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 קפה ועוגה     –התכנסות  08:30

 , מנהל מושב: ד"ר אלי גרונרברכות ודברי פתיחה –מושב ראשון  
 ראש המועצה האזורית חבל איילות –ר חנן גינת "ד 09:00

 סגן נשיא אוניברסיטת בן גוריון  –דני בלומברג ' פרופ 09:15

 ל"קק, מדען ראשי –ר דורון מרקל "ד 09:30

 המדען הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה –אלכסנדר בליי ' פרופ 09:45

 פ מדבר וים המלח"מו ,ר הועד המנהל"יו –אודי גת  10:00

 אלי גרונר, מנהל מושב: ד"ר והקשר לגופי ממשק וקובעי המדיניות LTER –מושב שני  
 ל"בתחנות קק LTERמחקרי  10:15

 ל "קק אגף הייעור, – אסף קרואני

10:30 LTER ישראל מסגרת מאחדת 
 רשות הטבע והגנים, מדען ראשי –ר שקדי יהושע "ד

  המקרה המיוחד של ניטור ארוך טווח בעברונה 10:50
 ערבה LTSERפלטפורמת , פ מדבר וים המלח"מו-ניצן שגב 

 קפה הפסקת 11:20

 חיים-, מנהלת מושב: ד"ר שילי דורישראל LTERתחנות  – שיילמושב ש 
 שיטה  LTERתחנת  11:50

 פ מדבר וים המלח "מו, זבולוני-ר רחלי ארמוזה"ד

 ישראל LTERלוויין וונוס ותחנות  12:10
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב –ארנון קרניאלי ' פרופ

12:30 Stand density effects on carbon and water fluxes in a semi-arid forest, from leaf to stand-scale  
 יתיר LTERתחנת , מכון וייצמן – און-אלה פוזנר ופלג בר

סיכום עשר שנות מחקר . של כיסוי צמרות ביער מחטני מגוון ביולוגי ותפקוד המערכת האקולוגית בהשפעת מניפולציה, התחדשות, חיוניות 12:50

   .קדושים LTERבתחנת 
 מכון וולקני –ר יגיל אסם "ד

 מטע LTERתחנת  13:10
 ביבא-לאוניברסיטת ת –מרסלו שטרנברג  'פרופ

 ארוחת צהריים 13:30

 , מנהל מושב: פרופ' דניאל אורנשטייןאקולוגיות בישראל-סוציו LTSERפלטפורמות  –י רביעמושב  
  בעיני משרד המדע LTER ה רשת 14:20

 חקלאות וסביבה , מנהל מדעי תחום מים, משרד המדע והטכנולוגיה -ר משה בן ששון"ד

 ערבה LTSERפלטפורמת  14:30
 הטכניון , דניאל אורנשטיין' פרופ 

 LTSERכמדד לערכים סביבתיים בפלטפורמות " תחושת המקום: "יוזמה בינלאומית  14:50
 מדבר וים המלחפ "מו, אבני-ר נעה אבריאל"ד

 חישה מרחוק –הר הנגב  LTSERפלטפורמת  15:10
 מכון וולקני -קגן-ר טרין פז"ד 

 ברמת הנדיב  LTERשנות 15": רואים רחוק רואים שקוף“ 15:30
 רמת הנדיב, מנהלת תחום מחקר –יאת הדר ל 

15:50   LTER ישראל והזירה הבינלאומית  
 ואוניברסיטת בן גוריון בנגב פ מדבר וים המלח"מו, ישראל  LTERמנהלת , חיים-ר שילי דור"ד

 דברי סיכום  16:10
 פ מדבר וים המלח "מו, מנהל מדעי –ר אלי גרונר "ד



 

 

 ניטור ארוך טווח בעברונה

אוניברסיטת בן מו"פ מדבר וים המלח והמחלקה לאקולוגיה מדברית ע"ש מיטרני,  -ניצן שגב וד'ר אלי גרונר 

 גוריון

 

אסיה -אירע פיצוץ נפט שהביא לזליגה של כחמישה מליון ליטר נפט גולמי מקו צינור אירופה 2014בדצמבר 

)קצא"א( לתוך שמורת עברונה. במהלך הבדיקות שנערכו התברר שבסמוך הייתה זליגה נוספת של נפט 

 בה דלף נפט בכמות של כשמונה עד עשרה מליון ליטר.  1975ב

רשות הטבע והגנים מינתה את המארג לבדוק את השפעת הדליפה על המערכת האקולוגית בעברונה. 

חוקרים לנטר פרמטרים שונים מפיזיקה וכימיה של הקרקע לגדלי אוכלוסיות של מינים  15המארג מינה כ

עברונה שונים המייצגים את מצב המערכת האקולוגית. לצערנו הרב כמעט לא נעשה שום ניטור או מחקר ב

קודם לאסון ולכן לא היה ניתן להשוות בין מצב השמורה לפני האסון ואחרי. בשל כך נאלצו המנטרים להחליף 

זמן במרחב ולקחת אזורים בשמורה שבהם לא זרם נפט ולהשתמש באזורים אלו כביקורת המייצגת את מצב 

רה היא שהסיבה שאזורים השמורה לפני האסון ולהשוות אותם לאזורים בהם זרם נפט. הבעיה השתעור

מסוימים לא קיבלו נפט בעיקר בגלל גרוויטציה ואופי זרימת הנפט. זרימה זו דומה מאד לזרימת מים, למרות 

 צמיגות הנפט, והאזורים שלא קיבלו נפט גם מקבלים פחות מים. 

. הוא היה 2014מו"פ מדבר וים המלח השוכן לכל אורך הערבה )וגם בנגב( הגיע לאזור מיד לאחר הפיצוץ ב

, דיגום זמן אפס, בחינה של אזור הדליפה  Term of Referenceשותף לבחינה ראשונה של המערכת כולל 

בכל  ותרם בבחינה של המערכת בעבודה גם עם הגוף המזהם )קצא"א(, גם עם רט"ג וגם עם המארג.  75ב

ולא כקבוצת לחץ או ניהול. עבודת המו"פ הודגשה העמדה הנטרלית המדעית של המו"פ כגוף חוקר ומנטר 

יצא מאמר המתאר  75מהפרויקט שמומן על ידי קצא"א על בחינת המערכת האקולוגית של האזור שדלף ב

את גדלי העצים באזור הדליפה הישנה לעומת אזורים אחרים בקירבה ובשאר הערבה והראה שכנראה 

יום את נושא השפעת הנפט על הנביטה באזור זה פחתה כתוצאה מדליפת הנפט. מאמר זה העלה לסדר ה

נביטה, קודם כנושא מדעי ואח"כ כגורם המשפיע על ניהול השמורה ואף הפך לעדות חשובה בקביעת הסכם 

 בין קצא"א לתובעים. מאז שותף מו"פ מדבר בניטור השיטים, פרוקי רגלים והקרקע באזור. 

רחב אינם יכולים לפצות על העדר שני אירועי דליפת הנפט בעברונה המחישו והדגימו עד כמה סקרים במ

ניטור ארוך טווח, מחקר המסביר את המכניזם של השינויים בזמן. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה האסון 

הבא ולכן יש חשיבות גדולה מאד בניטור ארוך טווח של המערכת האקולוגית בכללותה כולל מבנה, תפקוד 

 יכולת המערכת להתארגן עצמאית.ושלמות המערכת ביחס לסיכונים לא ידועים וב

 

 



 

 שיטהנחל  LTERתחנת 

 מו"פ מדבר וים המלח -רחל ארמוזה זבולונידר' 

ע"י קק"ל ומו"פ מדבר וים המלח. באגן הניקוז של נחל שיטה מבוצעים  2015בנחל שיטה הוקמה בשנת  LTERתחנת 

בשנים האחרונות ניטור ומחקר בנושאים אקולוגים והידרולוגים. הניטור והמחקר האקולוגי בתחנה כולל מעקב אחרי עצי 

קרבים, פרוקי רגליים ודבורים(. על מנת להבין השיטה, צמחים חד שנתיים וקבוצות רבות של חסרי חוליות ) פרפרים, ע

טוב יותר את הגורמים המשפיעים על מצב המערכת האקולוגית, מבוצע בנחל מחקר וניטור הידרולוגי הלוקח בחשבון 

וגיאומורפולוגים לפיזור  גם משתנים גיאולוגים וגיאומורפולוגים.  בעבודה זו, בחנו את הקשר בין מדדים הידרולוגים

 שני תאי שטח של אגן הניקוז, בערוצי המשנה ובערוץ המרכזי. העצים ב

 הקשר בין משתנים גיאומורפולוגים וגיאוהידרולוגים לפיזור העצים באגני משנה. 

אפיינו את היובלים הקטנים )יובלים מסדר שני( בנחל שיטה על מנת לבחון מהם התנאים המאפשרים התבססות של 

אגני ניקוז בהם יש התבססות של עצים. בהמשך, חישבנו -תת 24עצי שיטה. בתוך אגן ניקוז נחל שיטה, זיהינו ואפיינו 

, אפיינו את הרכב התכסית הליתולוגית של האגן את גודל האגנים עד העץ הראשון ועד העץ החמישי בכל תת אגן

ומיפינו את עצים. בנוסף, השתמשנו בתצלומי אויר על מנת לבחון את צפיפות העצים מראשי האגנים ועד למפגש עם 

 הערוץ המרכזי. 

התוצאות מראות קשר בין ההרכב הליתולוגי של תכסית האגנים לבין התבססות עצי שיטה במעלה הערוצים. בעזרת 

דידות של אפקטיביות הגשם )יחסי נגר/ גשם(, מצאנו שעצים שממוקמים בראשי האגנים מקבלים נגר באירועי גשם מ

מ"מ(. זאת בניגוד לעצים שממוקמים במורד הערוצים ולא נהנים מנגר באירועי גשם קטנים למרות  3קטנים יחסית )של 

יים אך ורק באירועי גשם גדולים היוצרים נגר על משטחי שגודל אגן הניקוז הוא גדול יותר. במורד הערוצים, עצים תלו

הטרסות. על פי התוצאות נראה כי בשנים שחונות מצליחות להתקיים אוכלוסיות עצים מבודדות בראשי האגנים אשר 

 שומרות על פיזור מרחבי של המגוון הביולוגי.     

 ת באפיק הנחל תשתית אלוביאלי פיזור עצים בערוץ הראשי של נחל שיטה והשפעה של

בדיקה של פיזור עצי השיטה לאורך האפיק המרכזי הראתה כי צפיפות העצים לא משתנה לאורך הערוץ וברוב השטח 

עצים לדונם. פיזור זה העלה שאלה לגבי אופי התשתית האלוביאלית באפיק הנחל והתנאים  2-5 -היא עומדת על כ

ו לבצע חתכי עומק באפיק הנחל ולאפיין את השכבות בעומק המאפשרים זמינות מים גבוהה. שאלה זו הובילה אותנ

החתך. בשני חלקי הנחל, המזרחי והמערבי מצאנו גורמים שיכולים להסביר את צפיפות העצים הגבוהה וזמינות המים. 

ס"מ בלבד ונחסם בחלקו התחתון על ידי תשתית סלעית  100בחלק המזרחי, עומק התשתית האלוביאלית הוא 

 50-110ידור המים לעומק ומאפשרת רטיבות גבוהה. בחלק המערבי מצאנו שכבה חרסיתית בעומק שעוצרת את ח

מזו של השכבה האלוביאלית. שכבה זו  3ס"מ. שכבה זו אופיינה בעבר ונמצא כי קיבול המים הזמינים שלה גבוהה פי 

המזרחי והמערבי של הנחל  מהווה גורם חשוב בזמינות המים ובשגשוג השיטים באזור זה. תוצאות החתכים בחלק

 מסבירים את צפיפות העצים הגבוהה, אם כי התנאים שמאפשרים זמינות גבוהה של מים שונים בין המזרח למערב. 

תוצאות אלה מדגישות את החשיבות של מחקר העוסק במאפיינים גיאולוגים, גאומורפולוגיים והידרולוגים של אגני ניקוז 

 המערכת האקולוגית.במטרה להבין טוב יותר את מצב 

 



 

 

 ישראל LTERותחנות  לוויין וונוס

 ארנון קרניאלי, המעבדה לחישה מרחוק, אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' 

 

וונוס הוא משימה חללית משותפת לסוכנויות החלל הישראלית והצרפתית. הלוויין שוגר באוגוסט יין לוו

מ'(,  5.3המטרה העיקרית של המשימה המדעית היא לרכוש תמונות ברזולוציה מרחבית גבוהה ) . 2017

( של אורכי גל צרים בתחומי הנראה והאינפרה אדום הקרוב, ועם זמן חזרה של יומיים 12במספר רב )

לית.  המרכז שילוב ייחודי כזה של תכונות ,לא קיים עדיין באף מערכת חל באותו כיוון ובאותה זווית ראייה. 

המדעי של וונוס בישראל ממוקם בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בו גוריון בנגב.  שלושת פסי הלוויין 

מעל ישראל מכסים את מרבית שיטחה של ישראל כולל הגליל, מישור החוף )כולל רצועת הים הקרובה(, 

עיים והנטועים, כל אתרי המחקר והנגב.  לפיכך התמונות כוללות את רוב השטחים החקלאיים, היערות הטב

(, ומרבית שמורות הטבע והגנים הלאומיים )כולל בסביבה החופית(, ומרבית LTERהאקולוגי ארוך הטווח )

 ק"מ.   27X27פוליגונים בגודל מקורב של  27מאגרי העיליים המים.  בסה"כ קיימים 

של  למשל, הפעלת אינדקסים שונים  של שימושים.בגין אורכי הגל הייחודיים, הלוויין יאפשר קשת רחבה 

צמחייה לאיתור וניטור עקות צומח, הערכת אינדקס שטח העלים, קלסיפיקציה של חברות ומיני צומח, 

פיתוח מדדים להתרעה בפני שרפות, ועוד.  כמו כן ניתן יהיה לכמת את תכולת כלורופיל וחלקיקים מרחפים 

הגבוה יאפשר ניתוחים פנולוגיים, איתור מהיר של מפגעים,  בחופים ובגופי מים פנים יבשתיים.  זמן החזרה

 ושינויים מהירים המתרחשים ביבשה ובים.

למשך כחמש שנים.  ניתן לצפות בתמונות היומיות  2017התמונות מופצות למשתמשי קצה החל מנובמבר 

נם למטרות וההיסטוריות באתר האינטרנט של הלוויין ולהגיש בקשה להורדתם.  התמונות מחולקות חי

מחקר בלבד )לא למסחר(.  קיימות במספר רמות עיבוד. רמה הבסיסית הכוללת תמונות מתוקנות 

 מ'.  5רדיומטרית, אטמוספרית, וגאומטרית של יום בודד ברזולוציה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stand density effects on carbon and water fluxes in a semi-arid forest, 

from leaf to stand-scale 

Ella Pozner, Peleg Bar-On and Dr. Tamir Klein 

Plant & Environmental Sciences department, Weizmann Institute of Science, Rehovot, 

Israel 

 

A large-scale thinning experiment in a semi-arid, 40-years-old pine afforestation was 
, and 1-plots (70 × 70 m) were thinned to 100, 200, and 300 trees ha established in 2009. Study

), each at five replications. Stem and 1-400 trees ha-compared with unthinned control plots (210
needle growth, and needle gas exchange were measured along 9 consecutive years at 
seasonal to annual temporal resolution. Measurements at the tree-scale were further up-
scaled using both simple upscaling relationships and using an ecosystem model of coupled 
carbon, energy and hydrology (Regional Hydro Ecologic Simulation System, RHESSys). 

than at 300  1-needle scale, photosynthesis was 70% higher at the 100 trees ha At the
, whereas transpiration was merely 10% higher. Consequently, stem and needle 1-trees ha

growth increased by 100% and 20%, respectively. For most parameters, there was little 
scale, these effects -. Applying RHESSys at the stand1-ge between 200 and 100 trees hachan

uptake and a 47% reduction in tree  2on tree physiology translated into 35% reduction in CO
water-use, which was compensated for by increased evaporation from exposed soil.  

Our long-term measurements at the dry timberline highlight the role of thinning in 
enhancing the activity and growth of remaining trees, with increased water-use efficiency. 
Unexpectedly, this density reduction was associated with a relatively small decrease in 
forest carbon uptake. Light availability was a limiting factor in the higher density plots, 
even in our light-abundant forest. 

 
 

 השפעת צפיפות היער על יצרנות והתחדשות יער אורנים צחיח למחצה
 

בהמשך לתוצאות שדווחו לעיל, נבדקו גם רעיית צאן כגורם משפיע, והתחדשות היער כגורם מושפע. 
מבחינת התחדשות היער, הדילול פגע משמעותית בשיעור הנביטה, אולם היקף הנביטה אינו בהכרח 

חשוב, מפני שרק אלפית מהנבטים הצליחה לשרוד את הקיץ. בחינה של תכסית החלקה ושל הזריעים 
כיסוי סלע, שהוא כיסוי בינוני ביער יתיר,  30-50%וגרים מגלה כי שרידותם גבוהה בחלקות בעלות הב

עצים לדונם(. התפלגות גובהי  20וכי מספר הזריעים רגיש לרעייה וגבוה יותר בצפיפות הביניים )
ו, שרידות שנתית. דהיינ-הזריעים הבוגרים, ככל שהיא מעידה על גיליהם, מרמזת על תגובה לשונות בין

 זריעים מתאפשרת רק בשנים גשומות.
 

לרעייה הייתה השפעה שלילית, אך קטנה, על היקף הנביטה בכל החלקות. השפעת הרעייה על 
היער קטנה עד כדי זניחה. בניגוד לצפוי, ביומסה עשבונית עלתה עם הרעייה. -הצומח המעוצה של תת

 , או שקיימת השפעה של דישון באמצעות הרעייה.יתכן וזו תגובת הצמחים בצמיחה מוגברת לאחר קיצוץ
 



 

 

Vitality, regeneration, biodiversity and ecosystem function of a 

conifer forest as affected by manipulation of over story cover: An 

overview of the Kedoshim Forest LTER 

Dr. Yagil Osem1, Ela Zangy1, Mor Ashkenazi1, Ailon Calev2, Uri Meirovich1, Yossi 

Moshe1 & Chanoch Zoref2 

1- Department of Natural resources, Volcani Center, Rishon LeZion, yagil@agri.gov.il 

2- Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) 

 

Tree vitality, natural regeneration, biodiversity and ecosystem function were monitored 

in mature Pinus halepensis forest throughout a range of manipulated overstory cover 

levels as quantified by leaf area index (OS-LAI=0-2.5). Increasing OS-LAI had a 

negative effect on the vitality of mature pine trees and on pine recruitment but, a 

positive effect on oak recruitment. Recruits' growth rate, however, decreased with OS-

LAI in both species. Plant species diversity decreased with OS-LAI while the diversity of 

earthworms, ants and wild bees was unaffected. On the other hand, variation in species 

composition was found in most of the taxonomic groups throughout the OS-LAI range. 

Biomass production in the forest understory decreased with OS-LAI while production of 

the entire system increased with OS-LAI up to OS-LAI≈2 above which a saturation like 

pattern was observed. Differently than the pattern of primary productivity, 

evapotranspiration increased and water yield decreased linearly with increasing OS-LAI 

throughout the entire OS-LAI range. Finally, a look at the forest leaf-area dynamics 

revealed that patterns of growing space reoccupation depend on OS-LAI leading to 

variable future stand structures and functions. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Matta LTER as a model for studying the effects of climate change on 

terrestrial ecosystems in Israel 

 

Prof. Marcelo Sternberg 

School of Plant Sciences and Food Security, Tel Aviv University, Israel.   

 

Understanding the responses of terrestrial ecosystems to global environmental change is 

a major challenge of current ecological research. Major research efforts are currently 

being invested to produce reliable scenarios for future plant communities and ecosystem 

functioning under the uncertainties imposed by climate change. Here, I will present a 

synthesis of the results obtained so far from a long-term experiment established in 2001, 

where we implemented rainfall manipulations to a Mediterranean shrub land ecosystem. 

Data collected ranged from plant population dynamics to ecosystem function and 

properties. I will discuss what I have learnt from setting climate change experiments along 

climatic gradients, its pros and cons, my understanding of key factors regulating 

ecosystem functioning in our region, opened knowledge gaps and challenges for future 

studies.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Developing a tool for monitoring Sense of Place over the long-term at 

LTER sites and LTSER platforms 

 

Dr. Noa Avriel-Avni, Kelli Moses, Jen Holzer, Miri Lavi-Neeman, Ricardo Rozzi, Alan 

Berkowitz, Christian Formoso, Miguel Troncoso,   

 

Sense of Place (SOP) refers to the place attachment and meaning that people and communities 

create in relation to a geographical location and thus make it a 'place'. Individuals feel that they 

are rooted in a place to the extent that it becomes part of their identity (i.e. place-identity) and 

develop a perception that in this place they can express their full potential (a.k.a. self-

dependency), or the opposite phenomenon; they feel alienated by this place. 

Although individuals' attitudes to a place may be negative or positive, SOP generally refers to a 

positive meaning and the feeling that the place is a home. Recent studies have indicated a 

relationship between SOP, environmental values and the willingness to protect the local nature, 

culture, and society. A relationship was also found between residents' SOP and their willingness 

to adopt responsible behavior in relation to ecosystems that provide them with ecosystem 

services. For this reason, SOP may be a useful long-term social indicator toward producing 

knowledge to inform sustainable approaches in the International Long-Term Ecological Research 

(ILTER) network. The main obstacle to the standardization, implementation, and scaling-up of 

such an indicator is that SOP is anchored in the unique nature of the local society and 

environment. In light of this, it is reasonable to ask whether and how an SOP evaluation tool might 

be developed that would enable long-term local monitoring as well as the possibility of comparing 

LTER sites and Long-Term Socio-Ecological Research (LTSER) platforms at an international 

level. 

A joint study of two LTSER Platforms, the arid LTSER in the Negev Highlands of Israel and the 

Sub-Arctic LTSER at Cape Horn in southern Chile, was designed to provide a preliminary answer 

to this question. Following a comprehensive literature review, a relatively simple theoretical 

framework was constructed which allowed the use of a single questionnaire at both platforms, 

requiring only minor adjustments to adapt it to each local system despite great differences in the 

two sites' geographical and social conditions. Thirty residents at each platform answered the 

questionnaire.  

An analysis of the results shows that SOP is a place-based indicator that depends significantly 

on local conditions. However, making generalizations at a high level of abstraction makes it 

possible to compare different platforms. We conclude that it is indeed feasible to create a standard 

indicator with which to monitoring SOP over the long-term at diverse, international sites. To further 

develop such a tool and implement and scale-up its use in the ILTER network, we call upon our 

colleagues at other LTER sites/LTSER platform to join a new study to survey SOP around the 

world using a common methodology for the first time. 

 

  



 

 

 

 ברמת הנדיב LTER ותשנ 15 –"רואים רחוק רואים שקוף" 

 

 מחקר רמת הנדיב -אבי פרבולוצקי פרופ' יעל נבון, אמיר ארנון ודר' ליאת הדר, 

  

ומנוהל בדרך המשלבת בין שמירה  תיכונית-ים פארק הטבע של רמת הנדיב מייצג מערכת אקולוגית

בשטח מגוון ביולוגי גבוה וממשק  על ערכי טבע, נוף ומורשת לבין פעילות לציבור הרחב, מחקר וחינוך.

 אקטיבי הכולל רעיית בקר ועיזים, אזורי חיץ וממשק ייעודי למינים נדירים, פולשים ומתפרצים.

על המערכת האקולוגית )והאנושית( המקומית ולסייע המחקר ברמת הנדיב נועד לספק ידע בסיסי 

 תהליכים, לטובת ניהול מושכל של פארק הטבע. בהבנת

תכנית לניטור ארוך טווח  2003שנות מחקר קצר טווח, הוקמה ברמת הנדיב בשנת  20-לאחר כ

(LTER במסגרת זו, ובנוסף על המחקרים העוסקים בשאלות מחקר ממוקדות, מתנהל ברמת הנדיב .)

ניטור רציף של כמה משתנים ואורגניזמים בעלי משמעות, ביניהם מבנה הצומח, מגוון בקבוצות 

אינדיקטורים )צבאים, חוגלות, אלון מצוי(. -ביולוגיות נבחרות )ציפורי שיר, צומח עשבוני( מיני דגל וביו

מעת לעת באינטרנט, מנותחים  (Database) הנתונים הנאספים לטווח ארוך מרוכזים במסד נתונים

 .ומשמשים לניהול השוטף )ממשק אדפטיבי( כמו גם כנתוני בסיס לעתיד לבוא

בהרצאה הוצגו ארבעה מקרי בוחן והתובנות שנגזרו מהפעלתם: ניטור צומח עשבוני, ניטור ויזואלי של 

 אוכלוסיית האלון המצוי, ניטור חברת ציפורי השיר וניטור אוכלוסיית הצבי הישראלי.

הניטור ארוכת הטווח ברמת הנדיב עברה אבולוציה והשתנתה לאורך השנים. שינויים לסיכום: תכנית 

בסדרי עדיפויות, תובנות לגבי המשתנים שנבחרו ומשמעותם, מגמות בארץ ובעולם, שיקולים 

כל אלה הצריכו גמישות  -  אנושיים ופרקטיים והתקדמות בטכנולוגיה ובשיטות האיסוף והניתוח

וטוקולים. עם זאת, אנו סבורים כי שינויים בפרוטוקול או בסט הפרמטרים הינם ולעתים גם שינוי בפר

כורח המציאות וכי התייחסות נכונה מאפשרת ללמוד גם מהם. לפיכך אינם מהווים ניתוק של 

 שרשרת הידע המדעי.

שנות ניטור ארוך טווח ברמת הנדיב לימדו אותנו כי איסוף נתונים משמעותי הינו מוכוון  15מעל 

שאלה ומטרה והדגישו את חשיבות ניתוח הנתונים, הטמעתם בממשק ויכולת ההתמודדות עם 

המסקנות. לצד תובנות אלה, התחדדה ההכרה כי ערכים ותפיסות עולם משפיעים על השיקולים 

 ( בתכנית הניטור.Sוההחלטות ובצורך בהכללת המרכיב האנושי )

 


