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בירידה



ובעליה



הלבלוב לאחר הגשם הראשון

שעורת הבולבוסין

פסיגי בקע-דו

ישראלית-מרווה ארץ

שורש-שינן עב



סתוונית היורה

בבית גידולה

הטבעי



שורש-שינן עב

שימו לב להבדל באורך

!הגבעול בפרח ובפרי



הלחמי-קדד ביתדבקה אפורה

?נקודציפורן

?זרעי-דו? ישראלי-אשחר ארץ



?איזה חיות רואים אחרי הגשם הראשון

טיול אחרי הגשם הראשון הוא הזדמנות להצצה לא רק בצמחי הבצל והפקעת הפורחים אלא גם בחרקים ופרוקי רגליים 

.היוצאים לפעילות אחרי הגשם

המתרוצצת  , מצוידת בלסתות חדות, חיפושית טורפת גדולה ושחורה: הרצה השחורהבאזורי חולות וגבעות כורכר בולטת 

.בזריזות בחיפוש אחר חרקים ופרוקי רגליים

.המזדחל כמו סרט שחור ומתגלגל לפקעת שבלולית כשמציקים לורב רגל השחור נפגוש את ה, במדבר ובאזור ההר

הקשה האוטם את קונכיתם ומחבר אותם  " פקק"לאחר שהגשם המיס את ה, יוצאים לפעילות הזדווגות ואכילהכל החלזונות

. יהודה וק. ק, יש שני מיני קדמום. קדמוםולבנונית הבתה: ראינו שני מיני חלזונות. לגבעול או לאבן שבחרו לבלות בה את הקיץ

כי הם כידוע , ההזדווגות של שבלולים היא חגיגה בפני עצמה. שבנקודת המפגש של אזורי תפוצתם יוצרים בני כלאיים, השומרון

זה יוצר  . ויכולים להתחבר בשניהם בו זמנית כשכל אחד משמש גם כזכר וגם כנקבה, כלאמר מכילים שני אברי מין, הרמפרודיטים

, החשופית הצהובה מזדווגת במעגל, רוב החלזונות כולל חלזון השדה מזדווגים פנים אל פנים: מגוון אפשרויות של תנוחות זיווג

ויש המגדילות לעשות באורגיה רבת משתתפים  , יש חשופיות המזדווגות כשהן תלויות על קור של ריר מפותלות אחת סביב השניה

(.תמונות)הכוללת שורה של חשופיות מחוברות זו לזו 

ראינו שטח אדמה מחורר לעשרות  , במקום פתח ראשי יחיד המאפיין את הקן כל השנה: נמלת הקצירשינוי בולט מתרחש בקיני 

יש לנקות ולשפץ אותו  , אם חדרו מים ובוץ לקן: ובכן קרו כמה דברים? מה השתנה. חורים קטנים דרכם נכנסות ויוצאות נמלים

הרטבת הקן היא גם הזדמנות להעמיק אותו וליצור חללים חדשים לגידול הרימות החדשות שיבקעו  . ולהוציא את כל הבוץ החוצה

ואכן ראינו קינים רבים עם  , יש להוציא אותם לייבוש, אם נרטבו חלק ממאגרי המזון. מהביצים המוטלות לאחר מעוף הכלולות

(. ראו תמונות)או שעורה שהוצאו לייבוש /מצבורי זרעים של חיטה ו

הסתקרנו מי היא . גילינו גם קיני נמלים קטנים יותר שחלקם זרוע בגוויות ושרידי נמלות קציר רבות, בנוסף לקיני נמלת הקציר

(. ראה תמונה)זריזות שהן כנראה הנושאות באשמה יות'ינג'נמלים גולאחר המתנה קצרה הופיעו בפתח הקן , הטורפת



לבנונית הבתה
רצה שחורה

רגל שחור-רב נמלת הקציר



קדמום

לבנונית הבתה



חיי המין המגוונים

:של הרכיכות

כנראה שיש לנו

.עוד מה ללמוד

(לקוח מספר שלי)



הקציר עם עשרות פתחים-קן נמלת

וזרעי חצב פרוסיםוגרעיני שעורה 

לייבוש



יות'ינג'הרוצחות הג

לפי ערימות הפגרים של

,נמלת הקציר בשולי הקן

נמלה זו טורפת נמלים

.תמימות אחרות



הספרית הבלוטה

לבנין משוישדרומי הצלף

סטירית היבלית

פשפש פנדור אדמוני



:עובדות מעניינות על טרמיטים

.שמהם התפתחותיקניםהטרמיטים אינם קרובים במוצאם לנמלים אלא דווקא ל❖

. הגר בקן לצד המלכה וממשיך להזדווג איתהמלךאצל הטרמיטים יש גם , מלכהבניגוד לנמלים ולדבורים שאצלם יש רק ❖

.בעלי ראש גדול ולסתות מפותחות השומרים על פתח הקן מטרדניםחייליםוכן פועלות מרבית הפרטים במושבה הם 

,  בתא נפרדהמלכה מזדווגת עם מספר זכרים במעוף הכלולות  ושומרת את הזרע של כל זכר , אצל הנמלים והדבורים❖

.אין סידור כזה בטרמיטים. אשר במשך חייה ישמש להפרית הביציות

.שנה30-50ועשויה לחיות , יותר מכל חרק אחרמאריכת ימיםמלכת הטרמיטים ❖

.בניגוד לנמלים ודבורים העוברות גילגול מלא, נימפה ובוגר, הכולל ביצה, גילגול חלקיהטרמיטים עוברים ❖

בארץ יש מספר מינים של  . פרט לאנטארקטיקהבכל היבשותטרמיטים הם מהחרקים הנפוצים ביותר בעולם ומצויים ❖

בעצים  במרכז ובצפון הארץ הם מצויים לרוב . מתחת לאבןכשהקן מצוי באדמה ופתחו ממוקם , רובם בנגב, טרמיטים

.מטרים3-5במדבריות באפריקה ובאוסטרליה יש קיני טרמיטים המתנשאים לגובה . מתים

.מליוניםלכמה מאותמספר הפרטים במושבת טרמיטים נע בין כמה ❖

כמו צלולזות ופקטינזות המצויים אנזימים50-שהם מפרקים בעזרת כ, או עץמחומר אורגני נרקבטרמיטים נזונים ❖

יש מיני טרמיטים בדרום ובמרכז אמריקה הגורמים נזקים במליוני  . חומר אורגני בטבעמיחזורלכן חשיבותם ב. בקיבתם

.אחד ממינים אלה פלש לאחרונה לישראל. וגרמו לשינוי סטנדד הבנייה במקומות אלה, דולרים למבני עץ ובתים

.להפקת האנזימים לפרוק תאית מהחיידקים שבקיבות הטרמיטים האחראים לעיכול החמר העיציפרויקטים מסחרייםישנם ❖

לאחר מעוף הכלולות של  . ובני אדם בתרבויות מסוימות, ציפורים, לבעלי חיים רבים מעקרביםמאכל תאווההטרמיטים הם ❖

,  ציפורים, לטאות, ( רצות)חיפושיות טורפות , עקרבים, הם נאכלים בכל פה באמצע היום על יד נדלים, הטרמיטים במדבר

.ויונקים כמו דוב נמלים וארמדילו



קן טרמיטים בעמק האומו באתיופיה

עביד צהוב טורף טרמיטים

לאחר מעוף הכלולות

חיילים ופועלות

בפתח המחילה

africafreak.com



טרסות בירידה לנחל כיסן



שכבת נארי מעל משטח סלע



השקיה לצאןושוקת בורות מים 



הלחמי-קדד בית קורנית מקורקפת

שברק מצויכריך הערבות

Kalanit.org.il

נואית קוצנית



בוצין הירדן בליבלוב ובפריחה



יחר'פיתולי נחל ג





שבילים עתיקים

יחר'שביל הנזירים בנחל גבירידה לנחל כיסן



רפואילבנה מצוישקד שרביטן ריסני



חצב מצוי 

אכול , בליבלוב

ואכול לגמרי , חלקית

ידי צבאיםעל 

המרשיעעדות



כתלה חריפה ולבנין משויש



סימוני דרך מקומיים



כיבשני סיד



כבשני סיד

בודדהגת 



המעיין ליד הלאורה

ושערות שולמית

שרכרך ריחני



?למה חלק משיחי הצלף המצרי עם עלים וחלק בשלכת



:ממצאים ליד הלאורה

חרסים ואבן הנראית

ששמשה למשחק



תעלת מים בור מים התבודדותמערת 

שרידים לישוב בלאורה



בור מיםתעלת מים

מדרגות ?????????





?ומים האלה'מי בנה את הרוג



סלעית לבנת כנף



יחר'מצוקים מרשימים בנחל ג



נביטת

שעורת 

הבולבוסין

למרגלות

המצוק






