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ב.תחנותבחוףבצת-ראשהנקרה




מאפיינים עיקריים ומשותפים לבתי הגידול ולצמחייה של מלחה ,ביצה וחוף ים
 .7מלחה,ביצהוחוףיםהןסביבותחייםייחודיותשמאופייניותבעקהסביבתית:בביצות
ובמקווימים–עודףמים(מחסורבחמצןבביתהשורשים);במלחה-עודףמלחיםבקרקע;
בחגורתהרססבחוףהים-חשיפהלרוחותחזקותיחדעםפגיעהשלרססמיים.לפיכךיש
חשיבותרבהלהתאמותבמבנהובתיפקוד,כמענהלעקותהסביבתיותהללו..
 .1פנולוגיה:עונתההשתלמות(אמצעיוני)היאאחרישיאהפריחהבאקוסיסטמותהים-
תיכוניותוהמדבריות(נדונובהשתלמויותקודמותהשנה).לעומתזאתבסביבותגידולאלה
הפריחהלרוברקמתחילה,צמחיםרביםעדייןלאפורחיםוהפריחהצפויהלהתגברבהמשך
הקיץ.כלומרבעודששיאהפריחהבאקוסיסטמותהים-תיכוניתוהמדבריתהיאבחודשימרץ-
אפרילהרישיאהפריחהבאקוסיסטמותשלמקווי-המים,מלחותוחוף-יםהיאבחודשיהקיץ
יולי-אוגוסט.
 ./מאפיינימגוון:עושרהמינים(לאותהיחידתשטח)נמוךמאודבהשוואהלבתיגידולים-
תיכונייםבעיקרעקבמיעוטהצמחיםהחד-שנתיים.בפרטבמלחהובחגורתהרססשלחוף
הים,הצמחיםחד-שנתייםמהוויםמיעוטבתוךהמגווןהכללי.חדשנתיותאינהמקנהיתרון
משמעותיבבתיגידולאלה,שבהםמהלךהחייםשלהצמחיםמושפעפחותמהמקצב
האקלימיהים-תיכוניהדו-עונתי.
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 .4ההיבטהביוגיאוגראפי:למרביתהצמחיםבמקווי-מיםובמלחותטיפוסהתפוצההשכיחהוא
רב-אזורי(ולעתיםאפילוקוסמופוליטי)ואינומוגבלדווקאלאגןהיםהתיכוןכאשראגןהים
התיכוןהוארקחלקמטווחהתפוצה.מאידך,מרביתהצמחיםבחגורתהרססמשתייכים
לקבוצתתפוצהה"אטלנטית"הגדלהלאורךחופיהים-התיכוןוחורגתלאוקיינוסהאטלנטי
בחופיהולנדודרומהעדחופימרוקוהספרדית.
 .5סיסטמטיקה:ייצוגבולטלמשפחותאוסוגיםמסויימים:סלקיים,אשליים,פרנקנייםוהסוג
עדעדבמלחהובחוףים;משפחתהגומאייםוהסמרייםבביצות.
 ./שמירתטבע:שלושתבתיהגידולחשופיםלאיומיםונפגעוקשהמפעילותאדם.גורמי
הפגיעהוהאיוםהםהיעלמות,צימצוםהשטח,קיטועוהידרדרותבאיכותביתהגידולכתוצאה
מהסבהלחקלאות,ניקוז,בינויותשתיותופיתוחהחופים.בביצות,במלחותובחופיהים
גדליםכמהמיניצמחים"אדומים"אשרהידרדרותםלמעמדזהנגרמהמהפגיעהבבית
הגידול.נזכירלדוגמא:פרגהצהובה,חרחבינהחופית,לוטוסקרח,עדעדהגליל,דרדר
(חופית)נמוךוארכוביתהחוף(חלקםגדליםבתחנותההשתלמות)..


 .1מלחת שפך הנעמן
מלחתחוףהקשורהלשפךנחלהנעמן.המלחהנוצרהמהצפותשלמיםמלוחיםשלהנחלשמקורם
מחדירתמייםוכןממיתהוםמלוחיםגבוהים.זוהימלחתהחוףהעיקריתשנמצאתהיוםבישראל,אך
גםהיאנפגעהובותרהע"יהפיתוחבאיזור.שרידימלחותחוףנוספותבארץקימיםכיוםבשפך
הקישון,בריכותהמלחבעתליתומעטגםבשפךנחלאלכסנדר.
במלחתשפךהנעמןניתןלהבחיןבשטחיםביצתייםהמוצפיםבחלקגדולשלהשנהוגםבשטחים
בשוליהמלחההמכוסיםמעטבחול.

הצומח:
מעיןחורש6שיחיהפתוחהמאדשבהשולטאשל מרובע(זןמאיר).בעברניתןהיהלהבחיןבמערך
חיגורשלהצמחיםבהתאםלשיעורהמליחותולמידתההצפה,אךכיוםחיגורזההיטשטש.הביומסה
שלהצומחניכרת,אךעושרהמיניםקטן.
הצמחייהומאפייניה:
הצמחיםהםצמחימלחה(הלופיטים),אשרחלקםייחודייםבארץרקלמלחותהחוףוחלקםמשותפים
עםמלחותפנימיותומדבריותהמרוחקותמהים.דוגמאותלמיניםייחודייםבארץלמלחותהחוףהם
מלוח רגלני,סמר ימי,אוכם חופי,מלחית הבורית(אתשניהאחרוניםפגשנובתחנתאפיקהנעמן
הישן)ואסתר הביצות(גדלבקטעאחרשלמלחתהנעמן).המיניםהייחודייםלמלחותהחוףבארץ
גדליםבכלחופיהיםהתיכוןוכןבחופייםהאטלנטייםשלאירופה.
צמחימלחהמשותפיםלמלחותהחוףולמלחותהפנימיותהם:בן-מלח מכחיל,שרשר שיחני,בן-טיון
בשרני,עדעד הביצות,כף-חתול שרועה
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אסטרטגיותהתאמההעיקריותלמליחותקרקע:
צמחיםסוקולנטייםצוברימלחים–מיהולהמלחיםבוקואולותשלהתאים:בן-מלח מכחיל,שרשר
שיחני,בן-טיון בשרני.צמחיםלא-סוקולנטייםמפרישימלחיםדרךבלוטותמלחבאפידרמיסשל
עליםוגבעולים:אשל מרובע,עדעד הביצות,כף-חתול שרועה.צמחיםנמנעימלח(אולידוחימלח
בשורשים):סמר ימי
מינים"אדומים":
גלדן מוארך,כף-חתול שרועה,אסתר הביצות(גדלבשטחשהנגישותאליוקשה),שרשר רב-שנתי
(לאפגשנובהשתלמות,אךמדווחמכאן)

רשימת המינים שנרשמו
מצוייניםהמיניםהעיקרייםשלהתחנה,בסדרא"ב

הצמח

משפחה הערות

אשלמרובע

אשליים

בן-טיוןבשרני

מורכבים

בן-מלח
מכחיל

סלקיים

גלדןמוארך

דגניים

דק-זנב
קשתני
דרדרהקורים
זנב-
ארנבתביצני
יבליתמצויה

הסוגאשלהואסוגהעץהגדולביותרבצמחייתהארץ,רביםמהמיניםקשים
להגדרה.כלהמיניםקשוריםבמידהזואואחרתלנוכחותמיםוחלקגדולמהם–
במלחות.באשלמרובע(זןמאיר)–4צלקות.הפרשתמלחיםנעשיתדרך
בלוטותבנות8תאים.
לשעברטיוןבשרני.גדלגםבמלחותחוףוגםבמלחותפנימיות,וכןבחגורת
הרסס.העליםניתניםלמאכלכמועליקריתמוןימי.
שייךלקבוצתה סלקייםבעליגבעוליםפרוקיםועליםשרידייםבמפרקים(גם
שרשר).ישלהבדילמהסלקייםהפרוקיםהמדברייםהיובשנייםכמויפרוקוחמד.
המדבריים–;C4מיניהמלחות=.C3הבחנהלעומתשרשר.לפיהמגדיר:
העליםהשרידייםקשקשייםומשולשיםוראשםמחדד.בשרשרהעליםמעוגלים
בראשםכמוכןפורחיותרמוקדםלעומתשרשר,כברביוני.בניגודליפרוקים
ולחמדותהפרילאמכונףאלאאגוזית.כנ"לבשרשר.משותףלמלחותחוף
ומלחותפנימיות.
בעבראגרופירון. מיןאדוםשלביצותמלוחותומעיינותמלוחים.מיןאדום.נראה
מיןנוסףשלגלדן–ג.סמרניבחוףהים.תיאורמפורטבספרהאדום.הבדלמזון:
בזוןצירהשיבוליתמאונךלגבעולוישרקגלומהאחת.גדלגםבעיןעבדת–
קיטועניכר.(דגםתפוצהגיאוגרפידומה:סםהכלבהמזרחי,ערידתהביצות,
עדעדהביצות)

דגניים



מורכבים

בקטעיםהחוליים

דגניים



דגניים

כףחתול
שרועה

דגניים


גדלבמלחותלחותולידנביעות.צמחמפרישמלחים,באמצעותבלוטהדו-תאית
באפידרמיסהעלהמשניצידיו. הגבעוליםהמתפשטיםוהעליםדומיםליבלית,אך
התפרחתאינהמאוצבעתכמוביבליתאלאמקבץשלשיבוליותצפופותבראש
הגבעול.משותףלמלחותחוףולמלחותפנימיות.ב10-/0-השניהאחרונותהפך
לצמחאדוםעקבהתייבשותנביעותמלוחות,ירידתמפלסימיתהוםוהסבת
שטחיםלחקלאות(במלחתסדום).

לחךהמלחות

לחכיים

לרובבחגורההיקפיתיחדעםעדעדהביצותובן-טיוןבשרני.

מלוחרגלני

סלקיים

סמרחד

סמריים

בעברמלוחיתהרגלה.עליםנגדיים(בניגודלמסורגיםשלמיניהמלוחהרב-
שנתיים).מיןאופייניבמיוחדלמלחותחוףאוי"תאךלאבמדבר.גדלגםבחופי
היםבחגורתהרסס.במערבאירופהגדלבשפכינהרותמתמלחיםובאיזוריגיאות
ושפל.באנגליהרואיםאתהצומחהנשלטע"יהצמחכאנלוגילמנגרובהטרופי–
מעין"מנגרוב"שלהאוקיינוסיםהקריםבשפכינהרותעלקרקעותטין..
צומחבגושים, אופיינילשטחיםהפחותמלוחים.העטיףחום.
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הצמח
סמרימי

עדעדהביצות
ערבזדק-
פרחים
פשתהצרת-
עלים
קחווןהחוף

משפחה הערות
צמיחהיותרמתפשטתלעומתסמרחד,הקניםוהעליםהגלילייםיותרעדינים
משלס.חד.העטיףבצבעקש.צמחאופיינילמלחות.קרובלסמרערביהגדל
במלחותהפנימיותוהמדבריות.ההבדלבהלקט:בס.ערביהואמוארךומחודד,
סמריים
בס.ימיהואיותרקההושווהלאורךהעטיף.רקמותהצמח"דלותמלח",ייתכן
מנגנוןשלדחייתמלחיםבשורשכמובמינימנגרובאחדים..
בסוגעדעד–/50מיניםבעולם,רובםבמלחות,חופיםומדבריות.בארץ/מינים.
עופריתיים מפרישמלחיםדרךבלוטותבנות7/תאים.הפריחהסגולהוהגביעקשקשי.גדל
גםבחופייםסלעייםובאייחוף.
ערבזיים
פשתיים
מורכבים

קנהמצוי6קנה
קוצני

דגניים

שעורהנימית

דגניים

שרשרשיחני

סלקיים

תלתןהפוך

פרפרניים

אופיינילקרקעותכבדותלחות.כעתבמצבשלדיבש
במצבשלדוהפצה.הפרחיםתכוליםכמובפשתהתרבותית.לרובאופייניתלחול
שמכסהקרקעמלוחה.
בעיקרעלחולות
אקוטיפשלמלחות.הבחנהביןקנהמצוילקנהקוצנילפי:Scholtzלקנהמצוי
כמעטאיןסעיפיקנהצדדיים,העליםרחבים-רכיםוהנדניםחובקיםבצורה
הדוקה,המכבדיםצפופיםולעתיםעטופיםבנדןהעלההעליון,הפריחהאוגוסט-
אוקטובר.בקנהקוצניישהסתעפויות,טרפיהעליםנוקשיםוחדיםבקצה,הנדן
פחותמהודק.הפריחהנובמברעדינואר.בכלמדדיהפרחיםקנהקוצניקטןיותר
מאשרק.מצוי.
חולותמלוחים,שולימלחות.עמידהיותרלמליחותמשעורהמכחילה(שעורת
העכבר).
שרשרובןמלחאופיינייםלביתגידולמוצףרובהזמןובכלמקרההמיםתמיד
זמיניםצמחיםשלביצותמלחות..דרישהאובליגטוריתלמליחות.סוקולנטיותשל
הלופיטיםבהשוואהלסוקולנטיות.CAMצבירתמלחיםומיהול.השרתאברים
רוויים.בנייתפונציאלמיםנמוך–מקלעלקליטתמים.
דיוןמפורטבסיסטמטיקהשלשרשר–בספרהאדום(בעיקרההבחנהמול
שרשררב-שנתי).כמוכןלהתייחסלהבחנהביןשרשרלביןבן-מלח.שרשר
שיחניהואצמחבמעמד"עלסףאיום".לאמצאנובהשתלמותאתהשרשרהרב-
שנתישהואמיןאדוםויתכןונכחדמרובהאתריםשגדלבהםלפניםבחוףהגליל
ובשרון!
שלדיבשבשלבההפצה.מקבץהאגוזיותהכדורינראהכמופרישלתות.,



 .2האפיק הישן של נחל הנעמן (בין עין המפרץ לכפר מסריק)
פעולותהניקוזיצרולנעמןתעלהשבהזורמיםהמיםכיום.המקוםהואהאפיקההיסטורישלהנעמן
אשרלאזורמיםבומים.כיוםאלהקרקעותכבדותמלוחותבמידהמסוימתומוצפותלפרקים.צמחי
מלחהמתרכזיםבמקומותשהיומוצפיםבחורףוהתייבשו.הצמחיםהאופינייםביותרהםמלחית
הבורית,אוכם חופי,עטיינית פקטורי,אפזרית (אספרגולריה) מלוחה.בשולייםמוגבהיםניתן
למצואצמחיםאופינייםלקרקעותכבדותולצידידרכים(למשלחוח עקוד,עפעפית שרועה,גזיר
מזיק).בתוךתעלותהניקוזבסביבהגדליםגםצמחיביצהאופייניים,כמואגמון ימי,סוף צר-עלים.
המיניםהאדומים:מלחית הבורית,אוכם חופי.
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צמחים עיקריים שנרשמו באפיק הישן של הנעמן
הצמח

משפחה

אוכםחופי

סלקיים

אספסתריסנית

פרפרניים

אסתרמרצעני

מורכבים



אפזריתמלוחה

ציפורניים

ההלקטיםקטנים,חלקמהזרעיםעםמללוחלקבלי.דומהלצמחא.מלולה–
הלקטיםיותרגדוליםוכלהזרעיםבעלימלל.

אשלמרובע

אשליים



גזירמזיק

סוככיים

המשךפריחתהסוככייםשלראשיתקיץ,במיוחדבקירבתבתיגידוללחים.

גזרזהוב
חבלבלהשדה
חוחעקוד

הערות
1מיניאוכםגדליםבמישורהחוף–א.חופיוא.אמיתי.כליתרמיניהאוכם
גדליםבארץבבקעה,בנגבובערבה.(גםלא.אמיתיישאוכלוסיותמדבריות
באיזורעיןעבדת). במיןזהישזיףבקצההעליםהגלילייםהבשרניים.תפוצתו
העולמיתשלא.חופיבחופיצפוןהיםהתיכון.הסוגאוכםהואמובהקלמלחות
ולמדבריות.הרחבהעלהמיןוהסוג–בספרהאדום.א.חופיהואחדשנתי
בניגודלכלמיניהאוכםהאחריםבארץ(בהסתייגות-אוכםמצרילרובח"ש
ולעתיםדו-שנתי)
במגדיר–אספסתמשוזרת.צבעהפרינוטהלשחורוהואשעירמאד.אופיינית
לאדמותכבדותביצתיות.

עליהכותרתמצהיביםלאחרהפריחהוגםשיכיהפרימזהיביםעםההבשלה.
סוככיים
להשוותלגזריםאחרים.
בחבלבלבצלקת1אונותדקות,בלפופית–הצלקתכדוריתאושישלה1אונות
חבלבליים
כדוריות.בחבלבלן–אונותהצלקתמעובות,אךמוארכותולאכדוריות.
בניגודלחוחספרדיהמסועףוהאופיינייותרלהרים, חוחעקודגבוהיותראופייני
מורכבים
יותרלאדמותכבדותושולישדותודרכיםברוםנמוך.

חפוריתמוזרה

דגניים



לכידהנחלים

מורכבים

למעשהצמחגרשהגיעבשנותה.10- אופיינילנחליםמזוהמיםוקרקעות
מוצפותאחרישמתייבשות.ישהפרדהביןקרקפותזכריותונקביות.הפרחיות
הזכריותכדוריותעםפרחיםצינורייםבקצההענף.הנקביות–1פרחיםחסרי
כותרת,בתוךמעטפתגלדניתמכוסהשיכים.ללכידאיטלקי,גםהואגר,
ההפצהבעזרתהאנקוליםשלהפרי.צמחפולשבדרגה/לפידופור-דרור.

מלוחמפושק

סלקיים

מיןח"ששלמלוח.עליםנגדיים.תפוצהבכלאירופה

מלחיתהבורית

סלקיים

מ.הבוריתהיאח"ש.צמחשלמלחותחוףבי"ת,צפוןאפריקהובמערבאירופה.
לפיהספרהאדוםנמצאבשפכינחליםבגלילהנערבי.מלחותחוףנעלמות.שונה
ממ.אשלגניתבכךשאינהקוצנית.הבחנותביןמיניאוכםלמינימלחית–
במלחיתברובהמיניםישכנפייםבפרי.באוכםהפרישקיק.במלחיתהבורית
הכנפייםדווקאמצומצמות.מיןאדום.ח"ש.תפוצהי"ת.פרטיםבספרהאדום
ואצלויזלואגמי.בעברגםבקישוןובעתלית.

סמרמרצעני

סמריים

לעליםישטרף.קרקעותלחותומלוחות.צמחעלסףאיום.

עבדקןמצוי

דגניים



עדעדהביצות

עופריתיים ראהמלחתהנעמן

עטייניתפקטורי

דגניים

שייךלעטייניותשישלהםתפרחתקרקפת(גםע.מגובבת).גםבסוגעטיינית
ישבלוטותמלח.

ערבזמשובל

ערבזיים

פרחיםבודדיםלאורךהגבעולים.

קנהמצוי

דגניים

אקוטיפשלמלחות
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צמחים עיקריים שנרשמו בתעלות הניקוז ובקרקעות הכבדות הסמוכות
הצמח

משפחה

הערות

אגמוןימי

גומאיים

באגמוןסידורהשיבוליותבתפרחתספירלי,הנראהשמערך"מבולגן".
בגומא–השיבוליותערוכותבטוריםמסודרים.באגמוןימיחתך
הגבעולמשולשוהגבעולנושאעלים(במיניאגמוןאחריםהגבעולחסר
עלים).צמחביצהנפוץ.

אוכםחופי

סלקיים

.

דוחןזוחל

דגניים



חנקמחודד

אסקלפיים6הרדופיים 

יבליתמצויה

דגניים



לוטוסצר-
עלים

פרפרניים

ראהכרינעמן

לחךאזמלני

לחכיים



לחךהמלחות

לחכיים



ליפיהזוחלת

ורבניים



מלחית
הבורית

סלקיים



מרגניתהשדה

רקפתיים

אוכלוסיהעםפרחיםאדומים

סוףצר-עלים

סופיים

מיןשהתפשטלאחרונהבארץ(?).עליוצריםמאלהשלסוףמצויוגם
התפרחותיותרצרות.

עבדקןמצוי

דגניים



עדעדהביצות

עופריתיים



עולשמצוי

מורכבים



עפעפית
שרועה

לועניתיים

דומהלע.הקנוקנות.כתםסגולעלהשפההתחתונה

ערבזמשובל

ערבזיים



קנהמצוי

דגניים



שניתקטנת-
עלים

כופריים

פרחיםקטנים



 .3גן התומר – עין המפרץ
בריכהמלאכותיתשבהנשתלוצמחיברשלבתיגידולמימיים.רובהצמחיםשייכיםלקבוצתצמחי
המיםהמזדקרים.עדשת-המים הזעירהמייצגתאתקבוצתצמחיהמיםהצפים.בתעלתהנעמן
הסמוכהגדלגםקרנן טבוע–צמחמיםטבולחסרשורשים.
צמחיםאדומיםבתחנה:סם-כלב מזרחי,מכבד הביצות,אירוס ענף
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רשימת צמחים
הערות

הצמח

משפחה

אגמוןהחוף

גומאיים

אירוסענף
גזירמזיק

אירוסיים
סוככיים

מכבדהביצות

גומאיים

סולנוםשחור

סולניים

סוףצר-עלים

סופיים

סם-כלבמזרחי

הרדופיים

עדשת-מיםזעירה

עדשתהמים

קרנןטבוע

קרנניים

תלתןהביצות

פרפרניים

צמחמזדקרמתוךהמים.גומאואגמון–סידורהשיבוליותשונה.
הגבעוליםשלא.החוףחסריעליםוהתפרחותעלעוקציםיוצאת
ממנו.הגבעולמשולשבניגודלאגמוןהאגםשהואעגול.
איןפריחה,נשתל.

צמחמזדקרמתוךהמים.תיאורמלא–בספרהאדום.נציגנוסףשל
הגומאייםבהשתלמות.כיוםבארץבהרבהפחותאתריםמאשר
בעבר..
פרישחור,יותרמ/-פרחיםבתפרחת
רקמתאיוורור(ארנכימה)לאורךהעלה.הולכתאווירוהקניית
ויציבות.
תיאורמלא–בספרהאדום.צמחגדותאךלאממשמזדקרמהמים.
מלבדהנעמןונחלדליהבמישורהחוףהיהגםבעיןעבדתעד
שנכחדב.76/8-קשרחוףמעיינותמדבריים–גלדן,ערידה,עדעד
הביצותועוד.תפוצהגיאוגרפיתצפונית,רליקט.צמחרעילהמכיל
קרדיאק-גליקוזידיםכמוכלבנימשפחתו(הרדופיים-אסקלפיים).
צמחמיםצף.גופעלה(-)frondנצרשלעתיםמנץנצריםנוספים.
רקמתאיורר–ארנכימההמאפשרתאתהציפה.הנצרשולח
שורשיםמהצדהתחתון,ולעתיםרחוקותגםתפרחתבשפת
הגופעלהעםפרחיםאבקנייםועלינייםנפרדים.הפריחהמאדנדירה
ועיקרהריבויהואוגטטיבי.גגדלהעלמצעיםעשיריחנקן.קולטת
וצוברתחנקןוחשבולהשתמשבהכצמחמספואבגידולבתרביות.
בתוךאפיקהנעמן.הצמחהטבולהיחידיבהשתלמות.חסרשורשים,
מסתעףדיכוטומית.
ר"ש,עוקציםארוכיםלעליםולתפרחות.גביעפורהמתנפחלא
סימטריתומשמשלהפצה.




צמחים בצידי הדרך
הצמח

משפחה

סלקמצוי
מלוחקטן-פרי


סלקיים

סלקיים
הדלועיהיחידבארץשאיןלוקנוקנות.פרחיזכרונקבהמופרדים.פרחי
הנקבהגדוליםיותר.לחץפנימיחזקבפריהמשחרראתכלהתוכןבעת
דלועיים
מגע,הזרעיםניתזים.המוהלרעיל.בההבשלהמלאההפריניתק
ספומטנית.
חלבלבוביים חדביתי,המוהלהירוקמכחיללאחר10דקות.הפריבעלגבשושיות.

מורכבים

צלפיים
צמחגר.ח"ש.כמוכלמיניהלכיד–קרקפותחד-מיניות.האבקניות-
מורכבים
כדוריות,בקצההגבעול.מעטההפריהואהמעטפתוהיאמכוסהשיכים.

ירוקתהחמור
לשישיתהצבעים
קייצתמסולסלת
צלףקוצני
לכידקוצני

הערות
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 .4כרי נעמן  -שוליים צפוניים-מזרחיים של הביצה
ביצותהקשורותלנחלהנעמןולמיתהוםגבוהים.במקוםנערכוסקריםשלרט"גבשנותה80-וגםב-
.100/-1001
הצמחיםהאדומים :לפופית החיצים
צמחים עיקריים שנרשמו
הצמח

משפחה

אגמוןהאגם

גומאיים

אגמוןימי

גומאיים

אפזרית
מלוחה

ציפורניים

ארכובית
משונשנת

שייכתלקבוצת Persicariaשאוליהיאסוגנפרד–המיניםשלהםשיבולי
ארכוביתיים פריחהבקצההגבעול,כמומיניבתיהגידולהלחיםא.מחודדת,א.סנגלית,א.
צמירה,א.הכתמים.

ארכובית
שבטבטית
אשבל
הביצה

הערות
נצפהבגדותהנעמן.דומהלאגמוןהחוף,אךחתךהגבעולעגול.איןעליםעל
הגבעול.
מיןהאגמוןהיחידיעםעליםעלהגבעול,גבעולמשולש´סידורהשיבוליות
ספיראליבניגודלגומאששםסידורהשיבוליותבטוריםמסודרים.נפוץביותר
בביצות,בריכותחורףובמגווןבתיגידוללחים.
בשדותחולשמחוץלשטחהמוצף.

ארכוביתיים 
שפתניים

קרובלאשבלארךשיבולתשהואאדוםוישכנראהמעבריםביניהם.

אשלמרובע

אשליים



גומאארוך

גומאיים



גזירמזיק

סוככיים



דוחןזוחל

דגניים

אחובגדותהנעמן

ורבנה
רפואית

ורבניים



חומעהיפה

ארכוביתיים גבנוןבפרי

חנקמחודד

אסקלפיים6
הרדופיים

אסקלפיים(כיוםבתמשפחהבהרדופיים)מטפסאופיינילבתיגידוללחים.מוהל
חלבי,עליםנגדיים. שונהמחבלבלןהמשוכותבכךשאיןלומפרץבאונות
האחרויותשלהעלה.הפרימפוחיתאחת.הטיפולבעזרתגבעוליםנכרכים.אין
קנוקנות

יבליתמצויה

דגניים



כרפסריחני

סוככיים

לוטוסצר-
עלים

פרפרניים

לחךאזמלני

לחכיים



לכידהנחלים

מורכבים

ראההנעמןהישן

לפופית
החיצים

חבלבליים

מלוחמפושק

סלקיים

סולנוםזיתני

סולניים

ישלועליםתלתניים(ולאמנוציםכמולכרפסהביצות).לעליםריחשלסלרי.יותר
גבוהמכרפסהביצות.
קרובמאדללוטוסמקרין.עליהכותרתמאדימים.הצמחקרח,בניגודללוטוס
הביצות.

מטפס-גבעוליםאדומיםועליםדמוייחץ.הגבעוליםנכרכיםואיןקנוקנות.
התחלתפריחה.צמחאדוםנדיר.
העליםנגדיים.התחתוניםמורחבים,העליוניםאמלניים.אופיינילביתגידולשל
קרקעותרטובותומלוחות.נפוץבאירופה
מיןפולש,כושרריבויוהתחדשותמצוייניםגםמזרעיםוגםמניצנישורש.מפריע
בתחרותובאללופתיה.מוצאו–ארהבמקסיקו.דרגה4בפלשנות
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הצמח

משפחה

סוףמצוי

סופיים

הערות
ישהאבקתרטט,האבקניםמוארכיםללאזירים.
פריחהזכריתמעלהנקבית.הפצתרוחיעילהשלהזרעים–הגדלתהסיכוי
לאיכלוסאתריחדשים.ארנכימהבעלים.

סוףצר-עלים סופיים



דגניים



נר-הלילה

התחלתפריחה

רקפתיים

רקפתיים.גדלהגםבבתיגידוללחיםבמדבר.

ורדיים



דגניים

מקודםפספלידון

מורכבים



צלףקוצני

צלפיים



קחווינה
מקרינה

מורכבים

גדלבקרקעותהחוליותבשוליםשלהביצה.הפרחיםהלשונייםצהובים-בהירים.
צמחגר.נראהלראשונהבארץב76/5-ע"יורדהרביב.במגדירמצויןרק
מהשרון(גםלפיהלרודפני)

קיקיוןמצוי

חלבלוביים



שניתגדולה

כופריים

התחלתפריחה.עיקרהפריחהמאוחריותר–יולי-אוגוסט.

כופריים



דגניים



עבדקןמצוי
ערברבה
שעירה
ערידת
הביצות
פטלקדוש
פספלת
התאומים
פרעושית
משלשלת

שנית
מתפתלת
שעורה
נימית
תולענית
דוקרנית
תלתן
הביצות

מורכבים
פרפרניים

השםתולעניתנגזרמקליפתהזרעוןשלהמרקםסלילניכעיןתולעת.שולייםשל
בתיגידוללחיםעםחדירהלפרדסיםושדותמושקים.
ר"ש.,עוקציםארוכיםלעליםולתפרחות.גביעפורהמתנפחלאסימטרית
ומשמשלהפצה.




 .5חוף בצת  -חולות מדרום לחוף הרחצה
צמחיחוףים–נקודותעיקריות





הגדרתמרחבביתהגידול–חגורתהרסס–עשרותעדמאותמ'לכלהיותרמקוהמים.
בתחנהזו-צמחיהרססהקשוריםיותרלתשתיתחולית.חלקםמוגבליםלחגורתהרסס
ואחריםגדליםגםבחולותפנימייםהמרוחקיםיותרמחגורהזו.
גורמיעקה–רוח,מליחות,יובש.משתניםלפיהמרחקמהיםוהגובהמעלפניהקרקע.
ההשפעההחזקההיאלרובכמהעשרותמטריםמקוהמים.
צמחייה:
 oרבאזורית,מיעוטיחסישלח"ש,מגווןנמוך,פריחהקיציתוליליתבהתאםלמשטרי
הרוח
 oתכונותהתאמהעיקריות:שריעות(עכנאי שרוע–האקוטיפהחופי);בשרניות–דו-
פרק חופי,סביון יפו,זוגן לבן;שעירות–לבנונית ימית,אספסת הים ,ציפורנית
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בשרנית (הדבקתחולעלשערותבלוטיות);הפרשתמלחים(מיניעדעד,מד-חול
דוקרני,פרנקניה שעירה);עליםגלולים–גלדן סמרני;קוטיקולהעבה–חבצלת
החוף ,לפופית החוף;כיסוישעווה–חרחבינה חופית;פריחתבוקרקיצית–
לפופית החוף ,חבלבל החוף.
שמירתטבע :התוכניתלכפרהנופששעלולהלפגועבחולותנדחתהלפישעה.נעשהמבצע
שלעקירתכלצמחיטיוניתהחולותבמקום(נמסרע"יטליהאורון,רט"ג)
הצמחיםהאדומים:גומא שרוני ,זוגן לבן ,חרחבינה חופית


צמחיםעיקרייםשנרשמו

שם הצמח
אספסתהים
בוציןמפורץ
גומאשרוני
גזרהחוף
גזרניתהחוף
גלדןסמרני
גלעינוןהחוף
דו-פרקחופי
הגהמצויה
זוגןלבן
חבלבלהחוף
חלבלובהחוף
חרחבינהחופית
טיוניתהחולות
לבנוניתימית
לחךהחוף
לפופיתהחוף
מד-חולדוקרני
מלחיתאשלגנית
מנתורהחוף
מקורחסידהמפוצל
מתנןשעיר
ניסניתשיכנית
סביוןיפו
עכנאישרוע
עלקתנטויה
ציפורניתבשרנית
שמשוןסגלגל

הערות
משפחה
פרפרניים שעירות.הפריחהחורפית-אביבית
לועניתיים 
שייךלגומאיםשאינםצמחיבתיגידוללחים.צמחאדוםאנדמי.הוגדרכמין
חדשלישראל.תיאורמלאבספרהאדום.הצמחגבוהמגומאהקרקפת
גומאיים
הקרובלוותפרחותיויותרגדולות.בספרהאדוםלאצוייןחוףהגליל.
לתזכורת:בגומאמגובב,מיןחולותנוסף,השיבוליותבצבעקש,

סוככיים
צמחשלחולות.לעומתגזרהחוף.הצמחיותרנמוךוהפרייותרגדלמשל
סוככיים
גזרהחוף.
עלהגלולכמוידידהחולות1.גלומות.לשוניתקצרה.(בהשוואהלידיד
דגניים
החולות).השםהקודםשלהסוג:אגרופירון

זיפניים
קרובלשלח.התמייןמדו-פרקערבישגדלבערב.שעווה,בשרניות.
הטרוקרפיה–פרקעליוןשלהפרישעמיונפוץלמרחקע"יציפהבמים,
מצליבים
הפרקהתחתוןמופץבמקום..
פרפרניים אינדיקציהלמיתהוםאולשכבהחרסיתיתאוצרתמים
פרטיחיד.לאדווחעדכהמחוףהגליל!.עליםבשרנייםמאד.אפיינימאד
זוגניים
לחולהמכסהשכבהחרסיתיתמלוחהאומיתתהוםמלוחים
צמחשעיר.גדלבחולותגםמעברלחגורתהרסס.פתיחתהפרחיםבבוקר
חבלבליים
ואזגםההאבקה.פריחהשלאביבותחילתקיץ.
חלבלוביים 
צמחאדום.פרטיםמלאיםבספרהאדום.תפוצהכללים-תיכוניתומערב
אירופה.כיסוישעווה.צמחגלגל.רובהתפוצהבחוףהגלילובחוףהכרמל.
סוככיים
להתייחסלתפרחתהקרקפת(.עודסוגיםבמשפחהבעליקרקפת–צלע
שור,צנינה,נוצנית)
צמחפולש!!!
מורכבים
שעירותכתכונהטיפוסית.פריחהשלראשיתקיץ.זיקהלחול.פרחים
מורכבים
צינורייםבלבד.
תפרחותארוכותיותרמשלל.בשרניומכילותיותרפרחים.
לחכיים
צמחזוחלומשתרש.חברהשלחולותחוףיחדעםמלחיתאשלגנית.
חבלבליים
קוטיקולהובשרניות.פריחהקיציתבבוקרהמוקדם.
חולות,מפרישמלח?
דגניים
בשרני,עליםקוצניים,צמחגלגל.התפשטכעשברע.
סלקיים
בעברנקראמנתור/החודים.
מצליבים

גרניים

מתנניים
אופייניתלחולות.במצבשלשלדאחריהפצה.
מורכבים
בשרניותופריחהמאוחרתבהשוואהלסביוןהערבותוסביוןאביביהקרובים
מורכבים
לומאד..
האקוטיפהחופיהשרוע.
זיפניים
עלקתיים 
ציפורניים ריבויוגטטיבי,הדבקתחול,פתיחתפרחיםבלילה.פריחהאביבית-קיצית

לוטמיים
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שקע בחולות ממזרח לכביש
מתחתלחולישנהכנראהשכבתקרקעאוצרתמים.השפעתהרסספחותהלעומתהרצועההקרובה
לקוהמיםממערבלכביש.בנוסףלצמחיהחולותהטיפוסייםגדליםצמחיםשישלהםקשרללחות
קרקעגבוהה:קנה-סוכר מצרי,אגמון הכדורים,טיון דביק,סמר חד,שיח-אברהם מצוי(בפריחה
שופעת),


 .6חוף ראש הנקרה מצפון למעגל התנועה
חוףשלסלעיכורכרקשהעםשקעיםשלעתיםמוצפיםבמיים.ממזרחלרצועההסלעיתמתפתחת
צמחייהים-תיכוניתבמופעשרוע.
צמחיםאדומים:לוטוס קרח ,עדעד הגליל ,ציפורנית זעירה


צמחים עיקריים שנרשמו

שם הצמח
אלתהמסטיק
אספסתהחוף
אספסתהים
בן-טיוןבשרני
גזרמצוי
גלדןסמרני
חרחבינהמכחילה
יבליתמצויה
כוכבמצוי
לוטוסקרח
מלוחרגלני
מנתורהחוף
סירהקוצנית
עדעדהביצות

עדעדהגליל

עדעדכחול

פרנקניהשעירה
ציפורניתזעירה
קורניתמקורקפת
קחווןהחוף
קריתמוןימי

הערות
משפחה

אלתיים
פרפרניים 
פרפרניים 
מורכבים ראהמלחתהנעמן

סוככיים

דגניים

סוככיים

דגניים
מיניםנוספיםבסוגהגדליםבמדבר :כוכבריחניוכוכבננסי.נתוןבמגדיר
מורכבים כצמחביצותוקרקעותכבדות,אךמופיעגםבכורכרובקרקעותמהודקותכולל
בספר.
מיןאדום, קטןיותרמלוטוסמכסיףושעירמידהמועטהולכןגםפחותמכסיף.
פרפרניים
כמעטעשבוניומס'הפרחיםבתפרחתקטןיותר.גווןהפרחיםצהובעז..
דוגמהלמיןמשותףשלמלחותחוףוחגורתהרסס.ראומלחתהנעמן.
סלקיים
מצליבים 
מופעשרוע
ורדיים
עופריתיים 
בעברנקראעדעדיווני,אךהתבררשזהומיןנפרדושונה.חלקמהענפים
אינםנושאיםשיבוליות,התפרחתיותרדלילה.אותוביתגידולשלע.רותמי,
אךללאחפיפה.הופרדמעדעדיווני,בגללהעליםהירוקיםויחידתהתפוצה
עופריתיים
שהיאפרחאחדולאקבוצתפרחים."מחליף"מבחינתמיקוםוביתגידולאת
העדעדהרותמי.הגדלבחופיםהיותרדרומיים.תיאוריםמפורטיםבמאמר
שלרחליעינבובספרהאדום.
הסוגהגדולבעופריתיים.לשיםלבלמבנה:שושנתעלים,גבעולמכונףעלים
המטפסיםעלהגבעול.הגביעקרומיכחול,הפרחיםלבנים-קרם.האבקים
עופריתיים
חבוייםבצינורוזהמגןמרסס.גדלבאזוריםמוגניםיחסית.הפרשתמלח.
האבקההדדית.גדלגםברכסיכורכרפנימיים
מסווגתיותרכצמחמלחה,אךגדלהגםבכיסיסלעכורכרהמוצפיםלעתים
פרנקניים במיהים..מפרישמלח.המיןהשני-פ.מאובקתהואח"שופרחיםוורודים
קטנים.המשפחהקרובהלאשליים.
תיאורמלא–בספרהאדום.סוףפריחה.תפוצהמוגבלתחגורתהרסס,ורק
ציפורניים
מחוףהכרמלצפונה.קרובהלציפורניתמצרית
שפתניים התחלתפריחה.מופעשרוע
מורכבים 
סלעיחוףבחזית.פריחהקיצית.ניתןלאכילהחיאוכבוש.סגולותרפואיות
סוככיים
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שם הצמח

משפחה

שרשרשיחני

סלקיים

תלתןהארגמן

פרפרניים

הערות
וביןהיתרכמקורלויטמין.C
בתוךגומותבסלעשמוצפותבמייםבעתסערותחורף.
שרשרובןמלחאופיינייםלביתגידולמוצףרובהזמןובכלמקרההמיםתמיד
זמיניםצמחיםשלביצותמלחות..דרישהאובליגטוריתלמליחות.סוקולנטיות
שלהלופיטיםבהשוואהלסוקולנטיות.CAMצבירתמלחיםומיהול.השרת
אבריםרוויים.בנייתפונציאלמיםנמוך–מקלעלקליטתמים.
דיוןמפורטבסיסטמטיקהשלשרשר–בספרהאדום(בעיקרההבחנהמול
שרשררב-שנתי).כמוכןלהתייחסלהבחנהביןשרשרלביןבן-מלח.צמח
במעמד"עלסףאיום".לאמצאנובהשתלמותאתהשרשרהרב-שנתישהוא
מיןאדוםויתכןונכחדמרובהאתריםשגדלבהםלפניםבחוףהגלילובשרון!
במצבשלד



 .7מצוק ראש הנקרה
אוג מחומש
אוכלוסיההמונהכ15-פרטים.שיחגבוהקרובלאוגקוצניושונהממנוב5-האונותשלהעליםלעומת
/אונותבאוגקוצני(הגדלבמדברשומרון,מדבריהודה,הרהנגבובמערבהשומרון).גדלרק
במערבהיםהתיכוןבצפוןאפריקהובסיציליה.האוכלוסייהשלראשהנקרהמבודדתומקוטעת
במרחקרבמעיקרתחוםהתפוצההגיאוגרפי.עדייןאיןלכךהסברברור.
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