהקבוצות הטקסוומיות שבחו

כמתוכן, יתוח תוים בארבע השים הראשוות ליטור היו איכותי ותיאורי בלבד, ורק בתום 

שת היטור החמישית יבוצע יתוח תוים מפורט יותר המלווה בבחיה סטטיסטית של תהליכים 

 ומגמות.

  רותמקו .5

  . ספרית השדה.מדריך להכרת רכיכות בים התיכון בישראל) 1965ברש, א. ודין, צ. (

  . בי"ס שדה חוף הכרמל.צאי הביוטידור: סקר המ-חוף הבוים) 1994גור, ע. (

  . אלון ספר.רכיכות הים של ארץ ישראל: אורחות חיים) 2011הלר, י. (

  אילן.-יברסיטת בר. הוצאת אואצות החוף של ישראל) 2004עיב, ר. (

). 4. מתוך: אלון ע. (עורך) החי והצומח של ארץ ישראל (כרך החיים במים) 1991פישלזון, ל. (עורך) (

  הוצאה לאור והחברה להגת הטבע.ה –משרד הביטחון 

והשוואה לדיגומים  2016יטור לגוות במחוז צפון: סיכום שת ) 2017פרלברג, א. ואזולאי, ח. (

  . רשות הטבע והגים, מחוז צפון.2004-2015בשים 

. מתוך: אלון ע. (עורך) החי והצומח של ארץ ישראל צמחים חסרי פרחים) 1991רביב, ו. (עורכת) (

  הוצאה לאור והחברה להגת הטבע.ה –). משרד הביטחון 9(כרך 

 
  אתרי איטרט:

והמכון לחקר ימים גדיר למיים פוצים בבית הגידול הסלעי הים תיכוי. אקואושן מ –אקופיש 

  http://ecofish.co.ilואגמים לישראל. 

  ites/index.htms-http://www.dafni.com/Dafniמדריכי הים של ד"ר יעקב דפי: 

  דיר אצות החוף של ישראל:. מגBlue ecosystemsד"ר רחלי עיב, 

http://www.blue-

ecosystems.com/%D7%9E%D7%92%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8-

%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA.html 

דריך החי והצומח בים תיכון: מ –ריה פוצקר, מרכז צלילה ה

http://www.putsker.co.il/FloraAndFauna.aspx  

Easydive24: http://www.easydive24.de/main_meeresleben.html 

Natuurlijk mooi: 

http://www.natuurlijkmooi.net/adriatische_zee/sponzen/sponzen.htm 

To Kaiki: http://www.tokaiki.net/taxa 

 




