
 
 

  ?והאם אנחנו אחראים לשמירתם מה כל כך מיוחד בחולות סמר

 ואחריות אישית המגוון הביולוגימשבר 

 אורי שיינס

 תקציר

מינים של כדור הארץ אינו פוסח על ישראל. מדי יום נכחדים מינים רבים המשבר מגוון 

ת איתם הולך לאיבוד ידע רב ונשברות חוליות חשובות במערכת האקולוגי, מכדור הארץ

 4.1%-כלל בגרם לכך שתיה תלוי גם קיומו של האדם. המיקום המיוחד של ישראל בש

שמירת טבע. ם עולמיים של ידי ארגוני-עלכמועדף לשימור של שטח כדור הארץ שהוגדר 

ומינים רבים  ,אפריקה, אירופה ואסיה - ישראל מהווה נקודת מעבר בין שלוש יבשות

תפוצה שלהם. ציר הנדידה השני בגודלו בעולם לקצה גבול הכאן מיבשות אלו מגיעים 

עוברים פעמיים בשנה דרך ישראל בדרך הארד עופות יעובר בישראל עם כחצי מיל

לאפריקה וחזרה לאירופה ואסיה. על כן מוטלת על כל ישראלי חובה לשמור על הטבע 

 המקומי. 

בערבה הדרומית הסכם השלום עם ירדן נשארה דיונת חול אחת חתימת לאחר 

לשמור על ערכי הטבע שלה למען האזור היא בתחומי ישראל. אחריותה של כל מדינה 

חודית מבחינת המבנה, מגוון ייהיא כולו ולמען כדור הארץ. דיונת החול של סמר 

 7שכלל  ,המינים והמגוון הגנטי שלה ומנעד זה מוצג במאמר. אלא  שמשטחה המקורי

קמ"ר. הדיונה מיוחדת גם בהשוואה  3.2האדם רק ו של נותרו עקב פעילות ,קמ"ר

נמצא  שנותרמצומצם השטח השני של הגבול, בירדן. גם מן העבר הלדיונות הנמצאות 

סבורה שעדיף להשתמש בחול של הדיונה התחת איום של רשות מקרקעי ישראל, 

על אף בימים אלו נמשך גם ה. המשך הכרייה והכרסום של הדיונה יבניצורכי ל

הסביבה ותושבי הערבה. הדיונה האחרונה של הערבה על שלל  מחאותיהם של ארגוני

המינים המיוחדים שלה תשרוד רק אם אזרחי המדינה יראו את עצמם אחראים למגוון 

הארץ מתוך הבנה שקיומנו תלוי אף הוא בשלמות המערכת  םמינים שהתברכה בה

 האקולוגית.

י, רשות מקרקעי ישראל, : מגוון ביולוגי, אחריות סביבתית, גבול פוליטמילות מפתח

 כחדותיה
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 מבוא

מוטלת האחריות לפעול. כדור  ,אלו שיש להם הזכות לדעתעל ן אמר שיאלברט אינשטי

מגרש כדורגל. שגודלו כה אנחנו מאבדים יער גשם ימדי שניהארץ נמצא במשבר עמוק. 

 4222-והקצב צפוי לעלות ל 1מינים בשנה 422הערכות שמרניות אנו מאבדים פי -על

בדן שטחי מחיה, אך מינים ובדן מינים היא אוהסיבה העיקרית לאאמנם מינים בשנה. 

דיג, זיהום והתחממות  ,מינים פולשים, צידעקב השפעות שונות של נכחדים גם 

  2.גלובלית

ושי למינים האחרים הוא שאין האבסורד בפגיעה הנרחבת שגורם המין האנ

אנו בכך אלא ש ,של מין אחר תומדובר רק בשאלה אתית על זכותנו לגרום להכחד

ם מינים שאנחנו מכחידים מספקים לנו שירותים שבלעדיהם פוגעים בעצם קיומנו. אות

החמצן שאנו נושמים, המים שאנו שותים, לאורך זמן.  הארץלא נוכל להתקיים על כדור 

הם כולם תוצרים של אלפי אורגניזמים  ,אנחנו מגדלים את המזוןה עליהאדמה ש

אבי שמירת הטבע  3,שמתקיימים בזכות יחסי גומלין מורכבים ביניהם. אלדו לאופולד

במבט ולכאורה  ,המודרנית, אמר שהטבע הוא כמו שעון שוויצרי עם גלגלי שיניים רבים

יחדל גל שיניים אחד השעון חלקם מיותרים. אך אם נוציא גלראשוני ניתן לחשוב ש

 בצורה מדויקת.  פעולל

, שירותי תמיכה כמו מחזור חנקןגם הטבע מספק  ,מעבר לתוצרים הרבים

סחף קרקעות. כאשר בתאילנד החליטו מניעה של עצירת שטפונות וה, ק  ב  א  ה  שירותי 

שניתן לוותר על עצי המנגרובים בקו החוף לטובת עשיית כסף קל מחקלאות ימית, בא 

, ובמקרה הזה על עצי המנגרובים ,והראה כיצד שמירה על הטבע 3221-באסון הצונמי 

  ם רבים.אנשי להציל חייתה יהייכולה 

אני דואג לאדם: עולם בלי  –"לטבע אני לא דואג  נהג לומר: עזריה אלון

פרפרים, בלי ציפורים ובלי פרחים הוא עולם שאני לא יכול להשלים איתו". כך שלא רק 

ם ושירותים מספק לנו הטבע אלא גם צורך עמוק להשראה ולהנאה שמשפיעים מוצרי

  .שלנו ישירות על איכות החיים והבריאות

לשמור על הטבע אך עלינו , שירותים והנאה הם סיבות טובות מדוע מוצרים

. זהו בגנום של המיןגם ידע. הידע שהולך לאבדון נמצא כאשר מין נכחד אנחנו מאבדים 

עצמנו כוחות אין לנו סיכוי לרכוש אותו ב, ומיליוני שנות אבולוציהמהלך ידע שנוצר ב

לדג סלמון שנמצא  ההידע הגנטי הזה מאפשר לדוגמעם כל התחכום הטכנולוגי שלנו. 

פי -עלוזאת  ,חזרה בדיוק לאותו נחל אשר ממנו הוא יצא כובאוקיינוס למצוא את דר

פציפי המהולות באין ספור סהריח שנמצא במולקולות ריח בודדות של הנחל ה

אין מוח אנושי שיודע לעשות זאת ועל כן בכל הכחדה של  מולקולות מים של האוקיינוס.

 Lipotes) נהרותהשנים נכחד בסין דולפין  עשרלפני פחות מידע. עצום של בדן ומין יש א
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 0791Leopold,   
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vexillifer)נו מיליון שנה ואנח 32במשך  )הנהר הצהוב( הנגצאהיהתפתח בנהר  . הדולפין

 איזה אוצר גנטי איבדנו. לעולם לא נדע 

רב ידע רבים כל כך ו אנשים חכמים שיש בונשאלת השאלה כיצד זה בעולם 

ו המין האנושי ממשיך לפגוע בכל היצורים מסביב ,מחשביםבאצור בספריות וועצום ה

ידע אינו  ,ככל הנראה יאז ,שבהם פתחתיאם נחזור לדברי אינשטיין בעצמו. ואף 

. תדעּולהיות גם מּו חייבתעל מנת לפעול ולהציל את הטבע ואת עצמנו ו, מספיק

המודעות היא צעד הכרחי לפני לקיחת אחריות ואם נהיה מודעים לפגיעה המתמשכת 

 .בטבע הסובב אותנו, הסיכוי ללקיחת אחריות אישית יגבר

 ואחריות לאומיתהביולוגי משבר המגוון 

לשימור. אלו אזורים שיש בהם עושר  מיםהחהאזורים נכלל בין החבל הים תיכוני 

לאומיים רואים בהם כמקומות מועדפים -ןביולוגי יוצא מן הכלל ושארגונים בי

 .אלו )איזו זכות ניתנה לנו!( משטח כדור הארץ נכלל באזורים חמים 4.1%רק  4.לשמירה

אפריקה, אירופה  - מעבר בין שלוש יבשותהיא גם חלק מאזור ישראל יתרה מזו, 

 ומינים רבים מיבשות אלו מגיעים לקצה גבול התפוצה שלהם כאן.  ,יהואס

ארד עופות עוברים יכחצי מילוציר הנדידה השני בגודלו בעולם עובר בישראל 

ישראל בדרך לאפריקה וחזרה לאירופה ואסיה. על כן מוטלת על כל בפעמיים בשנה 

שאנחנו בני אדם  ,ישראלי חובה לשמור על הטבע. מאחר והטבע אינו מכיר בגבולות

לאומיות לשמירה על הטבע, וזאת -ןת ביאמנו  החליטו מדינות העולם לחתום על  ,קבענו

ישמרו על  ,שגרים במקומות עשירים במיוחד ,על מנת להבטיח בין השאר שעמים כמונו

  הטבע עבור כלל האנושות.

ה נרו אשר בברזיל פסגת כדור הארץ. בוועידז'-התקיימה בריו דה 4993בשנת 

ידי מדינות העולם מספר אמנות בתחום איכות הסביבה. אחת האמנות -זו נחתמו על

 השמירה על המגוון הביולוגי. כל מדינה החתומה אמנתישראל היא גם חתמה  ןשעליה

בתחום ובמיוחד להראות שהיא עוקבת אחר יה צריכה לדווח על פעילויות זו אמנה על 

מגוון ביולוגי גבוה, משקמת בתי גידול שנפגעו מינים בסכנה, מגינה על אזורים בהם יש 

התקיימו  4993מאז וכן מעוררת את מודעות הציבור לשמירה על המגוון הביולוגי. 

חתמה ישראל על התכנית האסטרטגית של , 3242, בשנת ובאייצ'י שביפן ,נוספותועידות 

תה יהיכנית התשלוש שנים מהמועד בו  חלפו. 3232-3244אמנת המגוון הביולוגי לשנים 

 ,התחייבה קבל עם ועולםלהם ישראל לא עומדת ביעדים שאמורה להתחיל, אך 

  5.לכךתכנית בנמצא אין במגרות הממשלה ו

 מגוון מינים בערבה

שבע -אך בעוד הצפיפות מצפון לבאר .ישראל היא אחת המדינות הצפופות ביותר בעולם

 22-מ פות עומדת על פחותישבע הצפ-מדרום לבאר ,לקמ"ר ותנפש 012-מ יותרמגיעה ל

נפשות  4.2בערבה הדרומית הצפיפות עומדת על  אילותלקמ"ר, ובשטח של חבל  ותנפש

                                                           
4

 Myers et al., 2000; Myers, 2001 
5
 3241 ,החברה להגנת הטבע 
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למגוון גדול של בעלי למקום מקלט הפכה הדרומית  הערבהשלקמ"ר. על כן אין פלא 

הערבה  אמנם .שנחשב כאחרון השטחים הטבעיים במדינת ישראלחיים ולאזור 

יחידות אך היא זכתה למגוון יפה של והיבש ביותר בישראל המקום החם היא הדרומית 

נחלים חות גדולות, מניפות סחף של ל  בערבה מתקיים פסיפס של מ  נוף המייחדות אותה. 

שם מי התהום  ,מלחותת העצי שיטים בעיקר בקרבשל די העמק, חורשות ימשני צ

 חול. נות וגבוהים, ודי

פשרים רצף בין בתי הגידול ללא מגוון בתי הגידול והמרחבים הגדולים המא

מזון. כך ניתן יציב של יוצרים מערכת אקולוגית עשירה עם מארג  ,מכשולים רבים

למצוא בערבה בחורשות השיטים את היצרנים הראשונים, אלו עצי השיטה שמספקים 

אותם טורפים הזאבים. הזאבים זקוקים ר שאעלווה ופירות לאוכלי הצמחים, הצבאים, 

יה יציבה ויש להם חשיבות רבה בשמירה ילים על מנת לשמור על אוכלוסלמרחבים גדו

אך כפי שאמר אלדו אוכלי הצמחים. של כמויות הידי ויסות -על המערכת האקולוגית על

שעון שוויצרי עם גלגלי שיניים רבים והיא לא ל דומההמערכת האקולוגית  ,לאופולד

את צבאים במלחות מאפשרת מצאנו בניסויים בערבה שנוכחות ה ,הפשוטה. לדוגמ

מצאנו  6.(Neuroptera Myrmeleontidae) ארינמל חופר משפכיםשל  והתפתחות

כך בו ,בשולי המלחהגשם ההקשה שנוצר לאחר שהצבאים שוברים את קרום הקרקע 

מאפשרים לארינמלים חופרי משפכים לחפור את משפך הלכידה שלהם ולהשלים את 

לא מצאנו ארינמלים חופרי משפכים, ככל  ,להתפתחותם. בירדן, ממש מעבר לגבו

מערכת האקולוגית מההיעדרות של הצבאים כך ובעקבות המוגבר הנראה עקב הצייד 

צדים חסרי  ,בתחתית המשפך נמצאזחל שהיותם שלב , בהירדנית. הארינמלים עצמם

יכולים ו צמחיםמניזונים החסרי חוליות קטנים  ותצד ןבתור ןשה, חוליות כמו נמלים

חופרים  7כיצד זנבנים ראינובערבה  ערכנותצפיות שב וות טרף עבור עופות וזוחלים.לה

במשפכים של ארינמלים וכן ראינו שממיות טורפות ארינמלים בוגרים. כמובן שהן 

העופות והן הזוחלים אוכלים בעלי חיים וצמחים אחרים ומהווים בעצמם טרף וכך 

  8.עשרות קשרים טרופיים בעלתנוצרת מערכת אקולוגית עשירה ומורכבת 

 גבול פוליטי יוצר מגוון

ישראל וירדן חתמו על הסכם שלום. במסגרת ההסכם נקבע מחדש קו  4991בשנת 

בצד הירדני. בעבר היו דיונות  ותרווכמעט כל הדיונות שנותרו בערבה הדרומית נ, הגבול

 ןטפו אותדי הגבול, אך המתיישבים בערבה הדרומית שיטחו את הדיונות, שיבשני צ

החול הנודד עני יחסית בחנקות מכיוון ש) בכמות גדולה מהמלחים, הוסיפו דשנים

הרבה מאוד מים  בעזרת ן,ובפוספטים הדרושים להתפתחות הצומח( והפכו אות

                                                           
6

 Mittler, 2007 
7

 הוא מין של ציפור חברתית שנחקרה רבות בערבה ( Turdoides squamiceps) זנבן ערבי 
 .ידי פרופ' אמוץ זהבי-הדרומית על

8
 (.Trophicשיש ביניהם קשרי הזנה ) 
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בצד שאבו ממעמקי הערבה, לשטחי חקלאות פוריים. כיום נשארה בערבה הדרומית נש

 ונה של סמר. הדי - רק דיונת חול אחתהישראלי של הגבול 

הסכם השלום עם ירדן גם מצא את עמק הערבה בדיכוטומיה מבחינת פיתוח. 

בצד הירדני של הגבול חיה חברה של נוודים, לקטים וציידים בדומה מאוד לחברה שחיה 

חברה מערבית על כל  במהירותשם כבר מאות ואלפי שנים. בצד הישראלי התפתחה 

דת את הקרקע בשיטות מודרניות. הדיכוטומיה שחיה בעיקר בקיבוצים ומעב ,מאפייניה

של האדם על המגוון הביולוגי. לפרק זמן מוגבל  יוהזו אפשרה לנו לחקור את השפעות

תה תחת ידנו מעבדת שדה שבה ניתן לבדוק הבדלים במגוון הביולוגי בין בתי גידול יהי

בול ג, ואף את השפעת המודרנית תעבודה חקלאימ הנמצאים בסמיכות או בריחוק

כלומר האם לחברה המערבית מול החברה המסורתית יש השפעה שונה על המגוון  עצמו.

 הביולוגי. 

גידול המצאנו הבדלים במגוון הביולוגי בין בתי . התוצאות היו מרתקות

די הגבול השפעה שונה על המגוון ישלחברות האדם משני צמצאנו שונים, וכן ה

די יששני צהעובדה למרות כי תה יהללו הי המסקנה העיקרית של המחקרים 9.הביולוגי

חודית למגוון הכולל של יתרומה ייש אותם בתי גידול, לכל צד את הגבול חולקים 

אחריות לשמור על כל בתי הגידול מוטלת הכל מדינה  לעולכן  ,המינים בעמק הערבה

. ך או לקוות שהמדינה השכנה תשמור את כל המגוון הביולוגיוואין עליה לסמבתחומה 

רק אתר אחד, חולות סמר, כאמור, מבחינת בית הגידול החולי, נשאר בצד הישראלי 

 הוא בית גידול מיוחד מאוד גם בהשוואה לדיונות בצד הירדני של הגבול.  ,כפי שנראהו

 חולות סמר

צד הישראלי בקמ"ר של דיונות,  02-בעוד שבצד הירדני נשארו לאחר הסכם השלום כ

 7ית גידול מיוחד זה. בעבר השתרעו הדיונות של סמר על פני קמ"ר של ב 3.2רק נותרו 

 . משטחה 3/2-בכ חול הקטינו את הדיונה תאך חקלאות, זיהום וכריי ,קמ"ר

חולות סמר נוצרו בתהליך בלייה של אבני החול של בקעת תמנע הסמוכה. 

מתמיין לגדלים שונים של גרגרים ר כך החול מוסע לכיוון הערבה בשיטפונות ואח

אמצעות הרוח. הגרגרים הקטנים של הקוורץ הם אלו היוצרים את הדיונות. את הרווח ב

וכך ביום קיץ חם כאשר לא ניתן  ,שבין גרגרי הקוורץ ממלא אוויר שהוא מבודד מצוין

מטר מתחת לפני של מעלות צלסיוס, בעומק  22-גיע לעשוי להעל הדיונה שחומה דרוך ל

אך לא רק בכך מעלות בלבד.  32מטמפרטורה של השטח נהנים בעלי החיים המתחפרים 

 מתייחדים חולות סמר. 

ארבע נמצאות חת יטבתה. בערבה הדרומית ל  החולות נמצאים בסמוך למ  

לשלוחת נוצה, מלחת יטבתה, מלחת עברונה,  כהסמוה ,בצפון קע א סאידיןמלחות: 

מקום הנמוך ה ןזכר. המלחות הכמעט  ממנה נותרלא האזור ומלחת אילת שעקב פיתוח 

ביותר בעמק שאליו מתנקזים הנחלים. על כן אין פלא שבשולי המלחות ניתן למצוא עצי 
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לפחות במעיין על פני השטח שיטה רבים שנהנים ממי תהום גבוהים שבעבר אף זרמו 

ן עשיר שחרב עם תחילת החקלאות והשאיבות המוגברות של יאחד )עין יטבתה היה מעי

ר התרבדו על המצע החרסיתי האופייני של המלחות. זהו חולות סממי תהום בערבה(. 

טפונות במי תהום גבוהים. יהשמצע שברובו אינו חדיר למים וכך הוא אוגר את מי 

והם מצטרפים למי התהום  אינם עוצרים את מי הגשמים המעטיםהחולות עצמם 

קרק( את התכונות הללו מנצל צמח מיוחד הנקרא עציון )פרהנמצאים בתחתית הדיונה. 

 שתיויש לו מדבריות מרכז אסיה ב. זהו שיח שמוצאו (Haloxylon persicum) פרסי

שאר ייכולים לה ומאפשרות לו את הקיום בבית הגידול הלא קל הזה: שורשיהתכונות 

ולא  ,חשופים לפרקי זמן ארוכים מאוד כאשר הרוח מעיפה את החול וחושפת אותו

את המים הזמינים שם. ויונקים הדיונה  עמוק לתחתיתמגיעים  הם ,מכך פחות חשוב

 למעשה כל המערכת האקולוגית של החולות בנויה על העציון הפרסי. 

שהעציון לא רק  ,וכך 10,נבקה המכונההשיח עוצר מסביבו את החול במבנה 

שכן  ,ה של הדיונהתאת הבסיס ליצירלמעשה הוא יכול להוות  ,חי על הדיונההפרסי 

יחסית מיוצב הימשיך לנוע ברוח. החול עצר וילא יהחול  ,וללא השיח על מערכת שורשי

בנבקה מאפשר לבעלי החיים הפסמופילים )אוהבי חול( לחפור את מחילותיהם עמוק 

השיח , לתוך הדיונה. השיח משמש גם לצל וגם למסתור מפני טורפים. ואם לא די בכך

חיד בחולות סמר, הכמעט י 11מהווה את בסיס מארג המזון של הדיונה. הוא האוטוטרופ

 מות והן כמויות אדירות של זרעים עשירים בחלבון.יהן מזון ירוק עשיר בפחמ ומייצר

חי  ,מדובר במין אוטוטרופ בודד(מכיוון שעל הבסיס הצר הזה של מארג המזון )צר 

השחרוריות ממשפחת  הם חיפושיותם, שהבולטים בהם ימגוון רחב של צרכנים ראשוני

, שחור הצבע ך כלל, בדריאכן ה החיפושית שכשמ יאה( Tenebrio)וגרבילים. השחרורית 

המקנה לה יתרון תרמלי בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הטמפרטורה עדיין עובדה 

בעזרת רגליה על פני החול  במהירותלהתחמם מהר ולנוע  היכול יאהאך  ,נמוכה

של יותר  ותמאוחרבשעות היתרון חיפושית להארוכות. רגליים ארוכות אלו נותנות 

גם מצוידות שחרוריות המהחול החם.  הפאת גו הרחיקמיא הבעזרתן כאשר  ,יוםה

יוצרות כעין גג מעל הגוף שכולא בתוכו  ןלמעוף וה ןאות שכנפי חפייה שחדלו לשמב

 הן ניזונות מחומר צמחי על כל שלביו: ירוק, יבש ורקב. בבידוד.  מסייעאוויר ה

 (. זהוGerbillus gerbillusרביל דרומי )הגרביל הנפוץ בחולות סמר הוא ג

וחולות סמר מהווים עבורו את  ,מכרסם ממשפחת העכבריים שנמצא בסכנת הכחדה

פות רגליו כהגרביל מותאם לחיים בחולות בזכות  שטח המחיה העיקרי האחרון בארץ.

. כף רגל שעירה מגדילה את שטח הפנים השעירות המאפשרות לו תנועה מהירה על החול

בסיס הגרבילים חופרים מחילות עמוקות בומונעת שקיעה של הרגל בחול הרך.  שלה

 לילה. הם פעילים רק בשעות השיחי העציון ו
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 שאף הוא נמצא בסכנת הכחדה הוא ישימונית תמנע בחולות מין נדיר נוסף

(Stenodactylus doriae גם .) היא מין  ,גרבילבדומה ל )סוג של שממית(,הישימונית

שלה לא ניתן  הואף היא יוצאת מהמחילה בשעות הלילה בלבד. את המחילפסמופילי 

בסיום אליה ה תסילאחר כנ הידי קצה זנב-על הלזהות כי היא סוגרת ומסווה אות

 (,Cerballus aravensisכמו גם העכביש מברישימון ערבה ) הישימונית, .הפעילות

 שלישית.  טרופיתוים רמה ידנו, מהו העכביש הגדול ביותר במזרח התיכון, שהתגלה על

 Vulpesחולות סמר מושכים אליהם גם טורפים גדולים יותר כמו שועל מצוי )

vulpes( וזאב )Canis lupus( ואף אוכלי נבלות כמו צבוע מפוספס )Hyena hyena.) 

  (.4מינים אלו ועוד רבים אחרים יוצרים מערכת אקולוגית עשירה ונדירה בישראל )איור 

 

 
 

 מארג המזון בחולות סמר: 4איור 

בשורה העליונה מימין לשמאל: זאב אפור, שועל מצוי, עכן גדול. בשורה השנייה מימין 

: לשמאל: נחושית חולות, קיפוד מדבר, מברישימון ערבה, ישימונית תמנע. במרכז

חיפושית מסורית עטורה. בשורה התחתונה מימין לשמאל: גרביל דרומי, עציון פרסי 

 ונווטת סיני.

  מה כל כך מיוחד בחולות סמר?

אוכלוסיות בעלי החיים בחולות סמר, ידענו שמדובר כאשר התחלנו לחקור את 

, אך באוכלוסיות מבודדות באופן יחסי ושהמערכת האקולוגית, כאמור, עשירה ומרתקת
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ובניגוד הערבה רק בחולות בארץ עד כמה. את ישימונית תמנע ניתן למצוא  שיערנולא 

 לא ,(Stenodactylus sthenodactylusישימונית מצויה ) ,שלה בארץ לקרובת משפחה

 אזורים חוליים. ניתן למצוא אותה מחוץ ל

בחולות סמר תראה סימני  תוישימוניה תיאוכלוסיש חששנו בתחילת המחקר

 שטח קטןהנמצאת בה מבודדת ישכן זו אוכלוסי ,מצוקה מבחינת המגוון הגנטי שלה

ולזיווגי  (Stochasticקראיים )אמבודדות נתונות לתהליכים ו תאוכלוסיות קטנו .מאוד

מגוון גנטי נמוך עשוי להביא לפגיעה  13.גורמים לירידה במגוון הגנטיה 12קרובים

המחקר  14.ה להתמודד עם לחצי סביבה ואף להביא להכחדתהישל האוכלוסי הביכולת

ת והישימוני יתהפתעה. מצאנו שאוכלוסי עימו הגנטי של הישימוניות בערבה הביא

מבודדת עד כדי כך שיש זרימה של גנים בין האוכלוסיות של אכן בחולות סמר 

מעבר הגנים בין  ,(. כלומר3הישימונית מצפון לסמר לבין אלו שמדרום לסמר )איור 

תה שמצאנו שהמגוון הפנימי של יהאוכלוסיות מדלג על סמר. ההפתעה הגדולה יותר הי

  15.ה של האוכלוסיות האחרות בערבההישימוניות בחולות סמר גבוה מז

אוכלוסיית הישימוניות בחולות סמר אינה כי מצא נ 16מחקר של יעל אולקב

פרטים,  2,120-ל 4,027 ה הוא ביןיגודל האוכלוסי ,הערכההפי -קטנה כפי שצפינו. על

בית הגידול של חולות סמר מתאים מאוד למין  ,בערך ישימונית לכל דונם. אם כךכלומר 

עתיד המין בישראל מובטח. אם בחולות סמר המגוון הגנטי  - עוד נשמור עליו וכל ,זה

( לאוכלוסיות האחרות, אם כי מעבר sourceאזי הוא יכול להיות מקור ) ,גבוה במיוחד

 פרטים מחולות סמר לאוכלוסיות האחרות אינו שכיח. 
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 תמנע אוכלוסיות של ישימונית ארבע דנדוגרמה המראה את הקשר בין: 3איור 

והן קרובות יותר  נמצאות בגוש החולות הגדול שמצפון ליטבתה 3, 4אוכלוסיות גרופית 

. הזרוע החמישית הנפרדת של ת עברונה שנמצאת מדרום לחולות סמריגנטית לאוכלוסי

הדנדוגרמה מראה את המרחק של ישימונית תמנע )בתמונה העליונה( מישימונית מצויה 

  17)תמונה תחתונה(.

. בשוליים, במקומות בהם ניתן למצוא שני מינים של גרבילים מרבחולות ס

( Gerbillus nanusערבה )הידי שיחי העציון, נפוץ גרביל -החול מיוצב יחסית, בעיקר על

 ובשטחים החוליים שולט הגרביל הפסמופילי יותר, גרביל דרומי. המחקר הגנטי שנעשה

חיזק ממצאים קודמים שלמה -הנחיית ד"ר רחל בןבבהנחייתי ו 18ידי אלעד פלד-על

שהראו שלמרות שהגרביל הדרומי חי רק על דיונות חול, יש קשר רציף ומעבר גנים בין 

בצפון הנגב ולאלו בסהרה, אפילו עד מאוריטניה. שהאוכלוסיות שלו בערבה, לאלו 

ה של גרביל יישימונית תמנע, האוכלוסי. כמו אצל ערבהההגרביל שהפתיע היה גרביל 

ר מבודדת מהאוכלוסיות הצפוניות והדרומיות בערבה. המרחק בין סמר ערבה בסמה

סמר נשארת אי בודד ופרטים עוברים הדיונה של אך בלבד, ק"מ  7לדיונה הצפונית הוא 

הפנימי של  ומה לגבי המגוון הגנטיבדרך כלשהי מדרום לצפון ולהפך ומדלגים על סמר. 

? שני המינים, גרביל דרומי ה(יכלוסיהאו ה שלהאוכלוסיות )שכזכור הוא סמן לבריאות

  ערבה מראים בחולות סמר מגוון גנטי גבוה.הוגרביל 

                                                           
17
 Peled et al., In Press 
18
 3242 ,פלד 



 

310 

 

ניתן לראות בחולות סמר אפקט שוליים של החקלאות. אפקט  ,יחד עם זאת

בית גידול מושפע בשוליים שלו מבית גידול או הפרעה סמוכה. שוליים הוא תופעה שבה 

לגרום למינים עלולים ש יותר קרינה ורוח שם יהשבשולי ,יערותבבעיקר ידוע האפקט 

שמגיעים מחוץ לבית הגידול מנע מאזורי השוליים, או למינים ישאוהבים את היער לה

 לחדור לתוך שולי היער ולדחוק מיני יער. 

גדלה אוכלוסיית  ,לאחר שהחלו לנטוע תמרים בסמוך לחולות סמרבערבה, 

חלק ניכר ליטר מים ליום, אך  4,222 עץ תמר מקבלכל העציון בחולות הסמוכים. 

לכיוון  הידי העץ והם זורמים בשכבת מי תהום גבוה-מהמים הללו לא מנוצלים על

, המלחה. שיחי העציון הנמצאים בחולות שבין המטעים למלחה מנצלים את מי התהום

יה יהתפתחה אוכלוס ,מטעי התמריםת בקרב ,בשולי הדיונה ,תוך שנים ספורות ,וכך

השיחים ייצבו את החול ואפשרו חדירה של  .(4ראו איור ) חי עציון פרסיצפופה של שי

  19.ערבה אל תוך הדיונה תוך כדי דחיקת הגרביל הדרומיהגרביל 

החלטנו  ,ם בחולות סמריעל מנת להמשיך ולעקוב אחר התהליכים הביולוגי

הקימה  4902דרומי של הדיונה כאתר מחקר ארוך טווח. בשנת המקטע הלהכריז על 

 Long Term( רשת של תחנות מחקר ארוך טווח )NSFהקרן האמריקאית למדעים )

Ecological Research - LTER מתוך הכרה שחלק מהתובנות שלנו על העולם הביולוגי )

לא ניתן לעקוב אחר השפעות של  ,ה. לדוגמיכולות לבוא רק ממחקרים ארוכי טווח

או  ,בודה לקבלת תואר מוסמךבמקרה של ע ,התחממות גלובלית בטווח של שנתיים

 עבודת דוקטורט. ה של ת, משך הכנאפילו בטווח של ארבע שנים

שונות, בכל היבשות ובמדינות  ,כיום פרוסות תחנות מחקר כאלו בכל העולם

ברשת של מידע, מחקר  ןכאשר בכל מדינה יכולות להיות תחנות רבות הקשורות ביניה

ראשוני של התחנות בארץ אך החלטנו לפתוח תה כלולה במערך היהערבה לא היוחינוך. 

חסות מכון ערבה ללימודי סביבה והחוג לביולוגיה של אוניברסיטת בבמחקר ארוך טווח 

ימים בהם  2-1הנמשך חיפה באורנים. מדי שנה שני המוסדות מקיימים קורס שטח 

 בסדנהמטר.  422X422הסטודנטים דוגמים בשיטות אחידות מקטע של דיונה בגודל של 

במהלך הקורס  משתתפים סטודנטים ישראלים, אמריקאים וירדנים שלומדים יחד

ומנתחים את מגוון המינים בשטח תוך  ,שיטות לכידה של יונקים, זוחלים וחסרי חוליות

שנים חולות סמר  , ומזה עשרהשוואה לממצאים משנים קודמות. בדרך זו נוצרה מסורת

, ובד השתנות השטח ועל מידת יציבותועל  ללמודניתן מכך נדגמים מדי שנה באביב ו

 . בבד לחנך דורות של סטודנטים באמצעות המערכת האקולוגית המיוחדת של החולות

 האם המערכת האקולוגית של חולות סמר תשרוד?

נראה שמדובר  ,מעלות צלסיוס 22כאשר חולות סמר לוהטים בחום של  ,ביום קיץ

ת החולות אנשי פיתוח מבעד לחלון הג'יפ רואים א ,לא אחת ,מת חול סתמית. כךיבער

 עם בטןהממוזג שלהם. אם יתקרבו לחולות הם אולי יוכלו לראות נמלים מופלאות 
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 על הרצה( Cataglyphis bombicinus)מתרוצצות על הדיונה. זוהי נווטת סיני  כסופה

מן יוצא  ובשיתוף פעולהבעזרת השמש מזון לקן בניווט להיכוות ומביאה החולות מבלי 

עם חושך  ,שקיעה יראו חיפושיות יוצאות ואחריהןעת שארו לי. אם יבין פרטים הכלל

 את הישימוניות והגרבילים, את הקיפודים, העכנים והשועלים.  ,ראשון

פשוט יותר אך ביום אין  ,שפע החיים בדיונה בלילהנוכח שאר אדיש יקשה לה

משאית. כך רואה את  לעה את הדיונ מיסכף גדולה ולהעטרקטור בעל לבוא עם אשר מ

השטפונות והרוח רשות מקרקעי ישראל. הטבע עשה את שלו ומיין את החול. הדיונה 

לדיונה מבקעת תמנע  ווהביא ,את הסלעים, האבנים והגרגרים הגדולים מאחורהשאירו 

רשות מקרקעי של מדיניות האת רק את החול הדק שיכול לשמש לבנייה או לגינון. 

עבורם אין ת מקרקעי ישראל שבראשה עומד שר הבינוי והשיכון. ישראל קובעת מועצ

כי הרי אין חייהם או  ,ת או הגרביליםנווטו  נמלים ההגיון לשמור על החולות למען ה

שניתן להפיק מהחולות. אילו רק הבינו עד הכספי רווח כנגד ה יםשקול ,שרידותם כמין

 !המגוון הביולוגי סביבנוהמין האנושי ביכולתנו לשמור על תלוי עתידו של כמה 

החול  ייתהאבסורד הכמעט בלתי נתפס בסיפור הזה הוא שהקבלן שזכה במכרז לכר

חול מפנינת טבע זו והוא מוכן הוצאת את. הוא הבין שאין הגיון בזבסמר כבר הבין 

השאיר את החול למגוון בעלי החיים ולדורות הבאים של אזרחים ותיירים לוותר ול

 לא מוותרת. היא ?! רשות מקרקעי ישראל ךא .פלאשיבואו לראות את ה

ומלחה סטרילית לחלוטין הירדני גבול הממזרח גובלים את חולות סמר 

וכעת  ,צפונהמדרום ה שהולך ומתקדם יה, שטחי חקלאות ממערב, שטח כריימצמחי

כאמור, המערכת האקולוגית של לאילת מצפון. שתגיע תכנית מגלומנית של רכבת 

ת בזכות האינטראקציה בין כל הרמות הטרופיות. חשיבות מיוחדת החולות מתקיימ

וגדרות שומרים על יציבותה. רכבת מהירה ה 20העל-נשמרת במערכות אקולוגיות לטורפי

את מעבר הטורפים משמורת יטבתה ומההרים ממערב. גם  יחסמו ,שיוקמו בנתיבה

לה עליה היא תוקם. פגעו מהגדרות לאורך הרכבת או מהסולישאר בעלי החיים בחולות י

טין. כפי להפוך את חולות סמר לאי מבודד לחלו לולקיטוע כה חמור של האוכלוסיות ע

גבוה. גם במקרה זה הוא כחד ילה הסיכוי של אוכלוסיות קטנות ומבודדות עיל,ל צויןש

תקדמים בשלבי תכנון מכיום נמצאת ם אנחנו גרים. הרכבת ל  קשה להאמין שלא בח  

מושג איך היא תתחבר לנמל אילת, יעדה העיקרי. לא נמצא עד היום איש אין לו ביותר

וההצדקות החברתיות, כאשר  מבחינה כלכלית, מומחה אחד שיצדיק את הפרויקט הזה

רעי כאף הן נשענות על  ₪, 222-לול להגיע לאביב ע-כרטיס רכבת מאילת לתלמחירו של 

כה רבים יים וכלכליים נזקים סביבתטומן בחובו תרנגולת. פרויקט הרכבת לאילת 

לבד ולא ברור כלל בהקשר זה, מה מניע את ראש הממשלה ושר התחבורה,  ,לישראל

  אולי משיקולי יוקרה.

מנסים בכל כוחם לשמור על הטבע מתוך הבתנועה הסביבתית ישנם פעילים 

גישה שלכל מיני בעלי החיים והצמחים זכות להתקיים. פעילים אחרים שומרים על 
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משאב כלכלי או רוחני. כך או כך, כאשר אנחנו עומדים  והאדם ורואים בהטבע עבור 

 טבעהטמון ב מכירים את העושר ים(,טבע אחראוצרות או מול )מול חולות סמר 

 להגןכדי הוא עומד, חובה עלינו לפעול ולעשות כל שניתן  הןומודעים לסכנות בפני

 . בלתי הפיכהוייתכן שאף  כיוונית-הכחדה היא חד, שהרי עליו ולשמור

במאבק למען הצלתם של חולות סמר לקחו חלק עד היום תושבי הערבה 

שמרגישים שעליהם לקחת אחריות למען הדורות הבאים, ובעיקר למען הדורות הבאים 

המקום. היבט אחר של אחריות  ו שלהנות מיופיישל תושבי הערבה שיוכלו להמשיך ול

החברה להגנת הטבע וארגון אנשי שם פעילי סביבה ובראעל עצמם על החולות לקחו 

לא אחריות לשמור על החולות  נטלו על עצמםאלה . פעילים "מגמה ירוקה"הסטודנטים 

אנשי רשות  ידי-על יםהם נתמכגם למען הטבע עצמו.  לאהדורות הבאים ארק למען 

וזוהי עבודתם, אך הטבע והגנים שעליהם מוטלת אחריות ממשלתית לשמור על הטבע 

החלטות חרף קיומן של הם לקחו את האחריות צעד אחד קדימה ויר באופן נד

 . לימין החולותממשלתיות שפוגעות בחולות הם התייצבו 

מבין כל אירוע המוני שקרא לשמירתם. בחולות סמר התקיים  3244באוקטובר 

 ,הפעילים למען החולות התייצבה קבוצה חריגה בנוף שהגיעה כל הדרך מהצפון

. בחולות להביע הזדהות עם הפעילים ולהשמיע קול נגד הפגיעה ,ממכללת אורנים

מכללת אורנים התגייסה להגן על חולות סמר מאחר וסטודנטים שלה מגיעים מדי שנה 

הן הידע והן המודעות הביאו את ראשי המכללה לתמוך  .לחקור וללמוד את החולות

מתוך  נגזרהל שיוצאת מן הכלרעיונית וכלכלית במאבק. מדובר באחריות ארגונית 

בלתי נפרד חלק היא זו אישית שהפגינו סטודנטים ומרצים. אחריות האחריות ה

נוספת: לפני מספר שנים יצאה המכללה כולה  ההמיוחד של המכללה )דוגמ יהמאופי

הטובה ביותר כיצד אנשים בודדים,  הוהיא אולי הדוגמ ,יר נקי(ולמאבק למען חוק או

 ולים לסחוף אחריהם ארגונים למען מטרות נעלות.ובמקרה זה בעיקר סטודנטים, יכ

 רשימת מקורות

 Stenodactylus) תמנע ישימונית של ומפזר דימורפיזם על חקלאות השפעת (.3243) 'אולק, י

doriae) אוניברסיטת חיפה.  .מוסמךלקבלת תואר  עבודה . סמר בחולות 

. לוגי והסביבה בישראלעוצרים את התדרדרות המגוון הביו (.3241) החברה להגנת הטבע

וביעדי התכנית  OECD –ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה 
, פערים 3232-3244האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 

 והמלצות )דו"ח(.

הכתמיות הטבעית של בית הגידול בערבה הדרומית על המבנה הגנטי  השפעת(. 3242' )פלד, א
עבודה לקבלת תואר . ממינים ספציאליסטים וממינים ג'נרליסטים וסיותוכלשל א
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