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תכניות מים חשובות לקידום בשנה הקרובה: תכנית מים לנחלי 
הגולן  מורדות  הירדן,  מקורות  נחלי  )כולל  הכינרת  אגן  מעלה 

ומעיינות הדופן בעמק החולה( ותכנית מים לנחל תנינים.
צעדים נחושים ומעשיים יכולים להוביל בתוך שנים ספורות 
לשיקום זרימת המים בנחלים חשובים ומרכזיים במדינת ישראל. 
רק  לא  חשובה,  מטרה  הוא  הלחים  הגידול  ובתי  הנחלים  שיקום 
לקיום מערכות אקולוגיות בריאות, אלא גם לשימור היסטורי של 
ובעיקר  התיירות,  להגדלת  החקלאות,  לחיזוק  ייחודיים,  אתרים 

לשיפור איכות החיים של אזרחי מדינת ישראל.
למרבה הצער, תכניות המים שהוכנו בשנים האחרונות, כמעט 
ולא  המים,  רשות  של  השיפוט  בוועדות  כיום  מקודמות  שאינן 
מצב  שכך,  היות  המים.  משק  תקציבי  במסגרת  לתקצוב  זוכות 
זרימת המים בנחלי ישראל ממשיך להתדרדר. בימים אלה פרסמה 
המרכזיים  היעדים  את  המסכמת  חוברת  הטבע  להגנת  החברה 
והמים  האנרגיה  למשרד  וקראה  לנחלים,  מים  תכניות  משמונה 
]1[. אימוץ  זרימת המים בנחלים  ולרשות המים להתגייס לשיקום 
חיים  מים  לזרימת  יובילו  ויישומן  המים  תכניות  של  ההמלצות 

בנחלים מרכזיים, לטובת הטבע ולטובת הציבור בישראל.
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הגדילה של עצי שיטה בקרקעות 
המזוהמות בנפט בשמורת עברונה
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)קו  גולמי מצינור קצא"א  נפט  בדצמבר 2014 דלפו כ–5,000 קוב 
עברונה.  הטבע  לשמורת  בחלקו  הגיע  והנפט  אילת-אשקלון(, 
של  ההתאוששות  ליכולת  ביחס  רב  חשש  עוררה  הדליפה 
המערכת האקולוגית המדברית הרגישה. ‘מיני המפתח' במערכת 
האקולוגית בערבה בכלל ובשמורת עברונה בפרט הם עצי השיטה 
 .)Acacia tortilis( ושיטה סֹוְכָכִנית )Acacia raddiana( הסלילנית
פרטים  של  הנביטה  יכולת  את  לבחון  הדחוף  הצורך  עלה  לפיכך, 
חדשים של עצי השיטה, כמו גם מיני צומח אחרים, כדי לברר מה 

דרוש להתחדשות השמורה לאורך זמן.
בתצפיות שנערכו בָמקום במסגרת ניטור עצי השיטה, בריכוז 
ובהובלה של רשות הטבע והגנים, נמצא כי על אף החשש הראשוני 

עין יזרעאל, המזין את נחל חרוד, סבל מהתייבשות לאורך תקופות ארוכות, 
בגלל ירידה במפלס מי התהום שמהם נובע המעיין. בתמונה: התחלת הזרמת 

מים מליחים מקידוח סמוך. מי הקידוח מוזרמים למעיין במקום השפיעה 
 הטבעית, כהקצאת מים לטבע במסגרת חוק "זכות הטבע למים". 9.9.2014 

| באדיבות אביתר אסף
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רק מעט עצים בוגרים נפגעו עד כה. היות שכך, התרכז המאמץ 
תוך  בשמורה  הצומח  של  ההתחדשות  יכולת  בבחינת  זה  בניסוי 
דומה  דליפה  אירוע  נבטים.  שרידות  ועל  נביטה  על  דגש  שימת 
התרחש בשמורה 40 שנה קודם לכן, בשנת 1975, ויצר כיסוי דומה 
של זרימת נפט בערוצי השמורה. הדליפה הקודמת לא נלמדה ולא 

טופלה עד היום.
לשיקום  הלאומי  למאמץ  הצטרף  וולקני  במרכז  הֵגנים  בנק 
השמורה  של  השיקום  מאמץ  לרשות  מעמיד  הבנק  השמורה. 
תוך  השנים,  עם  אצלו  שהצטבר  המקצועי  הידע  את  וסביבתה 
שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה. 
בבנק הֵגנים יש אוסף זרעים המכיל עשרות אלפי דוגמאות. חלקן 
האוסף  בישראל.  הבר  מצמחי  האחרונות  בשנים  נאסף  הגדול 
משמש למחקרים חקלאיים יחד עם מחקרים ושימושים אקולוגיים, 
בסכנת  כמינים  השנים  לאורך  שהוגדרו  מינים,  של  ריבוי  כדוגמת 

הכחדה או שהם נדירים בהופעתם, והשבתם אל הטבע.
בניסוי רחב היקף שנערך במימון חברת קצא"א, נבחנו יכולת 
הנביטה, יכולת שרידות הנבטים והמופע המורפולוגי שלהם בצמחי 
תרבות ובצמחי בר אופייניים לשמורה, על קרקעות שזוהמו בשנת 
מינים חד–שנתיים  היו  מיני הבר שנבחרו  בין   .2014 ובשנת   1975
ורב–שנתיים בעלי הרכב קליפת זרע שונה, דבר המשפיע על יכולת 
חדירות הנפט לתוך עובר הזרע. זרעים שנאספו משטחי שמורת 
מחקר,  לעבודת  שימשו  הנפט,  דליפת  לפני  ומסביבתה  עבורנה 

שמטרתה הייתה בחינת יכולת צומח השמורה להשתקם.
מהניסוי עלה בבירור כי דליפת הנפט החדשה, המכילה מרכיבי 
נפט נדיפים קלים יחד עם רכיבים בינוניים וכבדים, אינה מאפשרת 
השיטה  זרעי  זאת,  עם  שנבדקו.  המינים  לרוב  ועיקר  כלל  נביטה 
וזאת  אחרים,  למינים  יחסית  גבוהים  באחוזים  נבטו  הסלילנית 
תודות לקליפת הזרע העבה שלהם, שמנעה, ככל הנראה, חדירת 
רכיבי נפט לעובר הזרע. אף על פי כן, נבטי השיטה המתפתחים לא 

שרדו לאורך זמן, ובסופו של הניסוי, לאחר כחודשיים, שרדו רק 4% 
ובעל מספר עלים  ננסי  ועוד, המופע שלהם היה  זאת  מהנבטים. 
)איור 1(. צמח כזה אינו מסוגל לבצע פוטוסינתזה איכותית  בודד 
ומשמעותית לאורך זמן, ולכן סביר להניח שלא יוכל לשרוד זמן רב.
תופעה מדאיגה אף יותר התקבלה בבחינת הנביטה ושרידות 
הנבטים בקרקעות שזוהמו לפי 40 שנה. מחד גיסא, אחוז הנביטה 
בביקורת  שהתקבל  מזה  נמוך  היותו  אף  על  שהתקבל,  הראשוני 
)20% נביטה בחלקות המזוהמות אל מול 60% בחלקות הביקורת 
מסוימת  יכולת  על  העיד  לנביטה(  הראשונים  הימים  בשלושת 
ערוצי  רכיבי הנפט שנותרו בקרקעות  הזרעים להתמודד עם  של 
יותר בקרקעות שזוהמו  ִאטי  הזרימה הישנים. קצב הנביטה היה 
בחלקות  כ–80%  )לעומת  נביטה  לכ–70%  הגיע  אך   ,1975 בשנת 
הביקורת ו–30% בחלקות הזיהום של 2014( לאחר 20 יום מהזריעה. 
הנבטים,  של  קריסה  החלה  הנביטה  לאחר  ימים  מספר  זאת,  עם 
ורק 40% מהם שרדו. הנותרים היו בעלי מראה ננסי ומספר מועט 
הביקורת  בקרקעות  שהתפתחו  לנבטים  בהשוואה  עלים   של 
)איור 1( ועל כן סביר שלא יצליחו לבצע פוטוסינתזה איכותית ולא 

ישרדו לאורך זמן.

תרמילי שיטים ספוגים בנפט. שמורת עברונה, 14.12.2004 | צילום: רועי טלבי

עץ שיטה צעיר ביותר שנאלץ להתמודד עם זיהום חמור של הקרקע. שמורת 
עברונה, 14.12.2004 | צילום: רועי טלבי
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קרקע ביקורתקרקע מזוהמת 

1974

2014

איור 1. נבטי שיטה סלילנית חודשיים לאחר זריעה בקרקעות ערוצים שזוהמו בנפט )ב–1975 וב–2014( ובקרקעות הביקורת
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גדולות של פחמן לעץ אחר. כיצד  נסו לדמיין עץ המוסר כמויות 
זה ישנה את החשיבה שלנו על ַמחזור הפחמן של היערות, מאגר 
מעבר  אילו  הארץ?  כדור  פני  על  ביותר  הגדול  הביולוגי  הפחמן 
פחמן כזה היה אפשרי, היו נדרשים מערכת הולכה ומפל ביקוש–
 ]1[  Science היצע. במאמר שפורסם אשתקד בכתב העת המדעי 
זה, מתרחש בבתי שורשים  כביכול  כי תרחיש דמיוני  אנו מראים 
חופפים של עצים גבוהים ביער ממוזג רב–מיני. באמצעות סימון 
מסומן,  יציב  פחמן  איזוטופ  בעל  דו–חמצני  בפחמן  עצים  חופות 
 )Picea abies( אשוח  מסוג  עץ  על–ידי  שקובע  פחמן  כי  הראינו 
מועבר דרך השורשים לאשור )Fagus sylvatica(, לעץ ממשפחת 
יחס  שכנים.   )Pinus sylvestris( ולאורן   )Larix decidua( הארזים 
האיזוטופים בשורשי העצים השונים הראה כי מעבר הפחמן בין 
המינים היה כ–40% מסך הפחמן בשורשים העדינים, שהם כ–28 
זוהי העדות הראשונה למעבר פחמן בין עצים  ק"ג לדונם בשנה. 
הנראה  ככל  היער. המעבר התבצע  ברמת  שונים  בוגרים ממינים 
מיקוריזה  המקיימות  פטריות  קורי  של  משותפות  רשתות  דרך 
)mycorrhiza, שּוְתָפנות פטרייה–שורש(, שגם בהן נמצא הפחמן 
שתחרות  פי  על  שאף  כך  על  מצביעות  אלה  תצפיות  המסומן. 
על משאבים )אור, מים, חומרים מזינים( נתפסת כשולטת ביחסי 
הגומלין בין עצים ביער, למעשה, העצים מגיבים זה לזה בדרכים 

מורכבות יותר, כולל העברה של כמויות פחמן משמעותיות.
ידוע  היה  מיקוריזה  דרך  לשורש  שורש  בין  פחמן  של  מעבר 
כבר לפני יותר מ–40 שנה ]4[. חלוצי המחקר השתמשו בסימון של 
14C במעבדה, וממשיכי דרכם אף הראו מעבר  פחמן רדיואקטיבי 
 .]5[  13C יציב  באיזוטופ  סימון  בעזרת  בשטח  שתילים  שורשי  בין 
אף על פי כן, סימון של עצים בוגרים וגדולים נדמה עד לא מזמן 
בטבע:  מתקיים  זה  תהליך  אם  ידוע  היה  לא  ולכן  אפשרי,  בלתי 
פחמימות,  ביניהם  מחליפים  ביער  בוגרים  עצים  גם  אם  כלומר, 
היער.  של  לאקולוגיה  זו  תופעה  של  חשיבותה  מה  כן,   ואם 
דו– בפחמן  העשרה  ניסויי  של  הטכנולוגיה  התפתחה  בו–בזמן 

זה  בניסוי  טבעי.  ביער  גבוהים  יער  בעצי  ניסוי  כדי  עד  חמצני, 
מסוג  עצים  חמישה  פרטני  באופן  החוקרים  העשירו  שבשווייץ, 

לאורך  כולה  האקולוגית  הסביבה  על  תשפיע  הדליפה,  מאירוע 
את  להשאיר  אפשר  שאי  ברור  אלה  תוצאות  לנוכח  רבות.  שנים 
המצב ללא טיפול, מאחר שגם טווח של עשרות שנים אינו מאפשר 
פירוק טבעי של שרידי הנפט, ועל כן לא מתאפשר שיקום הצומח 
בפיקוח  בשמורה  שיתרחשו  משקמות  עבודות  לאחר  בשמורה. 
כגון  נביטה  הֵגנים לבצע מבחני  ימשיך בנק  והגנים,  רשות הטבע 

אלה, ויעזור בהבנת הצלחות השיקום של השמורה.

אם כן, ברור כי הדליפה החדשה אינה מאפשרת לרוב המכריע 
של הזרעים לנבוט, ואלה שמצליחים לנבוט, אינם שורדים לאורך 
זמן בערוצים המזוהמים. עם זאת, גם הדליפה שאירעה לפני 40 
את  נותנת  עדיין  מהקרקעות,  מעולם  סולקו  לא  ששרידיה  שנה, 
אותותיה ומורידה משמעותית את יכולת הנביטה של הזרעים, את 
של  ההתפתחות  יכולת  ואת  ההישרדות  כושר  את  הנביטה,  קצב 

הצמחים שגדלים בערוצים המזוהמים.
המושפעים  האחרים  הצומח  מיני  עם  יחד  בשיטים,  פגיעה 

מעבר פחמן בין שורשים של עצי יער 
גבוהים דרך רשת קורי פטריות

תמיר קליין ]1[*, רולף זיגוולף ]2[ 
וכריסטיאן קירנר ]3[
 ]1[ המכון למדעי הקרקע, המים, והסביבה, 

ִמנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
]2[ המעבדה לכימיה אטמוספרית, מכון פול שרר, ויליגן, שווייץ

]3[ המכון הבוטני, אוניברסיטת באזל, שווייץ

tamirkl@volcani.agri.gov.il *

מנוף בתחנת המחקר ביער ליד באזל )שווייץ(, המאפשר גישה לחופת היער 
)40 מטר מעל פני הקרקע(, כולל התקנת מערכת שפולטת פחמן דו–חמצני 

מסומן על עצי האשוח
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