 -מגלים את ארצות החָ מְ רה -

מדריך שדה לטבע של מישור החוף
לחודשי פברואר-מרץ -אפריל
נכתב ואוייר ע"י איגור 'עידו' ארמיאץ'4102 ,

מישור החוף הוא האזור המיושב ביותר בארץ ישראל .ארבע מתוך שש הערים הגדולות בארץ נמצאות בו (ומכילות
לבדן מעל מליון איש) .בין הערים קיימים נתיבי תחבורה נרחבים ,שטחים חקלאיים מפותחים ואזורי תעשייה גדולים.
יחד עם זה ,במישור החוף יש גם טבע.
לא הרבה נשאר ממנו :אחו כאן ,גבעה שם .לעתים ,הם נמצאים בסוף הרחוב או בדרך לעבודה – רגילים ויומיומיים.
יחד עם זה ,הם שווים את תשומת לבנו! עולם החי והצומח שנגלה כה קרוב לבית הוא מיוחד ומורכב ומסתיר דברים
רבים שלא נוכל לראות בשום מקום אחר.
לפני שאנחנו נוסעים לטייל בעולם ,לפני שאפילו ניסע לשמורות הגליל והנגב ,בואו נכיר את ארצות החמרה ,את
גבעות החול האדום והכורכר עליהן אנו חיים .נכיר את הטורפים והנטרפים ,את הפרחים המוגנים ,את פינות
החמדה ואת סיפוריהם של העצים והנמלים ,צמחי התבלין והעופות הנודדים.
היום ישנם דברים רבים המאיימים על הטבע באזור זה .מיזמי הבנייה מעלימים שטחים פתוחים וסלילת כבישים
מקטעת אותם .מינים פולשים מכחידים מינים מקומיים וזיהום פוגע בהתפתחותם .יחד עם זאת ,יש לנו מזל מיוחד
לחיות במקום כמו מישור החוף ועלינו להכירו ולשמור עליו – בשבילנו ובשביל הבאים אחרינו.

חמשת העמודים הבאים מכילים כמה (אך ממש לא את כולם!) מבעלי החיים והצמחים שתוכלו לפגוש בטיול
בשטחים הפתוחים של ארצות החמרה ,כמו גם מספר מושגים שחשוב להכיר.

כמה מושגים הנוגעים לארצות החמרה

אקלים ים-תיכוני
אקלים המאפיין את רוב הארצות סביב הים התיכון ובכלל זה ,חצייה הצפוני של ארץ ישראל .אזור אקלים זה כולל
את מרבית מישור החוף (דרומה עד אשקלון ,שם מתחיל אקלים ערבתי) .מאפייניו של האקלים הים-תיכוני :שתי
עונות ,אחת יבשה וחמה ואילו השנייה גשומה וקרירה .המשקעים הם  211מ"מ ומעלה .חורש ים-תיכוני הוא צורת
הצומח האופיינית לאקלים זה.
במישור החוף שורר אקלים ים-תיכוני חם ומתון ,עם חורפים חמימים וטווח משקעים ממוצע של  211-011מ"מ.
בתה
צורת צומח טבעית האופיינית לאקלים הים-תיכוני .נשלטת בידי עשבים או בני-שיח (צמחים מעוצים הנמוכים מחצי
מטר) .הבתה מתפתחת במקומות בהם החורש נכרת וקיימת רעייה קבועה ,ולכן היא נפוצה באזורים המקיימים
חקלאות מסורתית .בתה בריאה תומכת במגוון גבוה של מיני בעלי חיים וצמחים – גבוה אף מזה של החורש ,החוזר
ומתפתח כאשר לחץ הרעייה והכריתה בבתה הוא נמוך .צורת המעבר בין בתה לחורש נקראת ג ִָריגַה והיא נשלטת
על-ידי שיחים .במישור החוף מלּווה הבתה לעתים בכתמי גריגה ,אך כיום כמעט ואין כתמי חורש טבעי.
חמרה וכורכר
החמרה (מערבית :אדומה) היא קרקע קלה שמוצאה הוא בחולות נודדים שהתייצבו וקלטו לתוכם מינרלי חרסית .זה
הוא סוג הקרקע העיקרי במישור החוף – מקום הימצאותו היחיד .צבע הקרקע נע בין כתום בהיר לחום-אדמדם ,
תלוי בגילה ובתכולת החרסית שלה (החרסית מכילה תחמוצת ברזל אדומה) .קרקע זו היא פורייה למדי ,אך
מחלחלת ומתייבשת במהירות ,בדומה לחול ממנו נוצרה .מסיבה זו ,צמחים רבים מתקשים לגדול בה ,אך היא
מתאימה למספר צמחי מדבר ,הגדלים במישור החוף לצד צמחי האקלים הים-תיכוני.
כאשר במקום חרסית ,קולטים החולות הנודדים סידן ,החולית הופכת לסלע פריך :כורכר .כמו החמרה ,גם הכורכר
מחלחל ומתייבש במהירות ומגדל צמחיה האופיינית הן להרי הצפון והן לחולות הנגב .רכסי כורכר רבים נמתחים
לאורך מישור החוף :בקרקעות החמרה ,בחולות ובחוף הים .הן החמרה והכורכר הם תצורות צעירות יחסית ,בנות
מליון שנה או פחות.

מין אֶ נ ְֵדמי ()Endemic species
מין צמח או בעל חיים המצוי באזור מסויים בלבד.
בעקבות השילוב הבלתי רגיל של קרקע חולית ואקלים ים-תיכוני ,התפתחו עשרות מינים ותת-מינים של צמחים
שהם אנדמיים למישור החוף .אזור צמיחתם היחיד בעולם הוא רצועת קרקעות החמרה שבין עזה לצור .רשימת
המינים האנדמיים הנפוצים יותר כוללת את התורמוס הארץ-ישראלי ,דרדר הקורים ,החומעה העטויה ,צבעוני
השרון ,הבלוטה הפלשתית ואחרים .פיתוח עירוני וחקלאי של מישור החוף מעמיד רבים מהם בסכנת הכחדה
עולמית.
מין פולש
מין צמח או בעל חיים שהובא מאזור אחר בעולם ,מתרבה בהצלחה בארץ היעד ומסב נזק לסביבה.
הצלחת המין הפולש מסכנת מינים מקומיים ,הנדחקים או נטרפים על-ידו .במישור החוף עשרות מינים של צמחים
ובעלי-חיים פולשים ,אשר הובאו במאה השנים האחרונות מרחבי העולם :אמריקה ,אפריקה ,אוסטרליה וכו' .מינים
פולשים ידועים לשמצה הם השיטה המכחילה (עץ מאוסטרליה) והמאינה המצויה (ציפור מהודו).

גדילן מצוי
Silybum marianum

דרדר הקורים
Centaurea procurrens

קחוון מצוי
Anthemis
pseudocotula

סביון אביבי
Senecio
leucanthemifolius

חרצית עטורה
Chrysanthemum
coronarium

אביבי-חסידה תל-מקור
Erodium telavivense

חסידה מצוי-מקור
Erodium moschatum

אנדמי

חמציץ נטוי
Oxalis pes-caprae

מרסיה יפיפייה
Maresia pulchella

צנון מצוי
Raphanus
raphanistrum

אנדמי

פולש

מרווה מצויה
Salvia verbenaca

ישראלי-תורמוס ארץ
Lupinus palaestinus

אנדמי

חומעה עטויה
Rumex occulta

פרג נחות
Papaver humile

ציפורנית מגוונת
Silene colorata

ישראלי-תלתן ארץ
Trifolium palaestinum

אלקנת הצבעים
Alkanna tinctoria

שור מגובבת-לשון
Hormuzakia aggregata

אנדמי

מעוג כרתי
Lavatera cretica

אלמוות הכסף
Paronychia argentea

שמשון סגלגל
Helianthemum
stipulatum

אנדמי
שועל-שיבולת
Avena sp.

חילף החולות
Desmostachya bipinnata

ארנבת ביצני-זנב
Lagurus ovatus

צבעוני השרון
Tulipa agenensis
sharonensis

אנדמי

מצילות החוף
Leopoldia bicolor

אנדמי

לנטנה ססגונית
Lantana camara

שרביטן
Ephedra sp.

רותם המדבר
Retama raetam

קידה שעירה
Calicotome villosa

שיזף מצוי
Ziziphus spina-christi

פולש
Asparagus אספרג
צבעונית הבוסתן
Xanthoria parietina

מפרשית מרושתת
Ramalina duriali

שיטה מכחילה
Acacia saligna

פולש

חזזיות
דרחול השיח
Theba pisana
בשני המינים יש
צורות מפוספסות
 הם.ולבנות
נבדלים בצורת
 הנקב:הטבור
בצדה השמאלי של
.הקונכיה

 החורש.א
A. aphyllus

רכיכות

לבנונית אהרוני
Xanthoria parietina

עכבישנים

פולש

סרטביש הפרחים
Thomisus onustus

גלגלית קשוטה
Neoscona adianta

אנדמי

שבלול השדה
Helix engaddensis

אנדמי

שבלולית הכורכר
Xerocrassa davidiana

שבלולון מצוי
Xeropicta vestalis

)רגליים-רבגף חום (מרבה
Tetrarthrosoma syriacum

)אצנדל (נדל
Scutigera sp.

מברישית ירוקה
Micrommata sp.
זאבית חורפית
Alopecosa
albofasciata

)קטנדל (נדל
Lithobius sp.

)נדליל (נדל
Geophilus sp.

עלים- ארוך.א
A. horridus

קיקיון מצוי
Ricinus communis

טחבית זריזה
)(סרטן
Porcellionides
pruinosus

)רבנדל ארסי (נדל
Scolopendra sp.

)כדרורית החורש (סרטן
Armadillo officinalis

ארכרגל אפור
)(רגלביש
Phalangium
savignyi

חגבאים

זבובאים

פשפשים

מצחן גדול
Truxalis
grandis

רקבן מפוספס
Eristalinus taeniops

דבוראים
דבורת הדבש
Apis mellifera

גלדני קודר
Enoplops
scapha

פנדור אדמוני
Spilostethus
pandurus

חרוטן קוני
Pyrgomorpha
conica

רחפן
Episyrphus sp.

פלכית שכיחה

Polistes
dominulus

תריסית שעירה
Dolycoris
baccarum
שלמה ירוק-גמל
Sphodromantis
viridis

שלמה משובץ-גמל
Blepharopsis
mendica

קציר שחורה-נמלת
Messor ebeninus

שלמה מקלי-גמל
Empusa fasciata

נווטת שחורה
Cataglyphis niger

פרפראים
סנונית נאה-זנב
Papilio
machaon

נמפית החורשף
Vanessa
cardui

)מודד קיפודי (זחל
Apochima flabellaria

רצה מצויירת
Graophipterus serrator

שלמה-גמלי
שחאורית משובצת
Adesmia
abbreviata

)דובון הקורים (זחל
Ocnogyna loewii

רצה סגלגלה
Carabus impressus

חיפושיות
פרחית אביגיל
Oxythyrea
abigail
קברנית החלזונות
Ablattaria
arenaria

בוגר

זחל

פרחית שעירה
Tropinota
vittula

רפואנית מצויה
Meloe cavensis

נחושתנית הקוצים
Protaetia cuprea

גרון-דוחל שחור
Saxicoia rubicola

פשוש
Prinia gracilis

צופית בוהקת
חולד

Cinnyris osea

Spalax ehrenbergi

תן זהוב
Canis aureus
עורב אפור
Corvus cornix

מאינה הודית
Acridotheres tristis

ארנבת השדה
Lepus
capensis

שועל מצוי
Vulpes vulpes

פולש

דררת קרמר
Psittacula
krameri

חוגלה
Alectoris chukar

קוקייה מצוייצת

בז מצוי
Falco

נמייה
Herpestes ichneumon

Clamator glandarius

tinnunculus

אנפית בקר
Bubulcus ibis

פולש

כרוון מצוי
Burhinus
oedicnemus

שנונית השפלה
Acanthodactylus
boskianus schreiberi

צפע מצוי
Daboia
palaestina

סיקסק
Vanellus
spinosus

חרדון מצוי

Stellagama
stellio

זיקית מובהקת
Chamaeleo chamaeleon

אנדמי

קשקשים מצוי-תלום

Malpolon
monspessulanus

אילנית מצויה
נחושית עינונית

זעמן שחור

Chalcides ocellatus

Dolichophis jugularis

בוגר

צעיר

צב מצוי
Testudo graeca

Hyla
savignyi

