
שמורת טבע עין תינה



שמורת טבע עין תינה הינה שמורה קטנה ששיטחה כ- 230 דונם ובה בית גידול לח ייחודי. 
כיום נותרו בישראל מעט מאוד בתי גידול שכאלו, רק 3% ממה שהיה בתחילת המאה ה-20! 

מינים רבים של בעלי חיים וצמחים המאכלסים בתי גידול לחים, 
נכחדו או נמצאים כיום בסכנת הכחדה. השמורה מהווה מוקד 

משיכה לבעלי חיים רבים כגון: צבי ארץ ישראלי, חזירי בר, זאבים, 
תנים, נמיות ועוד. עופות רבים שוכנים בעין תינה בינהם מינים 

נדירים כגון: קנית גדולה, זהבן מחלל השוכן בצמרות האיקליפט-
וסים, בבריכת האגירה במעלה הנחל ניתן להבחין 

בחורף גם בצוללי ביצות. מינים נוספים המצויים תדיר בשמורה 
הינם: צטיה, סבכי שחור כיפה, ירגזי ופשוש.  

בנחל נראה צמחים כגון קנה מצוי, ערברבה שעירה, שנית גדולה 
וגם צמחים נדירים כמו אירוס ענף, גומא ירקון ומילה  סורית. 

במים חיים מינים שונים של פרוקי רגליים, סרטנים קטנים, המצויים בינות לאבנים. פרוקי הרגליים ושורשי 
האירוסים הקרובים לשפת המים החיים בבית גידול זה רגישים מאוד לדריכה ודריסה. 

המים בשמורת עין תינה מגיעים ממעיין שכבה גדול ששפיעתו מוערכת ב- 650 קו"ב מים לשעה כאשר 
רק 10% מתוך כמות זו מוקצים לטבע, לבעלי החיים, לצמחייה ולמטיילים שמגיעים. כל שאר 90%  מהמים 

מוזרמים  למתקן שהוקם בסוף שנות ה- 60, המנצל את הפרש הגובה, תופס ומזרים מים מהמעיין להשקיית 
שדות בעמק, בדומה למתקנים נוספים אשר הוקמו לאורך כל מעיינות הדופן במורדות הגולן. המים בשמורת 
עין תינה מאפשרים למערכת אקולוגית שלמה להתקיים. יונקים המגיעים מרחוק על מנת לשתות ממי הנחל 

ולאכול מזון ירוק, טורפים המגיעים לאכול ולצוד בסביבות המים, צמחים ייחודים וציפורים נדירות. ללא 
מים, יעלם בית גידול נדיר זה ויפגע עולם החי הייחודי שמסביב לשמורה. 

על מנת לשמור על בית גידול ייחודי זה הסדירה רשות הטבע והגנים שביל הליכה בתוך המים, המונע דריכה 
על כל שיטחו של בית הגידול ושומר על ערכי טבע אילו. אנא הקפידו להלך רק בתחומי החבלים שבשמורה. 

המסלול מתחיל מהרחבה שבצד כביש 918 (כביש גונן- גדות) בק"מ ה – 21. מסומן בסימון שבילים ירוק 
הליכה על דרך 4x4 עד חורשת איקליפטוסים, משם ממשיך מסלול ההליכה לצד ערוץ הזרימה לכיוון מזרח. 

כעבור 500 מ' המסלול מטפס בינות עצי תאנה וקנה  עד המעיין. 

התנהגות בשמורה:

● אין להדליק אש (כולל מנגל).
● הקמת אוהלים ולינה אסורים.

● הליכה על השביל המסומן בלבד ובתחום החבלים.
● פגיעה בחי וצומח בשמורה אסורה, אין לקטוף פרחים וצמחים!

                                  

ברוכים הבאים לשמורת טבע עין תינה

טיול נעים!
רשות הטבע והגנים, מרחב גולן

נקלעתם למצוקה בעת הטיול? 
חייגו 100 מהטלפון שברשותכם ומשטרת ישראל תפנה אליכם את גורם הסיוע המתאים. 

אם נתקלתם בחיית בר פצועה או במפגע בטיחותי, אנא דווחו על כך למוקד הסביבה 
24 שעות ביממה: 6911 * 


