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אורי פיק: צילום ועריכה

אבי שמידע: טקסט



:1תחנה 

מיכאל-מעגן



שקנאים



בטן -וביצניות לבנות, תמירון, ,חרטומית ביצות



לוחם

זוג ברכיות ושלושה לוחמיםתמירונים

.עוף ביצה נודד החולף בארצנו בדרכו מצפון ארופה לאפריקה

בקיץ עוטה הזכר צווארון נוצות ציבעוני אותו הוא פורש במופע

.קבוצתי עם זכרים אחרים על במה כדי להרשים את הנקבות

לוחם במופע בקיץ



חסידה שחורה פרפור עקוד



שחף האגמים



כרכום גייארדו



:2תחנה 

מצוק הארבעים

וחורשת הארבעים

אלון מצוי גדול

"עץ הקופים"הידוע כ





חפירות דורבנים

י "איצטרובלים מכורסמים ע

חולדות מצידם הרחב



אורן ירושליים

אורן טבעי בהתחדשות



זית-בר

"תספורת פרה"

הנוף במרכז הגזע חסר

בגלל רעיית פרות



אלת המסטיק

בעלי זרע חיוני-הפרות השחורים

עקרים-הפרות האדומים



בצבעי שלכתישראלית -אלה ארץ



קטלב מצוי

.התיבשות מול ליבלוב: בשיא היובש

השנה מרבית הפרות אינם מגיעים להבשלה מלאה ולהתרככות

אלא נותרים קשים ונופלים לקרקע



אשחר מנוקד

עד בניגוד-אשחר מנוקד הוא ירוק

זהו אלמנט. ישראלי-לאשחר הארץ

השייך , כדוגמת אדר סורי" ארמני"

כנראה לקבוצה מיוקנית רליקטית

במזרח הים התיכון שקרוביה כיום

כך גם אלון זהוב. סין. מע. בדר

.הקפריסין וארז הלבנון



רתמה קוצנית קידה שעירה

הקידה השעירה היא מין מונוטיפי

תיכוני שאפשר לראות-מזרח ים

בה סקציה בתוך הסוג הגדול

מוזר ולא".  GENISTA "–רתמה 

באביב

ברור מדוע רתמה קוצנית

גדלה רק בכרמל אך איננה

.מין אנדמי לישראל



סקליגריה כרתית כלך מרוקני

לכלך מרוקני גבעול דק לעומת

כלך מצוי ושאר מיני הכלך בארץ

עליו וגבעוליו(. הנגב. למעט כ)

.בעלי גוון כחלחל



ניסנית

כינורית

חרחבינה

חרמשית



דודא רפואי

הדודא שייך לקבוצה סובטרופית ממשפחת הסולניים

, כמו הזיקית. התיכון-ואין לו שום קרוב באגן הים

רואים בו, ואלת נמסטיק, חרוב מצוי, נמפית הקטלב

שריד מיוקני של הצימחיה הטרופית ששלטה 

. באירופה בתקופת המיוקן עד מרכז פולין

("שיקוי האהבה)סיפורי האפרודיזיה "הוא מפורסם ב

.באכילת ציפת הפרי



חצב יקינתוני-בן גביעונית הלבנון



טבורית נטויה



זוטה לבנההסלעים                                                                      ( בלוטת)גלונית 

הסלעים היא המין השולט( בלוטה)גלונית 

תיכוני-במצוקים וסלעים חשופים בחבל הים



חלבלוב מגובשש

חלבלוב מגובשש קרוב מאוד לחלבלוב השיח

(ולא בתפרחות ובפרחים)ונבדל ממנו רק בעלים 



מצוק צנירים וספסל

(ארוזיה)צנירים נוצרים משילוב של בליית מים 

(מפרקי סלעים)ושל מיקרואורגניזמים ליטוטרופים 

הגורמים להמסה של הגיר וליצירת צניר שלילי



אירוס הסרגל

מין של אירוס הלבנון-אפשר לראות בו גם תת

לגבי מגוון. עקב מציאות אוכלוסיות מעבר בגליל

המופע הסגול חריג ומופיע רק בכרמל: הצבעים



אירוס הסרגל

מופע סגול



נרקיס מצוי



סרטביש טורף זבוב צרעוני

.עכביש דמוי סרטן המתקדם בהליכה הצידה

תופס, אורב לטרפו בצד התחתון של הפרח

סרטבישים הם לבנים. אותו ומוצץ את לשדו

.בהתאם לצבע עלי עטיף הפרח, או צהובים

הבולטים מתוך צינור , הדור העליון, האבקנים3-שימו לב ל. נרקיס מצוי

הופעת שני דורי אבקנים , לפי אמוץ דפני.הכותרת ומתאימים להזין זבובים

בעוד שבפברואר, אופיינית לפריחת הסתיו( הטרוסטיליה)בעלי אורך שונה 

.פורח זן הביצות שבו כל האבקנים חבויים

פישפש זעיר הנראה

כפישפש אדמוני



.מגוון צבעים באותו גוש פרחים נובע משונות גנטית-רקפת מצויה



שימו לב להבדל באורך עלי הכותרת



...גם לעלי הרקפת יופי משלהם

.שכיחה בדגמי עלי הרקפת( פולימורפיזם)צורתיות -רב

מבוסס)יש השערה שמגוון הדגמים מופיע בעיקר בעלים רעילים 

(על מחקרים בתילתן





חיננית הבתה

.השנה הפריחה דלה במיוחד

רוב הפרטים לא פרחו בגלל

.מיעוט הגשמים



דבורה יחידנית

זבוב צירעוני



שורשים-כתמה עבת



חוחן הקינרס

באתרים, קוץ השכיח בקירבת משכנות צאן

.עתירי זבל העשירים בחנקן



בוצין אופקי

בוצין לקוי

אבקנים ולא4הפרח מכיל 

כמו במרבית מיני הבוצין5



האם שערות שולמית

?יכול להתייבש כמו חזזית

השרך מתחדש במהירות, לאחר הגשם

בדומה לחזזיות



שום האבקנים

כלך מרוקני

וחטמית זיפנית

בוצין  אופקי בוצין

טריפולי



כתלה

חריפה

עלים-פרע קטן

אספרג החורש



כריך

אפרפר

מלעניאל

מלענים-קצר



מצוק הארבעים

הקטע בו המצוק

מתבלה והופך

לצניר



קיסוסית



מגוון עלי הקיסוסית



טמוס מזרחי



עצבונית החורשמתנן שעיר



מערת קבורה בשולי עמק הבאר



תחנת רכס כרמיה

מפאת קוצר הזמן לא נבקר בה



גיר בית אורן

קרטון עוספיה

דולומיט יגור

בית אורן



אדמת

טוף

אדמת 

קרטון

אבן בזלת



מערת ישח 

במדרון הצפוני של

רכס כרמיה



ישראלי-אשבל ארץ

שולט במצוקים



כרכום חורפי





:סתוונית היורה

סוף פריחה

נמלים



דבורנית שחומה



גבעת אירוס הסרגל בדרך נוף ליד מוחרקה: 3תחנה 



נוף טרשי

אלון מצוי ונרקיסים



אלוני תולע



":תספורות פרה"אלון מצוי ב

תספורת תחתית                                    תספורת עילית 

".בונזאי"תצורת . אלון מצוי אכול עד עפררעיית הפרות גרמה לחישוף כל הגזע התחתון



, חורש מעורב של אלון מצוי

וקטלב, ער אציל, אלון תולע

?אמנית ביצתית



מצפור טייסת העמק

תצפית נוף ליד המוחרקה



מצוקי נחל עקב

וקריית חרושת

מצולמים מדרך

נוף כרמל



חרחבינה חרמשיתנושא פרי                              ער אציל 



חלב הררי-נץ



חלב הררי-מאביקים בנץ

זבוב תסיסה זעיר

דבורת

הדבש

דבורה

יחידנית



צוף מזדמניםעוד מוצצי 

ציבעון שקוף

נמלה

זבובים



. יער אלון תבור ושיחיות קוצניות ליד בת שלמה: 4תחנה 



משתלטת על שטחים פתוחיםסירה קוצנית 



אלון תבורתאומי זוג 

באפיק נחל גפן



אלוני תבורועוד 



אלון מצוי

"תספורת פרה"ב



ישראלי-אשחר ארץ



עכובית

הגלגל



מערת קבורה רומית


