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באדמות סוחר אבטיחים מגדל ו ,אאסכאנדר אבו זבור הנחל לקרא על שמו של מקור השם:

וכן מכר אותם לסוחרים שהגיעו עם ספינות ששטו  שייצא את האבטיחים למצריםעמק חפר 

 במעגן מכמורת )מינת אבו זבורה (נמל  בנה ולצורך כך באיזור

 זורשבא ממצרים וחי בא אסכנדראדם בשם על  תמספרהאגדה העממית  –מקור שם נוסף 

החליט לראותם לפני והוא געגועיו לילדיו במצרים גברו  ,האיש הזדקן והתעוור ,אום אל פאחם

החליט שהוא  אסכנדראך הם סרבו.  על חוף היםאותו לנמל הוא פנה לשכניו שיובילו . מותו

ור ואת רצונו העז לראות את ילדיו יוראה המלאך גבריאל את הזקן הע בכל אופן יוצא לדרך.

כך מצא הזקן את דרכו לנמל  .זרימתו ליםבעשותו כך נוצר נחל ש, אמר לו "הכה עם מקלך"ו

 והנחל נקרא על שמו.

,  אלכסנדר ינאי - המלך והכהן החשמונאיוועדת השמות של מדינת ישראל קראה לנחל ע"ש 

 בתקופת מלכותו היה האזור חלק מהממלכה שלו.אשר 

 ק"מ בעמק חפר 17)מהים ועד הקו הירוק(  מתוכם  ק"מ  32-כ – :אורך

 קמ"ר 565 - הניקוז:אגן שטח 

באזור  קו פרשת המיםהשטח ממערב להנחל מנקז את , גריזיםהר והר עיבל  – :מוצא

איר מסתיים חלקו כוכב י ליד. בדרום קיבליה-אל עסירת ועד בצפון  דהאר -שכם, בין סילת א

 19) אהוקלנסו, חוצה את העיר  צפונה שורי פונה הנחליזור המביציאתו לא. ההררי של הנחל

וחוצה את הישובים  ועובר בצמודמערב צפון וון יוונו משתנה לכיאל עמק חפר כשכומשם ק"מ(

 ים. ל שפךונמעברות, כפר ויתקין וחופית 
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נחל אברך, נחל  נוספים הםיובלים  ,נחל תאניםו נחל שכם הם העיקרייםיובליו  – מקורותיו

 ממחצית שטחו מעבר לקו הירוק. יותר .נחל אביחילו נחל אמץ בחן,

)לאורך גבעות החול , יום הם נביעות באזור עמק חפרכמים של הנחל נוספים למקורות 

ן מטוהרים שמוזרמים קולחי אה בפנייתו צפונה ועד המפגש עם נחל שכם(והאדומות מקלנסו

 .דגים , ניקוז שטחים חקלאיים ובריכותחפר"-מהמאגרים של "אפיקי עמק

 המאגר. אלכסנדר נחל בסיס על שיטפונות מי לתפיסת כמאגר נבנה– מאגר משמר השרון

 המאגר. מים ב"קו מליון 1.2 ומכיל הדרומי למאגר( צפונית) מאוד קרוב גיאוגרפית ממוקם

 . האחרים למאגרים החורף במהלך מים להעברת והן לאיגום הן משמש

, אבל של הנחלבאזור הם מקור המים השפירים הגדול ביותר  כיוםמעיינות  - עיינות חוגלה

 .מאגר חוגלה הסמוך ומשמשים להשקיהרוב המים נשאבים ל

חוזרים המנקזת אזור ביצתי בין בית הלוי לכפר מונש, יחד עם מים  - תעלת בית הלוי

 איכות המים טובה בדרך כלל. ם מבריכות הדגים של משמר השרון. מהשקיה ומים שדולפי

 ואת חפר עמק התעשייה אזור את מנקזתו המנדט בתקופת נבנתה– הצפונית התעלה

 ברכת חפר ביצת של קרקעי-תת וניקוז גשמים מי זורמים בתעלה. שבסביבתו החולות

 יער)עטא(

, שעוניםמים טחים לחים ותעלות המתנקזות לנחל מוקף ש - מאגר אפיקי עמק חפר דרום

 .תיותיבקרקעות החרס חול יעדשדרך 

 סדרה של מעיינות קטנים הנובעים בתוך הנחל מצפון לחופית.  - מעיינות חופית
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 חשיבות  

 ק"מ. 40שאורכו מעל בית גידול לח  .1

   .חדירה למי תהום  - טפונותיויסות שו .2

 .הור המיםיט - קרקע סחף השקעת .3

 .טבעיות במערכות האקולוגי הרצף לשימור מסדרונות התורמים .4

 .צמחים משמשים מסננים ביולוגיים .5

 פעיל. נופשמרחב  .6

 ההרס ע"י האדם

 של הנפתולים ליישור גרמו ההיקוות באגני חקלאיים שטחים כשרתוה הנחלים ניקוז .1

 .הנחלים פרוזדורי חשבון על – האפיקים בקרבת חקלאיים שדות והכשירו, הנחלים

 את כמות המים האיכותיים בנחל. צמצמה לחקלאות המעיינות תפיסת .2

מפלס מי  גרמו להורדת יתר תשאיבתהום ולשימוש במי  הרב קידוחיםה מספר .3

 מעיינותה בשפיעת ולהורדה התהום מי של וזיהום להמלחהגם  התהום והביאו

 לחלוטין. שרובם אף הפסיקו לנבוע

 שפכיםהנחל עדיין מזדהם מ. הבעיה של הזיהום טרם נפתרה: הזיהום בעיית .4

בחלק מהמקרים הנחל מזדהם מפסולת  .דגים מבריכות מזוהמים יםמומ תעשייתיים

חלק מבעית הפזורה באגן הניקוז ובתקופת החורף חומרים שונים מגיעים  לנחל. 

בתנאים של היום זה  הום נובע מאי טיפול כראוי בשפכי שכם והישובים בסביבתה.יהז

 המצב הטוב החזון שבנחל ניתן יהיה להתרחץ כבעבר.

 .המים ממי תהום בתשאיהתפלת מי ים הורידה את    -פתרון

 .לחקלאות םקולחיבשימוש 

  החזרת הניקוז )פיתולי הנחל(
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 בתי הגידול בנחל

המושפעים מפני השטח, סוג הקרקע, כמות  הנחל יש שלושה סוגים של בתי גידולמי לאורך 

 :המים ועוצמת הזרימה

אבנים ובולדרים  - בתי גידול של זרימה חזקה, המאופיינים בתשתית גסה ויציבה .א

 .וריכוז חמצן ברוויה

חצץ בתי גידול של זרימה איטית המאופיינים בתשתית אבנית עדינה יחסית חלוקים ו .ב

 .וריכוז חמצן לרוב גבוה יחסית

בתי גידול של בריכות מים ללא זרימה משמעותית, המאופיינים בתשתית רכה  .ג

 המצטברת בקרקעית ותנאי חמצן משתנים.

 :הגידול ספים הקובעים את תנאי ביתגורמים נו

המים הזורמים בנחל זורמים ישר בנתיב הנחל )אורכי( , מחלחלים אנכית  - עומק המים 

מגוון בתי הגידול ויציבות בית  קיים יחס בין עומק המים ובין השטח המורטב,. ואופקית

, מתונים יותרהטמפרטורה לאורך היממה  הפרשי הגידול. ככל שהמים בנחל עמוקים יותר 

יבים יותר. עומק המים חשוב גם ליצירת רצף מים המאפשר מעבר של דגים ובתי הגידול יצ

 ואפשרויות מסתור ומרחב בריחה  לנטרפים.בין קטעי ערוץ שונים, 

מלחים השינויים בריכוזי מ עמידות וריבוי של בעלי חיים ושל צמחים מושפעים  - איכות המים

. וחלקם אינו עמיד בעמידות למזהמים שונים ןמתאפיי חלקםובהרכב הכימי של המים, 

 מהשנה השפעה ניכרת הינה על המינים הנדירים שלא אחת נעלמים מהמקום. בחלק

". המלוח הנחל" הרומית בתקופה הנחל נקרא לכן המים את וממליחים לנחל ים-מי חודרים

 גשר שליד האצות גידול חוות י"ע השנה כל במשך מוזרמת ים-מי של מלאכותית תוספת

 המים איכות. הקיץ במשך מטוהרים קולחים לנחל מזרימה חפר-עמק אפיקי חברת. 2 כביש

. חזק בזרם הנחל ערוץ את שוטפים תכופים שיטפונות בה החורף בעונת מאוד משתפרת

 '.מ 15 עד להגיע עשוי הנחל ועומק מאוד המים פני עולים מאוד גשומות בתקופות

 מים.ה צמחייתמשפיעים על כמות האצות ועל  - המיםריכוזים של חומרי הזנה ועכירות 

 והבדלי טמפרטורה. ןריכוזי חמצתשפיע על התפתחות יתר 

קיימים מספר מסדרונות אקולוגיים שיש להם השפעה רבה על  של הנחל לכל אורכו 

בתי כמו כן, קיימים בהם . המגיעים מאזורי הניקוזקרקע ומזהמים  כגון סחףהמתרחש בנחל, 

 יםאת מי השיטפונות ומרחיב קולטיםהשטחים הצמודים לנחל . למינים של בעלי חייםגידול 

כמו ביולוגית חשובה  בה קיימת פעילותבתקופת הגשמים את השטח המורטב של הנחל 
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המהווים מקור מזון למיני  חיים-דו ראשני כמו זחלי יתושים,הופעת דו חיים וזחלים שונים 

 . העל בשרשרת המזון

, שפכיםבפעילותו האדם יכול להוות גורם לזיהום הנחל ע"י  - ם בסביבת הנחלפעילות האד

קיימת קולחים, מים הנקווים מכבישים, סחף קרקע וחומרי דישון והדברה משדות חקלאיים. 

מחזוריות עונתית של אירועי שיטפון בעונת הגשמים ואחריהם ירידה הדרגתית בספיקה. 

אירועי השיטפון הם בעלי  (.מערכות אכזב) התייבשות טי הגשמים ייתכנו מצביבאזורים מעו

השיטפונות  קובעים את מראה , המערכת האקולוגית של הנחללשמירה על  גבוההחשיבות 

 בתי הגידול לאורך הנחל. הגדות והסביבה ומכאן השפעתם על 

רג ובונה מא המערכת האקולוגית יציבה יותר גדול יותר מגוון בתי הגידול לאורך הנחלככל ש

 מזון טוב יותר ורחב יותר.

 

 החי במי הנחל

 הצב הרך

 

הצבים הם זוחלים  Trionychidaeבן למשפחה עתיקה המכונה  Trionyx triunguisשמו המדעי 

רק אך כיום נשארו  ,קדומים מאוד, וראשיתם לפני עידן הדינוזאורים. בעבר היו מאות מינים

 , כשנמצא במימי הנילוס. 1775מינים. הצב תואר לראשונה באופן מדעי בשנת  22-כ

מדבר סהרה ודרומה לו, במערב אפריקה ,בקניה,  באיזור – תפוצתו על פני שטח גדול

 סומליה ישראל ,לבנון, סוריה וטורקיה.

החיים  מיני צבים אחרים המאפייניםריונו של הצב הרך כשמו כן הוא, חסר לוחות קרניים ש

ס"מ,  120הצב הרך מגיע עד לאורך  .. במקום זאת הוא מכוסה עור קשהביבשה ובים

וארו ארוך וצלו בשחייה המהירה.  ותעיהמסירגליו שטוחות כמשוטים  ק"ג. 50ומשקלו עד 

 או להתגוננות. תפיסת המזון של בהתאם לצורך ונימתח או מתכווץוגמיש 

הצב הרך נושם אויר דרך נחירי אפו שצורתו דמוי שנורקל, בעזרתו הוא יכול לנשום אויר 

את רוב החמצן לו הוא זקוק הוא מקבל דרך כאשר כל גופו במים, פרט לנחיריו המבצבצים. 

)עומק שהייה בתוך  ריכוז החמצן במים להתנהגות הצבבין  קיים קשר( ולכן  70%העור )

 הנמצאיםשריון, יש לו קרום גוף שמתחתיו יש הרבה מאוד נימי דם . היות ולצב אין המים(
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הבין תאי וממנו  בתוך נוזל בין תאי. בגלל ריכוז גבוה של חמצן במים החמצן עובר ַלנוזל 

זה הינו  תהליך - לנימים ובגלל ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני הוא עובר מגוף הצב למים

 .ריכוזים(ל כתוצאה מהבד – דיפוזיהתנועה פסיבית )

חיים שטמפרטורת גופו נקבעת לפי תנאי הסביבה. לכן -: הצב הוא בעלפעילות הצבים

 להעלאת השמש את הצבים מנצלים חמים בימים. לטמפרטורהקשורה באופן ישיר פעילותו 

 ואזהגוף הינו בצהרים  רטורתלהעלאת טמפהזמן המועדף עליהם . הגוף טמפרטורת

 בחורף קר .יש להם שדה ראיה טוב לצורך הגנה עצמיתמעדיפים  גדת נחל חשופה בה 

זאת ניתן לראות חלק מהצבים שוחים או -אך בימי חורף חמים בכל .אותם רואים ולא כמעט

 .מתחממים בשמש

 .אך גם ממזון צמחי  ,הצב הרך ניזון מפרוקי רגליים, דגים, דו חיים ופגרי בע"ח:  מזון

הנקבות להטיל את ביציהן ביבשה. הן חופרות  בסוף האביב וראשית הקיץ, עולות:  רביה

ביצים  50 -, ומטילות עד כס"מ 20-40בעומק של  גומה על גדת הנחל בעזרת רגליהן

מצא שככל שההטלה מאוחרת יותר נ יום. 60-70בממוצע  התפתחות הביציםמשך  כדוריות.

מקומות  הכינהרט"ג  וכן הדבר תלוי ברטיבות הקרקע במקום ההטלה. ,כך בוקעים יותר צבים

מוגנים המתאימים לעלייתן של הצבות להטלה. בכדי לשמור על אזור ההטלה המקום מגודר 

. מתנדבים מנאנ"א מסייעים כלי רכב חיצונית של בעלי חיים, מטיילים אוונועד למנוע פגיעה 

לאנשי רט"ג מאפריל ועד אוגוסט מדי שנה במעקב אחרי ההטלות והבקיעות ובהגנה על 

 הקינים.

שתי בארץ אחר שנכחדה מרבית אוכלוסייתו בירקון, בקישון ובנחל תנינים, נשארו ל

ה בנחל יאוכלוסיות מבודדות של הצב הרך, אחת בשמורת עין אפק שבנחל נעמן, והשני

ממין זה לנחלים  )צבים( לאחרונה השיבה רשות הטבע והגנים מספר פרטיםאלכסנדר. 

 20-באמצע המאה הזמת חוקרי זואולוגיה הועברו ביו בהם נחל הירקון ונחל שורק. ,נוספים

צבים רכים אל החולה שגם שם התבססה אוכלוסייתם למרות שזה לא היה חלק מאזור 

 תפוצתם הטבעי.

 

 תופעה-בנחל אלכסנדר הצב הרך

אגמיות  )דגים)צלולים(  ברמת צלילות טובה, המים בנחל איזון טוב -1960שנות עד  •

 .(בלניםט

לולי תרנגולי הודו מכפר ויתקין לאזור פגרים מהעברת  ,דמוגרפי שינוי - 1970שנות  •

פגרי העופות שימשו כמזון רב לצבים, דבר אשר גורם לגידול באוכלוסיית  .הנחל

 הצבים. 
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את הגלים זרקו  .יםרבים אל חוף הצבים  פהסח קר ה בלילהסער – 1991חורף  •

 . רבים לא שרדוולחוף הצבים 

הנמצאות על הגדות, נטרפות  על ידי כלבים, שועלים, ביצי הצב  -השלבים הפגיעים  •

לא תמיד מחזיקים מעמד אף הם, ונטרפים על ידי דגי  הצבים הצעיריםתנים ונמיות. 

 שפמנון ועל ידי צבים בוגרים.

  המצוי השפמנון

 

Clarias gariepinus )ידוע בכינויו ברבוט( 

 : מקריני ספירמחלקה

 ,שפמנוניים: משפחה

)חי . מצא בנחלים שזרימתם איטית ובכנרתבישראל נמזרח התיכון ויבשת אפריקה.  צה:תפו

 .במים מתוקים(

 צדפות, דגים, צפרים וטורף גם את הצבים הרכים הקטנים. –אוכל כל )טורף( תזונה:

 ,לקלוט חמצן מומס במים בעזרת זימים והמאפיין את נשימת השפמנון היא יכולת נשימה:

נמצאים בחלקו העליון של חלל בעזרת איברים ה ,וירוהוא מקבל מהא קר החמצןיאך את ע

 .שהתפתחו מזימים ושצורתם כאשכולהפה, 

בינים )גדילי  4השפמנון הינו בעל   ק"ג. 30 -משקל.  מטר 1.5מגיע עד  -גודל מאפיינים :

 עור דמויי שער ארוך הנמצאים בצדי הפה ונראים כשפם )מכאן שמו(. בינים אלו, מאפשרים

 לו לחוש במזון, גם במים עכורים. עורו ללא קשקשים. 

 

דגים שונים שגלשו עם המים מבריכות דגים. רשות הניקוז אכלסה את  –דגים נוספים 

על מנת להילחם –הנחל בשנות השמונים בדגי גמבוזיות ולאחר מכן באלפי דגיגי אמנון 

צאצאים של מה שהוכנס.  במכת היתושים. אין מכניסים יותר דגים והדגים הקיימים הינם

 באזור השפך ניתן למצוא דגי בורי שנסחפים על ידי גלי הים לתוך הנחל.
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 Bufo viridisירוקה  קרפדה

 
 .דו חייםמחלקה: 

 .:קרפדייםמשפחה

  .אפור רקע על ירוקים כתמים ירקרק ואילו לנקבה חום או ,ירוק אפורצבעי הזכר הינם  :צבע

 בלוטות זוג, האחוריות הרגליים באצבעות שחייה קרום, גבשושיות מכוסה הגב עור :מבנה

הפה חסר שיניים דבר המצריך ממנה לבלוע . הקדמיות הגפיים על חפירה יבלת, העורף על

 את מזונה. 

 את המושכים קרקורים הזכרים משמיעים הינה בחורף. בזמן זה, הרבייה עונת :רבייה

 חיבוק") גפיהם שעל ההצמדה יבלותוזאת בעזרת  השחי בבית אותן תופסים, הנקבות

 (. "כלולות

 .שחור בצבע הביצים הראשונות. מטר 12 של בשרוכים ביצים 7000 :הטלה

 .והעורף הגב על הנמצאות מבלוטות חריף ריח בעל רעיל נוזל הפרשת :התגוננות

 לטרף.: מסוגלת להתקיים גם בעונת היובש בעזרת חפירת מחילה ויציאה בלילה קיום

 Hyla  arborea :מצויה אילנית

 
 דו חיים.מחלקה:

 .הנגב הצפוני ועד צפון הארץ נמצאת באזור בישראל .אירופה :תפוצה .אילנתיים: משפחה
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 וחזקות. ארוכות האחוריות ואילו רגליה קצרות הקדמיות רגליה .ס"מ 4גודלה  :מראה

 האחוריות . בין אצבעות רגליה צמחים על לטיפוס דביקות ומותאמות האילנית של אצבעותיה

. בנוסף, ניתן לראות שוני בין הזכר לנקבה. שחיה מיומנויות לה המקנה חלקי קרום קיים

 .קיפול עור צהוב מתחת לסנטר היוצר שלפוחית תהודהולו  הזכר קטן מהנקבה,

 חום, צהוב, בגווני ירוק,הינם  לרוב הצבעים. בהתאם לצבעי הסביבה הצבע משתנה :צבע

 .פס כהה לאורך הגוףור אפו

 .הפה לחלל הנחיריים דרך נעשית האוויר הכנסת .ריאות בעזרת בעיקר נושמת נשימה:

 הראש דיצ משני. אפרכסת לאל אוזניים לה יש - השמע חוש וכן מפותח הריח חוש חושים:

 .עגול חלון בצורת, תוף עור מתוח

בשל ראייתה הטובה היא מזהה חסרי חוליות, בעיקר חרקים, שולחת לעברם את  :תזונה

 אוכלים בעיקר מזון צמחי ואצות.  -וכך לוכדת אותם. הראשניםלשונה הארוכה 

 ומשמיע תהודה לתיבת שהופך לסנטר מתחת העור את מנפח הזכר החיזור בעונת :רבייה

לופת אותה בבית ו גבהעולה על  והואהנקבה בוחרת את הזכר  ,מ"ק למרחק עד קרקורים

 . שחי בעזרת רגליוה

. אותו ריר הוא זה הגורם לביצים בריר עטופות אשר לבן -חום בצבע ביצים 200 :הטלה

 .להידבק לאבנים ולצמחיה

 . הגחון מגע פי על הקרקע את מרגישים, הקרקע וצבע סוג פי על צבעים מחליפים :התגוננות

 

 Pelophylax ridibundus  :הנחלים צפרדע

 

 .:דו חייםמחלקה

 .צפרדעיים-משפחה

נמצאת החל מצפון הארץ ועד  -בישראל צפון אמריקה.אפריקה ו אסיה, ירופה,א :תפוצה

 לצפון הנגב.

 .גרם 60-כ -משקל .סנטימטר 15 -אורך :מראה

 ועיניים מחודד ראש ,בקרום ומחוברת גדולה הרגל כף .מהקדמיות גדולות האחוריות רגליה

שלפוחיות לבנות להשמעת  2וית הפה ולזכר בז. )משולש( וצר ארוך החרטום .בולטות

 .שחייה בקרום ומחוברות ארוכות הרגליים אצבעות. קרקור
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 אחד ,העיניים ועד הגוף מקצה בהירים פסים חומים ושני כתמים עם, לחום ירוק בין נע צבע:

 .כיוון בכל

 .קפיצה למים: הגנה

 .בקיץ בעיקר בלילה הפעיל ,יציביםצמוד למקווה מים  :פעילות

 .בני מינה בעקר צעירים את טורפת ,מחרקים בעיקר מורכבת :תזונה 

של הנקבה ולאחר  מד לגבההזכר נצ ,ומגוונים חזקים קרקורים משמיעים יםהזכר:  רבייה

 מכן הם שוחים ומבצעים את ההפריה במים.

 .לקרקעית השוקעות ביצים אלפי :הטלה

 

 בעלי חיים בגדות הנחל

 יונקים

 Myocastor coypu :נוטריה

 

 .יונקים: מחלקה

 .נוטריים: משפחה

 מכרסם מין יחיד במשפחה זו.– נוטרייה :מין

, מחודד ומעט משוטח הראש ,לבןשחור וקצהו צבע  פרווה סמיכה וכהה, חוטם  : מבנה

 דק זנב הנמצאות בצדי חלקו העליון של הראש קטנות )בגלל השחייה(. האוזנייםו העיניים

ם, לצורך שחיה. ואילו רגליה הקדמיות ללא קרומי האחוריות ברגליהס"מ(,  30)באורך  וארוך

 קרומים ומשמשות להליכה, אחיזת מזון וסירוק הפרווה.

 מעל קצת מוטה המשוטח הראש של העליון חלקו. ישר בקו, איטית שחייה :שחייה צורת

 . השחייה בזמן מהמים אף הם בולטים והזנב הבולט הגב, המים

ניתן . והשפלה השרון, חוףה, הירדן, הצפון בעמקיחיה צמ סבך בעלי באזורים  : גידול בית

 לראותה בכל שעות היום והלילה.

הובאה לארץ להשמדת צומח בבריכות דגים ולגידול בגלל פרוותה, מזג האוויר הנוטריה 

המקומי אינו מאפשר התפתחות פרוות עבות וסמיכות כמו בארץ מוצאה בדרום ארגנטינה 
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ועל כן לא המשיכו לגדלן אלא שחררו אותן לטבע והן הפכו למין פולש אשר מחסל את 

 ה.הצמחים הטבולים במים וחלק ניכר מצמחי הגד

  Hystrix indica  :מצוי רבןוד

 
 יונקים :מחלקה

 דרבניים משפחה:

על גבי גופו ישנם קוצים שהם  .קצר זנבו. ג"ק 17-כ משקלו ,מ"ס 60-70כ אורכומבנה: 

בזנב הקוצים  -במקור היו שערות. הקוצים מתחלקים לשלוש קבוצות בהתאם למיקומם בגוף

משמשים להשמעת קול. בזמן שהדרבן נבהל רטט הזנב גורם לחיכוך בין הקוצים ועל ידי כך 

מיות ס"מ וצבעם שחור ולבן. רגליו הקד 30-נשמע הקול. הקוצים הארוכים מגיעים עד לכ

אצבעות בכל רגל בעלות ציפורניים חדות, כאשר בכל רגל קדמית, אחת  5והאחוריות מונות 

 מן האצבעות מנוונת.

 ע"י חוש הריח המפותח מצליח הגנה: על ידי תנועת קוצי הזנב שנראים גדולים ומרעישים,

יותר  מטר ולעומק של 20-הדורבן לזהות אויבים ולברוח למערכת מחילות שיכולות  להגיע ל

 מטר. הזכר מסמן את הטריטוריה שלו ע"י הטלת שתן. 2-מ

 פעיל לילה בדרך כלל בזוגות ואם יש צאצאים הם מצטרפים להורים. פעילות:

צמחים, פקעות, בצלים. את ארוחתו הוא עושה ליד החפירה במקרים בהם אין מספיק  תזונה:

 סידן במזון הדרבן יאכל גם עצמות.

 פעמים( 8פעמים ביום לאורך השנה )עד  פרזמן ומקיים יחסים מסחי בזוגות כל ה:  רבייה

אורך איבר מינו של הזכר כמחצית מאורך גופו ולכן אינו  ה רק פעמים בשנה.יהנקבה פורי

גורים כך שאם גור שלישי נולד אחיו יהרגו אותו  2הנקבה מניקה רק  ניפגע מקוצי הנקבה.

 .מיד לאחר הלידה

יחסי המין  נצמדים זה לזה כשהם מכורבלים, ,על ידי ליקוקתקשורת: על ידי ריח ומגע 

 המרובים שלא לצורך ריבוי הינם לצורך שמירת הקשר.

 והאדם שצד אותו,תנים וצבועים  שועלים אויבים:
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 Herpesetes ichneumonמצויה: יהינמ

 

 :י ונקיםמחלקה

 היבשה טורפי ה:סדר

 גחניים :משפחה

 פניה ארוכות. אזור העיניים, גופה מכוסה פרווה  פרט לארוךה זנבוגלילי,  צר גופהמבנה: 

 שיניים. 40לצורך חפירה. בפיה  מעוקלים וחדים טפרים ותרגליה קצרות בעל ומחודדות.

  .וצהוב אדום ניתן לראות גווני לעתים חום -אפרורי צבע: 

מים טורפת בעלי חיים הקטנים ממנה כמו דגים חרקים סרטנים מכרס -אוכלת כל מזון:

 ונחשים.

נקבות עם זכר אחד(. הרבייה מתקיימת  1-3משפחת הנמיות הינה פוליגמיות ) רביה:

וגויות באותה עת שני בני הזוג והזכר הולך אחר הנקבה ומקיים עמה מספר הזד ,באביב

 .גורים 4משמיעים קולות .קיימת המלטה אחת בשנה של עד 

בלוטות שמהן מפרישות הנמיות  2בעזרת חוש הריח, באזור פי הטבעת ישנן  תקשורת:

חומר בעל ריח. על ידי הצמדת בלוטות לנקודות בסביבה היא מסמנת את הטריטוריה שלה. 

 בזמן שמשפחת נמיות נעה יחד הם משמיעים קולות ריטון.

מיות נ מסמר את שערו ומפריש ריח מהבלוטות, ,מותקף הוא משמיע קול: כשפרט הגנה

 .יחד את האויב מגיעות לעזרתו ותוקפותאחרות 

הנמייה מוזכרת במשנה )בבא בתרא,פרק ב' משנה ה'( בה היא מוכרת כטורפת ולכן יש 

אמות מהשובך. אנחנו מכירים את כניסתה ללולים וטריפת תרנגולות  4להרחיק את הסולם 

בכך שהנמייה טורפת מכרסמים ונחשים ומהווה נידבך  אך ערך התועלת הינו רב ביותר

 בשרשרת המזון.
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 ציפורים

 Gallinula chloropus מצויה: סופית

 

 מחלקה: עופות

 )רובם עופות ביצה(. הרליתיים ה:משפח

  הסופית הינה העוף השכיח של משפחה זו.

באם מסתכלים עליה  לבן פס כנפיה ועלשחור  רואפמרחוק נראה צבעה   – חום :צבעה

 בווצה םואד הוא צחהומ מקורה לבן שלה השת. מקרוב נראה שצבעה חום זית וגחונה אפור

 . בקצהו

 יכסב בין להלך לה יעותיהמס, כותואר באצבעות ינותימצט צהבהבות-הירקות רגליה: תנועה

שחיינית טובה. מתרוממת למעוף לאחר ריצה וטפיחות של כנפיה. וכן היא  והגמא הסוף

 המעוף הינו לטווח קצר.

 - ופרוקי חרקיםולעיתים מ וזרעים רותיפ, מירק בעקר זונהינ והיא וחד חזק מקורה :תזונה

 את המזון היא יכולה לאסוף תוך כדי שחיה או בהליכה על היבשה..  קטנים רגלים

 ם באם הוא נבנה על פני המים הוא שזור בצמחי הגדה.: עשוי מחלקי צמחים שוניקן

ביצים בקן,  5-8הנקבה תטיל  .יום 20-: עונת הקינון ממרץ עד אוגוסט הדגירה כהתרבות 

 . יתכן שנקבה נוספת תטיל באותו קן. ההורים נושאים בנטל במידה שווה

  Cerylc rudis  :דופרפור עק

 

 עופות מחלקה:

 : השלדגייםמשפחה

 שיוצר מעין פספס.ספס(  צבעו ופמד )ועק ,מצורת התעופה שלו מעל הטרף -פרפורשם: 

פסים שחורים לאורך החזה אצל הנקבה והצעירים נמצא פס אחד.  2שחור ולבן, לזכר  -צבעו

 המקור שחור.
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: מעוף בזמן חיפוש הטרף גופו כמעט מאוזן ורק ראשו נוטה כלפי מטה עם זיהוי תנועה

 אנכי לאחר שאסף את כנפיו.הטרף הוא צולל בקו 

 : דגים לאחר שתפס את הדג הוא לוקח אותו לגדה ושם בולע אותו. תזונה

 ביצים 5-3בגדה לאחר הטלה של   חופר שהוא עמוקות מחילות בתוך דוגר הפרפור: רביה

 הנקבה של חלקה אולם, הזוג בני שני משתתפים בדגירה בצבע לבן מבריק. עגלגלות

.   יום 26-24 עוד בקן שוהים והם, הגוזלים בוקעים יום 19-18 וםבת.  יותר רב בדגירה

קיימת תופעה מעניינת של עוזרים בזמן הדגירה שמאכילים את הנקבה אלו זכרים בני שנה 

ששייכים לאחד מבני הזוג ועוזרים משניים זכרים שאין להם קשר משפחתי אך הזכות ניתנת 

לראות את הפרפורים לנים יחד, מקננים להם רק לאחר בקיעת הגוזלים. לא אחת ניתן 

 במושבות, ולעיתים נראה קבוצה שמנסה לדוג אלו בד"כ בני משפחה.

 

 haleyon smyrnensis: שלדג לבן חזה

 
 :עופותמחלקה

  : השלדגייםמשפחה

 : שלדג לבן חזה ניתן ע"י ביאליק ופירושו שלה דג.שם

 וכנפיו כחול טורקיז.רובו חום שוקולד סנטר, גרון וחזה לבן, גבו : צבע

 זיקית נחש-חגבים ,ראשנים של דו חיים ואף דו חיים כמו צפרדעים, זוחלים : דגים,תזונה

 לגוזליו הוא מביא מזון של צפרים קטנות כמו חוחית דרור ואף נברנים. 

ס"מ ואורך  7-נחפר בקירות של גדות נחל ובריכות דגים, מצוקי כורכר כשהפתח כ: קן

 מ כשבקצה היא רחבה יותר.ס" 120המחילה עד 

.הגוזלים נולדים עיוורים ביצים  6-ל 4בני הזוג דוגרים בין  2הקינון מתבצע באביב : רביה

 יום. 27וללא כסות ולכן שוהים בקן זמן רב עד 
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   Anas platyrynchos :ברכיה

 

 :עופותמחלקה

  .וזים מסנניםובר משפחה:

חום מנומר, נוצות במרכז הבטן סגולות בין פסים שחורים ולבנים, רגליים -נקבה: צבע

 סגולות הבטן במרכז נוצותראש ירוק , צוואר לבן, חזה חום ,וצדי הגוף אפורים ה-כתומות.זכר

 .ולבנים שחורים פסים בין

כנפין נעות בתנועה איטית ואינן יורדות מתחת לקו הגוף. כשצווארן משוך קדימה. הן  :תנועה

 עפות בלהקה בצורה של חץ ושוהות בישראל בתקופת החורף.

מסננת את המזון תוך שחיה כשראשה במים ואחוריה מזדקרים מעל המים. עיקר  :תזונה

 מזונה הוא צמחי ולעיתים רכיכות ותולעים.

ות חיזור ההזדווגות חלה באביב כשהזוג בונה קן על פני האדמה בסבך : לאחר פעולרביה

. לאורך התקופה מפגינים 9-13צמחיה קרוב למים, אך במקום גבוה(. מספר הביצים 

 התנהגות טריטוריאלית.

הברכיה הינה המקור לברווז הבית. בשל היותה סבלנית לנוכחות האדם ניתן למצוא אותה 

 או עומדים מים מקווי בקרבת . העולם רחבי בכל משתרע גידולה בית בגנים ובחצרות בתים.

 .וביצות לאיטם זורמים

 Anas crecca: שרשיר

 

 עופות מחלקה:

 : ברוזיים משפחה

גופו אפור כסף, ראש ערמוני ופס ירוק עובר לאורכו. הנוצות במרכז הבטן ירוקות עם : צבע

 .בחום מנוקד צהבהב החזה פסים לבנים.
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 עף בלהקה בצורת חץ. מגיע לארץ בספטמבר ועוזב במרץ. :תנועה

 צמחי וחומר יצורים זעירים הצפים במים כלואנמצא ליד כל מקווה מים מתוקים ו :תזונה

 וכן זרעים. ועלים שורשים, מים צמחי, במים המצוי

 על פני הקרקע.: קן

. ביצים 10-כ מטילה הנקבה. צפופה צמחיה בקרבת לרוב, הקרקע על נעשה הקינוןרביה: 

 .ימים 22 הוא הביצים לבקיעת עד הדגירה משך

 Ardea cinerea  אנפה אפורה:

 

 : עופותמחלקה

 : אנפתיים משפחה

 : בגלל הצבע השולט אפורשם

, גופהשל  התחתונים והחלקים בטנה, ראשה. שחור הצוואר וקדמת הראש ציצית, אפור: צבע

 .עגול שלה והאישון צהובות עיניה. לבנים

 בזמן תעופה למנוחה הן שומטות את רגליהן ומותחות את צווארן וגולשות ליעד. :תנועה

צדה את טרפה כשהיא קטנים  וזוחלים, תולעים, סרטנים, צפרדעים, רכיכות, דגים :תזונה

 עומדת במים ללא תנועה עד שבעל החיים אינו מרגיש מאוים ומתקרב.

 על העצים בעקר באירופה.: קן

 .יום 25שני בני הזוג דוגרים במשך  .ביצים 5-ל 2ן : מטילה בירביה

 

   Egretta alba:לבנית גדולה

 

 :עופותמחלקה

 אנפתיים: משפחה
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: שם המשפחה נובע מהכתוב בדברי חז"ל "למה נקרא שמה אנפה מפני שמאנפת שם

 )רוגזת,חרון אף( עם חברותיה )חולין ס"ג ,ע"א (.

לקראת האביב המקור משחיר והשוקיים מקור צהוב, רגלים שחורות ירקרקות : צבע

 מצהיבות.

 כשרגליה נוטות אחורה מעבר לזנב. איטיות  כנף בחבטות :תנועה

 : עיקר התזונה הם דגים וסרטנים אך טורפת גם נברנים קטנים.תזונה

במושבות צפופות בדרך כלל בקרבת מים על עצים, או בסבך קנים. הזכר בוחר את מקום : קן

הזרדים הנקבה מניחה אותם בצורה לא מסודרת כך שהלשלשת יכולה  הקן כשהוא מביא את

 ליפול.

 .יום 25 -ביצים קטנות שני בני הזוג דוגרים במשך כ  2-5נקבה מטילה בין ה :רביה

 

 Bubulcus ibis אנפית הבקר:

 
 עופותמחלקה :

 : אמפתייםמשפחה

חרקים בעשב וכן  אנפית הבקר בגלל מנהגה להיות בקרבת עדרים שבהליכתם מתגליםשם: 

  .טורפת

 והגב החזה הראש, חלקי נוצות חילוף ישנו הרבייה בתקופת מקור ורגליים צהובות: צבע

 .אדום צבע והרגליים חום צבע מקבלים

 .איטי חתירה במעוף,הצוואר  את מאד מכופפות הן מעוף בזמן :תנועה

 בעיקר הטרףלכידת  מאפשרבמעוף  והן במנוחה הן, S הלטינית כאות הכפוף צווארן :תזונה

שמתגלים לאחר חריש או עקב תנועת הבקר)בעקר חרגולים וחגבים(, חיפושיות,  חרקים

 פרפרים ולעיתים מנקרות טפילים מעל גבי הבקר.

 הקן לבניית החומר את אוסף הזכר. שטוחה קערית בצורת ומענפים מזרדים עשוי: קן

 . קינון חומר גניבת למנוע כדי ברציפות נשמר הקן. בבנייתו עוסקת והנקבה

 בצורה, ביצים 4 עד 2 עצים על קינון במושבות אוגוסט ומסתיים פברוארמ  הקינון :התרבות

 .בדגירה ביניהם מתחלפים ההורים שני. יום 22 נמשכת הדגירה .לבן בצבע סגלגלה
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 יםנפוצ יםצמח

 עב קנה שכיח

 

 החלולים הקנים. הנחל גדות לאורך גדולים שטחים צפוף קנים בסבך המכסה, שנתי-רב דגן

 אינם אך למפרקים ברור באופן מחולקים הם. מ"ס 4 – 3 ולעובי' מ 5- 4 לגובה מגיעים

 הוא העלה של התחתון חלקו. העלה יוצא שממנו מעובה פרק יש למפרק מפרק בין. מסועפים

 שהולך השטוח העלה טרף יוצר הנדן מראש. יציאתו למקום שמעל הפרק את העוטף נדן

 60 עד להגיע עשו הטרףאורך . הקצה כלפי צר ונעשה והולך מ"ס 6 עד מבסיסו ומתרחב

 )עלה חובק(.צדדיו מכל הקנה את המקיפות אוזניות לשתי מורחב הטרף בסיס. מ"ס

 אינם והם חום שצבעם התפרחת ענפי וכל מסועפות שיבולים הן הקנים שבראש התפרחות

 שהשיבולים יש אך, דצמבר עד יוני בחודשי הוא הפריחה מועד. לזה זה צמודים, מבריקים

 .יותר מאוחר גם הקנים בראש נשארות

. גבוהים תהום-מי בהם יש אך, יבשים הקרקע פני בהם במקומות גם צומח שכיח קנה-עב

 .שלו העבים השורש מקני במהירות מתחדש הוא שריפות לאחר

 

 קוצני קנה

 

 החלולים הקנים. הנחל גדות לאורך גדולים שטחים צפוף קנים בסבך המכסה, שנתי-רב דגן

 ולעתים למפרקים ברור באופן מחולקים הם. מ"ס 2-3 ולקוטר' מ 4- 3 לגובה מגיעים שלו

 פרק יש למפרק מפרק בין. קטנים עלים ועליהם קצרים ענפים ונושאים מסועפים הם קרובות

 למקום שמעל הפרק את העוטף נדן הוא העלה של התחתון חלקו. העלה יוצא שממנו מעובה

 ובינו מהקנה יותר רחב איננו הטרף של בסיסו השטוח העלה טרף יוצר הנדן מראש. יציאתו

 שארכו יש. בחוד ומסתיימים צרים ונעשים הולכים העלים. דקות שערות ציצת יש הנדן לבין
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 שבולים הן הקנים שבראש התפרחות'.מ חצי עד מגיע שהוא ויש מ"ס כמה רק הטרף של

 עד בהיר-ירוק שצבעה מבודרת תפרחת יוצרים אלא לזה זה צמודים אינם שענפיהן מסועפות

 מתחדש הוא שריפות לאחר. וביצות נחלים גדות על, לחים במקומות צומח הקנה. מבריק לבן

 . שלו העבים השורש מקני במהירות

 קדוש פטל

 

 מאוד קוצניים הענפים. דבר כל על שמטפסים מאוד וסבוכים מאוד ארוכים ענפים ששולח שיח

. מדי יותר לצמח שמתקרב מי כל הלוכדים וקשים חומים כפופים קוצים אורכם לכל ונושאים

 והעורקים משוננת ששפתם עלעלים שלושה שנושאים גדולים תלתן כעלי נראים הצמח עלי

 לפי" קדוש" השם את לפטל נתנו עלה שבכל העלעלים ששלושת האומרים יש. בולטים שלהם

 נקרא הוא ולכן פטל של שיח למעשה היה הבוער שהסנה חושבים אחרים. הנוצרית האמונה

 .קדוש

 בכל פורח הוא. הנחל מגדות ניכרים חלקים ומכסה לחה האדמה בהם במקומות גדל הפטל

 וביניהם רבים אבקנים הפרח במרכז. ומקומטים ורודים כותרת עלי 5 לפרחים. הקיץ חודשי

 אלא יחיד פרי איננו הפטל של הפרי לכן. הפרחים ברוב כמו אחד עלי ולא, עליים מספר ישנם

 לאדום צבע משנות כך-אחר ירוקות הן בוסר בעודן. לזו זו הצמודות ענבות מכמה מקובץ פרי

 חושש שאיננו מי כל. מתקתק וטעמן שחור צבען( אוגוסט מחודש החל) משבשילות וכשהן

 הזרעים את ומלשלשות הפירות את אוכלות הציפורים. ולטעום לקטוף מוזמן מהקוצים

 השורש קני באמצעות ומתרבה מתרחב הוא זאת עם יחד. הצמח  את מפיצות וכך הקשים

 .שלו הארוכים
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 מצרי סוכר-קנה

 

 ממערב אחד בגוש ושתול המערביים בחולות גבעות צפוף קנים בסבך המכסה, שנתי-רב דגן

. מסועפים אינם והם מ"ס 1-כ ולקוטר' מ 3- 2 לגובה מגיעים שלו הקנים. מעברות לגשר

 יוצאים העלים. ארגמניים כתמים עליהם ויש חלולים אינם אך לפרקים מחולקים הקנים

 יש לטרף הנדן בין. הקנה את שעוטף נדן מהם אחד כל של התחתון ובחלקו מהמפרקים

, ומלבין בולט הראשי העורק. כחלחל גונו, מ"ס 1 רוחבו, וארוך צר הטרף. קרומית לשונית

 .לאורכם אותה כשמעבירים האצבע את וחותכים משוננים הטרף שולי

 הפריחה. מ"ס 50 לאורך מגיעות והן מבריק לבן שצבען מסועפות שיבולים הן התפרחות

 מתפשט איננו הוא אך מסועף שורש קנה זה לצמח. ינואר עד מאוגוסט ובסתיו הקיץ בסוף

 .גדולים שטחים ומכסה

 מחודד חנק

 

 אחרים ובמקומות הצבים גשר באזור אחרים צמחים ועל הקנים על שמשתרג עדין מטפס

 העלים. עליהם ומטפס הצמחים סביב נכרך מ"מ 2 כ בעובי ועדין דק הגבעול. הנחל לאורך

 פטוטרת עלה לכל. הגבעול לאורך בזוגות מסודרים שהם אומרת-זאת. נגדיים לב דמויי

 . מ"ס כמה באורך

 חשופה איננה האבקה שבהם האסקלפיים למשפחת אופיניים, באשכולות מסודרים הפרחים

 הפרח גבי-על שהולכים חרקים. שבפרח חדרים בתוך החבויות באבקיות מרוכזת אלא

. לפרח מפרח אותה ומעבירים רגליהם בעזרת האבקיות את מוציאים הצוף אחר בחפשם

. סרגל דמויי הפירות. אוקטובר עד מאפריל פריחה. בקבוצות ערוכים ורודים לבנים הפרחים
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 ממשפחה הצמחים בכל כמו. ברוח בקלות נישאים ציצית בעלי הזרעים. מ"ס 7 עד אורכם

 .רעל חומרי המכיל חלבי שרף יש ובעלים בגבעולים, זאת

 מצרית לוביה

 

. ולאכול לבשל אפשר שלו התרמילים שאת הקטניות ממשפחת מטפס היא המצרית הלוביה

 בעובי הגבעולים'. מ 3 – 2 לגובה ומגיעה הנחל לאורך מקומות בכמה הקנים על מטפסת היא

 שניים, עלעלים שלושה אחד שבכל העלים מסודרים לאורכם. הצמחים על נכרכים מ"מ 3

 .  קטנים לוואי עלי שני גם ישנם עלה כל בבסיס. פטוטרת על נישא והשלישי צמודים

 וצורתם בולט צהוב צבעם, גדולים הם, הענפים שבקצות בתפרחות מקובצים הפרחים

 לא אם. רבים זרעים ומכילים וישרים ארוכים התרמילים. הפרפרניים משפחת לבני אופיינית

 .הזרעים את ומעיפות שמסתלסלות קשוות בשתי ונפתחים מתייבשים הם אותם קוטפים

 הביצות קיתבי

 

 במקומות גם מופיעה היא אך, הצבים לגשר מצפון השביל ליד אותה למצוא קל החורף בעונת

 מ"ס 60 לגובה עד ומגיע אחרים צמחים על שנשען שנתי-חד צמח זה. הנחל לאורך אחרים

 העלה ציר גבי על יושבים העלעלים. יותר או עלעלים זוגות 4 ולהם מנוצים העלים. לערך

 לצמח מסייעות הקנוקנות. בזיף מסתיימת ולעיתים מסועפת לעיתים, בקנוקנת שמסתיים

 .שבקרבתו הצמחים על לטפס

 – הפירות. ורדרד או קרם או לבן צהבהב צבעם. צרים פרפרניים פרחים מרובות התפרחות

 .ומחודדים קצרים תרמילים
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 גדולה שנית

 

 שיח הוא. מעברות לגשר ממזרח הנחל צדי משני אותו למצוא ניתן שכיום אופייני גדות צמח

 ללא הגבעול על יושבים, שעירים, רכים, נגדיים העלים'. מ 3 גובה עד לעתים שמגיע זקוף

 מחיקי יוצאים הצדדיים והענפים היות. הגבעול את לופת בסיסם, מעט גלוניים, פטוטרות

 . זה מול זה יוצאים, נגדיים הם גם העלים

 צפופות התפרחות. נובמבר עד מיוני, בקיץ פורח הוא למים הקשורים צמחים כמרבית

 נגדיים, מקבילים, זקופים הפריחה-גבעולי. גבעולים בראשי נישאות והן, מוארכות, וגדולות

 בצורת מאוחים הם של הכותרת ועלי סגולים-וורודים הפרחים. חנוכיה לעתים המזכירים

 מהתפרחות אחת בכל הפרחים. דבורים אליו שמושך צוף מצטבר הכותרת בבסיס. משפך

 .מעלה כלפי מלמטה בהדרגה נפתחים

 ריר המפרישות שערות מכוסים הזרעים. קשוות בשתי נפתח, זרעים-רב, יבש, מוארך הפרי

 .ציפורים לרגלי דבוקים כשהם למרחקים להתפזר יכולים הם וכך, דביק

  ( פולש צמח ) מכונסת אמברוסיה

 

 והסירו מכניים בכלים בו שעבדו מקום בכל שמסביב והמטעים ובשדות הנחל לאורך מתפשט

 נראה הוא. לאזורנו הגיע איך בדיוק ברור ולא ב"מארה הצמח של מוצאו. מקומי הצומח את

 נפוץ הצמח. הנחל אורך לכל והופץ הלך ומשם שכם נחל ליד שנה 12-כ לפני לראשונה

 .למקום ממקום חקלאיים כלים י"ע שמועברים שורש-קני של בקטעים או בזרעים
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 3 – 2 לגובה מגיעים זקופים קצרות שערות בדלילות מכוסים, מאפירים, גליליים הגבעולים

 ביצניים, פטוטרות על נישאים, הגבעול בבסיס נגדיים לעתים, כלל-בדרך מסורגים העלים'. מ

 צרות לאונות שלוש-פעמיים גזורים הם. שרך עלי ומזכירים הכללי במראם איזמלניים או

 מכוסים - משייניים, מאפירים העלה טרפי מכונף העלה ציר, תמימים ששוליהן ומוארכות

 .זעירות בבלוטות ומנוקדים - צדיהם משני ועדינות קצרות שערות בצפיפות

 פרחים של זכריות תפרחות העליון בחלק חלקים לשני מחולקות הגבעולים בראש התפרחות

. ברוח שלהם האבקה את ומפזרים מטה כלפי שמוטים הפרחים. בלבד אבקנים שבהם

 את המייצרים שהם וקטנים ירקרקים נקביים פרחים מספר התפרחת של התחתון בחלקה

 .הזרעים

 הוא האלרגני הגורם. ב"בארה ביותר החמור האלרגיה גורם הצמח של קרוב הוא זה מצח

 גדלים בו באזור האוויר את הנושמים כל של לאפם גם ומגיע ברוח המתפזרת האבקה

 .הצמחים

 וגדלה מאוד נוצה כבר היא אך האמברוסיה את להדביר מאמצים נעשים האחרונות בשנים

 .לגמרי אותה להדביר  נצליח לא פעם שאף וייתכן החוף מישור בכל רבים בשטחים
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 :מקורות

 .נכתב ע"י עמרם אשל -צמחים

  .בישראל ונופים טבע

 .2011 ג"רט עבור פולק גדי-בישראל הכחדה בסכנת צמחים שימור

 .2010 ג"רט לחים גידול ובתי הנחלים ושימור שיקום

 .הטבע להגנת החברה לנחל םיגעגוע

 .נחלים ניטור-ונחלים מים אגף הסביבה להגנת משרד

 רשות הטבע והגנים.– ג"רט פרסומי

 .חיים בעלי ביולוגיה מדעים– ח"מט

 .א"ת אוניברסיטת-טבע קמפוס

 .י"א של והצומח החי אנציקלופדיה

 /http://www.wildflowers.co.il/hebrew-השדה צמח

מועצת עמק חפר,משרד הגנת   -מים חיים זורמים בנחל אלכסנדר תוכנית לימוד לכתות ו'

 הסביבה

 על הנוטריה גור עובד של מאמר

http://www.lsa.umich.edu/ummz/ 

http://www.teva.org.il/?CategoryID=709&ArticleID=2772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


