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 תקציר

גידול ייחודי בחוף הסלעי, המוגן מהים הפתוח ומהשפעות -תיכוני היא בית-הלגונה בחוף הים

גידול -שנתית בבית-הגלים, ועשיר במיני חי וצומח. כחלק מניסיון לעקוב אחר הדינאמיקה הרב

מערך . של רט"ג טווח של לגונות במחוז צפון-להקים מערך ניטור ארוך 2016זה, הוחלט בשנת 

ם: לגונת אכזיב, לגונת מולר ולגונת נחשולים. הדיגום דיגו שלושה אתריהניטור מתבסס על 

 1×  1מבוצע בתחילת הקיץ ובאמצע הסתיו, על ידי הנחת ריבועי דגימה )'קוודרטים'( בגודל של 

כל אזור  ס"מ. הקוודרטים הונחו בצורה מקרית בתוך 10×  10מ', המחולקים למשבצות בגודל של 

דיגום. תועדו הקבוצות הטקסונומיות הבאות: אצות, ספוגים, קווצי עור, רכיכות, תולעים 

בטקסונים שבהם ניתן  וסרטנים. הזיהוי בוצע עד לרמת הזיהוי הגבוהה ביותר האפשרית בשדה.

שבהם לא ניתן לספור את מושבתיים לספור את הפרטים, תועד שפע הפרטים בקוודרט. במינים 

ם, הוערך אחוז הכיסוי של הפרטים בקוודרט, ע"י ספירת מס' הצמתים שבהם נוכח המין. הפרטי

 נותחו מדדי עושר מינים/טקסונים, מגוון מינים/טקסונים והרכב החברה.

סה"כ . 2016הטווח שהחל בשנת -בתהליך הניטור ארוך השלישיתהניטור  דו"ח זה מסכם את שנת

 חמישהינים פולשים(, שני מינים מקומיים של נבוביים, מיני אצות )מהם שני מ 11תועדו השנה 

שישה מינים של מינים פולשים(,  7מינים של סרטנים )מהם  19מינים מקומיים של ספוגים, 

מינים  ות )מהם שבעה מינים פולשים(, ושבעהמינים של רכיכ 19(,  עור )מהם מין פולש אחד-קווצי

 מקומיים של תולעים.

בתום שלוש שנות ניטור, לא ניתן עדיין להבחין באופן ברור במגמות כלשהן באף אחת מהקבוצות 

הטקסונומיות שנבחנו, למעט אולי ירידה באחוז הכיסוי של ספוגים ורכיכות בעונת הקיץ, וירידה 

בעושר המינים של סרטנים בקיץ באכזיב, אך עליה בעושר מיני הסרטנים בנחשולים. כמו כן, 

שבו  –אולי מגמות שינוי בשפע הפרטים של כוכב הים הפולש בלגונות אכזיב: כוכבן ננסי  נראות

 נראית מגמת ירידה בשפע הפרטים בתחילת הקיץ, אך עליה בסתיו.

כמתוכנן, ניתוח נתונים בארבע השנים הראשונות לניטור הינו איכותי ותיאורי בלבד, ורק בתום 

נים מפורט יותר המלווה בבחינה סטטיסטית של תהליכים שנת הניטור החמישית יבוצע ניתוח נתו

 ומגמות.
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 רקע .1

גידול ייחודי בחוף הסלעי, שמאופיין בשטח מוצף -היא ביתתיכוני של ישראל -הלגונה בחוף הים

היותו  ים המוגן מהים הפתוח ומהשפעות הגלים ע"י רצועת מסלע כורכרית וטבלאות גידוד.-במי

ובמקרים רבים כולל גם  ,וצומחגידול זה מוגן ממפץ הגלים, יוצר אזור עשיר במיני חי -של בית

אזור של כניסת מים גידול עיקריים: -ניתן לחלק לשלושה בתילגונה אזורי רבייה מועדפים. את ה

 בד"כ עמוק יותר וחולי, ומוצא חזרה לים.  –העשיר במזון ובחמצן, אזור מרכזי 

גידול זה, הוחלט -בבית שנתית של חברת החי והצומח-הרב הדינאמיקה לעקוב אחרכחלק מניסיון 

של  הסלעי במחוז צפון טווח מובנה של מספר לגונות בחוף-להקים מערך ניטור ארוך 2016בשנת 

מעקב פעמים בשנה )חורף, אביב, קיץ, סתיו(  4בלגונת אכזיב בוצע  2004החל משנת בנוסף,  .רט"ג

חלק ממערך כהמתמחה באזור החוף הסלעי,  – שיטתי אחר חברות החי והצומח ע"י חנן אזולאי

על הידע והניסיון  תתבססמ החדשהאך ללא ליווי מדעי מובנה. תכנית הניטור ההדרכה של חנן, 

הגידול, תוך מתן דגש על מתודולוגיה מדעית וניתוח נתונים סטטיסטי, -של חנן והיכרותו עם בית

 כמפורט להלן.

פו ע"י חנן אזולאי הוגש דו"ח ניטור ראשון, שכלל גם השוואה לנתונים שנאס 2016בתום שנת 

(. עפ"י תכנית העבודה, מתכונת דו"חות הניטור תהיה 2017)פרלברג ואזולאי,  2004-2015בשנים 

יוגש דו"ח ביניים מקוצר, שיכלול ניתוח נתונים תיאורי  2017-2019שנתי: בשנים -במבנה חמש

שיכלול גם ניתוחים (, יוגש דו"ח ניטור מלא ומפורט, 2020שנות ניטור )בשנת  5כללי בלבד. בתום 

מאז החל הניטור השיטתי בשנת  השלישיתהיא השנה  2018סטטיסטיים ובחינת מגמות. שנת 

2016 . 

 הניטור תכנית –שיטות עבודה  .2

 אתרי הדיגום 2.1

 – (של האמן יחיאל שמי "ים-פסל": לגונת אכזיב )ליד אנדרטת ה אתריםבוצע בשלושדיגום מלא 

)גם היא באכזיב(, , לגונת מולר בחלוקה למקטע דיגום מצפון לאנדרטה ומקטע מדרום לאנדרטה

עשה מעקב שאחריה נ ולגונת נחשולים. לגונת המערה הסמוכה ללגונת מולר הינה לגונה חולית,

 איכותי בלבד.

 מועדי הדיגום 2.2

ואמצע )תחילת הקיץ(  יוני אמצעבוצע בשתי עונות משמעותיות מבחינת מחזורי החיים: הדיגום 

 .הסתיו( אמצע) אוקטובר

 מערך הדיגום 2.3

 ריבועי דגימה 3-5ונחו ה(. בכל אזור לים , אמצע ומוצאכניסהאזורים )ה 3דגמו בכל לגונה נ

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

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

 .הדיגום, ומקום נפילתה היה מרכז הקוודרט(

  אזורים: קוודרטים בשישה 18הונחו אכזיב האנדרטה בבלגונת 

 קוודרטים. 9צפון לאנדרטה. סה"כ מ –צפונית הבלגונה אזורים  3-קוודרטים ב 3 -

, המאופיינת בפעילות דרום לאנדרטהמ –דרומית הבלגונה אזורים  3-קוודרטים ב 3 -

 קוודרטים. 9. סה"כ מתרחצים רבה בקיץ
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  מוצא באמצע וב(, הלגונה כניסה )בדרוםב: אזורים 3-ב ריבועי דגימה 5בלגונת מולר הונחו

 קוודרטים. 15סה"כ  לים.

  אוחדו לאסופה אחת,  –מצפון ומדרום לאנדרטה, ונתוני לגונת מולר  –נתוני לגונת אכזיב

 ונקראות "לגונות אכזיב".

  אזורים: בכניסה )בדרום הלגונה(, באמצע ובמוצא  3-ריבועי דגימה ב 5הונחו בלגונת נחשולים

 נתוני לגונה זו נותחו בנפרד. קוודרטים. 15לים. סה"כ 

 הנתוניםאיסוף ועיבוד  2.4

 עור, רכיכות, תולעים וסרטנים. : אצות, ספוגים, קווציתועדו הקבוצות הטקסונומיות הבאות 

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

(, עינב 2011(, הלר )1994(, גור )1965זיהוי המינים בוצע בעזרת ברש ודנין ) ברמת המשפחה.

 ברשימת המקורות(. ראו(, וכן אתרי אינטרנט שונים )1991(, רביב )1991(, פישלזון )2004)

 תועד שפע הפרטים בקוודרט. נים שבהם ניתן לספור את הפרטים, : בטקסואסףמידע שנ

תיים החיים במינים שבהם לא ניתן לספור את הפרטים )אצות, ספוגים, ומינים מושב

וערך "אחוז הכיסוי" של הפרטים בקוודרט, ע"י ספירת מס' הצמתים בצפיפות כמו בוצית(, ה

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

 עושר מינים/טקסונים, מגוון מינים/טקסונים והרכב חברה.נותחו המדדים הבאים : 

  בתום חמש שנות ניטורבוצעו יסטטיסטיים ניתוחים. 

  מדדי מגוון המינים( נבחנו לפי אינדקסים מקובליםSimpson index, Shannon index.) 

o  מדדSimpson's Indexמינים שבהם נצפה פרט אחד  1: המדד מתעלם ממינים נדירים(

; כאשר המדד מתקרב לאפס הוא מעיד על חברה D ≥ 1 ≤ 0בלבד בדיגום(. המדד נע בין 

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

 
in – .מספר הפרטים מכל מין שנצפה 

S – .)עושר ביולוגי )מספר המינים 

N – .מספרם הכולל של הפרטים שנצפו 

 Simpson's Reciprocalסימפסון ההופכי )הוא מדד  בוצע שימוש בעבודה זוהמדד שבו 

Index :D/1) על חברה  –. במדד זה, ציון גבוה מעיד על חברה מגוונת יותר, וציון נמוך

 אחידה יותר.

o  מדדShannon diversity indexנדירים )בדיגום(  : המדד נותן משקל רב יותר למינים

 ככל שהמדד גבוה יותר, החברה מגוונת יותר.; H' ≥ 5 ≤ 0המדד נע בין . Simpsonממדד 

 

ip -  :חלקו היחסי של כל מין מתוך כלל הפרטים שנצפו 

  

                                                 
 "ספר האדום", אלא מינים שנצפו מעט מאד באותו דיגום בלבד.-הכוונה בביטוי "מינים נדירים" אינה כהגדרתם ב 1
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 תוצאות .3

 אצות 3.1

, ושמונה מינים בלגונת נחשולים. שניים בלגונות אכזיבמיני אצות  11תועדו  2016-2018בשנים 

ממוצע נמוך, הכיסוי ה. אחוז וזרחנית תכולה )מופיעים בשני האתרים(: אזנית פולשיםמהמינים 

ה לזו תה דומלא ניכרה תמו 2018בסתיו  , אז נעלמים מרבית המינים.בעיקר בעונת הסתיו

נצפתה  2018-ל 2016בין שנצפתה בשנתיים שקדמו לה, ובחלק מהמינים אף עלה אחוז הכיסוי. 

 .(2איור , 1איור , 1טבלה )ושר המינים ובאחוז הכיסוי בעברוב המקרים יציבות 

אכזיב ונחשולים גונות למיני האצות בניטור  אחוזי הכיסוי הממוצעים לקוודרט של :1טבלה 
 . מינים פולשים מסומנים באדום.8201-2016

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

 Padina sp. 1.8%   3.8% 1.7% 3.5% 7.6% 7.8%   8.3% 1.6% 16.4% 6.6% אזנית
             Gelidiella tenuisima  0.4%   0.4%   2.6% 1.3% גלידנית זעירה
 Jania rubens 11.1% 0.4% 10.1% 0.7% 2.7% 4.8% 2.6%   1.5%   0.7% 3.7% גנית מאדימה

           Dictyota fasciola 7.7%   6.8% 0.4% 2.4% 3.2% 22.8% דוקרנית מפוספסת 
 Lithophyllum frondosum  9.8% 1.2% 9.6%   4.6% 4.0%   3.7% 17.0% 3.3% 7.7% 3.2% דפדפון הדרגשים 

   Stypopodium schimperi 2.2%   3.8%   7.0% 0.1% 0.1%   0.1%   0.1% זרחנית תכולה
             Ulva sp. 0.2%   2.8%   0.9% 0.5% חסנית

 Liagora viscida 0.3%   5.5%   5.8% 0.1% 1.6%   4.4%   14.3% 1.2% ליאגורה
       Laurencia papillosa 5.6%   4.9%   2.0%   0.4%   1.7% פטמית אשונה
             Halimeda tuna 0.1%         0.1% צברית מצויה 

 Pterocladiella capillacea     1.3%   0.4% 0.6% 3.5%   2.6%   1.3% 6.2% רבנוצה אדמוני
 5 6 2 7 1 7 10 10 3 10 2 10 סה"כ מס' מינים

 4 4 1 5 1 5 8 8 2 8 2 8 ללא פולשים

 

 
 .8201-1620 אחוז הכיסוי של אצות בלגונות אכזיב: 1איור 
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 .8201-2016: אחוז הכיסוי של אצות בלגונת נחשולים 2איור 

 נבוביים 3.2

דונגית , : אלמוג דשא2016-2018בשנים  מיני נבוביים תועדו בלגונות אכזיב ונחשולים לושהש

אלמוג הדשא הוא המינים הם מקומיים.  לושתש(. 3איור , 2טבלה ) ופנינית הסדקים צורבת

 ןהופנינית הסדקים צורבת כיסוי. דונגית  אלמוג אבן מושבתי, ולכן צפיפותו נמדדת באחוזי

 נמדדת במספר הפרטים. ן, ולכן צפיפותתוים יחידאי-תושושנ

לפיכך, . 2018המין לא תועד בשנת אחוזי הכיסוי של אלמוג הדשא נמוכים, והופעתו ספוראדית. 

 מגמת שינוי כלשהי בדפוסי הופעתו.לא ניתן לקבוע בשלב זה האם קיימת 

ואין מגמה ברורה בסוף הקיץ. , בעונת הסתיו בלגונות אכזיב נראית מגמת עלייהבדונגית הצורבת 

 ם בודדים בלבד.רטיבלגונת נחשולים תועדו פ

 , בלגונת נחשולים בלבד.2018פנינית הסדקים נצפתה לראשונה בניטור זה בשנת 

 אלמוג דשא נמדד*. 2017-2016אכזיב ונחשולים גונות לתיעוד מיני הנבוביים בניטור  :2טבלה 
 .במספר הפרטים שושנות הים נמדדו ממוצעים לקוודרט. באחוזי כיסוי

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

     Cladocora cespitosa   0.3%           0.2%   0.5% אלמוג דשא*
 Anemonia viridis 24 45 6 82 30 88 3 4 3     2 דונגית צורבת

 Bunodactis gemmcea                     2 6 פנינית הסדקים
 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 סה"כ מס' מינים

 

 
בלגונות אכזיב ונחשולים. הנתונים של אלמוג דשא מופיעים  8201-1620נבוביים בשנים : 3איור 

 .מספר פרטיםבמופיעים ופנינית הסדקים באחוזי כיסוי. הנתונים של דונגית צורבת 
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 ספוגים 3.3

: חמישה בלגונות אכזיב 2016-2018בלגונות אכזיב ונחשולים בשנים ספוגים תועדו שישה מיני 

הספוגים שתועדו הם מינים מושבתיים, ולכן כל המינים מקומיים. וחמישה בלגונת נחשולים. 

שבתחילת הקיץ  , ונראהנמוך –נרשם אחוז הכיסוי שלהם. אחוז הכיסוי הממוצע של כל המינים 

. כמו כן, נראה לא ניכר שינוי עונתי באחוז הכיסוי( 2018)בשנת  גבוה יותראחוז הכיסוי שלהם 

שלוש השנים. בעונת הסתיו לא ניכר  לאורךהכללי בתחילת הקיץ שחלה ירידה באחוז הכיסוי 

 (.4איור , 3טבלה ) שינוי בולט בין השנים

אכזיב ונחשולים גונות לאחוזי הכיסוי הממוצעים לקוודרט של מיני הספוגים בניטור  :3טבלה 
8201-2016. 

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

     Chondrosia reniformis   0.11% 0.30% 0.04%   0.6%     0.25% 0.08% כליתן סחוסי
             Chondrilla nucula 2.06% 0.56% 1.16% 0.15% 0.9% 1.2% תיכוני-כריתן ים

 Spirastrella cuntatrix 1.56% 1.01% 1.23% 0.15% 1.6% 1.0% 6.67% 1.56% 1.15% 0.16% 0.7% 3.2% ספיראסרון קרומי
 Clathrina clathrus 3.46% 1.46% 1.27% 0.22% 1.2% 1.9% 8.31% 2.14% 3.05% 0.08% 3.7% 7.2% רישתון לבן

 Clathrina clathrus 0.99% 1.23% 1.05% 0.04% 0.2% 1.3% 0.16% 0.41% 0.41%     2.8% רישתון צהוב
       Tethya aurantium               0.25% 1.89% תיכוני-תפוזון ים

 3 2 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 סה"כ מס' מינים
 13.17% 4.44% 0.33% 6.75% 4.36% 15.14% 6.06% 3.89% 0.60% 5.01% 4.38% 8.07% סה"כ אחוז כיסוי

 

 
 .8201-2016: אחוז הכיסוי של ספוגים בלגונות אכזיב ונחשולים 4איור 

 סרטנים 3.4

-2016בשנים  תועדו בלגונות אכזיב ונחשוליםמינים ש 25אסופת מיני הסרטנים כוללת סה"כ 

מינים תועדו רק  ארבעה , מהםמינים בלגונת נחשולים 21-מינים בלגונות אכזיב, ו 19: 2017

מינים, מהם  11: הבולט מספרם של המינים הפולשים באסופ .רק בנחשולים –ה שישבאכזיב, ו

, אם כי בבחינת שפע מהמינים( 50%-)כ בנחשוליםה עשרומהמינים(  40%-)כבאכזיב שמונה 

  עדיין קטן ) –הפרטים, מספרם בחברת הסרטנים 
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 .(4 טבלה

בבחינת מגמות בין העונות, ניכר כי בסרטנים עושר המינים גבוה יותר בסתיו מאשר בתחילת 

, שבה גם שפע הפרטים היה גבוה יותר 2018הקיץ, אך שפע הפרטים נמוך יותר, למעט בשנת 

בסתיו. בין השנים, ישנה אולי מגמה של ירידה בעושר המינים בקיץ באכזיב ועליה בנחשולים 

פע הפרטים לא בולטת מגמה ברורה. אולי ירידה בנחשולים בקיץ, אך מגמה בקיץ ובסתיו בש

 (.6איור , 5איור )הפוכה בסתיו 
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. מינים פולשים 8201-2016אכזיב ונחשולים גונות לתיעוד מיני הסרטנים בניטור  :4טבלה 
 מסומנים באדום.

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

                 Galathea cf. longimana        2 רגל-גלתית ארוכת
     Poreellana platycheles 6 12 22 9 6 7   4 3 6 צבת-חרסית שטוחת

 Stenopus spinosus                     2 6 תיכוני-מחושן ים

         Stenopus hispidus               4 מחושן נקאי
         Matuta victor               2 מטוטה

 Pagurus anachoretus 18 27 46 43 3 17           9 נזיר חופי
 Clibanariu erythropus  146 66 214 37 48 72 131 31 104 57 12 28 רגל-נזירון אדום

 Caguristes ornatus           15           12 נזירון מקושט
 Callianassa Tyrrhena                     2 6 נסן מתחפר

             Alpheus 8 3 2 4   2 נקשן
     Percnon gibbesi   2           2   6 רגל-סרטן קל

 Eriphia verrucosa 9 13 13 15 7 15   2 3 4 2 4 סלען זיפני
             Pilodius cf areolatus       2   5 סלען חרוץ

 Xantho poressa 7 8 7 4 1 9   4   1   2 סלענית
 Ashtoret lunaris       1           1   5 עשתורת ירחית

 Atergatis roseus 1 3 3 1   2           2  פצחן אדמוני
 Palaemon elegans 47 12 18 6 51 56     15   23 16 קפצן מצוי
 Gnathophyllum elegans             1   2 6   3 רבגון עדין

     Callinectes sapidus                   1 שייט כחול
 Portunus segnis 1 8   9   3 1 1   2   2 שייט נודד

 Charybdis hellerii   2   2   3       3   4 שייטית הלר
 Charybdis longicollis   2   3 1 1 1 3 1 2 2 8 שייטית נודדת

         Pachygrapsus transversus   7   18       2 שן-שישן דו

             Pachygrapsus marmoratus 9 7 29 2 19 21 שן -שישן תלת

 Saron marmoratus   1   3   9   3 1 6 1 4 שרימפ השיש

 15 7 12 7 11 4 15 8 17 9 15 10 סה"כ עושר מינים
 9 5 5 5 5 2 9 7 10 7 8 7 ללא פולשים

 111 44 95 129 58 134 237 136 161 354 173 252 סה"כ שפע פרטים
 86 41 74 127 43 132 217 135 138 349 152 242 ללא פולשים

 

 
 .8201-2016ונחשולים סרטנים בלגונות אכזיב מיני ה עושר :5איור 
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 .8201-2016נחשולים אכזיב ות וסרטנים בלגונמיני ההפרטים של  שפע :6איור 

 עור-קווצי 3.5

-2016בשנים  נים שתועדו בלגונות אכזיב ונחשוליםמי שבעהאסופת קווצי העור כוללת סה"כ 

פולשים, ואילו בלגונת נחשולים ים מינ מהם שני: כל שבעת המינים תועדו בלגונות אכזיב, 2018

כוכבן ננסי, שאר המינים  –למעט כוכב הים הפולש  כולם מקומיים. –תועדו ארבעה מינים בלבד 

 (.5טבלה ) מופיעים במספרים קטנים למדי

)למעט שנת  מעט גבוה יותר בתחילת הקיץ בהשוואה לתחילת הסתיוושפע הפרטים מינים העושר 

בשפע הפרטים של הכוכבן למעט השנים לא ניכרת מגמה ברורה, -בין בלגונות אכזיב(. 2018

 (.7איור )הפרטים בין עונות הקיץ, ומגמה הפוכה בסתיו  ירידה במספרמגמת נראית  הננסי:

מינים פולשים  .8201-2016אכזיב ונחשולים גונות לתיעוד מיני קווצי העור בניטור  :5טבלה 
 מסומנים באדום.

 שם מדעי שם עברי מחלקה
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

             Ophioderma longicauda     1 1   12 זרועות-גלדית ארוכת ים-נחשוני
             Asterina burtoni 239 54 228 89 92 166 כוכבן ננסי ים-כוכבי

 Holothuria forskali 3 5 8 4 1 5   2 7 1 3 5 גלילן פורסקל ים-מלפפוני
 Holothuria tubulosa 13 12 11 8 5 15 9 11 6 3 3 9 גלילן צינורי

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

   Arbacia lixula 6   5       2   2 2 7 קיפודן שחור

 2 4 3 4 2 3 5 4 4 7 4 6 סה"כ עושר מינים
 2 4 3 4 2 3 4 3 3 5 2 4 ללא פולשים

 14 15 6 19 13 13 200 99 102 264 80 273 סה"כ שפע פרטים
 14 15 6 19 13 13 34 7 13 34 17 23 ללא פולשים

 

 
 .8201-2016עור בלגונת נחשולים -קווצימיני מספר הפרטים של  :7איור 

 רכיכות 3.6

מינים שייכים למחלקת  17מינים )מהם  25אסופת הרכיכות בלגונות אכזיב ונחשולים כוללת 

מינים תועדו  22. בניטור זהחסרי החוליות המתועדות החלזונות(, והיא המגוונת מבין מערכות 

מינים תועדו בלגונת נחשולים, מהם ארבעה  15-מהם שבעה מינים פולשים, ו – בלגונות אכזיב

 שנייםרק בלגונת נחשולים.  –, ושלושה אכזיבלגונות תועדו רק ב מינים 10. מינים פולשים

שט. שאר סטרומבוס מקוו פסמהמינים הפולשים מופיעים במספרים גבוהים: מגדלון מחוס

 (.5טבלה ) המינים מופיעים במספרים נמוכים למדי

התהפכה המגמה  2018, אך בשנת 2016-17בשנים מינים גבוה יותר העושר היה בתחילת הקיץ 

עליה קלה בעושר המינים )הן במדד כלל המינים והן במדד המינים  ודווקא בסתיו ניכרה

)הן במדד כלל  לא נראית מגמה שינוי עונתית ברורה שפע הפרטים,בבחינת  המקומיים בלבד(.
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המינים והן במדד המינים המקומיים בלבד(. בין השנים, נראה שאולי חלה ירידה קלה בעושר 

 .(9איור , 8איור )בשפע הפרטים  כלשהית מגמה המינים, בעיקר בניטור הקיץ, ולא בולט

. מינים פולשים 8201-2016אכזיב ונחשולים גונות לתיעוד מיני הרכיכות בניטור  :6טבלה 
בוצית מגוונת מתקיימת במושבות צפופות, ולכן מתועד אחוז הכיסוי *מסומנים באדום. 

 בלוליגו שקוף תועדו תטולות.#הממוצע של המושבות בקוודרט. 

 שם מדעי שם עברי מחלקה
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

             Ergalatax junionae 19 17 6 16 7 19 ארגמון משובץ חלזונות
 Hexaplex trunculus 11 2 4 7   10 2 12 6 10 2 13 קוצים-ארגמון קהה

             Thais haemastoma 1 3 1 1   1 פה-ארגמונית אדומת
             Aplysia fasciata 7   5   4 1 ים מפוספס-ארנב

 Berthellina citrina 1   1 1 1   4   6     5 ברתלינה כתומה
               Goniobranchus annulatus 1   2   3 זרית טבעתית

             Monodonta articulata 9 6 2   9 8 שן מנומר-חד
             Flabellina rubrolineata 1   1     1 ים מסדרת -חיננית

   Conus ventricosus         5 3 1   1 3 3 תיכוני-חרוט ים
                 Columbella rustica 20 6 4 9 יונית מצויה

     Fissurella nubecula 2 3 1     6   1   3 יסדוק הכרית
 Cerithium scabridum 1338 243 19 307 984 1067 90 130 3 115 145 161 מגדלון מחוספס

 Conomurex persicus 195 68 18 60 20 50 53 121 8 87 74 120 סטרומבוס מקושט
                 Elysia ornata 1   1 2 עלעלית מקושטת
                   Pisania striata 1   1 פיסניה מפספסת
             Patella caerulea 6 1 2 3 9 9 צלחית מכחילה

       Felimare picta 2   2       1   2 קשוטה נאה
 Ostrea edulis 8 12 4 6 1 2 9 5 6 3   16 אוסטריאה נאכלת צדפות

       Brachidontes pharaonis  0.4% 1.6% 0.6%   0.8%   1.2%   0.2% בוצית מגוונת*
 Pincatata radiata 13 14 7 10 2 10 4 6 4   6 11 פנינית פשוטה

 Spondyus gaederopus                       6 שידרנית מצויה
 Sepioteuthis media             2 2 3 3 2 6 לוליגו שקוף# רגלאים-ראש

         Octopus macropus               1 רגליים-תמנון ארך
   Octopus vulgaris 2   5       1   6   2 החוף תמנון

     Chiton olivaccus 3 1 1 3       1   4 כיטון זיתני  לוחיתאים-רב

 8 7 8 11 9 11 13 12 12 21 13 21 סה"כ עושר מינים
 5 4 6 7 6 7 8 6 8 14 8 14 ללא פולשים

 338 234 228 45 279 168 1187 1046 425 88 378 1641 סה"כ שפע פרטים
 46 9 26 30 22 20 40 29 32 34 34 74 ללא פולשים

 

 
 .8201-2016ונחשולים רכיכות בלגונות אכזיב מיני ה עושר :8איור 
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 .8201-2016נחשולים אכזיב ות ורכיכות בלגונמיני ההפרטים של  שפע :9איור 

 תולעים 3.7

ינים : תשעה מ2016-2018בשנים  מינים 12אסופת התולעים בלגונות אכזיב ונחשולים כוללת 

מינים תועדו  ארבעה. מקומיים. כל המינים מינים בלגונת נחשולים תועדו בלגונות אכזיב, ושמונה

מעט יותר מינים בתחילת הקיץ בהשוואה לסתיו,  ישנם. נחשוליםמינים רק ב לושהש, ורק באכזיב

בעושר ברורה לא ניכרת מגמה  בשפע הפרטים. בין השנים,עונתית -לא ניכרת בשלב זה מגמה ביןו

 .(10איור , 7טבלה )המינים או בשפע הפרטים 

 .8201-2016אכזיב ונחשולים גונות לתיעוד מיני התולעים בניטור  :7טבלה 

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

יוני 
2016 

אוק' 
2016 

יוני 
2017 

אוק' 
2017 

יוני 
2018 

אוק' 
2018 

 Cirriformia filigera                       44 תיכונית-גדילנית ים
             Hermodice carunculata   3 3 10 10 13 זימים-זכוכיתית אדומת
     Eurythoe complanata           12 13 5 2  זכוכיתית דוקרת
 Polymnia nedulosa 29 23 11 12 6 6 3 6 2   2 1 חזימית מגושמת

 Dasychone lucullana 34 20 10 26 40 42 29 6 6 8 15 10 נרתיקנית שכיחה
 Phascolosoma granulatum 102 47 6 43 76 40 21 30 4 24 28 43 תיכונית-סיפונית ים

           Spirorbis meditrraneus תיכונית -סלילונית ים
 

  6   6     
             Aphrodite imbricata 2   1   1 1 קשקשנית חלקה

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

                Baseodiscus delineatus   2   6 תולעת חוט
 Paraplanocera cf oligoglena 15 6 8 14 41 35 10 2 6 11 15 9 תולעת ריסנית

 5 4 6 5 6 5 6 6 8 6 6 5 סה"כ עושר מינים
 107 60 55 23 63 75 137 174 114 39 101 182 סה"כ שפע פרטים

 

 
 .8201-2016נחשולים אכזיב ות ובלגונ תולעיםהמיני מספר הפרטים של  :10איור 
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 עושר מינים כללי 3.8

)פורטו בחלוקה  2016-2018 של כלל הטקסונים בלגונות אכזיב ונחשולים בשניםעושר המינים 

אינו מראה בשלב זה על מגמה ( 1-10איורים וב 1-7טבלאות לקבוצות הטקסונומיות השונות ב

ר נבחנו המינים המקומיים שהן כאהן כאשר נבחנו כל המינים,  –ברורה בין השנים או בין העונות 

. עושר המינים בלגונות , והם כאשר נבחנו המינים הפולשים בלבדבלבד, ללא המינים הפולשים

בנחשולים,  15ם לעומת קוודרטי 33 –גבוה יותר  שםאכזיב גבוה יותר, אבל גם מאמץ הדיגום 

 .(11איור ) ולכן ממצא זה אינו מפתיע

 
 .8201-2016שנים בבלגונות אכזיב ונחשולים מינים עושר  :11איור 

 מדד שאנון –מגוון מינים  3.9

אינו  לפי מדד שאנון 2016-2018 של כלל הטקסונים בלגונות אכזיב ונחשולים בשניםהמינים  מגוון

הן כאשר נבחנו כל המינים, והן  –מראה בשלב זה על מגמה ברורה בין השנים או בין העונות 

. לא נמצא גם הבדל בולט בין כאשר נבחנו המינים המקומיים בלבד, ללא המינים הפולשים

 .(12איור ) בין העונות האתרים או

 
 .8201-1620שנים בלגונות אכזיב ונחשולים ב (שאנוןמגוון מינים )מדד  :12איור 

 מדד סימפסון ההופכי –מגוון מינים  3.10

לפי מדד סימפסון  2016-2018 של כלל הטקסונים בלגונות אכזיב ונחשולים בשניםהמינים  מגוון

הן כאשר נבחנו כל  –אינו מראה בשלב זה על מגמה ברורה בין השנים או בין העונות  ההופכי

לא נמצא גם הבדל  .המינים, והן כאשר נבחנו המינים המקומיים בלבד, ללא המינים הפולשים

 .(13איור )ם או בין העונות בולט בין האתרי
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 .8201-1620שנים בלגונות אכזיב ונחשולים בימפסון ההופכי( מגוון מינים )מדד ס :13איור 

 סיכום .4

בלגונות חוף  2016הטווח שהחל בשנת -בתהליך הניטור ארוך השלישיתשנה זו היא שנת הניטור 

ניטור, לא ניתן עדיין להבחין באופן ברור שלוש שנות בתום  התיכון במחוז צפון של רט"ג.-הים

, למעט אולי ירידה באחוז הכיסוי של במגמות כלשהן באף אחת מהקבוצות הטקסונומיות שנבחנו

רידה בעושר המינים של סרטנים בקיץ באכזיב, אך עליה בעושר בעונת הקיץ, ויורכיכות  ספוגים

כמו כן, נראות אולי מגמות שינוי בשפע הפרטים של כוכב הים הפולש . מיני הסרטנים בנחשולים

שבו נראית מגמת ירידה בשפע הפרטים בתחילת הקיץ, אך עליה  –בלגונות אכזיב: כוכבן ננסי 

 בסתיו. 

השנים הראשונות לניטור הינו איכותי ותיאורי בלבד, ורק בתום  כמתוכנן, ניתוח נתונים בארבע

שנת הניטור החמישית יבוצע ניתוח נתונים מפורט יותר המלווה בבחינה סטטיסטית של תהליכים 

 ומגמות.

 מקורות .5

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

 . בי"ס שדה חוף הכרמל.דור: סקר המצאי הביוטי-חוף הבונים( 1994גור, ע. )

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

 אילן.-. הוצאת אוניברסיטת בראצות החוף של ישראל( 2004עינב, ר. )

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

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע. –(. משרד הביטחון 4

והשוואה לדיגומים  2016ניטור לגונות במחוז צפון: סיכום שנת ( 2017פרלברג, א. ואזולאי, ח. )

 . רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.2004-2015בשנים 

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

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע. –(. משרד הביטחון 9)כרך 

 
 אתרי אינטרנט:

מגדיר למינים נפוצים בבית הגידול הסלעי הים תיכוני. אקואושן והמכון לחקר ימים  –אקופיש 

 http://ecofish.co.ilואגמים לישראל. 

http://ecofish.co.il/
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 sites/index.htm-http://www.dafni.com/Dafniיכי הים של ד"ר יעקב דפני: מדר

 . מגדיר אצות החוף של ישראל:Blue ecosystemsד"ר רחלי עינב, 

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 

מדריך החי והצומח בים תיכון:  –, מרכז צלילה נהריה פוצקר

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 

 

http://www.dafni.com/Dafni-sites/index.htm
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
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
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
http://www.putsker.co.il/FloraAndFauna.aspx
http://www.easydive24.de/main_meeresleben.html
http://www.natuurlijkmooi.net/adriatische_zee/sponzen/sponzen.htm
http://www.tokaiki.net/taxa

