
בשיתוף בית ספר שדה עפרה החברה להגנת הטבע
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מגדיר צמחים בבקעה

פסטיבל



חרצית עטורה <<<

מקור השם חרצית הוא בצבע הזהוב העז של 
הפרח, )חרוץ – זהב( או בגלל הדמיון של הפרח 
לשמש- שאחד משמותיה הוא חרס.
החרצית פרח סתגלתן שגדל בשדות, צידי דרכים 
ומדרונות ברוב חלקי הארץ. 
עונת הפריחה שלו בחודשי פברואר-מאי בהם 
ניתן להבחין במרבדים צהובים יפיפיים ובריח 
העז שמאפיין את החרצית. 
ברפואה הבדואית העממית נהוג         
לבשל את עלי הכותרת הצהובים של     
החרצית ולשתות את המשקה   
כתרופה להורדת חום.





עכנאי יהודה <<<
מקור שם הצמח הוא בדמיון שבין מראה הפרח לבין פה 

פעור של נחש )עכן(, המודגש על-ידי צלקת העלי )האיבר 
הנקבי בצמח( שמפוצלת כמו לשון של נחש. 

לפני פתיחת הפרח צבע עלי הכותרת סגול כחלחל ורוד, והוא 
משתנה עם ההזדקנות לצבע ארגמן. החרקים המאביקים 

יודעים להבדיל לפי הצבע בין פרחים זקנים שכבר הואבקו 
ופרחים צעירים שעדין לא הואבקו. 

אפשר לדמות את תהליך הזדקנות הפרח על ידי חימום 
באופן מלאכותי )לדוגמא על ידי מצית( והפרח ישנה את 

צבעו )אותו אפקט של החרק בתוך הצמח(

חלביב רותמי <<<

שיח מדברי גדול שחובב מאוד חום ויובש, ולכן 
נפוץ בבקעה וכן בשאר איזורי מדבר וספר מדבר 
בארץ.  ענפיו של החלביב ירוקים ומהם הוא מבצע 
פוטוסינתזה, וכשהם נפגעים מופרש נוזל חלבי רעיל 
ומכאן השם שלו.
הפרחים היפים  של החלביב הרותמי מפרישים ריח 
מסריח שידוע שמושך זבובים ובכך הם מאביקים 

את העץ ומפיצים אותו.

רותם המדבר <<<
הרותם הוא שיח שנפוץ באיזורי דרום הארץ ואיזור החוף 

ומאופיין בענפים הירוקים, הארוכים והגמישים שלו 
שיכול להגיע גם לגובה של 2 מטר וחצי. בכדי להתמודד 

עם האזורים החמים בו הצמח חי יש לו שורשים עמוקים 
המגיעים עד לעומק האדמה למי תהום.  

 רוב השנה הוא קירח מעלים/פרחים אך בתקופת הפריחה 
שלו בחודשי ינואר-אפריל  הוא מתמלא בפריחה לבנה 

משגעת עם ריח משכר שמושך מאביקים.



פרח נפוץ בארץ שפורח בין חודשי ינואר-אפריל, בעל 
פריחה בצבע סגול עם כתם לבן מדהימה ביופייה!

 מקור השם צהרון הוא מהתכונה הייחודית שלו להשאיר 
את פרחיו סגורים עד שעות הבוקר המאוחרות ולהיפתח 

בבת אחת בצהריים.  מטרת הדוגמא הלבנה והפס הצהוב 
שנמצאת על גבי העלי כותרת הסגולים של הצהרון היא 

לכוון את החרקים המאביקים אותו על האבקנים.

עדעד המדבר <<<
צמח קטן ויפיפה שבית הגידול שלו באיזורי מדבר. 

העדעד  בעל פריחה עדינה בגוון תכלת, ועליו 
מסודרים כמו שושנה לגבעול. שמו ניתן לו בגלל 

שפרחיו אינם נובלים, כאילו הוא חי לעדי עד. 
חיי העדעד קצרים- הוא נובט בנובמבר, פורח 

באביב וכבר באפריל הוא נובל ומת ונבטים אחרים 
צומחים במקומו. כדי להבטיח שהנבטים החדשים 

יצמחו בבית גידול שמתאים לצמח עם תנאים טובים 
להישרדות, נבטי העדעד לא מופצים למרחק ונשארים 

קשורים לגבעול של הצמח.

בן חרדל מצוי <<<

צמח ממשפחת המצליבים –שמזוהים עם סידור עלי הכותרת 
של הפרחים שלהם בצורת צלב. 
צבע הפרח הוא צהוב קרמי וסימן ההיכר הבולט שלו הוא 
העורקים הסגולים לאורך הפרח.
בן החרדל מצוי בישראל נפוץ מצפון ים המלח, לאורך בקעת 
הירדן עד לדרום הגולן. עלי בן החרדל אכילים, עשירים 
בויטמין סי ואשלגן וטעמם חרדלי חריף שמזכיר את הטעם 
של עלי הרוקט.

צהרון מצוי <<<



תורמוס ההרים <<<

צמח בעל פריחה גבוהה כחולה מרשימה, פורח בין 
חודשים פברואר- מאי בעיקר בהרים בצפון הארץ, 
שומרון ויהודה וצובע את ההרים במרבדים כחולים 

משגעים.
לתורמוס מנגנון האבקה מיוחד: כאשר חרק  מגיע אל 

הפרח נלחץ החוצה גושיש קטן של אבקה שנדבק 
לחרק. כך כל פעם שיבקר חרק בפרח ישתחרר גוש 

אבקה שיבטיח את המשך הפצת הפרח. ניתן לדמות 
את סוג האבקה זה ללחיצה על משחת שיניים כל 

פעם על מברשת השיניים.
כדי לסמל לחרקים איזה פרח כבר הופרה ואין בו 

אבקה ולאיזה פרח "שווה" להם להגיע, על גבי עלי 
הכותרת הכחולים של התורמוס ישנם 2 פסים לבנים 

שלאחר שהאביקו את הפרח הופכים לוורודים, וכאילו מסמנים לחרק "אל תבוא אליי, אין לי אבקה, לך 
לפרח שמעליי" 

לגרעיני התורמוס יש טעם של אפונה עם טעם לוואי מריר )מכיל מעט רעל( ובתקופות כמו מלחמת העולם 
הראשונה שהיה מחסור קשה באוכל נהגו לאכול אותם.



אירוס הגלבוע הוא מין  יפייפה שגדל בארץ ישראל בלבד! 
גם בארץ נפוץ רק באזורים גלבוע, הרי שומרון, ובחלקים 
הצפוניים של הבקעה. האירוס פורח במרץ-אפריל  ומתהדר 
בפרח ענק  שיכול להגיע לגובה של 90 ס"מ, ומופיע בקבוצות 
צמודות של פרחים בשלל גווני סגול יפיפיים.
בשנות ה-20 אוכלוסיית אירוס הגלבוע נפגעו קשות בעקבות 
קטיף של מטיילים, ייעור של הגלבוע ובניית יישובים על בתי 
הגידול שלהם. בעקבות הנזק הגדול שנגרם לאירוס, החברה 
להגנת הטבע יצאה במצבע הסברה לאזרחים, פעלה נגד 
תוכניות בינוי על בתי הגידול של האירוס ואף האביקה את 
הפרח בצורה ידנית עם מכחול! המאבק הצליח ומצב אירוס 
הגלבוע השתקם.

העירית בעלת פריחה לבנה שיכולה להגיע עד לגובה מטר! 
פורחת  בחודשי ינואר-אפריל באזורים רבים בארץ-מהצפון 

)גליל, גולן( לעמקים, בקעה והרי יהודה ושומרון. עלי העירית 
בצורה של וי שעוזרת לתפוס את טיפות המים היורדת בגשם 

ולהוביל אותם לפקעת העירית.
בית גידול נפוץ של העירית הוא בשטחים בהם יש רעייה 

מסיבית של צאן. הסיבה לכך היא שעלי ופרח העירית 
מצוידים ברעל ובמחטים קטנות שפוגעות בבע"ח ולכן היא 

לא נאכלת על ידי חרקים ועל ידי הצאן ויכולה ליהנות משטח 
שהתחרות בו על משאבים קטנה יותר מבלי חשש להיאכל על 

ידי הצאן.
ברפואה הבדואית העממית יש שימושים רבים לעירית: 

הסרת יבלות, טיפול בצהבת, הכנת תה וערק.

עירית גדולה <<<

אירוס הגלבוע <<<



להתראות בשנה הבאה


