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 תקציר בעברית
מחקר  זה  בוחן  את  השפעתם  של  תרחישי  שינויי  אקלים  שונים  בישראל  על 

שתי  קבוצות  אורגניזמים  אלו .  עושר  המינים  של  צומח  מעוצה  ופרפרים
המגוון  ביולוגי  מקיף  את  כלל .  נדיקטורים  למגוון  הביולוגיאי-מקובלות  כביו

החל  ממגוון  גנטי ,  מגוון  החיים  על  פני  כדור  הארץ  וכולל  כמה  רמות  של  מגוון
המדד  הנפוץ  ביותר  להערכת .  דרך  מגוון  מינים  ועד  למגוון  מערכות  אקולוגיות

ם  חלק המגוון  הביולוגי  ועושר  המינים  ה.  המגוון  הביולוגי  הוא  עושר  המינים
ירידה  בעושר  המינים  עלולה  לפגוע  בתפקוד .  חיוני  במערכת  האקולוגית

 .ובמיוחד ביצור וביציבות של מערכות אלו, המערכות האקולוגיות
ביוטים  כולל -עושר  המינים  מושפע  על  ידי  מגוון  רחב  של  גורמים  ביוטים  וא

, טמפרטורה  ממוצעת  וטמפרטורה  מקסימלית,  כמות  משקעים
 .ה וייצור ראשוניאוופוטרנספירצי

  השנים  הבאות  הטמפרטורה  בישראל 100מחקרים  שונים  חוזים  שבמהלך  
 .   10%- והלחות היחסית ב8%-כמות המשקעים צפויה לרדת ב, C1.80-תעלה ב

  אתרים 20-המחקר  הנוכחי  בדק  את  עושר  המינים  של  צומח  מעוצה  ופרפרים  ב
תוך  ניסיון ,  גירניתהאתרים  מוקמו  בעיקר  על  גבי  תשתית  סלע  .  ברחבי  הארץ

בכל  אתר .  לייצג  מגוון  רחב  ככל  האפשר  של  בתי  גידול  על  תשתית  זו  בישראל
 1ר  כל  אחד  בתוך  ריבוע  בגודל  של  "  מ1000  תאים  בעלי  שטח  של  9נסרקו  

במקביל  נבנו  במערכת .  בכל  תא  נערך  רישום  של  כל  המינים  שזוהו.  ר"קמ
 . ם על נתוני תחנות אקליםמודלים אקלימיים המבוססי) ג"ממ(מידע גיאוגרפי 

 
. ר"  מינים  לקמ11.6±34.8עושר  מיני  הצומח  המעוצה  הממוצע  לאתר  היה  
והנמוך )  ר"  מינים  לקמ64(עושר  המינים  הגבוה  ביותר  נמצא  בפארק  איילון  

עושר  המינים  בצפון  ישראל  היה  נמוך ).  ר"  מינים  לקמ13(ביותר  בבאר  אורה  
ושר  מיני  הפרפרים  הממוצע  באתרי ע.  גם  הוא  מעושר  המינים  בהרי  ירושלים

עושר  המינים  הגבוה  ביותר  נמצא  בפארק .  ר"  מינים  לקמ5.7±9.9המחקר  היה  
עושר  מיני  הפרפרים  היה  נמוך  בדרום  ישראל  וגם ).  ר"  מינים  לקמ23(איילון  

 .בצפון ישראל בהשוואה לעושר המינים בהרי ירושלים
ם  עולה  עם  העלייה עושר  המינים  של  צומח  מעוצה  ועושר  ומגוון  הפרפרי

גורמים  המתארים  את  הלחות  היחסית .  בגורמי  אקלים  הקשורים  למאזן  המים
 ;Adj. R2=0.55[המינימלית  הם  המשפיעים  ביותר  על  עושר  מיני  צומח  מעוצה    

p<0.001  [  ומגוון  מיני  הפרפרים]Adj. R2=0.73; p<0.001  .[ עושר  מיני  הפרפרים
]. Adj. R2=0.517; p<0.002[ית  מושפע  מפיזור  המשקעים  והלחות  המינימל

הטמפרטורה  לא  נמצאה  כבעלת  השפעה  מובהקת  על  עושר  המינים  של  שתי 
 . קבוצות אלו

בבחינה  שנתית  של  השפעת  גורמי  האקלים  נמצא  כי  כמות  המשקעים 
. השנתית  היא  הגורם  המשפיע  על  עושר  מיני  צומח  מעוצה  ועושר  מיני  פרפרים

 .  השפעה מובהקתהלחות והטמפרטורה לא נמצאו כבעלי
המחקר  הנוכחי  חוזה  ירידה .  8%-כמות  המשקעים  השנתית  צפויה  לרדת  ב

 5%  בעושר  מיני  צומח  מעוצה  וירידה  ממוצעת  של  עד  2%ממוצעת  של  עד  
. ר  בעקבות  הירידה  הצפויה  בכמות  המשקעים"בעושר  מיני  הפרפרים  לקמ

ות  של תוצאות  אלו  דומות  למחקרים  אחרים  שנעשו  בארץ  אך  נמוכות  מתחזי
 .מחקרים אחרים שנעשו בעולם ובאירופה

המחקר  הראה  שתחזיות  שינוי  בכמות  המשקעים  הממוצעת  ברמה  הארצית 
בממוצע  ארצי  ומועט  יותר  ברמה ,  בעושר  המינים,  חוזות  שינוי  ממוצע  רב  יותר

המקומית  בעוד  שמודלים  המתארים  שינויים  מקומיים  בכמות  המשקעים 
ברמה  המקומית  ושינויים ,  בעושר  המינים,  סיתמצביעים  על  שינויים  גדולים  יח
 .נמוכים יחסית בממוצע הארצי
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Abstract 
 

The present study examined the influence of predicted climate changes on 
woody vegetation and butterfly species richness. These two organisms groups 
are commonly used as bio-indicators of biodiversity. Biodiversity encompasses 
the whole range of the diversity of life on earth. It includes several levels of 
diversity, from genetic diversity through species diversity to ecosystems 
diversity. Species richness is the most common index for evaluating 
biodiversity. Species richness and biodiversity are essential components of the 
ecosystem. Their degradation may hamper the ecosystem functioning and 
especially ecosystem productivity, stability and resilience. 
A wide range of biotic and a-biotic factors affects species richness. These 
factors include: precipitation, average and maximal temperature, 
evapotranspiration and primary productivity.  
Several studies predict that during the coming century, the average 
temperature will rise about 1.80C, average annual precipitation will decline by 
8% and relative humidity will decline by 10%. 
 
The present study examined woody vegetation and butterfly species richness at 
20 sites across Israel. Sites were located on limestone strata and their 
distribution was selected to represent habitat heterogeneity in Israel. Species 
lists were recorded in 9 cells of 1000 m2 in each site, which was defined as a 1 
km2. Spatial climate models were created from climate station data.  
 
Average woody vegetation species richness was 11.6±34.8  species per km2. 
Highest richness was in Park Ialon, at the base of the Judain mountains (64 
species per km2). Species richness declined to the north and south. Average 
butterfly species richness was   5.7±9.9 species per km2. Highest richness was 
also in Park Ialon. Butterfly species richness also declined to the north and 
south of Ialon.  
 
Woody vegetation and butterfly species richness increased with the increase in 
water related factors. Minimum relative humidity was the most influencing 
factor on woody vegetation species richness [Adj. R2=0.55; p<0.001] and 
butterfly diversity [Adj. R2=0.517; p<0.002]. butterfly species richness was 
most influenced by precipitation distribution and minimum relative humidity 
[Adj. R2=0.517; p<0.002]. Temperature did not affect species richness. 
 
Average annual precipitation had a significantly more influence on species 
richness than average temperature or average minimum relative humidity. The 
current study predicts that an average decline of 8% in yearly precipitation will 
lead to an average decline of 2% in woody vegetation species richness and an 
average decline of 5% in butterfly species richness. These predictions are 
similar to other studies conducted in Israel but are lower than studies 
conducted in Europe and other areas around the world. 
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 מבוא
 הצגת הנושא ורקע ספרותי

 
מחקר  זה  בוחן  את  השפעתם  של  שינויי  אקלים  צפויים  בישראל  על  עושר  המינים 

-שתי  קבוצות  אורגניזמים  אלו  מקובלות  כביו.  של  צומח  מעוצה  ופרפרים

 ,.Thomas et al., 2004;  Reusch et al(אינדיקטורים  למגוון  הביולוגי  בכללותו  

2005 ;Begon et al., 1996 .( 

המונח  מגוון  ביולוגי  מקיף  את  כלל  מגוון  החיים  על  פני  כדור  הארץ  וכולל  כמה 

החל  ממגוון  גנטי  דרך  מגוון  מינים  ועד  למגוון  מערכות  אקולוגיות ,  רמות  של  מגוון

)Faith, 2003  .(ולוגי  הוא  עושר  המינים   המדד  הנפוץ  ביותר  להערכת  המגוון  הבי

)Gould, 2000; Turner et al., 2003; Zavaleta et al., 2003.( 

ירידה  בעושר .  המגוון  הביולוגי  ועושר  המינים  הם  חלק  חיוני  במערכת  האקולוגית

ובמיוחד  ביצור  וביציבות ,  המינים  עלולה  לפגוע  בתפקוד  המערכות  האקולוגיות

מינים  לתפקוד  מערכות  אקולוגיות החשיבות  של  עושר  ה.  של  מערכות  אלו

 Yachi and Loreau, 1999; Reusch(בסביבה  משתנה  עדיין  אינה  מובנת  כל צרכה 

et al., 2005  ;אחת  ההיפותזות  המנסות  להסביר  את ).  2002,  ספריאל  וחובריו

. הקשר  בין  עושר  המינים  לתפקודן  של  מערכות  אקולוגיות  היא  היפותזת  הביטוח

ות  אקולוגיות  בעלות  עושר  מינים  גבוה  יותר  הן  מערכות לפי  היפותזה  זו  מערכ

עושר  מינים  גבוה  מגביר  את  הסיכוי .  יציבות  ועמידות  יותר  לשינויים  סביבתיים

שלפחות  חלק  מהמינים  יוכלו  להמשיך  ולתפקד  כאשר  יתרחשו  שינויים 

מודלים  תיאורטיים  הראו  שעושר  מיני ).  Yachi and Loreau, 1999(סביבתיים  

וה  מצמצם  את  ההשפעה  של  שינויים  קיצוניים  בתנאי  סביבה  על  היצור צמחים  גב

 Loreau, 1998(ומגביר  את  היצור  לאורך  זמן  ,  הראשוני  במערכות  אקולוגיות

;Yachi and Loreau, 1999  .( מודלים  אלו  מצביעים  על  כך  שעושר  מינים  גבוה

יה        את  היצור  הראשוני  ואת  שימור  הנוטריינטים  בצמחי,  מעלה  את  הביומסה

)Loreau, 1998; Mulder at al., 2001  .( מחקרי  שדה  הראו  שעושר  המינים  הנו

לכן  ניתן ).  Reusch et al., 2005(בעל  מתאם  חיובי  לייצור  ועמידות  של  צמחים  

להשתמש  בעושר  המינים  כמדד  טוב  לתפקוד  הצמחייה  והמערכת  האקולוגית 

 .בכלל

 

  טוב  המלמד  על  מצבן  של  מערכות אינדיקטור-פרפרי  יום  נחשבים  גם  הם  כביו

עושר  ומגוון  מיני ,  מחקרים  הצביעו  על  מתאם  חיובי  בין  שפע.  אקולוגיות

 Thomas(אחרות  של  אורגניזמים   הפרפרים  באנגליה  לבין  מדדים  אלו  בקבוצות
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et al., 2004(  . New  וחובריו)אינדיקטור  מצוין -מציינים  את  הפרפרים  כביו)  1995

מציין  את )  Thomas)  2005.  שימור  כלל  חסרי  החוליותב"  נושאת  דגל"וכקבוצה  

קבוצת  הפרפרים  כאינדקטור  המייצג  נאמנה  את  השינויים  החלים  במגוון  קבוצות 

 . החרקים היבשתיים

Pearsonו  -Carroll)  1999  (גבוהה  ומובהקת  המצאו  קורלאצי  )p<0.0001  ( בין

חוקרים .  טרליהעושר  מיני  פרפרים  ועושר  מיני  ציפורים  בצפון  אמריקה  ובאוס

 ,Debinski & Brussard(אחרים  הראו  קורלאציות  דומות  בין  פרפרים  וציפורים  

1994;  Swengel & Swengel, 1999; Fleishman et al., 2002   ( וכן  בין  פרפרים

 ).Wilcox et al., 1986(ויונקים 

, קמרון, קנדה,  אוסטריה,  מרוקו,  לדוגמא( מחקרים  במקומות  שונים  בעולם  

הראו  שעושר  מיני  פרפרי  היום  משקף  את  עושר  מיני  הצומח )  יה  ואיטליהאנגל

ושצפיפות  הפרפרים  משקפת  את  כיסוי  השטח  והמגוון  הגבוה  של  הצומח          

)Thomas & Mallorie, 1985; Kerr et al., 2001; Stork et al., 2003; Croxton et al., 

2005; Grill et al., 2005   .(  שראל  במחקר  שנערך  בי)נמצא )  בנחל  אורן  בכרמל

תפוצת .  שבמפנה  דרומי  עושר  מיני  פרפרי  היום  גבוה  יותר  מאשר  במפנה  צפוני

לדעת .  הפרפרים  נמצאה  בקורלציה  שלילית  עם  כיסוי  השטח  בעצים  ושיחים

החוקרים  משקפים  ממצאים  אלו  את  הנגישות  הגבוהה  לצמחים  הפונדקאים 

           תם  של  צמחים  אלו  במפנה  זה  ולצמחי  הצוף  במפנה  הדרומי  וכן  את  איכו

)Kravchenko et al., 2002.( 

 Rahabek(ביוטים  -עושר  המינים  מושפע  על  ידי  מגוון  רחב  של  גורמים  ביוטים  וא

and Graves, 2001  .( לדוגמה  תבנית  הפיזור  המרחבי  של  עושר  מיני  עופות

 לטמפרטורה,  מקננים  בדרום  אמריקה  נמצאה  בהתאמה  לכמות  המשקעים

ניסויים  בצמחייה ).  Rahabek and Graves, 2001(ממוצעת  וטמפרטורה  מקסימלית  

חד  שנתית  הראו  שעלייה  בכמות  המשקעים  מעלה  את  עושר  המינים  בעוד 

מחקרים  רבים  הראו ).  Zavaleta et al., 2003(שלטמפרטורה  לא  הייתה  השפעה      

 60%-סבירו  כשני  גורמים  אלו  ה.  את  הקשר  שבין  אנרגיה  ומים  לעושר  המינים

בקווי .  מהשונות  המרחבית  בפיזור  של  קבוצות  שונות  של  צמחים  ובעלי  חיים

רוחב  נמוכים  פרמטרים  של  מים  ומאזן  מים  הסבירו  בצורה  הטובה  ביותר  את 

מחקרים  על  פרפרים  במערב  אירופה  וצפון ).  Hawkins et al., 2003(עושר  המינים  

 ,O’Brien(אפריקה   מעוצים בדרוםוצמחים, )Hawkins and Porter, 2003(אפריקה 

  מהשונות 80%-הראו  שפרמטרים  של  כמות  מים  ומאזן  אנרגיה  הסבירו  כ,  )1998

 . המרחבית בעושר המינים
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, שינויים  אקלים  יכולים  להשפיע  על  עושר  המינים  דרך  שינויים  בזמינות  משאבים

        דבר  שיכול  להשפיע  על  תפקוד  המינים  השונים  ומכאן  על  התחרות  ביניהם 

)Zavaleta et al., 2003  .( שינויי  אקלים  יכולים  להשפיע  על  עושר  המינים  לא  רק

אלא  גם  דרך  שינויים  קיצוניים  וקצרי  טווח        ,  דרך  שינויים  הדרגתיים  וממושכים

)Dynesius and Jansson, 2000; Reusch et al., 2005.( 

 

  המזרחיים  של  הים   עלתה  הטמפרטורה  לאורך  רוב  חופיו20-במהלך  המאה  ה

. 0C  0.4-בישראל  וירדן  הטמפרטורה  עלתה  בממוצע  ב.    בעשור0C0.2-התיכון  ב

 Gitay et  (30%-  בכ20-כמות  המשקעים  בישראל  וירדן  ירדה  במהלך  המאה  ה

al., 2002  .( מחקרים  אחרים  מצביעים  על  כך  שמגמת  הירידה  בכמות  המשקעים

 ). State of Israel, Ministry of the Environment, 2000(אינה כה ברורה 

מחקרים  שבדקו  את  שינויי  האקלים  באירופה  חוזים  שהטמפרטורה  הממוצעת 

העלייה  בטמפרטורה .    בעשור0C0.4  עד  0C0.1-  ב21-תעלה  במהלך  המאה  ה

כמות  המשקעים  בדרום .  בדרום  אירופה  צפויה  להיות  גבוהה  יותר  מאשר  בצפונה

 ). Cramer et al., 2001( בעשור 1%-אירופה צפויה לרדת ב

 

  ממיני  הצמחים  באירופה  לסף 24%-שינויי  אקלים  אלו  צפויים  להביא  עד  כ

המודל  והתרחיש  הקיצוני  ביותר  מנבא  הכחדה  מקומית  ממוצעת  של .  הכחדה

שטחי  תפוצה  פוטנציאלים  של  יותר  ממחצית  מהמינים  צפויים .    מהמינים42%

). Thuiller et al., 2005(דבר  שעלול  להביא  להכחדה  ,  80%-בכ,  להצטמצם

(  של  דרום  אפריקה  FYNBOS-תחזיות  דומות  התקבלו  במחקר  על  צמחיית  ה

Midgley et al., 2002 .( 

 

מדדים  של  חום  מצטבר  ולחות  היו  המסבירים  הטובים  ביותר  של  שינויים  צפויים 

וגם  בבחינת  הבדלים  בין ,  במגוון  הצמחים  על  פני  אזורים  נרחבים  באירופה

המודל  חזה  אובדן  גבוה  יותר  של  מינים .    שינויי  אקליםתרחישים  שונים  של

באזורים  הרריים  באירופה  מאשר  באזורים  הנמוכים  לאורך  חופי  הים  התיכון 

האזורים  שצפויים  לאבד  את  הכמות  הגדולה  ביותר  של .  ומדרום  לים  התיכון

מכיוון  שהצומח  ההררי  רגיש  יחסית ,  מינים  הם  אזורי  ההרים  שמצפון  לים  התיכון

 ,.Thuiller et al(ויי  אקלים  ואזורים  אלו  צפויים  לשינויי  אקלים  גדולים  יחסית  לשינ

2005.( 
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מחקרים  שונים  הראו  שההתחממות  הגלובלית  בשלושים  השנה  האחרונות  גרמה 

באירופה  ומערב  אסיה  נמצא  שההתחממות .  לשינויים  בתפוצת  מיני  הפרפרים

  צפונה  ולהכחדה  של נרליסטים'גרמה  לתזוזה  של  תחום  התפוצה  של  מינים  ג

 Sutcliffe et al., 1996; Parmesan et al.,1999; Hill( חלק  מהמינים  הספציליסטים

et al., 2000 ;Warren et al., 2001; Konvicka et al., 2003; Bolotov, 2004 .(

המתבטאת  בעליה "  הקדמת  האביב"ב  מצאו  שתופעת  "בבריטניה  ובארה

עה  על  עיתוי  הופעת  הפרפרים  הבוגרים מוקדמת  של  הטמפרטורות  באביב  השפי

 ,Forister & Shapiro, 2003, Sparks and Yates(אשר  הקדימו  להגיח  מהגלמים  

. על  הפרפרים)  ENSO(ניניו  -לאחרונה  נחקרת  גם  השפעת  תופעת  האל).  1997

Vandenbosch)  2003  ( מצא  שתנודות  שפע  הפרטים  באוכלוסיותיו  של  הפרפר

  ולכן  לדעתו  ניתן  ללמוד וניני-  האליפעות  מאירועהנודד  נימפית  החורשף  מוש

באמצעות  הפרפרים  על  ההשפעות  ארוכות  הטווח  של  שינויי  האקלים 

 . ניניו ושינויי אקלים אינו ברור דיו-אולם הקשר בין תופעת אל. הגלובליים

 

 .שינויי אקלים צפויים בישראל

0.3-בוהה  בצפויה  להיות  ג,  בישראל,  21-הטמפרטורה  הממוצעת  בסוף  המאה  ה

מחקרים  אחרים ).  Mitchell and Hulme, 2000(  מעלות  מערכה  כיום  ±4.6

כמות ,    מעלות2-מעריכים  שהטמפרטורה  השנתית  הממוצעת  תעלה  בפחות  מ

ושונות  10%-האוופוטרנספירציה  תעלה  בכ,  8%  עד  4%-המשקעים  תרד  ב

 State of Israel, Ministry of the(גדולה  יותר  בהבדלי  טמפרטורה  בין  העונות  

Environment, 2000; Peer and Safriel, 2000  .(  מעלות  צפויה 1.5עלייה  של  

מ  צפונה  בתפוצה  של  אורגניזמים "  ק500  עד  300לגרום  לתזוזה  מרחבית  של  

ותפיסת  השטח  על  ידי  מערכות  אקולוגיות ,  תיכונית-השייכים  למערכת  הים

 יות  ולהכחדת  מינים          ההגירה  עשויה  להוביל  לאובדן  אוכלוס.  מדבריות  מהנגב

)State of Israel, Ministry of the Environment, 2000 .( 

 

  הם  ברמה  כזו 20-השינויים  שחלו  במגוון  הביולוגי  הגלובלי  במהלך  המאה  ה

שכיום  שינויים  אלו  נחשבים  כמרכיב  חשוב  בשינויים  הגלובליים  הנגרמים 

בדן  גורף  של  מינים או).  Sala et al., 2000(כתוצאה  מהפעילות  האנושית  

ואוכלוסיות  עשוי  להוביל  לירידה  בתפקוד  כלל  המערכות  האקולוגיות  המקיפות 

 ). McLaughlin et al., 2002; Sala et al., 2000(אותנו 
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 מטרות העבודה
לדגום  ולמפות  את  תבנית  הפיזור  של  עושר  מיני  הצומח  המעוצה  ומיני  .1

 .פרפרי היום בישראל

  עושר  המינים  של  שתי  קבוצות  אורגניזמים לבחון  את  הקשר  המרחבי  של .2

 .אלו

לבחון  את  השפעת  תנאי  האקלים  הנוכחיים  על  הפיזור  המרחבי  של  עושר  .3

 .המינים של שתי קבוצות האורגניזמים הנבדקות

להעריך  את  השפעת  שינויי  האקלים  הצפויים  על  עושר  המינים  ועל  התבנית  .4

 .אלוהמרחבית של עושר מיני האורגניזמים בשתי הקבוצות 

 

 השערת המחקר

 כלומר הטמפרטורה נמוכה וכמות המשקעים –ככל שתנאי האקלים נוחים יותר 

והלחות היחסית המינימאלית גבוהים יותר אזי עושר מיני הצומח המעוצה ועושר 

 .ומגוון פרפרי היום יהיו גבוהים יותר

 

 

 תיאור העבודה
 שיטות העבודה

 
 דיגום שדה

). 1טבלה  ,  1מפה  (עשרים  אתרים  ברחבי  הארץ  עושר  מיני  צומח  מעוצה  נדגם  ב

האתרים  מוקמו  על  גבי  תשתית  סלע  גירנית  ופוזרו  במטרה  לייצג  ככל  הניתן  את 

מיקומם  האתרים  נבחר  כך  שיהיה  במרחק  של .  מגוון  בתי  הגידול  בישראל

בכל  אתר  נדגמו .  ר"  קמ1שטחו  של  כל  אתר  היה  .    קילומטר  מישוב1לפחות  

התאים ).  Stohlgren et al., 2000(ר  כל  אחד  "  מ1000  תאים  בשטח  של  9לפחות  

התאים  פוזרו  במבנה  רשת .    מטר  בין  אחד  לשני300-פוזרו  במרחקים  של  כ

בחיפוש  אחר ,  כל  תא  נסרק  רגלית  בצורה  מדוקדקת  ושיטתית.  ברחבי  האתר

הניווט  אל .  המעבר  בין  התאים  באתר  נעשה  בתנועה  רגלית.  מיני  צומח  מעוצה

  של  חברת SporTrakדגם  ,  GPSתר  נעשה  בעזרת  מכשיר  התאים  השונים  בא

MAGELLAN  ,  במהלך  החודשים  מרץ .    מטר15בעל  שגיאת  איכון  מקסימלית  של

 . נבדק כל אתר פעם אחת2006עד יולי 

 .12/07/2006- ב–הר החרמון לא נבדק עקב פרוץ מלחמת לבנון השנייה 
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 דיגום צומח

הצמחים  המעוצים  והצמחים  שנחשדו עושר  המינים  נבדק  על  ידי  רישום  כל  מיני  

במהלך  תנועה  רגלית  בין  התאים  באתר  נרשמו  גם .  כבעלי  חלקים  מעוצים  בתא

כל  מיני  הצמחים  שזוהו .  מיני  צמחים  שלא  נצפו  בתאים  שנבדקו  קודם  לכן

 . צולמו וזיהויים התבצע לאחר מכן, מינים שלא זוהו בשדה. נרשמו

: וססות  על  צורות  החיים  של  הצמחיםמיני  הצמחים  חולקו  למספר  קטגוריות  המב

, בן  שיח,  צמח  רב  שנתי,  עשבוני  רב  שנתי,  המיקריפטופיט,  גיאופיט,  חד  שנתי

קרקעיים  חיים  כל -מינים  שאין  להם  חלקים  על).  2טבלה  (עץ  ,  מטפס,  שיח

 .הוצאו מהמשך הניתוח, השנה

כדי  לבדוק  האם  יש  הבדלים  בעושר  מיני  צומח  מעוצה  בין  האתרים  השונים 

ערך  מבחן  ניתוח  שונויות  בין  האתרים  השונים  כאשר  נתוני  התאים  משמשים נ

מכיוון  שנמצא  שעושר  המינים  הממוצע  לאתר  אינו  מתפלג .  כחזרות  בכל  אתר

   Kruskal-Wallis  מבחן  -פרמטרי  -נערך  ניתוח  שוניות  א,  )Leveneמבחן  (נורמלית  

)KW  (אחר  מכן  נערך ל.  להשוואת  עושר  המינים  הממוצע  בין  האתרים  השונים

אתרים   כדי  לבדוק  באילו,  )Steel-Dwass)  SD  מבחן  -פרמטרי  -מבחן  הומוגניות  א

 ,KyPlot)    Yoshiokaמבחנים  אלו  נערכו  בעזרת  תכנת  .  עושר  המינים  גבוה  יותר

2000.( 

 

 דיגום פרפרים

באותם  תאים  שבהם  נבדק  עושר  מיני  צומח  מעוצה  נבדק  גם  עושר  מיני  פרפרי 

פרפרים  שלא  זוהו .  ים  זוהו  בתעופה  או  במנוחה  על  גבי  הצמחייהמיני  הפרפר.  יום

בכל  תא .  זוהו  ושוחררו  במקום,  מהסתכלות  בלבד  נלכדו  בעזרת  רשת  פרפרים

 . נרשם מספר הפרטים מכל מין שנצפו במהלך הסיור

בחינות  עושר  המינים  ומגוון  פרפרי  היום  נערך  בעזרת  מבחנים  דומים  לעושר  מיני 

 .צומח מעוצה

לבחינת  הקשר  בין  עושר  מיני  צומח  מעוצה )  SPSS  8.0(  בדיקות  מתאם  נערכו

בדיקות  אלו  נערכו  ברמת  תא  הדגימה  וברמת .  ועושר  ומגוון  מיני  פרפרי  יום  נבדק

 . תוכנה זו שימשה לאורך רוב הניתוחים הסטטיסטיים. האתר

 

 אמינות הדיגום

כל  השנה המחקר  הנוכחי  בדק  רק  צמחים  אשר  חיים  מעל  פני  האדמה  לאורך  

ולכן  בדיקת  עושר  המינים  בעונה  אחת  באתר  מספיקה  כדי  לתאר  את  עושר 

לעומת  זאת  הפרפרים  הם  עונתיים  והבוגר  מופיע  רק  בעונה .  המינים  בכל  אתר
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כדי  לבדוק  את .  לכן  רצוי  לבדוק  כל  אתר  יותר  מאשר  פעם  אחת.  מסוימת

ואה  בין  נתוני אמינות  הדיגום  והייצוג  של  עושר  מיני  הפרפרים  באתר  נערכה  השו

  של BIOGIS-המחקר  הנוכחי  לבין  נתוני  פרפרים  המופיעים  באתר  ה

ג  המופיעות  באתר  הונחו  ריבועים "בעזרת  מפות  ממ.    האוניברסיטה  העברית

 .מ סביב אתרי הדיגום ונבדק מספר מיני הפרפרים בכל ריבוע" ק5X5בגודל 

 
 מודלים אקלימיים

משקעים ,  ימיים  לטמפרטורהבמהלך  המחקר  נבנו  מודלים  סטטיסטיים  אקל

 .ולחות יחסית מינימלית

המודלים  הסטטיסטיים  לטמפרטורה  ולחות  יחסית  מינימלית  מתבססים  על  נתוני 

י  השירות  המטאורולוגי  של  ישראל "  תחנות  ברחבי  ישראל  שהתפרסמו  ע38

 .1979 עד 1964אטלס זה מכיל נתונים ממוצעים לשנים ). 1994, ביתן ורובין(

.   סטטיסטי  למשקעים  התקבלו  ישירות  מהשירות  המטאורולוגינתונים  למודל

 .1960-1990 תחנות לשנים 274-נתונים אלו מכילים ממוצעים ל

  התקבל  מהשירות  המטאורולוגי  והכיל 1980-2000סט  נתונים  נוסף  לשנים  

 .סט זה שימש לאימות המודלים הסטטיסטיים.  תחנות16-נתונים מ

 

סים  על  משוואות  רגרסיה  רבת  משתנים  שנבנו המודלים  האקלימיים  שנבנו  מבוס

)  GRID(והוכנסו  לתוך  כלי  שריג  ,  1994,  על  בסיס  נתוני  התחנות  של  ביתן  ורובין

). ARCVIEW SPATIAL ANALYST)  Kurtzman and Kadmon, 1999בתוכנת  

 . מטרX 100 100המודלים האקלימיים נבנו בגודל תא של 

 

 :נבנו מודלים סטטיסטיים אקלימיים ל

 . טמפרטורה .1

 . טמפרטורה חודשית ממוצעת לכל אחד מחודשי השנה •

 .טמפרטורה שנתית ממוצעת •

 .משקעים .2

 .לחודשי עונת הגשמים, כמות משקעים חודשית ממוצעת •

 .סך הכל כמות משקעים שנתית •

 .לחות אוויר יחסית מינימלית ממוצעת לחודש ולשנה .3
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 מודלים לטמפרטורה ממוצעת חודשית ושנתית

הסטטיסטיים  האקלימיים  לטמפרטורה  ממוצעת  חודשית  ושנתית המודלים  

 :מתבססים על המשתנים הסביבתיים הבאים

 . קואורדינטה אופקית .1

 .קואורדינטה אנכית .2

אינטראקציה  בין  הקאורידינטה  האופקית  והאנכית  שמשמעותה  הכפלה  של  .3

אינטראקציה  זו  בוחנת  האם  יש  השפעה  לשינוי .  שני  הפרמטרים  הללו

 .אלכסוני

 .ובה מעל פני היםג .4

 .מרחק מחוף הים התיכון .5

 

, נקודת  ציון  וגובה  מעל  פני  הים,    התחנות38-נתוני  המיקום  של  כל  אחת  מ

נתונים  אלו  הומרו  לרשת  ישראל .  1994,  נמצאים  באטלס  של  ביתן  ורובין

המרחק  מהים  של .  החדשה  והוכנסו  כמשתנים  בלתי  תלויים  לניתוחי  הרגרסיה

מול  שכבת  קו  החוף  של )  ג"ממ(כת  מידע  גיאוגרפי  כל  תחנה  נמדד  בעזרת  מער

 .ישראל

 

לפני  ניתוח  הרגרסיה  נערכה  בדיקת  מתאם  בין  כל  המשתנים  התלויים  והבלתי 

בעזרת  בדיקה  זו  נמצא  מתאם  גבוה  ומובהק  בין  המרחק .    סביבתיים–תלויים  

כדי  לצמצם  אפשרויות ].  r=-0.667;N=38;p<0.0001[מהים  לקואורדינטה  אנכית  

 .טיקולינאריות הוצא משתנה הקואורדינטה האנכית מהמשך הניתוחלמול

 

נמצאו  משוואות  הרגרסיה )  STEPWISE REGRESSION)  SRבעזרת  ניתוח  

מכיוון  שנמצא ).  1994(המותאמות  ביותר  לנתוני  הטמפרטורה  של  ביתן  ורובין  

על  סמך  עקומות  שארית ,  שנתוני  הטמפרטורה  בתחנות  אלו  מתפלגים  נורמלית

 BOOTSRAPING)      Sokalלא  נמצא  צורך  בבדיקת  אימות  כפול  כמו  ,  יותסטנדרט

and Rohlf, 1995.( 

 

  נבדקה  ההתאמה  של  משוואת ARCVIEW-לפני  בניית  שכבות  השריג  בתכנת  ה

לנתוני  טמפרטורה  עדכניים ,  1994,  הרגרסיה  שהופקו  מהנתונים  של  ביתן  ורובין

נתונים  אלו  כוללים .  ולוגישהתקבלו  מהשירות  המטאור)  1980-2000שנים  (יותר  

 .  תחנות המפוזרות ברחבי הארץ16-נתוני טמפרטורה חודשית ממוצעת ל
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נבדק  האם  ערכי .  סמך  לפונקציות  השונות-  כולל  גם  גבולות  רווח  ברSR-פלט  ה

נמצאים  בתוך ,    התחנות  החדשות16-הטמפרטורה  הממוצעת  שהתקבלו  ל

 .  שחושבו לעילSR-קציות הסמך להערכות המבוססות על פונ-גבולות הרווח בר

לאחר  בניית  שכבות  השריג  של  משתני  האקלים  השונים  נבחנו  ההבדלים  בין 

נתוני  התצפיות  בתחנות  איסוף  הנתונים  לבין  הערכות  שהתקבלו  מהמודלים 

 . הסטטיסטים השונים

 

 מודלים לכמות משקעים ממוצעת חודשית ושנתית

 : נתונים של כמות משקעיםלרשות החוקרים במחקר הנוכחי עמדו ארבעה מסדי

אטלס  זה  מכיל  נתוני ).  1994(נתוני  משקעים  מהאטלס  של  ביתן  ורובין   .1

  תחנות  ברחבי 33-ל,  1930-1960משקעים  ממוצעים  ברמה  חודשית  לשנים  

 .ישראל

מסד  נתונים  זה .  משרד  החקלאות,  נתוני  משקעים  מהיחידה  המטאורולוגית .2

 88-ל,  1950-1980שנים  מכיל  נתוני  משקעים  ממוצעים  ברמה  חודשית  ל

 .תחנות ברחבי ישראל

מסד  נתונים  זה .  משרד  התחבורה,  נתוני  משקעים  מהשירות  המטאורולוגי .3

 274-ל,  1960-1990מכיל  נתוני  משקעים  ממוצעים  ברמה  חודשית  לשנים  

 .תחנות ברחבי ישראל

מסד  נתונים  זה .  משרד  התחבורה,  נתוני  משקעים  מהשירות  המטאורולוגי .4

 16-ל,  1970-2000שקעים  ממוצעים  ברמה  חודשית  לשנים  מכיל  נתוני  מ

 .תחנות ברחבי ישראל

 

כ "  נבנה  לנתוני  כמות  משקעים  ממוצעת  לכל  אחד  מחודשי  השנה  ולסהSRמודל  

 ;Adj R2=0.92; F(4,28)=92.94[הכמות  השנתית  מהתחנות  של  ביתן  ורובין  

p<0.001  .[ת  בהם אולם  כאשר  נבנו  השריגים  המרחביים  התברר  שיש  מקומו

כמות  המשקעים  המוערכת  הייתה  שלילית  ומקומות  אחרים  בהם  כמות 

 .המוערכת שונה מהכמות המדודה

  בעזרת SPLINEלכן  הוחלט  לבנות  שריגים  מרחביים  המבוססים  על  פונקצית  

שיטה  זו  נבחרה  מכיוון .  SPATIAL ANALYST  -  ורכיב ARCVIEWתוכנת  

או  לא  אחיד /ם  יש  פיזור  דליל  ולמצבים  בה)  robust(שהאינטרפולציה  בה  עמידה  

  הוא  שאין  צורך SPLINE-יתרון  נוסף  של  שיטת  ה.  של  נקודות  התצפית  במרחב

New et al., 2002(להעריך  מראש  את  השונות  המשותפת  המרחבית  של  הנתונים  

.( 
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כאשר  למסד .    לעיל3-  ו2לבניית  השריגים  הוחלט  לאחד  את  מסדי  הנתונים  

ניתנה  קדימות  על  פני  מסד  הנתונים  מהיחידה הנתונים  מהשירות  המטאורולוגי  

  לעיל 2בבניית  המסד  החדש  צורפו  ממסד  .  המטאורולוגית  של  משרד  החקלאות

בנוסף  לכך  הונח  שריג  בעל  גודל .  רק  נקודות  שלא  היו  חופפות  בשני  המסדים

שילוב  המסדים .  ר  ונבדק  שבכל  תא  יש  נתונים  רק  מתחנה  אחת"קמ-1תא  של  

 . נקודות305יצר מסד מידע בעל 

 .לאחר יצירת השריגים המרחביים נבחנה התאמתם לנתוני התחנות

 

  לעיל  נמצאו  הבדלים  בין  ממוצעי  הגשם 4-  ו3בהשוואה  בין  מסדי  הנתונים  

ההבדלים  לכל  אחת .  1970-2000  לבין  ממוצעי  הגשם  לשנים  1960-90בשנים  

, SPLINE-  חושבו  באחוזים  ונבנו  שריגים  בשיטת  ה4מהתחנות  במסד  מידע  

 .המתארים את השינויים במרחב ישראל

 

השריגים  לכמויות  משקעים  חודשיות  ושנתיות  הוכפלו  בשריגים  להבדל  כדי 

 .לקבל שריגים המתארים בצורה הטובה ביותר את כמות המשקעים הנוכחית

  

 מודלים סטטיסטיים ללחות יחסית מינימלית ממוצעת חודשית ושנתית

עת  נבנו  תחילה  בעזרת  פונקצית  רגרסיה מודלים  ללחות  יחסית  מינימלית  ממוצ

       אולם  מודלים  אלה  הראו  מתאם  נמוך  יחסית.  בדומה  למודלים  לטמפרטורה

]Adj R2=0.76; F(1,36)=117.93; p<0.001)  [ ללחות  יחסית  מינימלית  ממוצעת

  בדומה  למודלים  לכמות SPLINEולכן  הוחלט  להשתמש  בפונקצית  )  שנתית

 .משקעים ממוצעת

לחות (ב  החודשים  נתוני  הלחות  המינימלית  מתפלגים  נורמלית  נמצא  שברו

ולכן גם במקרה ]) .Kolmogorov-Smirnov S=0.105; df=38; N.S[שנתית  ממוצעת  

 .זה לא היה צורך בשימוש בבדיקת אימות כפול

 

בחינת  הקשר  בין  עושר  מיני  צמחים  מעוצים  ומיני  פרפרי  יום  לבין  משתני 

 .האקלים

 . SRביוטים נבדק בעזרת ניתוחי -הביוטים והאהקשר בין המשתנים 

 :בניתוח זה היו שלושה משתנים תלויים

 עושר מיני צומח מעוצה באתר •

 עושר מיני פרפרי יום באתר •

 מגוון פרפרי יום באתר •



 18

 :המשתנים הבלתי תלויים האביוטיים מתחלקים לכמה קבוצות

ים  ומרחק גובה  מעל  פני  ה,  אנכית,    קואורדינטה  אופקית–משתני  המיקום   •

 .מהים

  טמפרטורה  ממוצעת  שנתית  ולכל  אחד  מחודשי –משתני  טמפרטורה   •

טווח ,  סטיית  תקן  ושגיאת  תקן  של  הטמפרטורה  השנתית  הממוצעת,  השנה

טווח  הטמפרטורה  השנתית ,  הטמפרטורה  על  פני  החודשים  באתר

 .הממוצעת בתוך האתר

שי   כמות  משקעים  שנתית  ממוצעת  ולכל  אחד  מחוד–משתני  משקעים   •

כמות  משקעים  חודשית  ממוצעת  וכן  סטיית  תקן ,  1970-2000השנה  לשנים  

 . ושגיאת תקן על פני חודשי השנה

  לחות  אוויר  יחסית  מינימאלית  ממוצעת –משתני  לחות  יחסית  מינימאלית   •

, סטיית  תקן  ושגיאת  תקן  של  הלחות  הממוצעת  השנתית,  שנתית  וחודשית

לחות  שנתית  ממוצעת  בתוך טווח  ,  טווח  לחות  על  פני  החודשים  באתר

 .האתר

 

משתני .  י  דיגום  בשטח  כפי  שתואר  לעיל"הנתונים  הביוטים  לכל  אתר  נאספו  ע

י  מיצוע  ערכי  משתני  האקלים  השונים "האקלים  השונים  לכל  אתר  נאספו  ע

 .סביב מרכז אתר הדגימה'  מ1000בשריג האקלים המתאים ברדיוס של 

 

ניתוח .    אתרים20-בלתי  תלויים  ב  משתנים  49בסך  הכל  התקבלה  מטריצה  של  

SR שימש  למציאת  משתני  המיקום  והאקלים  המשפיעים  ביותר  על  כל  אחד  

במקרים  בהם  נמצאה  מולטיקולינאריות  בין  משתני .  מהמשתנים  הביוטים  בנפרד

  הוצא  המשתנה  הפחות  משפיע  על  המשתנה SR-י  ניתוח  ה"האקלים  שנבחרו  ע

גורמים  הבלתי  תלויים  והניתוח  בוצע מתוך  רשימת  ה,  Bעל  סמך  ערכי  ,  הביוטי

 ). ,2002Garson(שוב 

 

 השפעת נתוני אקלים עתידיים על עושר ומגוון המינים

בחינת  השפעת  נתוני  אקלים  עתידיים  על  עושר  ומגוון  המינים  התבססה  על 

 . ניתוח ההשפעה של ממוצעי אקלים שנתיים על עושר ומגוון המינים

, ן  לחות  אויר  מינימאלית  שנתית  ממוצעתבי)  person(נבדק  המתאם  הלינארי  

כמות  משקעים  שנתית  ממוצעת  וטמפרטורה  שנתית  ממוצעת  לבין  עושר  מיני 

 .עושר ומגוון מיני פרפרי יום באתר, צומח מעוצה באתר



 19

  כדי  למצוא  מי  מבין  משתני  האקלים  השנתיים  הוא SRבנוסף  לכך  נערך  ניתוח  

; עושר  מיני  צומח  מעוצה(ם  בעל  ההשפעה  הרבה  ביותר  על  המשתנים  הביוטיי

 ).עושר מיני פרפרי יום ומגוון מיני פרפרי יום

 

 .בניית מודלי אקלים עתידיים

 : נבנו בשתי צורות2100מודלים סטטיסטיים לתנאי אקלים צפויים בשנת 

לכל  שריג  מרחבי  של .    בה  הוגדר  שינוי  אחיד  לכל  הארץ-צורה  פשוטה   .1

כים  בהתאם  להערכות  שינויי ממוצע  אקלים  שנתי  הוספו  או  הוחסרו  ער

לפי  הערכות  אלו  כמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  צפויה  לרדת .  אקלים

 ).Pe’er and Safriel, 2000 (8%-ב

  בניית  מודל  מרחבי  לשינויי  אקלים  צפויים  על  בסיס  מגמות –צורה  מורכבת   .2

בצורה  זו  נעשה  כיול  מחודש  לשריג .  שינויים  שנמצאו  במסדי  המידע  הקיימים

שריג .  משקעים  שנתית  על  בסיס  שריג  שינויים  צפויים  ברמה  המקומיתכמות  

השינויים  הצפויים  חושב  על  סמך  המגמות  שהתגלו  לעיל  במהלך  בניית 

 . שריגי כמויות משקעים שחושבו לעיל

 

הצורה  המורכבת  לחישוב  הירידה  בכמות  המשקעים  התבססה  על  מגמות  השינוי 

 3.2-המשקעים  בטבלה  זו  הוכפלו  בערכי  השינוי  בכמות  .  5המתוארות  בטבלה  

על  בסיס  עדכון  הערכים  חושב  שריג .  8%כדי  לקבל  ירידה  ממוצעת  ארצית  של  

הפחתה  של  שריג  המשקעים  בשנים .  2100-מרחבי  לכמות  משקעים  צפויה  ב

  הראתה  את  המקומות  בהם  צפויים  שינויים  בכמות 2100  מהשריג  של  1960-90

 .המשקעים

צא  שכמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  היא מכיוון  שבמהלך  הניתוחים  נמ

הגורם  המשפיע  ביותר  על  עושר  ומגוון  המינים  נבנו  מודלים  עתידיים  רק  לגבי 

 .משתנה זה

  מתבססת  על 2100הערכת  עושר  מיני  הצומח  המעוצה  ופרפרי  יום  בשנת  

משוואות  הרגרסיה  שהתקבלו  מהקשר  בין  עושר  המינים  לתנאי  האקלים 

במקדמי  הרגרסיה  לתנאי  האקלים  הנוכחיים  בכדי כלומר  שימוש  .  הנוכחיים

 .להעריך את עושר המינים העתידי
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 תוצאות

 נתונים שנאספו בשטח

 עושר מיני צומח מעוצה באתרי המחקר

עושר  מיני .    אתרים20-  מינים  שונים  של  צומח  מעוצה  ב190במהלך  המחקר  זוהו  

    אתרי המחקר היה 20הצומח המעוצה הממוצע בשטחם הכולל של  

      עושר המינים הגבוה ביותר נמצא בפארק איילון . ר" מינים לקמ11.6±34.8

 ). 1מפה ) (ר" מינים לקמ13(והנמוך ביותר בבאר אורה ) ר" מינים לקמ64(

       להומוגניות שוניות הראה הבדל מובהק בין האתרים השונים Leveneמבחן 

]L(19,155)=2.41; p<0.02    [  ולכן  נערך  מבחן)KW(  , שהראה  הבדל  מובהק  בין

χ[האתרים    
2
=108.45; df=19; p<0.0001  .[  מבחןSD הראה  אילו  אתרים  דומים  

עושר  מיני  הצומח  המעוצה  הגבוה  ביותר  נמצא  באזור  הרי ).  1טבלה  (אחד  לשני  

עושר  המינים  באתרים  הצפוניים .  ירושלים  והנמוך  ביותר  באתרים  המדבריים

למרות  מגמות .  ה  מזה  שבאתרים  המדברייםנמוך  מזה  שבהרי  ירושלים  אך  גבו

  מהאתרים  אינו  שונה  סטטיסטית  בין 40%-עושר  המינים  בכ,  ההבדל  שצוינו  לעיל

 .האזורים

 

 עושר מיני פרפרי יום

עושר  מיני .    מיני  פרפרי  יום  באתרי  המחקר  השונים54במהלך  המחקר  זוהו  

ושר  המינים ע.  ר"  מינים  לקמ5.7±9.9פרפרי  היום  הממוצע  באתרי  המחקר  היה  

והנמוך  ביותר  בבאר  אורה ,  )ר"  מינים  לקמ23(הגבוה  ביותר  נמצא  בפארק  איילון  

כנראה  בגלל  תנאי ,  בשלושה  אתרים  לא  נמצאו  כלל  פרפרים).  ר"  מינים  לקמ3(

 . ימים חמים מדי או קרים מדי–מזג אוויר קיצוניים 

 

    שונים          להומוגניות  שוניות  הראה  הבדל  מובהק  בין  האתרים  הLeveneמבחן  

 ]L(16,132)=2.848; p<0.001  [  ולכן  נערך  מבחןKruskal-Wallis)  KW(  , שראה  הבדל

χ[מובהק  בין  האתרים  
2
=63.91; df=16; p<0.0001  .[  מבחןSD הראה  אילו  אתרים  

הר (עושר  מיני  פרפרי  היום  נמצא  בהרי  ירושלים  ).  2טבלה  (דומים  אחד  לשני  

, עין  תמר,  באר  אורה(ביותר  באתרים  המדבריים  והנמוך  ,  )הטייסים  ופארק  איילון

 .עושר מיני הפרפרים באתרים האחרים אינו שונה משתי קבוצות אלו). חצרים

 

 1000-  ל0.46±0.62-ר  ו"  לקמ0.6±1.6היה  )  H(מגוון  מיני  פרפרי  היום  הממוצע  

 ).2מפה (ר "מ
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  ובין פרמטריות  הראו  מתאם  מובהק  בין  עושר  מיני  פרפרי  יום-בדיקות  מתאם  א

מתאם  דומה ].  r=0.8; N=17; p<0.001[עושר  מיני  הצומח  המעוצה  ברמת  האתר  

 ;r=0.8[נמצא  גם  בין  מגוון  פרפרי  יום  ועושר  מיני  צומח  מעוצה  ברמת  האתר  

N=17; p<0.001.[ 

 

 אמינות הדיגום

  הראתה BIOGIS-השוואת  מספר  מיני  הפרפרים  בין  אתרי  המחקר  לנתוני  ה

ים  שנמצאו  במחקר  הנוכחי  גבוה  ממספר  המינים שברוב  האתרים  מספר  המינ

 7מלבד  בהר  עמשא  שם  נמצאו  במחקר  הנוכחי  .  BIOGIS-שרשומים  באתר  ה

  מהאתרים  שנבדקו  במחקר  הנוכחי 40%-ב.    מינים10  רשומים   BIOGIS-מינים  וב

 .  לא היה רישום קודם של מיני פרפרים

ה  שדיגום  הפרפרים   מרא BIOGIS-השוואת  ממצאי  המחקר  הנוכחי  עם  הנתונים  ב

אם  נתוני  המחקר  היו  נמוכים .  במחקר  הנוכחי  היה  אמין  ומייצג  את  אתרי  המחקר

  ברוב  אתרי  המחקר  אזי  היה  ניתן  לחשוד  בדיגום  חסר  של BIOGIS-יותר  מנתוני  ה

 . מיני פרפרים במהלך המחקר הנוכחי
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 1תרעושר מיני צומח מעוצה ממוצע לתא בא: 1טבלה 

מובהקות 

 להבדל

עושר מיני 

צומח מעוצה 

 ממוצע לתא

גובה 

מעל פני 

 הים

קואורדינטה 

Y 

קואורדינטה 

X 

 אתר

A 2.3±3.7 160 404809 197616 באר אורה 

ABC 4.6±10.7 260 471652 193635 נחל פארן 

ABC 5.5±15 784 501196 170620 נחל נצנה 

A 3.6±7.4 412 533207 166066 שבטה 

A 3.2±9.7 350- 544352 232666 עין תמר 

ABC 5.3±11.2 482 547280 189353 ירוחם 

A 2.7±5.8 240 570331 174026 חצרים 

ABC 3.4±10.7 815 581898 208604 הר עמשא 

ABC 3.7±12.5 450 588953 187176 להב צפון 

ABC 5±8.3 

177 600600 172900 

 בתרונות

 רוחמה

AB 4.3±7.6 75 609198 163200 גברעם 

C 3±19.9 395 615476 194370 עדולם 

C 3.9±22.1 695 631368 209155 הר הטייסים 

ABC 7.2±19 486 637614 207479 נטף 

C 6.7±23.6 

313 638100 200398 

פארק 

 איילון

A 3.8±9.3 238 714981 233143 נר-גן 

BC 3.9±13.7 

352 730581 207055 

-דלית

 אלכרמל

ABC 3.4±13.1 

152 734646 237527 

בית  יער

 קשת

BC 3±14.9 425 771360 226308 אבירים 

B 3±11.3 489 777495 251340 בקעת קדש 

  אתרים בעלי אותיות זהות אינם שונים אחד מהשני בעושר המינים הממוצע- 1
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 1עושר מיני פרפרי יום ממוצע לתא באתר: 2טבלה 

 אתר יני פרפרי יום ממוצע לתאעושר מ מובהקות להבדל

A 0.7±0.6 באר אורה 

 נחל פארן לא נמצאו פרפרים 

AB 1.8±2.1 נחל נצנה 

 שבטה לא נמצאו פרפרים 

A 0.97±1.2 עין תמר 

 ירוחם לא נמצאו פרפרים 

A 0.97±0.8 חצרים 

AB 1.4±1.3 הר עמשא 

AB 0.9±1.5 להב צפון 

AB 3.06±2.9 רוחמה בתרונות 

AB 1.3±2.2 גברעם 

AB 1.9±2.7 עדולם 

B 2.8±6.1 הר הטייסים 

AB 4.1±4.3 נטף 

B 3.5±6.7 פארק איילון 

AB 2.1±4.1 נר-גן 

AB 1.1±2.1 אלכרמל-דלית 

AB 1.9±2.5 יער בית קשת 

AB 1.6±2.2 אבירים 

AB 1.5±1.4 בקעת קדש 

 ם הממוצע אתרים בעלי אותיות זהות אינם שונים אחד מהשני בעושר המיני- 1
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 BIOGISהשוואת עושר מיני פרפרים במחקר הנוכחי לרשומות באתר : 3טבלה 

מספר מינים 

 BIOGIS-ב

מספר מינים 

 במחקר נוכחי

 אתר

 באר אורה 3 3

 נחל פארן  1

 נחל נצנה 8 אין מידע

 שבטה  אין מידע

 עין תמר 4 אין מידע

 ירוחם  6

 חצרים 3 1

 הר עמשא 7 10

 להב צפון 5 1

 בתרונות רוחמה 7 אין מידע

 גברעם 7 5

 עדולם 9 5

 הר הטייסים 18 13

 נטף 16 אין מידע

 פארק איילון 23 5

נר-גן 15 אין מידע  

אלכרמל-דלית 9 9  

 יער בית קשת 16 אין מידע

 אבירים 10 3

 בקעת קדש 8 אין מידע

 



 25

 יני צומח מעוצה באתרי המחקרעושר מ: 1מפה 
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 מגוון מיני פרפרי יום באתרי המחקר: 2מפה 
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 .מודלים אקלימיים

 

 מודלי� לטמפרטורה ממוצעת חודשית ושנתית

 

נמצאו  פונקציות  בעלות  התאמה )  STEPWISE REGRESSION)  SRבעזרת  ניתוחי  

). 1994(  באטלס  של  ביתן  ורובין    התחנות38טובה  לנתוני  הטמפרטורה  של  

  לטמפרטורה SRלדוגמה  .  90%ההתאמה  במרבית  חודשי  השנה  הייתה  מעל  

 ].Adj R2=0.93; F(2,35)=247.50; p<0.001[שנתית ממוצעת 

 

לאחר  בניית  רווחי  בר  סמך  נמצא  שאין  הבדלים  בולטים  בין  ההערכות 

נתונים  של  ביתן   לSR-לטמפרטורה  חודשית  ממוצעת  שחושבו  על  פי  פונקציות  ה

  שהתקבלו  מהשרות 1980-2000לבין  נתוני  הטמפרטורה  מהשנים  ,  ורובין

לא  נמצאה  אף  תחנה  שבמשך  כל  חודשי  השנה  הנתונים  בה  .המטאורולוגי

-1970  היו  שונים  באופן  מובהק  מאלו  שנמצאו  בה  בשנים  2000-1980מהשנים  

יצגים  גם  את   מי1960-70לכן  ניתן  לומר  שנתוני  הטמפרטורה  מהשנים  .  1960

 .תנאי הטמפרטורה כיום

 

 .בחינת הבדלים בין נתוני הטמפרטורה למודלים המרחביים

. ההבדלים  בין  הטמפרטורה  שנמדדה  ובין  הטמפרטורה  המחושבת  היו  נמוכים

  תחנות  המדידה  לגבי  השוואת  טמפרטורה  שנתית 38-ההבדל  הממוצע  ב

ההבדל .  1.8%±2.4%אלו  הם  הבדלים  של  .  0C0.59±0C0.06ממוצעת  היה  

. מל'  ונמדד  בבית  ג0C1.3המקסימלי  בין  טמפרטורה  מדודה  למחושבת  היה  

בחינת  ההבדלים  ברמה  החודשית  הראתה  הבדלים .  7%ההבדל  המקסימלי  היה  

במרבית .  SR-קטנים  בין  נתוני  התחנות  לטמפרטורה  המוערכת  על  פי  פונקציות  ה

בחודשים .  0.05%-  ופחות  מ0C0.05-החודשים  ההבדל  הממוצע  היה  פחות  מ

  אוקטובר  ההבדלים  באחוזים  היו  נמוכים  יותר  מאשר  בחודשים -החמים  מרץ  

 ). 3טבלה ( פברואר –הקרים נובמבר 
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הבדלים בין טמפרטורות מדודות לטמפרטורות מחושבות : 4טבלה 

 בשריגים מרחביים

הבדל מקסימלי 

(%) 

הבדל ממוצע 

 %-ב

י הפרש מקסימל

)0C( 

הפרש ממוצע 

)0C( 

 חודש

 ינואר -0.6±0.02 1.3 0.03±0.04 14

 פברואר 0.55±0.02 1.3 0.03±0.04 11

 מרץ 0.55±0.03 1.2 0.02±0.03 8

 אפריל 0.7±0.04 1.3 0.02±0.03 7

 מאי 0.8±0.03 1.3 0.02±0.03 7

 יוני 0.8±0.05 1.4 0.02±0.03 7

 יולי 0.7±0.04 1.5 0.02±0.02 7

 אוגוסט 0.7±0.05 1.4 0.02±0.02 7

 ספטמבר 0.7±0.03 1.1 0.02±0.02 7

 אוקטובר 0.8±0.03 1.7 0.02±0.03 7.5

 נובמבר 0.7±0.03 1.7 0.02±0.03 10

 דצמבר 0.7±0.04 1.3 003±0.04 13

 

ניתן לראות שהערכות .  מציגה את הטמפרטורה השנתית הממוצעת3מפה 

הסיבה לכך היא שילוב . פוגרפיה בישראלהטמפרטורה עוקבות אחר תוואי הטו

הטמפרטורה השנתית . SR-הגובה מעל פני הים כמרכיב מרכזי בפונקציות ה

בהרי , 0C16- ל0C14 בפסגות הגליל בין 0C10-הממוצעת בפסגת החרמון נמוכה מ

 .0C24-בכיכר סדום ובאילת כ, 0C17- ל0C15ירושלים בין 
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 מחושבת בעזרת פונקציות רגרסיה על בסיס –רה שנתית ממוצעת טמפרטו: 3מפה 

 .1960-1975שנים ) 1994(נתוני התחנות מביתן ורובין 
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 מודלים לכמות משקעים ממוצעת חודשית ושנתית
 

מסד  הנתונים  שבו  השתמשנו  לבניית  שריגים  מרחביים  לתיאור  כמויות  המשקעים 
נתונים  שהתקבל  מהיחידה   ממאגר  ה35מתוכן  .    נקודות  תצפית305כלל  

פיזור .  המטאורולוגית  של  משרד  החקלאות  והיתר  מהשירות  המטאורולוגי
 .4הנקודות מופיע במפה 

 
כמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  המחושבת  ממסד  הנתונים  לעיל  מוצגת 

כמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  יורדת  מצפון  לדרום  כאשר .  5במפה  
השריג .  מ"  מ30-ובאילת  כ,  מ  בשנה"  מ1390-בפסגת  החרמון  יורדים  בממוצע  כ

בהרי ,  המרחבי  מציג  את  כמות  המשקעים  הגבוהה  שירדה  בצפון  ומרכז  הגולן
בנוסף  לכך .  הגליל  וכן  בכרמל  ולאורך  שדרת  ההר  המרכזית  של  יהודה  ושומרון

, רואים  בבירור  את  כמויות  המשקעים  הנמוכות  יחסית  שירדו  בעמק  החולה
מ  בשנה "  מ280-  ל250  קו  ספר  המדבר  בו  יורדים  בין  .בקעת  כנרות  ועמק  יזרעאל

כמות  המשקעים  באזור  הנגב  ומדבר  יהודה  יורדת  מצפון  לדרום .  מוצג  בברור
 .וממערב למזרח

 
בחינת  ההתאמה  בין  נתוני  נקודות  המדידה  להערכות  המשקעים  בשריגים 

מ  וברוב "  מ0.5-  הממוצעת  היא  של  כההסטיי.  החודשיים  השונים  דומות  מאד
ההבדלים  באחוזים  גבוהים  יותר  בתחילה ).  5טבלה    (1%-ודשים  נמוכה  מהח

) באחוזים(ההבדלים  המכסימליים  ).  אפריל(ובסופה  )  אוקטובר(עונת  הגשמים  
מכמות  המשקעים  הנמוכה  היורדת ,  כנראה,  הבדלים  אלו  נובעים.  היו  בעיר  אילת

בדלים מ  יכולה  לגרום  לה"  מ1כך  שסטייה  של  ,  )מ  לחודש"  מ5  עד  3(בעיר  
 .גדולים באחוזים

 

 למחושבות בשריגים מרחביים מדודותהבדלים בין כמויות משקעים : 5טבלה 
 חודשיים

הבדל 
מקסימלי 

(%) 

הבדל 
-ממוצע ב

% 

הפרש 
מקסימלי 

 )מ"מ(

הפרש 
ממוצע 

 )מ"מ(

 חודש

 אוקטובר 0.5±0.5 2 5±3 50
 נובמבר 0.6±0.5 7 1%> 25
 דצמבר 0.5±0.5 2 1%> 10
 ינואר 0.6±0.5 6 1%> 20
 פברואר 0.7±0.4 7 1%> 20
 מרץ 0.5±0.4 5 1%> 25
 אפריל 0.5±0.5 2 3±2 33
 שנתי 0.9±0.5 10 1%> 4

 
 

 .1970-2000 לשנים 1960-90השוואת נתוני משקעים בין השנים 
 

, 1970-2000 לשנים 1960-90השוואה בין כמויות המשקעים הממוצעות לשנים 
הירידה השנתית הממוצעת . אתה ירידה בכמות המשקעים ברוב אזורי הארץהר

 ואזורים כמו נגבה 13%-אולם היו אזורים כמו סדום שירדו ב. 5%±2%הייתה 
, השינויים הגדולים ביותר נמצאו בקצוות עונת הגשמים). 6טבלה  (8%-שעלו ב

פיזור כמויות שינויים אלו מצביעים על שינויים ב). 7טבלה (אוקטובר ואפריל 
 .הגשמים על פני חודשי השנה השונים
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שינויים בכמות משקעים חודשית ושנתית ממוצעת בין השנים : 6טבלה 
 1)באחוזים (1970-2000 לשנים 1960-90

 תחנה Y X אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל שנתי
 כפר בלום 257000 786000 -10 1 -5 -3 0 1 -6 -3
 אילון 220000 774000 -14 2 -5 0 4 9 2 1
 הר כנען 247000 765000 -16 1 -5 -9 2 -3 -4 -4
 חיפה 200000 747000 -10 12 -7 -6 7 10 7 0
 כפר יהושוע 215000 732000 -29 -7 -11 -15 -6 -3 -19 -11
 מסדה 256000 732000 -14 7 -7 -6 5 2 -33 -4
 אבן יצחק 207000 718000 -15 8 -8 0 11 7 -2 1
 תל אביב 179000 668000 -23 2 -5 2 13 19 -5 1
 בית דגן 182000 657000 -24 6 -9 1 10 10 -13 0
 נגבה 169000 618000 -14 14 4 4 15 18 -11 8
 עבאר שב 180000 573000 -28 -6 -3 -1 6 10 -14 -1
 םסדו 237000 548000 -37 -8 -18 -26 13 19 -38 -13
 שדה בוקר 180000 531000 -26 -16 -10 11 12 15 -4 2
 מצפה רמון 180000 503000 -8 8 -9 5 5 -14 -18 -5
 אילת 195000 384000 17 -13 0 -30 16 -8 -43 -9

 . סימנים שליליים מצביעים על ירידה בכמות המשקעים הממוצעת

 

1970 לשנים 1960-90עים בין השנים שינוי ממוצע בכמות משק: 7טבלה 
 )באחוזים (2000-

 חודש 1(%)שינוי ממוצע 
 אוקטובר -12±16
 נובמבר 9±1
 דצמבר -5±6
 ינואר -11±5
 פברואר 6±7
 מרץ 10±6
 אפריל -14±14
 שנתי -5±2

 . סימנים שליליים מראים על ירידה בכמות המשקעים-1

 
 לבין השנים 1960-90ים בין השנים בחינה מרחבית של השינויים בכמות המשקע

מראה שבמישור החוף כמות המשקעים נשארה דומה או עלתה ,  1970-2000
עליה ( הגבוהה ביותר קרתה בדרום מישור החוף ההעליי. במשך השנים הללו

הרי , הר הנגב: ממערב לקו פרשת המים באזורי ההרים הגבוהים). 12%-של כ
 ובגולן כמות המשקעים נשארה יציבה או וכן בגליל, הכרמל, יהודה ושומרון

בקעת ים , ממזרח לקו פרשת המים ובעמקים הצפוניים. עלתה באחוזים בודדים
הירידה הגדולה ביותר קרתה . המלח והערבה חלה ירידה בכמות המשקעים

 ). 6מפה  (14%-כ, באזור סדום
ם  דומה לפיזור שלה1970-2000הפיזור המרחבי המוערך של המשקעים בשנים 

 מראה ירידה בכמות 7 למפה 5השוואה בין מפה ). 7מפה  (1960-90בשנים 
. המשקעים באזור הגליל התחתון ועליה באזור מישור החוף המרכזי והדרומי

, באזורי הערבה. באזור השפלה כמעט ואין שינויים בכמות המשקעים המוערכת
ם בקעת הירדן והעמקים הצפוניים חלו ירידות בכמות המשקעים בהתא

 ירידה בכמות –הבדלים נוספים שנמצאו . 6להערכות השינויים שמוצגות במפה 
מ " מ1350- לכ1960-90מ בשנים " מ1390-המשקעים השנתית הממוצעת מ

 .1970-2000בשנים 
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 .  שריגים מרחביים לכמויות משקעיםתמיקום מדי גשם ששימשו לבניי: 4מפה 
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כמות משקעים שנתית ממוצעת מחושבת על בסיס נתוני משקעים מהשירות : 5מפה 
 .המטאורולוגי ומשרד החקלאות
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 1960-90שינויים מרחביים בכמות המשקעים השנתית הממוצעת בין השנים : 6מפה 
 . 1970-2000לבין השנים 
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 .1970-2000כמות משקעים שנתית ממוצעת מוערכת לשנים : 7מפה 
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 מודלים ללחות יחסית מינימלית ממוצעת חודשית ושנתית

  ממוצעת תהשוואה  בין  שתי  השיטות  לבניית  מודלים  ללחות  יחסית  מינימאלי
הראתה  התאמה  טובה  יותר  של )  SPLINEרגרסיה  מול  (חודשית  ושנתית  

מאשר  הערכות )  1994(התחנות  של  ביתן  ורובין     לנתוניSPLINE-ערכות  הה
  היו  בעלות  סטייה  ממוצעת  של SPLINE-ההערכות  שהתקבלו  מה.  הרגרסיה
  הן  לגבי  לחות 0.1%-  וסטיית  תקן  לסטייה  זו  גם  היא  נמוכה  מ0.1%-פחות  מ

לעומת  זאת  ההערכות .  אוויר  שנתית  ממוצעת  והן  לגבי  כל  אחד  מחודשי  השנה
 .13.5%±9.4%שהתקבלו מהרגרסיה הראו סטייה שנתית ממוצעת של 

  
הלחות  היחסית  המינימאלית  השנתית  הממוצעת  הייתה  נמוכה  ביותר  באזור 

ככל  שנעים  מאילת ).  69%(והגבוהה  ביותר  בדרום  מישור  החוף  )  22%(אילת  
בקעת ,  הערבה,  באזור  צפון  הנגב.  צפונה  עולה  הלחות  המינימאלית  הממוצעת

 -  35%ן  והחרמון  הלחות  היחסית  המינימאלית  השנתית  הממוצעת  היא  כהירד
לאורך  מישור  החוף  ככל  שנעים  צפונה  יורדת  הלחות  היחסית .  40%

לאורך  הרי  יהודה  ושומרון  הלחות  היחסית .  55%-  ל69%-המינימאלית  מ
 ).8מפה  (47%-המינימאלית הממוצעת היא כ

 
 
 
 



 37

 .ממוצע שנתי. וויר יחסית מינימליתלחות א: 8מפה 
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 השפעת תנאי אקלים נוכחיים על עושר המינים

 .השפעת תנאי אקלים נוכחיים על עושר מיני צומח מעוצה
 

  הראה  שהגורמים  העיקריים  המשפיעים  על  עושר  מיני  צומח  מעוצה SRניתוח  
לחות ר  הם  הלחות  היחסית  המינימאלית  הממוצעת  לחודש  מרץ  וטווח  ה"לקמ

]. Adj. R2=0.55; F(2,17)=12.65;p<0.001[המינימלית  השנתית  הממוצעת  באתר  
הייתה  גבוהה  יותר  מאשר  ההשפעה  של ]  B=0.867[השפעת  הלחות  בחודש  מרץ  

 ]. B=-0.62[טווח הלחות בתוך האתר 
ל  על  עושר  המינים "של  שני  הגורמים  הנ)  partial(בחינת  ההשפעות  החלקיות  

ה  שעושר  המינים  עולה  ככל  שעולה  הלחות  היחסית של  צומח  מעוצה  הראת
 .ויורד ככל שעולה טווח הלחות באתר, המינימאלית בחודש מרץ

ל  הראתה  שעושר  המינים  של "בחינת  ההשפעות  המלאות  של  שני  הגורמים  הנ
לא ).  1איור  (צומח  מעוצה  עולה  ככל  שעולה  הלחות  המינימלית  בחודש  מרץ  

ר  המינים  של  צומח  מעוצה  עם  שינוי  בטווח נמצאה  מגמה  ברורה  של  שינוי  בעוש
 .הלחות היחסית באתר

 

השפעת הלחות היחסית המינימאלית בחודש מרץ על עושר מיני : 1איור 
 .צומח מעוצה באתר

 
 .השפעת תנאי אקלים נוכחיים על עושר מיני הפרפרים

 
שהגורם  היחיד ,  SRח  לאחר  ניכוי  האפקטים  של  מולטיקולינאריות  הראה  ניתו

ר  הוא  שגיאת  התקן  של "בעל  השפעה  מובהקת  על  עושר  מיני  הפרפרים  לקמ
]. Adj. R2=0.37; F(1,15)=10.62;p<0.005[כמות  המשקעים  החודשית  הממוצעת  

נמצא  כי  עושר  מיני  הפרפרים  עולה  ככל  שעולה  שגיאת  התקן  של  כמות 
 ).2איור (המשקעים 

 
נמצאים (  שישה  אתרים  בעלי  שארית  חיובית    מראה2בחינה  מדוקדקת  של  איור  

, בית  קשת,  הר  טייסים,  נטף,  אתרים  אלו  הם  פארק  אילון).  מעל  לקו  הרגרסיה
אתרים  אלו  נמצאים  לאורך  קו  המחבר  את  המדרונות .  נר  ונחל  ניצנה-גן
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). 9מפה  (המערביים  של  שדרת  ההר  המרכזית  מהנגב  דרך  יהודה  ושומרון  לגליל  
כלומר  עושר  המינים  בהם  נמוך ,  בעלי  שארית  שליליתבעוד  ששאר  האתרים  הם  
 .מהצפוי על פי קו הרגרסיה

לא נמצאה כבעלת השפעה על עושר מיני ) באחוזים(שגיאת התקן היחסית 
 ).מ"במ(הפרפרים אלא רק שגיאת התקן האבסולוטית 

ת השפעת שגיאת התקן של כמות המשקעים החודשית הממוצע: 2איור 
 על עושר מיני הפרפרים

 
ר  היה "מעניין  לציין  שהגורם  הבא  בהשפעתו  על  עושר  מיני  הפרפרים  לקמ

גורם  זה  היה  בקולינאריות  גבולית  עם  שגיאת .  הלחות  המינימלית  בחודש  אוגוסט
הוספת  משתנה ].  Tolerance = 0.2; VIF=4.995[התקן  לכמות  משקעים  חודשית  

 ].Adj. R2=0.517; F(2,14)=9.57;p<0.002 [זה שיפרה את תוצאות מודל הרגרסיה
בבחינת  השפעת  הלחות  המינימלית  בחודש  אוגוסט  על  עושר  מיני  הפרפרים 

בבחינה  זו  נמצא  הבדל  בין .  נמצא  שככל  שהלחות  עולה  כך  עולה  עושר  המינים
העלייה  באתרי  השארית  החיובית  הייתה .  אתרי  השארית  השלילית  והחיובית

 ).4איור (השארית השלילית תלולה יותר מאשר באתרי 
 

השפעת הלחות המינימלית בחודש אוגוסט על עושר מיני : 3איור 
 ר"הפרפרים לקמ
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 ).9 ומפה 2איור (לפירוט על קבוצות האתרים השונות ראה לעיל 

 

ושר מיני השפעת שגיאת תקן של כמות משקעים חודשית ממוצעת על ע: 9מפה 
אתרים בעלי עושר מינים גבוה מהצפוי מול אתרים בעלי עושר מינים נמוך . פרפרים
 מהצפוי

 
 . 3ערכי שארית מדויקים ראה איור 
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 .השפעת תנאי אקלים נוכחיים על מגוון מיני הפרפרים  
 

ר "  הראה  שהגורמים  העיקריים  המשפיעים  על  מגוון  מיני  הפרפרים  לקמSRניתוח  
טווח  הלחות ,  חסית  המינימאלית  הממוצעת  לחודש  מרץהם  הלחות  הי

המינימאלית  השנתית  הממוצעת  באתר  והלחות  היחסית  המינימאלית  הממוצעת 
ההשפעה  החלקית  של ].  Adj. R2=0.73; F(3,13)=15.54;p<0.001[לחודש  נובמבר  

, )4איור  (על  מגוון  מיני  הפרפרים  ]  B=1.47[הלחות  המינימלית  בחודש  מרץ  
ית  וגבוהה  יותר  מאשר  ההשפעה  של  טווח  הלחות  בתוך  האתר הייתה  חיוב

ומהשפעת  הלחות  המינימאלית  בחודש  נובמבר ,  ]B=-0.43[שהייתה  שלילית  
 ]. B=-0.623[שגם היא הייתה שלילית 

בחינת  ההשפעות  המלאות  הראתה  שמגוון  מיני  הפרפרים  עולה  ככל  שעולה 
פעת  הלחות  היחסית הש).  4איור  (הלחות  היחסית  המינימאלית  בחודש  מרץ  

לא  נמצאה  מגמה  ברורה  להשפעת  טווח  הלחות .  בחודש  נובמבר  הייתה  דומה
 .המינימאלית השנתית הממוצעת באתר

 

השפעת לחות אויר מינימאלית ממוצעת לחודש מרץ על מגוון : 4איור 
 ר"מיני הפרפרים לקמ

 

 
 
 

 .גוון המיניםהשפעת ממוצעי אקלים שנתיים על עושר ומ
 

עושר  מיני  צומח  מעוצה  עולה  עם  העלייה  בלחות  היחסית  המינימאלית  ועם 
העלייה  בכמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  ויורד  עם  העלייה  בטמפרטורה 

עושר  מיני  הפרפרים  עולה  עם  העלייה  בכמות  המשקעים .  הממוצעת  השנתית
או  הטמפרטורה /לא  נמצא  קשר  לינארי  עם  הלחות  היחסית  ו.  השנתית  הממוצעת
מגוון  מיני  הפרפרים  עולה  עם  הלחות  היחסית  הממוצעת .  השנתית  הממוצעת

ועם  כמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  ויורד  עם  העלייה  בטמפרטורה  השנתית 
 ).7טבלה (הממוצעת 
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מתאם בין עושר ומגוון המינים לבין משתני אקלים ממוצעים : 8טבלה 
 .שנתיים

וון מיני מג
 הפרפרים

עושר מיני 
 הפרפרים

עושר מיני צומח 
 מעוצה

 

r=0.623;df=17; 
p<0.008 

N.S. r=0.492;df=20; 
p<0.028 

לחות יחסית 
מינימאלית שנתית 

 ממוצעת
r=-0.516;df=17; 

p<0.034 
N.S. r=-0.495;df=20; 

p<0.026 
טמפרטורה 

 שנתית ממוצעת
r=0.716;df=17; 

p<0.001 
r=0.609;df=17; 

p<0.009 
r=0.518;df=20; 

p<0.019 
כמות משקעים 
 שנתית ממוצעת

 
ל  הראו  שבכל  המקרים  כמות "  עם  שלושת  משתני  האקלים  הנSRניתוחי  

המשקעים  השנתית  הממוצעת  היא  הגורם  המשפיע  ביותר  על  כל  אחד 
 ;Adj. R2=0.23; F(1,18)=6.61[ על  עושר  מיני  צומח  מעוצה.  מהמשתנים  הביוטים

p<0.02[  ;ושר  מיני  הפרפרים  ע]Adj. R2=0.33; F(1,15)=8.84;p<0.009  [ ומגוון  מיני
הטמפרטורה והלחות  ).5איור  ]  (Adj. R2=0.48; F(1,15)=15.75;p<0.001[הפרפרים  

 .לא נמצאו כבעלי השפעה מובהקת על עושר המינים
 

 יני הפרפריםהשפעת כמות משקעים שנתית ממוצעת על מגוון מ: 5איור 

השפעת  כמות  המשקעים  השנתית  על  עושר  מיני  הפרפרים  ועושר  מיני  צומח 
  הראה  שבממוצע  עושר  מיני  הצומח SR-ניתוח  ה.  מעוצה  הראתה  מגמה  דומה

מ  גשם  ועושר  מיני  הפרפרים "מ100  מינים  על  כל  עלייה  של  2.4-המעוצה  עולה  ב
 .  מינים1.4-עולה ב

 
 

 .עושר המינים על 2100-השפעת אקלים צפוי ב
 

הניתוחים  לעיל  הראו  שגורם  האקלים  העיקרי  המשפיע  על  עושר  ומגוון  המינים 
 . של צומח מעוצה והפרפרים הוא כמות המשקעים השנתית הממוצעת

  ירידה  אחידה  של -הצורה  הפשוטה  להערכת  שינויים  צפויים  בכמות  המשקעים  
לירידה   בכמות  המשקעים  השנתית  בכל  אתרי  המחקר  צפויה  לגרום  8%

ירידה  זו  בכמות  המשקעים .  מ  בכמות  המשקעים  השנתית"  מ30-ממוצעת  של  כ
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בעושר  מיני  צומח  מעוצה  )  2%(  מינים  0.7-צפויה  לגרום  לירידה  ממוצעת  של  כ
 ). 9טבלה (בעושר מיני הפרפרים באתר ) 5%(  מינים 0.4-ולירידה ממוצעת של כ

הן  בממוצע .    מאשר  בצמחיםהירידה  באחוזים  צפויה  להיות  גבוהה  יותר  בפרפרים
  הגליל  הוא  האזור  שבו  צפויה –אזור  צפון  הארץ  .  הארצי  והן  בירידה  המכסימלית

 .להיות הירידה הגדולה ביותר בעושר המינים של צומח מעוצה ופרפרים
 

שינויים צפויים בכמות משקעים שנתית ובעושר מיני צומח : 9טבלה 
 בכמות המשקעים 8%בהנחת ירידה אחידה של , ריםמעוצה ומיני הפרפ

 .הארצית

ירידה 
 מכסימלית

ירידה 
 מינימלית

ירידה 
 ממוצעת

 

 )מ"מ(כמות משקעים ממוצעת  20.2+29.9 מ" מ2.7 מ" מ68.5
 )מספר מינים(עושר מיני צומח מעוצה  0.49+0.72 0.04 1.64
 )אחוזים(עושר מיני צומח מעוצה  1.3+2.0% 0.3% 4.2%
 )מספר מינים(עושר מיני הפרפרים  0.3+0.4 0.04 0.96
 )אחוזים(עושר מיני פרפרים  2.6+5.0% 1.2% 9.6%

הירידה המינימלית בעושר מיני צומח ; הירידה המינימלית בכמות המשקעים צפויה בבאר אורה
 הירידה המכסימלית בעושר מיני צומח מעוצה; מעוצה ובעושר מיני פרפרים צפויה בנחל ניצנה

 .ובעושר מיני פרפרים צפויה באבירים

 
ירידות  אלו  בעושר  המינים  מבטאות  שינוי  בעושר  המינים  הנוכחי  ואינן  לוקחות 

 .בחשבון כניסה של מינים אחרים אל אתרי הדיגום
 

  ירידה  ממוצעת -הצורה  המורכבת  להערכת  שינויים  צפויים  בכמות  המשקעים  
על  מגמות  השינוי  בכמות תוך  התבססות  ,    בכמות  המשקעים  השנתית8%של  

 17-המשקעים  שנתגלו  בעשורים  האחרונים  צפויה  לגרום  לירידה  ממוצעת  של  כ
  צפויה  עלייה 2100תחזית  זו  מראה  שבשנת  .  מ  בכמות  המשקעים  השנתית"מ

ככל .  בכמות  המשקעים  לאורך  רוב  מישור  החוף  מלבד  אזור  גוש  דן  ומפרץ  חיפה
ורדת  מידת  העלייה  בכמות שנעים  מזרחה  ובמעלה  שדרת  ההר  המרכזית  י

כאשר  עוברים  את  שדרת  ההר  לכיוון  מזרח .  המשקעים  השנתית  הממוצעת
ירידה  שמתגברת  ככל  שנעים  מזרחה .  מתחילה  ירידה  בכמות  המשקעים  הצפויה

הירידות  החזקות  ביותר  צפויות  לאורך  הערבה  בין  ים  המלח .  ובמורד  ההרים
קו .  ן  השומרון  והרי  הגלילצפו,  באזור  עמק  יזרעאל  וההרים  שסביבו,  לאילת
  הקו  שמבטא  את  תחילת  המדבריות  שנמצאים  בצל  גשם  כמו  מדבר –הגשם  
 ).10מפה (צפוי לנוע מערבה ולכן שטחי המדבר יתרחבו , יהודה

 
  מיני 0.3-הירידה  הצפויה  בכמות  המשקעים  צפויה  לגרום  לירידה  ממוצעת  של  כ

ר  על  פני  אתרי  המחקר "קמל)  2.1%(  מיני  פרפרים  0.16-וכ)  1.3%(צומח  מעוצה  
הירידות  הגדולות  ביותר  בעושר  המינים  צפויות  סביב  עמק ).  10טבלה  (השונים  
  ועושר  מיני 11.1%-עושר  מיני  צומח  מעוצה  באזור  הגלבוע  צפוי  לרדת  ב.  יזרעאל

באזורים  שבהם  תעלה  כמות  המשקעים .    בכרמל14%-פרפרים  צפוי  לרדת  ב
 ).24.4%(והפרפרים ) 10.8%(וצה צפויה עלייה בעושר מיני הצומח המע

 
עושר  מיני  צומח  מעוצה  מגיב  בצורה  לינארית  לשינויים  צפויים  בכמות  המשקעים 

]Adj. R2=0.97; F(1,18)=611.11;p<0.0001)  [  מ "מ+  50שינויים  בטווח  של  ).  6איור
ירידה .  בכמות  המשקעים  הצפויה  יגרמו  לשינוי  מועט  בעושר  מיני  צומח  מעוצה

  בעושר  מיני  הצומח 8%-כמות  המשקעים  תביא  לירידה  של  כמ  ב"  מ100של  
-מ  בכמות  המשקעים  תביא  לעליה  של  כ"  מ100מצד  שני  עליה  של  .  המעוצה

 . בעושר מיני צומח מעוצה7.5%
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לעומת  זאת  התגובה  הצפויה  של  עושר  מיני  הפרפרים  לשינוים  צפויים  בכמות 
ודועכת  ככל ,  ]R2=0.96;df=13;p<0.05[המשקעים  היא  אקספוננציאלית  

מ  צפויה  לגרום "  מ50ירידה  של  .  שמתגברת  הירידה  הצפויה  בכמות  המשקעים
מ  צפויה  לגרום "  מ100ירידה  של  ,    בעושר  מיני  הפרפרים7.5%-לירידה  של  כ
מ  תגרום  לירידה  של "  מ150  בעושר  מיני  הפרפרים  וירידה  של  12%לירידה  של  

מות  המשקעים  הצפויה מ  בכ"  מ100מצד  שני  עלייה  של  .    בעושר  המינים15%-כ
 ).6איור ( בעושר מיני הפרפרים 19%-תגרום לעלייה של כ

 

שינויים צפויים בכמות משקעים שנתית ממוצעת ובעושר מיני : 10טבלה 
תוך התחשבות בהבדלים מרחביים בכמות , צומח מעוצה ומיני הפרפרים

 .המשקעים השנתית

עליה 
 מכסימלית

ירידה 
 מליתמכסי

ירידה 
 ממוצעת

 

 )מ"מ(כמות משקעים ממוצעת  -60+17 -155 121
 )מספר מינים(עושר מיני צומח מעוצה  -1.45+0.4 -3.72 2.92
 )אחוזים(עושר מיני צומח מעוצה  -4.6+1.3% -11.1% 10.8%
 )מספר מינים(עושר מיני הפרפרים  -0.85+0.23 -2.17 1.71
 )אחוזים(ני פרפרים עושר מי -9.4+2.1% -13.9% 24.4%

 הירידה המכסימלית בכמות המשקעים צפויה 
 

 על 2100-השפעת השינוי הצפוי בכמות המשקעים השנתית ב: 6איור 
 עושר המינים של צומח מעוצה והפרפרים באתרי המחקר השונים
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 לעומת השנים 2100 צפויים בכמות המשקעים בשנת שינויים: 10מפה 
1960-90 . 

 

  מבוססת  על  מגמות  השינויים  שהתקבלו מניתוח 2100הערכת  השינויים  בכמות  המשקעים  בשנת  
 .1970-2000 לשנים 1960-90ההבדלים בכמות המשקעים הממוצעת בין השנים 
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 דיון בתוצאות

 
 השפעת שינויי אקלים על עושר המינים

 Pe’er(  בכמות  המשקעים  8%  שינויי  אקלים  בישראל  צופות  ירידה  של  תחזיות
and Safriel, 2000; State of Israel, Ministry of the Environment, 2000  .( המחקר

  בעושר  מיני  צומח  מעוצה  וירידה 2%הנוכחי  צופה  ירידה  ממוצעת  של  עד  
הצפויה ר  בעקבות  הירידה  "  בעושר  מיני  הפרפרים  לקמ5%ממוצעת  של  עד  
 . בכמות המשקעים

 :שינויים צפויים אלו בעושר המינים מצביעים על שתי מסקנות עיקריות
צמחים  מעוצים  ופרפרים (מיני  האורגניזמים  שנבדקו  במחקר  הנוכחי   •

 .הם בעלי רגישות נמוכה לשינויי אקלים בתחום השינוים החזוי) בישראל
  וירידה  בכמות הפרפרים  רגישים  יותר  מהצומח  המעוצה  לשינויי  אקלים •

 .המשקעים
 

, )2000(  וחובריה  Kutielהתחזיות  שהתקבלו  במחקר  הנוכחי  דומות  לתחזיות  של  
  בעושר 0.5%-  בכמויות  המשקעים  תוביל  לירידה  של  כ1%שהעריכו  שירידה  של  

 .מדבריים-המינים של צומח מעוצה בבתי גידול ים תיכוניים וספר
 

חרים  שחוזים  ירידה  של  עשרות תחזיות  אלו  נמוכות  מהתחזיות  של  מחקרים  א
 ;Thuiller et al., 2005(אחוזים  בעושר  המינים  במערכות  אקולוגיות  ים  תיכוניות  

Sala et al., 2000; Bakkenes et al., 2002  .(  לדוגמאThuiller  וחובריו  )חוזים )  2005
.   ממיני  הצומח  באיי  יוון50%-  ממיני  הצומח  ושינוי  מקום  של  כ27%-אובדן  של  כ

  ממיני  הצומח  בהרים  שלחופיו  הצפוניים  של 60%-ם  חוזה  גם  אובדן  של  כמחקר
זאת  למרות  ששינויי  האקלים  הצפויים  בממוצע  שנתי  בדרום  אירופה .  הים  התיכון

 1%צפויה  ירידה  שנתית  ממוצעת  של  .  אינם  שונים  בהרבה  מהתחזיות  לישראל
 ).Cramer et al., 2001( 2100 עד 10% –בעשור בכמות המשקעים 

   
 :הבדלים אלו יכולים להיווצר מכמה גורמים

נתוני .    עושר  המינים  במחקר  הנוכחי  נמדד  בחלקות  המחקר–שיטת  העבודה   .1
כל  אתר  נבדק  פעם .  עושר  המינים  לכל  חלקה  מבוססים  על  תצפיות  בשטח

לעומת  זאת  רוב  המחקרים  האחרים  בנו  את  נתוני  עושר  המינים  על .  אחת
 ,.Thuiller et al(ים  מהקבוצות  שנחקרו  סמך  מפות  תפוצה  קיימות  של  מינ

2005; Hawkins and Porter, 2003; Svenning and Skov, 2005  .( שתי  השיטות
השיטה  הנהוגה  ברוב  המחקרים  לוקה  בחסר  מכיוון  שמפות .  לוקות  בחסר

תפוצה  כוללות  הרבה  פעמים  שטחים  בהם  המין  אינו  נמצא  בפועל  מסיבות 
בעוד  שהשיטה  במחקר  הנוכחי  לוקה ).  Hawkins and Porter, 2003(שונות  

, בחסר  מכיוון  שנערך  רק  ביקור  אחד  בכל  אתר  ולכן  סביר  להניח  שיש  מינים
ראה (שנמצאים  באתר  אך  לא  נראו  במהלך  הביקור  ,  בעיקר  מיני  פרפרים

הבדל  זה  בשיטות  המחקר  עשוי ).  בהמשך  לגבי  אמינות  דיגום  הפרפרים
 . ר המיניםלהוביל להבדל בתחזיות הירידה בעוש

  מחקרים  רבים  השתמשו  במודלים  אקלימיים –בניית  המודלים  האקלימיים   .2
 ;Thuiller et al., 2005(גלובליים  להערכת  שינויי  אקלים  בשטח  המחקר  

Hawkins and Porter, 2003  .( המחקר  הנוכחי  משתמש  בנתוני  אקלים
לשינויי מודלים  מקומיים  .  מקומיים  לבניית  תחזיות  לשינויי  אקלים  מקומיים

נתנו  תחזיות  שונות  מאלו  של  מודלים )  Regional Climate Models(אקלים  
). Global Climate Models)  (Kueppers et al., 2005(גלובליים  לשינויי  אקלים  
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הבדל  זה  בין  המודלים  האקלימיים  עשוי  להוביל  להבדל  בתחזיות  הירידה 
 .  בעושר המינים

וכחי  בדק  רק  נתוני  מינים  בארץ   המחקר  הנ-הבדלים  בעמידות  המינים   .3
ישראל  בעוד  מחקרים  אחרים  בדקו  השפעת  שינויי  אקלים  על  נוכחות 

 ;Thuiller et al., 2005(יבשתית  וגלובלית  ,  ותפוצת  מינים  ברמה  אזורית
Hawkins and Porter, 2003  .( המינים  החיים  בישראל  מותאמים  לתנאי

מסוימים  בתנאי  אקלים  אלו האקלים  בארץ  ולכן  יוכלו  להתמודד  אם  שינויים  
  בכמות  המשקעים  נמצאת  בטווח 8%שירידה  של  ,  כנראה).  1980,  זהרי(

יכולת  ההתמודדות  של  מיני  הצומח  המעוצה  והפרפרים  ולכן  צפויה  ירידה 
 .מעטה בעושר מיני הצומח המעוצה והפרפרים עם הירידה בכמות המשקעים

שינוי  השנתיות   תחזיות  ה–הבדלים  בתחזיות  השינוי  בכמות  המשקעים   .4
). 10%(לבין  דרום  אירופה  )  8%(הממוצעות  אינן  שונות  בהרבה  בין  ישראל  

. הקיץ  הישראלי  יבש  וללא  משקעים  בכלל.  אולם  התחזיות  העונתיות  שונות
לעומת  זאת  בקיץ  האירופאי  יורד  גשם  שמספק  מים  לצמחים  ולבעלי  החיים 

 5%ידה  של  עד  תחזיות  השינוי  לדרום  אירופה  צופות  יר.  גם  בעונה  החמה
ירידה  זו ).  Cramer et al., 2001.  (2100  בשנת  50%בגשמי  הקיץ  לעשור  ועד  

 .בכמות המשקעים בקיץ עשויה להוביל לירידה חזקה בעושר מיני הצומח
 

כבר  כיום .  תיכוני  לאקלים  מדברי-ארץ  ישראל  נמצאת  על  הגבול  בין  אקלים  ים
ם  בין  שנים  שונות  והפיזור קיימת  וריאביליות  בכמות  המשקעים  ופיזור  המשקעי
 ,.Kutiel et al;  1980,  זהרי(שלהם  במשך  עונת  המשקעים  שונה  בין  שנה  לשנה  

המינים  הקיימים  בארץ  פיתחו  במשך  השנים  התאמה  לחיים  באזור  בו ).  2000
כמות  המשקעים  מעטה  ומגיעה  בצורה  מרוכזת  במספר  מועט  של  חודשים 

ים  החיים  כאן  לפתח  עמידות מצב  זה  דורש  מהצמחים  ומיצורים  אחר.  בשנה
עמידות  זו  היא  המאפשרת ).  1980,  זהרי(ליובש  גם  בתנאי  האקלים  הנוכחיים  

אם  הצמחים  ישרדו  ללא .  לצמחים  החיים  כאן  לשרוד  את  שינויי  האקלים  הצפויים
ייתכן  שגם  רמות  טרופיות  גבוהות  יותר  יוכלו ,  שינויים  גדולים  בהרכב  הקהילה

החזק  שנמצא  במחקר  הנוכחי  בין  עושר  מיני הקשר  .  לשרוד  על  הבסיס  הזה
הצומח  המעוצה  ועושר  מיני  הפרפרים  מצביע  על  כך  שייתכן  שבעקבות 

 . הישרדות הצמחים תהיה גם שרידות גבוהה של פרפרים
הראו  שעושר  מיני  הצומח  בדרום  צרפת )  2006(  וחובריו  Lavergne,  לשם  השוואה

היו ,  מלבד  צמחי  מים,  שנפגעוהמינים  העיקריים  .    השנים  האחרונות120-ירד  ב
תפוצת  מינים  אלו  הצטמצמה  מאד  או  שהם .  מינים  בעלי  מוצא  צפון  אירופאי

 . לכותבי המחקר הנוכחי לא ידוע על ממצאים כאלו מישראל. נכחדו
 

המחקר  הנוכחי  בחן  רק  את  השינויים  הצפויים  בעושר  המינים  על  בסיס  המינים 
להגירה  של  מינים  בין  אתרים הקיימים  בכל  אתר  ולא  בדק  מה  ההסתברות  

אף  על  פי  כן  ננסה .  שונים  וכיצד  היא  תשפיע  על  עושר  המינים  בכל  אתר
את  מיני  הצומח  והפרפרים  שנמצאו  במחקר  ניתן .  להתייחס  לנושא  זה  כעת

-  מינים  מדבריים  דרומיים  ומינים  ים–לחלק  לשתי  קבוצות  עיקריות  על  פי  מוצאם  
  המשקעים  והתייבשות  בתי  הגידול  בחלקים עם  הירידה  בכמות.  תיכוניים  צפוניים

מערבה  ניתן "  צל  הגשם"המזרחיים  של  ישראל  ובאזור  עמק  יזרעאל  ותנועת  קו  
להניח  שמינים  מדבריים  יתפשטו  מערבה  וצפונה  ויפלשו  לבתי  גידול  שמוגדרים 

שיקרה  במישור  החוף ,  סביר  להניח,  תהליך  הפוך.  תיכוניים-היום  כבתי  גידול  ים
תיכוניים -יה  לעלות  כמות  המשקעים  דבר  שיאפשר  למינים  יםהדרומי  שם  צפו

 . צפוניים לנוע דרומה לאורך מישור החוף
 

המחקר הנוכחי מראה שרגישות הפרפרים לשינויי אקלים צפויים גדולה יותר מזו 
ייתכן שממצאים אלו מצביעים על מגמה של רגישות . של הצומח המעוצה
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, )2006(לדוגמה שטיינץ .  ברמה הטרופיתגבוהה יותר לשינויי אקלים עם העלייה
 21-חוזה שינויים ניכרים בעושר ותפוצת מיני יונקים בישראל בסוף המאה ה

 .בהשוואה לתפוצתם בימינו
נמצאו  הבדלים  בתחזיות  השינוי  בעושר  המינים  בין  שני  המודלים  לתחזית  שינוי 

וירידות המודל  הפשוט  מעריך  ירידה  ממוצעת  גבוהה  יחסית  .  בכמות  המשקעים
מקומיות  נמוכות  בעוד  שהמודל  המורכב  מעריך  ירידה  ממוצעת  נמוכה  ושינויים 

מגמה  זו  שבה  מודל  מקומי  מראה  שינויים  מקומיים  גדולים  יותר .  מקומיים  גבוהים
 ,.Kueppers et al(מאשר  מודל  גלובלי  תואמת  לממצאים  של  חוקרים  אחרים  

2005.( 
 

  בשניהם  בעת  קביעת  מדיניות רהיעזלדעתנו  יש  חשיבות  לשני  המודלים  ויש  ל
המודל  הפשוט  נותן  תמונה  ארצית  קונסרבטיבית  ויש  להשתמש .  לשימור  ולתכנון

המודל .  או  להשוואה  למדינות  אחרות/בו  לצורך  קביעת  יעדי  מדיניות  ארציים  ו
המורכב  מיצג  ברמת  פירוט  טובה  יותר  את  התנאים  המקומיים  של  אזורים  שונים 

 . בו לקביעת יעדי שימור ברמה המקומיתולכן יש להשתמש, בארץ
  
 

 נתוני עושר המינים
 . נמצא קשר חזק בין עושר מיני צומח מעוצה ועושר ומגוון פרפרי היום

במחקרים  רבים  נמצא  כי  עושר  רב  במיני  צומח  מעוצה  גורר  אחריו  עושר  גבוה 
 ,Thomas & Mallorie, 1985; Kerr et al., 2001; Pascher & Rabb(במיני  הפרפרים  

2002; Stork et al., 2003; Croxton et al., 2005; Grill et al., 2005; Shepherd & 
Debinski, 2005; Valtonen et al., 2005(  , מכיוון  שהצמחים  משמשים  כמקור  מזון

). Scoot, 1986(אקלים  לפרפרים  -לזחלים  ולפרפרים  הבוגרים  וכמווסתי  מיקרו
מח  מעוצה  פותח  נישות  אקולוגיות  למגוון  גדול לכן  עושר  גבוה  יותר  של  מיני  צו

מנגד  במעט  מחקרים  נמצא  שאין  קשר  בין  עושר  מיני  צומח .  יותר  של  פרפרים
 ).Kremen, 1992; Hawkins and Porter, 2003(מעוצה לעושר מיני פרפרים 

 
במורדות ,  עושר  המינים  הגבוה  ביותר  של  צומח  מעוצה  נמצא  במרכז  הארץ

כמות  המשקעים  השנתית  הממוצעת  באזור  זה  היא .    ושליםהמערביים  של  הרי  יר
. ככל  שיורדת  כמות  המשקעים  כך  יורד  עושר  המינים  של  צומח  מעוצה.  מ"  מ600

 Kutiel et(ממצאים  אלו  דומים  לתוצאות  מחקרים  אחרים  שבדקו  עושר  מיני  צומח  
al., 2000  .(ת בעלי  כמויו,  צפוניים  יותר,  המחקר  הנוכחי  מצא  שבאזורים  אחרים

. משקעים  גדולות  יותר  נמצא  עושר  מיני  צומח  נמוך  יותר  מאשר  בהרי  ירושלים
 ).2000( וחובריה Kutielהערכה דומה התקבלה גם ממחקרם של 

ל  בין  עושר  מיני  צומח  מעוצה  לכמות  משקעים "הסיבה  לקשר  הפרבולי  הנ
כאשר  תנאי  בית .  קשורה  להתאמת  מיני  הצומח  לבית  גידולם  והתחרות  בינהם

מעט  מינים  יכולים  להתמודד  עם  תנאי ,    כמות  משקעים  מעטה–ל  קשים  הגידו
ככל  שעולה  כמות  המשקעים  יותר  מינים .  בית  הגידול  ולכן  עושר  המינים  נמוך

בשלב  מסוים  תנאי .  יכולים  לשרוד  בתנאי  בית  הגידול  ולכן  עושר  המינים  עולה
במצב  זה .  יםבית  הגידול  הופכים  לנוחים  יותר  ומפסיקים  להגביל  את  מרבית  המינ

ככל  שתנאי  בית  הגידול .  תחל  תחרות  בין  המינים  על  מקום  בבית  הגידול
המינים  שמסוגלים  לנצל  את  תנאי  בית  הגידול  בצורה  היעילה  ביותר ,  ישתפרו

 ) Kutiel et al., 2000; Whittaker, 1972(ישתלטו על השטח ועושר המינים יקטן 
 

 .השפעת תנאי אקלים נוכחיים על עושר המינים
שנתית  גורם  האקלים  בעל  ההשפעה -המחקר  הנוכחי  מראה  שבהסתכלות  רב

החזקה  ביותר  על  עושר  מיני  צומח  מעוצה  ועושר  ומגוון  הפרפרים  הוא  כמות 
תוצאה  זו  נמצאה  כאשר  נבדקו  רק  שלושת .  המשקעים  השנתית  הממוצעת
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לחות  אויר  מינימלית ,  טמפרטורה  שנתית  ממוצעת:  משתני  האקלים  הבאים
 .וצעת וכמות משקעים שנתית ממוצעתשנתית ממ

השונות  המוסברת  הנמוכה  שנמצאה  בניתוחים  אלו  מצביעה  על  כך  שישנם 
גורמים  נוספים  המשפיעים  על  עושר  המינים  ובמיוחד  על  עושר  המינים  של  צומח 

גורמים  אלו  יכולים .  אשר  קצרה  היריעה  מלבחון  את  כולם  במחקר  זה,  מעוצה
. זיהום  ועוד,  שימושי  קרקע,  עילות  אנושיתהשפעת  פ,  להיות  מבנה  טופוגרפי

מסקנה  זו  דומה  לתוצאות  מחקרים  אחרים  שהראו  שעושר  המינים  אינו  מושפע 
 Sala et al., 2000; Warren et(רק  מתנאי  האקלים  אלא  ממגוון  רחב  של  גורמים  

al., 2001; Stefanescu et al., 2004: Hoyle and James, 2005  .( תוצאה  דומה
מחקר  שהראה  שכמות  המשקעים  השנתית  מסבירה  אחוז  נמוך נמצאה  גם  ב

 ,.Kutiel et al(מהשונות  בעושר  מיני  צומח  מעוצה  בין  מקומות  שונים  בישראל  
2000 .( 

  
ניתוחים  אחרים  שנעשו  במחקר  הנוכחי  מראים  שמשתנים  הקשורים  לכמות  המים 

לים בשטח  בין  אם  כמות  המשקעים  ובין  אם  הלחות  המינימלית  הם  משתני  האק
עושר  מיני  הפרפרים  ומגוון  מיני ,  המשפיעים  ביותר  על  עושר  מיני  צומח  מעוצה

 . הפרפרים
תוצאות  אלו  דומות  למחקרים  אחרים  שהראו  שמשתני  אקלים  הקשורים  למאזן 

 O’Brien, 1998; Pausas(המים  הם  המשפיעים  ביותר  על  עושר  מיני  צומח  מעוצה  
et al., 2003  (  ופרפרים)Hawkins and Porter, 2003; McLaughlin et al., 2002; 

Stefanescu et al., 2004 .( 
 

 עושר מיני צומח מעוצה

תוצאות  המחקר  הנוכחי  הראו  שגורם  האקלים  המשפיע  ביותר  על  עושר  מיני 
, הסיבה  לכך  היא  כנראה.  הצומח  המעוצה  הוא  הלחות  המינימלית  בחודש  מרץ
יני  הצומח  המעוצה  בארץ שחודש  מרץ  הוא  עונת  הצימוח  העיקרית  של  רוב  מ

ולכן  אם  בעונה  זו  מאזן  המים  הוא  חיובי  והלחות  המינימלית  היא ).  1980,  זהרי(
ככל  שמאזן  המים  בעונה  זו  יהיה .  או  לצמוח/יותר  צמחים  יצליחו  לנבוט  ו,  גבוהה

אזי  פחות  צמחים  יצליחו  לנבוט  ולכן ,  נמוך  יותר  ויהיו  פחות  מים  זמינים  לצמחים
 .עושר המינים ירד

 
 עושר מיני פרפרים

המחקר  הנוכחי  מצא  שהגורם  העיקרי  המשפיע  על  עושר  מיני  הפרפרים  הוא 
תוצאה  זו  מצביעה  על .  שגיאת  התקן  של  כמות  המשקעים  החודשית  הממוצעת

כך  שעושר  מיני  הפרפרים  עולה  ככל  שיש  שונות  גדולה  יותר  בכמות  המשקעים 
 : על כמה תהליכיםשונות זו יכולה להשפיע. בין החודשים השונים בשנה

הבדלים  בכמות  המשקעים  בין  החודשים  השונים  יוצרים  מגוון  של  תנאי  .1
אקלים  ובכך  פותחים  יותר  נישות  אקולוגיות  שמאפשרות  ליותר  מיני  פרפרים 

 .לתפקד במיקום גיאוגרפי מסוים
שונות  בכמות  המשקעים  בין  החודשים  השונים  מתארת  גם  ריכוז  כמות  .2

  נכון  לשנים ’חודשים  אלו  הם.  בעונת  הגשמים,  המשקעים  בחודשים  בודדים
שהם  כפי  שהוצג  לעיל  חשובים ).  ראה  בהמשך(פברואר  ומרץ  ,  1970-2000

 .לצמיחה והתפתחות של הצומח המעוצה ולכן גם של עושר מיני הפרפרים
 

עושר  מיני  הפרפרים  עולה  עם  העלייה  בשגיאת  התקן  של  כמות  המשקעים 
אזורים  שונים  בארץ  בתגובה  של  עושר  מיני אולם  ישנם  הבדלים  בין  .  החודשית

 . הפרפרים להבדלים בכמות המשקעים בין החודשים השונים
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אתרים .  ניתוח  הרגרסיה  הראה  שיש  לחלק  את  האתרים  שנבדקו  לשתי  קבוצות
שבהם  התגובה  של  עושר  מיני  הפרפרים  לשגיאת  התקן  בכמות  המשקעים  היא 

יני  הפרפרים  היא  נמוכה גבוהה  מהצפוי  וכאלו  שבהם  התגובה  של  עושר  מ
האתרים  בהם  תגובת  עושר  מיני  הפרפרים  גבוהה  מהצפוי  נמצאים .  מהצפוי

באתרים  אלו  עושר .  במורדות  המערביים  של  שדרת  ההר  המרכזית  של  ישראל
מיני  הפרפרים  גם  מגיב  בצורה  תלולה  יותר  ללחות  המינימלית  בחודש  אוגוסט 

ספים  שלא  נבדקו  במחקר  זה ייתכן  שגורמי  אקלים  נו.  מאשר  באתרים  האחרים
גורמי  אקלים  כאלו  יכולים  להיות .  הם  הגורמים  להבדל  בין  שתי  קבוצות  האתרים

תהליכי  היווצרות  עננים  או  תנועה  של  עננים  ואדי  מים )  עוצמה  וכיוון(רוח  
 . במרחב

אתר  עדולם  נמצא  בקבוצת  אתרי  התגובה  הנמוכה  למרות  קרבתו  הגיאוגרפית 
כנראה  עקב  גורמי  אקלים  שונים  שהתוצאה ,  הטייסיםנטף  והר  ,  לפארק  איילון

שגוררת  גם ,  הסופית  שלהם  היא  כמות  משקעים  נמוכה  יחסית  בשפלת  יהודה
 .תגובה נמוכה לשגיאת התקן של כמות המשקעים

 
המחקר  הנוכחי  הראה  ששגיאת  התקן  בכמות  המשקעים  צפויה  לעלות  עם 

  על  כך  שייתכן ממצא  זה  מצביע).  ראה  בהמשך(הירידה  בכמות  המשקעים  
שהירידות  בעושר  המינים  יהיו  אף  נמוכות  מההערכות  שניתנו  לעיל  מכיוון  ששני 
פרמטרים  אלו  של  כמות  המשקעים  הם  בעלי  השפעה  הפוכה  על  עושר  המינים 

 .וכנראה מאזנים אחד את השני
הראו  שעלייה  בשונות  בכמות  המשקעים )  2002(  וחובריו  McLaughlinלעומת  זאת  

הסיבה  לכך  הייתה  שהשונות .  כון  להכחדה  עבור  פרפריםמגדילה  את  הסי
בכמות  המשקעים  גרמה  להבדלים  בקצב  ההתפתחות  בין  זחל  הפרפר  לצמח 

  . הפונדקאי שלו
 

הלחות  המינימלית  בחודש  אוגוסט  היא  כנראה  גורם  מגביל  לפרפרים  ולכן 
חודש  אוגוסט  הוא  החודש  החם  ביותר .  השפעתה  הרבה  על  עושר  מיני  הפרפרים

שככל  שהלחות  בו  נמוכה  יותר  כך  גם  יורדת  יכולת  הפרפרים ,  כן  כנראהול
 ).Stefanescu et al., 2004(לשרוד בשלבי ההתפתחות השונים שלהם 

באתרי  השארית  השלילית  נמצאה  עלייה  לינארית  בעושר  מיני  הפרפרים  עם 
עלייה  זו  תומכת  בהשערה  שהלחות .  העלייה  בלחות  המינימלית  בחודש  אוגוסט

 . מלית בחודש אוגוסט היא גורם מגביל להישרדות הפרפריםהמיני
 

 מגוון מיני פרפרים

בדומה  לעושר  מיני  הצומח  המעוצה  נמצא  שגם  מגוון  הפרפרים  מושפע  בעיקר 
הלחות  המינימלית  בחודש  זה  יכולה  להשפיע .  מהלחות  המינימלית  בחודש  מרץ
 :על מגוון הפרפרים בשני אופנים

ל  עושר  מיני  הצומח  המעוצה  וכפי  שהוסבר בצורה  עקיפה  דרך  השפעתה  ע .1
לעיל  ככל  שעושר  מיני  הצומח  גבוה  יותר  כך  יש  לפרפרים  מגוון  נישות  גדול 

 .המאפשר ליותר מיני פרפרים להתקיים ביחידת שטח, יותר
  עונת –חודש  מרץ  .  י  השפעה  על  הפיזיולוגיה  של  הפרפרים"בצורה  ישירה  ע .2

. אים  בשלב  הבוגר  במחזור  חייהםבה  חלק  גדול  ממיני  הפרפרים  נמצ,  האביב
שלב  זה  של  התפתחותם  רגיש  ליובש  ולכן  באזורים  בהם  יש  לחות  גבוהה 

מרבית  המינים .  יותר  יוכלו  יותר  מיני  פרפרים  לשרוד  ולהבטיח  את  הדור  הבא
אירופאי  או  הולוארקטי  ומיעוטם ,    תיכוני-שנמצאו  במחקר  הנוכחי  מוצאם  ים

וקים  לתנאי  לחות  מתאימים  בשלבי ממוצא  טרופי  או  מדברי  ולכן  הם  זק
 .ההתפתחות שלהם
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 תחזית שינויים בכמות המשקעים
המחקר  הנוכחי  הראה  שגורם  האקלים  העיקרי  המשפיע  על  עושר  מיני  צומח 

לכן  נערכו  תחזיות .  מעוצה  ועושר  מיני  הפרפרים  הוא  כמות  המשקעים  השנתית
האחרים  שנמצאו לא  נערכו  תחזיות  עבור  גורמי  האקלים  .  רק  לגבי  גורם  זה

כדוגמת  לחות  מינימלית  בחודש  מרץ  מכיוון ,  כבעלי  השפעה  על  עושר  המינים
 .2100שלא היו בידינו הערכות מהימנות לערכים צפויים בשנת 

 
במחקר  זה  עמדו  לרשות  החוקרים  מסדי  מידע  עם  נתוני  משקעים  בתחנות 

, )1994,  וביןביתן  ור  (1930-60שנים  .  1:  אקלים  ברחבי  הארץ  בשלוש  נקודות  זמן
). שירות מטאורולוגי (1970-2000שנים  .  3-ו)  שירות  מטאורולוגי  (1960-90שנים  .  2

עשרה  תחנות  היו  משותפות  לשלושת  מסדי  המידע  וניתן  היה  באמצעותן -שש
ניתוח  הנתונים  הראה .  20-לבחון  את  השינויים  בכמות  המשקעים  לאורך  המאה  ה

  לא  היו  שינויים  בכמות  המשקעים 1960-90  לבין  השנים  1930-60שבין  השנים  
  בכמות 2%לעומת  זאת  נמצאה  ירידה  ממוצעת  של  .  השנתית  הממוצעת

. 1970-2000  לבין  השנים  1960-90המשקעים  השנתית  הממוצעת  בין  השנים  
  בשגיאת  התקן  החודשית 2%ירידה  שהייתה  מלווה  בעליה  ממוצעת  של  

 . הממוצעת
בסס  על  הערכה  שכמות המודל  לשינויים  צפויים  בכמות  המשקעים  הת

במהלך  בנית .  8%-  ב2100המשקעים  השנתית  הממוצעת  בישראל  תרד  עד  שנת  
 :המודל התגלו מספר תחזיות נוספות מנתוני תחנות האקלים

  בשגיאת 7%-במקביל  לירידה  בכמות  המשקעים  הכללית  צפויה  עליה  של  כ .1
 .התקן החודשית

-באפריל  בכ  ו50%-כמות  המשקעים  הממוצעת  בחודש  אוקטובר  תרד  בכ .2
מכיוון  שגם  כיום ,  דבר  זה  לא  יביא  לקיצור  משמעותי  בעונת  המשקעים.  40%

מ  בכל  אחת  מתחנות "  מ50-יורדים  בכל  אחד  מהחודשים  הללו  פחות  מ
 .האקלים

.   כמות  המשקעים  העיקרית  ירדה  בחודשים  דצמבר  וינואר1960-90בשנים   .3
יים  ירדו   נראה  שהגשמים  העיקר2100המודל  חוזה  שינוי  במגמה  ובשנת  

 .בחודשים ינואר ופברואר
  

בעזרת  נתונים  אלו  נבנה  שריג  מרחבי  להערכת  שינויים  עתידיים  בכמות 
אמינות  המודל  נובעת  מכך  שזהו  מודל .  המשקעים  ברזולוציה  מרחבית  גבוהה

אמפירי  שפותח  על  בסיס  נתוני  אמת  בתחנות  אקלים  סטנדרטיות  של  השירות 
 .המטאורולוגי

 :מה מגמות שינויי הצפויות לעתידשריג זה מצביע על כ
. עלייה  בכמות  המשקעים  לאורך  מישור  החוף  ובמיוחד  במישור  החוף  הדרומי .1

מקור  העלייה  בכמות  המשקעים  הוא  בשינויי  אקלים  מקומיים  הנגרמים 
מהשקית  שטחי  חקלאות  נרחבים  בשטחים  שבעבר  קיבלו  מעט  מי  גשמים    

)De Ridder and Gallee, 1998.( 
חום  עירוני  באזור -ית  בכמות  המשקעים  באזור  גוש  דן  וביטוי  של  איירידה  יחס .2

 .זה
חום -ירידה  בכמות  המשקעים  באזור  עמק  יזרעאל  ומפרץ  חיפה  וביטוי  של  אי .3

החום  באזור  מפרץ  חיפה  משפיע  גם  על -המודל  מראה  שאי.  עירוני  באזור  זה
 .אזורים מרוחקים יותר בעמק יזרעאל

בקעת  הירדן ,  מדבר  יהודה,  ת  הערבהבקע–החלקים  המזרחיים  של  ישראל   .4
המודל  מראה  שהשטחים  שנמצאים  בצל .  ועמק  החולה  נמצאים  בצל  גשם

תופעה  זו  בולטת  באזור  הרי .  גשם  יגדלו  עקב  תנועת  קו  הגשם  לכיוון  מערב
ובעיקר  באזור  עמק  יזרעאל  עקב  הצטרפות  הכרמל  לרשימת  ההרים .  יהודה

 .שגורמים לצל גשם
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מת  הגולן  והחרמון  היא  אמינה  פחות  מכיוון  שלא  הייתה הערכת  השינוי  באזור  ר

באזור  זה  תחנת  אקלים  שבה  ניתן  היה  להעריך  את  השינוי  בכמות  המשקעים 
 .לאורך זמן

 
 

 מודלים אקלימיים

, טמפרטורה:  במהלך  המחקר  הוכנו  מודלים  מרחביים  למספר  גורמי  אקלים
סיס  תחנות  אקלים מודלים  מרחביים  אלו  הוכנו  על  ב.  משקעים  ולחות  מינימלית

 .הפזורות ברחבי הארץ
השריגים  המרחביים  שנבנו  על  בסיס  נתונים  אלו  היו  בעלי  רזולוציה  מרחבית 

הערכות  שהתקבלו  בשריגים  המרחביים  היו  קרובות  לנתוני  התחנות .  גבוהה
לדוגמה  ההבדל  הממוצע  בין  נתוני  התחנה  להערכה  בתא .  שמהן  הם  נבנו

  והסטייה  המכסימלית  הייתה 0C0.05-  פחות  מהשריג  הקרוב  היה  ברוב  החודשים
הסטייה  הממוצעת  היא )  RCM(במודלים  אזוריים  ,  לשם  השוואה.  0C  1.3עד  

 ,.Christensen et al  (0C4בתחום  של  )  GCM(  ובמודלים  גלובליים  0C2בתחום  של  
השריגים  המרחביים  לכמות  משקעים  היו  בעלי  סטייה  שנתית  ממוצעת ).  2001

הסטייה  הממוצעת  ברוב .  4%  שנתית  מכסימלית  של    וסטייה1%-נמוכה  מ
נתונים  אלו  נמוכים .  50%-  ל20החודשים  הייתה  דומה  והמכסימלית  נעה  בין  

 GCM  ושל  50%-  באופן  כללי  המדברים  על  סטייה  בתחום  הRCMמאלו  של  
 ).Christensen et al., 2001 (80%בתחום של עד 

 
 

 מסקנות
 

  השנים  הקרובות  לא  צפויים שינויי  האקלים  הצפויים  בישראל  במאה .1
 .לגרום לירידות גדולות בעושר מיני הצומח המעוצה והפרפרים

ירידה  של .  הפרפרים  רגישים  יותר  מהצמחים  לירידה  בכמות  המשקעים .2
  בעושר 2%  בכמות  המשקעים  צפויה  להוביל  לירידה  ממוצעת  של  8%

 .  בעושר מיני הפרפרים5%מיני הצומח המעוצה ולירידה ממוצעת של 
המתבסס  על ,  מודל  המורכב  לשינויים  צפויים  בכמות  המשקעיםה .3

צופה ,  1970-2000  לשנים  1960-90הבדלים  בנתוני  המשקעים  בין  השנים  
שינויים  גדולים  יותר  בעושר  המינים  ברמה  המקומית  מאשר  המודל 

 .המתבסס על ירידה אחידה בכמות המשקעים בכל הארץ, הפשוט
י  מסבירים  אחוז  נמוך  יחסית משתני  האקלים  שנבדקו  במחקר  הנוכח .4

ממצא  זה  מצביע ).    ברוב  המקרים50%-  ל23בין  (בשונות  בעושר  המינים  
או  על  כך  שהקשר  בין /ו,  על  השפעת  גורמים  נוספים  על  עושר  המינים

 .משתני האקלים ועושר המינים אינו לינארי
 
 

 אפשרויות יישום תוצאות העבודה בישראל
 

  רבדים  במערכות  הניהול  והתכנון תוצרי  העבודה  יכולים  לשמש  במספר
 :בישראל

.   המחקר  מראה  אזורים  בהם  יש  עושר  מינים  גבוה  בישראל–שמירת  טבע   .1
 . אזורים אלו הם אזורים בהם כדאי למקד מאמצי שימור

בעזרת  המחקר  הנוכחי  ומחקרי  המשך  ניתן  להגדיר  אילו  אזורים  כדאי  .2
אפשר  תנועת למקד  מאמצי  שימור  לעתיד  ואילו  אזורים  חשובים  כדי  ל

 . מינים בין אזורי תפוצה נוכחיים ואזורי תפוצה עתידיים
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מפות  הגשם  ותחזיות  השינוי  בכמות  המשקעים  יכולות  לשמש  לתכנון  .3
 .עתידי של השקיה וזיהוי צרכי השקיה בחקלאות

המפות  מראות  היכן  יש  לרכז  מאמצים  במטרה  לצמצם  פליטה  של  גזי  .4
 .עתם על הסביבהחממה להקטנת איי החום העירוניים והשפ

 
 
 

 המלצות להמשך המחקר
 

על  בסיס  הנתונים  שנאספו  במחקר  הנוכחי  רצוי  להמשיך  ולחקור  את  הנושאים 
 :הבאים

:   בניית  מודלים  שישלבו–הבנת  הגורמים  שמשפיעים  על  עושר  ומגוון  המינים   .1
, קרקע,  טופוגרפיה,  ייצור  ראשוני,  אוופוטרנספירציה,  אנרגיה  סולרית,  אקלים

ילות  אנושית  במטרה  להגיע  להבנה  טובה  יותר  של  הגורמים מסלע  ופע
 .המשפיעים על עושר המינים

בניית  מודלים  המבוססים  על  הבנת –הבנת  התפוצה  של  כל  אחד  מהמינים   .2
 .הנישה האקולוגית של כל מין במטרה לבנות מפות תפוצה מדויקות יותר

ותר  לבחינת על  בסיס  מפות  התפוצה  המדויקות  ניתן  לבנות  מודלים  מדויקים  י .3
 .השפעת גורמי הסביבה השונים על עושר ומגוון המינים

  על  בסיס  מפות  התפוצה  המדויקות  ניתן  לזהות  אזורים –זיהוי  אתרים  לשימור   .4
ולזהות  אזורים  כאלו  שעדיין  לא  קיבלו )  Hot Spots(בהם  מגוון  המינים  גבוה  

 ).Gap Analysis(הגדרות לשימור 
קלים  הצפויים  ובמיוחד  את  השונות  הבין יש  להמשיך  ולחקור  את  שינויי  הא .5

 .חודשית במטרה להבין טוב יותר את השפעתה על מגוון המינים
 
 

 סיכום
 

המחקר  הנוכחי  מראה  שמרבית  מיני  הצומח  המעוצה  והפרפרים  הקיימים  היום 
.   השנים  הקרובות100בישראל  עמידים  בפני  שינויי  האקלים  הצפויים  במהלך  

רגניזמים  אלו  לתנאי  האקלים  הקיימים  כיום עמידות  זו  נובעת  מהתאמת  או
 . תנאים שהם בעלי שונות גבוהה כבר כיום. בישראל

המחקר  הראה  שהתגובה  ומגמות  התגובה  לתנאי  האקלים  שונה  בין  אזורים 
הבדלים  אלו  מראים  שאזורים  בעלי  עושר  מינים  גבוה  יותר  מגיבים .  שונים  בארץ

 .י עושר מינים נמוך יותרמאשר אזורים בעל, מהר יותר לשינויי אקלים
המחקר  הראה  שתנאי  האקלים  הם  לא  הגורם    היחיד  המשפיע  על  עושר  המינים 
של  צומח  מעוצה  ופרפרים  ולכן  יש  להמשיך  ולחקור  כדי  למצוא  מה  הם  הגורמים 

 .הנוספים ומה תהיה השפעתם על עושר המינים בעתיד
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