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הקדמה
המגדיר לצמחי־הבר של א ח ישראל מהוה נ ד ב ךי סו ד בלימוד צמחיית הא ח  .המגדיר
נועד לתלמידים ולמורים ,למדריכים ולחוקרים ,לחקלאים ולכל חובבי הטבע .תפקידו
לאפשר הכרה בסיסית של צמחים וכינרם בשם הנכון .הכרת הצמחים היא שלב
ראשוני בחקר עולם הצמחים ובעלי החיים הסובב אותנו .תהליך ההגדרה מחייב
את המשתמש במגדיר למקד את התבוננותו בסימנים מאפיינים ,המפרידים בין הצמחים או
מאחדים אותם .עניין רב יש בהכרת בתי־הגידול של צמחי הארץ .ידיעה זו עשויה
לסייע להגדרת הצמח לא פחות מתכונות מורפולוגיות ,שעליהן מתבססת ההגדרה ברוב
המקרים.
רשימת הספרים העיקריים הדנים בצמחיית א ח ישראל ,המובאת בסוף ההקדמה,
משקפת מעט את תולדות חקירת הצמחייה באזורנו .כך נמצא כי מלאו יותר מ־20
שנה מצאת החלק הראשון של  Flora Palaestinaויותר מ־ 10שנים מצאת המהדורה
הראשונה של ״המגדיר החדש״ של מיכאל זהרי .מחקרים שנערכו באח ומחוצה
לה בתקופה זו (ראה ערכים  15-13ברשימת הספרות) הביאו לתוספת של מידע
רב על צמחיית האח וסביבתה .במגדיר הנוכחי נכללו כל  2,780מיני הבר של
האח הידועים היום ,כולל צמחים גרים ופליטי תרבות שהתאזרחו בארץ .רבים
מן המינים לא נכללו גם במהדורה השנייה של ״המגדיר החד ש״(זהרי .) 1989

הבעת תודות
אף כי שמות שני מחברים רשומים בראש הספר ,ברור כי ללא עזרתם של רבים
מתלמידינו ועמיתינו לא היינו יכולים להגיע לסיומו .חובה נעימה לנו להודות לפרופ׳
עזי פליטמן ,שהעיר והאיר והקפיד על עריכתו המדעית של הספר והאחדתו ,לפרום׳
קלרה חן שעזרה לנו עוד בטרם התחלנו להכין את כתב־היד ועד לשלביו האחרונים
ולד״ר אירנה גרינברג-פרטיג על הגהת השמות המדעיים .אנו מודים לאקדמיה הישראלית
למדעים על שהרשתה לנו להשתמש בציורים שנדפסו ^ .Flora Palaestinaעל הנחייתם
בענייני לשון אנו מורים לד״ר ראובן סיון ,לר״ר אביב מלצר ולאבי ב ך א מ תי.
נאוה איזלנד ולירון פרנק בר־שדה עזרו בכל שלבי הכנת הספר .תודה למורית דנין
שהכינה חלק ממפות התפוצה .קשה לתאר מתי היה הספר יוצא לאור ללא עבודתו
המסורה של ברק דנין במיחשוב המידע ובעיבודו במהלך הכנת המפות ,הגהת השמות
והכנת סדר הדפוס .תודה לנועה בורשטיין שהעמידה לרשותנו את השקופיות שצילם
עוזי בורשטיין ,אשר רבות מהן נכללו במגדיר .תודה לאהובה צינקובר על ציור , 5
לד״ר פניה קולמן ולפרום׳ אבישי שמידע על הרשות להשתמש בכמה ציורים של שום
שפורסמו בעבודתם המשותפת ( .) 1977תודה למי שעזרו לנו בהשגת מידע ששולב
במגדיר :אילן זהרוני ,יואב גרטמן ,מיכה לבנה ,הגר לשנר ,יובל בנימיני ,הנק מינם ,עודד
ויס .תודה מיוחדת לאביתר נור ולכל עובדי הוצאת כנה ,ירושלים ,אשר במסירותם הרבה
איפשרו הוצאת ספר מורכב זה לאור.

מבנה המגדיר והמפתחות להגדרת הצמחים

המפתח להגדרת המ שפחות מורכב משני חלקים .בחלק הראשון מובאים הסימנים של
חמש מ שפחות הצמחים הגדולות שבארץ ,ושאר המ שפחות ערוכות בתשע קבוצות שקל

להבחינן .לכל קבוצה יש מפתח משלה .לאחר תיאור המשפחה ,בעיקר כפי שהיא מיוצגת
ב א ח  ,מובא מפתח להגדרת הסוגים הכלולים במ שפחה .ללימוד ררך ההגדרה העזר
בפרק ״הוראות להגדרה״ בעט׳  . 56תכונותיו של כל סוג מתוארות על־פי הסדר הבא:
מראה כללי ,שעירות ,עלים ,תפרחת ,פרחים ,עלי־גביע ,עלי־כותרת ,אבקנים ,עלי ,פרי
המבדילים (הדיאגנוסטיים)
ם לאופיו של המגדיר ,מובאים בו הסימנים
מלא של כלל תכונות המינים.
לא נעשה כאן שימוש במונחים חדשים שהמציא מ׳ זהרי ( ,) 1976שכן לא שוכנענו
בצורך להחליף את המונחים שרווחו בעשרות השנים האחרונות במערכת הוראת הטבע
ובספרי־הלימוד.
מציינת את דמותו של הצמח מבחינת מחזור חייו
צורת החיים הן:
 . 1צמחים חד־שנתיים (ח״ש) :צמחים המסיימים את מחזור חייהם תוך שנה אחת.
בבוא עונת הפריחה או הפדייה נושאים רוב ענפיהם פרחים או פירות .בבוא עונת
היובש מתים כל חלקי הצמח והוא מתחדש בעונה הבאה מן העובד שבזרע.
 . 2עשבים רב־שנתיים (ר״ש) :צמחים עשבוניים שגבעוליהם אינם מעוצים ויש להם
חלק רב־שנתי מתחת לפני האדמה .חלק זה עשוי להיות שורש ,קנה־שורש ,פקעת,
או בצל .על־פי־רוב מתייבש החלק העל־אדמתי בעונה הקשה לגידול; לגבי רוב
צמחי ה א ח עונה זאת היא הקיץ.
 . 3בגי־שיח (ב״ש) :צמחים רב־שנתיים בעלי גבעולים מעוצים על־ארמתיים .גובהם
אינו עולה על־פי־רוב על  50ס״מ.
 . 4שיחים (ש׳) :צמחים דב־שנתיים בעלי גבעולים מעוצים על־אדמתיים .גובהם עולה
על  80ס״מ אך אינו מגיע ל־  3מ׳.
 . 5עצים <ע׳) :צמחים רב־שנתיים בעלי גזע מעוצה .גובהם עולה על  3מ׳.
 .6צורות־חיים (טיפוסים ביולוגיים) אחרות ,כגון מטפסים וטפילים ,נזכרות בשמן
המלא על־פי הצורך.
♦ בי ת־גי דו לו של כל מין מתואר במגדיר בקצרה .מפאת היקפו של המגדיר
אין אפשרות לתאר את כל בתי־הגידול של כל מין בכל גלילות הארץ .בהמשך
ההקדמה ניתן הסבר מלא יותר לבתי־הגידול של צמחים ב א ח .תדירות הופעתו של
כל מין הוערכה על יסוד נסיון־השדה של המחברים ,ויש כמובן מקום לשיפור הערכה
זו ,אם כי קשה מאוד לתת לה מדד אובייקטיבי חד־משמעי .אין צורך להסביר מהו
צמח נדיר או נדיר מאור ,אבל ראוי לציין שיש בין הנדירים כאלו הגדלים בשטח
מצומצם בכמות רבה אולם אינם חורגים משטח זה .צמח מצוי הוא צמח הגדל בכמות
מועטה ,כבודדים ,במקומות רבים .צמח נפוץ הוא צמח הגדל בכמות רבה בגלילות
שבהן הוא מסומן במפה או בחלק מהמפות .צמח נפוץ מאוד הוא צמח היוצר כתמים
בשלטונו במקומות רבים.
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מ בנ ה ה מגדיר

לכל מין ניתנת רשימת הגלילות שבהן הוא מצוי וכן מפת תפוצתו בגלילות ה א ח
כפי שסומנו במפה  . 1אין המפה מורה על הכמות שבה הצמח מצוי בגלילה זו או
אחרת ,ומטרתה לתת למשתמש תמונה כללית על היקף מציאותו של הצמח ב א ח.
סדר רישום הגלילות הוא מצפון לדרום בכל אחת מ־  4רצועות האורך של ה א ח . 1 :
מישור החוף־ . 2 ,ההרים והגבעות שלמרגלותיהם;  . 3בקעת הירדן והגלילות הסמוכות
שממזרח לפרשת המים;  .4הגלילות שממזרח לירדן (חלקן בממלכת ירדן) .שמות
הגלילות שונים בחלקם מן השמות שהיו מקובלים כמגדירים אחרים .שינויים אלה
נובעים מהחלטות של ועדת השמות הממשלתית .כך תוקנו השמות :״גליל עליון״
ל״הגליל העליון״ ,״עמק חולה ביחד עם דן״ ל״בקעת חולה״ ״עמק ירדן עליון״ ל״בקעת
בנרות״ ,״עמק ירדן תחתון״ ל״ערבות הירדן״ ,״עמק בית־ שאך ל״בקעת בית־ שאך .ה׳
הידיעה הוספה ל שמות הגלילות הבאות :השדון ,הכרמל ,ה שפלה ,הגלבוע ,החרמון,
הגולן והגלעד.
& עונת הפריחה העיקרית רשומה על־פי המידע שהובא ^  .F lora Palaestinaצמחים
הגדלים בחלקים חמים של ה א ח ,כגון בקעת הירדן ,פורחים על־פי־רוב בעונה מוקרמת,
ואילו צמחים הגדלים בדום גבוה פריחתם מאחרת .על־פי נסיוננו רוב הצמחים פורחים
בתקופה ממושכת מזו הרשומה ב״פלורה״ .מועדי פדייתם של עצים ומועד לבלובם של
עלים בצמחי בצל ופקעת נרשמו במקרים שבהם נודעת למידע זה חשיבות מיוחדת.
טיפוס התפוצה הגיאוגרפית של הצמח (כורוטיפ) נתון על־פי הרשום F lo r a l
 Palaestinaוהוא מציין את האזורים הפיטוגיאוגרפים שבהם גדל הצמח .דיון מורחב
יותר בערך זה ראה להלן.
שם הצמח בלטינית נתון על־פי מצב המידע הנוכחי בקהיליית המחקר הבינלאומית.
פירוט על השיטה של נתינת השמות ראה להלן בפרק ״כללי נתינת ה שמות(נומנקלטורה)
של צמחים״ .שמות מדעיים כפי שהיו נהוגים כמגדירים קודמים ^  Flora Palaestinaוה 
שתנו בינתיים מובאים ברשימה נפרדת בנספח למגריר .ליד השם הנוכחי מציינת ההערה
״(ראה שם נרדף)״ כי השם המדעי הנרדף מופיע בנספח (המונה יותר מ־ 700שמות
מדעיים נרדפים) .שפ־נרדף בעברית נרשם בסוגריים לאחר השם הנכון .כך למשל ארן
הגלעין כונה בעבר ארן הסלע .שמות אלה מופיעים על־כן כך :אדן הגלעין (ארן
הסלע) .הערות נוספות הנוגעות למצבו החוקי של ה מין(כגון :מוגן על־ידי ה חו קי) או
לגבי המועד המשוער שבו הגיעו צמחים גרים ל א ח  ,נתונות במידת הצורך.

כללי נתינת השמות (נומנקלטורה) של צמחים
לציון השמות המדעיים של צמחים משתמשים בבוטניקה בשפה הלטינית .השם המדעי של
כל צמח בנוי בדרך כלל משם הסוג ומשם המין( שם תואר בדרך כלל) .בספרות המדעית,
כגון ספרי פלורה (  Flora Europaea, Flora Palaestinaואחרים) ומונוגרפיות ,נהוג
לציין אחרי שם המין של הצמח את שמו של המדען שפרסם את תיאור המין לראשונה.
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שם המדען ניתן כרגיל בצורת קיצור מוסכם .לדוגמה :פלנית מצרה היא Anemone
 L. :coronaria L.הוא קיצור מקובל של ליניאוס (  .)Linnaeusהגה מצוי הוא Alhagi
 Boiss. ; graecorum Boiss.הוא קיצורו של שם הפוטנאי  .Boissierבשנים האחרונות
מוסכם בין הבוטנאים שקיצור של שם בשתי אותיות ,כמו בדוגמת  ,Millerיבוטל,
ועל־כן תמצאו במגדיר שלנו את שמו כתוב באופן מלא וב־  Flora Palaestinaבצורה
המקוצרת .באחדים משמות הצמחים נמצא בין שם המין ושם המחבר את שמו של
מחבר אחר (או קיצור שמו) בסוגריים .לדוגמה :שמו הלטיני של שלמון סורי הוא
 . Cephalaria syriaca (L.) Schraderבמקרה זה תואר המין לראשונה על־ידי ליניאוס
בשם  Scabiosa syriaca L.ואילו מאוחר יותר קבע  Schraderאת מקומו של המין
הנדון בתוך תחום הסוג ( Cephalariaהקרוב לסוג  .)Scabiosaבמקרה אחר ,בצמח
 Solanum viliosum (L.) Lam.תואר הצמח לראשונה על־ידי ליניאוס בשנת  1753כזן
של המין  Solanum nigrum L.כשם  . Solanum nigrum L. var. viliosumמאוחר
יותר ,בשנת  , 1793הועלה הזן על־ידי לאמארק  Lamarckלדרגת מין בפני עצמו בשם
 Solanum viliosum (L.) Lam.בסוגריים מצוין איפוא מי שתיאר לראשונה את הצמח
וקבע את שם התואר שלו; לאחריהן מופיע שמו של מי ששינה את מעמדו הטקסונומי
או את מיקומו הסיסטמטי.
המעיין במגדיר לצמחי ארץ ישראל ( ) 1948בשם המדעי של שטה סלילנית ימצא
 .Acacia Raddiana Saviצמח זה קרוי על שם מדען איטלקי בשם  .R addiבעבר נכתב
באות גדולה שם מין אשר ניתן על שם חוקר או על שם המקום שבו נתגלה הצמח.
^  Flora Palaestinaובמגדיר שלנו נהוג הכלל המקובל כיום לגבי שמות צמחים ,ולפיו
רק שם הסוג מתחיל באות גדולה ואילו שם המין מתחיל באות קטנה.
שמות הצמחים בעברית הם בחלקם שמות עממיים ורובם נוצרו על־ידי ועדות
וחוקרים ולא באו מן המסורת או העם .חוקי הנומנקלטורה המדעית אינם חלים עליהם.
לכל המינים ניתנו שמות כפולים בדרך המזכירה את הנומנקלטורה המדעית .השמות
שפורסמו ^  F lora Palaestinaבכרכי הציורים הם השמות שבהם אנחנו משתמשים
כאן ואנחנו ממליצים שאלה יישארו השמות בעברית אף אם ישתנה השם המדעי
של המין .בשנים האחרונות היתה מגמה להוריד את הא הידיעה משמות צמחים
בסמיכות עם שמ־תואר כגון לשון־הפר המצויה או זנב־הפלב הדוקרני וכר .המטרה
היתה מניעת סירבול .לאחר שיקולים ובירורים החלטנו לא לאמץ לנו את המגמה
הזאת אלא לדבוק בהחלטת ועד הלשון העברית .בשמות צמחים שמקורם לועזי
הרשינו לעצמנו לשנות את הקובוץ לשורוק (פתרה לפרונרה) ,חיריק חסר לחיריק מלא
(פלמנתה לפלמינתה) ובמילה העברית הודי שינינו הרי (בקמץ קטן) להודי (בחולם
מלא) .במקרים נדירים שונה השם העברי בהשוואה לפלורה פלסטינה .כך ,למשל,
מאז הדפסת החלק השלישי של פלורה פלסטינה ( ,) 1978התברר שהשם המדעי הנכון
של קוסינןת די ( ) Cousinia dayiהוא למעשה  . Cousinia hermonisהשם העברי
שונה לקוסימת החךמון.
יש שמות עממיים שרווחו בכמה פרסומים ומסיבות שונות לא נראים לנו מוצלחים .כך
למשל השם לשון־אפעה רבת־עלים הוא תרגום נאות של השם המדעי Ophiogiossum
 .poiyphyiiumבמאמרים שבהם פורסמה מציאתו של הצמח בערבה כינוהו תחילה
לשון־אפעה מצרית .הצמח גדל במספר ארצות במזרח ודרום אפריקה ועל־כן כינויו
לשון־אפעה מצרית אינו מוצדק .במקרה זה צוין בסוגריים הכינוי לשון־אפעה מצרית.
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חבלי הצמחייה של ארץ־ישראל
Phytogeographical territories

מפת החבלים של צמחיית הארץ המובאת כאן היא זו של רנין ופליטמן (ראה ערכים
 11ו־ 12ברשימת הספרות) .היא נערכה על סמך מידע רב על תפוצת הצמחים
בישראל ובסיני .יחידת־היסוד של מפה זו היא טיפוס התפוצה (כורוטיפ) של כל מין,
על־פי  . Flora Palaestinaהחבלים שנסקרו במחקר זה הם משני טיפוסים . 1 :כאשר
כ1ר 1טיפ אחד מגיע ליותר מ־  50%נוכחות ,החבל נח שב ל״פשוט״ ,חד־איזורי .כך
המצב ב חבל היפ־תיכוני .כאשר הכורוטיפ בעל התדירות הגבוהה ביותר אינו מגיע
ל־ 50%נכלל גם הפור 1טיפ השני במעלה בכינויו של החבל ,אבל בסוגריים .כך
למשל בבתות־הספר של צפון הנגב ,מדבר יהודה ,מדבר שומרון ,בקעת הירדן ומזרח
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הגולן ,הכורוטיפ השני במעלה הוא הכורוטיפ הדו־איזורי הימ־תיכוני — אירנו־טורני.
על־כן סימנו של החבל הוא ימ־תיכוני(ימ־תיכוני  -אירנו־טורני).
האיזור הסהרו־ערבי מיוצג בישראל ובסיני בשלושה חבלים:
החבל הסהרו־ערבי (יפ־תיכוני) :בחוף הים התיכון של סיני ודרומה של ישראל
הכ 1רוטיפ הסהרו־ערבי מלווה בכ1ר 1טיפ ים־תיכוני כשני במעלה.
חדירת אלמנטים סהרו־ערביים ,כגון לענה חר־זךעית ,רתם המך 3ר ואחרים ,עד
לעמק עכו לא באה לידי ביטוי ב מפת הצמחייה .היא באה לידי ביטוי במפה של חברות
הצמחים (שאינה מעניינו של ספר זה).
החבל הסהדו־ערבי (אירנו־טורני) מתאים למרביתו של השטח המופיע במפותיו
של מיכאל זהרי כחבל האירנו־טורני .בחלקו הישראלי של החבל נמצא כי המינים
היט־תיכוניים מרובים מן המינים האירנו־טורניים .ממצא זה מוכיח כי בהר הנגב מצויים
מינים ים־תיכוניים רבים בכיסי־קרקע של סלעים חלקים .כאלה הם הנךקיס המצוי,
החלמונית הגדולה והסירה הקוצנית .הם גדלים בבתי־גידול שבהם נקווית כמות מים
גדולה ,ושרדו מתקופות שבהן האקלים היה לח יחסית לאקלים הנוכחי .כינינו חבל
זה גם על שם טיפוס התפוצה האירנו־טורני (בסוגריים) בגלל חשיבותם הרבה של
קוצנית ואחרים בבניית נופי הצומח
המרבד ,נואית
לענת
צמחים אירנו־טורניים,״ כמו
|  .ך .
«
_ T | .
־ I־ ־
של החבל .חלקיו של החבל המצויים בסיני מראים את חשיבותו הפוחתת והולכת של
טיפוס התפוצה הימ־תיכוני כלפי מערב ודרום ,אבל בגלל אי־ההצדקה הסטטיסטית
להפרדת חלקיו השונים של החבל זה מזה ,התקבל אצלנו רוב השטח של הר הנגב
וחלקים שונים של צפון ומרכז סיני כחבל הסהדו־ערבי(אירנו־טורני).
החבל הסהרו־ערבי (סודני) הוא הגדול בין החבלים שבהם הכורוטיפ הסהרו־ערבי
הוא בעל התדירות הגבוהה ביותר .חלק ניכר מחבל החדירה הסודנית במפותיו המאוחרות
של זהרי מאופיין במפה שלנו על־ידי תדירות גבוהה של המינים הסהרו־ערביים .המינים
הסודניים ,אף־על־פי שחלק מהם הם עצים ,באים כבעלי תדירות שנייה במעלה.
החבל האירנו־טורני(סהרו־ערבי) הקרוב בהרכבו ל חבל הסהרו־ערבי(אירנו־טורני),
נבדל ממנו באופן סטטיסטי .גם כאן ,כמו ב חבל הסהרו־ערבי (אירנו־טורני) ,ריבוי
המינים הים־תיכוניים מקוזז על־ידי שלטונם של המינים האירנו־טורניים בנוף הצמחי.
החבל הסודני (סהרו־ערבי) משתרע לאורך מפרץ אילת .מידות החום הגבוהות
בחבל־א  pזה מאפשרות את הופעתם של מינים סודניים רבים .ההרים המגמטיים של
סביבת אילת ,בצבעם הכהה ,תורמים אף הם לקליטת החום הדרוש להתפתחותם של
צמחי האיזור הסודני.
אנליזה פיטוגיאוגרפית של הגלילות בירדן מראה מגמות דומות לאלה שבישראל.
טבלה  . 1אחוז נוכחות של צמחים בעלי כורוטיפים נבחרים בצמחיית הגלילות של ירדן.
גלילה
כו ת טיפ
ים־תיכוני
ימ־תיכוני — אירנו־טורני
אירנו־טורני
סהרו־ערבי
סודני

הגלעד

עמון

מואב

אדום

45
19
14
3
1

34
18
18
9
1

27
17
20
14
3

20
14
21
18
6
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בתי־^גידול של צמחי ארץ־ישראל
לכל צמח יש מערכת ייחודית של גורמי סביבה המשפיעים על גידולו ועל תפוצתו.
עם זאת אפשר לציין מספר מוגבל של טיפוסי בתי־גידול .טיפוסים אלו תוחמים את
התפוצה והתנאים הסביבתיים הכלליים לכל מין .בתי־הגידול העיקריים של ה א ח יסווגו
להלן בשלש קבוצות כדלקמן:
 . 1הגלילות הים־תיכוניות ,או על־פי מפה . M, M(M-IT ( : 1
 . 2הגלילות המדבריות ,או על־פי מפה ,IT(SA), S(SA), SA(IT), SA(S ( : 1
( . SA(M
 . 3החרמון.

 . 1הגלילו ת הימ־תיכוניות
אפשר לסווג את בתי־הגידול ש ל חבל" א ח זה על־פי גורמי הסביבה ,אופי הצומח
והשפעת האדם ומקנהו .מבחינת משטר המים יש להפריד בין בתי־גידול לחים
ובתי־גידול ״רגילים״ .בתי־הגידול ה״רגילים״ יסווגו לטיפוסים שונים על־פי כמות
המשקעים השנתית הממוצעת ,הרום מעל פני הים ,טיפוסי קרקע ומסלע ,ומידת הפגיעה
של האדם ומקנהו בצומח הטבעי ובקרקע .בתי־גידול שבהם המצב הראשוני של הקרקע
הופר בצורה ניכרת על־ידי האדם יכונו להלן בתי־גידול מופרעים.

 . 1.1בתי־גידול בלתי מופרעים
 . 1.1.1קרקעות על סלעי גיר ודולו מיט
 . 1.1.1.1כ מו ת משקעים שנתית ממוצעת  400-300מ״מ
בתנאים אלה מתפתחים בתות־ספר (ראה מילון המונחים) או צומח עשבוני בהתאם
למיקום בארץ .בדרום הרי יהודה והשפלה ,בשטח הגובל עם המדבר ,מפותחות
בתות־ספר שבהן עצי־בר נדירים ובני־שיח מהווים כמשוער את צומח השיא
העשוי להתפתח במקום (צומח הקלימקס .)climax vegetation ,ככל שמצפינים,
במדבר שומרון ,במזרח הגלבוע ובמזרח הגליל ,עולה חלקם היחסי של צמחים
עשבוניים בחגורה זו של אקלים וקרקע .בשטחים גדולים שולט צומח עשבוני ,כמו
למשל בין ראש־פינה לכנרת או בדרום־מזרח הגליל .פה ושם מצויים עצים או
שיחים בודדים .במגדיר מכונה בית־גידול זה ״צומח עשבוני״ .מספר מיני הצמחים
בנופי־צומח אלה רב .רבים מן הצמחים הגדלים כאן בבתות ובצומח טבעי חדרו
כעשבים רעים לשדות מעובדים בחבל הימ־תיכוני כולו .מועטים השטחים שאינם
מופרעים על־ידי האדם בדרך זו או אחרת .רוב השטח נתון לרעייה מופרזת :בשטחים
מגודרים מתפתחים הצמחים ללא הפרעה וביחסים כמותיים שונים מאשר בשטח
הנתון לרעייה .סכנת השריפות הקיציות התחזקה בשנים האחרונות וגורמ־הפרעה זה
התגבר .רבים מצמחי הבר מותאמים לסוג זה של הפרעה וצומחים מדי חורף מחרש.
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 . 2.1.1.1כ מו ת משקעים שנתית ממוצעת  1,000-400מ״מ
בתנאי משקעים ותשתית אלה מתפתחים חורשים ויערות .העצים מצילים על מרבית
השטח ,ומלבד העצים גדלים בשטחים אלה גם מטפסים וצמחי־צל בודדים .שיחים
ובני־שיח מתנוונים במקומות המוצלים .טיפוס הקרקע הנפוץ הוא טרה־רוסה .במפנים
הדרומיים שבהם קרינת השמש חזקה יחסית ,הרווחים בין העצים גדולים ,לעתים
קרובות אין הם סוגרים את השטח (״יער פארק״ ,חורש פתוח) וביניהם מתפתחים
צמחים עשבוניים ,שיחים ובני־שיח .במפנים צפוניים מצויים חורשים ויערות צפופים,
שבהם העצים מצילים על כל השטח ,ברום נמוך בברום גבוה .צומח עשבוני מתפתח
בחבל זה על קרקעות מיוחדות ,כמו במזרח הגליל העליון ,בסביבת מלכיה ואביבים :
הקרקע בסביבה זו עשירה בזרחן ,המעודד גידול נמרץ של מינים עשבוניים.

 . 2.1.1קרקעות על סלעי קירטון וחוואר
סלעי קירטון וחוואר הם סלעים רכים אשר בהתפוררם יוצרים חומר דק־גרגיר הדומה
בתכונות רבות שלו לקרקע .הרכבה הכימי ותכונותיה של קרקע זו שונים משל קרקעות
המתפתחות על סלעים קשים .קרקעות אלה מכונות בשם ת תינו ת .יש רנדזינות בהירות
על סלעים רכים שבהם תוספת הסלע המפורר לקרקע גדולה .ב מ תינו ת כהות יש תוספת
ניכרת של חומר אורגני לקרקע ויש בהן תהליכי שטיפה נמרצים יחסית .כך מתמעט
בקרקע המרכיב הגירני הבהיר .בכל תנאי המשקעים יש על קרקעות המתפתחות מסלעים
אלה תנאי קיום מיוחדים .בתחום בתות־הספר מתפתחות כאן חברות הכוללות הרבה
צמחי מדבר וצמחים טיפוסיים לקרקעות אלה .בתחומים גשומים יותר הרכב החורש
המתפתח על קרטון־חורי מגיל קנומן וטורו־ן(תקופות גיאולוגיות) שונה מזה המתפתח
על סלעים קשים .כסות הצומח ירודה וקומת היער נמוכה על הקרטוךהחורי .לעתים
מזומנות יש ב שטח שפע של מינים ממשפחת הסךולביים .בולט בקרקעות אלה מיעוט
של צמחים חד־שנתיים.

 . 3.1.1קרקעות על אבני־חול ו חול־ ח מר ה
חולות שהגיעו מן הפלייסטוקן ואילך (העידן הגיאולוגי האחרון) אל מישור החוף של
הימ־התיכון התקשו במקומות מסוימים ויצרו אבני חול גירניות (כורכר) ,ובמקומות
אחרים התבלו ויצרו קרקעות אדומות (חול־חמרה) .חול ממשיך להגיע אל מישור
החוף גם כיום .קרקעות חוליות אלה יוצרות בתי־גידול מיוחדים .עקב קיבול המים
הנמוך של קרקעות אלה הן מאווררות ולעתים גורמות לצמחים תנאי גידול שחונים.
הן מכונות לעתים ״קרקעות קלות״ בגלל משקלן הנמוך יחסית בהיותן רטובות .רבים
מן הצמחים האנזימיים (הגדלים רק בישראל) מצויים בקרקעות אלה .מרבית השטחים
שבהם היו סלעים וקרקעות אלה נמצאים בשטח המאוכלס ביותר בארץ והם נחרשו או
שנבנו עליהם בתים ; שמורות הטבע על קרקעות אלה מצומצמות בשטחן .הצומח הטבעי
המצוי על הקרקעות הקלות מתדלדל מצפון הארץ לדרומה .ברוב השטחים הטבעיים
שנותרו הן נושאות בתות ,חורש דליל או יער פארק (שבו צמרות העצים אינן נוגעות זו
בזו) .קרקעות החול־חמרה עשירות בצמחים עשבוניים ,שרבים מהם נדירים.

 . 4.1.1קרקעות ה מ ת פ ת חו ת על סלעי בזל ת ועל אפר וולקני
שטחים גדולים שכוסו בשפכי בזלת מצויים במזרח הגליל ובמרבית שטחו של הגולן.
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הבזלת דלה בגיר וגם הקרקעות המתפתחות על סלעים ממוצא זה דלות בגיר .לעומת סלעי
גיר קשים רבים ,הבזלות עשירות בזרחן וכך גם הקרקע שעליהן .עקב תופעה זו מפותח
צומח עשבוני על קרקעות הנוצרות מבזלת .מספר בני־השיח המלווים את החורשים
מועט ביותר ,ורבים הם העצים ,השיחים והעשבוניים שאינם גדלים בקרקעות אלה .סירה
קוצנית ,שהיא אחד מבני־השיח הנפוצים ביותר בארץ ,נדירה מאוד על קרקעות בזלת.
לעומת זאת מצויים על הבזלת מספר מינים שאינם מצויים על קרקעות גיךני 1ת .
בתנאים גשומים וקרירים ,כמו בצפון הגולן ,החורש עשוי להיות צפוף ומספר המינים
היחודיים בו מרובה .ברום נמוך ,שבו מידות החום גבוהות וכמות המשקעים נמוכה,
העצים מרוחקים זה מזה וביניהם מפותח צומח עשבוני עשיר במינים .השטחים שבהם
גדלים עצים מוגבלים לטיפוסי בזלת מסוימים שבהם שכבת הקרקע אינה עבה .הצומח
על אפר וולקני ,בעיקר בתלים של הרי הגעש בגולן (תל אביטל ,תל שיפון ואחרים),
כולל צמחים מיוחדים שאינם גדלים במקומות אחרים בארץ.

 . 5.1.1קרקעות חרסיתיו ת ע מו קו ת
קרקעות אלה מצויות בעיקר בעמקים וברמות שבהן סחיפת הקרקע מועטה .הקרקע
עשירה בחרסית שבקיץ מתייבשת ,מתכווצת ונסדקת .בחורף הקרקע נרטבת ,תופחת
וסדקיה נסגרים .האיוורור בבית־השורשים לקוי במהלך החורף ,ואילו בקיץ ,עקב
התכווצות הקרקע ,שורשים עלולים להיקרע .צמחים הגדלים על קרקעות אלה שונים
במקרים רבים מצמחים הגדלים על קרקעות אבניות או חוליות שנזכרו קודם לכן.
בגלל קיבול המים הגבוה שלהן קרקעות אלה כבדות בהירטבן ולעתים הן מכונות
״קרקעות כבדות״ .השם המקצועי של קרקעות אלה הוא גרומוסויל ( )grumusoiאו
וךטיםול ( .)vertisolהצומח הטבעי על קרקעות אלה מצומצם מאוד בשטחו ,שכן רוב
השטחים שבהם מצויה קרקע חרסיתית דלה באבנים מעובדים כבר אלפי שנים .במידה
שניתן לשחזר את הצומח שהיה על קרקעות אלה ,הן נשאו צומח עצי דליל ,על־פי־רוב
עצים קוצניים ,ובין העצים היה צומח עשבוני חד־שנתי ורב־שנתי .בערוצים ובנחלים
היה על־פי־רוב צומח בעל זיקה לבתי־גידול לחים .את מקומו של הצומח הטבעי
תפשו הגידולים החקלאיים ומינים הגדלים בשדות (עשבים רעים ,ראה להלן).

 2.1בתי־גידול לחים
 . 1.2.1מים מתוקים
בתי־גידול אלה היו בעלי תפקיד חשוב בנוף העבר .עם הצטופפות היישוב במאה
הנוכחית התרבו השטחים העירוניים והתעשייתיים ,ונחלים רבים הפכו מזוהמים ללא
תקנה .ביצות שהתקיימו במישור החוף ובבקעת הירדן נוקזו ויובשו או שממדיהן
צומצמו מאוד .כך הפכו צמחים רבים שהיו קשורים לנופי המים לנדירים מאוד
וחלקם אף נכחד מצמחיית הארץ .בתי־הגידול הנפוצים ביותר הם :גדות נהרות (כמו
הירדן ומקורותיו) ,מעיינות זורמים ,מעיינות מטפטפים ,שלוליות חורף ,ביצות ,אגמים
וגדותיהם (עם צמחים טבועים בתוכם) ,נחלים ופלגים זורמים לאיטם ,קרבת מפלי־מים
שבהם נישא באוויר רסס מים מתוקים ,תעלות־ביוב ונחלים מזוהמים שהפכו לתעלות
ביוב גדולות .במורד נחלים מזוהמים אלה המיקרואורגניזמים הגדלים במים מטהרים
אותם במידה חלקית ,טיבם משתפר במורד הנחל ובגדותיו עשויים לגדול מספר גדל

ב תי־ הגי דול

15

והולך של מינים .יש צמחים הגדלים בתוך גוף המים ,בהיותם עמידים לכמות מועטה של
חמצן בסביבתם .יש צמחים הגדלים סמוך לשפת גוף המים או על הגדה ,בריחוק מסוים
ממנה.
בגולן ,בתחום שבו כמות הגשם גבוהה יחסית ,קיימים מקומות שבהם חלחול
מי־הגשם גרוע ,בעיקר בגלל מציאותן של קרקעות מאובנות בין שפכי הבזלת .נביעת
זמניים או קבועים ,וקיומן
לא מזוהמים בנחלים
ובקיץ ,זרימת מים
מספר המינים בכל
לחים.
שפע של בתי־גידול
יוצרים שם
אבל בגלל ייחודם
נדירים.

וריבוי הטיפוסים שבהם הם

מונים הרבה מינים

 . 2.2.1מים מלוחים
הצמחים הקשורים למים מלוחים נחלקים לשתי קבוצות :צמחים הגדלים על קרקעות
מלוחות — הלא הן המלחות ,וצמחים הגדלים בתוך גוף המים המלוחים .הצמחים
שבמים טבועים או צפים במי־ים או במי־מעיינות מלוחים.

 . 1.2.2.1מ ל חו ת החוף
בתחום שבו מי־התהום גבוהים או מי נחלים מתערבבים במי הים ,מתמלחים
המים המתוקים ונוצרות מלחות .יחסים שונים בין עומק פני המים במהלך השנה,
טיב הקרקע במקום ומידת מליחותם משפיעים על תנאי בית־הגידול וקובעים את
טיב הצמחים הגדלים במקום .מידת השטיפה המקומית על־ידי הגשם משפיעה
על משטר המליחות ועל הצומח .המלחות העיקריות במישור החוף הן מלחות
עכו ,מלחות הנעמן במפ  pחיפה ,מלחות עתלית ומלחות קטנות בפתחי נחלים
נוספים.

 . 2.2.2.1מ ל חו ת בקעת הירדן
בבקעת הירדן ,במיוחד בבקעת בית־שאן ומצפון לים־המלח ,יש מעיינות מלוחים
וסביבם מצוי צומח של קרקעות רטובות ומלוחות .בדומה למלחות החוף ,משפיעים
על הצומח משך הזמן שבו שוהים מים מלוחים בקרקע ,עומק המים ,מידת מליחותם,
וטיב הקרקע .בגלל מידות החום הגבוהות ,קצב ההתייבשות של הקרקע גבוה יותר
ואתו גם קצב ההתמלחות .עקב תנאי האקלים ,מרובים בבקעה צמחים האופייניים
לקרקעות מלוחות במדבר.

 . 3.1בתי־גירול מופרעים
בית־גידול מופרע הוא בית־גידול שהמצב הראשוני של הקרקע הופר בו בצורה ניכרת.
ההפרעה של תנאי גידול טבעיים על־ידי האדם ויצירה של בתי־גידול שניוניים היא
תופעה עתיקה בתולדות אנוש .בארצנו מצויים שרידי פעילות האדם עוד מלפני כחצי
מיליון שנה ויותר ,אך ניתן לראות השפעה חזקה במיוחד מאז ״המהפכה החקלאית״ של
התקופה הנאוליתית (לפני כ־ 10,000שנה) .במאה הנוכחית גדלה ההשפעה הזאת עם
התפתחות שטחים עירוניים ,שגשוג החקלאות בהשקיה ,פריצת דרכים רבות והתגברות
לחץ הרעייה והכריתה במקומות רבים.
השפעת השריפות ,שהפכו גורם בולט בנוף הארץ בשנים האחרונות ,אינה נסקרת
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במסגרת הנוכחית .השריפות הן גורם הקשור בתולדות ההתפתחות הטבעית של צמחיית
אזורנו והן אינן גורמות לשינוי מהותי בהרכב הרב־שנתי של הצמחייה .שטחי חורש
שרופים מתאכלסים בשנים הראשונות לאחר השריפה בצמחים חד־שנתיים ועשבים
רב־שנתיים טיפוסיים לקרקע שבמקום .אין אף צמח שנוכל לזכותו בתואר ״טיפוסי
לשטחים שנשרפו לאחרונה״.

 . 1.3.1ח קל או ת וגינות־נוי
שטחי החקלאות ניתנים לחלוקה כללית לחקלאות־בעל (ללא השקיה) ולחקלאות
שלחין .העשבים הרעים הגדלים בשדות הבעל של כפרים ערביים רבים מותאמים
למחזור־החיים של החיטה והשעורה .חלקם מפזרים את זרעיהם באותו אופן וביחד עם
התבואה הנתלשת או נקצרת ביד .חלקם מותאם ועמיד בפני חריש במחרשת־מסמר,
שאינה הופכת את הקרקע .כיוצא בזה יש צמחים טיפוסיים למטעים שאינם מושקים.
הממשק החקלאי היהודי שונה מאוד .הכנת השטחים לגידולי התבואה נעשית תוך
שימוש בקוטלי־עשבים שונים והחריש מעמיק יותר .העשבים הרעים הגדלים בשטחים
אלה שונים במהותם מן העשבים שבשדות המשק הערבי ורבים מהם לא נח שבו
לעשבים רעים בתחילת המאה הנוכחית .חקלאות השלחין נפוצה יותר במשק היהודי.
בעקבות ההשקאה התבססו בא  pצמחים גךים רבים שהשקאת השדות והגינות בקיץ
יצרה בשבילם צירוף תנאים חדש שלא היה קיים בא  pבעבר .צמחים הדורשים
מידות חום גבוהות וקרקע לחה חדרו לא  pבמאה הנוכחית במידה רבה יותר מאשר
בעבר.

 . 2.3.1שדות נטו שים
לאחר נטישת שדות או מטעים מעובדים מתפתחים בשטח צמחים שחלק מהם הוא
עשבים רעים שגדלו במקום בעת שהיה מעובד .הצמחים הם מינים טיפוסיים של
בתות ושל צומח עשבוני הטבעי באיזור ,הגדלים בו גם בלא השפעת האדם .רבים
מן הצמחים החד־שנתיים נמנים עם קבוצת הצמחים שבית־גידולה הוא צומח עשבוני
ושדות־בור .במהלך הזמן מתפתחים על קרקעות טרה־רוסה (על סלעי־גיר ודולומיט)
בני־שיח הדוחקים את העשבוניים ,ולאחר זמן הם עצמם נדחקים על־ידי שיחים ועצים.

 . 3.3.1צדי דרכים ות שתית ליישובים
לפני קום המדינה היתה רשת הדרכים מצומצמת ובדרכים רבות השתמשו בבעלי־חיים
לתחבורה .צדי הדרכים היוו במשך תקופות ממו שכות בתי־גידול עשירים בזבל אורגני
ובית־גידול של רבים מצמחי סביבת האדם .כך זכו מינים רבים כמגדירים קודמים לתיאור
בית־גידולם כ״צדי דרכים ואשפתות״ .כיום ,הכנת התשתית לדרכים וניהולן שונים באופן
מהותי .עבודות חציבה גדולות חו שפות בצדי הדרכים סלעים גרוסים או תשתית חצצית
דלה בקרקע ובחומרים מזינים .תשתית זו נעדרת בתחילה צמחים ,ובשנים הראשונות
פתוחים צדי הדרכים לצמחים גרים ,כמו גם לצמחי הארץ .התחרות בין הצמחים מועטת.
גם בשטחים שהוכנו לבניית בתים או יישובים נשארים שטחים גדולים של סלעים
גרוסים ,המהווים בית־גידול לצמחים גרים ומתנחלים (כמו מיני הקיצת) .צדי הדרכים
הראשיות מנוהלים על־ידי ריסוס בחומרים מעכבי נבי ט ה( מ קבו צת ^ .)triazinesהריסוס
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מיועד למנוע התפתחות של צמחים חד־שנתיים חורפיים העלולים להידלק ולהעביר את
האש לשדות הסמוכים .השפעת קוטלי־עשבים אלה פגה לקראת הקיץ ובמקום נובטים
צמחים הזקוקים לשם נביטתם למידות חום גבוהות .לצדי הדרכים ניגרת כמות גדולה
של מי־גשם שלא נספגים בכביש האספלט .באיזורים שחונים זהו בית־גידול לח יחסית,
המאכלס צמחים מיוחדים .מקומות בהם מפסיקים לרסס מתאכלסים עד מהרה בצמחים
של בתי־גידול מיוחדים ובצמחים גרים שאינם עמידים לתחרות עם צמחי הא  pבקרקעות
רגילות ,אבל משגשגים בהעדר מתחרים.
צמחי צדי הדרכים השתנו לחלוטין ב־ 20השנים האחרונות .בתוך יישובים נוצרו
בתי־גידול חדשים שלא היו קיימים לפני הגידול בשטחים עירוניים במאה הנוכחית.
סדקי מדרכות ,סדקים בין מרצפות ובכבישים ישנים מהווים בית־גידול חדש המתאכלס
בצמחים מיוחדים שזרעיהם קטנים והם רגישים לתחרות עם צמחים אחרים בשטחים
פתוחים.

 . 4.3.1א שפתות ו חורבו ת
החברה האנושית ״מייצרת״ שפע של פסולת העשירה בחומרים מזינים לצמחים .חורבות
של יישובים ומקומות של ריכוז אשפה מהווים בית־גידול עשיר בחומרים מזינים .צמחים
המותאמים לקרקע עשירה בחומרים מזינים מתרבים ומשתלטים במקומות אלה תוך
דחיקת הצמחים המותאמים לקרקע בלתי־פוריה .בתי־הגידול הראשוניים המשוערים של
צמחי הקרקעות הפוריות הם קנים של נמלת־הקציר ומקומות ריכוז של זבל בעלי־חיים,
כגון צבאים ,שפני־סלע ,יעלים וציפורים.
את רוב בתי־הגידול המופרעים (  )4.3.1-1.3.1כלל זהרי במונח ״מעזבות״ .אף־על־פי
שנוח להשתמש במילה אחת ,העדפנו לא להשתמש במונח מטעה זה.

 . 5.3.1ייעור
בתי־גידול שניוניים הדומים במידה רבה לבתי־גידול ראשוניים נוצרו בעקבות פעילות
ייעור נמרצת מאז קום המדינה .בשטחים המיוערים מתקיימים תנאי גידול שונים מאלו
ששררו בשטחים הפתוחים שיוערו .הגורמים העיקריים שהשתנו הם הצל שמטילים
העצים ,התפתחות שכבה עבה של נשר עלים ורקבובית בצל היער ,והתפתחות אוכלוסיות
הציפורים ובעלי־חיים אחרים שמלוות את היער .ביערות צפופים מועטים הצמחים
המתפתחים בצל היער .ביערות שאינם צפופים מתפתחת לעתים קרובות בצל היער
צמחייה עשירה של חד־שנתיים .ציפורים מפיצות זרעים של מטפסים ,עצים ושיחי
חורש טיפוסיים המתפתחים היטב בצל היער.

 . 4.1סלעים ,צוקים ו חו מו ת
בתי־גידול סלעיים מצטיינים בתנאי גידול מיוחדים השונים מאלה שבקרקעות שנסקרו
עד כה .יש בסלעים סדקים וכיסי־קרקע ,וצמחים המסוגלים לגדול בהם ״מוגנים״
מפני תחרות עם צמחים אחרים .כך יכולים לגדול באיזור הנסקר צמחים המותאמים
לאקלים יותר לח או לאקלים יותר יבש .גודלם של הסדקים וכיסי־הקרקע ,צורתם,
תכונות פני הסלע כתורמי מי־נגר וקיבול המים של הסלע משפיעים על משטר המים
של הצמחים הגדלים במקום .כיוונו של הסלע משפיע על מידת הקרינה שיקבל
הסלע ועל משטר הרוחות .הצמחים מוגנים בצוקים מפני רעייה של חיות־בר ובעלי־
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חיים מבויתים ומפני כריתה .בצוקים שבחבלים הימ־תיכוניים ,כמו באלה שבמדבר,
גדלים הרבה צמחים נדירים מאור .בית־גידול נוסף הן גומות בעלות קרקע רדודה מעל
סלעים קשים .כאן מתפתחים צמחים העמידים לשתי עקות קשות :בית־שורשים מוצף
במים לאחר רדת הגשם  :הקרקע הרדודה מתייבשת בין הגשמים במהלך עונת הצמיחה.
גם לכאן אופיינית קבוצת צמחים מיוחדת.
חומות וקירות הם בית־גידול מלאכותי שיש בו דמיון רב לבתי־גידול סלעיים .רוב
צמחי הקירות הם צמחים האופייניים לצוקים ולסלעים ,מיעוטם צמחים גךים.

 . 2הגלילו ת המדבריות
הצומח בגלילות המדבריות ,שבהן כמות המשקעים השנתית הממוצעת פחותה מ־200
מ״מ ,ערוך בשני דגמים עיקריים . 1 :צומח פזור — תצורת צומח שבה הצמחים מצויים
על פני כל השטח ,במדרונות ,במישורים ובערוצים . 2 .צומח ערוצי — תצורה שבה
הצמחים מצויים בערוצים בלבד .ברור שיש הבדל בין נוף שבו הצומח הפזור מורכב
מצמחים חד־שנתיים בלבד לבין נוף שבו גם בני־השיח מצויים בדגם פזור.

 . 1.2צו מ ח פזור
בשטחים ניכרים של מדבר שומרון ,מדבר יהודה והנגב גדלים בני־שיח על המדרונות:
בחורף הם מלווים בעשבוניים רב־שנתיים ובשנים גשומות בחד־שנתיים .מידת הצמיחה
והפריחה של צמחים בני־חלוף תלויה במידה רבה בכמות המישקעים וחלוקתם בעונה.
יש שנים שבהן מינים מסוימים אינם מצויים כלל ויש שנים שבהן הם מופיעים
בשפע רב .הגורם העיקרי המשפיע על גיוון הרכב הצומח בכל אתר ואתר הוא טיב
הקרקע והמסלע .מחשופים של סלעי גיר קשים וצוקים יוצרים מערכת של כיסי־קרקע
בהם כמות המים הזמינה לצמחים עולה פי כמה וכמה על כמות המשקעים השנתית
הממוצעת .במקומות אלה גדלים לעתים אפילו עצים ושיחים ,בני־שיח ושרכים .במקרים
רבים מוצאים בסלעים אלה מיני צמחים נדירים ששרדו מתקופות שבהן היה האקלים
שונה מן האקלים הנוכחי .סלעי גיר סדוקים והקרקע המתפתחת עליהם (ליתוסול חום)
מאפשרים למינים אחדים לגדול באופן פזור גם במקומות שבהם כמות המשקעים
נמוכה יחסית :מים המתרכזים בסדקים מאפשרים לצומח פזור לגדול גם בשטחים
שבהם צפוי ,על־פי כמות המשקעים ,כי הדגם יהיה ערוצי .קרקעות המתפתחות על
סלעים רכים כקךטוין ,חור וחרסית ,הן על־פי־רוב מלוחות .כמות המלח והעומק שבו
הוא מצטבר משתנה בהתאם למןקם (היחס הכמותי בין גרגירים בגודל שונה בקרקע)
ולאקלים .הקרקעות המלוחות מאוכלסות בחברות בני־השיח שבהן שולט מין יחיד.
מספר השנים שבהן בני־השיח מלווים בעשבוניים מועט בהשוואה לבתי־גידול של
סלעים קשים .קרקעות חוליות שטופות ועל־פי־רוב אין למצוא בהן צמחים עמידי מלח.
יש כאן מינים ייחודיים המותאמים למשטר המים המיוחד ולאי־היציבות של הקרקע
החולית .קרקע חולית על לס או על תשתית אחרת דקת־גרגיר מאפשרת חידור טוב
של מים ב שכבות העליונות ואגירתם בתשתית דקת הגרגיר .תנאים אלה מאפשרים
גידול של מיני צמחים רבים.

 . 2.2צו מ ח ערוצי
התחום שבו צמחים מצטמצמים לערוצים מושפע מטיב הקרקע ומכמות המשקעים
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באיזור .במרבית הקרקעות הגבול בין צומח פזור לצומח ערוצי הוא בתחום המשקעים
של  70מ״מ לשנה .קרקעות דקות גרגיר מתמלחות ביתר קלות מאשר קרקעות חוליות
או סלעיות ,והתוצאה היא שבקרקעות דקות הגרגיר הצומח מצטמצם לערוצים במקומות
גשומים יותר מאשר בקרקעות הסלעיות והאבניות .טיב הצומח בערוץ מושפע מטיב
הקרקע באגן ההיקוות ,מטיב התשתית בערוץ עצמו ,מתלילות פני השטח וממיקום
האתר הנבדק ביחס לראש הערוץ .בראש הערוץ כמות המים הנקווית קטנה וגדלים
שם צמחים חד־שנתיים בשנים גשומות בלבד .מתחת לקטע זה גדלים בני־שיח
קטנים המלווים בחד־שנתיים של הקטע הראשון .במורד הערוץ נוספים לנוף הצמחי
בני־שיח גדולים יותר ,שיחים ועצים בהתאמה לגידול בממדי אגן ההיקוות של
הוואדי.

 . 3.2בתי־גירול לחים ו מל ח 1ת
מעיינות ומלחות רטובות וקרקעות מפ  pאילת בסמוך לחוף הם בתי־הגידול הלחים
העיקריים במדבריות .בנגב ,במדבר יהודה ובבקעת ימ־המלח מושפעת תפוצת הצמחים
מכמות המלחים במים ,מעומק מי התהום ,ממרקם הקרקע וממשך הזמן שבו היא
רטובה .במקרים רבים יש גם בקרבת מעיינות שמימיהם ניתנים לשתייה ,קרקעות
מלוחות והצומח בהן מצוי בהתאם לחוקיות הנזכרת.

 . 4.2בתי־גידול מופרעים
החריש של קרקעות המדבר משפר את משטר המים בהן ומאפשר את גידולם של
צמחים השייכים לקרקעות דקות הגרגיר של גלילות לחות יותר .במהלך יישור שטחים
לצורך הקמת תשתית לבתים חדשים או דרכים חדשות מעלים שכבות קרקע מלוחות.
במשך שנים ספורות לאחר ההפרעה גדלים במקומות אלה צמחי קרקעות־מדבר מלוחות.
חלק מן הצמחים המצויים בבתי־גידול אלה מקורם בצמחיית ה א ^ אחרים הם גךים
שהתאזרחו .לאחר שהקרקע המלוחה באתרים המופרעים נשטפת ,היא מתאכלסת
בצמחים האופייניים לקרקעות שהן ״רגילות״ בסביבתן .צמחי־אשפתות רבים אינם שונים
מצמחי־האשפתות של הגלילות היפ־תיכוניות; אחרים הם צמחי מלחות־מדבר מקומיים
וגרים הגדלים בהצלחה בסביבה עשירת המלחים של האשפתות.

 . 3ה חר מון
החרמון שבגבולות ישראל מתנשא מרום של  200מ׳ ועד לרום של כ־ 2,350מ׳ מעל פני
הים .ככל שעולים ברום משתנים תנאי הגידול עקב שינויים במשטר החום .הטמפרטורות
הנמוכות השוררות מעל רום של  1,700מ׳ מביאות לכך שמרבית המשקעים שם יורדים
כשלגים .בעת רדת השלגים נושבות רוחות חזקות המביאות לריכוז השלג במקומות
המוגנים מרוח על־ידי רכסים.
חלקו התחתון של החרמון ,ברום  1,300-200מ׳ ,מאוכלס בצומח חורשים ,בתות
וצומח עשבוני הטיפוסיים להרי החבל הים־תיכוני .יש השפעה חזקה של רעייה וכריתה
בקרבת יישובי הדרוזים .שמירת שטחים ניכרים מפני כריתה הביאה להתאוששות
ניכרת של החורש מאז הכרזת השטח כשמורת־טבע.
יער הררי מפותח ברום של  1,900-1,300מ׳ ומאופיין על־ידי עצים ושיחים נשירים.
ביניהם יש צומח עשבוני המורכב מהרבה דגניים רב־שנתיים וחר־שנתיים .בני־השיח
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מועטים כאן .בגלל תלילותם הרבה של המדרונות נוצר כאן ובפסגות החרמון בית־
גידול מיוחד שבו יש ריכוז של אבנים שבלו מן הסלעים ולא התערבבו באדמה
מרובה .האבנים יוצרות ציבורי אבנים המכונים דרךר 1ת (באנגלית  .)scree -כמו כן
יש ברום זה מערכות ניקוז תת־קרקעיות ומספר הערוצים מועט ביותר .מי־הגשמים או
השלגים הנמסים מתרכזים במקומות נמוכים וגורמים בהם להמסת הסלעים וליצירת
נוף קארסטי .בשקעים שנוצרו מהמסת הסלעים יש כמות גבוהה יחסית של קרקע,
וחלקם מוצפים זמן ממושך במהלך החורף .יחידת־נוף כזאת מכונה דולינה ( ,)dolineויש
בה מספר בתי־גידול לחים ; הדולינות מצויות מרום נמוך עד לפסגת החרמון.
חגורת הרום העולה על  1,900מ׳ מאופיינת על־ידי בתות פר־קוציות )tragacanthic
(  vegetationשיחים קוצניים דמויי כר ( )cushion plantsמאפיינים בעיקר את מורדות
ההרים הפונים למערב .כיוון זה הוא הכיוון שממנו מגיעה הרוח בעוצמה החזקה ביותר:
הרוח מסיעה את השלג אל המורדות המוגנים ,הפונים מזרחה .הצמחים בחגורת רום
זו צריכים לעמוד בפני קרינה חזקה של השמש ויובש ניכר של האוויר כתוצאה מתנאי
אקלים מיוחדים ברום גבוה .הצמחים במדרונות מוכי־הרוח עומדים בפני עוצמת רוח
חזקה ובפני מיעוט מים .השלג מצטבר במורדות המזרחיים ועומקו עשוי להגיע ל־ 15-1
מטרים .צמחים במורדות אלה צריכים לעמוד במשקל רב של שלג ועונת צמיחה
קצרה אחרי המסת השלג .רוב הצמחים המצויים בחגורת רום זו הם רב־שנתיים:
מיעוטם חד־שנתיים .פעילותם של הצמחים מתאחרת בחרמון בהשפעת מידות החום
הנמוכות .כך למשל עירית גדולה ,הפורחת בשפלה בחוד ש דצמבר ,פורחת בחרמון
ברום  1,400מ׳ בחוד ש אפריל.

צללית נאה
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א

אבקה (של הפרחים)pollen .
האבק הנמצא ב תוך ל שכות המאבק והמ שמ ש להפריית הביציות.

אבקיתpoiiinium .
כל גרגרי האבקה של מאבק או ל שכה ,צבורים בי חד על־ידי חו מר דביק  :מועבר ת כיחידה אחת,
למ של ב מ שפחו ת הסחלביים והאסקלפיים.

אבקןstamen .
האיבר הזכרי של הפרח שבו נוצרת האבקה (ציור  83ג 84 ,ג.) 93 , 92 ,

אכקניstaminate .
פרח (או שיכולית) המכיל(ה) אבקן או אבקנים בלבד.

אגדהfascicle .
• - ,*•T
אגוזnux .
פרי חר־זרעי ה מ תפ תח מ שחלה בעלת יותר משני עלי־ שחלה אבל רק אחד מהם מתפ ת ח.

אגמיתnutlet .
פרי או חלק מסוים של פרי מקובץ ,בן זרע אחד ,שקליפתו יבשה (ציור .) 115

אגןlimb .
החלק העליון ו ה מור חב של הכותרת ,ה מהווה על־פי־רוב זווית ידועה עם הצינור (ציור  91ב).

אונהlobe .
חלק של עלה ,או של כותרת ,או של גביע ,או של צלקת ה מובדל על־ ידי שסעים או מפרצים
(ציורים  , 86 55 , 54 , 53 , 51 , 50 ,49 , 5ו־ .) 89

אונניתlobule .
אונה קטנה או בת־ אונה.

אזניחauricle .
אונה או תו ספ ת קטנה בראש הפרי או בבסיסו של טרף־העלה ,הדומה לפעמים לאוזן קטנה
(ציורים .) 2123,2099

אטוםsolid .
בלתי נבוב.

אירו־סי3יךיEuro-Siberian .
שייך לאיזור הפיטוגיאוגרפי הכולל את אירופה ואת סיביר :אקלימו מ מוזג עד קר.

איךנ*1טוךניIrano-Turanian .
שייך לאיזור הפיטוגיאוגרפי הכולל את מדבר סוריה ,אנטוליה ,איראן ,מרכז אסיה (טורן):
אקלימו קר בחורף ,חם ו שחון בקיץ.

אלהclub .
מקל שראשו מעובה.

אליפטי ,אליפסיelliptical .
דמוי אליפסה.

אליפסואידיellipsoid .
עשוי בדמו ת אליפסואיד ,כלו מר כגוף אשר הח תך דרך צירו האחד ד מותו כאליפסה ,והחתכים
דרך שאר הצירים דמותם כאליפסה או כעיגול.
אנ ר 1ס פ ך םendosperm .
רקמת מזון המצויה ב תוך זרעים לצדו של העובר או סביבו.

אנדולןךפendocarp .
חלקו הפנימי של דופן הפרי :בבית־הגלעין ,זהו ה חלק המוק שה ,כלו מר הגלעין.
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אנזימיendemic .
בעל תחו ם תפוצ ה מצומצם לחבל־ארץ מוגדר וקיים רק בו.

אנךר1גיני — ראה :רו־מיני.
אנקולhook .
וו.

אנתרילantheridium .
האיבר המיני־הזכרי של צמחים נחותים (בעיקר של טחבים ושרכים) ,שבו נוצרים תאי־המין
הזכריים — האנתירואידים.

אסימטריasymmetrical .
בלתי סימטרי :עלה שעורקו הראשי מ חלק אותו לשני חלקים בלתי שווים (ציור .) 23

אצטרבלcone .
גבעול קצר במחטניים ובשרביטניים המכוסה קשקשים מעוצים או מעוססים ,שבחיקם יושבים
הזרעים (ציורים .) 166 , 162

אקזוטיexotic .
ממוצא זר.

אקסוקךפexocarp .
חלקו החיצוני של דופן ה פ רי( ציו ר  127א).

ארילוסaril .
מעטה עסיסי או שומני הגדל מעוקץ הביצית והעוטף את הזרע כולו או את ח ל קו :משמש לפיתוי
נמלים המפיצות את הזרע .מצוי בצמחים מעטים בלבד.

אךכיג1ןarchegonium .
האיבר המיני־הנקבי של צמחים נחותים (בעיקר של טחבים ושרכים) המכיל את תא הביצה
ולאחר ההפריה את העובר.

אשבולspadix .
תפרחת ,שפרחיה יושבים על שזרה מ עוב ה :על־פי־רוב עטופה תפרחת כזאת בעלה ירוק או
צבעוני(ציורי ם  ) 2767 , 75המכונה מ ת חל :גם התפרחת הנקבית של התירס מכונה בשם אשבול.

אשוןrigid .
מוקשה ,בלתי גמיש.

אשבולraceme .
תפרחת ,שעל צירה הראשי נישאים פרחים על עוקצים :פרחיו העליונים של הא שכול צעירים
תמיד מן התחתונים (ציור .) 64

אשבול־סוכךcorymb .
אשכול אשר בו עוקצי הפרחים הולכים וקטנים בהדרגה כלפי מעלה ,וכל הפרחים נמצאים כמעט
במישור אחד (ציור .) 73

ב

בזלתbasalt .
סלע מגמטי ,מצוי בעיקר בצפון הארץ אך גם בדרומה :מ תפ ת חו ת עליו קרקעות דלות בגיר
ועשירות בחרסית ובזרחן.

ביב״שרףresin-duct .
צינור המכיל שרף.

ביציתovule .
הגופיף שבתוך ה שחלה (אצל מכוסי־הזרע) או בחיק קשקש (אצל ח שופי־הזרע) ,שממנו מתפ ת ח
הזרע אחרי ההפריה (ציורים  95ו 98 ,א 101 ,א).

בית־גדולhabitat .
מקום גידולו הטבעי של הצמח  :המקום שבו צמח מצוי בדרך כלל.

מפרעdisturbed habitat .
בית־גדול
T { S,
בית־גידול שהמצב הראשוני של הקרקע הופר בו בצורה ניכרת (ראה בהקדמה סעיף .). 4.2

24

מילון ה מונ חי ם

בית־גלעיןdrupe .
פרי עסיסי או בשרני ב ע ל גלעין קשה שב תוכו נמצא הזרע (כ מו הזית או המ שמ ש! ציורים , 127
 ! ) 128ח ל קו הב שרני של הפרי מכונה בשם ציפה! לפעמים הציפה כמע ט יבשה.

בלוטacorn .
פרי ה אלון( ציו רי ם .) 182 , 181,180 , 119

בלוטהgland .
גוף קטן המפרי ש צוף או שמן ו כו׳( ציו ר .) 5

בלוטיglandular .
שערה בלוטי ת היא שערה המפרישה נוזל דביק או שמן ריחני! על־פי־רוב מסתיימת שערה כזאת
בגול ה וצורתה כעין סיכה (ציור .) 69

בלתי נ13ןirregular .
פרח ,גביע או כותרת ,שאפשר ל ח ל קו לשני חצאים שווים רק על־ידי מישור אחד בלבד ,הוא
המישור ה חו תך את האיבר מלפנים ל א חור (ציורים .) 790 , 87
 3ן ־ ח לו ףephemeral, ephemeroid .
צמח שכל חלקיו העל־אדמתיים מתייבשים בעונת היוב ש (חד־שנתיים ,גיאופיטים או עשבים
רב־שנתיים).
 3ן־  3ל אל םhybrid .
צמח או אוכלוסיית צמחים שנוצרו ב עקבו ת הכלאה בין הורים שונים! לפעמים ההורים הם בני
מינים שונים.

3ן־קלמאpersistent .
צמח שענפיו מעוצים ועוברים את עונת היובש במ צב חי ,פעיל או בתרדמת יובש.
 3ך ש י ח dwarf-shrub, semishrub .
צמח רב־שנתי ,נמוך (  50-20ס״מ) שחלקו התחתון מעוצה וענפיו העליונים או חלק מהם
מתייבשים ומתים שנה שנה.

בסיסbase .
בסיס העלה — חל קו התחתון של העלה (ציור  ,) 5ה מור חב לפעמים לנ דן( ציו ר  25ג).

בצלbulb .
חלק של הצמח ה חבוי באדמה (ציור  ) 132והעשוי בסיסי עלים צפופים ובשרניים (ד) על־פי־רוב
(מכונים גלדים — ג) ,היושבים על גב עול קצר (ב) המכונה ״עוגת הבצל״! מבסיסו יוצאת
ציצת שורשים (א).

בצלצולbulbet .
בצל ק טן! ניצן של בצל ב תוך בצל־האם או ב תוך תפר ח ת! הבצלצולים משמשים לריבוי.
פ שרניfleshy .
עלים (או איברי צמח אחרים) מעובים פ חו ת או יותר שתאיהם מכילים הרבה מוהל (ציור .) 254

פתהbatha .
טיפוס של צומח יס־תיכוני המורכב בעיקר מבני־ שיח.
ב תי־ ב ע ל
שדות ,גינות או כרמים שבהם מגדלים צמחי־תרבות בלי ה שקאה מלאכותית.

פתי־גדול חרביםarid habitats .
מקומות' יבשים ופתוחים ל ח מ ה.

בתי־שלחין
שדות ,גינות ,כרמים או פרדסים בהם מגדלים צמחי־תרבות בה שקאה.

3תת־  0פרsemi-steppe batha .
בתה ה מפו ת ח ת בג בול ה ח ב ל היפ־תיכוני עם הערבות ומאופיינת ב הרכב צמחים השונה מ של
ב תות יס־תיכוניות טיפוסיות.

ג

ג בי ע חי צוני
מע טפ ת קטנה שבה חבויה ה שחלה התחתי ת אצל מ שפ ח ת ה שלמוניים (ציורים .) 1969 , 1968

מילון המונחים

25

גביעcalyx .
העטיף החיצוני של הפרח הנבדל על־פי־רוב מן הכותרת בצורתו ובצבעו הירוק (ציורים  83א,
 84א 124 ,א).

גביעוןcaiycuie .
מע טפת ירוקה ב ת  « - 2ע ל ע לי ם או אונות ,הנמצאת מת ח ת לגביע ה אמיתי(ציורים  1248ג 1253 ,ג).

גביעיsepaioid .
הדומה ב צבעו ובצורתו לגביע.

גבנוניconvex .
גבעולstem .
•1
חלק הצמח הנמצא בדרך כל ל מעל לפני האדמה והנושא בדרך כל ל עלים ופרחים.

tubercle ttWM
בליטה או זיז הבול ט מעל פני ה שטח.

גבשושיwarty .
דומה לגב שו ש :בעל גבשו שים.

גזור בעין כף־הןרpaimatiscet .
טרף־עלה גזור שכל אונותיו יוצאות מנקודה א ח ת (ציור .) 57

גזורdissected .
טרף־עלה עשוי אונות שבסיסן מגיע עד לעורק הראשי של הטרף (ציור .) 263 , 52

גזור-מנצהpinnatisect .
טרף־עלה גזור שאונותיו ערוכות בשני צרי העורק הראשי של הטרף כעין הנוצה (ציור .) 52

גיאופיטgeophyte .
צמח רב־שנתי בעל ניצן התחד שו ת המצוי מ ת ח ת לפני הקרקע .בעל פקע ת ,בצל ,פקעת־שורש
או קנה־שורש.

גינופורgynophor .
העוקץ הנושא את ה שחלה ,כ מו למ של אצל הצלף (ציור .) 570

גירlimestone .
סלע הבנוי בעיקר מפחמת הסידן .C aC 03

גלגלית.

rotate

כותרת מ או ח ת עלים ,בעלת צינור קצר מאוד ואוגן רחב ו שטוח (ציור .) 1778

גלזיניleathery .
קשה כעור או כגלד.

גלולrolled .
ששפתו מגולל ת כמגילה.

גלומהglume .
דאה בתיאור מ שפ ח ת הדגניים (ציורים .) 2517-2515

גלי או גלוניundulate .
עלה ששפתו עשויה גלים גלים מעל למישור הטרף ו מת ח ת לו.

גלילה.
T • I

district

מחוז ,ח ב ל ארץ .במגדיר זה חולק ה ארץ ישראל ל־ 31גלילות (ראה מפה .) 1

גלילי — ראה :רמוי גליל.
• I
גלעין — ראה :בית־גלעין.
גמהpit .
שקע קטן ועמוק (יחסית).

גמיטופיטgametophyte .
קטע הצמח ה מ תפ ת ח מן הנבג והנושא את איברי המין שבהם נוצרות הג מי טו ת( ת אי מין זכריים
ונקביים.
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גמישflexible .
הניתן לכפיפ ה.

גממיתpit .
גממה,
״ נ • T
T T :

■

״ גומה קטנה.

גמת־צוף

י

גומ ה קטנה שבבסיס עלה־בותרת ,שבתוכה נאגר הצוף.

גרadventive, xenophyte .
צ מח־בר שהוכנס ל א ח באקראי ,מרעת או שלא מדעת ,ואשר אינו נכלל בצמחייה הראשונית
של הארץ:

גךגילcaryopsis .
פרי יבש בן זרע אחר ,הנוצר מ שחלה עלית ,שקליפתו הרקה מעורה בקליפ ת הזרע ,כ מו ברוב
צמחי מ שפ ח ת הדמיים (ציור .) 120

גריגהgarigue .
 -טיפוס של צומח יס־תיכוני המורכב מבני־ שיח או מ שיחים נמוכים ,שקומתם קטנ ה מקומ ת אדם.

ד

דביקviscous, sticky .
דו־ כ ך או דו־בךיתdichasium .
צורת הסתעפו ת שבה פרח או תפר ח ת מסיימים את הציר הראשי וזוג סעיפים צדדיים ממשיכים
,לצ מו ח.

זיו״ביתיdioecious .
צמח בעל פרחים חד־מיניים (ראה שם) :פרחיו האבקניים נמצאים על צמח אחד ופרחיו העליניים
על צמח אחר.

דו־זרעוןdiachene .
פרי יבש בן שני זרעונים הניתקים על־פי־רוב זה מזה בעת ה הב של ה( ציו ר  )96כ מו ברוב הצמחים
ממ שפח ת הסוככיים.

דו*מיניandrogynous .
פרח (או שיבולית) המכיל(ה) גם אבקנים וגם ע ל י ( או עליי ם)(ציורי ם .) 85 , 84 , 83

דו־פסיגייםdicotyledoneae .
ראה עמ ׳ 94

דו־?ןךניdichotomous .
המסתעף לשני סעיפים שווים פ חו ת או יותר (ציור .) 81

דו־שנתיbiennial .
צמח שמחזור חייו מסתיים ,באקלים של א ח מוצאו ,לא חר יותר משנה ותוך שנתיים :פריח תו
ב שנתו השנייה.

דו־שפתניbilabiate .
עטיף (גביע או כותרת) מאוחה־עלים ובלתי נכון שצורתו דומה פ חו ת או יותר לפ ה בעל שתי
שפתיים :השפתיים תמימות או בנו ת  3-2אונות או שיניים (ציורים .) 1703 , 1672

דו־שקיbisaccate .
גביע ששניים מעליו נפוחים במקצת בבסיסם בד מו ת גבנונים נבובים או שקים.

דולומיטdolomite .
מינראל הבנוי בעיקר מפ ח מ ה של סידן ומגניון .יש סלעים שבהם זהו המינראל העיקרי ומכנים
גם אותם ב שם זה.

דולינהdoiine .
שקע מקומי בנוף של סלעים גירניים שצורתו עגולה או סגלגל ה ומורדותיו מ חוספסי ם .קו טרו
ממטרים ספורים עד  500מ׳ .נוצר על־ידי ה מס ת סלעי גיר.

דולןהניprickly .
י קוצני במקצת ,מצויר ב חור קשה או בשיך.

מילון המונחים

27

דורwhori .
קבוצה של  3או יותר עלים או פרחים או חלקי פרח הערוכים במעגל מסביב למפרק או על גבי
המצעית של הפרח וכו׳(ציור .)84 ,4
רוךבן — ראה :דרבן.
דיסקוסdisc .
גוף פחוס כעין לוח עגול (ציורים 588ב654 ,ב).
tדמוי — רומה ל־.
דמוי אזמלlanceolate .
עלה (או חלק אחר של הצמח) צר ,ששני קצותיו מחודדים ושרוחבו הגדול ביותר מרוחק מן
הבסיס כדי שליש בערך של כל האורך כולו(ציור .)10
דמוי אלה
דומה לאלה ,ראה שם.
דמוי אליפסהelliptical .
עלה (או חלק אחר של הצמח) ששני קצותיו מעוגלים ובאמצעו רוחבו מגיע למחצית אורכו
(ציור 645ג).
דמוי ביצה הפוההobovate .
כנ״ל ,אבל ראשו קהה ורחב ובסיסו צר וחד (ציור .)8
דמוי ביצהovate .
עלה (או חלק אחר של הצמח) שאורכו גדול פי  1.5בערך מרוחבו ושבסיסו רחב במידה ניכרת
מראשו ,בסיסו מעוגל וראשו חד או מעוגל(ציור .)7
גלגל — ראה :גלגלית.
tדמוי
* • I
דמוי גלה
דומה לראש קטן.
דמוי גלילcylindrical .
רומה לגוף מוארך שכל חתכי הרוחב שלו הם עיגולים בני קוטר שווה (ציור .) 15
דמוי דסקוסdisciform .
רומה לריסקוס ,ראה שם.
דמוי חץsagittate, arrow-shaped .
טרף עלה שבסיסו בעל שתי אונות מחודדות הפונות כלפי מטה (ציור .)22
דמוי חךensiform, sword-shaped .3
עשוי בצורת חרב.
דמוי חרוטconical .
שצורתו כצורת חרוט או קונוס (ציור .)660
זימוי ןתדcuneate .
דומה ליתר :טרף עלה(או חלק אחר של הצמח) שראשו רחב ובסיסו צר ושתי שפתותיו הצדדיות
ישרות (ציור .)16
דמוי 3דurceolate, urn-shaped .
עטיף כרסני בחלקו התחתון ומוצר בחלקו העליון(ציור 2406ר).
זימוי בלח־זkidney-shaped .
טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שרוחבו גדול מאורכו ,ראשו מעוגל ובסיסו בעל מ פ ח
מעוגל (ציור .)19
דמוי בגורlyrate .
טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) מחילק־מנוצה שאונתו הקיצונית גדולה מיתר האונות וראשה
מעוגל (ציור .)53

28
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דמוי לב הפרךobcordate .
טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שבסיסו מ חודד ורא שו מעוגל ובעל מפרץ ב א מ צ עו( ציו ר
. ) 21

דמוי לcordate, heart-shaped .3
טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שראשו מ חודד ובסיסו ר חב ומעוגל ובעל מפ  pחד באמצעו
(ציורים .) 31 , 20

דמוי מגלfalcate, sickle-shaped .
עשוי בצורת מגל.

דמוי מגן  -ראה :דמוי תריס.
דמוי מחרוזתmoniliform, necklace-shaped .
פרי מוארך ומשונץ ברווחים שבין זרע אחד ל מ שנ הו( ציו ר .) 111

דמוי מניפהflabelliform fan-shaped .
עלה הדומה בצורתו למניפה או שקיפוליו רומים ל קפלי מניפה.

דמוי מסמר
כותרת שחלקה ה תח תון עשוי צינור ארוך ו חלק ה העליון עשוי אוגן אופקי פ חו ת או יותר (ציור
.) 91

דמוי מסרקpectinate .
עלה (או חלק אחר של הצמח) שסוע או מ חול ק לאונות צרות וארוכות ,הערוכות בשיני המסרק:
האונות ס מוכו ת זו לזו ו שוות זו לזו.

דמוי מרזבcanaliculate .
עלה או פ טו טר ת של עלה וכו׳ ש שפתותיו מורמות כעין מרזב וחתך הרו חב שלו דומה לק שת או
לחצי־טבע ת או לאות .V

דמוי מריתspatuiate .
טרף עלה שראשו ר חב ומעוגל ו חל קו התחתון הולך וצר (ציור .) 11

דמוי מךצעsubulate .
עלה צר ,קצר ו מ חו ד ד ברא שו ודו מ ה במקצ ת למרצע של סנדלרים (ציור .) 14

דמוי משפךfunnel-shaped .
כותרת או עטיף ההולכים וצרים כלפי מ טה כעין מ שפך (ציור .) 90

דמוי סךגלlinear .
עלה (או חלק אחר של הצמח) צר וארוך (אורכו גדול פי  3או יותר מרו חבו) ו שפתיו מקבילו ת
פ חו ת או יותר זו לזו( ציו ר .) 12

דמוי ערשהlenticular .
עגלגל ומגובנן במקצ ת במרכזו.

דמוי פלךfusiform .
חלקי של צמח שצורתו דומה פ חו ת או יותר לפלך של אורגים.

דמוי פעמוןcampanuiate .
כותרת שצורתה כצורת פ ע מון( ציו ר .) 89

דמוי פריסמהprismatic .
דומה למנסרה.

דמוי צנורtubular, tube-shaped .
עטיף צר (או גביע או כותרת) שאינו מ תר חב כמע ט כלפי מעלה (ציור .) 2000

tדמוי Iקונוס — ראהJ :דמוי Tחרוט.
דמוי קרקפת
דומה לקרקפ ת ,ראה שם.

מילון המונחים

29

למוי קשתarcuate .
כפוף בצורת ק שת.

למוי רמחhastate .
טרף עלה שבסיסו בעל שתי אונות מחודדות המופנות לצדדים (ציור .) 24

למוי שבלתspicate, spiciform .
דומה ל שיבולת.

למוי שופרcornet-shaped .
צר בבסיסו ו הולך ורחב כלפי ראשו כ מו שופר (ציור .) 1592

למוי תריסpeltate .
עלה שפטוטרתו מ חוברת אל אמצע הטרף (בצדו התחתון) ולא אל ב סי סו( ציו רי ם .) 740 , 31

דמוייסונה (סוואנה)savannoid, pseudo-savanna .
נוף הדומה לסוואנה שבו הצמחים הנלווים לעצים אינם שייכים לצמחיית הסוואנו ת הסודאניות.

לפניתparietal .
פלצנטה (שליה ,הרקמה הנושאת את הביציות) הערוכה לאורך הדופן של ה ש חלה :במקרה זה
ה שחלה היא ב ת מגורה א ח ת בלבד ,ואם היא ב ת שתי מגורות המחיצה היא מחיצה מדומה
(ציור .) 104

ךךכןspur .
בליטה נבובה ועל־פי־רוב מאורכת ,הדומה לצינור או ל שופר או לשקיק והנוצרת על־פי־רוב על־
ידי התארכותם של עלי־העטיף :הדורבן מ שמש על פי רוב בית־קיבול לצוף הפרח (ציור  2856ג).

לדלרת scree, rock fall
מדרון תלול בל תי יציב ,מכוסה אבנים או חצץ המידרדרים על פניו ,על פי רוב במגע עם המצע
הסלעי ( .) bedrock

ה

הדוק — ראה :מהלק.
הטרוםטילןהheterostyiy .
מצב שבו אורך עמוד־העלי שונה באורכו בצמחים מ אוכלוסיו ת שונות של המין הזה.

הלקטcapsule .
פדי יבש בן זרעים מרובים :ההלק ט נפ ת ח על־ידי ק שוות (ציורים  1235ב 1296 ,ב) ,או על־ידי
מכסה (ציור  ,) 112או על־ירי שיניים ק טנות (ציור  ,) 114או על־ידי נקבים (ציור .) 163

ז

זיגזגיzigzag .
עשוי בצורת קו עקום שבור ,הנוטה פעם לצד אחד ופעם לצד שכנגדו.

זיףbristle .
שערה ק שה ,אשונה ועבה פ חו ת או יותר (ציורים  1581ג 1584 ,ג).

זיף־מקךס — ראה :מקו־ס.
זיפני  -מהוסה זיפים.
זילfilament .
החלק הצר של האבקן הנושא את המאבק (ציור  92א).

זקוףerect .
עומד ,בלתי כפוף ,בלתי שרוע.

4יעseed .
איבר המ תפ תח מן הביצית המופרית :כולל בתוך קליפה עובר ועל־פי־רוב רקמה המכילה חומרי
תשמורת.

זךע1ןachene .
פרי יבש בן זרע אחד הנוצר על־פי־רוב מ שחלה תחתית וקליפתו קרומית או גלדנית :פרי של
צמחים מ מ שפ ח ת המורכבים (ציורים .) 118,117

ח

חלacute .
ראה ציור . 38
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חדpoint .
קצה חד של עלה או איכר אחר של הצמח.

חר־בךיתmonochasium .
צורת הס תעפו ת שבה פרח או ,ת פ ר ח ת מסיימים את הציר הראשי וסעיף צדדי ממשיך לצ מוח
ו מהווה את המ שך הציר (ציור .)80

חר־ביתיmonoecious .
בעל פרחים חד־מיניים (ראה שם) :הפרחים נמצאים על אותו הענף או על ענפים שונים של
אותו הצ מ ח.

חד־מיניmonosexual .
פרח המכיל רק אבקנים או רק עליים ,אבל לא אבקנים ועליים יחד (ה שווה — דו־מיני).

חד־פסיגייםmonocotyledoneae .
ראה עמ׳ 757

חד־שנתיannual .
צמח (עשב) שאינו חי יותר משנה א ח ת (ואין למצוא בו לא חלקים מעוצים ,לא שרירים של
חלקים מן השנה הקוד מ ת ולא ניצני התחד שות מלבד זה המצוי כזרע).

חד־שפתניunilabiate, one-lipped .
עטיף (גביע או כותרת) שפתני ,בעל שפה א ח ת (ציורים .) 1639 , 1631

חור — דאה :חיד
חוואר — ראה :חור
חול־חמךהHamra, sandy-loam .
קרקע חולי ת אדו מ ה־ חו מ ה ,עשירה בחרסיו ת ודל ה בגיר .מצויה במי שור החוף (עיין הקדמה,
סעיף .). 3.1.1

חור (חוואר)marl .
סלע רך מאוד ,מכיל פ ח מ ת הסירן וחרסיות .בעל נקבוביו ת ונימיות יתירה :כושר ה חיל חו ל בו
איטי והאיוורור בו לקוי.

חיץ — ראה :מחצה.
חיק (העלה)axil .
הזווית הנוצרת בין הגב עול לבין העלה או ה ח פ ה.

חיקיתaxile .
פלצנ ט ה (שליה ,הרקמה הנושאת את הביציות) הערוכה בזווי ת שבה נפג שות שתי מחיצו ת
סמוכו ת של ה שחלה (ציורים .) 126 , 105

חלוץcolonizer .
צמח ה מ אכלס בתי־גידול חרשים שבהם הוכ חדו צמחים אחרים או קרקעות חד שות שבהן לא
גדלו צמחים כלל.

חמדהhammada .
מדבר חצץ  :על־פי־רוב מישורים של חצץ צורני שחור במדבריות ח מים.

חפהbract .
יי עלה קטן ,ירוק או צבעוני או קרומי ,שמחיקו יוצא עוקץ הפרח או עוקץ התפרחת (ציורים  74ב,
 437ג.) 1

חפיתbracteole .
חפה היו שב על עוקץ הפר ח :לפעמים הפרח מ חוסר עוקץ ו ה חפיו ת ס מוכו ת לפרח (ציור  437ג.) 2

חרוזperfoliate .
עלה המקיף בבסיסו את הגבעול ,והגבעול ״חודר״ ד ר כו( ציו ר / . ) 30

חרוץ
בעל חריצים.
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חרוקcrenulate .
עלה בעל שיניים מעוגלו ת ומפרצים חדים ( ציוו .) 42

חךסיתclay .
 . 1מקטע של גרגרי קרקע אשר קוטרם קטן מ־ 2מיקרון
 . 2מינראל הבנוי מגבישים לוחיים שבהם היסודות העיקריים הם צורן ( ,) Siאלומיניון ( ) A1ומימן
 .) )Hגודל גרגריו כמצוין בסעיף . 1

חירשmaquis .
טיפוס צו מ ח ים־תיכוני של שיחים או עצים שרובם ב על; עלים ירוקים במ הלך כל ה שנה :גובהם
עולה על־פי־רוב על קו מ ת אדם.

/

חשוףnaked .

מגול ה :שאינו מכוס ה שערות או מוצים ,וכדומה.

ט

טכוויתhiium .
הצלקת הנשארת על קליפ ת הזרע במקום חיבורו אל עוק ץ־ הבי צי ת(פוניקולוס) :הצלקת הנשארת
על הפרי ב מקו ם חיבורו אל הציר או אל העוקץ.

טורrow .
טפסוןtaxon .
יחידת מיון ללא ציון דרגת מיון (  )rankמסוימת.

ץ

טפילparasite .
צמח הנ טפל על צמח אחר שממנו הוא מקבל את כל מזונותיו או חלק מהם.

טרףblade .
חלקו ה מור חב וה שטוח של העלה או של עלה־הכותרת (ציורים  5 ,318ב.) 2

טרשים
!■ T
נוף הבנוי אבנים גדולות או סלעים קטנים.

י

כ

יושבsessile .
מחוסר פ טו טר ת או עוקץ (ציור .) 23

בבוןcucuiiate .
עשוי בצורת שביס (ציור .) 1935

?דוויglobular .
שצורתו כעין כדור.

א

 3ו?יתcyathium .
תפרחת קטנה של מיני הסוג ח לב לוב הדומה במראה לפרח יחיד (ראה בתיאור הסוג הנ״ל
וציורים .) 1159 , 1158

פורוטיפchorotype .
טיפוס התפוצה הגיאוגרפית של הצמח  :לפי האזורים הפיטוגיאוגרפיים שבהם הוא מצוי.

פרפר
כורכר — ראה▼IS :
פותרת פךפךניתpapilionaceous corolla .
כותרת בל תי נכונה ב ת  5עלים :הגדול שבהם והעליון הוא המפר ש (ציורים  790א 791 ,א) ,שני
הצדדיים הם המ שוטים (ציורים  790ב 791 ,ב) ושני התחתונים ,המאוחים ב חל ק ם העליון ,מהווים
את הסירה (ציורים  790ג 791 ,ג).

פותרתcorolla .
הדור הפנימי או הדורים הפנימיים של העטיף הכפול ,עשוי עלים צבעוניים (ציורים  83ב 84 ,ב,
 85ב).

3ותךתיcorollaceous petaloid .
צבעוני ,הדומה בצבעו לכותרת.

כיס קךל,ע
חלל בסלע ,מלא קרקע ואטום באופן מלא או חלקי בתחתיתו.
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פלורופילchlorophyll .
ירוק־העלה :החו מר הירוק של העלה שבעזרתו מטמיע הצמח ,כלומר הופך לעמילן את הפ ח מן
הדו־חמצני ( ) C 0 2מן האוויר בנו כ חו ת האור.

פמהיןtruffles, Tuberales .
פטריות מסדרת הכמהיאים אשר גוף־הרבייה שלהן תת־קרקעי ודומה לפקע ת של תפו ח־אדמ ה.

פניתstylopodium .
הבסיס המעובה של שני עמודי־העלי אשר לפר ח של מ שפ ח ת הסוככיים (ציור  1355כ).

כנףwing .
” שפה או תוספת דקה ,קרומית או גלדנית ,המקיפה את הזרע (ציורים  345ג 1806 ,ג) או את
הפרי או מצורפת אליהם (ציורים  375ב ;) 380 ,מלל ירוק או קרומי העובר לאורך הגבעול
או הענף (ציור  1464א).

כנפיתsamara .
פרי יבש בן זרע אחד המצויד בכנף גרולה פ חו ת או יותר (ציור  121ב).

פסות קמחית
אבקה גסה לבנ ה או אפורה המכס ה לפעמים את פני העלה ,את הפרי או את העטיף.

פפני — שסוע או מחולק כעין כף היר.
פפתורflower bud .
ניצן של פרח.

פר*ק1צי (צומח)tragacanth vegetation .
צומח של שיחים נמוכים ,קוצניים ודמויי כר ,אופייני למדרונות הח שופים לרוח בחרמון.

פריפה* spire
סיבוב אחד של הבורג ,הקפ ה יחידה של קו הסליל.

פךפרkurkar .
אבן־חול גירנית ,על־פי־רוב במי שור ה חו ף ( ר א ה בהקדמה סעיף  .) 3.1.1רוב הסלע בנוי גרגרי
קווארץ ( ) S i0 2ו חל קו גיר שמקורו בעיקר משברי צדפות ימיות.

ל

לברfelt .
כסות ל בד או עשוי כעין לבר.

לביר
מכוסה לבד.

לכקןalbino .
חסר צבע.
לזליני
ו •
t

עשוי כעין בורג או סליל.

לופתclasping .
עלה המקיף בבסיסו את הגב עול (ציור .) 29

לloess . 0
חומר דק גרגר שמקורו באבק מדברי .בארץ הוא מורכב בעיקר מ קו ו א ח ,גיר וחרסיות.

לסיloessial .
מכיל כמו ת ניכרת של לס.

לע (הכותרת)throat .
פי הצינור של הכותרת.

לשוניstrap-shaped, ligulate .
דומה ל ל שון( ציו ר  2002א).

לשוניתHguie .
תוספת הנמצאת בין טרף העלה והנדן אצל צמחים מ מ שפ ח ת הדגניים והעשויה בצורת לשון
קרומית או זר של שערות (ציור  25ב 26 ,ב).
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ל ש פ ה ( ש ל מ א ב ק)ceil .
י מגורה אחת של המאבק ; המאבק הוא כרגיל בעל שתי ל שכות ,וכל אחת מכילה ששני שקי
אבקה הנפתחים על־ידי פ ת ח אחד (ציורים .) 9 3 ,9 2

מ

מ א ב קanther .
י החלק העליון של האבקן המכיל את האבקה ; הוא מחולק כרגיל לשתי ל שכות וכל לשכה בנויה
משני שקי אבקה (ציור .) 93
מ א ח הunited, connate .
י ' מ ח ו ב ר זה לזה ,בעיקר חלקים של אותו איבר :למ של ,עלי־גביע היוצרים גביע דמוי פעמון ,או
עלי־כותרת היוצרים צינור־כותרת.
מאנלול• hooked
י' ע שו י בצורת אנקול או מסתיים באנקול (ציור .) 71
מ א צ ב עdigitate .
י ' עלה (או איבר אחר של הצמח) שחלקיו ערוכים בדמו ת אצבעות היד ויוצאים מנקודה אחת
(ציורים .) 5 7 ,5 6
מארןיoblong .
איבר שאורכו גדול פי  2או יותר מרו חבו וצרדיו כמ ע ט מקבילים (ציור .) 10
מבדר
’ ' מ פ ו ז ר  :בעל ענפים או פרחים מפושקים לצדדים.
מגבב
ערוך בציבורים צפופים.

מגבנן
בעל גבנונים.
מג ב ש ש
בעל בליטו ת או זיזים הבולטים מעל פני ה שטח.
מג ד ל ת
זכוכית מגדלת.
מגו ר הceil .
חלק של חל ל ה שחלה ה מוגבל על־ידי מחיצות :ה שחלה ב ת מגורה אחת (כשאין היא מ חו ל ק ת
על־ידי מחיצות) ,או ב ת מגורו ת אחרות (כשהיא מ חולק ת על־ידי מ חי צו ת)( ציו רי ם .) 103,105
מ גי לveined .
בעל גירים.
מג׳לל — ר א ה :ג לו ל.
ן r
מ ג מ הmagma .
חומר מותך המצוי מ ת ח ת לקרום הסלעים שבפני כדור־הארץ.
מ ג מ טיmagmatic .
י( ס ל ע) שמקורו בסלעים שנוצרו מהתקררות המגמה  :למ של מרבית הסלעים הכהים בסביב ת אילת.
מרקה
י' מסתעף באופן רו־ ק רני( ר א ה שם).
מ ה ד קadpressed .
י' ש ע רו ת (או עלים ,או ענפים ,או פי מ ת וכו׳) הצמודו ת אל אותו חלק של הצמח שעליו הן
צו מחו ת (ציור .) 61
מו  3רabandoned field .
שדה מעובד שניטש והיה ל שדה־בור.
מ 1נ( ק ך  9יmonocarpic .
צמח רב־שנתי ה מפ ת ח שושנת עלים במשך מספר שנים ומת לא חר פריחתו.
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מוץpale .
אחד הקשקשים העוטפים את הפרחים אצל צמחים של משפחת הדגניים (ציורים 2516ג־ר,
2517ד-ה); הקשקשים העומדים על מצעית הקרקפת אצל צמחים של משפחת המורכבים (ציור
2001ט); הקשקשים הנמצאים על הטרף או על הפטוטרת של עלים אצל שרכים.
מוצרattenuate .
הולך ונעשה צר ,כגון עלים המצמררים לפטוטרת.
מחזירacuminate .
ראה ציור 38
מחטניneedle-shaped .
עלה צר ואשון המסתיים בחור כמו עלה של אורן וכדומה (ציור .) 13
מחטרgibbous .
°
T S I
בעל חטוטרת.
מחלק כעין כף דוןדpaimatipartite .
טרף־עלה בעל  5או יותר אונות ,שבו העורקים הראשיים של האונות נפגשים בנקודה אחת ואורך
האונות עולה על מחצית הקוטר של הטרף (ציור .)56
מחלקpartite .
טרף־עלה (או חלק אחר של הצמח) ,בעל אונות שאורכן עולה על רבע רוחבו של הטרף (ציורים
.)56 ,51
מחלק־מנצהpinnatipartite .
טרף־עלה מחולק כעין הנוצה לאונות שאורכן עולה על רבע רוחבו של הטרף (ציור .)51
rough
. 090
מח
°
T : N :
בלתי חלק.
מחצהpartition wall .
הקיר החוצה את השחלה או את הפרי(או איבר אחר) ל־ »<- 2מגורות (ציור  :) 105מחיצה
אמיתית נוצרת מאיחוי צריהם של עלי השחלה.
מחצה מדמהspurious dissepiment .
מחיצה שאינה נוצרת מאיחוי צריהם של עלי השחלה; היא מצויה בשחלה או בפרי שבהם
הפלצנטות הן דופניות (כמו בציור  109ב) ,או יוצאת מתפר הגב (עורק ראשי) של עלה.
מטמ 1ךפיmetamorphic .
סלעים שנוצרו מסלעים אחרים בהשפעת טמפרטורה ולחץ גבוהים.
מטפסvine, climbing .
צמח הנכרך או נאחז ומטפס על צמח אחר.
מיץ חלביlatex .
נוזל צמיג ,צבעו על־פי־רוב לבן ,לעתים צהבהב או כחלחל; מופרש במקום של פגיעה בצמח.
מיקוריזהmicorrhiza .
שותפות בין שורשי צמחים עילאיים לקורי פטריות .המיקוריזה מסייעת לצמחים לקלוט חומרים
מזינים מן התשתית.
מכבדpanicle .
י תפרחת שצירה הראשי מסתעף לענפים נושאי פרחים (ציור .)79
מכנףwinged .
בעל כנף או בעל כנפיים או בעל שפה מורחבת.
מכסיףsilvery .
שצבעו כעין הכסף.
מכפלconduplicate .
עלה (או כיוצא בזה) המקופל לאורך עורקו הראשי לשני חצאים.
מ 3ךס praemorse .0
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מלביןcanescent .
אפור בהיר ,כמעט לבן.
מלחה
ו ••
בית־גידול שהקרקע שלו מכילה אחוז ניכר של מלחים.
מללmargin .
שפה דקה המקיפה את הזרע או הפרי וכדומה (ציורים 345ג1806 ,ג).
מלעןawn .
תוספת דמוית זיף ,הנמצאת כרגיל על גלומות או על מוצים של צמחי הדגניים (ציורים 2519ב,
2528ב); זיף קשה או חוד ארוך שבקצה חפה או עלעל או עוקץ.
מנבגsporangium .
איבר המצוי בשרכים ובטחבים הדומה לקופסה ומכיל את הנבגים (ציורים .) 153,152
t

מנגרובmangrove .
י תצורת יער של עצים טרופיים וסובטרופיים המתפתחים בתחום הגיאות והשפל בחוף הים ובגדות
נהרות גדולים הקשורים לתהליכים המתרחשים בים .שולטים בצומח זה עצים ירוקי־עד בעלי
עלים רחבים ומערכת שורשים מיוחדים המסייעים לנשימה בתשתית הבוצית.
מנוןrudimentary .
עלה ,פרח ,פרי וכו׳ בלתי מפותח או בלתי מושלם.
מנפהinflated .
נפוח למדי.
מ מ ה פעמלם (או יותר)bipinnate .
עלה מנוצה שעלעליו או אונותיו מנוצים אף הם (ציור .)47
מנצהpinnate .
עלה (או חלק אחר של הצמח) שלעלעליו(או אונותיו) מסודרים זה מול זה בשני צדי הציר או
העורק הראשי(ציור .)46
מנקדpunctate .
בעל נקודות כהות או בהירות או שקופות.
מסו_קךפ (מז?1ןךפ)mesocarp .
החלק האמצעי של דופן הפרי; בבית־הגלעין זוהי הציפה הבשרנית (ציור  127ב).
מסלם (ת)sympodiai .
הסתעפות שבה פרח או תפרחת מסיימים את הציר העיקרי של הצמח (ציורים .)257-255,82-80
מסלסלcurly .
עשוי בצורת תלתל.
מסרגיםalternate .
•
ן
עלים העומדים אחד אחד על כל מפרק של הגבעול (ציור .)3
מעגל• rounded
ראה ציור .37
מעטפיתinvoiucei .
מעטפת־משנה ,כמו מעטפת של סוככון בצמחי משפחת הסוככיים (ציור 77ג).
מעטפתinvolucre .
קבוצה של חפים או עלים ירוקים או קרומיים או לפעמים קוצניים או קבוצת קשקשים ,העוטפים
את התפרחת או יושבים סמוך לתפרחת בייחוד בצמחים ממשפחות הסוככיים והמורכבים(ציורים
76א77 ,א2005 ,א2006 ,א).
מעצהwoody .
מכיל עצה :קשה כעץ.
מערהadnate .
מחובר וקלוט אל אבר אחר.
t
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מערק
בעל עורקים ברורים.

מפוחיתfollicle .
פרי יבש בן זרעים אחדים הבנוי מעלה שחלה אחד ו הנפ תח לאורך תפר ה ב טן( ציו רי ם , 102
.) 106

מפסקinterrupted .
תפרחת מופ סק ת לקטעים קטעים על־ידי עלים ירוקים או על־ידי רווחים (ציורים .) 1731 , 1730

מפרוdistinct .
בלתי מ או ח ה.

מפרדתschizocarp, (schizocarpium( .
פרי מרובה זרעים הנוצר מעלי אחד ומתפרק לעת ההב שלה ליחידות א ח דו ת( פ רו דו ת); כל יחידה
מכילה זרע אחד (או שניים) ,כגון פרי החל מית ו כו׳( ציו ר .) 124

מפריקjointed .
גבעול מחוסר עלים הבנוי פדקיס־פרקים ,על־פי־דוב בשרניים (כמו בציור .) 381

מפרעdisturbed .
ראה בית־גירול מופרע.

מפרץemarginate .
טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שראשו בעל מ פ ח (ציור  ) 35או ש שפתו בעלת מפרצים
(ציור .) 49 , 45

מפרקnode .
מקום החיבור של העלה אל הגבעול (ציור  ;) 3הגבול שבין שני פרקים או קטעים של פרי,
פטוטרת וכו׳.

מפרקתloment .
פרי יבש ,מוארך או דמוי סרגל ,מרובה זרעים ,המתפרק ב ע ת הב שלתו לפרקי רוחב :כ ל פרק
מכיל על־פי־רוב זרע אחד (ציור  897ב).

מפרשstandard .
• TI
העלה העליון של הכותרת הפדפדנית (ראה שם :ציורים  790א 791 ,א).

מפשקdivaricate .
I T S 1
שערות ,ענפים ,פירות או חלקים אחרים של הצמח ,המהווים זווית של  50° - 9 0 °עם חלק הצמח
שעליו הם צו מחים (ציור .) 62

מצטררattenuate .
• •• T I
הולך ונעשה צר ,כגון עלים המצמררים לפ טו טר ת.

מצעיתreceptacle .
החלק של הקרקפת שעליו יושבים הפרחים בצ מחי מ שפח ת המורכבים (ציור  2005ב); קרקעית
הפרח ,הקצה ה מור חב של ציר הפרח (או התפרחת) שעליו ערוכים חלקי הפרח (או הפרחים)
(ציור  83ה).

מקורbeak .
על־פי־רוב ה חלק העליון והדק של הפ רי( ציו רי ם  698ג 700 ,ג 701 ,ג).

מקפלfolded .
בעל קיפולים.

מקצועedge .
מקצעangular .
בעל מקצועות (ציורים .) 60 , 59

מקךglochidate .0
קוץ או זיף שבראשו בלי טו ת חדות הפונו ת כלפי ב סי סו( ציו ר .) 72

מקשה — indurated
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מךcompound •33
עלה הבנוי מציר ועלעלים! העלעלים נושרים מן הציר אחר אחר (ציורים ( ;) 47 ,46ההיפך:
פשוט).
מ ך  3ב * מ א צ ב עpalmate, palm ately-compound .
עלה מורכב בן  0 0 -5עלעלים היוצאים כולם מנקודה אחת (ציור .) 57
מ ך  3ב ־ מנ צ ה פ ע מי םbipinnate .
עלה מנוצה שעלעליו יושבים על הסתעפויותיו של ציר העלה המורכב (ציור .)47

מך*33מנצהpinnate, pinnately compound .
עלה מורכב שעלעליו ערוכים בשני טורים לאורך ציר העלה (ציור .)46

פ!ך3ןיתcentral .
שליה הערוכה במרכזה של שחלה המחוסרת מחיצות (ציור  112א).

מרעף — ראה :ועוף.
מרקםtexture .
היחס הכמותי בין סוגי הגרגרים המרכיבים את הקרקע.

מרשתreticulate .
עשוי ברמו ת רשת :בעל עורקים הערוכים כעין רשת (ציור  1197ב).

משוט(ים)wings .
שני עלי־הכותרת הצדדיים של כותרת פרפרנית (ראה שם! ציורים  790ב 791 ,ב).
מ עו כל לperfect .
(מגורה) שלמה ,שמחיצותיה מגיעות ער למרכזה! (פרח) דו־מיני ,בעל אבקנים ועלי.

משלחףvesicuiose .
בעל שלחופית :עשוי כעין שלחופית.
triangular
Iמ v,ש Tל ש.
°

משלשלpendulous .
תלוי :שראשו נטוי כלפי מ טה.
פמשיורserrate .
שנן
ןמ
ו 
I
עלה בעל שיניים מ חודדו ת כשיני המשור ה מופנו ת כלפי ראש העלה או כלפי ב סי סו( ציו ר .) 42
t s

משנןtoothed .
י ' ב ע ל שיניים (ציור .)43

משנץconstricted .
עשוי שנצימ־שנצים  :תרמיל משונץ הוא תרמיל שבו הרווחים שבין זרע לזרע צרים או דקים מן
החלקים שבהם נמצאים הזרעים (ציורים  897ב 857 ,ב).
מ שנ שןdenticulate .
בעל שיניים דקות.
מ ש ת ל ש לoverhanging .
תלוי מלמעל ה מצוקים.
מ ת ח לspathe .
חפ ה גדול ,צבעוני או ירוק ,או קרומי ,העוטף את התפרחת ,בפר ט את הא שבול (ראה שם:
ציורים  302ג 303 ,ג).

נ

נבגspore .
תא הניתק מן הצמח והעשוי לנבו ט ולהתפתח לצמח חד ש :גודלו על־פי־רוב כגודל גרגר אבקה
של צמחים עילאיים .אצות ,פטריות ,טחבים ,שרכים וכו׳ מתרבים על־ידי נבגים.

נבובhollow .
נגךץיםopposite .
עלים או ענפים הערוכים שניים שניים זה מול זה על מפרק אחר (ציור .) 2
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נלירrare .
אינו מצוי אלא ב מ ספר מוע ט או כ מ קו מו ת מועטים.

נזץsheath .
הבסיס ה מור חב של העלה העשוי כעין צינור העוטף את הגבעול (ציורים  25ג 26 ,ג).

נ1ש'א־פךיcarpophore .
הניצב שבין קרקעית הגביע ובסיס ההלק ט או התרמיל (ציור  290ד).

נושא־שחלהgynophore .
הניצב שבין קרקעית הגביע ובסיס ה שחלה (מתפתח לנושא־פרי).

נזרcrown .
מלל קרומי או עשבוני ,הנמצא בראש הזרעון או הפרי והדומה במקצת ל כ ת ר( ציו ר  2 2 4 8 ,117ג) ;
הנזר עשוי חטיבה אחת או מורכב ממספר קשקשים או מוצים זעירים הערוכים ברור אחד.

נימיfiliform, thread-shaped .
דק כ חו ט וארוך על־פי־רוב.

נ3לןregular .
פ ר ח(ג בי ע או כותרת) שאפשר ל ח צו ת אותו לאורכו לשני חצאים שווים על־ירי  00 — 2מישורים :
פרח ר ב־סי מ טרי( ציור .) 86

ננסיdwarf .
קטן קומה.

נצרshoot .
גבעול על עליו.

נשירcaducous, decidous .
שאינו נשאר על ה צ מ ח! הנו שר על נקלה או בהקדם מעל הצמח.

ס

סוואנה — ראה :סונה
 7(310מך 3בcompound umbel .
סוכך שכל א חד מעוקציו מסתיים בסוכך־מ שנה ,הוא ה סו כ כון( ציו ר .) 77

 7(310פשוטsimple umbel .
תפרחת העשויה סוכך אחד בל בד.

umbel .7)310
תפרחת אשר עוקצי פרחיה יוצאים מנקודה אחת של הציר ,כקרני הסוכך (ציור .) 76

umbellule •]13310
'םוכך־משנה של הסוכך המורכב (ציור  76ב).

סונה (סוואנה)savanna .
תצורת צומח המאופיינת על־ידי עצים בודדים הגדלים במפוזר וביניהם צמחים עשבוניים (עיין
ךמוי־סונה).

decurrent .IT]10
עלה יו שב ,שחלקו התחתון נמשך ויורד על פני הגבעול (ציור .) 28

סחוסיcartilaginous .
סטמינ1רstaminod .
אבקן בלתי מ שוכלל או מ חוסר מאבק.

סיביםfibres .
חוטים חזקים וארוכים פ חו ת או יותר :תאים ארוכים ועבי דופן.

סיגbloom .
אבקה דקה המכסה לפעמים את העלים או את הגבעול או את הפרי.

סימטריsymmetrical .
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סירהkeel .
שני עלי־הכותרת התחתונים של הכותרת הפרפרנית ,המאוחים ב חל ק ם העליון ומהווים כעין
סירה (ציורים  790ג 791 ,ג).

ססגוניvariegated .
רב־גוני.

ספ1ר 1פיטsporophyte .
אותו ק טע של הצמח הנושא את הנבנים  :הספורופי ט הוא הדור האל־מיני והוא נוצר מתוך
הזיגוטה.

ספורופילsporophyii .
עלה הנושא מנבגים (ציורים .) 158 , 149 , 142

ספלולcupuie .
מע טפ ת מעוצה ,מכוסה קשקשים ,שבתוכה נתון פרי ה א לון( ה ב לו ט )( ציו ר  119א).

ספרופיטsaprophyte .
צמח חסר כלורופיל החי צל חו מר אורגני רקוב.

ע

סחנלני — ראה :רמוי סרגל.
עגילcatkin .
שיבולת רפה של פרחים חר־מיניים המלווים על־פי־רוב חפי ם :העגיל נושר על־פי־רוב כח טיב ה
א ח ת( ציו ר .) 173

עטיף פפול
עטיף הפרח העשוי גם עלי־כותרת וגם עלי־גביע (ציורים .) 84 , 83

עטיף פשוט
עטיף הפרח שאינו עשוי אלא סוג אחד של עלים — או עלים ירוקים או חסרי צבע (עטיף
גביעוני) או עלים צבעוניים (עטיף כותרתי).

עטיףperianth .
כלל העלים העוטפים את חלקיו המיניים של הפר ח :מבחינים בין עטיף פ שוט ובין עטיף כ פו ל
(ראה שם).

עטיף־הפךי
העטיף של הפרח שאינו נושר לא חר הפריחה אלא נשאר ב מקו מו ועוטף את הפרי.

עטרהcorona .
עטיף צבעוני משני ,ה מ חובר מבפנים אל הכותרת ,או אל העטיף הצבעוני העיקרי כ מו בפר ח
הנרקיס (ציור  2461ב).

עיניתmesh .
לולאת הרשת.

מרפב.
מרפב — ראה:
עלה
T J S,
T | S,
•• T
עלה פשוטsimple leaf .
עלה בעל טרף תמים או פגו ם :הטרף עשוי ח טיבה אחת ונושר ב ש ל מו תו( ה הי פ ך :מורכב)

עלה תחתי.
עלה המצוי ב ח ל קו התחתון של הצמח ,בס מוך לפני הקרקע.

עלה־גביעsepal .
כל עלה יחיר של הגביע (ראה שם :ציור  83א 84 ,א).

עלה־פותרתpetal .
כל עלה יחיד של הכותרת (ראה שם :ציורים  83ב 84 ,ב).

עלה־לואי — ראה :עלי־לוואי.
ו “
1־
עלה־מעטפת — ראה :מעטפת.
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עלה־שחלהcarpel .
עלה שממנו בנוי עלי פ שוט או חלק של עלי מורכב :עלה ה שחלה מוגב ל בשני תפרי אורך של
העלי המורכב.

עלי(עליים)pistil .
האיבר הנקבי של הפרח (אצל צמחים מכופי־זרע) :העלי בנוי שחלה ,עמוד־עלי וצלק ת (עמוד־
העלי חסר ל פ ע מי ם)( ציו ר  95ג-ה).

עלי־לואיstipules .
שני עלעלים הנמצאים לפעמים משני צדי העלה ,ליד ב סי סו( ציו ר .) 5

עלעיpistillate .
פרח המכיל ע ל י ( או עליים) ואין בו אבקנים.

עלית — ראה :שחלה עלית.
עלעלleaflet .
חלק של עלה מורכב (ציור  46ג) :עלה קטן.

עמודscape .
גב עול מ חוסר עלים ,נושא פר ח או תפר ח ת (ציורים .) 2015,1873

עמור־עליstyle .
החלק הרק של העלי הנמצא בין ה שחלה והצלקת (ציור  95ז).

ענבה פפולהdouble berry .
שתי ענבו ת היו שבות על עוקץ אחר והצמודות על־פי־רוב זו לזו.

ענבהberry .
פרי עסיסי או בשרני ,בלתי נפ ת ח ,שזרעיו מרובים על־פי־רוב ,כגון פרי העגבנייה או פרי הגפן
(ציור .) 126

ענף
מסתעף לענפים רבים.

עקוד
בעל כתמים.

עיקץ־הפךחpedicel .
הניצב שעליו נישא הפר ח.

עקץ־הפריfruit-staik .
הניצב שעליו נישא הפרי.

עקץ־התפרחתpeduncle .
הניצב שעליו נישאת ה תפרח ת.

עקדsterile .
I
tt

שאינו עושה פירות.

עקר3יתcincinnus .
(תפרחת) הדומה לזנב של עקרב (ציורים  80ד 1549 ,א).

ערבהsteppe .
נוף צמחי ש שולטים בו בני־ שיח הגדלים במפוזר על פני כל ה שטח.

עשבherb .
צמח שאינו מעוצה.

עשיב־רעweed .
עשב שמציאותו בתוך גידולי התרבות מזיקה מבחינה כל שהי לצמחי־התרבות.

עשבוניherbaceous .
י ירוק כע שב :רך כע שב :דומה לע שב ,בלתי מעוצה :בל תי קרומי :ירוק בל תי צבעוני.

פ

פגהsyconium .
תפר ח ת ופרי מדומה של התאנה ומיני פיקוס אחרים (ציור  188ב).
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פגום
בל תי תמים! עלה ש שפתו מ שוננת או שסועה או מ חו ל ק ת או גזורה.

פ 1ליגמיpolygamous .
צמחים פוליגמיים הם צמחים הנושאים פרחים חד־מיניים ודו־מיניים גם יחד.

פונדקאיhost .
הצמח הירוק שאליו נ טפל הטפיל.

פוספוריטphosphorite .
סלע רך או קשה עשיר ב תרכובו ת של זרחן.

פורהfertile .
עושה פירות.

פחוסcompressed .
ל ח ק מן הצררים או מלמ ט ה ו מל מעל ה.

פטוטרתpetiole .
החלק הצר של העלה הנושא את הטרף (ציור  5ב).

פטמהwart .
י תוספ ת או בליטה קטנה הבול ט ת מעל פני הגוף.

פי העטיף
מבוא העטיף.

פילורphyiiode .
פטוטר ת רחבה של עלה ה מתפקד ת כעלה.

פילוקלרphyiiociade .
ענף ירוק שצורתו כצורת עלה (ציור  2450ב 2456 ,כ).

פליט תךפותescaped from cultivation .
צמח־תרבות הגדל במידה מועטה גם במקומו ת בור! צמח ש״ברח״ מן התרבות.

פלצנטהplacenta .
ראה שליה.

פלצנטצןהpiacentation .
אופן עריכת ה שליות ב תוך ה שחלה (ראה שליה דופנית ,שליה זוויתית ו כ ר :ציורים .) 105-102

פסיגיםcotyledons .
העלים הראשונים של הנבט ,הניכרים כבר ב עובר הזרע.

פקעתbulb .
גב עול קצר ועבה על־פי־רוב ,הנמצא בתוך האדמה וממנו יוצאים שורשים כלפי מטה וענפים או
עלים או פרחים כלפי מעלה (ציור .) 133

פרדהmericarp .
י' חלק אחד של הפרי המקובץ (ראה שם) או של ה מ פ ר ד ת( ר א ה שם); הפרודה היא יחידה המכילה
על־פי־רוב זרע אחד וניתקת מעל הצמח בעת ההב שלה ,כגון הפרודות של פרי החלמית (ציור
.) 124

פרותלי1ןprothaiium .
הגמ טופי ט ב שרכים :על־פי־רוב דמוי עלה דק בעל ריזואידים ב ח ל קו הפונה ל ת ש תי ת( ציור .) 150

פרחflower .
האיבר של הצמח המ שמש להפריה וליצירת הזרעים ; חלקיו העיקריים הם אבקנים ו עלי( ל פ ע מי ם
עליים מרובי ם)( ציורי ם .) 91-83

פרי מדמהspurious fruit .
פרי המ תפ ת ח לא מן ה שחלה בלבד ,אלא גם מחלקים אחרים של הפרח או התפרחת.

פרי מקבץapocarpic fruit .
פרי ה מ תפ ת ח מפרח בעל עליים מרובים (ציורים .) 755,123
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פרי ק בו ציcom pound fruit .
קבוצ ת פירות הנוצרת ב תפר ח ת צפופ ה ומראם כמראה פרי אחר ,כפרי ה תו ת (ציורים  188א,
.) 189
1פ•ריfruit .
האיבר המ תפ ת ח מה שחל ה אחרי ההפריה ומכיל את זרעי הצמח.
פ ךי ק ך פpericarp .
קליפת ה פ רי( הנו צ ר ת מדופן ה שחלה).
פ ר קinternode .
קטע של הגב עול או של הקנה שבין שני מפרקים סמוכים או בין בסיסיהם של שני עלים מסורגים
סמוכים (ציור  3ב).
פ ר קjoint .
קטע של פרי או גב עול ,או עלה ,ה מובדל על־ירי שנץ או מפרק מן הקטע הסמוך.

צ

פשוט — ראה :עלה פשוט או עטיף פשוט.
צבור
מקובץ בציבורים.
צברsorus .
ציבור של מנבגים (ציורים .) 152, 151

צואר שרש
חל קו העליון של השורש ,איזור המעבר אל הגבעול.

צומח עשבוניgrassland .
נוף צמחי ששולטים בו עשבים חר־ שנתיים או רב־שנתיים אשר חלקיהם העל־אדמתיים מתייבשים
בקיץ (ראה ב הקדמ ה סעיף  1.1.1.1עמ׳ .) 12
צו ףnectar .
הפרשה מתוקה של הפרחים.
צו פןnectary .
בלו ט ה או רקמה בפר ח או מ ח ק לפר ח המפרישה צוף.
צי פ הpulp .
החלק הב שרני או העסיסי של הענבה או בית־הגלעין.
צי פי תindusium .
רקמה קרומית בשרכים המכס ה או סוגרת על קבוצת מנבגים.
צי צ הtuft .
קבוצת חפים צבעוניים או פרחים עקרים המתנ שאת בראש התפרחת.
ציציתpappus .
קבוצת שערות או זיפים או מוצים ארוכים הנישאת ברא ש הזרעונים בצ מחי מ שפ ח ת המורכבים
או מלוו ה את הזרעים בצ מחי מ שפ ח ת אחרות ( ציו ת ם  1942ד 2005 ,ב).

ציצת־שרשי fibrous roots .0
• T T
־
אגודה של שורשים שווים כמעט זה לזה בגודלם ובצורתם (ציורים .) 132 , 130
ציר ( ש ל ת פ ר ח ת ,ש ל ע ל ה)rhachis .
השררה האמצעית של תפר ח ת או של עלה מורכב (ציורים  46א 73 ,א 74 ,א).
צ ל עrib .
עורק עבה הבול ט מעל פני ה פ רי( או חלק אחר של הצמח).
צלקת* stigma
'החלק העליון של העלי או של עמוד־העלי העשוי לקלו ט את האבקה (ציור  95ח).
צ מו ד
מקורב ,מהודק.
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צמירwooiy .
מכוסה צמר.

צמרwool .
שערות רכות מ סול סלו ת וארוכות המכסות את חלקי הצמח השונים.

צנ1ר (של הגביע או של הכותרת)tube .
החלק ה תח תון והצר של הגביע או של הכותרת (ציור  91א).

צנור פרחhypanthium .
חלק של הפרח הדומה לכוס קטנה ונוצר מהתערות של מצעית הפרח ובסיס עלי־הגביע,
עלי־הכותרת והאבקנים (ציור  96א).

צ13ריtubular .
דומה לצינור.

צ<ךןclaw .
החלק ה תח תון והצר של עלה־כותרת (ציור  318ב).

ק

קוטר  -ראה קטר
קונופי — ראה :דמוי חרוט.
ק1ץspine, thorn .
קוצניspiny .
בעל קוצים :עשוי כקוץ :רוקר כקוץ.

לןוךץquartz .
מינראל קשה ,מרכיב ח שוב של ה חו ל בארץ .נו ס ח תו . S i 0 2

קטום — ראה :קטוע.
קטועtruncate .
ראה ציור . 36

קטיפניvelvety .
עשוי כעין הק טיפ ה :מכוסה שערות קצרות ,רכות וצפופו ת מאוד.
קטנית — ראה :תו־מיל ( ציו רי ם .) 108 , 107

קטניתlegumen .
פרי הבנוי מעלה־ שחלה אחד ,נפת ח על־ידי תפר הבטן ותפר הגב•(ציור .) 792

קטרdiameter .
קיצון ,קיצוניterminal .
הנמצא בקצה הגב עול או בקצה הענף.

קירטון — ראה :קךטון.
קלוטadnate .
קליסטוגמיcieistogamic .
פרח שאינו נפת ח ו ה אבק תו נעשית כ שהוא סגור.

קמורconvex .
גבנוני.

קנהculm .
הגבעול של צמחי מ שפח ת הדגניים ,הגומאיים והסמריים :על פי רוב הוא חלול.

קנהי^צרשrhizome, root-stock .
גבעול תת־קרקעי הנבדל משורש בכך שהוא מצמיח עלים (על־פי־רוב דמויי קשקשים) :גבעול
זה שולח שורשים כלפי מטה ולצדדים וגבעולים או ענפים כלפי מעלה (ציור .) 131

קנוקנתtendril .
איבר דמוי חו ט ,הנוצר ב מקו ם ענף או עלה או עלעל והנכרך סביב צמחים אחרים או סביב
סמוכו ת ־^ונות (ציור  1065א).
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ק עו רconcave .
שקערורי.
ק פי ץ
שחלקיו מקורבים זה לזה ואינם מפו שקים.
קצי ץsiliqua .
פרי דמוי תרמיל הבנוי משני עלי־ שחלה ,על־פי רוב נפ ת ח בשתי ק שוות ובעל שתי מגורות.
המגורות נפרדות על־ידי מחיצה שהתפתחה מהשליה ולא מעלה־ה שחלה! על כן היא מכונה
מחיצה מדומה (ציור .) 11
ק רו מיmembranous .
דק ויבש ועל־פי־רוב שקוף.
ק רונ קו ל הcaruncuie .
תוספת שומנית (בעיקר) בראש הזרע .מ שמ שת כפיתוי לנמלי ם.
ק ר חglabrous .
חסר שערות.
קו־טוןchalk .
סלע גירני רך.
ק ריןkeel .
חוד האוניה :עלעל (או מוץ) בעל קרין הוא עלעל (או מ ק ) ה מכופל לאורכו ובעל צלע חדה
לאורך קו הכיפול ,בדומה ל חלק ה ה תח תון של האונייה.
ק רנו ת ( ש ל  0ובןrays .) 7
עוקצי הסוככונים בסוכך מורכב היוצאים מקצה הגבעול או הענף והמתפ שקים לצדדים כ מו קני
שמשיה או מטריה (ציור  76כ 77 ,ד).
ק ן ק ע ב ב ר הheavy soil .
י קרקע עשירה בחרסית שבגלל קיבול המים הגבוה שלה מ שקל יחידת נפ ח שלה גדול יחסית
בהיותה רטובה (עיין בהקדמה סעיף  . 5.1.1עט׳ .) 14
ק ך ק ע ק ל חlight soil .
קרקע עשירה בגרגרי קווארץ ודלה בחרסיות :עקב קיבול המים הנמוך שלה מ שקל יחידת נפח
שלה נמוך יחסית בהיותה רטובה.
ק ר ק פ תhead, (capitulum ( .
תפרחת בעל ת פרחים רבים היושבים צפופים על ציר קצר או על מצעית :לעתים קרובות ע טופה
הקרקפת בבסיסה מע טפ ת של חפים (ציורים  994ג 2001 ,א 2006 ,א).
ק שו ח ( ק שוו ת)valve .
חלקים של דופן הפרי ,הנפרדים זה מזה או ניתקים מן הצמח בעת היפתח הפ רי( ציו רי ם , 107
 110 , 108א).
ק ש ק ש צו פני
קשקש המכסה גומת צוף.
ק ש ק שscale .

ר

ך ב ״ מיי תpieiochasium .
צורת הסתעפו ת שבה פרח או תפר ח ת מסיימים את הציר הראשי ומספר סעיפים צדדיים נושאי
פרחים צומחים ועוברים את הפרח המסיים בגוב ה ם (ציור  .) 82התפרחת דומה לסוכך אך נבדלת
ממנו בכך שהפרח או הפרחים הצעירים אינם מצויים במרכז התפרחת.
ר כ־ שנ תיperennial .
צמח שחי יותר משנה אחת (עיין עמוד ראשון בהקדמה).
רגולרי• regular
סדיר ,ערוך בסדר קבוע או ב על חלקים שווים.
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רוררליruderai .
הגדל ב מ קו מו ת אשפה.

רוםaltitude .
גובהו של מקום ביחס לפני הים.

רלמבוסיrhomboid .
גוף שחתך הרו חב שלו מעוין.

ריזלאידrhizoid .
אחת השערות החד־תאיות או הרב־תאיות המצויות אצל אצות ,פטריות ,טחבים ושרכים:
באמצעותם קולטים צמחים אלה את המזון מן הקרקע (או מן הצמח הפונדקאי).

ריסיםcilia .
שערות שוות פ חו ת או יותר באורכן העומדות ב שפת עלה ,חפ ה או איבר אחר.

ךיסניciiiate .
בעל ריסים.

ךנךזינהrendzina .
" קרקע ה מ תפ ת ח ת על סלעי גיר ,על־פי־רוב רכים (עיין בהקדמה סעיף  . 2.1.1עמ ׳ .) 13

רעוףimbricate .
מסודר זה על שפתו של זה או זה על בסיסו של זה כרעפי גג( ציו רי ם  2039ב 2821 ,ב).

רפהloose .
דליל ,בלתי צפוף.

ךקוע
פחוס מאוד ועשוי כעין לו ח.
ר ת מי
דק ,ארוך וגמיש ,מ חוסר כמעט עלים ודומה ל שבט ,כ מו ענפי הרותם.

ש

שבליתspikeiet .
’ "חלק מן ה תפר ח ת הכללית אצל הד מיי ם :השיבולית בנויה מציר קצר שבבסיסו נמצאות שתי
הגלומות ובה מ שכו יושבים הפרחים :כל פרח עטוף שני מוצים ומכיל אבקנים ועלי (ציורים
.) 2622 , 2517-2515

שפלתspike .
תפרחת בעל ת ציר שעליו יושבים הפרחים בלי אמצעות עוקצים :הפרחים הצעירים נמצאים
בראש ה שיבולת (ציור  :) 74תפרחת של הדגניים שכה יושבות ה שיבוליות על הציר כלי אמצעות
עוקצים (ציור .) 2622

שר1ת־בורuncultivated soil, fallow fields .
שדות בלתי מעובדים.

שררהrhachis .
"ציר של תפרחת ,דק או עבה ,שעליו יושבים הפרחים או הפירות (ציורים  73א 74 ,א 75 ,א) או
שיבוליות הדגניים (ציור  2622א).
שלפרochrea .
עלי־לוואי מאוחים לצינור ,המקיף את הגבעול מעל לבסיס העלה (ציור  210ג 214 ,א).

שלפריתochreoia .
שופר קטן בבסיס הפרחים.

שושנתrosette .
עלים המרוכזים מסביב לבסיס הגבעול והצמודים על־פי־רוב אל פני האדמה (ציור .) 1

שחלה עליתsuperior ovary .
’ שחלה הנמצאת בתוך הפרח וכל יתר חלקי הפרח (עלי־הגביע ,עלי־הכותרת והאכקנים) קבועים
מתחת ה או סביב בסיסה (ציור .)95
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שחלה תחתית למחצה
שחלה הקבועה על מצעית קעורה ,מ ת ח ת למקו ם חיבורם של עלי־העטיף והאבקנים ,כשאין
ה שחלה מעורה במצעית (ציור .) 96

שחלה תחתיתinferior ovary .
שחלה הנמצאת מ ת ח ת לחלקי הפרח האחרים; האבקנים .עלי־הכותרת ועלי־הגביע נראים כאילו
הם קבועים בראש ה שחלה (ציור .) 97

שחלהovary .
החלק ה תח תון של העלי ,המכיל את הביציות (ציור  95ה).

שיבולית — ראה :שבלית.
שיבולת — ראה :שבלת.
שיזרה — ראה :שררה.
שייבני — דומה לשיך
שך (שיפים)prickle .
איבר דוקרני הנוצר על הגב עול או על העלה או על חלקי צ מ ח אחדים (ראה ציור  ) 70והיוצא
מן האפידרמיס (העור) של העלה ,של הגב עול וכו׳ :לפעמים גם זיף קשה.

שלןה בסיסית.

basal placentation

הביציות מוע טות או אחת ונישאות בבסיס ה ש חל ה :לעתים הביצית היחידה ממלאת את כל ח ל ל
ה שחלה.

שלןה דפניתparietal placentation .
הביציות קבועו ת על דופן ה שחלה (ציור .) 104

שלןה זויתיתaxile placentation .
הביציות קבועו ת במרכז ה שחלה או בקרב תו ומופרדו ת על־ידי מחיצות (ציור  105א-ג).

שלןה מךבזית.

free central placentation

הביציות מצויות על עמודון מרכזי ללא מחיצו ת ביני הן( ציו ר  105ד).

שלןהplacenta .
החלק של ה שחלה שעליו נמצאות הביציות או הזרעים.

שןtooth .
שני־גביעcaiyx-teeth .
שיניים אשר ב שפת גביע מאוחה־עלים (ציור  89א).

שנץconstriction .
שסוע כעין פף הידpaimatifid .
טרף־עלה שסוע אשר אונותיו ערוכו ת כא צבעו ת היד ועורקיהן הראשיים נפג שות בנקודה א ח ת
(ציור .) 55

שסוע מנצחpinnatifid .
טרף־עלה שסוע אשר אונותיו ערוכות זו מול זו לאורך העורק הראשי ואורכן אינו עולה על רבע
רו חבו של הטרף (ציור .) 50

שסועsplit, cleft .
טרף־עלה בעל אונות שאורכן אינו עולה על רבע רו חב הטרף או קו ט רו( ציו ר .) 50

שיערהhair .
(ציורים  69-61ועוד).

שערות בלוטיותglandular hairs .
שערות הנו שאות חלק בלו טי המפריש חומרים מיוחדים (ציור .) 69

שיערות בלבביותstellate hairs .
שערות מס תעפו ת מבסיסן בצורת כו כב (ציור .) 67

שיערלת שלפוחיתילתvesicular hairs, blatters .
שערות' שברא שן שלפוחית מלאה בנוזל או באוויר.
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שפהmargin .
שפיהlabellum .
•r
עלה העטיף הגדול ביותר של הפרח (בעיקר בצמחים של מ שפחת הסחלביים) ,הנבדל על־פי־רוב
בצורתו ,בצבעו ובציורו מיתר עלי־העטיף :השפית מ שמ שת מקום מו שב לחרק המבקר בפר ח
(ציורים  2851ב 2864 ,כ).

שיפת־הגביע
היקפו של גביע מאוחה־עלים.

שפת־העלהleaf-margin .
ההיקף החיצוני של העלה (ראה צורות שונות של שפת־העלה בציורים .) 45-41

שקיקutricle .
פרי יבש בן זרע אחד ,קליפ תו רקה ונסדקת על־פי־רוב לרוחב ה בזמן ההב שלה (ציור .) 116

שרועprostrate .
רובץ על פני הארמה.

שרףresin .
נוזל צמיג הנפרש מתוך הצמח ב מקו ם היפצעו.

שלשroot .
חלק הצמח הנמצא ב תוך האדמה והמחוסר עלים ועל־פי־רוב מ חוסר ניצנים; השורש קול ט את
מלחי המזון מתוך הקרקע ובאמצעותו נאחז הצמח באדמה (ראה צורות שונות של שורשים
ומערכות שורשים בציורים .) 134-129

שךש1ןradicle .
השורש של העובר או של הנבט.

ת

תחתית.
שחלה ־ ■ :
(שחלה) — ראה- :ו▼-
' r
תחתית ׳
ן•תלתגי(עלה)
י עלה מורכב בן  3עלעלים (ציור .) 48

תמיםentire .
שלם :עלה (וכן גם עלעל ,חפ ה ,עלה־כותרת ,עלה־גביע וכו׳) ששפתו אינה מ שוננת ואינה פגומ ה
בצורה אחרת (ציור .) 41

זןפרsuture .
הקו שלאורכו נפ ת ח הפרי או הקו המפריד בין עלה שחלה אחד ל מ שנ הו( ציו ר  106ב ) :ב שחלה
או בפרי בן עלה־ שחלה אחד מבחינים בין תפר הבטן (הוא הקו שלאורכו ערוכים הביציות או
הזרעים) ובין תפר הגב (הוא העורק הראשי של עלה ה שחלה).

תפר הבטןventral suture .
י

קו פתיח ת הפרי אשר לאורכו ערוכים הביציות או הזרעים (ציורים  98ו 106 ,ב.),

תפר הגבdorsal suture .
קו פתיח ת הפרי לאורך העורק העובר באמצעו של עלה ה שחלה (ציורים  98ה 106 ,א).

תפרחתinflorescence .
י ציבור מובדל של פרחים :קבוצת פרחים המהווה חטיבה מסוימת! בהתאם לסדר שבו ערוכים
הפרחים על צירם המ שותף מבחינים בין צורות שונות של תפר ח ת (ציורים .) 82-73

תךמילlegumen, siliqua .
הפרי של הצמחים ממ שפחת הק טניו ת(ציורי ם  792 , 108,107ועור) או המצליבים (ציורים , 109

.) 110
תךמילוןsiiicuia .
פרי של מ שפ ח ת המצליבים שרוחבו קטן לכל היותר פי שניים מ אורכו( ציו רי ם .) 713-710 , 122

48

ההגדרה למעשה
אברי הצמח

ציור א׳ מבנה סכימתי של צמח ותיפקוד אבריו

הכרת אברי הצמח הכרחית להגדרתו .ציורים  , 134-1שבהם מוצגים חלקים שונים של
הצמח ,יסייעו למשתמש במגדיר להכיר את חלקי הצמח הדרושים להגדרת מ שפחות,
סוגים או מינים .בציור א׳ מוצג באופן סכימתי מבנהו של הצמח השלם .שמותיהם
של אברי הצמח ותפקידיהם מצויינים בגוף הציור .פירוט יתר של הצורות השונות
בהן מצויים אברים אלה בטבע מוצג להלן.

עלים וגבעולים
כלל ראשון להכרת מבנה הצמח הוא כי העלה ניכר על־פי הניצן המצוי בחיקו (ציור
 .) 5בצמחים רבים שונים העלים אשר ליד בסיס הצמח בגורלם מן העלים העליונים
המלווים את הפרחים :העלים העליונים קטנים יותר ולעתים קרובות אף שונים בצורתם.
בבסיס הצמח העלים ערוכים כרגיל בצפיפות (ציור  : ) 1לאורך הגבעול ,כאשר העלים
ערוכים זה מול זה (ציור  ,)2הם נגדיים :כאשר הם ערוכים על הגבעול לסירוגין,
הם מסורגים (ציור  :) 3וכאשר הם עומדים סביב הגבעול באותו גובה ,הם ערוכים
ברורים (ציור .)4

העלה
בציור  5מוצג עלה דמיוני שחלקיו צוירו ביחד לצורך ההסבר .במ שפחות רבות העלה
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ראש העלה
שפה גלית
שפה תמימה

ב
בון

"1 3

'M

שפה משתשנתץ

 . 1עלים ערוכים כשושנת  . 2עלים נגדיים

שינון פשוט

 . 3עלה יושב :א .מפרק הגכעול ,ב .פרק הגבעול
 . 4עלים ערוכים בדוד

עורק מרכזי.
שינון כפול

7
עלים . 6 :עגול  . 7דמוי ביצה . 8 .דמוי כיצה הפוכה  . 9מוארך
 . 5טרף עלה סכימתי

17

\1

 18י' ץ

19

עלים . 10 :דמוי אזמל  . 11רמוי מרית  . 12דמוי סרגל  . 13מחטני  . 14דמוי מרצע  . 15גלילי  . 16דמוי יתר  . 17מעוין
 . 18משולש  . 19דמוי כליה  . 20דמוי לב  . 21דמוי לב הפוך

עלים . 22 :דמוי חץ  . 23אסימטרי  . 24רמוי רומח  . 25עלה של צמח דגני :א .טרף ,ב .לשונית קרומית ,ג .נדן .עירוק
מקביל  . 26עלה של צמח דגני :א .טרף ,ב .לשונית ריסנית ,ג .נדן  . 27לופת  . 28סורח  . 29בעל אזניות (א) בבסיסו
 . 30חרוז

עלים . 31 :דמוי תריס  . 32בעל עירוק כעין כף היד  . 33בעל עירוק מנוצה  . 34בעל עלי־לוואי(א) ראש עלה. 35 :
מ פי ח  . 36קטוע  . 37קהה  . 38מחודד

הוא בעל עלי־לוואי בבסיסו ,באחרות עלי־הלוואי חסרים ,יש צמחים שבהם העלים בעלי
פטוטרת! עלה חסר פטוטרת הוא עלה יושב (ציור  .) 3צורות שונות של עלים מודגמות
בציורים  . 26-6עלים נבדלים בצורת בסיסם (ציורים  ) 34-27או בצורת ראשם (ציורים
 ,)40-35וכן בשפתם (ציורים  .)45-41 , 5עלה נחשב פשוט כאשר שפת הטרף שלו
תמימה ,משוננת ,או אף מחולקת לאונות (ציור  ,)5אבל שום חלק ממנו אינו ניתק
בפני עצמו .כאשר העלה עשוי מעלעלים וכל אחד מהם בעל יכולת הינתקות מן העלה
או מציר העלה (ציורים  ,)47-46העלה מורכב .בעלה מורכב־מנוצה פעם אחת( ציור )46
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ראש עלה . 39 :בעל חוד פתאומי  .40בעל חדר ארוך
שפת עלה . 41 :תמימה  . 42משוננת כמשיור  .43משוננת
 .44חרוקה  .45מפורצת
 . 46עלה מורכב מנוצה פעם אחת :א .עלעל ,ב .פטוטרית העלה,
ג .ציר העלה ,ד — פטוטרת

 . 48עלה מורכב תלתני
טרף עלה . 49 :מפוח־מנו צה . 50 .שסוע-מנועה  . 51מחולק מנועה  . 52גזור מנוצה  . 53רמוי פנור

56

57

58

59

60

61
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64

טרף עלה . 56 :מחולק כעין כף־היר  . 57גזור כעין כף-היר(מאוצבע) קטע של גבעול . 58 :גלילי  . 59בעל  3מקצועות
 . 60בעל  4מקצועות  . 61שערות מהודקות אל הגבעול  .62שערות :מ פונ קו ת  .63מפושקות  . 64צמירות

מבחינים בחלקים הבאים :ציר העלה (ציור  46א) ,פ טו טר ת(ב) ,על על(ג) ,פטוטרית (ד).
בעלה מורכב־מנוצה פעמיים (ציור  )47העלעלים נישאים על צירים משניים המסתעפים
מן הציר הראשי של העלה .עלה בעל  3עלעלים הוא עלה מורכב תלתני (ציור
 .)48מערכת עורקים בעלה כמו בציורים  10-6ו־  53-49היא מערכת מנוצה (דמוית
נוצה) .כאשר עורקי האונות העיקריות של העלה יוצאים מנקודה אחת והם שווים
באורכם פחות או יותר ,העירוק מאוצבע או דמוי כף־יר (ציורים  .)57-54עלה גזור
הוא עלה מפורץ־מנוצה כאשר אורך האונות קטן מרבע המרחק שבין שפת העלה
והעורק המרכזי(ציור  .)49העלה מכונה שסוע־מנוצה (ציור  ) 50כשאורך האונות מגיע
למחצית המרחק עד לעורק המרכזי .העלה מחולק־מנוצה כשהמרחק הנזכר הוא שני
שלישים ממרחק זה (ציור  ,)51והעלה גזור־מנוצה כשמפרצי האונות מגיעים עד
לעורק המרכזי( ציור  .) 52עלה מחולק שאונותיו הצדדיות קטנות מן האונה שבהמשך
העורק המרכזי ,וזו מעוגלת ,הוא עלה דמוי כינור (ציור  .) 53העלים בציורים 57-54
מאוצבע — 55 ,שסוע מאוצבע — 56 ,מחולק מאוצבע,
מאוצבעים— 54 :
 — 57גזור מאוצבע.

הגבעול
העלה מחובר אל הגבעול במפרק .קטע הגבעול בין שני מפרקים הוא פרק (ציור .)3
בחתך רוחב הגבעול עשוי להיות עגול (ציור  ,) 58מצולע בעל  3מקצועות (ציור ,) 59
בעל  4מקצועות (ציור  ,)60או יותרז
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66

51

67

שערות . 65 :ארוכות ומסולסלות  . 66ארוכות ודלילות  . 67כוכביות  .68שערה מסועפת (בהגדלה)  . 69בלוטיות
 . 70ויפים מקורסים  . 71שערות רמויות אנקול  . 72מקורס לאחור

\C
. 73
. 74
. 75
. 76

אשכול :א .ציר התפרחת ,ב .חפה ,ג .פרח
שיבולת :א .ציר התפרחת ,ב .חפה
אשבול :א .ציר התפרחת (שזרה) ,ב .פרח
סוכך פשוט :א .מעטפת הסוכך

 .77סוכך מורכב :א .מעטפת ,ב .סוככון ,ג .מעטפית ,ר .קרנה
 . 78קרקפת :א .מצעית  . 79מכבר
I

 . 83אברי הפרח :א .עלה־גביע ,כ .עלה־כותרת ,ג .אכקן ,ד .שחלה עלית בעלת שני עלי־שחלה מפוררים,
ה .מצעית הפרח ,ו .עוקץ הפרח
 . 84אבריהפרח :א .עלה־גביע ,ב .עלה־כותרת ,ג .אבקן ,ד .שחלה בעלת שלושה עלי־שחלה מאוחים

ש עי רו ת
לכסות השערות או הבליטות שעל פני העלים והגבעולים נודעת חשיבות רבה בהבחנה
בין מינים וסוגים .יש שערות פ שוטות(ציורים  ,) 66-61כוכביות(ציור  ,)67מסועפות(ציור
 )68או בלוטיות (ציור  .) 69כשהשערות קשות מכונות שייכים .השיכים הם בעלי חוד
ישר (ציור  ) 70או כפוף כאנקול (ציור  ) 71פניהם חלקים או מקורסים (ציור .)72

ה תפרחת
הפרחים ערוכים בתפרחות ,שבהן ניכרים ציר התפרחת ,חפה (שהוא העלה שמחיקו
יוצא הפרח) ,עוקץ הפרח והפרח.
בתפרחת בלתי־מסוימת (ציורים  ) 79-73ציר התפרחת נושא פרחים מבסיסו ועד
לקצהו :הפרחים הבוגרים ביותר בבסיסו והצעירים בהדרגה כלפי מעלה .בתפרחת
קרקפת (ציור  ) 78ציר התפרחת קצר עבה ופחום ,הפרחים הבוגרים מצויים בהיקף
והצעירים במרכז .בסוג תלתן הקרקפת היא בעלת ציר שאינו עבה ופחוס (ציורים
 984ב 994 ,ג).
בתפרחת מסוימת(ציורים  ,) 82-80מסיים פרח את ציר התפרחת העיקרי .מתחת לפרח
זה מתפתח ציר הנמשך מניצן צ ד ך ,שגם הוא מסתיים בפרח .מתחתיו מתפתח ניצן
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1/91~ 87

90

'89

"88
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 . 85דיאגרמת פדה :א .גבעול הנושא את הפרח ,ב .עלה־עטיף חיצוני ,ג .עלה־עטיף פנימי ,ר .אבקן ,ה .שחלה בעלת
שלושה עלי־שחלה ,ו .חפה
 . 86פרח נכון  . 87פרח בלתי נכון
 . 88פרח בעל עלי־גביע ועלי־כותרת מפוררים :א.עלה־גביע ,ב .עלה־כותרת
 . 89פרח ב על כותרת פ ע מוני ת :א .שיני הג בי ע

 .90פרח בעל כותרת דמוית משפך
 . 91כותרת דמוית מסמר :א .צינור הכותרת ,ב .אוגן הכותרת

 . 93מאבק חתוך לרוחבו :א .זיר ,ב .מאבק ,ג .קונקטיב ,ד .שקי אבקה
 .94יחידות הפצה של האבקה :א .מעין כדור של גרגירי אבקה ,ב ,.ג .רביעיות של גרגירי אבקה ,ד .אבקיות,
ה .זוג אבקיות

י

\

 . 95פרח בעל שחלה עלית :א .מצעית הפרח ,ב .עלה־גכיע ,ג .עלה־כותרת ,ר .אבקן ,ה .שחלה ,ו .ביצית,
ו .עמוד עלי ,ח .צלקת
 .96פרח בעל שחלה תחתית למחצה :א .צינור הפרח
 . 97שחלה תחתית

נוסף וכך הלאה .במקרים רבים צמחים בעלי תפרחת בלתי־מסוימח מקיימים הסתעפות
מסוימת של הצמח כולו .כך למשל צמחים רבים ממ שפחת המצליבים ,שיש להם
תפרחת אשכול ,מפתחים תפרחת אחת המסיימת את הגבעול הראשי .הצמח מפתח
תפרחות נוספות מניצנים שמתחת לנקודת התפתחותו של האשכול המסיים אם תנאי
הגידול מאפשרים זאת .כך יש לצמח השלם הסתעפות מסוימת ותפרחות בלתי־מסוימות.

הפרח
חלקי הפרח הם העטיף ,האבקנים והעליים(ציורים  .) 84,83הפרח נישא על עוקץ ואיבריו
נישאים דורים-דורים על חלק מורחב של העוקץ המכונה מצעית (ציור  83ה) .מספר
האיברים בכל דור קבוע במ שפחות רבות ,ואילו באחרות הוא משתנה .עלי־העטיף מהווים
את הדודים החיצוניים(ציורים  8 4 ,83א ו 84-ב) בדור הבא פנימה נמצאים אבקנים(ציורים
 83ג ו 84-ג) ובדור הפנימי ביותר נמצאים עלי־השחלה (ציורים  83ד ו 84-ד) .אפשר
לייצג את הפרח בדיאגדאמה שהיא חתך־רוחב דמיוני בפרח (ציור  .)85פרח נכון
הוא פרח שאפשר לחלקו לחלקים שווים על־ידי שני מישורי סימטריה לכל הפחות
(ציור  .) 86בפרח בלתי־נכון(ציור  ) 87יש רק מישור סימטריה אחד המחלק את הפרח
לחלקים שווים .עלי־הכותרת יכולים להיות מפורדים ,וניתן לנתקם אחד אחד מן הפרח
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 .98עלי כן עלה־שחלה אחד :א .ביצית ,ב .עוקץ הביצית ,ג .שליה ,ד .תפר הגב,
ה .צרור צינורות ו .תפר הבטן
 . 99עלי בעל עלי־שחלה מפוררים
 . 100עלי־שחלה מפורדים ער קרוב לבסיסם
 . 101עלה־שחלה סכימתי בעל  2טורי ביציות ,עורק גב תוג עורקים בשפת העלה
 . 102כמו  , 101שפות עלה השחלה כפופות כלפי פנים.
 . 103שחלה בתעלה־שחלה אחד
 . 104שחלה בת  3עלי־שחלה :הפלצנטציה דופנית

 w 105ד

 . 105שחלה בת  3עלי־שחלה :א .השחלה במבט מהצד ,ב .חתך רוחב של א (היפותטי),
ג .חתך רוחב של א (ממשי) ,הפלצנטציה זויתית ,ד .חתך רוחב בשחלה בעלת פלצנטציה מרכזית

מבלי לפגוע באחרים (ציור  ,)88או שהם מאוחים (ציורים  ,)91-89כאשר כולם ניתקים
יחד מן הפרח.
האבקן עשוי זיר דק וארוך ובראשו נישא מאבק המכיל את גרגירי האבקה (ציורים
 .)93 , 92במרבית הצמחים גרגירי האבקה נפוצים יחידים אכל יש מ שפחות שבהן הם
ערוכים בקבוצות (ציור  .)94במינים רבים של מ שפחות ה ס חל מי ם והאסקלפיים כל
גרגירי האבקה של האבקן אחוזים ביחד על־ידי חומר דביק ויוצרים אבקית (ציורים
 94ד 94 ,ה).
חלקי העלי הם שחלה ,עמוד־עלי וצלקת(ציור  .)95על־פי עמדת השחלה ביחס לשאר
אברי הפרח מבחינים בפרח בעל שחלה עלית(ציור  ,)95בעל שחלה תחתית־למחצה(ציור
 ,) 96ובעל שחלה תחתית (ציור  .) 97חשיבות רבה נודעת למספר העלים שמהם מורכבת
השחלה ולדרך שבה הם ערוכים זה לעומת זה .ב שחלה בעלת עלה־ שחלה אחר (ציור
 )98ניכרים הביצית(א) ,עוקץ הביצית(ב) ,ומקום חיבור הביציות לדופן השחלה המכונה
שליה (ג) .בתפר הגב ש לו( ד) ניכר העורק המרכזי של העלה (ה) .לאורך חלקו הפנימי
של תפר הבטן (  0מצויים טורי הביציות .עלי־שחלה מרובים אך מפורדים (ציור
 )99או מאוחים באופן חלקי (ציור  ) 100נחשבים תכונה פרימיטיבית .כאשר מספר
עלי־השחלה הוא שניים או יותר והם מאוחים ,אפשרויות החיבור ביניהם שונות ועמדת
השליה (פלצנטציה) ביחס לדפנות השחלה שונה .כאשר עלי־השחלה מאוחים בשפתם
בלבד (ציור  ,) 104הפרי הוא בעל חלל אחד והפלצנטציה דופנית (טורי הזרעים ערוכים
על דופן הפרי) .אם עלי־השחלה מחוברים לאורך מחצית אורכם ,הביציות במרכז
השחלה נמצאות בזוויות שיוצרות המחיצות שבשחלה והפלצנטציה זוויתית (ציור .) 105
יש מ שפחות שבהן מחיצות הפרי נעלמו והפלצנטציה היא מרכזית (ציור  105ד).

הפרי
דיון מעמיק בעניין הפירות והזרעים מובא על־ידי פאהן ( , 1987פרקים  ;) 21 , 20נביא
כאן תמצית של הפרק הזה .פירות ״אמיתיים״ הם פירות הנוצרים מן השחלה בלבד.
בפירות ״מדומים״ משתתפים במבנה הפרי ,נוסף לעלי־השחלה ,גם אברים נוספים,
כגון עלי־עטיף ,מצעית הפרח ,חפים ועוד .מבחינים בין פירות יבשים לפירות בשרניים,
ובין פירות הנפתחים בעת הבשלתם ופירות שאינם נפתחים.

אברי הצמח

54

f
106

w
107

א
109

108

"112 ^ 111

110

 113״
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 . 106פרי מקובץ של ררבנית בעל  3מפוחיות (א) הנפתחות לאורך  . 107תרמיל פתוח בעל קשוות סלולות . 108
קציץ — תרמיל בשל (מצליבים) :א .קשווה ,ב .מחיצה מרומה ,ג .זרעים . 109 ,חתך רוחב בפרי שבציור , 108
הסימון כנ״ל .רוחב המחיצה כרוחב הפרי  . 110תרמיל של ילקוט הרועים רוחב המחיצה קטן מרוחב התרמיל
 . 111מפרקת הנשברת לפרקים לאחר הבשלתה  . 112הלקט של מרגנית הנפתח על ידי מכסה :א .זרעים  . 113הלקט
של לע־הארי הנפתח על ירי נקבים  . 114הלקט הנפתח על ידי שינים  . 115אגוזית

״121

'  W n oא " 122 ' ) /

« 123

 . 116פרי שקיק בעל 'עובר סלול המונח במצב אופקי  . 117זרעון בעל נזר (מש׳ המורכבים) :א .נזר . 118
זרעון בעל ציצית של זיפים מנוצים (מש׳ המורכבים)  . 119אגוז של אלון :א .ספלול  . 120גרגיר <מש׳
הדמיים)  . 121פירות מכונפים :א .רו־כנפית של אדר ,ב .כנפית של מילה  . 122תרמילון (מש׳ המצליבים)
 . 123פרי מקובץ (מש׳ הנוריתייס)
א

בל
ג{
124

 125ה ״ ^ך

126

 . 124מפררת (חלמית) :א .עלה־גביע ,ב .פרודה  . 125דו־זרעון(מ ש׳ הסוככיים) :א .זרעון ,ב .כנית ,ג .עמור־עלי,
ד .עמוד ביניים ,ה .עוקץ הפרי  . 126חתך רוחב בענבה (עגכניה)  . 127חתך אורך בבית־גלעין :א .קליפת
הפרי(אקסוקרפ) ,ב .ציפת הפרי(מס1קרפ) ,ג .גלעין(אנרוקרפ)  . 128בית־גלעין

פירות יבשים
פירות נפ תחים
א .פירות המתפתחים מעלה שחלה אחר
 . 1מפוחית :פרי דמוי תרמיל הנפתח על־פי־רוב בתפר ה ב טן( ציור .) 106
 . 2תרמיל־קטנית :פרי הנפתח על־ידי תפר הבטן ותפר הגב כ א חד( ציור  .) 107במינים
רבים קשוות הפרי מסתלסלות והזרעים נזרקים.
ב .פירות מאוחי־עלים
 . 1קציץ :פרי דמוי תרמיל הבנוי משני עלי־שחלה ומאפיין את מ שפחת המצליבים
(ציורים  .) 110-108נפתח על־ידי שתי קשוות .יש שהפרי אינו נפתח אלא מתפרק
בין הזרעים ומכונה מפרקת (ציור .) 111
 . 2הלקט :פרי הבנוי משני עלי־שחלה או יותר ונפתח על־ידי מכסה (ציור ,) 112
נקבים (ציור  ,) 113או שינים (ציור .) 114

פירות בלתי נפתחים
א .פירות המתפתחים מעלה־ שחלה אחד
 . 1אגוזית :פרי חד־זרעי הנוצר בשחלה עלית ,דופנו קשה (ציור .) 115
 . 2שקיק :פרי חד־זרעי הנוצר בשחלה עלית ,דופנו קרומית (ציור .) 116
 . 3זרעון :אגוזית המתפתחת מ שחלה תחתית (ציורים .) 118 , 117
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 . 129שורש שיפודי  . 130ציצת שורשים  . 131קנה־שררש  . 132בצל :א .ציצת שורשים ,ב .ערגת הבצל ,ג .גלד עבה,
ד .ניצן  . 133פקעת (סתונית)  . 134ציצת שורשים עבים (עידית גדולה).

 .4אגוז :פרי חד־זרעי המתפתח משחלה בעלת יותר משני עלי־שחלה אבל רק אחד
מהם מתפתח .בלוט האלון (ציור  ) 119על ספלולו הוא אגוז המתפתח משחלה
תחתית ולכן הוא נקרא אגוז ״מדומה״.
 . 5גךגיר :אגוזית שבה דופן הזרע מאוחה בדופן הפרי(ציור .) 120
 . 6פנפית :אגוזית בעלת כנף (ציור .) 121
ב .פירות המתפתחים מעלי־שחלה אחדים
 . 1תךמילון :מתפתח מקציץ ואינו נפתח .הוא מכיל זרע אחד או יותר (ציור .) 122
 . 2פרי מקבץ :פרי המתפתח משחלה מרובת עלי־שחלה שאינם מאוחים (ציור .) 123

פירות מתפרדים
אלה הם פירות המתפתחים משחלות בעלות tמגורות רבות והמתפרדים בהבשילם
לאגוזיות שמספרן כמספד עלי־השחלה .כאשר הפרי מתפתח משחלה עלית הוא
מכונה מפרדת וכל חלק ממנו הוא פרודה (ציור  .) 124הפרי של מ שפחת הסוככיים
המתפתח משחלה תחתית ונפרד לשני זרעונים מכונה דו־זרעון(ציור .) 125

פירות בשרניים
ענבה :דופן הפרי (ה§ךיקרפ) עשוי שלושה חלקים :חיצוני המכיל חומרי צבע
(אקסוקרפ) ,חלק אמצעי עבה ועסיסי(מזוקו־פ) וחלק פנימי קרומי(אנדוקו־פ)(ציור
 .) 126פית־גלעין :דומה לענבה אבל בעל אנד 1קךפ עבה וקשה ,כמו בשקד ובשזיף
(ציורים .) 128 , 127

זרע
זרע :נמצא בתוך פרי ,ובקבוצות רבות ניתן לאפיין מינים ותת־מינים על־פי מראה פני
הזרע .במחקרים רבים נעזרים כיום במראה של פני הזרע כפי שהם נראים במיקרוסקופ־
סריקה אלקטרוני (  .)SEMעפ״ר לא השתמשנו במגדיר הנוכחי בתכונות של פני הזרע.
חלקים תת־אדמתיים :מערכת השורשים של צמחים דו־פסיגיים רבים היא ביסודה
בעלת שורש שיפורי שממנו מסתעפים שורשים דקים יחסית (ציור  .) 129לצמחים
חד־פסיגיים רבים יש ציצת שורשים (ציור  .) 130צמחים רב־שנתיים בעלי אברי
תשמורת תת־אדמתיים עשוים להיות בעלי קנה־שורש (ציור  ,) 131או פקעת קנה־
שורש שבה כל קנה־השורש מעובה ואוגר מזון .לבצל (ציור  ) 132יש גבעול קצר
( ב -עוג ת הבצל) הנושא מעליו את הגלרים ,הם הבסיסים המלאים חומרי תשמורת
של העלים .בחיק כמה מן הגלדים מצויים ניצני התחרשות :בחלקה התחתון של
עוגת הבצל מצויים השורשים .בפקעת (ציור  ) 133חומרי התשמורת אגורים בפרק או
בפרקים של גבעול הנושא ניצני התחדשות בחיק שרידי העלים .יש צמחים בעלי ציצת
שורשים מעובים (ציור .) 134
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הוראות להגדרה
המבקש להגדיר צמח ראוי שלפני התחלת ההגדרה יקרא בעיון את פרקי ההקדמה,
שבהם ניתן הסבר מלא לכל המונחים הקשורים למהלך ההגדרה .חיוני להכיר את
המונחים הנזכרים בפרק ״אברי הצמח״ <עמ׳  ,)48שכן בלעדיהם לא תיתכן ההגדרה.
לפני הגדרת הצמח יש לבחון היטב את מבנהו ולציין את תכונותיו על־פי האברים
העיקריים שנזכרו בפרק הקודם .למטרה הזאת אפשר להיעזר בציורים  . 134-1בתחילת
המפתח להגדרת המ שפחות <עמ׳  ) 58מובאות שתי קבוצות של סימנים :לימינה
של הקבוצה הראשונה המספר  ,. 1ולימינה של הקבוצה בעלת הסימנים המנוגדים
המספר * . 1אחת משתי הקבוצות הללו מתאימה לצמח הנבדק :בוחרים בקבוצה
המתאימה .בסוף תיאור התכונות של קבוצה  ,. 1לאחר המלים ״גבעולים מיוחדים״,
מופיעים חץ (=־> ) והמלים ״קבוצה  1״ .אם תכונות הצמח הנבדק מתאימות לקבוצה
הזאת ,עליך לעבור לעמוד  60ולהמשיך שם בהגדרה .אם התכונות אינן מתאימות
לקבוצה  , 1עליך לעבור ,בהתאם למסומן =־>  2לשורה המסומנת ב . 2-אם תכונות
הצמח מתאימות לכתוב כאן עליך לעבור לקבוצה  2בעמוד  .61אם התכונות מתאימות
לקבוצה *  , 2עליך לעבור לשורה המסומנת ב . 3-אם הסימנים מתאימים לשורה המתחילה
ב , 3-הגעת למ שפחת העזךביטנןים .במפתח הראשי למ שפחות מובאות לאחר *  , 3ארבע
משפחות־הצמחים הגדולות שבארץ ,עוד  7קבוצות של מ שפחות בעלות מספר תכונות
משותפות .לאחר שהגדרת את המשפחה שלה שייך הצמח הנבדק ,פנה אל מפתח
המשפחה ,בדוק את סימני המשפחה ואת מידת התאמתם לצמח שבידך והגדר שם
את הסוג בדרך שהוסברה לגבי המשפחה .לאחר הגדרת שם הסוג והשוואה לתיאורו
בעמוד המתאים אפשר להגדיר את שם המין .כאשר הסוג מיוצג בארץ על־ידי מין אחד
בלבד ,שמו מובא בסוף תיאור הסוג.
כדוגמה לדרך ההגדרה ניקח את נורית א 0ןה  . Ranunculus asiaticusנתחיל במפתח
להגדרת המ שפחות <עמ׳  .) 58בזוג הראשון של קבוצת הסימנים אנו קוראים:
 . 1צמחים מחוסרי פרחים ,אינם יוצרים זרעים ,התרבותם נעשית על־ידי נבגים :הנבגים דומים לגרגירי
האבקה של צמחים בעלי פרחים והם מצויים בתוך מנבגים (ציורים  : ) 153-151המנבגים ערוכים
על־פי־רוב מצדם התחתון של העלים ולעתים על גבעולים מיוחדים.
=> עמ׳  60קבוצה 1
=> 2
* . 1צמחים בעלי זרעים ,יוצרים פירות וזרעים או בעלי מאבקים וביציות באיצטרובלים

הסימנים בקבוצת הסימנים  1אינם מתאימים ,ולעומתם אלה שבקבוצה * 1מתאימים,
ועל כן אנו פונים לשורה המתחילה ב־: 2

 . 2צמחי מים ,העלים טבועים או צפים ,או חלקם טבועים וחלקם צפים ,אך אין עלים הנישאים מעל
=?> עמי  61קבוצה 2
המים.
3
=>
 . 2צמחי יבשה ,או צמחי מים שעליהם נישאים מעל פני המים

הנורית אינה צמח מים :אנחנו עוברים לשורה המסומנת ב 3-וקוראים שם:

 . 3שיחים או מטפסים ,גבעוליהם ירוקים ,בעלי חריצי אורך .העלים מנוונים לנדן קרומי בעל קשקשים
נגדיים או ערוכים ברורים .צמחים דו־ביתיים או חד־ביתיים .הפרחים האבקניים ערוכים בשיבולים
קטנות (ציור  171א) :מספר המאבקים באבקן עולה על ( 2ציור  169ב) .הזרע מכוסה באופן חלקי
בקשקשים (צילום בעמ׳  )966עסיסיים שצבעם אדום או לבן ,או הקשקשים קרומיים.
Ephedraceae
=> משפחת השךביטניים
=>4
 . 3צמחים שונים מהנ״ל .מספר המאבקים באבקן 2-1

הנורית היא צמח שאינו מעוצה ועליו שונים מן המתואר ב : 3-עוברים לשורה המסומנת
ב 4-וקוראים:
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 . 4הכותרת פרפרנית(ציורים  .)791,790אבקנים  , 10הזירים מאוחים ,מפורדים ,או  9מאוחים והעשירי
חופ שי(ציור  .) 793עמוד־עלי אחד .הפרי תרמיל (ראה מילון המונחים וציורים .) 792, 108 , 107
(Papilionaceae (Fabaceae
=> משפחת הפךפךניים
=־> 5
*  .4הכותרת אינה פרפרנית

כותרת הנורית אינה פרפרנית :עוברים לשורה המסומנת ב 5-וקוראים:
 . 5הפרחים ערוכים בקרקפת העטופה מעטפת של עלים קטנים או קשקשים (ציורים :) 2006-2001
הקרקפת דומה לפעמים לפרח בעל גביע וכותרת .עלי־הכותרת מאוחים :הפרחים צינוריים,
בעלי כותרת צינורית בעלת  5אונות (ציוד  2000ד) או לשוניים עם  5אונות (ציור  02007או
שהפנימיים צינוריים וההיקפיים לשוניים ובעלי  3אונות (ציור  .)2002אבקנים  : 5המאבקים
מאוחים לצינור (ציור  2003א 2004 ,א) שדרכו עובר עמוד־העלי :זירי האבקנים חופשיים (ציורים
 2003ב 2004 ,ב) .השחלה תחתית (ראה מילון המונחים וציור  2000א) .צלקות ( 2ציור .02000
לפעמים הפרחים חד־מיניים ומכילים רק אבקנים או דק עלי .הפרי זרעון.
=> משפחת המרכבים (Compositae (Asteraceae
*  . 5הפרחים אינם ערוכים בקרקפת ,ואם הם ערוכים בקרקפת היא אינה עטופה במעטפת כנ״ל והפרחים
=־> 6
שונים מהנ״ל

פרחי הנורית אינם ערוכים בקרקפת ולכן פונים לשורה המסומנת ב: 6 -
 . 6הפרחים ערוכים בסוככים פשוטים או מורכבים (ציורים  )71 , 70או דמויי קרקפת .הגביע חסר
על־פי־רוב .עלי־הכותרת מפורדים ,מספרם  . 5השחלה תחתית (ראה מילון המונחים וציור .)97
הפרי נפרד בהבשילו ל־ 2זרעונים (ציור  ) 125חד־זרעיים.
משפחת הסוככיים (Umbelliferae (Apiaceae
■=>
=> 7
*  .6הפרחים אינם ערוכים בסוככים .הפרח והפרי שונים מהנ״ל

פרחי הנורית אינם ערוכים בסוככים ,ולכן פונים לשורה המסומנת ב , 7-ועוברים דרך
 . 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 8מספר האבקנים של הנוךית גדול יותר מפי  2ממספר עלי־
הכותרת ולכן אנחנו פונים לקבוצה ( 5עמ ׳  .) 72בקבוצה  2אנחנו עוברים על השורות
המסומנות  3 ,2 , 1ומגיעים למ שפחת הנוריתיים Ranuncuiaceae ,עמ ׳  .)73במ שפחת
הנוךיתיים עוברים על השורות המסומנות  9 , 7 ,6 , 3 , 1ומגיעים לתיאור המתאים
לסוג נורית  Ranunculusעמ׳  .) 192בסוג נורית עוברים על השורות המסומנות , 1
 , 7 , 5ומגיעים לנורית אסןה .Ranunculus asiaticus

מהלך ההגדרה של צמחים אחדים:
על מנת להגיע לשם ח חי ל לבן עוברים במפתח להגדרת המ שפחות על המספרים
 6 , 5 ,4 , 3 , 2 , 1עד שמגיעים למשפחת המצליבים .משפחה זו מצויה בעמוד 219
ושם אנחנו עוברים על המספרים  . 40 , 39 , 38 , 37 , 34 ,32 , 30 , 27 , 26 , 1עוברים
לבן.
לחרדל
לסוג Tחרדל בעמוד  262ושם מתאימה השורה המסומנת ב1*-
T T
T
־ I :
 :על מנת להגיע לשם אספסת מצוןה עוברים במפתח להגדרת המ שפחות על המספרים :
שפחת הפרפרניים .משפחה זו מצויה בעמוד  296ושם
למ 1־ -
 1׳, 2 ,׳ 3י 4 ,עד שמגיעים ■
אנחנו עוברים על המספרים  . 25 , 24 ,22 , 19 , 18 , 13 , 11 , 10 , 1עוברים לסוג
אספסת בעמ׳  344ושם עוברים על המספרים . 15 , 14 , 12 , 11 , 10 ,9 , 7 ,6 ,2 , 1
השורה המסומנת ב 15*-מתאימה לאספסת מצ1ןה.
נפוצה עוברים במפתח להגדרת המ שפחות על
שפילת־שועל
על מנת להגיע לשם
r
ן
▼
V
המספרים  9 , 8 , 7 , 6 , 5 ,4 , 3 , 2 , 1עד שמגיעים למשפחת הדגניים .משפחה זאת
מצויה בעמוד  820ושם אנחנו עוברים על המספרים , 25 , 24 , 19 , 17 ,6 , 5 , 3 , 2 , 1
 . 89 , 88 , 87 , 86 ,85 , 84 , 83 , 82 , 80 ,74 , 73 ,72 , 70 ,69 ,68 ,66 , 64 ,61 , 59עוברים
שבילת־שועל בעמוד  846ושם עוברים על המספרים , 1י . 3השורה המסומנת ב3 *-
T
V
לסוג '
נפוצה.
לשבילת־שועל
מתאימה
T
I
T
V
•
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מפתח להגדרת המשפחות

 . 1צמחים מחוסרי פרחים ,אינם יוצרים זרעים ,התרבותם נעשית על ידי נבגים! הנבגים דומים לגרגרי
האבקה של צמחים בעלי פרחים והם מצויים בתוך מנבגים (ציורים  :) 153-151המנבגים ערוכים
על פי רוב מצדם התחתון של העלים ולעתים על גבעולים מיוחדים.
=» עט׳  60קבוצה 1
* . 1צמחים בעלי פרחים ,יוצרים פירות וזרעים או בעלי מאבקים וביציות באיצטרובלים
=>

.2

*. 2
.3

*. 3
.4

* .4
.5

*. 5

2

צמחי מים ,העלים טבועים או צפים ,או חלקם טבועים וחלקם צפים ,אך אין עלים הנישאים מעל
המים.
=> עט׳  61קבוצה 2
צמחי יבשה ,או צמחי מים שעליהם נישאים מעל פני המים
<=> 3
שיחים או מטפסים ,גבעוליהם ירוקים ,בעלי חריצי אורך .העלים מנוונים לנדן קרומי בעל קשקשים
נגדיים או ערוכים ברורים .צמחים דו־ביתיים או חד־ביתיים .הפרחים האבקניים ערוכים בשיבולים
קטנות (ציור  171א) :מספר המאבקים באבקן עולה על ( 2ציור  169ב) .הזרע מכוסה באופן חלקי
בקשקשים (ציור  169א) .עסיסיים שצבעם אדום או לבן ,או הקשקשים קרומיים.
=> עט׳  92מש׳ השךביטניים Ephedraceae
צמחים שונים מהנ״ל .מספר המאבקים באבקן 2-1
=> 4
הכותרת פרפרנית(ציורים  .) 791,790אבקנים  , 10הזירים מאוחים ,מפורדים או  9מאוחים והעשירי
חופ שי(ציור  .) 793עמוד־עלי אחד .הפרי תרמיל (ציורים .) 792 , 108 , 107
=> עט׳  296מש׳ הפךפמיים (Papilionaceae (Fabaceae
הכותרת אינה פרפרנית
=» 5
הפרחים ערוכים בקרקפת העטופה מעטפת של עלים קטנים או קשקשים (ציורים )2006-2001 , 78
הקרקפת דומה לפעמים לפרח בעל גביע וכותרת .עלי־הכותרת מאוחים :הפרחים צינוריים,
בעלי כותרת צינורית בעלת  5אונות (ציור  2000ד ,ה) או לשוניים עם  5אונות (ציור 02007
או הפנימיים צינוריים וההיקפיים לשוניים ובעלי  3אונות (ציור  .)2002אבקנים  : 5המאבקים
מאוחים לצינור (ציור  )2004שדרכו עובר עמוד־העלי :זירי האבקנים חופשיים (ציורים  2003ב,
 2004ב) .השחלה תחתית (ראה מילון המונחים וציור  2000א) .צלקות ( 2ציור  2000ו) .לפעמים
הפרחים חד־מיניים ומכילים רק אבקנים או רק עלי .הפרי זרעון.
=» עט׳  661מש׳ המרכבים (Compositae (Asteraceae
הפרחים אינם ערוכים בקרקפת ואם ערוכים בקרקפת היא איננה עטופה במעטפת כנ״ל והפרחים
שונים מהנ״ל

י=> 6
.6

*.6

הפרחים ערוכים בסוככים פשוטים או מורכבים (ציורים  ) 77 , 76או דמויי קרקפת .הגביע חסר
על פי רוב .עלי־הכותרת מפורדים ,מספרם  . 5השחלה תחתית (ראה מילון המונחים וציור .)97
הפרי נפרד בהבשילו ל־ 2זרעונים (ציור  ) 125חד־זרעיים.
=> עט׳  458מש׳ הסוככיים (Umbelliferae (Apiaceae
הפרחים אינם ערוכים בסוככים .הפרח והפרי שונים מהנ״ל
י=> 7

.7
*.7

עלי־גביע  .4עלי־בותרת  ,4מפורדים .אבקנים  . 6השחלה עלית :עמור־עלי אחד.
=ג> עט׳  219מש' המצליביס (Cruciferae (Brassicaceae
מספר אברי הפרח שונה מהנ״ל
י=>

8

59
.8

*. 8

צמחים עשבוניים .העלים צרים ,בעלי נדנים ,עורקיהם מקבילים .הפרח נתון בין  2מוצים (ציורים
 )2516 , 2515או בחיק מוץ אחד .עטיף הפרח קרומי או מנוון לזיפים ,לשערות ,לקשקשים צרים
או לקשקשי תפיחה
=> 9
צמחים בעלי פרחים שונים מהנ״ל

=> 10
כלל ,מפרקיו ברורים .נדן העלה בעל שפתיים נפרדות (ציורים ,)26 , 25
הגבעול חלול בדרך
לאורכו .הפרחים ערוכים בשיבוליות בעלות  2גלומות בבסיס כל אחת!
בין שני מוצים (ציורים  2515ג-ד 2516 ,ג-ד) אבקנים ( 3לעתים רחוקות
 , 2 , 1או  .)6צלקות  . 2הפרי גרגיר (ציור .) 120
=> עט׳  820מש׳ הדגניים Gramineae
נדן העלה סגור לכל אורכו או העלה חסד נדן .הפרחים ערוכים בשיבוליות
הגבעול שונה מהנ״ל.
אין גלומות בבסיסן בדרך כלל :הפרח עטוי בחפה קרומי אחד .אבקנים . 3
צלקות  . 3-2הפרי דמוי אגוזית.
■=־• עט׳  907מש׳ הגמאיים Cyperaceae
 ) 8( . 10עצים ,שיחים ומטפסים אשר גובה חלקיהם המעוצים עולה על  1מ׳.
=> עט׳  63קבוצה 3
עשבוניים ובני־שיח

=> 11
 . 11מספר האברים בכל דור בפרח בכפולה של  3בדרך כלל .הזרע בעל פסיג אחד .העלים בעלי עירוק
מקביל על פי רוב (ציורים  .) 2406 , 25צרורות הצינורות מפוזרים בגבעול ואינם ערוכים בטבעת.
פי רוב בציצת־שורשים (ציור  ) 130ואין לצמח שורש שיפודי.
חד־פסיגיים Monocotyledon eae
=־> עט׳  79קבוצה 10
* . 11מספר האברים בפרח בכפולה של  4 ,2או  , 5או מספר גדול מ־ . 6הזרע בעל ( 2לעתים רחוקות ) 1
פסיגים .העלים בעלי עירוק מרושת (ציורים  .) 11-6צרורות הצינורות ערוכים בגבעול בטבעת על
פי רוב .השורש על פי רוב שיפודי(ציור .) 129

י=נ> 12
 . 12עלי־הכותרת (לפחות חלקם) מפורדים עד לבסיסם (ציור  ,) 88או עלי־הכותרת חסרים
=־> 13
* . 12כל עלי־הכותרת מאוחים לפחות בבסיסם (ציורים )91-89
=> 15
 . 13הפרחים בעלי עטיף פשוט.
=־> עט׳  70קבוצה 4
* . 13הפרחים בעלי עטיף כפול.
=> 14
 . 14מספר האבקנים יותר מפי  2ממספר עלי־הכותרת.
=־> עט׳  72קבוצה 5
* . 14מספר האבקנים פי  2או פחות ממספר עלי־הכותרת.
=> עט׳  74קבוצה 6
 ) 12( . 15השחלה תחתית.
=» עט׳  76קבוצה 7
* . 15השחלה עלית
=> 16
 . 16הפרח נכון.
=־• עט׳  77קבוצה 8
* . 16הפרח בלתי נכון.
=> עט׳  78קבוצה 9
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קבוצה  : 1שרכים Pteridophyta
במפתח מובאים סוגי השרכים שלא על פי חלוקתם למ שפחות :החלוקה למ שפחות כפי שהיא מובאת
בגוף המגדיר עוד שנויה במחלוקת.
 . 1הגבעולים מפורקים לפרקים ברורים ,הם ירוקים וחרוצים לאורכם :המפרקים מוקפים נדנים משוננים
(ציורים  .) 137-135המנבגים ערוכים בשיבולת בראש הגבעול.
=־> עט׳  81שבטבט Equisetum
* . 1הגבעולים אינם מפורקים כנ״ל .המנבגים אינם ערוכים בראשי גבעולים
=> 2

.2
*. 2

צמחים צפים על פני המים
צמחי יבשה או צמחי ביצה שאינם צפים במים

=־3 -
■=> 4

.3
*.3

.4
* .4
.5

גוף הצמח מורכב מהרבה עלים קשקשיים ,ירוקים ,זעירים וקרחים.
=> עט׳  88אזולה Azoiia
גוף הצמח מורכב מזוגות של עלים דמויי ביצה ,מכופלים לאורך העורק המרכזי ,שעירים בשפתם,
אורכם עולה על  1ס״מ.
=> עט׳  88סלביטה Saivinia
העלה מורכב ,בעל  4עלעלים .צמחי ביצה בעלי קני־שורש.
=> עט׳  88מרסילאה Marsilea
העלים תמימים או גזורים ואם מורכבים הרי מספר העלעלים עולה בהרבה על 4
=*> 5
טרף העלה תמים או בעל  3-2אונות שאחת מהן גדולה בהרבה מהאחרות
■=> 6

*. 5

טרף העלה גזור או מחולק או חתוך לעלעלים רבים  3-1פעמים
<=>

.6
*.6

.7

7

המנבגים נישאים בשיבולת ,ציר השיבולת הוא המשכו של ציר העלה .טרף העלה חסר אונות.
■=־> עט׳  82לקזון־אפעה Ophiogiossum
המנבגים צבורים בצדו התחתון של העלה לאורך עורקים :הצברים מוארכים באלכסון לעורק
המרכזי .לפעמים יש בבסיס הטרף  2-1אונות קטנות.
=> עט׳  85גויזית Phyllitis
( )5העלים גזוריס־מנוצים או מחולקיס־מנוצים פעם אחת ,האונות תמימות או משוננות
=> 8

*.7

העלים גוורים־מנוצים  3-2פעמים ,האונות או העלעלים משוננים
־־־> 11

 . 8הצד התחתון של העלה מכוסה קשקשים חומים ביניהם חבויים המנבגים.
= -5עט׳  86דג מ ה Ceterach
*  . 8הצד התחתון של העלה חסר קשקשים כנ״ל :צברי המנבגים עגולים או דמויי סרגל ואינם חבויים
בין קשקשים
•=> 9
אונות העלים :הצברים
צברי המנבגים סמוכים לשפת כל שן של
אונות העלה משוננות עמוק.
אך מכוסים באופן חלקי על ידי קיפול של שפת העלה
בציפית
=־> עט׳  88שךפית Theiypteris
אונות העלה תמימות
=>

10

 . 10צברי המנבגים עגולים .ערוכים בשני טורים לאורך העורק המרכזי של האונה .אונות העלים
מעוגלות בראשן.
ךב־ךגל Polypodium
=> עט׳ 87
קרובים לשפת העלעל המכסה עליהם בשוליו .העלעלים מוצרים
צברי המנבגים דמויי סרגל,
בראשם.
עט׳  83אברהPteris
=־>
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( ) 7אורך העלה  7-3ס״מ :העלים עדינים ,הפטוטרת וצירם המרכזי רכים :העלים הראשונים,
החיצוניים ,דמויי ביצה או מעוגלים ,גזורים לאונות דמויות מניפה ואינם נושאים מנבגים  :העלים
העליונים נושאים מנבגים חסרי ציפית בצדם התחתון.
=ג> עט'  83חשפונית Anogramma
העלה הבוגר ארוך בהרבה מהנ״ל :ציר העלה נוקשה :כל העלים בני אותה צורה
=12 -5
צברי המנבגים ערוכים בשפת העלה ,לעתים חבויים בין שערות
=> 13
צברי העלים ערוכים בצד התחתון של העלה ,מרוחקים משפת העלה
=ג15 -
העלעלים דמויי מניפה ,בראש הבוגרים שבהם שפה מקופלת לאחור ומכסה את צברי המנגבים.
צמחים קירחים ,גדלים בבתי־גידול לחים בהם מים מטפטפים ,נובעים או זורמים לאיטם בכל
עונות השנה.
=־> עט׳  83שערות־שולמית Adiantum
העלעלים ועמדת המנבגים בהם שונים מהנ״ל .צמחים שעירים .גדלים בסדקי סלעים וגדרות או
בקרקע ביצתית
=־> 14
גובה הצמח  0 200-40״מ .צמחים נדירים מאוד של צפון הא  pהגדלים בקרקע ביצתית .קנה־השורש
מכוסה שערות.
=־> עט׳  84אכרנית Pteridium
גובה הצמח פחות מ־ 30ס״מ .צמחים נפוצים הגדלים בסדקי סלעים ובגדרות .קנה־השורש מכוסה
קשקשים.
=> עט׳  82שרכו־ך Cheiianthes
( ) 12צברי המנבגים דמויי סרגל עד מוארכים.
=» עט'  84אספלניום Aspienium
צברי המנבגים עגולים.
=» עט׳  87שרכןה Dryopteris

קבוצה  : 2צמחי מים צפים או טבועים שעליהם על פני המים או טבועים אך אינם
בול טים ונישאים מ על המים.
.1

צמחים זעירים שקוטרם אינו עולה על  1ס״מ הצפים חופשית על פני המים ,נראים כעלים בודדים
עגולים או בקבוצות עגולות של קשקשים ירוקים

<=> 2
* . 1צמחים שאינם צפים חופשית על פני המים (קבועים אל הקרקעית) בעלי עלים וגבעולים גדולים
מהנ״ל
=ג> 4
מ״מ.
העלים שעירים בשפתם ,אורכם עולה על 10

=־> עט׳  88סלבידה

Saivinia

*  . 2צמחים זעירים שקוטרם אינו עולה על  1ס״מ
=־3 -
 . 3כל יחידה צפה מורכבת מהרבה עלים זעירים קשקשיים שקוטרם  2-1מ״מ :צבע הצמח ירוק
כהה־אדמדמם.
=» עט׳  88מש׳ האזוליים Azoiiaceae
מהנ״ל :צבע הצמח ירוק בהיר.
כל יחידה צפה מורכבת מ־  3-1עלים גדולים
=־> עט׳  904מש׳ עךשת־הטים Lemnaceae
דמויות סרגל או בעלי עלעלים נימיים .צמחי מים
( ) 1העלים ערוכים כדורים ,גזורים לאונות
טבועים
=> 5
העלים אינם ערוכים כדורים
י=>

6
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העלים גזורים לאונות באופן דו־קרני .הפרחים בודדים ,חיקייס.
=> עט׳  204מש׳ הקמניים Ceratophyllaceae
העליח גזורים־מנוצים .הפרחים ערוכים בשיבולים בראשי גבעולים.
=> עט׳  457מש׳ אלף־ךעלה Haloragaceae
( )4העלים גזורים לאונות נימיות
<=ג> 7

*  .6העלים תמימים או משוננים או מורכבים מ־  4עלעלים אך לא גזורים לאונות נימיות
י=נ> 8
 . 7העלים נושאים שלחופיות קטנות ,גודלן  5-2מ״מ (ציור  .) 1864הפרחים בעלי כותרת צהובה.
=־> עט׳  620מש׳ הנ'אךיד«ם Lentibulariaceae
*  . 7העלים אינם נושאים שלפוחיות כנ״ל .עלי־הכותרת לבנים ובסיסם צהוב.
=> עט׳  188מש׳ הנוו־יתיים Ranunculaceae
 )6( . 8העלה מורכב ,בעל  4עלעלים תמימים.
=> עט׳  88מש׳ המךסיליים Marsileaceae
*  . 8העלים פשוטים ,שפתם תמימה או משוננת
=» 9
 . 9שפת העלה משוננת ,השיניים חדות! העלים אשונים ,דמויי סרגל ,נגדיים (ציור  .)2הפרחים
חד־מיניים.
עט׳  766מש׳ הטליים Najadaceae
*  . 9שפת העלה אינה משוננת ואם משוננת הרי העלים דמויי ביצה ,מסורגים ולא אשונים .הפרחים
חד־מיניים או רו־מיניים
=> 10
 . 10העלים עגולים או דמויי ביצה ,או אזמל
=>

11

* . 10העלים דמויי סרגל או נימיים
י=> 18
 . 11קוטר הפרח  20-10ס״מ.

=> עט׳  202מש׳ הנופךיים

Nymphaeaceae

* . 11קוטר הפרח קטן בהרבה מהנ״ל
=>

12

 . 12העלים הבוגרים יושבים על הגבעול או הולכים וצרים כלפי בסיסו
=> 13
* . 12העלים הבוגרים בעלי פטוטרת ברורה ,אורכה עולה על אורך הטרף
■=> 15
 . 13הפרחים והפירות נישאים על שיבולים בעלות עוקץ ארוך.
=> עט׳  760מש׳ הנהרוניתיים
* . 13הפרחים והפירות ערוכים בודדים או בזוגות בחיק עלי הגבעול
. 14

*. 14

. 15
*. 15

Potamogetonaceae

=> 14
העלים נגדיים ,רוחבם  3-1מ״מ .הפרחים חסרי עטיף ,יושבים או נישאים על עוקצים נימיים.
צמחים טבועים כמי פלגים( .ציור .) 1198
=> עט׳  414מש׳ הטוכעניתיים Caiiitrichaceae
העלים מסורגים ,רוחבם  16-7מ״מ .הפרחים בעלי עטיף כפול :עוקץ הפרח קצר ועבה .הכותרת
צהובה .השחלה תחתית .צמחים בעלי שורשי־ציפה לבנים ועבים ,בלתי מסועפים וזקופים כלפי
מעלה הנבדלים באופן ברור משורשי היניקה שהם דקים ומסועפים אשר גונם כהה .צמחים צפים
על פני מי נחלים הזורמים לאט ועל גופי מים עומדים.
=> עט׳  455מש׳ נר־הלןלה Onagraceae
( ) 12העלים דמויי תריס ,דמויי כליה או דמויי לב .צמחי מים מתוקים
י= 16 0
העלים דמויי ביצה .צמחי מים מתוקים או מי־ים
=־ >

17
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העלים דמויי תריס או דמויי כליה .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים בסוכך (ציורים .) 1341 , 77 , 76
=> עמ׳  158מש׳ הס 1ככיים Umbelliferae
העלים דמויי כליה או לב .הפרחים חד־מיניים :העליניים בודדים ,האבקניים ערוכים בקבוצות של
 ,4-1עטופים במתחל.
=» עמ׳  759מש׳ המןמוניים Hydrocharitaceae
( ) 15הפרחים רו־מיניים ,נישאים בשיבולת מוארכת על עוקץ ארוך .צמחים של מים מתוקים.
=> עט׳  760מש׳ הנהרזניתיים Potamogetonaceae
הפרחים חד־מיניים ,ערוכים כל אחד בחיק מתחל .צמחים הגדלים על קרקע חולית בקרקעית חוף
מ פ ח אילת.
=־> עט׳  759מש׳ המןמ1נלים Hydrocharitaceae
( ) 10צמחים הגדלים בגופי מים מתוקים
=־> 18
צמחים הגדלים בגופי מים מלוחים (כגון היס־התיכון ,מ פ ח אילת וביצות מלוחות)
=>

21

 . 19העלים ערוכים כשושנת ,אורכם  20ס״מ ויותר .עוקץ התפרחת מסתלסל לאחר הפריחה .צמחי
בקעת חולה.
=> עט׳  759מש׳ המןמוניים Hydrocharitaceae
* . 19העלים ערוכים על גבעולים ואינם יוצרים שושנת ,קצרים מהנ״ל .עוקץ התפרחת אינו מסתלסל
כנ״ל
=>

. 20
*. 20
. 21

* . 21

. 22

*. 22

20

העלים נגדיים .הפרחים חד־מיניים ,בודדים ,חיקיים על עוקצים קצרים.
=» עט׳  763מש׳ החוטיתיים Zannichelliaceae
העלים מסורגים .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים בשיבולים הנישאות על עוקצים ארוכים.
=> עט׳  760מש׳ הנהרוניתיים Potamogetonaceae
( ) 18רוחב העלה  8-4מ״מ ,עורקיו בולטים :עלי־לוואי קרומיים מכסים את קנה־השורש ממנו
יוצאים העלים .צמחים הגדלים ב מ פ ח אילת.
=> עט׳  759מש׳ המימ1ניים Hydrocharitaceae
רוחב העלה אינו עולה על  4מ״ט :אם העלה רחב מ־  4מ״מ העלים ערוכים בשושנת בראשי
גבעולים ריסניים .קני־השורש אינם מכוסים בעלי־לוואי כנ״ל
=־22 -
צמחים הגדלים בביצות מלוחות בקרבת הים .העלים דמויי סרגל או נימיים ,רוחבם אינו עולה על
 1מ״מ ,אינם חובקים בבסיסם את הגבעול .הפרחים דו־מיניים .האבקנים  , 2חופשיים.
־=> עט׳  762מש׳ הךפעץם Ruppiaceae
צמחים הגדלים בקרקעית הים .רוחב העלים גדול מהנ״ל על פי רוב ,חובקים את הגבעול בבסיסם.
הפרחים חד־מיניים .האבקנים  , 2מאוחים בגבם.
=> עט׳  763מש׳ הגליתיים Cymodoceaceae

קבוצה  : 3עצים ,שיחים ומ טפסי ם שגובה חלקיהם המעוצים עולה על  1מ׳
.1

העלה דמוי קשקש מחודד בראשו ,או דמוי מחט ,רוחבו עד  2מ״מ ,או העלים חסרים

=> 2
*. 1
.2

*.2

העלה שונה מהנ״ל ,רוחבו עולה כהרבה על  2מ״מ ואם אינו עולה אזי ראשו מעוגל
י=> 9
צמחים בעלי איצטרובלים וללא גביע ,כותרת ושחלה .המאבקים נישאים על צדם התחתון של
קשקשים באיצטרובלים קטנים אשר נושרים לאחר ההאבקה .הביציות מצויות בחיק קשקשים
של איצטרובלים גדולים (יחסית לאבקניים) .הזרעים מתפתחים בחיק קשקשים מעוצים בתוך
האיצטרובלים
=> 3
צמחים כעלי פרחים שבהם שחלה המתפתחת לפרי .האבקנים בעלי זירים על פי רוב

=> 4

64
.3

* .3

.4

*.4
.5
*.5

מפתח להגדרת המשפחות
עצים .האיצטרובלים דמויי חרוט או ביצה .העלים דמויי מחט ,נישאים בקבוצות של (2־  )4-3על
ענפים קצרים המסתעפים מענפים מעוצים ,בוגרים :על צמחים צעירים מצויים עלים מחטניים
בודדים.
=> עמ׳  89מש׳ האתיי ם Pinaceae
עצים או שיחים .האיצטרובלים דמויי כדור .העלים דמויי קשקש או דמויי מחט :על צמחים צעירים
מצויים עלים דמויי קשקש יחד עם עלים דמויי מחט.
=> עמ׳  90מש׳ הברושיים Cupressaceae
( )2קשקשי העלים נגדיים .שיחי מדבר בעלי גבעולים ירוקים ,מצהיבים בהתבגרם .העטיף עשבוני,
מגב עלי־העטיף צומחות כנפים קרומיות לאחר ההפריה .אבקנים . 5
=> עמ ׳  158מש׳ הסלקיים Chenopodiaceae
קשקשי העלים מסורגים ואם העלים חסרים ,צלקותיהם על גבעולי הצמח הירוקים מסורגות
=» 5
הפרח פ ר פ תי( ר א ה גם מפתח הקבוצות ,עט׳ .)58
=> עמ׳  296מש׳ הפןפוניים Papilionaceae
הפרח אינו פ ר פ תי

־=> 6
.6
*. 6
.7

*.7

הפרח בעל  4עלי־כותרת מפורדים 4 ,עלי־גביע 6 ,אבקנים .שיחי מדבר.
=־• עט׳  219מש׳ המצליכים
הפרח שונה מהנ״ל

Cruciferae

=7 >5
הפרחים זעירים ,דו־מיניים ,בעלי כותרת וגביע .הזרע בעל ציצית שערות .עצים ,שיחים או בני־שיח
בעלי בלוטות מפרישות מלח על פני הגבעולים והעלים.
=> עט'  446מש׳ האשליים Tamaricaceae
הפרחים דו־מיניים ובעלי עטיף כותרתי או חד־מיניים ובעלי עטיף עשבוני .הזרע חסר ציצית.
שיחים חסרי בלוטות מלח

=> 8
.8

*.8

.9
* .9
. 10

*. 10

. 11
*. 11
. 12

*. 12

הפרחים דו־מיניים ,בעלי עטיף כותרתי לבן .הגבעולים מפורקים לפרקים ברורים .הפרי יבש ,בלתי
נפתח ,מכוסה בזיפים ארוכים (ציור .) 240
=> עט׳  106מש׳ הארפביתיים Poiygonaceae
הפרחים חד־מיניים ,בעלי עלי־גכיע אך חסרים עלי־כותרת .הגבעולים אינם בעלי פרקים ברורים.
הפרי עסיסי ,ציפתו לבנה ,פתוח בראשו.
=> עט׳  269מש׳ הרכפתייס Resedaceae
( ) 1העלים בעלי ריח נעים (יש למולל אותם לפני ההדחה)
=> 10
העלים חסרי ריח או בעלי ריח בלתי נעים
=־> 11
שיחים .העלים מסורגים ,נגדיים או ערוכים ברורים ,חסרי פטוטרת ,אורכם  3-2ס״מ רוחבם 1-0.5
ס״מ .הפרחים דו־מיניים בעלי  5עלי־כותרת לבנים ו־ 5עלי־גביע.
=> עט׳  454מש׳ ההדפיים Myrtaceae
עצים או שיחים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,אורכם  0 10-8״מ ,רוחבם  4.5-3.5ס״מ .הפרחים
חד־מיניים (צמחים דו־ביתיים) ,בעלי  4עלי־עטיף כותרתיים ,צבעם צהבהכ־לבנבן.
=־> עט׳  188מש׳ העדיים Lauraceae
( )9העלים נגדיים או ערוכים ברורים
=־> 12
העלים מסורגים
־=> 26
מטפסים בעלי פרחים בהירים .עלי־העטיף  ,4כותרתיים ,גדולים .האבקנים ועלי־השחלה מרובים.
העלים פשוטים ,או מורכבים ומשוננים.
=> עט'  188מש׳ הנוריתיים Ranunculaceae
עצים או שיחים ואם מטפסים ,פרחיהם שונים מהנ״ל
=>

13
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 . 13העלים מורכבים או גזורים עמוק לאונות
=> 14
*. 13
. 14

*. 14
. 15

*. 15

. 16
*. 16
. 17

*. 17

. 18

*. 18
. 19

העלים פשוטים ותמימים ,או משוננים בשפתם אך אינם בעלי אונות גדולות בראשם
o 16
העלים פשוטים ,בעלי  3אונות רחבות בראשם .הפרי דו־כנפית ,מתפרק בהבשלה לשתי יחידות
הפצה מכונפות.
=> עט׳  420מש׳ האךךיים Aceraceae
העלים מורכבים ,העלעלים תמימים .הפרי כנפית או בית־גלעין עסיסי או יבש
=> 15
שיחים .העלים מורכביס־מאוצבעים .הכותרת מאוחת עלים ,דו־שפתנית ,צבעה תכלת ער סגול
כהה .אבקנים  . 4הפרי בית־גלעין כדורי ,מתייבש ומתפרק ל־ 4גלעינים.
=־> עט׳  547מש׳ הוךבניים Verbenaceae
עצים בעלי עלים מורכבים־מנוצים :הפרחים חסרי כותרת ,בעלי  2אבקנים :הפרי כנפית מוארכת.
או :שיחים בעלי עלים מורכבים־תלתניים :הכותרת צהובה ,נכונה ומאוחת עלים :הפרי בית־גלעין
שחור.
=> עט׳  504מש׳ הזיתיים Oleaceae
( ) 13הכותרת בלתי נכונה ,דו־שפתנית
=־> 17
הכותרת נכונה
י=> 18
השחלה עלית .הגביע הפורה מכיל  4פרודות .העלים העליונים ירוקים ,בעלי פטוטרת .מטפסים
שכותרת פרחיהם לבנה או שיחים שכותרת פרחיהם צהובה.
=> עט׳  550מש׳ השיפתניים (Labiatae (Lamiaceae
השחלה תחתית .הפרי ענבה עסיסית כתומה־אדומה .העלים העליונים יושבים ,מאוחים בבסיסם,
מכחילים.
=> עט׳  642מש׳ היערתיים Caprifoliaceae
( ) 16שיחים הגדלים בחורש של צפון הארץ .השחלה תחתית .הפרי ענבה ,דמוית בית־גלעין ,צבעה
כחול־שחור .העלים שעירים ,לפחות בצדם התחתון.
=> עט׳  642מש׳ היערתיים Caprifoliaceae
השחלה עלית ואם תחתית הרי אלה מטפסים אשר עליהם ערוכים בדודים
י=> 19
הפרי ענבה או בית־גלעין עסיסיים
=>

20

* . 19הפרי יבש ,נפתח או שאינו נפתח אך אינו עסיסי כנ״ל
*=> 23
 . 20מטפסים או שיחים .העלים ערוכים ברורים ,בשפתם ועל הגבעול בליטות מחודדות הפונות כלפי
מטה ומסייעות בטיפוס .השחלה תחתית .מספד עלי־הכותרת והאבקנים .) 5-( 4
=> עט׳  628מש׳ הפואתיים Rubiaceae
* . 20עצים או שיחים .העלים נגדיים ,בשפתם אין בליטות מחודדות כנ״ל .השחלה עלית
=>

. 21

*. 21
. 22

*.22

21

עלי־הכותרת  ,4מפורצים .אבקנים  .4הפרי ענבה עסיסית זעירה ,אדמדמה־שקופה ,קוטרה 3-2
מ״מ.
=> עט׳  423מש׳ הסלורוךיים Salvadoraceae
עלי־הכותרת מאוחים .אבקנים  2או  .4הפרי סגול או שחור ,בלתי שקוף וגדול מהנ״ל
=־> 22
עלי־כותרת  4מאוחים ,מחודדים בראשם .אבקנים  . 2הפרי בית־גלעין סגול כהה או שחור בעל
גלעין אחד .הגבעולים והעלים חלקים או מכוסים קשקשים אך לא שעירים ואינם מכוסים זיפים.
=> עט׳  504מש׳ הזיתיים Oleaceae
הכותרת דמוית מסמר ,בעלת  5-4אונות .אבקנים  .4הפרי בית־גלעין בעל  2גלעינים .הגבעולים
והעלים שעירים ובעלי זיפים דוקרניים ,או עצים קירחים הגדלים בתוך הים במפרץ אילת ובמלחות
סמוכות לו ומלח מתגבש על עליהם.

= >Jעט׳  547מש׳ הוךפניים Verbenaceae
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* . 23
.24
* . 24
. 25

* . 25

* . 26

* . 27
. 28
*. 28
. 29

* . 29

. 30

*. 30
. 31

*. 31

. 32
*. 32
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( ) 19מספר האבקנים כפול או יותר ממספר עלי־הכותרת .עלי־הכותרת צהובים .הפרי הלקט.
=> עמ׳  204מש ,הפךעןים Hypericaceae
מספר האבקנים כמספרם של עלי־הכותרת או של עלי־העטיף או קטן ממנו
=» 24
הפרי אינו נפתח ,אורכו פחות מ־ 10מ״מ ,מכוסה בלוטות דביקות .מטפסים.
=> עט׳  118מש׳ הליליי ם Nyctaginaceae
הפרי בעל מפוחיות ארוכות בהרבה מהנ״ל .שיחים ,עצים או מטפסים
=> 25
האבקנים מעורים בעטרת הכותרת וחברים בתוכה .גרגירי האבקה מקובצים לאבקיות ודבוקים זה
לזה (ציור  94ה) .עמודי־עלי  . 2צמחים בעלי מיץ חלבי על פי רוב.
=> עט׳  509מש׳ האסקלפיים Asciepiadaceae
האבקנים חופשיים .הכותרת חסרה עטרה .גרגירי האבקה בודדים ואינם כנ״ל .עמור־עלי . 1
=> עט׳  508מש׳ ההךדופיים Apocynaceae
( ) 11עורקי אונות העלים מקבילים :שפת הפטוטרת נושאת קוצים מאונקלים או אונות העלים
הסמוכות לגזע קוצניות .עצים הגדלים במדבריות ליד מעיינות או במקומות בהם מי־התהום
גבוהים.
=> עט׳  899מש׳ הדקליים Paimaceae
עורקי העלים מרושתים או מאוצבעים .צמחים לא קוצניים ואם קוצניים ,קוציהם שונים מהנ״ל
=» 27
טרף העלה גזור ,מחולק או שסוע כעין כף־היד ,מספר האונות  3או יותר ואם העלים העליונים
וללא אונות — הגבעולים מכילים מיץ חלבי
י=> 28
העלים פשוטים או מורכבים אך לא מאוצבעים
=> 32
הפרחים דו־מיניים ,גדולים ,עלי־הכותרת צבעוניים ,עלי־הגביע ניכרים ובולטים
=־> 29
הפרחים חד מיניים ,קטנים ,העטיף קטן ואינו בולט ,עליו או אונותיו ירוקות
=> 30
עצי חורש נדירים של צפון הארץ .הפרחים ערוכים בקבוצות דמויות סוכך .בעלי כותרת לבנה
וגביע ניכרים .השחלה תחתית .הפרי דמוי אגס ,ירוק או שחור.
=> עט׳  280מש׳ הוךדיים Rosaceae
מטפסים בבתי־גידול מופרעים בשרון .הפרחים בודדים ,חיקיים .הגביע בעל אונות לבנות גדולות.
עלי־הפותרת צרים ובלתי ניכרים .השחלה עלית ,נישאת על גינופור .הפרי ענבה עסיסית כחולה
כהה.
=» עט׳  440מש׳ Passifloraceae D » m W il
( )28הפירות מכוסים שיכים ,נפתחים ב־ 3מגורות .אורך הזרע כ־ 1ס״מ ,בראשו גופיף שומני לבן.
שיחים או עצים נמוכים וקירחים הגדלים בבתי־גידול מופרעים.
=־• עט׳  399מש׳ החלבלוביים Euphorbiaceae
הפירות שונים מהנ״ל .אורך הזרעים  3-1מ״מ.
=> 31
התפרחות כדוריות .הזרעים בעלי ציצת שערות(ציור  738ג) אונות העלים ושיניהם מתחדדות :בסיס
הפטוטרת מעובה ונבוב ,חופה על הניצן שבחיקו .הגזע בעל כתמי צבע בהירים שונים הנובעים
מנשירת חלקי קליפה .עצים גבוהים של גרות נחלים ,חסרי מיץ חלבי.
=> עט׳  274מש׳ הדלביים Platanaceae
התפרחת ערוכה בתוך מצעית דמוית אגס(פג ה) .ה״זרעים״(למעשה אגוזיות) כרותים ,חסרי ציצית.
אונות העלים והשיניים שבשפתם מעוגלות :בסיס הפטוטרת אינו מעובה כנ״ל ,הניצנים חופשיים.
צבע הקליפה אחיד וכהה .עצים נמוכים הגדלים ליד מעיינות ,נחלים ובורות מים ,בעלי מיץ חלבי.
=> עט׳  98מש׳ התותיים Moraceae
( )27העלים מורכבים
י=> 33
העלים פשוטים

=> 41
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 . 33העלים מורכבים־מנוצים פעמיים
■=־> 34
* . 33העלים מורכבים־מנוצים פעם אחת
י=> 36

 . 34עצים בלתי קוצניים .עלי־הכותרת לבנים או ורודים .אבקנים  . 10הפרי הלקט ארוך דמוי תרמיל,
נפתח ב־ 3קשוות .העלעלים קטנים ,נושרים לעתים קרובות והעץ נראה רותמי.
=> עט׳  274מש׳ המזרינגיים Moringaceae
* . 34עצים קוצניים .הפרי תרמיל בלתי נפתח או נפתח ב־ 2קשוות
=t< 35

. 35

*. 35

. 36
* . 36
. 37

* . 37
. 38

* . 38

. 39

* . 39
.40

.41
* .41
.42

הגזע והענפים ירוקים .ציר העלה קצר וקוצני ,בבסיסו זוג קוצים (עלי־לוואי) .מספר האבקנים , 10
הם קצרים מעלי־הכותרת .הפרחים בלתי נכונים ,ערוכים באשכולות מרווחים.
=» עט׳  293מש׳ הקסאלפיניים Caesaipiniaceae
הגזע והענפים אינם ירוקים .ציר העלה ארוך ולא קוצני ,בבסיסו זוג קוצים (עלי־לוואי) או הגבעול
מכוסה קוצים שאינם עלי־לוואי .מספר האבקנים עולה על  10והם ארוכים בהרבה מעלי־העטיף.
הפרחים נכונים ,ערוכים בצפיפות בקרקפות כדוריות או בשיבולים מוארכות.
=> עט׳  291מש׳ המימוסיים Mimosaceae
( ) 33הפרח פרפ תי .לפעמים העלה תלתני.
=> עט׳  296מש׳ הפךפרניים Papiiionaceae
=> 37
הפרח שונה מהנ״ל
העלה בעל זוג עלעלים עבים ורחבים  :בחיק עלים רבים יש קוצים ישרים קצרים .הפרחים דו־מיניים,
בעלי כותרת צהובה־ירקרקה .הפרי בית־גלעין ירוק או חום ,אורכו  3-2ס״מ וקוטרו  1.5-1ס״מ.
עצים או שיחים.
=> עט׳  393מש׳ הזוגניים Zygophyiiaceae
מספר העלעלים  3או יותר
*=> 38
הגבעולים ולפעמים העלים מכוסים בליטות קוצניות כפופות .הפרחים דו־מיניים בעלי כותרת
בולטת שצבעה לבן עד ורוד.
=> עט׳  280מש׳ הוךךיים Rosaceae
צמחים לא קוצניים או בעלי קוצים ישרים המסיימים ענפים קצרים .הפרחים חד־מיניים וחסרי
כותרת או רו־מיניים בעלי כותרת צהובה־כתומה
־=> 39
הפרי תרמיל רחב ומוארך .שיחים בעלי פרחים דו־מיניים שכותרתם צהובה ולהם  10אבקנים ,או
עצים בעלי פרחים חר־מיניים ,חסרי כותרת ,האבקניים בעלי  5אבקנים .צמחים בלתי קוצניים.
=> עט׳  293מש׳ הקסאלפיניים Caesaipiniaceae
הפרי דמוי ענבה חד־זרעית או קבוצה של כנפיות .הפרחים חד־מיניים
=> 40
הפרי דמוי ענבה ,קטן ,אדום ,שחור או ירקרק .צמחים חר־ביתיים בעלי פרחים חד־מיניים .העטיף
עשבוני ,בלתי בולט .עצים או שיחים בלתי קוצניים או שיחים בעלי קוצים ישרים שהם קצות
ענפים קצרים .אורך העלה אינו עולה-על  15ס״מ.
=ג■ עט׳  418מש׳ האלתיים Anacardiaceae
של כנפיות .עצים בלתי קוצניים .העלים בעלי ריח רע ,אורכם העלה  0 90-30״מ.
=> עט׳  417מש׳ הסימרביים Simarubaceae
( )32צמחים קוצניים
=> 42
צמחים בלתי קוצניים
=> 48
הקוצים הם זוג עלי־לוואי מאונקלים כלפי בסים הענף .השחלה נישאת על נושא־שחלה ארוך.
הפרח מעט בלתי נכון.
=» עט׳  216מש׳ הצלפיים Capparaceae
זוג עלי־לוואי מהם אחר כפוף כאנקול והשני ישר או כל
הם קצות ענפיםישרים או
ישרים .השחלהאינהנישאת על נושא־שחלה .הפרח נכון

=> 43
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 .43הפרח בעל עלי־כותרת ועלי־גביע הנבדלים בברור זה מזה
* .43

.44
* .44
.45

* .45
.46

* .46

.47

* .47

.48
* .48
.49
*. 49
. 50

*. 50

. 51
*. 51
. 52
* . 52

=> 44
הפרח בעל דור אחד של עלי־עטיף לא גדולים או בעל שני דודים שאינם נבדלים זה מזה בצורה
וצבע
=־• 47
עלי־הכותדת מאוחים .השחלה עלית.
=> עמ׳  587מש׳ הסולניים Soianaceae
עלי־הכותרת מפורדים .השחלה תחתית או עלית
=> 45
עלי־הכותרת לבנים .השחלה תחתית .הפרי דמוי תפוח או אגס .בראשו ניכרים  5עלי־הגביע .העלים
לא בשרניים.
=> עמ ׳  280מש׳ הוךךיים Rosaceae
עלי־הכותרת צהבהבים או צהובים .השחלה עלית הפרי ענבה עסיסית
נ=> 46
הקוצים מסיימים ענפים בעלי עלים .העלים בשרניים ,קטומים בראשם ,מכחילים .מספר אברי
הפרח בכפולה של  . 5הפרי הבשל אדום .שיחים הגדלים בקרבת מעיינות ומלחות במדבר.
=> עט׳  393מש׳ הזוגנייס Zygophyiiaceae
הקוצים ערוכים בוררים או בקבוצות על ענפים מעוצים ובחיקם עלים .העלים מעוגלים ובעלי
בליטה פתאומית בראשם .מספר אברי הפרח בכפולה של  . 3הפרי הבשל סגול־שחור .שיחים
הגדלים במדרונות תלולים בפסגות החרמון.
=> עט׳  201מש׳ העךטניתיים Berberidaceae
( )43עצים או שיחים בעלי קוצים ישרים בקצות ענפים קצרים .צדם התחתון של העלים מכוסה
בצפיפות קשקשים לבנים וצבעו לבן .הפרי דמוי ענבה ,כלוא בתוך גביע מעוסס.
=> עט׳  438מש׳ עץ־השמן Elaeagnaceae
הצד התחתון של העלה קירח או בעל שערות פשוטות אך אינו מכוסה בקשקשים :הקוצים הם
זוגות עלי־לוואי שאחד מהם ישר והשני כפוף כאנקול או שהם קצות ענפים ישרים .הפרי בית־גלעין
עסיסי וכדורי או יבש ודמוי דיסקוס.
=> עט׳  423מש׳ האשחויים Rhamnaceae
( )41הפרח פרפ תי והפרי תרמיל.
=> עט׳  296מש׳ הפךפךניים Papilionaceae
הפרחים שונים מהנ״ל
=> 49
צמחים בעלי מיץ ח לבי( הנו ט ף מחתך טרי בעלה או בגבעול)
=> 50
צמחים חסרי מ ק חלבי כנ״ל
<=> 51
הפרי בעל  3קשוות .העלים הקרובים לתפרחות צהובים :עלי־הגבעול דמויי אזמל צר ,ארוכים,
מוצרים בבסיסם לפטוטרת קצרה .שיחים נדירים הגדלים בצוקים בכרמל.
=> עט׳  399מש׳ החלבלוביים Euphorbiaceae
הפירות אגוזיות זעירות ,הכלואות בתוך פגו ת(ד מויו ת תאנים) .כל העלים ירוקים ,דמויי לב בבסיסם
ובעלי פטוטרת .עצים נדירים הגדלים בערוצים במדבר.
=> עט׳  98מש׳ התותיים Moraceae
( )49בסיס העלה דמוי לב סימטרי או בלתי סי מ טרי(לפ חו ת בחלק מהעלים)
=> 52
בסיס העלה סימטרי ,מוצר או מעוגל
<=> 56
בסיס העלה בלתי סימטרי ,דמוי לב בצדו האחד ואלכסוני כצדו השני.
=> עט׳  97מש׳ המישיים Ulmaceae
בסיס העלה סימטרי
=>
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*. 53
. 54

*. 54
. 55

*. 55
. 56

*. 56
. 57
*. 57
. 58
*. 58

עצי חורש .העלה עגול ,מפורץ בראשו .עלי־הכותרת ורודים .הגביע ארגמני .הפרי תרמיל בלתי
נפתח.
=> עמ׳  293מש׳ הקסאלפיניים Caesaipiniaceae
שיחי מדבר או מטפסים בחורש .עלי־הכותרת צהובים או ירקרקים
=> 54
הפרחים ערוכים בסובבים קטנים :עלי הענפים נושאי התפרחות מוצרים בבסיסם ואינם דמויי לב.
הפרי ענבה עסיסית קירחת .מטפסים הגדלים בחורש או בצוקים ,בעלי שורשים קצרים היוצאים
מהגבעולים והענפים ונצמדים לסלעים או לגזעים.
=> עמ׳  458מש׳ הקיסוסיים Araliaceae
הפרחים ערוכים באשכולות .כל העלים דומים זה לזה בצורתם .שיחי מדבר חסרי שורשים כנ״ל
=<> 55
הפרי בית־גלעין ,שעיר ,אדום ,בעל  4גלעינים .האבקנים  , 10זיריהם נפרדים עד לבסיס ונפרדים
מהכותרת.
עמ׳ 422מש׳ הטלןתייםTiiiaceae
=>
הפרי מפרדת ,הפרודות מרובות .האבקנים מרובים ,זיריהם מאוחים בבסיסם אל הכותרת.
=> עט׳  427מש׳ החלמיתיים Malvaceae
( )51הזרעים שעירים או צמירים .הפרי הלקט מרובה זרעים (ציור  177ג) .עצים של בתי־גירול
לחים .העלים רכים.
עט׳ 98מש׳ העךבתייםSalicaceae
=־•
הזרעים קירחים
=> 57
עצים או שיחים .הפרי בלוט חד־זרעי ,יושב בתוך ספלול (ציור  .) 180העלים נוקשים.
עט׳ 196מש׳ האלונייםFagaceae
=>
הפרי שונה מהנ״ל
=> 58
הפרחים חסרי כותרת או עטיף צבעוני
=־> 59
הפרחים בעלי כותרת או עטיף צבעוני
י=>

דו־ביתיים .הפרי עסיסי ,לבן,
עולה על . 15
*. 59

. 60

*. 60
. 61
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קוטרו 6-4מ״מ ,מספר האבקנים אינו

=> עט׳  296מש׳ הךכפתיים Resedaceae
הפרחים דו־מיניים או חד־מיניים (שיחים חד־ביתיים) .הפרי עסיסי וגדול מהנ״ל או יבש וקטן
מהנ״ל
=» 59
הפרי עסיסי ,קוטרו כ־ 1ס״מ .מספר האבקנים כ־ . 30עצים או שיחים נדירים מאוד ,גדלים בנאות
מדבר.
=> עט׳  216מש׳ הצלפיים Capparaceae
הפרי יבש ,קוטרו כ־ 2מ״מ .מספר האבקנים  . 5שיחים נפוצים במליחות מדבר.
■=> עט׳  158מש׳ הסלקיים Chenopodiaceae
( )53עלי־הכותרת מאוחים ,לפחות בבסיסם
י=>

62

=נ>

64

*  .61עלי־הכותרת מפורדים
 .62הכותרת דמוית צינור ,צבעה צהוב .הפרי הלקט מרובה זרעים .העלים קירחים ,מכחילים .צמחים
של בתי־גידול מופרעים.
=> עט׳  587מש׳ הפולניים Soianaceae
הכותרת שונה מהנ״ל ,צבעה לבן .הפרי בית־גלעין .עצים ושיחים הגדלים בבתי־גידול בלתי
מופרעים
<=>

ציפת הפרי לבנה .צמחים מצויים של

63

החורשוהיער הים־תיכוני .העלים שעירים ,השערות כוכביות.
=> עט׳  504מש׳ הלבנייס styracaceae
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* . 63

ציפת הפרי כתומה .צמחים נדירים של נאות מרבד בבקעת יס־המלח .העלים מחוספסים בצדם
העליון ובעלי שערות קצרות ופשוטות בצדם התחתון.
=> עט׳  525מש׳ הזיפניים Boraginaceae
( )61עלי־הכותרת לבנים ,גדולים בהרבה מהגביע.
=> עט׳  280מש׳ הוך ךי ם Rosaceae
עלי־הכותרת דומים בגודלם ובצבעם לעלי־הגביע או הפרחים בעלי דור אחד של עלי־עטיף
=> 65
צמחים מטפסים על עצים או משתלשלים מצוקים במדבריות.
=> עט׳  202מש׳ הסהרוניים Menispermaceae
שיחים או עצים שאינם מטפסים כנ״ל
י=> 66
שיחים או עצים הגדלים בחורש או בפסגת החרמון .העלה דמוי ביצה ,שפתו משונשנת ,קירח או
שעיר משני צדדיו.
=> עט׳  423מש׳ האשחריים Rhamnaceae
שיחים נפוצים בבתות הספר ,בערבות ,במישור החוף ובכרמל .העלה דמוי קשקש .צדו העליון
שעיר וצמוד לגבעול ,צדו התחתון(החיצוני) קירח ומבריק ,או העלה גדול ,דמוי סרגל או אזמל
וקירח (שיחים נדירים של הרי אדום).
=> עט׳  437מש׳ המתנניים Thymeiaeaceae

.64
*. 64
.65
*. 65
. 66

* . 66

קבוצה  : 4דו־פסיגיים ׳ מ פו ר די עלי־כותרת .הפרח ב על עטיף פ שוט.
.1

טפילים חסרי כלורופיל הנטפלים אל שורשי פונדקאים ,או טפילים־למחצה הנטפלים אל ענפי
עצים ושיחים

=> 2
* . 1צמחים ירוקים שאינם טפילים ,ואם טפילים אין הדבר ניכר מבלי שבודקים את מערכת השורשים
שלהם
י=> 4
 . 2טפילים למחצה ,בעלי עלים ירוקים ועבים .גדלים על עצי חורש כגון זיתים ושקדים ,או על עצים
ושיחים במדבריות חמים .הפרי עסיסי ,אדום.
=> עט׳  103מש׳ ההתוגיים Loranthaceae
*  . 2טפילי שורש חסרי צבע ירוק .גבעול התפרחת בולט בצבעו האדום
=־> 3
 . 3אורך הפרחים כ־ 1ס״מ ,צבעם צהוב ,ערוכים בראשי גבעולים עבים ,מוקפים בקשקשים גדולים,
אדומים.
=> עט׳  106מש׳ הרפלסיים Rafflesiaceae
*  . 3הפרחים זעירים ,צבעם סגול־ארגמן ,ערוכים בשיכולים ארוכות ועבות כעלות ציר כ ש תי ועבה:
החפים זעירים ,אינם מכסים על הפרחים.
=> עט׳  106מש׳ הטפליים Cynomoriaceae
 ) 1( .4השחלה תחתית או תחתית למחצה
־־־?> 5
עלית
השחלה
=> 9
 . 5בסיס העלה דמוי לב .העטיף צבעוני ,לעתים קרובות הפרח מדיף ריח רע (ציורים .)207-203
=> עט'  104מש׳ הספלוליים Aristolochiaceae
=> 6
*  . 5העלים שונים מהנ׳׳ל ,בסיסם אינו דמוי לב
חד־מיניים .העלים מחולקיס־מנוצים .צמחים רב־שנתיים.
הפרחים
=> עט׳  440מש׳ הדטיסקיים Datiscaceae
דו־מיניים .העלים תמימים ,משוננים או מורכבים ואם מחולקים הרי אלה עשבים חד־
הפרחים
שנתיים

=־• 7
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עשבים חד־שנתיים קטנים בעלי עלים גזורים כעין כף־היד (ציורים  ) 758-756או בני־שיח קוצניים
או עשבים רב־שנתיים בעלי עלים מורכבים־מנוצים פעם אחת .עלי־העטיף עשבוניים.
=־> עמ׳  280מש׳ הוךךיים Rosaceae
העלים תמימים או משוננים .צמחים שונים מהנ״ל

=> 8
.8

*. 8

.9
*. 9

הפרחים ערוכים בקבוצות של  , 8-3מאוחים זה לזה בבסיסם .הפרי שקיק חד־זרעי ,שקוע במצעית
הפרח וכלוא כין  5עלי־העטיף המתקשים בהבשלה.
=> עט׳  158מש׳ הסלקיים Chenopodiaceae
הפרחים בודדים בחיק עלים או ערוכים בקבוצות אך.אינם מאוחים בבסיסם .הפרי בית־גלעין או
אגמית ,חד־זרעי ,אינו נפתח.
=> עט׳  102מש׳ הסנטליים Santalaceae
( )4האבקנים מעורים בעלי־העטיף או בצנור העטיף
=>

10

=>

13

האבקנים אינם מעורים בעלי־העטיף

 . 10העלים בשרניים.
=־•

עט׳  120מש׳ החןעדיים

Aizoaceae

* . 10העלים אינם בשרניים
=11-0
 . 11העלים נגדיים.
=>

עט׳  123מש׳ הצפמיים

Caryophyliaceae

* . 11העלים מסורגים
=>

 . 12העלים חסרי עלי־לוואי ,פשוטים ותמימים.
=>
* . 12העלים בעלי עלי־לוואי ,בעלי אונות או מורכבים.

עט׳  437מש׳ המתנניים

12

Thymelaeaceae
Rosaceae

. 13
*. 13
. 14
*. 14

־=> עט׳  280מש׳ הוךדץים
( )9עלי־הלוואי מאוחים לנדן קרו מי( שופר :ציורים  210ג 214 ,א).
=> עט׳  106מש׳ האךפביתיים Polygonaceae
עלי־הלוואי אינם מאוחים כנ״ל או צמחים ללא עלי־לוואי
=> 14
הפרחים חד־מיניים
=> 15
הפרחים דו־מיניים
=>

 . 15השחלה בת  3מגורות :עמודי־עלי  . 3לעתים קרובות הצמחים בעלי מיץ חלבי.
=  oעט׳  399מש׳ החלכלוכיים
* . 15השחלה בעלת  2-1מגורות :עמודי־עלי 2
. 16

*. 16
. 17

*. 17
. 18

20

Euphorbiaceae

י=> 16
העובר (בזרע) ישר .האבקנים כפופים כלפי פנים בניצן הפרח ובבגרותם מתיישרים בפתאומיות
לאחר מגע .לעתים קרובות הצמחים בעלי שערות צורבות או שערות קשיחות או שערות מאונקלות.
=> עט׳  100מש׳ הפךפךיים Urticaceae
העובר כפוף .האבקנים אינם כפופים כנ״ל ואינם רגישים למגע
=> 17
הפרי שקיק חד־זרעי ,קרומי ,נפתח על ידי מכסה עגול ,בראשו ניכרים שרידי עמוד־העלי והצלקות.
עלי־העטיף קרומיים.
=> עט׳  182מש׳ הןךפוזיים Amaranihaceae
הפרי שונה מהנ״ל .העטיף ירקרק או חסר
=> 18
הפרי בן  2מגורות.

•

=> עט׳  399מש׳ החלבלוכיים Euphorbiaceae
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* . 18הפרי שונה מהנ״ל ,בעל מגורה אחת

=> 19
פרחי הזכר בעלי 2עלי־עטיף ועד 20אבקנים .בסיסי העלים עוטפים את הגבעול כנדן :העלים
העליונים בשרניים .עמוד־העלי יוצא מבין שתי מגורות השחלה ,מבסיסן.
=> עמ׳  458מש׳ הטךשנתיים Theligonaceae
* . 19פרחי הזכר בעלי  5-3עלי־עטיף ו־  5-3אבקנים .בסיסי העלים אינם נדניים .עמוד־העלי יוצא מראש
השחלה.
=> עט׳  158מש׳ הסלקיים Chenopodiaceae
( ) 14הפרי ענבה .הפרחים ערוכים באשכול .העלים תמימים ,מסורגים ,חסרי עלי־לוואי .עשבים
חד־שנתיים קיציים מסועפים.
=> עט׳  118מש׳ הפיטולקיים Phytoiaccaceae
*  . 20הפרי אינו עסיסי .צמחים שונים מהנ״ל
=21 >3
 . 21השחלה בעלת ביצית אחת
=>

* .21
. 22

*. 22
. 23
=>
*. 23
=־•
. 24

*. 24

*. 25

22

השחלה מרובת ביציות
=> 24
העטיף דמוי משפך ,צבעו לבן או ורוד .הפרי אגוזית דמוית גליל או חרוט הפוך ,מכוסה בליטות
דביקות ושערות בלוטיות.
=> עט׳  118מש׳ הלילניים Nyctaginaceae
העטיף עשבוני או קרומי ואינו צבעוני כנ״ל .הפרי שקיק חסר בליטות כנ״ל
=־23 -
הפרי שקיק בלתי נפתח או אגוזית .העטיף ירוק ,שקוף או חסר.
הסלקייםChenopodiaceae
עט׳  158מש׳
הפרי שקיק ,נפתח בהבשלה על ידי מכסה (חציו העליון של הפרי) העטיף קרומי.
דרךבוזייםAmaranthaceae
עט׳  182מש׳
( )21עלי־השחלה מפורדים ,מספרם «  ,הפרי מקובץ מאגודות מרובות בלתי נפתחות .מתחת לפרח
מצויים  4-2עלים גזורים :העטיף כותרתי.
עט׳  188מש׳ הנוריתןיםRanuncuiaceae
=>
עלי־השחלה מאוחים ,מספרם 5-3
=» 25
העלים ערוכים ברורים מדומים ,מכוסים שערות כוכביות .העטיף בן  5אונות .השחלה בת5-3
מגורות .צמחים הגדלים בקיץ בקרקעות שהיו מוצפות זמן ממושך בחורף.
=> עט׳  119מש׳ האפרוךיתיים Molluginaceae
העלים נגדיים ,השערות אינן כוכביות או הצמחים חסרי שערות .העטיף בעל  5-4אונות .השחלה
בת מגורה אחת.
=> עט׳  123מש׳ הצפמיים Caryophyliaceae

קבוצה  : 5דו־ פ סיגיי ם מפורדי עלי־כותרת .העטיף כפול .מספר האבקנים גדול מפי 2
מ מספר עלי־הכותרת.
עלי־השחלה מפורדים
=-כ>

*.2

2

עלי־השחלה מאוחים (לפחות על ידי עמוד־עלי משותף)
י=> 4
עלי־העטיף והאבקנים עולים מתוך צינור הפרח אשר עולה מתוך מצעית הפרח .הפרי בית־גלעין
חד־זרעי או קבוצה של בתי־גלעין קטנים חד־זרעיים או של אגוזיות חד־זרעיות.
=> עט׳  280מש׳ הוךךיים Rosaceae
עלי־העטיף והאבקנים עולים באופן ישיר ,ללא צינור פרח ,ממצעית הפרח .הפרי בן מפוחית או
מספר מפוחיות רב־זרעיות או כן הרבה אגוזיות רב־זרעיות

=־> 3
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 . 3קוטר הפרח הפתוח עולה על  10ם״מ .הפרי בן  5-2מפוחיות צמירות בעלות מספר זרעים כל
אחת.
=> עט׳  204מש׳ האךמו׳ניתיים Paeoniaceae
*  .3קוטר הפרח קטן מהנ״ל .הפרי מקובץ ,בן פרודות מרובות ,חד־זרעיות בלתי נפתחות או בן מפוחיות
אחדות מפורדות חד־זרעיות או רב־זרעיות ,נפתחות או בלתי נפתחות.
=> עט׳  188מש׳ הנוריתיים Ranuncuiaceae
 ) 1( .4השחלה תחתית
־= 5 0
*  .4השחלה עלית
=> 7
 . 5העלים נגדיים ,לפעמים חלקם מסורגים או ערוכים ברורים ,הם ריחניים ,בעלי בלוטות שקופות
(התבונן אל מול האור).
=> עט׳  454מש׳ ההדסיים Myrtaceae
*  . 5העלים מסורגים ,ללא בלוטות כנ״ל
•=>

.6

* .6
.7

6

העלים חסרי עלי־לוואי .הפרי שטוח ,דומה לכפתור שחלקו התחתון חלק והעליון בעל קוצים.
צמחי חולות.
=> עט׳  290מש׳ הפפתוןיים Neuradaceae
העלים בעלי עלי־לוואי .הפרי שונה מהנ״ל.
=» עט׳  280מש׳ הוח־יים Rosaceae
( )4השליה דופנית (ראה מילון מונחים וציור ) 104

’=> 8
*. 7

השליה זוויתית (ציור  105א-ג) או מרכזית (ציור  105ד)
=»

10

 . 8עלי־כותרת  . 5העלים נגדיים על פי רוב ,לפעמים התחתונים נגדיים והעליונים מסורגים ואם כל
העלים מסורגים הרי אלה בני־שיח נמוכים הגדלים בבתות וחורשים וצבע כותרתם כתום.
עט׳  440מש׳ הלטמיים Cistaceae
*  . 8עלי־כותרת  .4העלים מסורגים
=> 9
 . 9הפרח בעל מישור סימטריה אחד .עלי־גביע .4
=» עט׳  216מש׳ הצלפיים Capparaceae
*  . 9הפרח בעל  2מישורי סימטריה .עלי־גביע . 2
=> עט  206 ,מש׳ הפרגיים Papaveraceae
 )7( . 10העלים מנוקדים בבלוטות שקופות (התבונן אל מול האור)
=>

11

=ג>

12

* . 10העלים אינם מנוקדים כנ״ל
. 11

העלים מסורגים ,ריחניים.
=־> עט׳  415מש׳ הפעמיים
העלים נגדיים ,מחוסרי ריח :הבלוטות בשפת העלה בעלות צבע כהה.
=> עט׳  204מש׳ הפךעיים Hypericaceae
( ) 10עלי־העטיף הפנימיים קצרים מהגביע ,בעלי טרף דו־שפתני :השפה התחתונה ארוכה מהעליונה
ושסועה ל־ 2אונות ,השפה העליונה מכסה עלהצופן .הפרי בן קבוצה של מפוחיות מאוחות באופן
חלקי או מלא.
=> עט׳  188מש׳ הנוןיתיים Ranuncuiaceae
עלי־העטיף והפרי שונים מהנ״ל
=» 13
זירי האבקנים מאוחים לצינור העוטף את עמוד־העלי :המאבקים בני לשכה אחת.
=־> עט׳  427מש׳ הותלמיתיים Malvaceae
זירי האבקנים חופשיים ,המאבקים בני  2לשכות

Rutaceae

*. 11
. 12

*. 12
. 13
*. 13

=f< 14

מפתח להגדרת המשפחות
בעלי עלים דמויי לב או עשבים בעליפרי דמוי תרמיל ארוך ,נפתח ב־ 2־ ) 6-( 5קשוות.
שיחים
Tiiiaceae
=> עט׳  422מש׳ הטלןתיים
עשבים רב־שנתיים בעלי עלים גזוריפ־מחולקים באופן בלתי רגולרי .הפרי הלקט עגול(אינו דמוי
תרמיל).
■־> עט׳  393מש׳ הזוגניים Zygophyllaceae

קבוצה  : 6דו־פסיגיים ,מפורדי עלי־כותרת .הפר ח ב על עטיף כ פול .מספר האבקנים פי
 2או פ חו ת מ מס פר עלי־הכותרת.
.1

השחלה תחתית או תחתית למחצה

'
*. 1
.2

*. 2
.3
*. 3

■

=> 2

השחלה עלית
י=> 3
העלים בשרניים .השחלה תחתית למחצה .עלי־הכותרת לבנים ,מרובים .צמחי מדבר או צמחים
הגדלים בחוף היס־התיכון.
Aizoaceae
עט׳  120מש׳ החיעריים
העלים אינם בשרניים .עלי־כותרת  . 5-4השחלה תחתית .צמחי קרקעות חוליות ובתי־גידול לחים.
=> עט׳  455מש׳ נר־הלןלה Onagraceae
( ) 1עלי־השחלה מפורדים
נ=> 4
עלי־השחלה מאוחים (לפחות על ידי עמוד־עלי משותף)

■=> 6
.4

העלים בעלי עלי־לוואי .עלי־העטיף והאבקנים עולים מתוך צינור פרח שעולה מתוך מצעית הפרח.
Rosaceae
=־ -עט׳  280מש׳ הוךךיים
העלים חסרי עלי־לוואי .עלי־העטיף והאבקניםיוצאים ישירות מתוך מצעית הפרח
5

.5

העלים תמימים ,בשרניים .הפרי בן קבוצה של מפוחיות רב־זרעיות או חד־זרעיות.
=> עמ׳  275מש׳ הטבוךיתיים
העלים גזורים או מחולקים ,אינם בשרניים .הפרי קבוצה של אגוזיות.
=> עט׳  188מש׳ הנוךיתיים Ranunculaceae
( ) 3השליה מרכזית (ראה מילון מונחים וציור  105ד)
=> 7
השליה אינה מרכזית
י=> 8
עלי-גביע  ,) 3 -( 2הגבעולים ,העלים ועלי־הגביע בשרניים .הפרי נפתח על ידי מכסה.
=> עט׳  123מש׳ הךגלתיים Portuiacaceae
•—
עלי־גביע  . 5-4הגבעולים ,העלים ,עלי־הגביע והפרי שונים מהנ״ל
=> עט׳  280מש׳ הצפךניים Caryophyllaceae
( ) 6השליה זויתית
Crassulaceae

*. 5
.6
*. 6
.7
*. 7
.8

=•3

9

*  . 8השליה רופנית או בסיסית
=>' 18
 .9זירי האבקנים מאוחים לפחות' עד מחצית אורכם ! המאבקים נפתחים על ידי נקבים בראשם .שני
עלי־גביע דומים לעלי־כותרת ,בעלי.רשת של עורקים כהים.
=> עט׳  417מש׳ מךפה־חלב Polygalaceae
*  .9זירי האבקנים אינם מאוחים .המאבקים אינם נפתחים על ידי נקבים .כל עלי־הגביע עשבוניים
=־> 10
 . 10העלים מנוקדים בבלוטות שקופות .צמחים ריחניים.

=> עט׳  415מש׳ הפעמיים Rutaceae
* . 10העלים אינם מנוקדים כנ״ל

=> 11

מפתח להגדרת המשפחות

75

 . 11עלי־העטיף והאבקנים עולים מרקמה טבעתית שעל מצעית הפרח
=>

12

=»

14

* . 11עלי־העטיף והאבקנים עולים ישר ממצעית הפרח
 . 12הפרח בעל עמוד־עלי אחד .עלי־הכותרת שבתוך הניצן מקומטים.
=> עמ׳  452מש׳ הכפריים
* . 12הפרח בעל  2עמודי־עלי .עלי־הכותרת שבתוך הניצן אינם מקומטים

Lythraceae
י=>

. 13
*. 13
. 14
*. 14
. 15

*. 15

. 16

*. 16
. 17
*. 17

. 18

13

עלי־הכותרת מרובים .השחלה בת  5-3מגורות .צמחים הגדלים בשלוליות חורף מתיכשות.
=> עט׳  119מש׳ האפרוךיתיים Moiiuginaceae
מספר עלי־הכותרת  . 5-4השחלה בת  2מגורות .צמחי סלעים.
=> עט׳  279מש׳ הב_קעצוךיים Saxifragaceae
( ) 11הפרי מפרדת ,נפרד בהבשלה לפרודות
=> 15
הפרי הלקט
י=נ> 16
העלים מסורגים :הטרפים פשוטים ,גזורים או תמימים .עלי־השחלה יוצרים עמוד מרכזי בהמשכה
של מצעית הפרח .פרודות הפרי בעלות  2-1זרעים.
=> עט׳  381מש׳ הגרניים Geraniaceae
העלים נגדיים :הטרפים מורכביס־מנוצים פעם אחת .הפרח חסר עמוד מרכזי כנ״ל .פרודות הפרי
חד־זרעיות.
=> עט׳  393מש׳ הזוגניים Zygophyllaceae
( ) 14העלים תמימים ,בלתי בשרניים .ההלקט בן  10מגורות חד־זרעיות (עקב מציאותן של 5
מחיצות מדומות) ,נפתח לאורך המחיצות.
=> עט׳  397מש׳ הפשתיים Linaceae
העלים מורכביס־תלתניים ואם תמימים אזי הם בשרניים
=־17 -
העלים תלתניים .הכותרת צהובה .עשבים רעים בגינות נוי.
=> עט׳  380מש׳ החמציציים Oxalidaceae
העלים בשרניים ,הם תמימים וגליליים ועלי־הכותרת צהובים או שהם תלתניים ועלי־הכותרת
סגולים או ורודים או עלי־הכותרת חסרים .צמחי מדבר.
■=־> עט׳  393מש׳ הזמניים Zygophyllaceae
( ) 8הפרחים בעלי מישור סימטריה אחד (בלתי נכונים)
=> 19

* . 18הפרחים בעלי  2מישורי סימטריה או יותר (נכונים)
=>

22

 . 19מגורות הפרי נפתחות בראשן .חלק מעלי־הכותרת או כולם גזורים לאונות דקות.
=> עט׳  269מש׳ הךכפתיים Resedaceae
* . 19המגורות אינן נפתחות בראשן .עלי־הכותרת תמימים ,מפורצים ל־  3-2אונות בראשם או משוננים
בשפתם
=>

. 20

*. 20
. 21

* . 21

20

הפרח חסר דורבן :עלי־כותרת  , 4אינם שונים זה מזה בגודל וצורתם .הפרי הלקט בעל  2קשוות.
הזרעים שעירים .העלים תמימים.
=> עט׳  216מש׳ הצלפיים Capparaceae
הפרח בעל דורבן .הפרי הלקט בעל  3קשוות או אגודת
=־> 21
עלי־הכותרת  ,4קצותיהם נוגעים אחד בשני ,העליון שבזוג החיצוניים יוצר דורבן .הפרי אגוזית או
הלקט הנפתח בשתי קשוות או הצמח בעל  2מיני פירות .אבקנים .2
=> עט׳  213מש׳ העשננייס Fumariaceae
עלי-הכותרת  , 5קצותיהם מרוחקים זה מזה ,התחתון שבהם בעל דורבן .הפרי הלקט הנפתח כ־3
קשוות .אכקנים . 5

=> עט׳  438מש׳ הסגליים Vioiaceae

76

*. 22
. 23

* . 23
. 24

*. 24
. 25

* . 25

מפתח להגדרת המשפחות
ערוכים בשושנת ומורכבים ,הפרח
צמחים בעלי פקעת גדולה בעומק 25-10ס״מ .העלים
גדולים מעטים.
עלי־הכותרת  , 5-4צהובים .הפרי הלקט נפוח בעל זרעים
עט׳  201מש׳ העךטניתייםBerberidaceae
=>
עשבים חד־שנתיים או בני־שיח אך לא צמחי פקעת .הפרי שונה מהנ״ל
=> 23
עלי־גביע  . 2שני עלי־הכותרת החיצוניים גדולים :הפנימיים קטנים ובעלי  3אונות .הפרי מפרקת.
העלים גזוריס־מנוצים פעמיים לאונות נימיות או דמויות סרגל.
=> עט׳  206מש׳ הפרגיים Papaveraceae
עלי־גביע  . 5-4עלי־הכותרת שווים בגודלם זה לזה .הפרי הלקט או ענבה
=־> 24
הפרי ענבה רב־זרעית .השחלה נישאת על גינופור .צמחים מטפסים בעלי קנוקנות .העלים בעלי 5
אונות ,מאוצבעים ,בצדם התחתון שערות מאונקלות.
עט׳  440מש׳ השעוניתייםPassifioraceae
=>5
הפרי הלקט ,נפתח ב־  5-3קשוות .צמחים בעלי בלוטות מפרישות מלח ועלים תמימים
=25 >5
העלים נגדיים .אורך הפרח עד  6מ״מ .הזרעים קירחים ,בעלי מעטה קרומי .עשבים חד־שנתיים או
רב־שנתיים הגדלים בקרקעות מלוחות ורטובות או בקרבת הים.
= >3עט׳  450מש  ,הפרנקניים Frankeniaceae
העלים מסורגים .אורך הפרח מעל  8מ״מ .הזרעים שעירים .בני־שיח הגדלים בקרקעות מלוחות
ויבשות במדבריות ובערבות.

=»

עט׳  446מש׳ האשליים

קבוצה  : 7צמחים דו־פסיגיים ,מ אוחי עלי־כותרת .ה שחלה תחתית.
.1

התפרחת קרקפת ,עטופה בעלי־מעטפת (לעתים התפרחת חד־פרחית ומקובצת לקרקפות משניות)

=> 2
*. 1

התפרחת שונה מהנ״ל
=>

.2

העלים ערוכים ברורים .הפרי בעל  2פרודות
=>

* .2

עט׳  628מש׳ הפואתיים

Rubiaceae

העלים נגדיים או מסורגים .הפרי הלקט או זרעון
י=>

.3

5

3

כל פרח מלווה במעטפית דמוית כוס .אבקנים  . 4הפרי זרעון.
=־> עט׳  647מש׳ השלמוגןים
הפרחים אינם מלווים במעטפית כנ״ל .אבקנים  . 5הפרי הלקט.
=> עט׳  656מש׳ הפעמוניתיים Campanuiaceae
( ) 1העלים מסורגים

Dipsacaceae

.4
.5

<=> 6
*. 5

העלים נגדיים או ערוכים ברורים
8

.6

*.6
.7
*.7

עשבים רב־שנתיים מטפסים או שרועים ,בעלי קנוקנות ,אם חסרי קנוקנות אזי הפירות דמויי
ביצה ,משולשלים כלפי מטה ,לעת הבשלה ניתקים מעוקציהם והזרעים מותזים מתוכם .הפרחים
חד־מיניים או דו־מיניים .הפרי ענבה בשרנית או קרומית.
= >5עט׳  653מש׳ הדלועיים Cucurbitaceae
עשבים בעלי פרחים דו־מיניים ,חסרי קנוקנות .מספר האבקנים 5-4
=> 7
האבקנים ערוכים מול עלי־הכותרת .צמחים מחוסרי מ ק חלבי.
■=> עט׳  498מש׳ הרקפתיים Primuiaceae
האבקנים ערוכים בין עלי־הכותרת .צמחים בעלי מיץ חלבי.
=> עט׳  656מש׳ הפעמוניתיים Campanuiaceae

מפתח להגדרת המשפחות
.8
* .8
.9

* .9

( )5אבקנים  . 3-1השחלה בעלת ביצית אחת .הפרי זרעון .העלים נגדיים.
=> עט׳  643מש׳ הולךעיים
אבקנים  4או יותר .השחלה בעלת  2ביציות או יותר .הפרי אינו זרעון
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Vaierianaceae

=> 9
העלים תמימים או משוננים ,ערוכים בדורים או נגדיים ,בעלי עלי־לוואי(עלי־הלוואי גדולים כעלים
ועל כן במינים רבים העלים נראים כערוכים בדורים) .הפרי הלקט בן  2מגורות מרובות זרעים ,או
רו־זרעון יבש ,או ענבה בת  2מגורות חד־זרעיות.
=> עט׳  628מש׳ הפואתיים Rubiaceae
העלים גזורים־מנוצים פעמיים .הפרי ענבה בת מגורה אחת ,מספר זרעיה . 5-3
=» עט׳  642מש׳ ה_יערתיים Caprifoliaceae

קבוצה  : 8דו־פסיגיים ,מ או חי עלי־כותרת .הכותרת נכונה .ה שחלה עלית.
.1

אבקנים  . 2בני־שיח בעלי עלים תלתניים.
=» עט׳  504מש׳ הזיתיים

*. 1

Oleaceae

מספר האבקנים גדול מהנ״ל

=> 2
.2
* .2

השחלה בת מספר עלי־שחלה חופשיים .העלים בשרניים.
=> עט׳  275מש׳ הטבוךיתיים Crassuiaceae
_ -
עלי־השחלה מאוחים לפחות על ירי עמודי־העלי או השחלה בת עלה־שחלה אחד .העלים אינם
בשרניים על פי רוב
י=נ> 3

.3

*.3

.4

* .4
.5

טפילים חסרי כלורופיל ,גבעוליהם מתפתלים סביב גבעולים ועלים של צמחים שונים .הפרחים
זעירים ,מקובצים.
=> עט׳  514מש׳ החבלבליים Convolvuiaceae
־
—
צמחים בעלי כלורופיל
<=> 4
הפרחים קטנים ,ערוכים בקרקפות או בשיבולים .הכותרת קרומית ,בעלת  4אונות .האבקנים , 4
זיריהם ארוכים והם בולטים וזקופים מתוך הפרח :בראש המאבקים יש תוספת משולשת .עורקי
העלים מקבילים על פי רוב.
=> עט׳  622מש׳ הלחפיים Piantaginaceae
צמחים שונים מהנ״ל
=> 5
האבקנים קבועים מול עלי־הכותרת ולא ביניהם
=נ> 6

*. 5

עמדת האבקנים שונה מהנ״ל
=7 >5

.6

הפרי הלקט מרובה זרעים.
=־> עט׳  498מש׳ הרקפתיים

*.6
.7

הפרי יבש ,חד־זרעי.
=> עט׳  501מש׳ העפךיתיים
( ) 5העלים מסורגים או כולם ערוכים בבסיס הצמח

Primuiaceae

Plumbaginaceae
י =נ >

*. 7

8

העלים נגדיים או ערוכים בדורים
=> 10

.8
*. 8

הפרחים ערוכים בתפרחת עקרבית .עמוד־העלי יוצא מבסיס השחלה.
=> עט׳  525מש׳ הזיפניים
התפרחת אינה עקרבית .עמוד־העלי יוצא מראש השחלה

Boraginaceae

=> 9
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מפתח להגדרת המשפחות

 . 9בכל מגורה של השחלה יש  2-1ביציות .הכותרת דמוית משפך :האוגן מורחב .עלי־הגביע חופשיים
או מאוחים בבסיסם .עמודי־עלי  2או יותר ,או עמוד־העלי מפוצל או מסועף.
=> עמ׳  514מש׳ החבלכליים Convoivuiaceae
*  .9בכל מגורה של השחלה יש ביציות מרובות .הכותרת דמוית פעמון או משפך ,האוגן אינו מורחב.
עלי־הגביע מאוחים לצינור בעל  5שינים או אונות .עמוד־עלי . 1
=־> עט׳  587מש׳ הסולניים Soianaceae
 )7( . 10צמחים חסרי מיץ חלבי .הפרי הלקט .הזרעים חסרי שערות.
=» עט׳  506מש׳ העךבזיים Gentianaceae
* . 10צמחים בעלי מ ק חלבי על פי רוב .הפרי נפרד ל־ 2מפוחיות .הזרעים בעלי תוספת שעירה
=>

11

 . 11גרגרי האבקה חופשיים ומועברים כבודדים .הפרח חסר עטרה .צבע הכותרת כחול־סגול ואם ודוד
הרי אלה עשבים רב־שנתיים נדירים מאוד הגדלים בביצות וליד מעיינות.
=> עט׳  508מש׳ ההךרופיים Apocynaceae
* . 11גרגרי האבקה בכל לשכה של המאבק מלוכדים על ידי חומר דביק לגוש הנישא על ניצב ומועברים
כיחידה אחת (אבקית ,ציור  94ה) .במרכז הפרח יש עטרה .צבע הכותרת שונה מהנ״ל ואם ורוד
=> עט׳  509מש׳ האסקלפיים Asclepiadaceae
הרי אלה צמחים מטפסים.

דו־פסיגיים ,מ או חי עלי־כותרת .הכותרת בל תי
מספר האבקנים כמספר אונות

נכונה .ה שחלה עלית.

הכותרת או קטן ממספרן

=> 2
* . 1מספר האבקנים כמספר אונות הכותרת
=>" 3
 . 2הפרחים ערוכים בתפרחת עקרבית .הפרי בן  4אגוזיות חד־זרעיות ,עמוד־העלי עולה מביניהן.
 525מש׳ הדפנייםBoraginaceae
=> עט׳
הפרי הלקט רב־זרעים ,עמוד־העלי
הפרחים ערוכים באשכול או במכבד ולא בתפרחת עקרבית.
נישא בראשו.
=> עט׳  594מש׳ הלעניתיים Scrophuiariaceae
 ) 1( . 3טפילי־שורש חסדי כלודופיל .הכותרת דו־שפתנית .הפרי הלקט .הזרעים מרובים ושעירים.
= >3עט׳  617מש׳ העלקתיים Orobanchaceae
*  . 3צמחים ירוקים
<=> 4
 . 4התפרחת קרקפת עטופה בעלי־מעטפת .בני־שיח הגדלים בסלעים במדבריות או על בחול־חמרה
במישור החוף .צבע הכותרת כחול או סגול־כחול .הפרי אגוזית חד־זדעית.
=> עט׳  621מש׳ הגלניתיים Globuiariaceae
*  .4התפרחת אינה קרקפת .מספר הזרעים בפרי  2או יותר ,ואם התפרחת קרקפת אזי צבע הכותרת
ובית־הגידול שונים
=» 5
 . 5הפרי הלקט כעל  4 , 2או הרבה זרעים
<=>

*. 5

6

הפרי אינו הלקט ,נפרד ל־  4-1אגודות
8

 .6ההלקט בעל ( 2לעתים רחוקות מאוד  )4זרעים .החפים קוצניים .עלי הגבעול נגדיים.
<=> עט׳  621מש׳ הקוציציים Acanthaceae
*  .6ההלקט בעל זרעים מרובים .החפים אינם קוצניים .עלי הגבעול נגדיים או מסורגים
=> 7
 . 7אבקנים  . 5ההלקט כלוא בתוך הגביע ונפתח על ידי מכסה.
=> עט׳  !587מש׳ הפולניים Soianaceae
\ :
*  . 7אבקנים  .4ההלקט שונה מהנ״ל.
= >3עט׳  594מש׳ הלעניודים Scrophuiariaceae
 )5( . 8עמוד־העלי יוצא מבסיס השחלה או מבין האגודות :אם בראשה/אזי הכותרת בעלת שפה
=> עט׳  495מש׳ השפתניים Labiatae
יחידה .לפעמים הגביע דו־שפתני.

מפתח להגדרת המשפחות
* .8

עמוד־העלי יוצא מראש השחלה .הכותרת תמיד דו־שפתנית .הגביע תמיד נכון.
= -0עט׳  547מש׳ הוךפנןים
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Verbenaceae

קבו צ ה  : 10חד־פסיגיים שאינם ב ק בו צו ת  1ו־ . 2
.1

השחלה תחתית
=> 2

*. 1
.2

*. 2
.3
* .3
.4
* .4
.5

*. 5
.6
*. 6
.7
*. 7

השחלה עלית
<=נ> 5
הפרחים בלתי נכונים ,אחד מעלי־העטיף שונה בצורתו מיתרם .גרגרי האבקה מלוכדים על ידי
חומר דביק לאבקית שהיא גוש גרגרים הנישא על ניצב :בפרח  2-1אבקיות.
=> עט׳  919מש׳ הסחלביים Orchidaceae
הפרחים נכונים .מספר האבקנים  3או 6
=> 6
הפרחים חד־מיניים :מטפסים רו־ביתיים .העלה דמוי לב בבסיסו .הפרי ענבה.
=> עט׳  805מש׳ הטמוסיים Dioscoreaceae
הפרחים דו־מיניים .צמחים שאינם מטפסים .העלים והפרי שונים מהנ״ל
=ג4 -
אבקנים  .6הפרחים נכונים.
=> עט׳  802מש׳ הנךקיסיים Amaryllidaceae
אבקנים  . 3הפרחים נכונים או בלתי נכונים.
=> עט׳  806מש׳ האירוסיים Iridaceae
( ) 1התפרחת אשבול :הפרחים יושבים על ציר עבה ,עטופים במתחל .הפרי ענבה על פי רוב.
עירוק העלים מנוצה לעתים קרובות.
=> עט׳  900מש׳ הלופיים Araceae
צמחים שונים מהנ״ל
■=> 6
העטיף עשבוני או קרומי או מנוון לזיפים או לשערות או חסר
=» 7
העטיף כותרתי ,ניכר היטב ובולט
=> 9
הפרחים דו־מיניים .השחלה בעלת  3או הרבה ביציות.
=־> עט׳  817מש׳ הסמריים Juncaceae
הפרחים חר־מיניים .השחלה בעלת ביצית אחת
י=>

8

 . 8הפרחים רבים וצפופים ,ערוכים באשבול דמוי שיבולת גלילית ,נקביים למטה וזכריים מעליהן.
השחלה נישאת על עוקץ שעיר .העלים דמויי סרגל ארוך מאוד ,בסיסם מורחב לנדן ,בין נדן
לשכנו ריר דביק המדביקם  :תוך העלה בעל רקמת אויר מפותחת.
=» עט׳  906מש׳ הסופיים Typhaceae
*  . 8הפרחים ערוכים בתפרחות כדוריות .השחלה יושבת פחות או יותר .העלים דמויי אזמל ארוך,
בסיסם מורחב לנדן ,אין ריר דביק בין נדן לשכנו :תוך העלה חסר רקמת אויר כנ״ל.
=> עט׳  905מש׳ הפדורניים Sparganiaceae
 )6( .9הפרח בעל עלי אחד :השחלה בת  3מגורות .אבקנים  . 6העטיף פשוט ,כותרתי.
=> עט׳  766מש׳ השושניים Liliaceae
*  .9הפרח בעל עליים מרובים :כל עלי בעל מגורה אחת .אבקנים  6או  .9העטיף כפול (עלי־הגביע
ירוקים ,עלי־הכותרת לבנים או צבעוניים) .צמחים הגדלים בבתי־גידול לחים
=> 10
 . 10הפרחים ערוכים כדורים ,מכבד או שיבולת .אבקנים  .9עלי־שחלה  .6העלים דמויי סרגל.
=> עט׳  766מש׳ הבוציציים Butomaceae
* . 10הפרחים ערוכים בסוככים .אבקנים  . 6עלי־השחלה מרובים .העלים אינם דמויי סרגל.
=> עט׳  757מש׳ פף־הצפךדע Alismataceae

Reaumuria hirtella Jaub. et Spach א שליל שעיר
(1850-1847) C. Jaubert & E. Spach  מ א תIllustrationes Plantarum Orientalum  של3  בכרך244 ציור

משפחת השבטבטיים

שרכים
■ :יי

•
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p t e r id o p h y t a

צמחים חסרי פרחים ,בעלי עובר וחילוף־דורות ברור( :א) הגמיטופיט או הדור ה מיני( הפ א אידי — בעל
סדרה יחידה של כרומוסומים) ,מכונה גם פרותליון ,קצר־חיים ,אינו מחולק לגבעול ועלים; על פי
רוב דמוי עלה ק טן(ציורי ם  ) 150 , 149לעתים דמוי פקעת .הפרותליון קולט כרגיל את המים והמומס
בהם בעזרת ךיז 1איךים .בתהליך ההפריה מפרים את הביצה תאי־זכר נושאי ריסים ,וממנה מתפתח
העובר p ( .הספורופיט או הרור האל־מיני(דיפלואידי  -בעל שתי סדרות מקבילות של כרומוסומים),
על פי רוב צמח רב־שנתי .הספורופיט מתפתח מן העובר והוא בעל שורש ,גבעול ועלים שבהם עוברים
צרורות של צינורות (ציור  .) 149על גבי הספורופיט נוצרים נבגים בתוך מנבגים .מהנבג הנובט מתפתח
הגמיטופיט .ההגדרה נעשית על סמך תכונות הספורופיט.
כל השרכים מוגנים על ידי החוק !

מערכת ה  $ב ט ב ט ץ ם

sphenophyta

מ שפחת השבטבטיים e q u is e ta c e a e
צמחים עשבוניים ,רב־שנתיים ,בעלי קנה־שורש אופקי וגבעולים המפורקים לפרקים ברורים (ציור .) 135
העלים מאוחים ,ערוכים ברורים היוצרים נדן מסביב למפרקי הגבעול (ציור  136ב) .המנבגים ערוכים
בשיבולת בראש הגבעול (ציור  136א) .הנבגים שווים זה לזה בצורתם .לנבג  4רצועות סלולות כקפיץ
(אלטדות) היוצאות מנקודה אחת ונעות בתגובה לשינויי לחות.

ש ב ט ב ט Equisetum
סימני הסוג ראה בתיאור המשפחה.
 . 1הגבעולים רב־שנתיים ,ירוקים ,סעיפיהם מעטים .הענפים הנוש 
אים מנבגים דומים לגבעולי הצמיחה .הנדנים בעלי  8-6שיניים.
( 4ר״ש) גרות נחלים ,ליד מעיינות מים מתוקים וביצות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! החרמון ,הגולן ,אדום.
 #פברואר-אוקטובר( .ציורים  .) 136 , 135טיפוס התפוצה:
רב־אזורי.
שבטבט ענף 1 um Desf.
* . 1הגבעולים חד־שנתיים ,מתייבשים בחורף ,מלבינים .גבעולי
הצמיחה נושאים  30-10סעיפים בכל מפרק .נושאי המנבגים
אינם מסועפים .נדני הגבעולים הצדדיים בעלי  4שיניים דמויות
מרצע.
♦ (ר״ש) גדות נחלים וביצות .נדיר .עמק עכו ,פלשת; הגליל
העליון :בקעת חולה! הגולן.
&> אפריל-יולי( .ציור  .) 137טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
שבטפט גדול E. telmateia Ehrh.
(ראה שם נרדף)
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מ ש פ ח ת ל שון־ אפ ע ה

מערכת ה$ךפניים
משפחת לשון־אפעה

pterophyta

ophioglossaceae

עשבוניים רב־שנתיים קטנים .העלים חסרי המנבגים בעלי נדן .העלים נושאי המנבגים (ספורופילים)
מחולקים לטרף ולשיבולת של מנכגים .ציר השיבולת נמשך מציר העלה.

לעזון־אפעה Ophioglossum
קנה־השורש קצר וסיבי .טרף העלה תמים (ציור  .) 139המנבגים בשיבולת ערוכים בשני טורים ונפתחים
בסדקי רוחב (ציור .) 138
ספותפיל . fj 1אורך הציר נושא המנבגים עולה על אורך טרפי העלים .שיבולת
-----------------------המנבגים מלווה על פי רוב בעלה יחיד .טרף העלה דמוי אזמל
צר וארוך ,המתחדד כלפי בסיסו לפטוטרת ארוכה .צמחי מישור
החוף.
\ /f j
♦ (ר״ש) קרקעות חול־חמדה וכורכר .נדיר מאוד .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת.
&י ינואר-מרס( .ציור  .) 138טיפוס התפוצה  :מערב אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
^
לשין־אפעה קטנה lusitanicum L .0 .
* 4׳ ^

* . 1אורך הציר נושא המנבגים קטן מאורך טרפי העלים :שיכולת
המנבגים מלווה על פי רוב ב־  3-2עלים  :טרף העלה דמוי אזמל
רחב ,חסר פטוטרת .צמחי מדבר.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות .נדיר מאוד .הערבה.
& פברואר-אוקטובר( .ציור  .) 139טיפוס התפוצה :סודני.
לשון־אפעה רבת־עלים (לשין־אפעה מצרית) poiyphyUum a . Braun .0

משפחת השךכ^רכיים

sinopteridaceae

שרכים רב־שנתיים עמידי־יובש ,הגדלים בסדקי סלעים ובכיסי־קרקע קטנים .קנה־השורש מכוסה קשקשים,
זקוף או שרוע ,וממנו יוצאים עלים הדומים זה לזה ,בעלי פטוטרות שחורות ומבריקות ,וטרפים המחולקים
כעין כף־יד או מנוצים .צברי המנבגים מרוכזים באזור מפגש העורקים עם שפת העלה ,ולעתים מתמשכים
עד לעורק הראשי.

שרכרך Cheilanthes
העלים בני־קיימא ,מתקפלים בהתייבשם ונפרשים בהירטבם .הצברים נישאים על קצוות מורחבים של
העורקים ,ומכוסים בשפת האונה המופ שלת לאחור.
 . 1אונות־העלים הבוגרים קירחות וירוקות בצרן העליון .הצד
התחתון מקריח או קירח ,העלים גזורים־מנוצים  3-2פעמים.
♦ (ר״ש) סלעים וקירות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
י
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,עמון ,אדום.
&י פברואר-יולי( .ציור  .) 140טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
שרכרך ת חני C. pteridioides (Reichard) C. Chr.
(ראה שם נרדף)

משפחת שערות־שולמית
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* . 1אונות העלים מכוסות צמר צפוף משני הצדדים ,או מקריחות
בצדן העליון אך שעירות בצדן התחתון ,העלה גזור־מנוצה 3-1
פעמים.
♦ (ר״ש) סלעים וקירות .מצוי .פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח; הגולן ,עמון,
אדום.
 $sמרס-אפריל( .ציור  .) 141טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

שרנרך הסלעים C. veilea (Aiton) F. Mueller

מ שפחת שערוית־שולמית

adiantaceae

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זקוף או שרוע ,מכוסה קשקשים .העלים והעלעלים בעלי פטוטרות
כהות ומבריקות .הטרף מחולק על פי רוב  5-1פעמים לעלעלים דמויי מניפה ,מעוין או יתר .העורקים
נראים בבירור ,והסתעפותם דו־קרנית (דיכוטומית) .צברי המנבגים יושבים מתחת לאונות העלעלים
המקופלות לאחור (ציור .) 142

שערות־ שולמית A diantum
סימני הסוג והמין ראה בתיאור המשפחה.
( +ר״ש) נביעות קבועות של מי מעיינות ומפלי־מים .נ פ ק מאוד.
בכל אזורי ה א ק.
כמעט בכל עונות השנה( .ציור  .) 142טיפוס התפוצה  :אידו־
סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.

שיערוודשולמית מצויות A. capiiius-veneris L.

מ שפחת האברתיים

pteridaceae

עשבים וב־שנתיים בעלי קנה־שורש זקוף או זוחל ,מכוסה קשקשים .העלים הנושאים מנבגים נבדלים
בצורתם מהעלים חסרי המנבגים .צברי המנבגים דמויי סרגל וקרובים לשפת — u” —— u,,uvn
בשוליו .לפעמים המנבגים מצויים בחלקו העליון של העלה.

אברה Pteris
T I V
העלה מורכב־מנוצה פעם אחת .העלעלים נגדיים או מסורגים,
מוארכים ,שפתם תמימה ,הם דמויי לב בבסיסם ומצטררים בראשם.
♦ <ר״ש) גרות נחלי איתן ,חורש לח .נדיר מאוד .הגליל העליון,
הכרמל! בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן.
 #מרס-אוגוסט( .ציור  .) 143טיפוס התפוצה :מערב אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
אכרה ארכת־עלים
(ראה שם נרדף)
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משפחת האברניתיים

מ שפחת האבתיתיים
*

T : V T

S

•

hypolepidaceae

• •

עשבים רב־שנתיים גבוהים בעלי קנה־שורש .פטוטרת העלה ארוכה ,הטרף מנוצה  3פעמים ,צדו התחתון
צמיר .צברי המנבגים ערוכים לאורך שפת העלעלים ,המכסה עליהם.

אברנית Pteridium
• T • v
סימני הסוג והמין ראה בתיאור המשפחה.
♦ (ר״ש) קרקע לחה וביצות .נדיר מאור .בקעת חולה! הגולן.
&׳ אביב וקיץ( .ציור  .) 144טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
אברנית הנשר P. aquilinum (L.) Kuhn

מ שפחת החשפוניתץם

gymnogrammaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים בעלי פרותליון רב־שנתי וקנה־שורש קצר ,מכוסה קשקשים .העלים
דקים ,עדינים ובהירים ,פטוטרתם כהה :העלים החיצוניים דמויי ביצה או מעוגלים ,גזורים לעומק לאונות
דמויות מניפה ואינם נושאים מנבגים .העלים הפנימיים ארוכים יותר ,גזוריס־מנוצים פעמיים או שלוש
לאונות שסועות :צברי המנבגים שעליהם קשקשי כיסוי קרומי(ציפית) ,מסודרים בעיקר לאורך העורקים
המשניים.

ח שפונית Anogram m a
סימני הסוג והמין ראה בתיאור המשפחה.
♦ (ח״ש או ר״ש) מקומות צל ,על פי רוב על סלעים וקירות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן.
& פברואר-אפריל( .ציורים  .) 153 , 145טיפוס התפוצה :מערב
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
leptophyiia (L.) LinkA.
חשיפונית עלינה
(ראה שם נרדף)

מ שפחת השופיתץם

thelypteridaceae

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש אופקי עדין .העלים בעלי פטוטרת ארוכה ,חלקה ומבריקה :הטרף
מנוצה או גזור פעם אחת לעלעלים המחולקים לאונות .צברי המנבגים כמעט עגולים ,סדורים בשתי
שורות סמוך ל שפת האונה ומכוסים כקשקש קרומי(ציפית) נשיר.

שרכית Thelypteris
תיאור הסוג והמין ראה בתיאור המשפחה.
♦ (ר״ש) ביצות וגדות נהרות .נדיר מאוד .הגליל העליון :בקעת
חולה :הגולן.
 #מאי-יוני( .ציורים  .) 152 , 151 , 146טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
שךפית הפצה T. paiustris Schott
(ראה שם נרדף)

מ שפחת האספלניים

aspleniaceae

עשבים רכ־שנתיים ,בעלי קנה־שורש זוחל או זקוף ,מכוסה קשקשים .העלים תמימים או גזוריס־מנוצים
 3-1פעמים ,שוני־צורה או אחידים .צברי המנבגים מוארכים או סרגליים ,ערוכים לצדי העורקים ,על פי
רוב מכוסים ציפית פשוטה או כפולה.

משפחת האספלניים
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 . 1העלים תמימים או בעלי אונות בודדות.
עט׳  85גרמית
’

Phyiiitis
=> 2

* . 1העלים מנוצים או גזורים לאונות רבות וברורות
 . 2צרו התחתון של העלה מכוסה קשקשים .צברי המנבגים חסרי ציפית.
=־> עמ׳  86מ דנ ה Ceterach
*  . 2אין קשקשים בצרו התחתון של העלה :צברי המנבגים מכוסים בציפית.
=> עמ׳  86אספלניום Aspienium

גריזית Phyllitis
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש עבה ,מכוסה קשקשים .העלים ירוקים כל השנה ,אשונים ,תמימים או
בעלי אונות בודדות דמויי לב בבסיסם .העורקים הצדדיים בעלה מסועפים דיכוטומית  3-2פעמים ואינם
מגיעים לשפת העלה .צברי המנבגים מכוסים ציפית :הם מוארכים ומצויים לאורך עורקים צד
התחתון של העלה ,ואינם מגיעים לשפתו.

.1

העלים תמימים .הטרף דמוי ביצה או משולש :אורכו גדול
מרוחבו פי  3לכל היותר.
♦ (ר״ש) צל צוקים וסלעים .נדיר מאוד .הגליל העליון,
שומרון :אדום.
&י מרס-יולי( .ציור  .) 148טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
גרמית נאה P. sagittata (DC.) Guinea et Heywood
(ראה שם נרדף)

* . 1העלים מוארכים ,תמימים או בעלי אונות בבסיסם .אורך הטרף
גדול מרוחבו פי  8-6לכל הפחות.
( +ר״ש) בורות מים חרבים .נדיר מאוד .הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה.
& מדס-יולי( .ציור  .) 147טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
גרמית אירופית * P. scolopendrium (L.) Newmann
* בישראל יש מעברים ביןי שני המינים ,בעוד שבאירופה הם נבדלים בבירור.
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משפחת האספלניים
זינדנה Ceterach
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זקוף ,מכוסה קשקשים שחורים.
לעלים אונות מסורגות ,רחבות ,מעוגלות בראשן .הצד העליון של
העלה קירח ,עם שערות בשוליו! הצד התחתון מכוסה בצפיפות
קשקשים חומים .בקיץ ,כשהעלים יבשים ,הם גלולים כך שצרם
התחתון פונה כלפי ח ק ! כחצי שעה לאחר הירטבם הם תופחים
ומתיישרים .צברי המנבגים חסרי ציפית ומצרים בין הקשקשים.
♦ (ר״ש) סדקים וגומות בסלעים ובין אבנים בחומות וגדרות.
נפוץ .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,הר הנגב!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 #נובמבר-יולי( .ציור  : 154צילום בעמ׳  .) 958טיפוס התפוצה:
אירו־סיכירי ,ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
רפואית C. officinarum DC .
זינדנה
•
»
־ 1־ T

אספלניום Asplenium
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש מכוסה קשקשים .העלים קירחים ,גזוריס־מנוצים  3-1פעמים ,אשונים,
ירוקים כל השנה .צברי המנבגים מוארכים ,ערוכים על סעיפי עורקים .הציפית מחוברת לעורק ,אך שוליה
חופשיים.

 ,כ .אונה
ן 2x;1

 . 1העלים גזוריט־מנוצים פעם אחת בלבד .הם דמויי סרגל או
מוארכים ,אורכם עד  35ס״מ ולהם פטוטרת שצבעה חום־
אדמדם כהה :האונות מעוגלות בראשן.
♦ (ר״ש) סדקי סלעים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון!
הגולן.
&׳ מרס-יוני .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ויפ־תיכוני.
אספלניום גלילי A. trichomanes L.
* . 1העלים גזורים־מנוצים  3-2פעמים! להיקפם דמות משולש או
=> 2
ביצה
 . 2העלים בדמות משולש ,אורכם עד  0 50״מ ולהם פטוטרת
שחורה שבסיסה נפוח .אונות העלה מתחדדות כלפי בסיסן,
ובראשן שיניים מחודדות וארוכות (ציור  155ב).
(ר״ש) סלעים טחובים בצל חורש סבוך .נדיר .הגליל
♦
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל! החרמון.
 $3מרס-יולי( .ציור  .) 155טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
,תיכוני.
אספלניום שחור A. adiantum-nigrum L.

*  . 2היקף העלה בדמות ביצה ,אורכו עד  15ס״מ .הפטוטרת ירוקה
ברוב אורכה ,חלקה התחתון כהה ובסיסה אינו נפוח .אונות
העלה רחבות ,מעוינות ,ובראשן שיניים קצרות.
♦ (ר״ש) סדקים וגומות בסלעים ובמצוקים .נדיר .החרמון.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
אספלניום הנקיקים A. ruta-muraria L.

משפחת השרכיניים

מ שפ ח ת השרכיניים

87

a sp id ia c e a e

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש עבה ,המכוסה בקשקשים צפופים .כל העלים דומים ,פשוטים ער
מורכבים .צברי המנבגים עגולים.

שרכיה Dryopteris
העלים אשונים ,אורכם  0 60-20״מ ,הם מנוצים  3-1פעמים ולהם
פטוטרת ארוכה ,מכוסה קשקשים .צברי המנבגים עגולים ,יושבים
על עורקים משניים וערוכים ב שני-טורים ,סמוך לשפת העלעל.
הציפית קרומית ורמוית כליה (ציור  156ב).
♦ (ר״ש) בצל עצי־חורש .נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה!
החרמון ,הגולן.
מרס-יוני( .ציורים  .) 157 , 156טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

ש_רכןה אשונה D. villarii (Bellardi) Schinz et Thell.

מ שפחת הרב־ךגליים

polypodiaceae

עשבים רב־שנתיים הגדלים על פי רוב על עצים או על סלעים לחים ,בעלי קנה־שורש זוחל ,המכוסה
על פי רוב בקשקשים רחבים .טרף העלה פשוט או מורכב ,גלדני או רך .צברי המנבגים עגולים
או מוארכים ,מכוסי ציפית.

רב־רגל Polypodium
עשב רב־שנתי בגובה  . 40-10ס ״ מ .העלים בעלי פטוטרת ארוכה
ומנוצים פעם אחת .אונותיהם מוארכות ,ובצדן התחתון צברים
עגולים ללא ציפית ,משני צרי העורק.
( +ר״ש) סלעים טחובים בצל החורש .נדיר .הכרמל :הגליל
העליון :החרמון ,הגו לן( ליד מפל נחל החרמון).
ינואר-יולי( .ציור  : 158צילום בעמ׳  .) 963טיפוס התפוצה:
צפוני — טרופי.
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משפחת המרסיליים
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marsileaceae

צמחי אגם או ביצה רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל ,ארוך ושעיר .העלים בעלי פטוטרת ארוכה,
יוצאים על פי רוב מקנה־השורש .הם גלולים בחלקם העליון בעודם בניצן ,ויש להם  2או  4עלעלים
או עלים חסרי טרף; עירוקם דיכוטומי .המנבגים מצויים בתוך גופי פרי (ספורוקרפים) ,שהם גופים
כדוריים או רמויי ביצה ,ושמקומם בבסיסי הפטוטרות.

מרסילאה M arsilea
* T •• • S
קנה־השורש רק ובעל ארבעה עלעלים ,המעוגלים בראשם ודמויי
יתד בבסיסם .גופי הפרי מוארכים או כמעט עגולים (ציור  159ב).
♦ (ר״ש) ביצות ושוליהן .נדיר מאור .בקעת חולה .כנראה נכחד
בעקבות יבוש אגם חולה.
 >§gקיץ( .ציור  .) 159טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
מךסילאה קטנה M. minuta L.
(ראה שם נרדף)

משפחת ה0לביניים
.

ן ----------
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. .

salviniaceae

צמחי־אגמים קטנים ,צפים על פני המים ,בעלי קנה־שורש קצר .העלים ערוכים בשלשות ,שניים מהם
ירוקים ,רמויי ביצה ,מכופלים לאורך העורק המרכזי ,בעלי פטוטרת קצרה ושעירים בשפתם ,אורכם
 15-10מ״מ ורוחבם  6-9מ״מ :השלישי אינו ירוק ,מפוצל לרצועות צרות וארוכות דמויות שורשים.
הספורוקרפים (גופים המכילים מספד מנבגים) כדוריים ,ערוכים בבסיס השורשים המדומים ,קוטרם
 2-1מ״מ.

סלביניה Salvinia
 ז • 1t

תיאור הסוג ראה בתיאור המשפחה.
♦ (ח״ש) צף בגופי מים מתוקים .נדיר מאוד .השרון.
 >$יולי-נובמבר( .ציור  .) 160טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
נאסף לראשונה בקיץ  1988ליד נתניה.
סלביניה צפה

משפחת האז1ליים

azollaceae

צמחי־אגמים קטנים ,צפים על פני המים .העלים קטנים ורעופים .כל עלה מחולק לשתי אונות ,העליונה
ירוקה והתחתונה קרומית .אורך העלים כ־  2-1מ״מ ,והם נישאים על גבעולים עדינים .המנבגים הזכריים
קטנים ,הנקביים גדולים .צברי המנבגים ערוכים בקבוצות של  4-2על האונה הקרומית של העלה הראשון
בכל גבעול .כל אחד מהצברים הגדולים מכיל מספר מנבגים זכריים .כל אחד מהצברים הקטנים מכיל
מנבג נקבי אחד .השורשים יוצאים מבין העלים לתוך המים! אורכם  3-2ס״מ.

 :־אזT 1לה Azolla
תיאור הסוג ראה בתיאור המשפחה .במין שנמצא בגולן האונה
העליונה של העלה קהה ,מעוגלת ,עם שפה קרומית.
♦ (ח״ש) צמחי־מים צפים .נדיר מאוד .השרון ! הגולן.
 $קיץ( .ציור  .) 161טיפוס התפוצה :אמריקאי.
נאסף בבריכת בראון (באב אל־הווא) בגולן וליד נחל אלכסנדר.
מקורו באמריקה הטרופית ,התאזרח בארצות שונות באירופה.
אזולה שדכנית A. fiiicuioides Lam.

משפחת האתיים

צמחי הזרעים
• • I I

■י •* י■f

89

sper m ato ph yta

•

צמחים בעלי עובר מפותח וחילוף־רורות לא־ברור( :א) הספורופיט גדול ומפותח ,בעל שורשים ,גבעולים,
עלים ופרחים( .ב) הגמיטופיט מצומצם בממדיו לשק־העובר אשר בביצית ולגרגר־האבקה הנובט .הביצית
המופרית מתפתחת לזרע .הזרע עטוי קליפה ,מכיל עובד ,מכיל או חסר רקמת אנדוספרם.

ח שופי הזרע

g y m n o sper m a e

עצים ,שיחים או מטפסים המואבקים על פי רוב על ירי הרוח .הביציות גלויות ונמצאות על גבי קשקשים
(באיצטרובלים) או בקצות ענפים(הצמחים חסרי שחלה ,עמוד־עלי ,צלקת ופרי) .רקמת המזון(אנדוספךם)
מתפתחת בשק־העובר עוד לפני ההפריה ,ובחלקה העליון האךכיגונים ,שככל אחד תא־ ביצה.

מערכת האצטרובלנז-ים

c o n if e r o p h y t a

עצים או שיחים ,חד־ביתיים או דו־ביתיים ,על פי רוב ירוקי־עד .העלים פשוטים ,דמויי מח ט או קשקשיים.
שקי־האבקה נישאים על קשקשי איצטרובלים זכריים קטנים .הביציות נישאות על קשקשי איצטרובלים
הגדולים בהרבה מהזכריים ; הקשקשים מתעצים על פי רוב לאחר ההפריה ,לפעמים מתעססים .לעובר
 15-2פסיגים.

משפחת האתיים
*

J T T

J

• •

pinaceae

עצים או שיחים חד־ביתיים בעלי שרף .העלים מחטניים ,בוררים או בקבוצות העטופות בבסיסן
בקשקשים זעירים .על הקשקשים הפוריים שבאיצטרובלים הזכריים  2שקי־אבקה :איצטרובלים אלה
נושרים לאחר פתור האבקה .גרגר־האבקה מצויד בזוג שלפוחיות־אוויר .קשקשי האיצטרובלים הנקביים
נושאים זוג ביציות בבסיסם .האיצטרובלים גדלים ומתעצים כשנה לאחר ההאבקה .הזרע הבשל בעל
כנפית ,על פי רוב.

אוץ Pinus
עצים ירוקי־ער בעלי שני סוגי ענפים( :א) ענפי צמיחה ,המתארכים ומתעצים במהלך הזמן ומכוסים
בקשקשים נושרים( .ב) ענפים קצרים ,היוצאים מחיק הקשקשים ונושאים עלים מחטיים ,הערוכים
בקבוצות של  3 , 2או  5ועטופים בבסיסם בנדן של קשקשים זעירים .נכללים כאן גם שלשה מינים
המשמשים כעצי ייעור חשובים ב א ^
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משפחת האתיים
 . 1העלים משונשנים וערוכים כקבוצות של  ,3משולשלות כלפי
מטה! אורכם עולה על  20ם״מ .אורך הזרע כ־ 12מ״מ ,והכנף
מעורה בזרע ואינה ניתקת ממנו.
♦_ (ע׳) תרבותי ,נטוע ,לעתים פליט תרבות.
& אביב( .צילום בעמ׳  .)956טיפוס התפוצה :מוצאו מהאיים
הקנריים.
ארן ק נרי P. canariensis C. Smith
* . 1העלים חלקים ,קצרים מ־ 20ס״מ ,ערוכים בקבוצות של 2
=> 2
ונטויים כלפי ראש הענף
 . 2אורך הזרע  20-10מ״מ ,צבעו חום והוא מכוסה אבקה כהה,
קליפתו עבה וקשה לפיצוח :הכנף קצרה בהרבה מהזרע .אורך
האיצטרובל עולה על  12ס״מ .עובי העלים עולה על  1מ״מ.
נוף העץ דמוי סוכך ,מעוגל בראשו.
( +ע׳) תרבותי ,מוצאו מארצות הים התיכון ,שם גדל בעיקר
בקרקעות חוליות.
& אביב( .צילום בעמ׳  .) 956טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אוץ הגל עין( ארן הסלע) P. pinea L.
*  . 2אורך הזרע פחות מ־ 7מ״מ ,צבעו שחור ,קליפתו רקה :אורך
הכנף פי  5-3מהזרע :האיצטרובלים קטנים מהנ״ל .העלה דק.
=> 3
נוף העץ אינו מעוגל בראשו
 . 3האיצטרובלים הבוגרים פונים כלפי בסיס הענף הנושא אותם.
ך ק ־ ד-------
הענפים יוצאים על פי רוב בזווית חדה מהגזע.
♦ (ע׳) הרים ,על קרקעות רנרזינה המתפתחות על גבי קירטון
J jd jL
חווארי .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף הגליל :חוף הכרמל ,הגליל
/ M v
.העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון•
במקומות רבים בארץ גדלים בר עצים שמוצא זרעיהם מיערות
נטועים.
 $5מרס-אפריל( .ציור  : 162צילום בעמ ׳  .)956טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני.

\f i /
 °ן\ 1
*

ארן ןרושלים P. halepensis Miller
*  . 3האיצטרובלים הבוגרים ניצבים לענפים שמהם הם יוצאים.
הענפים יוצאים על פי רוב בזווית ישרה לגזע.
♦ (ע׳) תרבותי ,גדל בר בארצות היס־התיכון .נובט ומתבסס
ב א ח מזרעים שמוצאם ביערות נטועים.
& אביב( .צילום בעט׳  .) 956טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
ארן.קפריס אי(א .נרוטןה) P. bnitia Ten.

מעזפחת הברואים

cupressaceae

עצים או שיחים ירוקי־עד ,על פי רוב חד־ביתיים ,בעלי שרף .העלים הבוגרים על פי רוב קשקשיים,
רעופים ,נגדיים או ברורים של  : 4-3לעתים העלים מחטניים .האיצטרובלים הזכריים על פי רוב בקצות
ענפים ,בכל איצטרוכל  8-4דורי קשקשים ,ולכל קשקש  6-2שקי־אבקה בצרו התחתון :האיצטרובלים
הנקביים מעוטי קשקשים ,ועל כל קשקש ביצית אחת או ביציות רבות .האיצטרובלים הבשלים על פי
רוב מעוצים ,אך לעתים עסיסיים ודמויי ענבה.
קשקשי האיצטרובלים הנקביים מתעצים ,מתפשקים בהתייבשות שלאחר ההבשלה ,ו כך מפיצים את
.1
=» עמ ׳  91ברוש Cupressus
הזרעים.
* . 1קשקשי האיצטרובלים הנקביים בשרניים ,ובהבשילם הם יוצרים איצטרובל דמוי ענבה.
=> עט׳  91עךער Juniperus

מ ש פ ח ת הברו שיים

91

ברוש Cupressus
עצים שעליהם הבוגרים ■קשקשיים ,נגדיים ורעופים .איצטרובלי
הזכר והנקבה נישאים על ענפים נפרדים .האיצטרובלים הנקביים
כדוריים ,והם מבשילים במשך כשנתיים :קשקשיהם מעוצים ,דמויי
מגן ,מספרם  14-6ועל כל אחד מהפוריים שבהם  20-4זרעים.
♦ (ע׳) צוקים בגליל העליון (נדיר מאוד) ,קרקעות ת ר דנ ה על
סלעים רכים בגלעד ובאדום (מצוי).
 $מרס-מאי( .ציור  : 163צילום בעמ׳  .)957טיפוס התפוצה  :מזרח
יס־תיכוני.
הזן האופקי ,שענפיו פשוקים ,גדל בר ומשמש גם לנטיעה .הזן
הצךיפי נטוע כעץ תרבותי ומשמש לנוי וכשובר־רוח .לפעמים נובט
הברוש בצדי דרכים חדשות .בארץ מגדלים גם את הנדו ש האריזוני,
שעליו וענפיו מלבינים־מכחילים :קליפת גזעו חלקה ,ומתקלפת
לרצועות באופן עונתי.
פרוש מצוי C. sempervirens L.

עךער Juniperus
עצים או שיחים ,חד־ביתיים או דו־ביתיים .העלים מחטניים ,קצרים ומפושקים ,או שהם קשקשיים
והרוקיס־רעופים על הגבעול .האיצטרובלים הנקביים בשרניים ,בעלי  10-3קשקשים פוריים ,עם ביצית
אחת לקשקש.
מיני הסוג מוגנים על ידי החוק !
=> 2
 . 1כל העלים מחטניים ופשוקים
* . 1העלים הבוגרים קשקשיים ורעופים .לעתים חלק מהעלים מחט 
=» 3
ניים
 . 2רוחב העלים  4-2מ״מ .הם מתחדדים בראשם אך אינם דוקרניים.
קוטר האיצטרובלים הנקביים  25-20מ״מ ,וצבעם חום או
כחלחל־שחור.
♦ (ע׳) מדרונות סלעיים ביער הררי .נדיר מאוד .החרמון.
&> קיץ .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
עךער גלעיני j. drupacea Labiu.

*  . 2רוחב העלים פחות מ־ 1.5מ״מ .הם דוקרניים .קוטר האיצט־
רובלים הנקביים  12-8מ״מ .צבעם חום־אדמדם .דו־ביתי.
♦ (ש׳) חורש על קירטון חווארי .נדיר .הגליל העליון.
 >$מרס-אפריל( .ציור  : 164צילום בעט׳  .)962טיפוס התפוצה:
יט־תיכוני.
ערער אךזי J. oxycedrus L.

 ) 1( .3העלים הקשקשיים מעוגלים בראשם .שפתם קרומית .האי־
צטרובלים הבשלים בצבע חופ־אדום .חר־ביתי.
♦ (ע׳ או ש׳) חורש ברום גבוה ,ובמשטחים של אבני־חול
קשות ברום נמוך .נפוץ ושולט בכתמים .אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  : 165צילום בעט׳  .) 962טיפוס התפוצה :
יפ־תיכוני.
עחגר אדים J. phoenicea L.

92

משפחת הברושיים

*  . 3העלים הקשקשיים מחוררים בראשם .שפתם אינה קרומית.
האיצטרובלים הבשלים בצבע חוט־סגלגל.
♦ (ע׳ או ש׳) יער הררי על מדרונות אבניים .נדיר מאוד.
החרמון.
 >§gקיץ .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
עךער רם J. exceisa m b .

מערכת ה$ךבי טניי ם (גנטניים)

g n e t o ph y t a

שיחים זקופים ,שרועים או מטפסים ,בעלי פרחים חר־מיניים ,חר־ביתיים או דו־ביתיים .העלים מאוחים
לנדן בבסיסם ,נגדיים או ברורים ,על פי רוב קטנים ( ב א ח) .הפרחים בקבוצות קצרות דמויות שיבולת.
העצה חסרת ביבי שרף.

מעזפחת ה$ךביטנץם

ephedraceae

שיחים זקופים ,מטפסים או משתלשלים מצוקים ,על פי רוב דו־ביתיים .העלים נגדיים או ברורים ,לעתים
קרובות מנוונים לכדי נדן קרומי במפרקי הענפים הירוקים .איברי־הרבייה ערוכים באיצטרובלים חד־מיניים
(לעתים נדירות רו־מיניים) ,נגדיים או  4-3בדור .בכל איצטרובל  8-2זוגות חפים ,כשבחיק העליונים
מצויים מאבקים או ביציות .לפרחים הזכריים זוג חפים נגדיים ,והוא עוטף עמוד שבקצהו  8-2מאבקים
ולכל אחד מהם  3-2שקי־אבקה :הפרחים הנקביים בקבוצות של  , 3-1ולכל אחר  4-2חפים מאוחים
וביצית העטופה בשני זוגות של מעטים (אינטגומנטים) .הזרעים עטופים במעטה קרומי ,מכונף או עסיסי.

!#־ביטן Ephedra
סימני הסוג ראה בתיאור המשפחה.
 . 1החפים סביב הזרע קרומיים ולא עסיסיים ,חופשיים עד לבסיסם,
דמויי ביצה הפוכה :שפתם דמוית כנף .שיחים שגובהם ער 1
מטר.
♦ (ש׳) ערוצים חוליים במישורי חצץ .נדיר .דרום הנגב:
הגלעד ,מואב ,אדום.
& מרס-יוני( .ציורים  .) 171,166טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
שרביטן מכנף E. alata Decaisne
החפים סביב הזרע עסיסיים .זוגות החפים מאוחים בבסיסם.
=> 2
על פי רוב מטפסים על עצים או על סלעים
הנדנים במפרקי הענפים הצעירים בעלי שפה קרומית קירחת.
החפים העסיסיים ,המלווים את הזרעים ,אדומים.
♦ (ש׳) בתות ,גריגות ,חורשים ,גדרות וסלעים :שיחים או
מטפסים .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב(נדיר מאוד):
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  : 167צילומים בעמ׳ .) 966 , 955
טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
שךכיטן מצוי E. foemina Forssk.
(ראה שם נרדף)
*  . 2נדני המפרקים בעלי שפה קרומית ריסנית (היעזר במגדלת).
=> 3
הפרחים הנקביים נפרדים מהזכריים

משפחת השרביטניים
 . 3החפים הבשרניים אדומים .קשקש העלה חסר ,או שהוא בולט
מהנדן עד  3מ״מ .הענפים נושאי האיצטרובלים מסתעפים
מענפים שקליפתם ירוקה .צבע הצמח ירוק.
♦ (ש׳) סלעים וערוצים במדבריות וערבות :מטפס בחורשים
ועל גדרות ,בקרקעות חוליות לאורך הים התיכון .נפוץ .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציורים  .) 169 , 168טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

שךביטן ויסני E. aphylla Forssk.

*  . 3החפים הבשרניים לבנים או אפורים .אורך קשקש העלה 10-3
מ״מ (נדירות ער  30מ״מ) .הענפים נושאי האיצטרובלים מס 
תעפים מענפים שקליפתם לבנה־אפורה .צבע הצמח ירוק־אפור
מכחיל.
♦ (ש׳) סלעים וערוצים במדבריות חמים .מצוי .דרום הנגב:
הערבה :עמון ,אדום.
&> מרס-אפריל( .ציור  .) 170טיפוס התפוצה :סודני.

(ראה שם נרדף)

שךביטן הערבה E. ciliata Fischer et C.A. Meyer

94

משפחת הערבתיים

מכסי הזרע

a n g io s p e r m a e

הפרחים
צמחי
־ • TJ
״  J״

anth oph yta

עצים ,שיחים או צמחים עשבוניים בעלי פרחים ,שהביציות שלהם נמצאות בתוך חלל השחלה .העלי
מורכב מ־ 1או יותר עלי־שהלה מאוחים או מפורדים .בראש השחלה צלקת ,הנישאת על פי רוב על
עמוד־עלי .איברי־המק הזכריים כוללים אבקן אחד או יותר ,ולו זיר ומאבק ,שבתוכו נמצאים על
פי רוב  4שקי־אבקה המכילים גרגרי־אבקה .לאחר ההפריה מתפתח מהשחלה פרי ,הכולל את הזרעים.
רקמת המזון של הזרע (אנדוספךם) מתפתחת לאחר ההפריה.

מ חל ק ת הדו־פסיגיים

d ic o t y l e d o n e a e

העובר בעל שני פסיגים .עורקי העלים על פי רוב מנוצים או מרושתים .הפרחים על פי רוב  5־איבריים
ולעתים  4־איבריים .השורש על פי רוב שיפודי.

משפחת העךבתיים

salicaceae

עצים ושיחים רו־ביתיים .העלים על פי רוב מסורגים ,פשוטים ,בעלי עלי־לוואי קשקשיים נשירים או
בני־קיימא .הפרחים ערוכים בעגילים (ציור  ,) 173כל פרח בחיק חפה קרומי(ציור  172ב) .העטיף מנוון
ל־  2-1צופנים דמויי קשקש או קערית(ציור  174ב) .בפרחים האבקניים  30-2אבקנים ,שזיריהם חופשיים או
מאוחים (ציור  :) 174בפרחים הנקביים שחלה עלית(ציור  ) 175בת מגורה אחת ,עמוד־עלי אחד או יותר,
ושתי צלקות .הפרי הלקט הנפתח לאורכו ב־ 3(2־  )4קשוות ,ובו זרעים רבים .הזרע קטן ,ובבסיסו
שערות ארוכות.
העטיף מצומצם לצופן דמוי קערית .חפי הפרחים בעלי שיניים או אונות .אבקנים  . 30-4העלים
.1
משולשים ,דמויי מעוין או כליה :לעתים חלק מהעלים רומים לאזמל ,לסרגל או לאליפסה (ציור .) 179
=> עמ׳  96צפצפה Popuius
* . 1העטיף מצומצם ל־  2-1צופנים קשקשיים .חפי הפרחים תמימים .אבקנים על פי רוב  . 5-2כל העלים
דומים לאזמל ,לסרגל או לאליפסה.
=> עט׳  94ערבה Salix

ערבה Salix
—:ד
t

עצים או שיחים (בארץ) ,ירוקי־עד או נשירי־חורף .הניצנים לעתים דביקים ,והקשקש החיצוני שלהם
שעיר מבפנים .העלים על פי רוב מסורגים .חפי הפרחים תמימים .אבקנים  .)7-4 -( 3-2הפירות יושבים
או נישאים על עוקצים קצרים .הזרעים קטנים ,בעלי קבוצת שערות בבסיסם .גדלים בגדות נהרות
ובקרבת מעיינות.
 . 1עלי־הלוואי רחבים ואינם נושרים .אורכם עולה על  1ס״מ
וקרוב לאורך הפטוטרת .בסיסם דמוי לב ,ושפתם משוננת.
אבקנים . 3
♦ (ש׳ או ע׳) גדות נהרות .נדיר .עמק עכו :מערב הנגב:
בקעת חולה! עמון.
 $gאפריל( .ציור  .) 172טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
עךבת שלשת־האבקנים s. triandra L.

משפחת הערבתיים

נ״ל

עלי־הלוואי נושרים זמן קצר לאחר הלבלוב .אורכם אינו עולה
=> 2
העלים והענפים הצעירים שעירים .העלים דמויי אזמל ,רוחבם
עולה על  25מ״מ ושפתם משונשנת .עלי־הלוואי רמויי אזמל,
צרים ומשוננים .אכקנים  . 2הפרי הבשל יושב או נישא על
עוקץ הקצר מ־ 1מ״מ.
♦ (ע׳) גדות נחלים וליד מעיינות של מים מתוקים .נפוץ.
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון;
בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן ,עמון.
< $מרס-יוני( .ציורים  ) 176-173טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
ערבה לכנה
העלים והענפים קירחים=> 3
 . 3הענפים דקים ומשולשלים כלפי מטה .העלה צר ,דמוי סרגל או
אזמל ,ושפתו משונשנת! אורכו גדול מרוחבו פי  10או יותר.
עלי־הלוואי צרים ,קצרים מהפטוטרת ומשוננים .אבקנים . 2
♦ (ע׳) עץ־נוי תרבותי בגנים ופליט־תרבות .קרקעות לחות
כל השנה .נדיר .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון:
בקעת חולה.
& מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :בלתי ידוע.
עךבת בבל S. babylonica L.
*  . 3הענפים זקופים או כפופים מטה באופן חלקי .אורך העלה ער
=> 4
פי  7מרוחבו .מספר האבקנים עולה על 2
 . 4שני הקשקשים העוטים את הניצן קירחים ונפרדים .העלה
צר ,מוארך או סרגלי־אזמלני .השיניים שבשפתו אינן בולטות
(היעזר במגדלת) .צדו העליון מבריק על פי רוב .עלי־הלוואי
נשירים! הם קצרים מהפטוטרת ,משולשים ,צרים ,משוננים
בשפתם ומתחררים בראשם .ענפי התפרחות הזכריות נושאים
 4-2עלים .אבקנים  . 5-4אורך עוקץ־הפרי הבשל  1.5מ״מ.
♦ (ע׳ או ש׳) ליד מים מתוקים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהזרה ,עדבזת
הירדן ,בקעת יס־המלח; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
ארום.
 $מרס-מאי( .ציור  ! 177צילום בעט׳  .) 962טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני ואירנו־טורני.
ערבה מחדדת S. acmophyiia Boiss.
*  .4הניצן עטוי קשקש דמוי כובע ,המכוסה שערות בודדות .העלה
על פי רוב צר וארוך .בשפתו שיניים קטנטנות ועליהן בלוטות
(היעזר במגדלת) .צדו העליון אינו מבריק .עלי־הלוואי קצרים
מהפטוטרת ! הם דמויי ביצה ומשוננים בשפתם .על ציר התפרחת
הזכרית יש חפים שאינם נושרים .אבקנים על פי רוב ( 7-4לעתים
.) 3
♦ (ע׳) גדות נהרות .נדיר מאוד .ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח :מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  .) 178טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
עךכה מו מ ה S. pseudosafsaf A. Camus et Gomb.
מצויים ב א ק כני־כלאיים בין ערכה מ חי ו ת לערבה לכנה ,בין ערבה מ חיו ת לעךבת
בבל ,ובין עךבת שלשת־האבקנים לערבה מו מ ה.
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משפחת הערבתיים
צפ צפה Populus
עצים גבוהים .הניצנים על פי רוב מכוסים בשרף ועטויים קשקשים.
העלים מסורגים ובעלי פטוטרת ארוכה .הטרף על פי רוב רחב,
מוארך או רומה לביצה ,למעוין או לכליה .עלי־הלוואי קרומיים
וקטנים .החפים שסועים או משוננים .הפרחים והפירות נישאים
על עוקצים .אבקנים  . 30-4הזרעים קטנים ובעלי קבוצת שערות
בבסיסם .גדלים לגדות נהרות ובקרבת מעיינות.
העלים קירחים ,וצבעם יייק־כחלחל משני צדדיהם  :יש להם ממדים
שונים וצורות שונות ,ומצויים מעברים מעלים צרים דמויי אזמל או
סרגל (הרומים לעלי־ערבה) ,ששפתם תמימה ,לעלים דמויי כליה,
המשוננים מעט בחלקם העליון.
♦ (ע׳) גרות הירדן ונחלים הסמוכים ל ו ( נ פ ק )  :במקומות אחרים
ליד מעיינות(נדיר) .פל שת :הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 179טיפוס התפוצה :אירנו־טודני
וסהרו־ערבי.
צפצפת הפרת P. euphratica Oliver
מגדלים כ א ק מספר מיני צפצפה שעליהם' רומים י בצורתם זה לזה .צפצפה
מכסיפה ( )P. alba L.ניכרת בגזע לבן ועלים שעירים ,המלבינים בצדם התחתון.

משפחת האלוניים

fagaceae

עצים או שיחים חד־ביתיים ,ירוקי־עד או נשירים ,שעליהם מסורגים ועלי־הלוואי שלהם נשירים.
הפרחים חד־מיניים ,ונישאים כרגיל בתפרחות נפרדות .הפרחים האבקניים ערוכים בעגילים ,ולכל פרח
 8-4עלי־עטיף עשבוניים ו־ 16-4אבקנים .הפרחים העליניים יחידים או  5-2על ענפים ק צ ת ם! בבסיס
הפרי .השחלה תחתית ,ובראשה 7-3עמודי־
עטפת של חפים קשקשיים ,המתפתחים לספלול
עלי .בפרי ורע יחיד ,ולעובר פסיגים עבים ,אוגרי מזון.

אלון Quercus

העלים בעלי שונות רבה בצורה ובממדים .עגילי הפרחים הזכריים משולשלים .אבקנים  . 12-4הפרחים
הפרי מכונה בלוט;
טים ,והם נישאים על ענפים צדדיים קצרים ,המתעצים בהתבגרם.
ספלול( .ציור  180א).
פתח משחלה תחתית ,ובסיסו עטוף
 . 1שיחים או עצים נוקשי־עלים ,ירוקי־ער .העלים קירחים ,גלרניים,
אורכם  4-2ס״מ ועל פי רוב יש בשפתם שיניים דוקרניות.
♦ (ע׳) חורשים ,יערות וגריגות ,על סלעים וקרקעות שונים.
נ פ ק מאוד ושולט .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 180צילום בעט׳  .)956טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אלון מצוי Q. calliprinos Webb
* . 1עצים או שיחים נשירי־עלים .העלים שעירים לפחות בצדם
התחתון .לרוב הם ארוכים מ־  4ס״מ .שפתם משוננת או שסועה,
־*> 2
אך השיניים אינן דוקרניות
 . 2השערות בצדו התחתון של העלה יורדות בקלות עם שפשופו
באצבע :העלים הבוגרים קירחים על פי דוב .קוטר הספלול
ער  13מ״מ :הבלוט ארוך ממנו פי  3ויותר .קשקשי הספלול
קצרים והדוקים ,וקצותיהם אינם בולטים מהספלול.
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( 4ע׳) חורשים ויערות :רום  2,000-400מ׳ .מצוי .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהורה :החרמון,
הגולן ,הגלעד.
פברואר-אפריל( .ציור  : 181צילום בעמ׳  .)956טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
boissieri ReuterQ.
אלון התולע
(ראה שם נרדף)
*  . 2שערות העלה אינן נושרות בקלות .הבלוט אינו ארוך ביחס
לספלול .קוטר הספלול עולה על פי רוב על  13מ״מ .קצות
=> 3
הקשקשים בולטים מן הספלול
 . 3העלים משוננים .השיניים מסתיימות בחור ארוך .לפחות חלק
מקשקשי הספלול בולטים ,מפושקים לצדדים או כפופים לאחור
כטבעת.
( 4ע׳) יערות ושרידיהם על סלעים שונים :רום )-( 200
—  1,000מ׳ .נ פ ק ושולט .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון.
&> פברואר-אפריל( .ציור  : 182צילום בעט׳  .)956טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

אלון התבור Q. ithaburensis Decaisne
*  . 3העלים שסועים עמוק לאונות ,שאורכן מגיע ל־  1/2-1/4מרוחב
=> 4
העלה .השיניים אינן מסתיימות בחוד ארוך
 .4אונות העלה שוות פחות או יותר זו לזו .על פי רוב אין להן
אונות משנה ,והעלה נראה סימטרי .מרבית קשקשי הספלול
רחבים ,קצרים והדוקים אל גוף הספלול.
( 4ע׳) שרידי יער הררי על מדרונות גירניים  :רום 1,900-1,450
מ׳ .נדיר .החרמון.
< $מרס-מאי( .ציור  : 183צילום בעמ׳  .)956טיפוס התפוצה:
יפ־תיכוני הררי.
אלון הלבנון :(^ Q. libani Olivier

*  . 4אונות העלה אינן שוות זו לזו .לעתים הן בעלות אונות־משנה.
העלה נראה לא־סימטרי .מרבית קשקשי הספלול צרים ,ארוכים
ופושקים לצדדים :חלקם מופשלים כלפי מטה.
( 4ע׳) ע ר ק נחל ערער :רום  1,300מ׳ .נריר מאור .החרמון.
 $מרס-יוני( .ציור  .) 184טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
אלון שסוע Q. cerris L.
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ulmaceae

עצים או שיחים משירי עלים (בארץ) .העלים מסורגים ,בסיסם לא־סימטרי וראשם מחודד .הפרחים
רו־מיניים או חד־מיניים ,בוררים או בקבוצות חיקיות .העטיף על פי רוב ירקרק .אבקנים  . 8-3השחלה
עלית.
הפרי כנפית .העלים מקריחים בצדם העליון :הם ירוקים בהירים ,ועורקיהם בולטים .עץ נדיר ,ליד
.1
מעיינות.

=> עט׳  98אולמוס Ulmus
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ענבה .העלים מכוסים שערות

־תרבות בחורשים ובקרבת

בכל שטחם! הם

’ישובים•

מאפירים ,ועורקיהם אינם בולטים .עץ־גן
מלשCeitis

=> עט׳ 98

אולמוס Ulmus

רמל :שו מ רון(נ פ ק

עצים בעלי עלים מסורגים .בסיס־העלה לא־סימטרי ,דמוי לב בצר
אחר ואלכסוני בשני .צדו העליון של העלה מקריח ,שפתו משוננת.
הפרחים ערוכים בקבוצות :רובם דו־מיניים חלקם חד־מיניים .הפרי
כנפית פחוסה ועגולה ,שבמרכזה הזרע .הפריחה והפרייה לפני
לבלוב העלים.
בערוצים מוצלים .נדיר מאוד .הגליל העליון,
לאורך נחלים ברמות מנשה):
בקעת חולה :אדום.
פברואר-מרס( .ציור  .) 185טיפוס התפוצה :צפון ומזרח ים־
תיכוני.
(ראה שם נרדף)
אולמוס שעיר U. minor Miller subsp. canescens (Melv.) Browicz et Zielinski

מלש Celtis
עצים בעלי עלים מסורגים ,שבסיסם כמתואר באולמוס .העלה
מכוסה שערות קצרות בכל שטחו .הפרי ענבה ,הנישאת על עוקץ
ארוך ,ומשחירה בהב שלה .הפריחה לאחר הלבלוב.
( 4ע׳) נטוע כצמח־נוי במקומות יישוב ,פליט־תרבות .נדיר .הגליל
העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  : 186צילום בעמ׳  .)935טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

מיש דרומי
186

מ שפחת התותיים

australis L

moraceae

עצים ,שיחים או מטפסים מעוצים ,לרוב חר־ביתיים ,על פי רוב בעלי מ ק חלבי .משירי עלים או
ירוקי־ער .העלים מסורגים ,פשוטים ,משוננים או מחולקים לאונות .הפרחים זעירים ,חד־מיניים וערוכים
בתפרחות סיומיות ,שצירן עסיסי ,או בפגות .הפרי אגוזית או ענבה .לפעמים קי ב ק הפירות מעורה
במצעית או צפוף ומלוכד לפרי קיבוצי.

פיקוס Ficus
עצים או שיחים משירי עלים או ירוקי־ער ,בעלי מ ק חלבי .העלים מסורגים על פי רוב .עלי־הלוואי
חופים על הניצנים ונושרים בהיפתחם .התפרחת פגה ,שהיא מצעית גדולה ובשרנית ,כדורית או
דמוית אגס ,הנושאת פרחים חד־מיניים בצדה הפנימי .בראש הפגה נקב הסגור בקשקשים .הפרי
אגודת חד־זרעית כדורית ,שקוטרה פחות מ־ 1מ״מ .האגודו ת מתפתחות בתוך הפגה .צמחים הקשורים
בפריחתם ,בהאבקתם ובהפריתם בצרעות.
 . 1כל העלים תמימים ,ירוקי־עד .הפגות מקובצות באשכולות על
גזע העץ או על ענפיו הקשישים ,והן חסרות זרעים (בארץ).
ניטע בעבר :מוצאו ממזרח־אפריקה.
( 4ע׳) מצד .עמק עכו ,השרון ,פלשת :השפלה ,מערב הנגב:
בקעת בגרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן.
& הפריחה במשך ה ק ק( .צילום בעמ׳  .)965טיפוס התפוצה:
טרופי.
מוגן על ירי החוק !

שקמה (פיקוס השקמה)

f . sycomorus L.

משפחת התותיים
* . 1לפחות חלק מהעלים גזורים לאונות או משוננים בשפתם .הפגות
פזורות  3-1בחיק עלים על ענפים צעירים.
<=> 2
 .2לעלים  3אונות ברורות .או שמרבית העלים ללא אונות ומשוננים
בשפתם ,ואלו היוצאים מענפים שבבסיס הגזע הם בעלי 3
אונות .קוטר הפגות פחות מ־ 2ס״מ.
♦ (ע׳ או ש׳) ערוצי נחלים וליד מחשופי סלעים קשים .נדיר
מאוד .הר הנגב ,דרום הנגב! אדום.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .) 189טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
מוגן על ידי החוק !
פיקוס 3ת*של|מה F. pseudosycomorus Decaisne
*  . 2לעלים  5-3אונות .קוטר הפגות עולה על  2ס״מ.
♦ (ע׳ או ש׳) עצי־בוסתן ,צמחי־בר או פליטי־תרבות ,ליד
מעיינות באזורים חמים ובבורות חרבים בחבל הימ־תיכוני.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח  :הגולן ,אדום.
> אפריל-אוגוסט( .ציורים  .) 188 , 187טיפוס התפוצה :ים־
$3
תיכוני ואירנו־טורני.
תאנה (פיקוס התאנה) F. carica L.
במקומות רבים ב א ח מתפתח פיקוס ,קדוש ( ,')F. reiigiosa L.פליט־תרבות :ניכר
בטרף עלה ,המסתיים בחוד שאורכו  25מ״מ ויותר .לעתים קרובות מתפתח בחיק
הבליטות שעל גזע עצי תמר.
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הסופדיים
שפחת ־ יו * • T
•מ — 1

urticaceae

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,או שיחים .על פי רוב שעירים ,לעתים בעלי שערות צורבות .העלים
פשוטים ,מסורגים או נגדיים ,על פי רוב בעלי עלי־לוואי .הפרחים על פי רוב חד־מיניים ,קטנים ,ערוכים
בצברים .העטיף פשוט ,עשבוני ,ולו  5-2עלים או אונות .האבקנים עומרים מול עלי־העטיף .מספרם
כמספר עלי־העטיף! השחלה עלית ובה ביצית אחת .הפרי אגחית.
 . 1העלים נגדיים .צמחים בעלי שערות צורבות על העלים והגבעולים >= .עט׳  100סרפד Urtica
=> 2

* . 1העלים מסורגים ,והצמחים חסדים שערות צורבות
 . 2בעלי עלי־לוואי .שפת העלה משוננת ,צרו העליון ירוק וצרו התחתון .לבן.
=־> עמ׳  102פורסקלאה Forsskaolea
*  . 2חסרי עלי־לוואי .שפת העלה תמימה ,והעלה ירוק בשני צדדיו.
=נ> עט'  101פתלית Parietaria

סרפד Urtica
•  :ז
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,חר־ביתיים או דו־ביתיים ,בעלי שערות הצורבות את הנוגע בהם.
העלים משוננים עד שסועים ,בעלי עלי־לוואי חופשיים או מאוחים .התפרחת דמוית שיבולת (עגיל)
או דמוית כדור .הפרחים חר־מיניים ,עם עלי־עטיף ירוקים; בזכריים ארבעה אבקנים ושריד של עלי,
ובנקביים עלי יחיד עם צלקת יושבת .האגוזית מוקפת עטיף שעיר.
=> 2
 . 1בכל מפרק  4עלי־לוואי קרומיים
=> 3
* . 1בכל מפרק  2עלי־לוואי ירוקים
 . 2התפרחות הנקביות כדוריות ,קוטרן ער  13מ״מ והן נישאות
על עוקצים ארוכים .התפרחות הזכריות דמויות שיבולת.
♦ (ח״ש) אשפתות ,תלי־חורבות וצל עצים המשמשים למרבץ
עדרים .נ פ ק מאוד .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבד יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח; הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& ינואר-יולי( .ציור  ; 190צילום בעמ׳  .)962טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
סרפד הפרורים u . piluiifera L.
*  . 2התפרחת אשכול דמוי שיבולת :היא קצרה מפטוטרת העלה
שמחיקו יצאה ,ובה פרחים זכריים ונקביים.
♦ (ח״ש) אשפתות ,חורבות ,גינות ושרות מושקים .נ פ ק
מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת;
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות היררן :הגולן.
דצמבר-יולי( .ציור  .) 191טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
סרפד צורב u. urens L.

 ) 1( . 3צמחים חד־שנתיים .התפרחות העליונות ארוכות בהרבה
מהפטוטרת .שיני העלים פחות או יותר שוות.
♦ (ח״ש) אשפתות ,פצל שיחים על חולות מיוצבים ובפרדסים
נטושים .מצוי .השרון ,פלשת.
 $ינואר-מאי( .ציור  .) 192טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
סךפד קרומי U. membranacea Poiret
(ראה שם נרדף)
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*  .3צמחים רב־שנתיים .התפרחות קצרות בהרבה מפטוטרת העלים,
והשן העליונה של העלה ארוכה פי  3לפחות משאר אונות
העלה.
( 4ר״ש) ביצות .נדיר .בקעת חולה.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .) 193טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
סךפד חולה u . kioviensis Rogow.
(ראה שם נרדף)

פתלית Parietaria
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ששעוותיהם אינן צורבות! חלקן פשוטות וארוכות ,והאחרות קצרות
ומאונקלות (נאחזות ,למשל ,בבגד) .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,ושפתם תמימה! על פי רוב
הם חסרים עלי־לוואי .בתפרחות הקטנות פרחים דו־מיניים וחר־מיניים בעלי חפיות ירוקות .הפרח הדו־
מיני או האבקני בעל עטיף בן  4אונות ,השוות כמעט בממדיהן ,וגדלות לאחר הפריחה .בפרח העליני
העטיף צינורי ואינו מתארך לאחר הפריחה .אבקנים  .4זיריהם חופשיים ,כפופים כקפיץ לפני פתיחתם
ומתיישרים במהירות בעת פתיחתם .השחלה בת מגורה אחת ,ובראשה צלקת שעירה ,היושבת או נישאת
על עמוד־עלי קצר.
 . 1צמחים רב־שנתיים שגבעוליהם השכירים יוצאים מבסיס מעוצה.
העלים ארוכים מ־ 3ס״מ .האגודות שחורות מבריקות.
( 4ר״ש) כתלים ,לרגלי חומות וקירות סלע ובגינות־נוי .נ פ ק.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה,
צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר יהודה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
י  $דצמבר-אוגוסט( .ציור  ! 194צילום בעט׳  .)960טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.
פתלית ןהודה P. judaica L .
(ראה שם נרדף)
* . 1צמחים חר־שנתיים .העלים קצרים על פי רוב מ־ 2.5ס״מ.
=> 2
האגודות חומות־מבריקות
 . 2חפי הפרחים העליניים באורך של כ־ 3מ״מ ,רמויי ביצה או
לב! בעת הבשלת הפרי אורכם גדול פי  3-2מאורך העטיף.
( 4ח״ש) סלעים מוצלים וערוצים .נ פ ק .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,שומרון ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה! הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
< $מרס-יוני( .ציור  .) 195טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

פתלית זעירה P. aisinifolia Deiile
*  . 2חפי הפרחים באורך  1.5מ״מ ,אורכם כאורך העטיף.
( 4ח״ש) מקומות מוצלים וסדקי־סלעים .נ פ ק .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
פברואר-מאי( .ציור  .) 196טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
נתלית פורטוגלית P. lusitanica L.
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פורסקלאה Forsskaolea
עשבים רב־שנתיים .לפעמים שיחניים ,צמירים (בארץ) ומכוסים
שערות קשיחות ומאונקלות .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,פשו 
טים :שפתם משוננת .עלי־לוואי מפוררים .התפרחת בעלת פרחים
אבקניים חיצוניים ופרחים עליניים פנימיים .עלי־המעטפת (חפי
ת פ ר חו ת)( , 5-3)- 2צמירים .לפרח האבקני אבקן יחיד ועטיף דמוי
צינור :לפרח העלייני שחלה צמידה וצלקת שעירה מוארכת ,והוא
חסר עטיף .האגוזית פחוסה מן הצדדים.
♦ (ר״ש) ערוצים ונחלים במדבריות חמים .נ פ ק .שומרון ,הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יפ־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
ינואר-אוגוסט( .ציור  : 197צילום בעמ׳  .)962טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי ומזרח סודני.

פוךסקלאה שכירה

מ שפחת הסנטליים

f . tenacissima L.

santalaceae

עשבים ,שיחים או עצים הנטפלים בשורשיהם לצמחים אחרים ויונקים דרכם מים ומומסים ,העלים על
פי רוב מסורגים ,תמימים וחסרי עלי־לוואי .הפרחים חר־מיניים או דו־מיניים .העטיף פשוט ,בעל 6-3
אונות .אבקנים  , 6-3מול אונות העטיף ,זיריהם קבועים בבסיס העטיף .השחלה תחתית ,בת מגורה אחת.
 4-1ביציות .הפרי חר־זרעי ,ואינו נפתח.
 . 1הפרי בית־גלעין אדום ,קוטרו  8-6מ״מ .בני־שיח שענפיהם ירוקים כל השנה וגובהם  80-40ס״מ.
=> עמ׳  102שבטן Osyris
* . 1הפרי אגודת ,קוטרו  3-2מ״מ .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים שגובהם  30-10ס״מ.
עמ ׳  102חלוקה Thesium

שב טן Osyris
בני־שיח דו־ביתיים ,ירוקים  ,קירחים על פי רוב ,בעלי קני־שורש.
הענפים בעלי מקצועות .העלים מוארכים ,דמויי ביצה או ביצה
הפוכה ,על פי רוב נושרים ב ק ק .עטיף הפרח עשבוני ,צהבהב,
בעל  4-3אונות .הפרי בית־גלעין מאדים ,קוטרו  8-6מ״מ.
♦ (ב״ש) בתה וגריגה ,טפיל על שורשי בני־שיח ,שיחים ועצים.
נ פ ק .חוף הגליל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אוגוסט( .ציור  : 198צילום בעט׳  .)966טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
שבטן לבן

0. alba

חלקה Thesium
I
1־
t s

צמחים עשבוניים ,חר־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים .העלים מסורגים ,צרים ודמויי סרגל .הפרחים
דו־מיניים ,בעלי  5-4אונות עטיף .אבקנים כמספר אונות העטיף :זיריהם קבועים בבסיס האונות .הפרי
אגודת עגלגלה או דמוית ביצה.
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עשבים חד־שנתיים ,בעלי עלים מחוספסים .הפרי יושב ,אורכו
עד  6מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות מעובדים ,שדות בור ובתות .נטפל לצמחים
חד־שנתיים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן :הגולן ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 199טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

מסית T. humile Vahl
חלקה
• TI
!*
ts

* . 1עשבים רב־שנתיים כעלי עלים חלקים .אורך הפירות ער 4
מ״מ ,והם נישאים על עוקצים באורך  4-1מ״מ.
♦ (ר״ש) בתות ,גריגות וחורשים .נטפל בעיקר לשורשי בני־
שיח .מצוי .חוף הגליל ,הוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
מערב הנגב! הגלבוע ,מדבר שומרון :הגלעד.
 #מרס-יוני( .ציור  .)200טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

חלקה הרקת Zucc.

t . bergeri

ההרנוגיים l o r a n t h a c e a e
שפחת • ־1
•מ — :
צמחים ירוקים ,מעוצים ,טפילים־למחצה ,החיים על עצים ושיחים! שורשי מציצות מתפתחים מגכעוליהם
ויונקים מוהל מהפונדקאי .העלים על פי רוב נגדיים ,עבים ותמימים :לעתים אין עלים ,או שהעלים
קשקשיים :אין עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים או חד־מיניים ,בעלי עטיף פשוט או כפול .הגביע או
העטיף הפשוט בן  4-3אונות .הכותרת (אם ישנה) בעלת  8-3עלי־כותרת מפורדים או מאוחים .האבקנים
מעורים באונות העטיף ושווים להן במספרם .השחלה תחתית ,בת מגורה אחת וביצית אחת .הפרי עסיסי.
בזרע עובר יחיד או רבים.
הפרחים רו־מיניים ,ארוכים ,ירוקים בצעירותם ואדומים לאחר ההפריה .טפילים על עצי שיטה ,שיזף
.1
ועצים ושיחים מדבריים אחרים.
=> עמ'  103הךנוג Loranthus
* . 1צמחים רו־ביתיים בעלי פרחים קטנים ,ירוקים ,חד־מיניים .טפילים על עצי זית ,עוזרר וכן עצים
ושיחים ים־תיכוניים אחרים.
■=> עט׳  104זיבקון Viscum

־ה 1תו ג Loranthus
רב־שנתיים בעלי ענפים מעוצים חומים ,הצמודים אל ענפי הפונדקאי.
צבע העלים ירוק כהה (על פי רוב כהה מעלי הפונדקאים) .הגביע
קצר ,אורכו  3-2מ״מ .עלי־כותרת  , 8-4מפוררים או מאוחים
בבסיסם ,אורכם עד  4ס״מ ,צבעם ירוק בהיפתח הפרח והופך
אדום לאחר ההפריה .האבקנים מול עלי־הכותרת ,זיריהם מעורים
בבסיסה ,ואורכם כאורכה .קוטר הפרי  15-5מ״מ ,צבעו אדום
וציפתו העסיסית דביקה.
♦ (ש׳) נטפל אל ענפים מעוצים של עצים ושיחים .בין הפונדקאים
מינים של שיטה ,שיזף ,זקום ,אשל ,ימלוח ,מלוח ,רכפתן ,אוג .מצוי.
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
& פורח כל השנה( .ציור  : 201צילום בעט׳  .) 964טיפוס התפוצה:
מזרח סודני.

הרנוג ה#טים L. acaciae Zucc.
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דבקון Viscum
העלים והענפים נגריים ,צבעם ירוק כהה ,ולפעמים הם נושרים.
הפרח האבקני בעל עטיף ירוק עם  4אונות :במרכז כל אונה יושב
מאבק ,שמספר לשכותיו רב .הפרח העלייני בעל גביע עם  4שיניים
קצרות ו־ 4עלי־כותרת קשקשיים .השחלה תחתית .הצלקת כמעט
יושבת .הפרי ענבה עסיסית אדומה ,שקוטרה  6-4מ״מ.
♦ (ש׳) נטפל אל ענפים מעוצים של עצים ושיחים .בין הפונדקאים
וית ,שקד ,עוזרר ,אשחר ,פטל ומספר עצי תרבות .מצוי .פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה :הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פכרואר-מאי( .ציור  : 202צילום כעמ׳  .)957טיפוס התפוצה :
יט־תיכוני.
זיבקץ הזית V. cruciatum Boiss.

מ^זפחת הספלוליים

aristolochiaceae

עשבים בעלי קני־שורש ,שיחים או מטפסים .העלים מסורגים ,פשוטים ,בעלי פטוטרת ,חסרי עלי־לוואי.
הפרחים רו־מיניים נכונים או בלתי־נכונים ,בעלי עטיף פשוט כותרתי ,צינורי בחלקו .אבקנים , 36-6
חופשיים או מעורים בעמור־העלי .השחלה תחתית ,בעלת  6-4מגורות .הפרי הלקט ,על פי רוב
נפתח ,רב־זרעי.

ספלול Aristolochia
עשבים רב־שנתיים ,חלקם מטפסים .העלים דמויי לב או רומח בבסיסם .העטיף בלתי־נכון :חלקו הצינורי
התחתון נפוח סביב עמור־העלי ,חלקו התיכון צר וכפוף וחלקו העליון מורחב ,דמוי לשון או אוזן.
אבקנים על פי רוב  ,6מאבקיהם יושבים ומעורים בעמוד־העלי .השחלה תחתית .עמורי־עלי (, 6)- 4
מאוחים לעמוד אחר הנושא  3צלקות או יותר .הפרי הלקט ,הנפתח ב־  6סדקי־אורך.
 . 1העלים קטנים ,אורכם  1־ 0 )3.5-( 2׳׳מ; בעלי פטוטרת קצרה.
הפרחים בעלי צינור עטיף ישר .אוגן העטיף רמוי לשון ,שאורכה
עולה על אורך צינור העטיף.
♦ (ר״ש) סדקי סלעים ובתות שעל טרשים .מצוי .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהורה ,מערב הנגב :בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
הגולן ,הגלעד.
 >$$דצמבר-מאי( .ציור  .) 203טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
ספלול ל) טן A. parvifolia Sm .
* . 1העלים גדולים ,אורכם  11-3ס״מ .הפרחים בעלי צינור עטיף
כפוף .אוגן העטיף שווה באורכו או קצר מצינור העטיף =» 2
 . 2מטפסים .אורך הענפים גדול על פי רוב מ־ 60ס״מ .אורך הפרח
=> 3
קטן מ־ 35מ״מ .אוגן העטיף דמוי לשון קעורה
*  .2צמחים שאינם מטפסים .גובהם  60-10ס״מ .אורך הפרח 6-4
=> 4
 0״מ או מעט יותר .בסיס אוגן העטיף דמוי לב
 . 3העלים מעוגלים בראשם ושעירים לפחו ת בצדם התחתון .הפ 
טוטרת ארוכה מעוקץ הפרח .העטיף סגול.
♦ (ר״ש) חודש .נדיר .הגליל העליון  :החרמון ,הגולן.
מרס-מאי( .ציור  .)207טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
ספלול הגליל A. billardierei Jaub. et Spach
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* . 3העלים מחוררים בראשם ,קירחים ומבריקים .הפטוטרת קצרה
מעוקץ הפרח .העטיף חוס־ארגמן.
♦ (ר״ש) חורש .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון! בקעת חולה ,בקעת כנרות! החרמון ,הגולן.
מרס־יולי( .ציור  .) 204טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
ספלול החרש A. sempervirens L.
(ראה שם נרדף)

 )2( . 4אורך האונות שבבסיס העלים קטן מרוחבן .עוקץ הפרח
קצר מהפרח .צינור העטיף ארוס חלור או סגול־ארום.
♦ (ר״ש) בתות וחורשים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת כנרות! החרמון ,הגולן.
 $8מרס-יוני( .ציור  ! 205צילום בעמ׳  .) 937טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
ספלול  0סג 1ני A. paecilantha Boiss.
*  .4אורך האונות שבבסיס העלים גדול מרוחבן .עוקץ הפרח כאורך
הפרח .צינור העטיף צהוב־ירקרק.
♦ (ר״ש) שדות ,בעיקר בקרקעות עמוקות .מצוי .פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון! הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 206טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
bottae Jaub. et SpachA.
ספלול השדה
(ראה שם נרדף)
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הרפלסיים
שפחת
מ
 T־ • * •• t
• * “ I

rafflesiaceae

טפילים על שורשים או על ענפים! אינם ירוקים ,גופם קצר ובשרני או דמוי יצע .העלים קשקשיים.
הפרחים חד־מיניים על פי רוב ,בודדים או במעין שיבולת בחיק חפים .העטיף פ שוט ,כותרתי ,בשרני,
בעל  10-4אונות .אבקנים  8או יותר .השחלה תחתית או תחתית־למהצה .הפרי ענבה רב־זרעית.

ו־מונית Cytinus
טפילים חד־ביתיים ( ב א ח) .הגבעול קצר ובשרני .קשקשי העלים
מסורגים ,רעופים ,בשרניים ,וצבעם לבן ,צהוב־כתום עד אדום.
הפרחים יושבים בקבוצות של  , 10-5בשיבולת קצרה דמוית קרקפת.
בבסיס כל פרח  2חפיות .בכל קבוצה נמצאים בהיקף פרחים עלייניים
בעלי שחלה תחתית .הפרחים האבקניים נמצאים במרכז התפרחת,
והם בעלי  10-8אבקנים ,שזיריהם יוצאים מעמוד מרכזי .העטיף
בעל  4אונות צהובות .הפרי ענבה רב־זרעית.
( +ר״ש) טפיל על שורשים של מיני לוטם ,בקרקעות רנדזינה
המתפתחות על קירטון־חווארי .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון
(ליד הררית) ,הכרמל! הגלעד.
מרס-מאי( .ציור  : 208צילום בעט׳  .) 966טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
ךמונית הלטם c . hypocistis (L.) L.

מ שפחת הטפליים

cynomoriaceae

טפילי שורש רב־שנתיים ,עשבוניים ,בשרניים ,חסרי עלים  ,דו־ביתיים או פוליגמיים .התפרחת גדולה
ובשרנית ,רמוית אשבול ,אורכה ער  3ס״מ ,צבעה אדום ארגמני כהה ,והיא נושאת פרחים חר־מיניים
ודו־מיניים זעירים .הפרחים האבקניים בעלי עטיף בן  )5-( 3-1אונות ואבקן אחד .לפרחים העלייניים
עטיף בן  6-3אונות ,או שהם חסרי עטיף .השחלה שקועה ,חד־מגורתית .הפרי אגוזית ,הוא עטוף
באונות העטיף ובראשו שריד של עמוד־העלי.

טפל Cynomorium

?.

תיאור הסוג והמין ראה בתיאור המשפחה
( +ר״ש) טפיל על שורשי שיחים ועצים מדבריים הגדלים בקרקעות
מלוחות ,כגון :מלוח קפח ,אוכם מצרי ,אשל היאור וימלוח פגום.

נדיר .שומרון ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,הערבה!
הגולן ,אדום.
 $3אפריל־יולי( .ציור  ! 209צילום בעמ׳  .)965טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ,אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

טפל אדים C. coccineum L.

מ שפחת האו־כביתיים

polygonaceae

עשבים או צמחים מעוצים ,שגבעוליהם על פי רוב מחולקים לפרקים ברורים ומפרקיהם נפוחים.
העלים על פי רוב מסורגים ופשוטים! עלי־הלוואי מאוחים לנדן ,המכונה שופר (ציור  210ג) .הפרחים
דו־מיניים או חר־מיניים ,ערוכים באשכול ,שיבולת או קרקפת .החפים מאוחים לנדן ,המכונה שופרית.
העטיף ירוק או צבעוני ,בן  6-3עלים .אבקנים  .9-6השחלה עלית ,בת מגורה אחת ובה ביצית
אחת .מספר עמודי־העלי או הצלקות  .4-2הפרי אגוזית חר־זרעית.
 . 1שיחים מעוצים שגובהם  2-1מ׳ .אבקנים  . 10-8הפרי כדורי או דמוי ביצה ,קוטרו עולה על  0 1״מ

משפחת הארכוביתיים
*. 1
.2

*.2
.3

*.3
.4

* .4
.5

*. 5
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=> 2
צמחים נמוכים מ־ 1מ׳ .אבקנים פחות מ־ . 9הפרי אינו מכוסה זיפים
בני־שיח מדבריים או הגדלים במורדות החרמון ,שגובהם  0 80-30״מ ,ענפיהם מסועפים מאוד
וחלקם דוקרניים .סביב הפרי הבשל יש מעטה מכונף של  3-2עלי־עטיף.
=> עט׳  117גפוף Atraphaxis
=> 3
צמחים עשבוניים :אם הם מעוצים ,אזי גובה חלקיהם המעוצים קטן מ־ 30ס״מ
הפירות המתפתחים בריחוק מהקרקע מצוידים בראשם ב־ 3קוצים חדים .פירות גדולים לא־קוצניים
מתפתחים על צוואר השורש.
=> עט׳  116אמיך Emex
=> 4
אין קוצים בראש הפרי ,אין שני טיפוסי פירות
העלים גדולים ועגולים ,קוטרם עולה על  0 20״מ ,ומרביתם צמודים לקרקע .הפירות מכונפים.
אבקנים . 9
=־> עט׳  112ו ב ס Rheum
=> 5
העלים אינם עגולים ורוחבם אינו עולה על  5ס״מ .אכקנים 8-6
עלי־עטיף  ,6ירוקים .שלושת עלי־העטיף הפנימיים גדלים אחרי ההפריה ,עוטפים את האגוזית
והופכים לכנפיים קרומיות ,לקשוות משוננות או בלתי־משוננות.
=» עט׳  112חמעה Rumex
=> 6
עלי־עטיף  ,6-4לבנים (עם או בלי עורק ירוק) או ורודים ,אינם משתנים לעת ההבשלה
עלי־עטיף  , 5-4צבעם לבן או ורוד .העלים דמויי אזמל ,מצטררים כלפי בסיסם.
=> עט׳  107אךפבית Polygonum
עלי־עטיף  ,6-5צבעם לבן־ירקרק :שלושת החיצוניים עם פס ירוק במרכזם וקרין לבן בגבם .העלים
דמויי לב בבסיסם.
=> עמ׳  112פלופןה Failopia

ארפבית Polygonum

עשבוניים ,חד־שנתיים או
גדולים ועלי־קיץ קטנים.
בתפרחת דמוית שיבולת,
ף פשוט ,בן  5-4אונות ,שהן על פי
עמוד־העלי מפוצל ל־  . 3-2האגוזית
על פי רוב בעטיף.
.1

רב־שנתיים .העלים מסורגים ושפתם תמימה .במינים רבים יש לצמח עלי־חורף
עלי־הלוואי קרומיים ,מאוחים לשופר העוטף את הגבעול .הפרחים ערוכים
או מפוזרים יחידים או בקבוצות בחיק עלים .הפרח על פי רוב קטן ,דו־מיני,
אבקנים 8בדרך־כלל .השחלה
רוב שוות.
או רמוית־עדשה ,עטויה
בעלת  3מקצועות

הפרחים ערוכים בתפרחת דמוית שיבולת צפופה ,הנמצאת
בראשי גבעולים או ענפים ללא עלים .אורך העלים עולה על
 0 7״מ ועשוי להגיע ל־ 0 30״מ .הפרי על פי רוב ערשתי:
ואם הוא בעל  3מקצועות ,זוויותיהם מעוגלות
(המינים השייכים לקבוצה זו נחשבים כסקצןה  Persicariaבסוג
אךפבית על ידי חלק מהחוקרים וכשייכים לסוג נפרד בשם זה
על ירי אחרים)
=> 2
הפרחים בורדים או בקבוצות בחיקי עלים .אורך העלים אינו
עולה על  6ס״מ .הפרי בעל  3מקצועות שזוויותיהם חדות
•=> 6
=־> 3
העלה מכוסה שערות משני צדדיו
העלה קירח או בעל שערות בשפתו ובצרו התחתון ,רק לאורך
=> 4
העורק המרכזי
העלה לבן ,מכוסה בצפיפות שערות דמויות קורי־עכביש .ריסי
השופר מסולסלים ,ורוחבם עולה במעט על רוחב שערות
הצמח.
( +ר״ש) ביצות .נדיר .השרון ,פלשת :בקעת חולה ,בקעת
כנרות.
 $sמאי-ספטמבר( .ציור  .) 210טיפוס התפוצה :טרופי.
אךפבית צמירה 1 R. Br.
(ראה שם נרדף)
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משפחת הארכוביתיים

העלה ירוק ,מכוסה בשערות קצרות ,כפופות והדוקות .בראש
השופר זיפים ארוכים שרוחבם עולה בהרבה על רוחב השערות.
( 4ר״ש) ביצות ,גרות נחלים ,תעלות ניקוז והשקיה ,ליד
בריכות דגים .מצוי .השרון ,פלשת :עמק יזרעאל; בקעת
חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
 >§sמאי-ספטמבר( .ציור  .) 211טיפוס התפוצה :טרופי.

(ראה שם נרדף)
.4

* .4

212

אדפפית מחדןת P. acuminatum Kuntb

העלה דביק ,דמוי אזמל רחב ,על פניו נקודות בלוטיות צהובות
(היעזר במגדלת) .ריסי־השופר דקים וקצרים או שהשופר חסר
=> 5
ריסים .האגוזית דמוית עדשה
העלה דמוי סרגל עד דמוי אזמל ,צד וחסר בלוטות צהובות
ואינו דביק .ריסי־השופר ניכרים ,אורכם כאורך גוף־השופר.
האגוזית בעלת שלשה מקצועות שזוויותיהם מעוגלות.
( 4ר״ש) ביצות ,גדות נחלים ,תעלות ניקוז והשקיה ,ליד
בריכות דגים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הכרמל ,שומרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,מואב.
&׳ מרס-נובמבר( .ציור  .) 212טיפוס התפוצה  :צפוני — טרו
פי.

(ראה שם נרדף)
.5
ב .עלה

אךפפית מP. saiicifoiium Wiild. ruitotf

רוחב העלה אינו עולה על  0 3״מ .השופר קצר מן הפרק.
ריסי־השופר ניכרים ,קצרים ,ורוחבם עולה בהרבה על רוחב
השערות שבשפת העלה :כצדו העליון של העלה יש לעתים
קרובות כתם כהה.
( 4ר״ש) ביצות ,גרות נחלים ותעלות .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן  :הגולן.
& אפריל-נובמבר( .ציור  .) 213טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויט־תיכוני.

אךפפית הפתמים P. lapathifoiium L.

(ראה שם נרדף)

רוחב העלה עולה על  3ס״מ (לפחות בחלק מהעלים) .השופר
ארוך מהפרק על פי רוב .ריסי השופר דקים מאור .אין כתם
כהה על העלה.
( 4ר״ש) ביצות .מצוי .השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,השפלה:
הגולן.
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן :
טיפוס
 : 214צילום בעמ׳.)929
בר( .ציור
התפוצה :טרופי.

(ראה שם נרדף)

ארפבית סנגלית

P.

senegalense Meissner

=>7
( ) 1צמחים רב־שנתיים
■=> 12
צמחים חד־שנתייס
 . 7צמחים קטנים ,שאורך רוב ענפיהם אינו עולה על  40ס״מ.
גדלים ברום החרמון ,בצפון הגולן או באזור הרסס של חוף
=>8
הים
*  . 7צמחים גזיולים ,שאורך חלק מענפיהם עולה על  60ס״מ.
=־> 11
גדלים ברוב גלילות הארץ

משפחת הארבוביתיים
.8

צמחים שרועים של חוף הים .האגוזית הבשלה בולטת מתוך
העטיף .השופר קרומי ,מכסיף ,ואורכו מגיע לחצי מאורך
העלה.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות בקרבת הים .נדיר .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .)215טיפום התפוצה :מערב אירו־
סיבירי ויס־תיכוני.
אך33ית הח 1ף P. maritimum l .

9
 1,00מ׳ בחרמון ובגולן
 .9רוחב העלים עולה על  8מ״מ .האגוזית כלואה בין אונות
העטיף ,הארוכות ממנה.
( 4ר״ש) מכלאות צאן :רום  1,750-1,000מ  .,נדיר מאוד.
החרמון.
יוגי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
אך33ית חךמ1נית P. cognatum Meissner

=> 10
*  .9רוחב העלים אינו עולה על  3מ״מ
 . 10הגבעולים זקופים או מלוכסנים ,אורכם  )80-( 40-20ס״מ.
העלים צרים וארוכים; בצדם התחתון עורקים רבים ומקבילים.
( +ר״ש) שולי דולינות ברום  2,100-1,500מ  /שקעים לחים
בצפון הגולן .מצוי .החרמון ,הגולן.
& יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
אךפבית זיפנית , setosum Jacq.
* . 10הגבעולים קצרים :אורכם ער  5ס״מ .יוצרים מעין דשא
בקרקעית דולינות .העלים דמויי ביצה או אזמל .בצדם התחתון
עורק אורכי בולט ,שממנו מסתעפים ,בזווית חדה ,עורקים
צדדיים.
( +ר״ש) קרקעית דולינות הרטובות באביב :רום
 2,800-1,500מ׳ .נפוץ .החרמון.
יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
בפסגת החרמון מצויה בבית־גידול זה אךפנית הלבנון
( ,)P. libani Boiss.הדומה לאו־פבית ה א חי ם ונבדלת ממנה
בהיעדר עורקים בולטים בעלים.
אךפ3ית האחים cedrorum Boiss. et Kotschy
 ) 7( . 11האגוזית הבשלה אינה בולטת מתוך שרירי העטיף :קצותיו
הדוקים אליה .אורך העטיף עד  3מ״מ ,שווה או קצר מעוקץ
הפרח .צמחים שרועים ,זקופים או שענפיהם מלוכסנים.
♦ (ר״ש) בתי־גידול מופרעים ,שדות נטושים ,בתות וגדות
נחלי־אכזב .נ פ ק מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,עמק בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח,
הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
ינואר־רצמבר( .ציור  .)216טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
ארפכית קזבטבטית equisetiforme Sm .
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* . 11האגוזית הבשלה בולטת מעל שרידי העטיף (ציור  217ג).
קצות העטיף מפושקים .אורך העטיף  4-2מ״מ — ארוך
במעט מעוקץ הפרח .צמחים זקופים ,גדלים בחולות נודדים,
גובהם עד  1מ׳.
♦ (ר״ש) חולות נודדים במישור־החוף .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
< $מרס-דצמבר( .ציורים  .)221 , 217טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני ומערב סהרו־ערבי.

ארפפית ארצישראלית P. palaestuium Zohary
 )6( . 12החפים העליונים שבגבעול קצרים מהפרחים שבחיקם;
הפרחים ערוכים בקבוצות של  . 9-5האגוזית מבריקה3 ,
צלעותיה שוות ברוחבן.
♦ (ח״ש) שולי שדות מעוברים ,בתי־גירול מופרעים .נפוץ.
חוף הכרמל ,השדון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :החרמון,
הגולן.
& ינואר-ספטמבר( .ציור  ; 218צילום בעט׳  .)968טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני.

אךפפית רבת־פרחים P. argyrocoleum G. Kunze
* . 12החפים העליונים שבגבעול ארוכים בהרבה מהפרחים שבחיקם.
הפרחים בוררים או ערוכים בקבוצות של עד  5פרחים => 13
 . 13עלי הצמח דמויי ביצה או אזמל .היחס בין אורך העלה
לרוחבו  2:1עד  .4:1אורך אונות העטיף כחצי מאורך צינור
העטיף ,או שהן שוות לו באורכן .הפרי בולט מעט מבין
עלי־העטיף.
( +ח״ש) בתי־גידול מופרעים ובעיקר חריצים במדרכות,
סדקים באספלט וקרקע הדוקה בשולי דרכים .נפוץ מאור.
עמק עכו ,השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
 & .מרס-אוקטובר( .ציור  .) 219טיפוס התפוצה :צפוני —
טרופי.
arenastrum Boreau
P.
אךפפית הצפמם
(ראה שם נרדף)
* . 13העלים צרים וארוכים :יחס האורך לרוחב  4:1עד . 15:1
אונות־העטיף קצרות בהרבה מצינור־העטיף ואינן מגיעות
=> 14
למחצית אורכו
 . 14צמחים זקופים .אורך הפרקים הנושאים פרחים במפרקיהם
 25-7מ״מ .אורך הפרי הבשל  4-3מ״מ .הוא עטוי בעטיף
שעורקיו בולטים ו־  3צלעותיו שוות.
♦ (ח״ש) עשב־רע בתבואות חורף ,בעיקר בקרקעות כבדות.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,מרבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
< $אפריל-יולי( .ציור  .) 220טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

אךפפית חר־עזנתית P. beiiardii All.

הארכוביתיים
Q
משפחת
* . 14צמחים שרועים .אורך הפרקים הנושאים פרחים במפרקיהם
 15-5מ״מ .אורך הפרי הבשל  2-1מ״מ .אין עורקים בולטים
=> 15
על העטיף הבשל
 . 15צלע אחת של האגוזית צרה משתי האחרות ויש לאורכה שקע.
עורקים ברורים ניכרים לאורך השופר ,במיוחד על הענפים
הראשיים.
♦ (ח״ש) בתי־גירול מופרעים .נדיר .בקעת חולה.
 $3אפריל-יולי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
ארפבית צרת־עלים P. avicuiare L.

* . 15צלע אחת של האגוזית רחבה מ־ 2האחרות .אין עורקים על
השופר.
♦ (ח״ש) צדי הרכים ובתי־גירול מופרעים ; רום 1,700-1,300
מ׳ .מצוי .החרמון.
&> מאי-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אךפ3ית הררית P. polycnemoides Jaub. et Spach

Ill
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פל 1פי ה Fallopia
צמחים עשבוניים ,חד־שנתיים בעלי גבעול רק ,מטפס או שרוע על
הקרקע .העלים דמויי משולש ובסיסם דמוי לב .אורך הפטוטרת
קרוב לאורך הטרף .התפרחת דמוית שיבולת מבוררת בראשי ענפים.
יש קבוצות פרחים גם בחיק עלים לאורך הגבעולים ,בעיקר בחלקם
העליון .הפרחים נישאים בחיק שופריות ,על עוקצים שאורכם 3-2
מ״מ .עלי־עטיף  ; 6-5שלושת החיצוניים גדולים ,ובגבם קרין לבן.
אבקנים  . 8האגוזית בעלת  3מקצועות ,והיא אינה בולטת מהעטיף.
♦ (ח״ש) שרות ובתי־גירול מופרעים .נדיר ,אך מתפשט והולך.
פלשת :הכרמל ,הרי יהודה; מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח.
< $אפריל-יולי( .ציור  .) 222טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
גר בארץ ,נאסף לראשונה ב־. 1982
פלופןה חבלבלית F. convolvulus (L.) A. Love
(ראה שם נרדף)

רבס Rheum
עשבים רב־שנתיים בעלי שורשים עבים .החלקים העל־אדמתיים מתייבשים בקיץ .העלים גדולים ,שרועים
על הקרקע ועורקיהם ערוכים כעין כף־יד .הפרחים דו־מיניים .העטיף עשבוני ,בעל  6אונות כמעט שוות;
הוא מתייבש אך אינו נושר ואינו גדל לאחר הפריחה .אבקנים  , 9על פי רוב .השחלה עלית ,ובראשה 3
עמורי־עלי .הפרי בעל צלעות מכונפות.
 . 1צמחי אזורים שחונים .העלים מקומטים ,בעלי  3עורקים
ראשיים .קוטר התפרחת הכדורית ער  0 30״מ.
> ♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .הר הנגב; עמון ,מואב,
אדום.
&י מרס-אפריל( .ציור  ; 223צילום בעמ׳  .)940טיפוס התפוצה :
מערב אירנו־טורני(אנדמי).
מוגן על ירי החוק י
ך  03המדבר R. palaestinum Feinbrun

* . 1צמחי החרמון .העלים בעלי  5עורקים ראשיים .גובה הצמח
עד  1מ׳.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים .נדיר מאור .החרמון.
מאי-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

רבס חדמוני

r . ribes L.

ח מ ע ה Rum ex
עשבים חר־שנתיים ,רו־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים ,השופר דמוי נדן .התפרחת מכבד
או אשכול ,חסרת עלים או בעלת עלים .הפרחים ירקרקים חד־מיניים או רו־מיניים ,ערוכים ברורים
בחיק שופריות .עלי עטיף  ; 6שלושת החיצוניים נותרים קטנים לאחר ההפריה ,שלושת הפנימיים
גדלים לאחר ההפריה ומכונים קשוות .הקשוות דמויות כנף ,משוננות או תמימות בשפתן .אבקנים . 6
^עמודי־עלי  , 3חוטיים ושעירים .הפרי אגוזית בעלת  3צלעות ,סגורה בעטיף.
צמחים בעלי שושנת עלים! העלים התחתונים שונים באופן
=> 2
ניכר מעלי הגבעול
=> 12
* . 1עלי הצמח דומים פחות או יותר זה לזה
=> 3
 . 2צמחים חד־שנתיים
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צמחים רב־שנתיים .שרירי העלים או התפרחת מהשנה שעברה
=> 6
נמצאים בין בסיסי העלים החדשים
העלים התחתונים דמויי חץ או לב בבסיסם ,ובעלי פטוטרת
=> 4
=» 5
העלים התחתונים מצטררים כלפי בסיסם
העלים העליונים יושבים ובסיסם חובק את הגבעול .קשוות
הפרי הבשלות בעלות שתי אונות צדדיות רחבות ואונה
אמצעית צרה ומחודדת .אין יבלת על העורק המרכזי.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות ולחות .נדיר מאוד .השרון ,פלשת.
< $מרס-אפריל( .ציורים  .)225 , 224טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני(אנדמי).
חמעת ך 1אויר 1ן R. rothschildianus Evenari
העלים העליונים מצטררים כלפי בסיסם והם בעלי פטוטרת.
שפת קשוות הפרי הבשלות בעלת שיניים ארוכות ודקות ושן
מרכזית מעובה .על העורק המרכזי של כל קשווה יבלת.
שלוש היבלות שוות בגורלן.
( 4ח״ש) בתי־גידול מופרעים וקרקעות לחות .נדיר .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,עמק בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח:
הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
< $מרס-ספטמבר( .ציור  .)226טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.
חמעה משננת R. dentatus L .
( ) 3העלים התחתונים דמויי ביצה ,אורך הטרף גדול עד
פי שניים מרוחבו .התפרחות נישאות מעל העלים העליונים.
קשוות הפרי הבשל בעלות  4-2שיניים צרות וחדות בשפתן
ואונה אמצעית רחבה .אין יבלת על עורק הקשווה .עוקץ
הפרי מתעבה ומתרחב לאחר ההפריה.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב :בקעת כנרות :הגלעד ,עמון ,מואב.
פברואר-מאי( .ציור  .) 227טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
חמעת ריאש־הסוס . bucephalophorus L.
העלים התחתונים דמויי אזמל ומוארכים .אורך הטרף גדול
פי  7-5מרוחבו .הפרחים יושבים ברורים בחיק עלים צרים
ודמויי סרגל .קשוות הפרי בעלות  2שיניים ארוכות בכל צר
ויבלת גדולה על העורק המרכזי .עוקץ הפרי אינו מתרחב
לאחר ההפריה.
חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
התפוצה :אירו־סיבירי.
חמעת החוף R. maritimus L.

* .6

( ) 2שפת הקשווה תמימה=>7
=> 10
שפת הקשווה משוננת ובולטים ממנה זיפים
בסיסם=>8
העלים מצטררים בהדרגה כלפי
העלים ,לפחות התחתונים שבהם ,דמויי לב או חץ בבסיסם
י=> 9
דורי הפירות סמוכים זה לזה ,וכל ענפי התפרחת הדוקים
לגבעול ומהווים כעין שיבולת צפופה חסרת עלים ,או מספר
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שיבולים ,היוצאות מחיק עלים צרים לאורך גבעול התפרחת.
אורך הפרי ורוחבו  6-4מ״מ (על קשוותיו) .על קשווה
אחת יבלת גרולה ועל  2האחרות יבלות קטנות.
( 4ר״ש) קרקעות כבדות לחות .מצוי .פלשת :השפלה ,הרי
יהודה! בקעת חולה.
< 88אפריל-ספטמבר( .ציור  .)229טיפוס התפוצה  :אירו־סי־
בירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
חמעה מסלסלת R. crispus L.
*  . 8דורי הפירות מרוחקים זה מזה ,וכל דור יוצא מחיק עלה קטן.
אורך הפרי ורוחבו ער  2מ״מ 3 .היבלות על הקשוות שוות
בגודלן.
( 4ר״ש) ביצות וקרקעות לחות .נדיר .עמק עכו ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה! בקעת חולה,
בקעת כנרות! הגולן ,הגלעד.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 230טיפוס התפוצה  :אירו־סי־
בירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
חמעה מגבבת R . conglomerate Murray

( ) 7צמחים בעלי קני־שורש .קוטר הפרי כ־ 10מ״מ! אין יבלת
על העורק המרכזי.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר .מדבר יהודה ,ערבות הירדן! מואב.
&י ינואר-פברואר( .ציור  .) 231טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
חמעה מרוקנית R. roseus L.
(ראה שם נרדף)

23 2 v

ב .פרי ד .חתך רוחב כפרי

 . 9צמחים בעלי פקעת .קוטר קשוות הפרי  7-5מ״מ .על פי רוב
יש יבלת על העורק המרכזי של כל קשווה.
( 4ר״ש) חורשים ,מדרונות סלעיים .נדיר מאוד .הגליל
העליון! החרמון.
אפריל( .ציור  .)232טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
הפקעת r . tuberose L .
חמעת ! -־- 1
- ! •s
 )6( . 10גבעולי התפרחת נושאים עלים .רוב דורי הפרחים יוצאים
מחיק חפים צרים וארוכים .אורך השיניים שבשפת הקשווה
עד  1מ״מ .על העורק המרכזי של אחת הקשוות מצויה יבלת
גרולה ,ועל  2הקשוות האחרות היבלות קטנות.
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,בתי־גירול לחים ובתי־
גידול מופרעים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת!
• הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,הערבה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 #מרס-יוני( .ציור  ! 233צילום בעמ׳  .) 944טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
חמעה ןפה R. pulcher L .
אין חפים בין רורי הפרחים או הפירות ,או שהחפים בודדים
ומקריים .אורך השיניים ב שפת הקשווה ער  2.5מ״מ והן
מצויות בכל הפירות .עלי השושנת דמויי לב בבסיסם => 11

משפחת הארכוביתיים

 . 11מרבית השיניים בשפת הקשווה ישרות .לפעמים מצויות בבסיס
הקשווה שיניים מאונקלות.
( 4ר״ש) חורש ובתי־גידול לחים .נדיר .עמק עכו :הגליל
העליון ,הכרמל :בקעת חולה :הגולן.
<& אפריל-יוני( .ציור  .)234טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
חמעת החרש R. cassius Boiss.
(ראה שם נרדף)

* . 11כל שיני הקשווה מאונקלות בראשן.
( 4ר״ש) חורשים ובתי־גידול לחים .נדיר מאוד .בקעת
חולה :החרמון ,הגולן.
 $8אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :ים־תיכוגי ואירנו־טורני.
חמעת נפאל R. nepalensis Sprengel

 ) 1( . 12טרף העלה שסוע־מנוצה לאונות דמויות סרגל => 13
=־14 -
* . 12טרף העלה תמים
 . 13שולי קשוות הפרי מקופלים כלפי פנים ומכסים על העורק
המרכזי ועל היבלת של הקשווה .אורך הקשווה  22-17מ״מ.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .השרון ,פלשת.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 235טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.

עטויה R. occuitans Sam.
חמעה
*
“I
TI S

* . 13קשוות הפרי אינה מקופלת ,והעורק המרכזי והיבלת שעליו
גלויים :אורך הקשווה  9-5מ״מ.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :ערבות
הירדן ,הערבה :עמון ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  .)236טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.

חמעה מגירת R. pictus Forssk.

 ) 12( . 14קשוות הפרי שוות או כמעט שוות .שפתן תמימה ,כפופה
מעט ואין עורק בולט בשוליה.
( 4ח״ש) ערבות ,מדבריות ובתות .נדיר .הרי יהודה ,הר
הנגב ,דרום הנגב :ערבות הירדן ,הערבה :עמון ,מואב.
פברואר-אפריל( .ציור  : 237צילום בעט׳  .) 964טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
חמעה מעזלחפת R. vesicarius L.
* . 14קשוות הפרי שונות בגורלן באופן ברור ,שפתן אינה כפופה:
היא משוננת ובעלת עורק ארוס־ארגמני ברור ,שממנו מסתעפת
רשת בולטת של עורקים כהים.
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♦ (ח״ש) ערבות ,מדבריות ובתות .נ פ ק .פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 $3ינואר-מאי( .ציור  ; 238צילום בעמ׳  .)964טיפוס התפוצה :
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

חמעה ורדה R. cyprius Murb.

(ראה שם נרדף)
אמיך Emex

עשבים חד־שנתיים קירחים .הענפים שרועים או זקופים .העלים
מסורגים ,בעלי פטוטרת ,דמויי ביצה או מוארכים ,קטועים או
דמויי לב בבסיסם ,מעוגלים ובעלי חור קצר בראשם .הצמחים
חד־ביתיים על פי רוב .הפרחים צבורים במפרקים או ערוכים
בתפרחות חיקיות .הפרחים הזכריים נישאים על עוקצים בדורי
התפרחת העליונים :עטיפם בן  6-3אונות ,והם בעלי  6-4אבקנים.
הפרחים הנקביים יושבים ברורים התחתונים :עטיפם בן  6אונות,
גדל ומתקשה בהבשלה וניכר בשלושת הקוצים הכפופים לאחור
שבראש העטיף הבשל 3 .אונות העטיף הפנימיות אינן קוצניות.
השחלה בעלת  3צלעות 3 ,הצלקות מנוצות .בחיק העלים שבבסיס
הצמח יש פרחים נקביים הגדולים פי  4-2משאר הפרחים הנקביים:
עטיפם חסר קוציס ,והם נמשכים לתוך האדמה עם התכווצות השורש
העבה ויוצרים פירות גדולים יותר מהעל־אדמתיים.
♦ (ח״ש) שדות ,בתות ,קרקעות חוליות וקרקעות לס במדבר .נ פ ק.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,מואב ,אדום.
 #דצמבר-מאי( .ציור  .) 239טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

אמיך קוצני £. spinosa (L.) Campd.
שב טוט Calligonum
שיחי־מדבר קירחים ,גובהם  2-1מ׳ .הענפים זגזגיים ,מעוצים ,מבריקים בצעירותם וקליפתם נסדקת
בהתבגרם :מהם מסתעפים ענפים ירוקים ,ישרים ודקים ,על פי רוב בעלי עלים קשקשיים זעירים
ושופרית קרומית קצרה ,הנושאים בעונה פרחים ופירות ונושרים ב ק ק .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים 3-1
בחיק כל קשקש ,נישאים על עוקצים .העטיף לבן ,בעל  5אונות מפושקות .אבקנים  , 18-10מאוחים
בבסיסם .עמודי־עלי  , 4ובראשם צלקות דמויות קרקפת .האגוזית מעוצה ,דמוית ביצה ,מוארכת ,בעלת 4
צלעות עליהן מפותחות כנפיים או נישאים  16-10טורי זיפים מסועפים.
פ ת 2x

240

האגוזית בעלת  16-10טורי זיפים מסועפים.
♦ (ש׳) חולות וקרקעות חוליות .מצוי ,ולעתים שליט בחברות
צמחים .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת יט־המלח,
הערבה :אדום.
פברואר-אפריל( .ציורים  .) 241,240טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
שבטוט מצןץ C. comosum LBer .
(ראה שם נרדף)
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* . 1האגוזית בעלת  4כנפים קדומיות.
( 4ש׳) מדבריות .נריר .מזרח עמון.
 $מרס-אפריל .טיפוס התפוצה  :אירנו־טורני.

שכטוט מכנף C. tetrapterum Jaub. et Spach
ג פוי ף

A tr a p h a x is

שיחים מסועפים ,ענפיהם על פי רוב דוקרניים בראשם .העלים מסורגים ,קטנים נוקשים .השופר קרומי,
שסוע לשניים בראשו .הפרחים רו־מיניים ,ערוכים בקבצים חיקיים .העטיף לבן או ו ת ר ,אינו נושר לאחר
ההפתה ,והוא בעל  5-4אונות .שתי הפנימיות דמויות לב ,מתפתחות לקשוות דמויות כנפיים ,ההדוקות
לאגוזית .אבקנים  ,8-6הפנימיים ארוכים מהחיצוניים .עמורי־עלי . 3-2

 . 1העטיף בעל  4אונות! שתי כנפיים עוטפות את הפרי .אבקנים
 .6צלקות  . 3-2האגוזית רמוית עדשה .צמחי־מרבר קוצניים.
( 4כ׳׳ש) קרקעות אבניות בערבות .נדיר .הר הנגב ,ררום
הנגב! ארום.
&> מאי-יוני( .ציור  .) 242טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

גפוף קוצני A. spinosa L.

* . 1העטיף בעל  5אונות 3 .כנפים עוטפות את הפרי .אכקנים .8
צלקות  . 3לאגוזית  3מקצועות ברורים .צמחי־החרמון.
( 4ב״ש) בין סלעים .נדיר .החרמון.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
החרמון A. billardierei Jaub. et Spach

118

מ ש פ ח ת ה פי טו ל קיי ם

משפדות הפיטולקץם

phytolaccaceae

עשבים ,שיחים או עצים ,על פי רוב קירחים .העלים מסורגים ,פשוטים ותמימים :עלי־הלוראי
זעירים ,או שאין עלי־לוואי .התפרחת נושאת פרחים רבים ,על פי רוב בחיק חפים .הפרחים קטנים,
רו־מיניים או חד־מיניים .העטיף עשבוני ,בעל  5-4אונות ,ואינו נושר לאחר ההפריה .אבקנים 3
או יותר .השחלה עלית ,ונושאת צלקות כמספר עלי־השחלה .הפרי עשוי  12-4עלי־שחלה מפורדים
או מאוחים ,ודומה לענבה בעלת עסיס צבעוני.

פיט1ל?ןה Phytolacca
עשבים רב־שנתיים בעלי ענפים ארגמניים ,על פי רוב ,וריח חריף.
העלים פשוטים ,שפתם תמימה ,אורכם  25-10ס״מ :הם בעלי
פטוטרת ,דמויי ביצה או אזמל ,ומתחדדים כלפי בסיסם וראשם .הת
פרחת — אשכול ארוך .הפרחים דו־מיניים ,נישאים בחיק חפים על
עוקצים מפושקים באורך  12-4מ״מ .אבקנים  . 10הפרי עסיסי ,דמוי
כדור ופחוס מלמעלה ,בעל  10צלעות ,קוטרו כ־ 1ס״מ ,צבעו סגול
כהה.
( 4ר״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר .עמק עכו ,פלשת :הכרמל,
שומרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
 $יולי-ספטמבר( .ציור  .)243טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
פיטולקה אמתקנית P. americana L.
(ראה שם נרדף)

מ שפחת הלילניים

nyctaginaceae

עשבים ,שיחים מטפסים או עצים .העלים נגדיים על פי רוב ,ולעתים מסורגים או ברורים :הם
בעלי פטוטרת ,פשוטים וחסרי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים על פי רוב ,בעלי עטיף כותרתי בן
 5אונות ,דמוי פעמון ,צינור או משפך .אבקנים  ,6-1מפורדים (בארץ) .השחלה עלית ובה ביצית
יחידה .הפרי אגוזית כלואה בבסיס העטיף (ציור  244ג — .)anthocarpus
 . 1אורך הפרי  9-5מ״מ ,והוא מכוסה בליטות דביקות ,לפחו ת בחלקו העליון.
=> עט׳  38בלוטנית Commicarpus
* . 1אורך הפרי  4-3מ״מ ,והוא מכוסה שערות בלוטיות קטנות בכל שטחו.
=> עט׳  39בורביה Boerhavia

בלוטנית Commicarpus
שיחים בעלי ענפים ארוכים ,על פי רוב מטפסים .העלים נגדיים ,תמימים עד שסועים .התפרחות מורכבות
מדורים או מסוככים קטנים .הפרחים רו־מיניים ,בעלי עוקצים הארוכים ממחצית אורך הפרח .העטיף
כותרתי ,רמוי משפך ,עם  5אונות :חלקו התחתון צר וצינורי .אבקנים  . 5-2אורך עמוד־העלי כאורך
האבקנים או יותר .הפרי גלילי ,ח ר ק מעט לאורכו ובעל בליטות דביקות בחלקו העליון או בכל
שטחו.
צבע העטיף לבן .קוטר אוגן העטיף  8-6מ״מ .אבקנים  . 3אורך
הפרי  9-8מ״מ :הבליטות הדביקות מצויות רק בראשו .צמחים
קירחים.
( 4ש׳) בצל עצים ובנאות־מדבר .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל
\ העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,מואב,
אדום.
 >$דצמבר-יוני( .ציור  : 244צילום בעט׳  .)968טיפוס התפוצה :
סודני.
פלוטנית אפמקנית C. plumbagineus (Cav.) Standley
(ראה שם נרדף)
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* . 1צבע העטיף ורוד .קוטר ארגן העטיף  3-2מ״מ .אבקנים  2או . 3
אורך הפרי  7-5מ״מ .הבליטות הדביקות מצויות בראש הפרי
=» 2
ועל צלעותיו .צמחים שעירים
 . 2הפרחים ערוכים בסוככונים .שפת העלה משוננת או חרוקה,
השיניים מרוחקות אחת מהשנייה .אורך צינור הכותרת 6-5
מ״מ .אבקנים  . 3הבליטות הדביקות שעל הפרי דומות בצורתן
ופזורות באקראי על כל צלעות הפרי.
♦ (ש׳) ערוצי נחלים במדבריות חמים ,על פי רוב מטפס על
שיטים .נדיר .דרום הנגב :הערבה.
אוקטובר-מרס .טיפוס התפוצה :סודני.
בלוטנית מפתנ ה c . sinuatus Meikie
*  . 2הפרחים ערוכים ברורים .שפת העלה תמימה או בעלת אונות
מרוחקות ומעוגלות .אורך צינור־הכותרת  2מ״מ ,ובאמצעיתו
טבעת אחת או שתיים של בליטות קטנות ללא עוקצים .אבקנים
 .2הבליטות הדביקות ערוכות בעיקר בטבעת בראש הפרי
ובטבעת נוספת באמצעיתו.
♦ (ש׳) ערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר .הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהורה ,בקעת ים־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 245טיפוס התפוצה :סודני.

פלוטנית הדורים C. helenae (J.A. Schultes) Meikie

(ראה שם נרדף)

בורביה Boerhavia
־־ ! T
צמחים רב־שנתיים בעלי גבעולים עשבוניים היוצאים מבסיס מעוצה.
העלים נגדיים או ברורים ,פשוטים ,תמימים או מפורצים קלות.
התפרחות מורכבות מסוככים רבים דמויי קרקפת ,ובכל סוכך 10-3
פרחים .הפרחים רו־מיניים ,על פי רוב כמעט יושבים .העטיף כותרתי,
דמוי פעמון ,ואורכו פחות מ־ 3מ״מ .אבקנים  . 3-1אורך הפרי
 4-3מ״מ ,הוא בעל  5צלעות ומכוסה שערות דביקות קטנות בכל
שטחו.
♦ (ר״ש) נאות־מדבר וצל סלעים .נדיר .מדבר שומרון ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח :מואב ,אדום.
י  $מרס-נובמבר( .ציור  .)246טיפוס התפוצה :טרופי.
פור מ ה ז 01לת
(ראה שם נרדף)
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molluginaceae

עשבים ושיחים .העלים נגדיים או ברורים ,או מסורגים  :עלי־לוואי קרומיים ונשירים ,או שהצמחים חסרים
עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים או חד־מיניים ,נכונים ,מקובצים בתפרחת .העטיף פשוט או כפול .עלי־גביע
 . 5-4עלי־כותרת (אם ישנם)  . 5-4אבקנים  . 10-5השחלה עלית ,בת  5-2עלי־שחלה מאוחים או מפורדים.
הפרי הלקט ,מפרדת או אגוזית.

אפרורית Glinus
עשבים חד־שנתיים שעירים .השערות כוכביות .הגבעולים שרועים
או נטויים ,מסתעפים דו־בדית .העלים מסורגים או ערוכים בכעין
דורים ,בעלי פטוטרת ,שונים בצורה ובממדים .הפרחים ,אורכם
 8-3מ״מ מצופפים בחיק העלים .עלי־גביע  . 5עלי־כותרת חסרים
או במספר בלתי קבוע ,דקים ולבנים (גלגול של אבקנים) .אבקנים
 . 20-8ההלקט בן  5קשוות ,ואורכו כאורך הגביע.
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♦ (ח״ש) קרקעות המוצפות בחורף ומתייבשות בקיץ .מצוי ושליט
בכתמים .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
מערב הנגב ,הר הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מאי-אוקטובר( .ציורים  .) 248,247טיפוס התפוצה :יט־תיכוני
ואירנו־טורני.

אפרורית מצחה G. lotoides L.

מ שפחת החיעדיים

aizoaceae

עשבים או ,לעתים רחוקות ,שיחים נמוכים .העלים על פי רוב נגדיים ,לעתים מסורגים או ברורים,
קשקשיים או בשרניים :על פי רוב אין עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,נכונים .העטיף פשוט או כפול
(במקרה זה ,עלי־הכותרת התפתחו מאכקנים) .הגביע בעל  5-3עלים ,בשרניים על פי רוב .השחלה
עלית או תחתית ,בת  5-3מגורות .הפרי הלקט הנפתח ב־  5-3קשוות.
 . 1הפרחים בעלי עלי־כותרת רבים ,צרים־סרגליים .השחלה תחתית־למחצה.
=> עמ׳  121אהל Mesembryantbemum
* . 1אין עלי־כותרת .צדם הפנימי של עלי־העטיף צבעוני ,והעטיף נראה ככותרת המאוחה לגביע .השחלה
=־> 2
עלית
 . 2הצד הפנימי של עלי־העטיף לבן ,וצדו החיצוני ירוק .העלי בעל  5-3צלקות .הפרי נפתח ב־ 5סדקים
=» עמ׳  120חלעד Aizoon
לאורכי אי ביאשי•
=> 3
*  . 2הצר הפנימי של עלי־העטיף ורוד ,סגול או אדום .צלקות  . 2-1הפרי נפתח במכסה
 . 3בפרח עמוד־עלי אחד .עשבים חד־שנתיים שרועים•
*  . 3בפרח שני עמורי־עלי .עשבים רב־שנתיים שרועים או זקופים.

=» עמ׳  121שלשי Trianthema
.
=> עמ׳  121שלשי Zaieya

חןעד Aizoon
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) .העלים נגדיים או מסורגים ,יושבים או בעלי פטוטרת ,בשרניים על פי רוב,
חסרי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,בודדים בחיק עלים ( ב א ח) .עלי־העטיף  , 5בשרניים בגוון ירוק
מ ב ח ק ולבן מבפנים .האבקנים רבים ,בקבוצות .השחלה עלית ,בת  5-3מגורות .ההלקט נפתח בהירטבו
על ידי  5סדקים לאורכו או בראשו.
^ ^ ^  . 1צמחים זקופים .העלים נגדיים ,מוארכים ,דמויי סרגל וחסרי
פטוטרת .הפרי נפתח בהירטבו ככוכב על ידי  5סדקים ארוכים
בראשו.
♦ (ח״ש) שולט בקרקעות מלוחות בערבות ,ובכמות קטנה
— בקרקעות שטופות בערבות ובמדבריות .נפוץ .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב.
& פברואר-מאי( .ציור  : 249צילום בעמ׳  .) 970טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי.
ח תנו ספרדי A. hispanicum L .

ב .פוי

* . 1צמחים שרועים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת .הטרף דמוי
ביצה .הפרי נפתח בהירטבו על ידי  5סדקים כמעט עגולים ב־5
פינות בראשו.
♦ (ח״ש) ערוצי נחלים וסביבת מעיינות במדבריות חמים.
מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח,
הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 250טיפוס התפוצה :סודני.
ד 1ןעד קנן A. canariense L. ,

משפחת החיעדיים
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של •שי Trianthem a
T I
עשבים ( ב א ח) שרועים ,קירחים או בעלי שערות שלפוחיתיות.
העלים נגדיים ,בעלי פטוטרת ,תמימים ,על פי רוב בשרניים .שני
העלים בכל מפרק אינם שווים בגורלם .עלי־לוואי חסרים .הפרחים
חיקיים .העטיף דמוי פעמון ,בעל  5אונות ,לכל אחת בליטה בגבה.
צינור העטיף מעורה בפטוטרת .אבקנים  5או יותר .השחלה עלית:
עמוד־עלי  . 1ההלקט חר־מגורתי או דו־מגורתי ,רב־זרעי ,נפתח על
ידי מכסה המכיל זרע אחד בתוכו .הזרעים מגובששים.
♦ (ח״ש) עשב־רע בשדות שלחין .נדיר .השדון; בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן.
 #יוני־אוקטובר( .צילום בעט׳  .)941טיפוס התפוצה :אמריקאי.
גר ב א ח ,מוצאו מאמריקה הטרופית.

שלשי ו־גלני T. portulacastrum L.

של שי Zaleya
עשבים רב־שנתיים שרועים .העלים נגדיים ,בעלי פטוטרת ,דמויי
אזמל או ביצה ,מוארכים ,תמימים ,מעט בשרניים .אין עלי־לוואי.
פרחים  , 20-5מקובצים בחיק עלים .העטיף בעל  5אונות ,ירוק
מבחוץ ,סגול או אדום בפנים :בראש כל אונה בליטה קטנה בגבה.
אבקנים  . 15-5שחלה עלית .עמודי־עלי  . 2הפרי הלקט בעל  4זרעים,
הנפתח על ידי  2סדקים בראשו.
♦ (ר״ש) שדות נטושים .נדיר מאוד .פלשת! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,ערבות הירדן  :מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח; אדום.
׳  $מרס-אוקטובר( .ציור  .) 251טיפוס התפוצה :סודני.
שלשי מחמש pentandra (L.) Jeffrey
(ראה שם נרדף)

אהל M esembryanthemum
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח ) בעלי עלים בשרניים .הצמח שרוע והסתעפותו רו־בדית על פי רוב .העלים
נגדיים או מסורגים ,גליליים או שטוחים! אין עלי־לוואי .הגביע בן  5-4אונות .עלי־הכותרת רבים,
צדים ,דמויי סרגל .האבקנים מרובים .השחלה תחתית למחצה ,מרובת ביציות .צלקות  . 5-4ההלקט בעל
 5מגורות ,הנפתחות על ידי חריצי־אורך בהירטבן ,ובתוכן הרבה זרעים קטנים ושחורים.
 . 1העלים שטוחים ,דמויי ביצה הפוכה או דמויי מרית :התחתונים
בעלי פטוטרת ונגדיים ,העליונים מסורגים .כל הצמח מכוסה
שערות שלפוחיתיות מבריקות .עלי־הכותרת ארוכים מהגביע.
♦ (ח״ש) מדרונות אבניים וחוליים הפונים ליס־התיכון .מצוי
ושולט בכתמים קטנים .עמק עכו ,השרון ,פלשת.
י&> פברואר-יוני( .ציור  : 252צילום בעמ׳  .) 967טיפוס התפוצה :
אירו־סיבירי וים־תיכוני.

אהל הגבישים M. crystallinum L.
* . 1העלים גליליים וחסרי פטוטרת .הצמח קירח ואינו מכוסה
=> 2
שערות שלפוחיתיות
 . 2העלים התחתונים נגדיים ,העליונים מסורגים ,קוטר העלה אינו
עולה על  5מ״מ .עלי־הכותרת קצרים מהגביע .בתום הפדיחה
מאדים כל הצמח.
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♦ (ח״ש) קרקעות מלוחות ומקומות ריכוז של הפרשות בעלי־
חיים .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה! עמון,
מואב ,אדום.
 #פברואר-יוני( .ציור  ! 253צילום בעמ׳  .) 967טיפוס התפוצה :
מערב אירו־סיבירי ,ימ־תיכוני וסהרו־ערבי.

אהל מצוי M. nodiflorum L.

*  . 2כל העלים נגדיים ,קוטר העלה  15-8מ״מ .עלי־הכותרת ארוכים
מהגביע .בתום הפריחה מצהיב כל הצמח.
♦ (ח״ש) שולט בקרקעות מלוחות במדבריות חמים .מצוי
ושולט בכתמים .הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)254טיפוס התפוצה :סודני.
אהל מגש& M. forsskalii Boiss.
(ראה שם נרדף)

משפחת הרגלתיים

הרגלתיים
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portulacaceae

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח :לעתים בשרניים .העלים מסורגים או נגדיים ,פשוטים,
על פי רוב בעלי עלי־לוואי קרומיים או קשקשיים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים .עלי־גביע  2או יותד.
עלי־כותרת על פי רוב  .6-4האבקנים מעורים בבסיס עלי־הכותרת .השחלה עלית או תחתית למחצה.
ההלקט נפתח על ידי מכסה או קשוות בראשו.

רגלה Portulaca
! T
עשבים חד־שנתיים וקירחים (בארץ) .העלים בשרניים ,על פי רוב
נגדיים ולעתים מסורגים! יושבים ,תמימים ,רמויי ביצה הפוכה,
לעתים בעלי כתמים אדומים לאורך שפת העלה ועל הגבעולים.
הפרחים מקובצים בראשי ענפים ,יושבים .הגביע בן  2עלים לא 
שורם .עלי־כותרת  , 6-4צהובים (לעתים הפרחים לא נפתחים כלל).
אבקנים  . 15-8השחלה תחתית למחצה .ההלקט מכיל הרבה זרעים,
קוטרם  1.2-0.5מ״מ :נפתח על ידי מכסה המכיל  5-1זרעים :על
פי גודל הזרע והשרטוט שעל פניו(נר א ה במיקרוסקופ) הובחנו 9
תת־מינים ,מהם נמצאו ב א ק ובסיני  5תת־מינים.
( 4ח״ש) גינות ושטחים מושקים בקיץ :סדקי מדרכות .נ פ ק
מאוד .בכל אזורי הארץ.
 #ינואר-ספטמבר( .ציור  : 258צילום בעט׳  .) 954טיפוס התפוצה:
צפוני — טרופי.
דגלת הגנה P. oleracea L.

מ שפחת הצפ תיים

caryophyllaceae

עשבים חר־שנתיים ורב־שנתיים ,לעתים בני־שיח .העלים נגדיים על פי רוב ,לפעמים מסורגים או ברורים,
פשוטים ,תמימים ,עם או בלי עלי־לוואי .התפרחת על פי רוב דו־בדית (ציור  ,) 255חר־בדית (ציור
 ) 256או רב־בדית (ציור  .)82הפרח רו־מיני ,נכון .העטיף כפול ,בעל  5עלי־גביע או אונות (לעתים
רחוקות  ,)4וכך גם מספר עלי־הכותרת .מספר האבקנים על פי רוב כמספר עלי־הכותרת או כפול ממנו.
השחלה בת  5-2עלי־שחלה ,ובה מגורה אחת ושליה מרכזית או  5-3מגורות ושליה שהיא זוויתית
בחלקה התחתון ומרכזית בחלקה העליון .עמודי־עלי וצלקות  , 5-2לעתים אחד .הפרי הלקט הנפתח על
ידי קשוות או שיניים! או שהפרי אגוזית ,שקיק או ענבה שאינם נפתחים.
צמחים בעלי עלי־לוואי! לעתים עלי־הלוואי נושרים בענפים בוגרים=>2
=> 15
* . 1צמחים חסרי עלי־לוואי
העלים מסורגים=>3
העלים נגדיים=>4
הפרי אגוזית חר־זרעית .עשבים שרועים שאורך פרחיהם 2-1מ״מ.
=־ -עט׳  153שרוכנית Corrigioia
הפרי הלקט רב־זרעי .אורך הפרחים עולה על  2מ״מ.
=> עט׳  151טלפיון Telephium
( )2הפרי בעל תוספות קוצניות או שיכניות=>5
הפרי חסר תוספות קוצניות =»7
 . 5עוקץ־התפרחת מורחב ודומה לעלה דמוי ביצה! תוספות המעטפת סביב הפרחים נעשות קוצניות
בהבשלה.
=» עט׳  157פנפן Pteranthus
עוקץ־התפרחת גלילי ,ועוביו כשאר הענפים=>6
 . 6התוספות והתפרחת קוצניות! הקרקפת הכשלה נראית ככדור קוצני שקוטרו  0 5״מ .אין עלי־כותרת.
העלה גלילי או רמוי סרגל.

=> עמ׳  156רב־גלה Scierocephaius
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*  . 6תוספות מעטפת התפרחת אינן קוצניות אלא דמויות נוצה .הקרקפת הבשלה כדורית ,קוטרה 13-10
מ״מ .עלי־כותרת  . 5העלה שטוח ודמוי אזמל.
עמ׳  157שביט Cometes
 )4( .7בני־שיח שענפיהם מעוצים ,ועליהם גליליים ובשרניים ומסתיימים בזיף .עלי־הגביע מאוחים
עד מעל לחצים.
=> עמ ׳  153עךטל Gymnocarpos
*  . 7צמחים עשבוניים ! ואם מעוצים ,הרי זה רק בבסיסם .עלי־הגביע מפורדים ! ואם הם מאוחים ,הרי
=> 8
זה למטה מחצים
=» 9
 . 8מספר הצלקות בפרח 2-1
=> 12
מספר הצלקות בפרח 5-3
 . 9הפרחים ערוכים בקרקפות ,שבהן יש חפים קרומיים שגודלם עולה על גורל הפרחים.
=> עט׳  154אלמות Paronychia
=> 10
החפים קטנים מהפרחים
 . 10בקצה העלה יש זיף קטן ,ובקצה עלה־הגכיע זיף שאורכו כמעט כאורך עלה־הגביע עצמו.
=ג> עט׳  154אלמות Paronychia
=>11
אין זיף בראש עלה־הגביע
 . 11העלים דמויי סרגל .צמחים זקופים בעלי פרקים ארוכים :המפרקים והעלים שבהם מרוחקים ואינם
נוגעים זה בזה.
=» עט׳  152פךןנית Polycarpaea
* . 11העלים דמויי ביצה .צמחים שרועים בעלי פרקים קצרים .הגבעול נראה כגוש ירוק שבו העלים
נוגעים אחד בשני.
=> עט׳  155ךךפנית Hemiaria
 )8( . 12עלה־הגביע בעל זוג שיניים.
=> עט׳  153לפלינגןה Loeflingia
=>13
עלי־הגביע תמימים
 . 13העלים דמויי ביצה או דמויי אזמל .עמור־עלי אחר ,ובראשו  3צלקות.
= >fעט׳  152רב־פוי Poiycarpon
=» 14
* . 13העלים דמויי סרגל ,צרים וגליליים .מספר עמודי־העלי  3או 5
 . 14העלים ברורים .עלי־הלוואי קרומיים ,מפוררים ומרוחקים אחד מהשני .אם יש קבוצות עלים בחיק
עלי־הגבעול ,הן יוצאות מחיקם של זוג העלים הנגדיים  .מספר עמורי־העלי או קשוות ההלקט
=> עמ׳  149אספרגולה Sperguia
'5
* . 14העלים נגדיים .עלי־הלוואי קרומיים ,מאוחים אחד לשני בכל מפרק (במיוחד בחלקים צעירים).
אם יש קבוצות של עלים בחיק עלי־הגבעול ,הן יוצאות רק מחיק אחר מזוג העלים הנגדיים.
עמוד על  3או . 5

=> עט׳  149אספךגולוץה Sperguiaria

=־■16
 ) 1( . 15עלי־הגביע מפורדים ער לבסיסם
אורכם =»27
לי־הגביע או עלי־העטיף מאוחים לצינור ,לפחות עד למחצית
=>17
 . 16עמודי־עלי 2
=»19
 . 16עמודי־עלי 5-3
 . 17הפרחים חסרי עלי־כותרת .הפרי אגוזית .העלים דמויי סרגל ,ריסניים ,מאוחים מעט בבסיסם.
=> עט׳  157נוקשן Scieranthus
=>18
 . 17לפרחים יש עלי־כותרת .הפרי הלקט הנפתח בקשוות
קצרים מאור .הפרי נפתח כ־2
רים ,דמויי מרצע ,יושבים והדוקים לגבעול .עוקצי הפרחים
קשוות.
־=> עט׳  145פופונןה Bufonia
* . 18העלים דמויי ביצה או דמויי אזמל ,בעלי פטוטרת קצרה או יושבים .אך אינם הדוקים לגבעול.
עוקצי הפרחים ארוכים .הפרי נפתח ב־ 6קשוות לפחות.
=> עמ׳  142ארנתה Arenaria
הפרי כמספר עמורי־העלי=>20
כפול ממספר עמודי־העלי=>21
 . 20עמודי־עלי  . 3עלי־כותרת  , 5תמימים או שסועים מעט בראשם.

=> עט׳  143צללית Minuartia
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* . 20עמורי־עלי  . 5-4עלי־כותרת  0או .4

( ) 19הפרחים חסרי עלי־כותרת
הפרחים כעלי עלי־כותרת
 . 22עמודי־עלי  . 3אורך הפרי הבשל אינו כפול מאורך הגביע.

= >7עמ׳ ? 148גינה Sagina
=־>22
=>23
=» עט׳  146פוככית Steiiaria

*  .22עמודי־עלי  . 5אורך הפרי הבשל כפול מאורך הגביע.
=־> עמ׳  147קתוני ת Cerastium
 ) 21( . 23עלי־כותרת גזורים לשניים ביותר ממחצית אורכם .העלים דמויי ביצה .עמודי־עלי . 3
=> עט׳  146פוכבית steiiaria
=> 24
*  . 23עלי־הכותרת תמימים או שסועים לשניים בפחו ת ממחצית אורכם
 .24התפרחת דומה לסוכך .עלי־הכותרת תמימים.
־=> עט׳  146סכיכון Holosteum
=>25
התפרחת אינה דומה לסוכך
 . 25עמודי־עלי  , 3עלה־הכותרת שסוע ער לשליש אורכו .הפרי הבשל בולט מתוך הגביע.
=> עמ׳  147קמוניה Cerastium
=־•26
או שסוע עד לרבע אורכו
 . 26צמחים קירחים ,מכחילים .הכותרת קצרה מהגביע .הפרח בן  4עלי־גביע ששפתם קרומית4 ,
עלי־כותרת 4 ,עמודי־עלי ו־ 8אבקנים .אורך הפרי כמעט כאורך עלי־הגביע.
=> עט׳  147מנכןה Moenchia
*  . 26צמחים שעירים בעלי  5עמודי־עלי; ואם מספרם  ,4הרי מספר האבקנים  . 10הפרי הבשל בולט
מתוך הגביע.
=> עט׳  147ק תוני ת Cerastium
=־> 28
י
 ) 15( .27עורקי גביע  10או יותר
=>31
עורקי גביע 5
=>29
עמודי־עלי 2
או30>5=60
י־עלי  . 5-3עורקי גביע30 , 20 , 10 :
 . 29הגביע ירוק ,מספר עורקיו  15והם מסודרים ב* 5קבוצות ברורות ורווחים ביניהן.
=־> עט׳  139חלוק Petrorhagia
* . 29צבע הגביע אדוס־ארגמן ,מספר עורקיו  25-15ואורכו כ־ 1ס״מ .צבע הכותרת ורוד.
=> עמ׳  138בלרית Saponaria
 ) 28( . 30עמודי־עלי  . 3שיני הגביע קצרות בהרבה מצינור הגביע .בראש ציפורן הכותרת (הוא בסים
הטרף) יש קשקש.
־=> עמ׳  126צפתית Silene
*  .30עמודי־עלי  . 5שיני הגביע ארוכות מצינור הגביע ,שוות או קצרות ממנו במעט .אין קשקש בבסיס
הכותרת.
=» עמ ׳  126אגרוסטמה Agrostemma
 )27( . 31הגביע הפורה בעל  5צלעות דמויות כנף ,שבכל אחת עורק בולט לאורכה.
=־• עט׳  138סבונית Vaccaria
=> 32
* . 31הגביע הפורה חסר כנפיים
 . 32הפרחים יחידים בראשי ענפים ,או צבורים בקבוצות בנות  . 5-2הם עטופים בחפים עשבוניים או
=> 33
קרומיים ,החופים על כל הפרחים יחד! או החפים צמודים לחלקו התחתון של הגביע
=» 34
* . 32החפים אינם צמודים לפרחים
 . 33הפרחים על פי רוב בודדים! אם  3-2בקבוצה אז ,כל פרח עטוף בחפים עשבוניים .הגביע עשבוני.
=־> עט׳  139צפוץ Dianthus
* . 33הפרחים בקבוצות של  ! 5-2כל קבוצה עטופה בקבוצת חפים קרומיים .הגביע קרומי.
=> עט׳  139חלוק Petrorhagia
 ) 32( . 34הגביע צד וארוך ,רוחבו קטן לפחו ת פי  10מאורכו .על פי רוב הצמח חסר עלים בעת
הפריחה.
=> עמ׳  142ולדה Veiezia
=־> 35
* . 34הגביע קצר ורוחבו עולה על הנ״ל
=> 36
 . 35עלי־הכותרת תמימים או שסועים מעט בראשם לשתי אונות
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* . 35עלי־הכותרת שסועים לשלוש אונות :האמצעית גדולה ,מורחבת בראשה ,דומה לעוגן הפוך.
בני־שיח שעסיסם מעוצה והענפים נושאי הפרחים נימיים.
=> עמ'  138עגנן Ankyropetalum
 . 36הגביע צינורי ,בעל  5צלעות .בץ הטרף של עלה־הכותרת לציפורן המעבר חר.
=־> עמ׳  137בולנתוס Boianthus
* . 36הגביע פעמוני ,ללא צלעות .מטרף עלה־הכותרת לציפורן שלה המעבר הדרגתי.
=> עט׳  136גפסנית Gypsophiia

אגרוסטמה Agrostemma
עשבים חד־שנתיים ,זקופים ושעירים .העלים נגריים ,תמימים וחסרים עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים,
ארוכי עוקץ .הגביע בעל  5אונות ארוכות 5 .אבקנים מעורים בבסיס עלי־הכותרח ו־ 5חופשיים.
עמודי־עלי  . 5ההלקט נפתח ב־ 5שיניים .הזרעים רבים ,שחורים ודמויי כליה.

 . 1אונות־הגביע ארוכות מצינור־הגביע ומהכותרת .הכותרת סגולה.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר .השרון ,פלשת :הרי יהודה :בקעת
כנרות ,מדבר יהודה ,ערכות הירדן.
< $אפריל-יוני( .ציור  .) 259טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
אגרוסטמת הש'ד 1ת A. githago L.

* . 1אונות־הגביע קצרות מצינור־הגביע ומהכותרת .הכותרת ורודה.
( 4ח״ש) שדות .נדיר מאוד .פלשת :אדום.
& אביב( .ציוד  .) 260טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
אגרוסטמה עלינה A. gracile Boiss.

צ פוני ת Silene
עשבים חר־שנתיים ,רב־שנתיים או בני־שיח .העלים נגדיים ,תמימים ,חסרי עלי־לוואי .הפרחים רו־מיניים
על פי רוב .הגביע בעל  5שיניים ו־ 60-10עורקים ,ואינו נושר .עלי־כותרת  , 5בעלי ציפורן וטרף
עם שיניים או קשקשים (המכונים ״קשקשי־הכותרת״) בבסיס הטרף (ציור  :) 262לעתים אין כותרת.
אבקנים  5 :1 0מעורים בעלי־הכותרת ו־ 5חופשיים .השחלה נישאת על עוקץ .ההלקט נפתח ב־ 6שיניים
או ביותר ,נישא על פי רוב על נו שא־הפרי(עוקץ המצוי בין בסיס הגביע לבסיס הפרי .ציור  263ב).
הזרעים רבים ,רמויי כליה.
הגביע בעל

הגביע בעל
ע בעל

 10עורקים=>5
=>2
 30 , 20או  60עורקים
 20עורקים=>3
 30או  60עורקים=־>4
צמחים חד־שנתיים ,נמוכים מ־ 20ס״מ ,שעירים ודביקים.
הגביע הפורה חרוטי ,וקוטרו פחות מ־ 5מ״מ .עלי־הכותרת
תמימים.
( 4ח״ש) שרות וערבות .נ פ ק .השרון  :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,שומרון ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
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הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה,
בקעת יס־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציורים  .) 264 , 261טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
צפ תי ת מערקת s . conifiora otth
צמחים רב־שנתיים ,גובהם עד  0 70״מ ,קירחים ומבהילים.
דמוי פעמון ,וקוטרו כ־ 1ס״מ .עלי־
הכותרת שסועים לשתי אונות בראשם.
♦ (ר״ש) שדות וכתות .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
מרס-יולי( .ציור  .) 265טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
צפ תי ת נפוחה S. vulgaris (Moench) Garcke
(ראה שם נרדף)
( )2הגביע בעל  30עורקים ,ואורכו  2-1.5ס״מ .הגביע
שיני הגביע כחצי אורך צינור הגביע.
לשתי אונות בראשם על פי רוב ,אך
לעתים רחוקות תמימים.
♦ (ח״ש) שדות וערבות .נריר .פלשת :הגליל התחתון ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון,
מרבד יהודה ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 266טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
צפתית מחירטת conoidea L .

הגביע בעל  60עורקים ,אורכו  1.5-1.2ס״מ ,והוא גלילי עד
דמוי ביצה בהבשלת הפרי :אורך שיני הגביע כמעט כאורך
צינור הגביע .עלי־הכותרת שסועים לשתי אונות בראשם.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר מאוד .שומרון ,הרי יהודה :החרמון,
הגולן ,מואב.
אפריל-יוני( .ציור  .) 267טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.

צפך?ית גדולת־שנים s. macrodonta Boiss.
( ) 1צמחים רב־שנתיים בעלי בסיסי מעוצה .בעת הפריחה חלק
=6 >1
מן הענפים אינם נושאים פרחים
צמחים חר־שנתיים .בעת הפריחה נישאים פרחים על מרבית
=־> 16
הענפים
בני־שיח בשרניים של מישור החוף ,הגדלים בעיקר בחולות
ובקרבת הים .צבע הכותרת לבן עד ורוד.
♦ (ב״ש) חולות לחוף היס־התיכון .נפוץ .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב.
 $gמרס-יולי( .ציור  : 268צילום בעט׳  .)939טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני.

צפתית פשרנית s. succuienta Forssk.
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=> 7
עשבים רב־שנתיים שעליהם אינם בשרניים
=־> 8
הגביע קירח או דביק ,אך אינו שעיר
=> 11
*  . 7הגביע שעיר
=> 9
הגביע עולה על  11.5מ״מ
הפרחים זקופים .אורך
מטה .אורך הגביע  10-8מ״מ .עלי־
הפרחים נטויים כלפי
הכותרת שסועים בראשם ל־ 2אונות צרות ,צבעם לבן על פי
רוב :ציפורן הכותרת שעירה.
( 4ר״ש) בתות ,שדות מעובדים ונטושים .נ פ ק .עמק עכו,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 269טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.

צפתית מפשקת S. longipetala Vent.
הפרי ארוך פי  2-1.5מנושא־הפרי .טרפי הכותרת חסרי
=> 10
עורקים .אורך עלי־הכותרת  3ס״מ
נושא־הפרי ארוך מהפרי .אורך עלי־הכותרת ער  2ס״מ .טרפי
הכותרת בעלי עורקים סגולים.
( 4ח״ש או ר״ש) סלעים ,בשטחי חורש ובתה .נדיר .הגליל
העליון ,הגליל התחתון :בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
 #מרס-אוקטובר( .ציור  .)270טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

(ראה שם נרדף)

צפתית מציו־ת S. reinwardtii Roth

 . 10אורך הגביע הפורה  42-23מ״מ.
( 4ר״ש) בתות ,בעיקר בקרקע רנדזינה על קרטון חווארי.
נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה:
בקעת כנרות :עמון.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .)271טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
צפךנית גרולה S. swertiifolia Boiss.
(ראה שם נרדף)

* . 10אורך הגביע הפורה  18-12מ״מ.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים וקרקע עמוקה .נדיר .הרי יהודה:
החרמון ,אדום.
& מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.

צפתית הלבנון S. libanotica Boiss.
 )7( . 11עלה־הכותרת שסוע לשתי אונות
=־> 12
* . 11עלה־הכותרת שסוע ל־  6-4אונות .הגביע מתנפח לאחר הה 
בשלה ,ואז קוטרו  1.5-1ס״מ ואורכו  3-1.5ס״מ :על עורקיו
יש שערות רכות כמשי.
( 4ר״ש) בין שיחים .נדיר מאוד .הגליל העליון .בקעת
חולה :החרמון.
& יוני( .ציור  .) 272טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

צפתית מציצת S. physaiodes Boiss.

משפחת הצפרניים

 . 12נושא־הפרי כאורך הפרי או ארוך ממנו ער פי  . 1.5הגביע
מכוסה שערות בלוטיות ,אורכו כ־ 2ס״מ .הכותרת לבנה.
( 4ר״ש) בצל החורש .נדיר .הגליל העליון ! החרמון ,הגולן.
&י אפריל-יוני( .ציור  .)273טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
צפ תי ת איטלקית itaiica (L.) Pers.

=> 13
* . 12נושא־הפרי ארוך בהרבה מהפרי
 . 13הגביע הפורה נפוח וקוטר חלקו העליון  10מ״מ .העלים
סדורים כשושנת בראש גבעול קצר מעוצה  :עלי־גבעול־הפ־
ריחה קטנים וצרים מהעלים שבשושנת.
( 4ר״ש) צוקים :רום  2,800-2,100מ׳ .נדיר .החרמון.
 >§3יוני-אוגוסט( .ציור  .)282טיפוס התפוצה  :יס־תיכוני הררי.
צפתי ת שנונת־כווזרת odontopetaia Fenzl

*. 13
. 14

*. 14
. 15

*. 15

. 16
*. 16

הגביע הפורה אינו נפוח ,וקוטר חלקו העליון קטן מ־ 10מ״מ
=> 14
עלי־גבעול־הפריחה צרים ,רוחבם  1-0.5מ״מ .הצמח מעוצה
בבסיסו .התפרחת זקופה .
( 4ר״ש) חצץ למרגלות מצוק :רום  1,750מ׳ .נדיר מאוד.
החרמון .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
צ פ תית צרת־עלים stenobotrys Boiss. et Hausskn.
=» 15
רוחב עלי־גבעול־הפריחה עולה על  2מ״מ
התפרחת דמוית אשכול ,עם  7-3פרחים הנישאים על פי רוב
על עוקצים שאורכם כמעט כאורך הגביע ,בראש ענפים :או,
לעתים רחוקות ,הפרחים בודדים בראש ענפים ארוכים .שפת
עלי־הגבעול ישרה.
( 4ר״ש) סלעים וצוקים .נדיר מאוד .הגליל העליון ,שומרון,
הרי יהודה :מדבר יהודה.
&׳ מרס-מאי( .ציור  .)274טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
צפתית אפרה grisea Boiss.
התפרחת דו־קרנית ,עם פרחים בודדים בין זוגות הענפים.
עוקצי־הפרחים קצרים בהרבה מהגביע .שפת עלי־הגבעול
גלית .הפרחים נוטים לצדדים בעת הפריחה.
( 4ר״ש) שדות מעובדים או נטושים ובתות .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציור  .) 275טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף) צפ תי ת ענפה
iichotoma Ehrh. subsp. racemosa (Otth.) Graebner et Graebner fil.
( ) 5בגב הזרע ח ר ק עמוק ולשני צדדיו כנפיים גליות (ציור
=> 17
)277
אין לזרע כנפיים גליות :אם הזרע מ ח ו ק ,ה ח ר ק אינו עמוק
= >

20
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משפחת הצפרניים
 . 17הכותרת בולטת מהגביע באורך העולה על מחצית אורך הגביע
־=> 18
* . 17הכותרת חבויה בתוך הגביע או בולטת ממנו באורך  2-1מ״מ
=> 19
 . 18אחד משני החפים ארוך באופן ניכר מהשני .צבע הכותרת
לילך־ורוד או לבן .אורך הפרי כאורך נושא־הפרי או כפול
ממנו.
( 4ח״ש) בתות ,שדות ,ערבות ומדבריות .נ פ ק .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב ה עב ,הר הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה ; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& פברואר-אפריל( .ציורים  .) 277 , 276טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני.

צפתית מגונת S. colorata Poiret

1.3X

* . 18החפים שווים באורכם .צבע הכותרת לבן .הפרי כמעט יושב,
ואורכו פי  3או יותר מאורך נושא־הפרי.
( 4ח״ש) ערבות ובתות .נריר מאוד .הרי יהורה ,צפון הנגב:
מדבר שומרון.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 277טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

צפתית מקפחת זן גדול־פרח S. apetaia Wind. var. grandiflora Boiss.
 ) 17( . 19הכותרת אינה בולטת מתוך הגביע הירוק ,וצבעה ירקרק־
צהבהב .עורקי הגביע ואונותיו ירוקים ,מכוסים שערות קצרות
הפונות כלפי מעלה.
( 4ח״ש) ערבות ,שדות בור ובתות .נ פ ק .השרון ,פלשת:
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! הגולן ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 277טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
צפתית מקפחת זן טפוסי S. apetaia Wind.
* . 19הכותרת בולטת מהגביע כרי  2-1מ״מ ; צבעה ורור־סגול .עורקי
הגביע ואונותיו אדומים ,מכוסים שערות ארוכות מפושקות או
פונות כלפי מעלה.
( 4ח״ש) ערבות ,שרות־בור וכתות .מצוי .הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח.
&י פברואר-אפריל( .ציורים  .) 278 , 277טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף) צפתית אל3סנךרונית s. alexandrina (Ascherson) Danin
 ) 16( . 20ראש הגביע הפורה אינו מ כ ו ק מתחת לראשו בדומה
=>21
לצוואר של כד (ציור )280
ראש הגביע הפורה מ כ ו ק מתחת לראשו בדומה לצוואר של
=>33
כר (ציורים  300א 301 ,ב)
 . 21צמחים קירחים ,דביקים לפחו ת בחלקם העליון .העלים ,לפחות
=>22
העליונים ,דמויי סרגל ,כפופים מטה בשוליהם
צמחים שונים מהנ״ל בשעירות ובצורת העלים=>23

משפחת הצפרניים
 . 22אורך ההלקט כאורך נושא־הפרי .הכותרת בצבע לבן־קרם!
אורך אונות־הכותרת דמויות הסרגל כ־  3/4מאורך כל הטרף ;
קשקשי־הכותרת משונשנים בררך־כלל.
( 4ח״ש) מדבריות חמים ,ערבות ובתות־ספר בקרבת סלעים
ובבתי־גידול מופרעים .נ פ ק .השרון ,פלשת :שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה! הגולן ,מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציורים  ! 285,279צילום בעט׳  .)974טיפוס
התפוצה :מזרח סודני.
צפתית דקיקה S. linearis Decaisne
*  . 22ההלקט ארוך פי  3-2מנושא־הפרי .הכותרת בצבע לבן ער
ורוד! אורך אונות־הכותרת כשליש מאורך כל הטרף! קשקשי
הכותרת אינם משונשנים.
( 4ח״ש) בתות ושטחי צומח עשבוני על קרקעות חוליות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! מערב הנגב.
& אפריל-יוני( .ציורים  .) 284 ,280טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני.
צפתי ת חופית S. modesta Boiss. et Blanche
 )21( . 23כל עלה־כותרת מצויד בבסיס הטרף בזוג שיניים ובראשו
בזוג אונות .הגביע על פי רוב אדום בעת הפריחה! עורקיו
אינם בולטים .צבע הכותרת ורוד־סגול.
( 4ח״ש) שדות ,מטעים וכרמים ,על פי רוב על טרה רוסה,
וקרחות בחורש .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
 $3ינואר-אפריל( .ציורים  ! 283 , 281צילום בעמ ׳ .)939
טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
צפתית מצרית S. aegyptiaca (L.) L. fil.

131

הצפוניים

חוליות

אין שיניים בבסיס הטרף של עלי־הכותרת =>24
& . 24העלים בשרניים .צמחי חוף הים או צמחי קרקעות
=־>25
*  . 24העלים אינם בשרניים ־=>26
 . f S iPצמחים זקופים ,גובהם  10-5ס״מ ,והם מכוסים שערות בלו־
' 25‘0
טיות .אורך העלה  0 1״מ .אורך הפרחים  9-6מ״מ .צבע
v£ / $־} ן
הכותרת אדמדם.
׳!;■* vז ״
♦ (ח״ש) צוקים וחולות במדרונות אל חוף הים־התיכון.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון.
<&׳ מרס-אפריל( .ציור  : 286צילום בעט׳  .)939טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.
צ פתי ת זעירה S. sedoides Poiret

צמחים שרועים ,קוטרם עד  20ס״מ ,והם מכוסים שערות
דביקות .אורך העלים עולה על  1ס״מ .אורך הפרחים 25-15
מ״מ .צבע הכותרת לבן ,לעתים רחוקות ורוד.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון :מערב
הנגב ,דרום הנגב :בקעת ים־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
> מרס-מאי( .ציור  .) 287טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
83
צפתי ת החולות , viliosa Forssk.
( ) 24עלי־הכותרת תמימים בראשם ,או בעלי זוג אונות שאורכן
27
עד כרבע מאורך הטרף
עלי־הכותרת שסועים לאונות שאורכן שליש מהטרף או יותר
=־> 28
עלי־הכותרת תמימים .אורך ההלקט כמעט כאורך נושא־הפרי.
הגביע אדום ומכוסה שערות בלוטיות.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות ,מעוברות על פי רוב .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת תולה ,בקעת כנרות:
הגולן.
♦ פברואר-אפריל( .ציור  .) 288טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
צ פתי ת שחומה . fuscata Brot.
עלי־הכותרת שסועים בראשם לאונות קצרות .ההלקט ארוך
פי  3-2מנושא־הפרי .הגביע קרומי ,לבן או ורוד ,עם שערות
פשוטות ,קטנות והדוקות.
( 4ח״ש) שדות נטושים ושרות מושקים .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן.
מרס-מאי( .ציור  .)289טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
צפתי ת אדמומית S. rubella L.
( )26הגביע ,ועל פי רוב גם חלקו העליון של הגבעול
=> 29
— שעירים
הגביע קירח .חלקיו העליונים של הצמח חסרי שערות ,אך
דביקים .הכותרת לבנה ,שסועה לזוג אונות.
( 4ח״ש או ר״ש) סלעים ,בשטחי חורש ובתה .נדיר .׳הגליל
העליון ,הגליל התחתון :בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון,
הגולן ,הגלעד.
> מרס-אוקטובר( .ציור  .) 270טיפוס התפוצה :מזרח ים־
88
תיכוני.
צפתי ת מצירת S. reinwardtii Roth
(ראה שם נרדף)

משפחת הצפרניים
. 29
* . 29
. 30
*. 30

שערות בלוטיות מצויות על חלקי הצמח העליונים => 30
השערות על חלקיו העליונים של הצמח פשוטות ולא בלוטיות
=> 32
טרף עלה־הכותרת סגול או ורוד :אונות עלה־הכותרת דמויות
=» 31
ביצה הפוכה .הגביע אדום או אדוס־עורקים
טרף עלה־הכותרת לבן ,ורוד או ירוק־צהבהב .האונות דמויות
סרגל או כמעט כך .הגביע ירוק וחסר כל צבע אדום.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות במדבר .נדיר .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .)290טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
צפתית ערבית 1iss.
(ראה שם נרדף)

 . 31טרף עלה־הכותרת סגול ער אדום .אונות עלה־הכותרת דמויות
ביצה הפוכה ,ציפורן עלה־הכותרת ארוכה פי  2מהטרף.
ההלקט ארוך פי  3-2מנושא־הפרי.
( 4ח״ש) שרות נטושים בקרקעות קלות ,כבדות ואבניות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגלעד ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  : 291צילום בעט׳  .)939טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.

צפתית אךצישףןלית S. palaestina Boiss.
* . 31טרף הכותרת ורוד על פי רוב ,האונות מוארכות ,ציפורן
עלה־הכותרת כמעט כאורך הטרף .ההלקט ארוך פי 2-1
מנושא־הפרי.
( 4ח״ש) שדות ,בתות וערבות .מצוי .פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :הגולן ,הגלעד,
עמון.
פברואר-מאי( .ציור  : 292צילום בעט׳  .)939טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני.

צפתית ומשקאית Boiss. et Gain.
 ) 29( . 32צמחים נמוכים ,גובהם  7-4ס״מ ועליהם דמויי ביצה או
דמויי אזמל .אורך הגביע  6-4מ״מ .קשקשי־הכותרת בעלי
 4-2שיניים :ציפורן עלה־הכותרת ארוכה פי  2.5-2מהטרף.
אורך נושא־הפרי(השעיר) כאורך הפרי .אין ח ר ק בגב הזרע.
( 4ח״ש) מדבר .נדיר מאוד .צפון הנגב .נאסף במאה ה־. 19
& מרס-אפריל( .ציור  .) 293טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
צפתית חוסון oiss.
* . 32צמחים שגובהם  30-10ס״מ ועליהם דמויי סרגל ,צרים
ומקופלים לאורכם .אורך הגביע  15-12מ״מ .קשקשי עלה־
הכותרת מעוגלים בראשם .ציפורן עלה־הכותרת ארוכה פי 1.5
מהטרף .אונות עלה־הכותרת סרגליות ,מפושקות ,צדן העליון
לבן והתחתון כהה .אורך נושא־הפרי(ה שעיר) כאורך הפרי.
בגב הזרע ח ר ק לא־עמוק ,ובצדדיו שקעים בדמות אוזן.
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העליון
צמחים שעירים

♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נ פ ק .פלשת :צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
 $מרס-אפריל( .ציור  .) 294טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
צ פ תי ת מךבךית . vivianii Steudel
(ראה שם נרדף)
( )20צמחים קירחים ,דביקים או שאינם דביקים בחלקם
=> 34
=» 35
צמחים דביקים ,לפחו ת בחלקיהם העליונים .חפי הפרחים
העליונים דמויי מרצע .עוקצי הפרחים קצרים :אורכם אינו
עולה על אורך נושא־הפרי .ההלקט מוארך ,דמוי ביצה ,אורכו
גדול פי  3-2.5מקוטרו והוא בולט מתוך הגביע.
♦ (ח״ש) שדות מעובדים ומוכרים .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון:
הגלעד.
מרס־יולי( .ציור  .) 295טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
צפתי ת ד מ ק ה S. muscipula L.
צמחים שאינם דביקים .חפי הפרחים העליונים דמויי אזמל.
עוקצי הפרחים ארוכים מנושא־הפרי ,ועוקצי פרחים הנמצאים
כהסתעפות ענפים אף ארוכים מהגביע .ההלקט קצר ,דמוי
ביצה ,אורכו עולה ב־  3-2מ״מ על קוטרו והוא חבוי בגביע.
♦ (ח״ש) בתות ושדות נטושים .מצוי פה ושם .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב :בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
ינואר-אפריל( .ציור  .) 296טיפוס התפוצה :מזרח ומרכז
ים־תיכוני.
צפ תי ת ןךסנית s. behen L.
( ) 33עלי־הכותרת מפורצים בראשם לזוג שיניים או אונות.
=> 36
אורך נושא־הפרי עולה על  1מ״מ
עלי־הכותרת תמימים או משוננים .נושא־הפרי קצר מ־ 1מ״מ.
התפרחת חר־צרדית .אורך הגביע  10-7מ״מ ,הוא מכוסה
שערות פשוטות ,שערות בלוטיות ומספר זיפים גדולים הנטויים
כלפי מעלה.
♦ (ח״ש) שדות וצומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
השפלה :בקעת חולה :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
<& פברואר-אפריל( .ציור  .) 297טיפוס התפוצה :מערב אידו־
סיבירי ויס־תיכוני.
צפ תי ת צךפתית s. gaiiica L.
=־> 37
אורך אונות עלי־הכותרת עד  1/4מאורך הטרף
אורך אונות עלי־הכותרת עולה על  1/3מאורך הטרף => 38
עורקי הגביע מכוסים זיפים ארוכים ,שבסיסם רחב וקצותיהם
פונים כלפי מעלה .ההלקט כדורי ומתחדד כלפי ראשו .אורך
נושא־הפרי  3.5-3מ״מ .שיני הגביע דמויות מרצע ,לבנות
וריסניות בשפתן.
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♦ (ח״ש) שדות נטושים על קרקע חולית .נדיר מאוד .השרון,
פלשת.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 298טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
צפרנית Tשרונית Boiss.
• • IT
*  . 37עורקי הגביע אינם מכוסים זיפים ארוכים כנ״ל .ההלקט מוארך.
נושא־הפרי מעובה ,ואורכו  7-4.5מ״מ .שיני הגביע קצרות
וקטומות בראשן.
♦ (ח״ש) שרות מעוברים ונטושים .מצוי .פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן,
הגלעד ,עמון .אדום.
 83פברואר-אפריל( .ציור  .) 299טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
צפ תי ת עבת־עקץ Fenzi

מוארכים.

=»39
אורך שיני הגביע עולה על  4מ״מ
=>40
אורך שיני הגביע אינו עולה על  2מ״מ
הכותרת
עלי־הכותרת בצבע ארגמן ,בצדם התחתון עורקים.
ההלקט ארוךפי
 3-2מנושא־הפרי .אין חריץ בגב הזרע.
♦ (ח״ש) ערבות וצומח עשבוני .מצוי .השרון ,פלשת :עמק
יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה ,מערב הנגב :מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
> פברואר-אפריל( .ציור  .) 300טיפוס התפוצה :מזרח ים־
83
תיכוני(אנדמי).
צפתית חדת־שנים S. oxyodonta w. Barbey
* . 39עלי־הכותרת בצבע ורוד ,כמעט חבויים בתוך הגביע .ההלקט
ארוך פי  10-5מנושא־הפרי .יש תריץ בגב הזרע.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
אדום.
< $מרס-אפדיל( .ציור  .)301טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
משננת s. tridentata Desf.
צפתית
YV N I
• *I T
 ) 38( .40הכותרת בולטת מהגביע לפחות כדי שליש מאורכו
=41 >5
*  .40הכותרת חבויה (בין הגביע לשחלה) :צבעה לק־ירקרק.
♦ (ח״ש) גומות בסלעים ,גינות וקרקעות מהודקות בצדי
שבילים .נדיר .השרון ,פלשת :הרי יהודה :מדבר שומרון,
מדבר יהודה.
 83פברואר-אפריל( .ציור  .)302טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
הערה :הצמח דומה לצפרנית מקופחת ונבדל ממנה במבנה
הזרע(ראה להלן בזן הטיפוסי) ובשערות הבלוטיות המפושקות
בחלקו העליון של הגבעול.
צ פ תי ת לילית זן קצר־פווזרת
S. nocturna L. var. brachypetala (Rob. et Cast.) Rohrb.
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 .41הכותרת ורודה ,אדומה או סגולה! ואם לבנה ,אזי הצר
התחתון אינו ירקרק .ציפורן עלה־הכותרת ארוכה פי  2מאורך
הטרף .הזרע חסר  p nבגבו! ואם יש שקע ,הבליטות שלצדו
=> 42
מחודדות
*  .41עלי־הכותרת לבנבנים מלמעלה וירקרקים מלמטה! ציפורן
עלה־הכותרת ארוכה פי  3מהטרף .הזרע בעל  p nבגבו,
ושתי הבליטות שלצדו קהות .צמחים שעירים ודביקים בחלקם
העליון.
( 4ח״ש) בתות ,שדות וערבות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 303טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

צפרנית לילית s. noctuma L.

 .42צמחים בעלי שערות פשוטות ,שאינם דביקים .הכותרת ורודה
או לבנה .הקשקשים בבסיס הטרף של עלה־הכותרת גדולים
ומשוננים בראשם .הזרעים בעלי שקע בגבם ,והבליטות שלצדו
(בשפת הזרע) מחודדות.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .השרון ,פלשת.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 304טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
צפתי ת תל־אביכית S. telavivensis Zohary et Plitmann
*  . 42צמחים בעלי שערות בלוטיות ושערות פשוטות! דביקים.
הכותרת ארומה או סגולה .הקשקשים בבסיס הטרף של
עלה־הכותרת קטנים מאוד .הזרעים חסרי שקע בגבם.
( 4ח״ש) שדות נטושים בקרקעות קלות ,כבדות ואבניות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן! החרמון ,הגלעד ,מואב.
מרס-מאי( .ציור  ! 291צילום בעמ׳  .)939טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני.
צפ תי ת אךצ?שךאלית S. palaestina Boiss.

גפסנית Gypsophila
עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים או שיחים .קירחים או שעירים .העלים נגדיים ודמויי סרגל ,או צרים
ודמויי אזמל! חסרים עלי־לוואי .התפרחות מסועפות באופן דו־בדי .הפרחים קטנים ,על פי רוב דו־
מיניים .הגביע פעמוני ,בעל  5אונות .עלי־הכותרת לבנים או ורודים ,חסרים קשקשי־עטרה .אבקנים
 . 10עמורי־עלי  .2ההלקט נפתח על ידי  4קשוות ,ומכיל מעט או הרבה זרעים.
 . 1 1צמחים חר־שנתיים ,דביקים לפחות בחלקם העליון .מספר
=» 2
הזרעים בהלקט עולה על 5
' * . 1צמחים דב־שנתיים קירחים בעלי ענפים נימיים מסועפים למדי,
היוצאים מבסיס מעוצה .העלים בבסיס הצמח ארוכים ,דמויי
אזמל צר ומסולסלים .עלי הגבעולים הפורחים דמויי סרגל,
וחלקי הצמח העליונים ביותר חסרי עלים .עוקצי הפרחים
ארוכים פי  8-4מהגביע .אורך עלי־הכותרת  6-3מ״מ ,צבעם
לבן ,והם משורטטים לאורכם בפסים ורודים או סגולים .בפרי
 2-1זרעים שחורים מגובששים.
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( 4ר״ש) בתות־ספר ,ערבות ובתות על קרקעות חוליות .נפוץ.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון .עמק יזרעאל.
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
אפריל-נובמבר( .ציורים  : 306 , 305צילום בעט׳ .)969
טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
גפסנית ערבית G. arabica Barkoudah
בסיני גדלה גיפסנית נימית , G. capillaris (Forssk.) Christ.
הנבדלת מגפסנית ערבית בפירות המכילים  6-4זרעים.
 . 2צמחים שעירים .הגבעול מכוסה שערות מפושקות .העלים דמויי
אזמל ונמצאים לאורך כל הגבעול .עוקצי־הפרחים נימיים,
וארוכים פי  3-2מהחפים .הגביע מכוסה שערות מפושקות.
אורך ההלקט כאורך הגביע.
( 4ח״ש) ערבות .מצוי .הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :אדום.
 $מרס-מאי( .ציור  .)307טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
pilosa HudsonG.
גפסנית שעירה
(ראה שם נרדף)

*  . 2צמחים קירחים מכחילים .פרקי הגבעול העליונים דביקים.
העלים שבבסיס הצמח גדולים בהרבה מהעלים שעל גבעולי
הפריחה .עוקצי הפרחים נימיים ,וארוכים פי  20-10מהחפים.
הגביע קירח ,קצר מההלקט.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות וערבות .נדיר .פלשת :הר הנגב:
עמון ,מואב ,אדום.
& מאי-יוני( .ציור  .) 308טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
גפסנית דביקה G. viscosa Murray

בולנתוס Bolanthus
־1
עשבים רב־שנתיים .העלים נגדיים ,חסרי עלי־לוואי .החפים דומים לעלים .עוקצי הפרחים קצרים
מהפרחים או שווים להם באורכם .הפרחים קטנים ,דו־מיניים .הגביע צינורי ,מחומש עם  5צלעות
בולטות הנושאות שערות בלוטיות ארוכות ,קרומי בין הצלעות ,בעל  5שינים .עלה־הכותרת לבן דמוי
יתר עם טרף רחב וצפורן ארוכה וצרה .אבקנים  . 10השחלה מרובת־ביציות :עמודי־עלי  , 2הצלקת
לאורכם בצדם הפנימי .ההלקט נפתח ב־ 4שיניים.

 . 1צמחים בעלי שערות רכות וקצרות בלבד .קצות העלים מעוגלים
או קטומים .על צלעות הגביע יש שערות בלוטיות ארוכות.
( 4ר״ש) סלעים בישראל ובתות בעבר הירדן .נדיר מאוד.
מדבר שומרון  :עמון ,מואב ,אדום.
 >$gאפריל-מאי( .ציור  .)309טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
בולנתוס דק־גכעלל B. filicaulis (Boiss.) Barkoudah
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* . 1צמחים בעלי שערות רכות וקצרות וכן שערות ארוכות מפושקות,
במיוחד על גביעי הפרחים.
( 4ר״ש) סרקי סלעים במרומי החרמון .נדיר .החרמון.
& יוני-יולי( .צילום בעם׳  .) 968טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
הררי.
בולנתוס שעיר b . hirsutus (Labiii.) Barkoudah

עגנן A nkyropetalum
צמחים רב־שנתיים זקופים ,לעתים כדוריים שענפיהם דקיקים ובסיסם
מעוצה .העלים נגדיים ,רמויי סרגל ,נושרים במהרה ,התחתונים
שעירים העליונים קירחים .התפרחת דו־בדית מבוררת :החפים
קרומיים .הגביע גלילי בעל  5עורקים ו־ 5שינים קטנות .עלי־כותרת
 , 5לבנים־ורודים עד ארגמניים ,שסועים ל־ )5- ( 3אונות ,האמצעית
מתוכן גדולה ,מורחבת בראשה ודומה לעוגן הפוך .אבקנים , 10
בולטים מהכותרת .עמודי־עלי  , 2ארוכים.
( 4ב״ש) צומח עשבוני המפותח בקרקעות על בזלת וגיר ב חב ל
היס־תיכוני ,וכיסי קרקע במשטחי סלע במדבר .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה:
הגולן.
 #יוני־יולי( .ציור  .) 310טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
עגנן נימי A. gypsophiloides Fenzl

ביךיוז Saponaria
צמחים חד־שנתיים (בארץ) ,שעירים דביקים בגובה  20-10ס״מ:
הגבעול זקוף והסתעפותו דו־בדית .העלים נגדיים ,חסרי עלי־לוואי.
הגביע סגול־ארגמני ,בעל  5שינים ,גלילי בעת הפריחה ,ראשו נעשה
צר בגביע הפורה :עורקי הגביע  . 25-15עלי־כותרת ורודים ,הטרף
נעשה צר לצפורן ארוכה ,תמים או משונן מעט בראשו .אבקנים . 10
השחלה רבת ביציות.
( 4ח״ש) הרים .נדיר מאור .הגליל העליון(נ תון מהספרות).
&י אביב( .ציור  .) 311טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
רית אדמה'S. mesogitana Boiss. 3

סבוינית Vaccaria
עשבים חד־שנתיים קירחים ,בעלי גבעולים זקופים שהסתעפותם
דו־בדית .העלים נגדיים ,יושבים ,העליונים ביותר חובקים את
הגבעול ובסיסיהם לעתים מאוחים .הפרחים דו־מיניים .הגביע בעל
 5צלעות בולטות ו־  5אונות או שיניים :הצלעות הופכות לכנפיים
אחרי הפריחה .עלי־כותרת ורודים ,תמימים או משוננים באופן לא
סדיר בראשם .אבקנים  . 10נושא־הפרי קצר .ההלקט כדורי .הזרעים
רבים שחורים קוטרם  2מ״מ ופניהם מגובששים.
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( 4ח״ש) שדות מעובדים ,ובעיקר תבואות חורף .נפוץ .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מרבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח  :הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
& פברואר-מאי( .ציורים  .)313 , 312טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
סבונית השדה )Miller) Rauschert
(ראה שם נרדף)

חלוק Petrorhagia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים עדינים .העלים צרים .התפרחת מבודרת או דמוית קרקפת .הפרח דו־מיני.
הגביע חסר חפים או עטוף בבסיסו חפים דמויי־קשקשים ,בעל  5שיניים ו־ 15-5עורקים ,קרומי
בין  5העורקים או בין  5קבוצות העורקים .עלי־כותרת על פי רוב לבנבנים ,תמימים או בעלי
 2אונות בראשם .אבקנים  . 10השחלה  4־מגורתית בבסיסה ,חד־מגורתית בראשה .ההלקט מוארך,
רב־זרעים ,נפתח ב־  4שיניים.
 . 1הפרחים ערוכים בקבוצות דמויות קרקפת ,עטופות בחפים
קרומיים .עלה הכותרת בעל  2אונות.
♦ (ח״ש) בתות ושדות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הכרמל ,הרי יהודה ,צפון הנגב :הגולן,
הגלעד.
& פברואר-מאי( .ציור  ; 314צילום בעמ׳  .)933טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.
(ראה שם נרדף) חלוק שעיר P. velutina ( iuss.) P.W. Ball et Heywood
* . 1הפרחים בתפרחת מבוררת ,חסרת חפים .עלי־כותרת תמימים
=> 2
 . 2גובה הצמח עולה על  10ס״מ .עלי־הכותרת בולטים מהגביע.
אורך הגביע  8-7מ״מ והוא שעיר כין העורקים .אורך העלים
עד  4ס״מ.
( 4ח״ש) בתות וערבות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
שומרון ,הר הנגב :הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ; הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&י אפריל-מאי( .ציור  .) 315טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
ListonA.
חלוק עבה
(ראה שם נרדף)
*  . 2גובה הצמח אינו עולה על  10ס״מ .עלי־הכותרת אינם בולטים
על פי רוב מהגביע .אורך הגביע  7-6מ״מ ,והוא חסר שערות
בין העורקים .אורך העלים אינו עולה על  1ס״מ.
( 4ח״ש) מדבריות ובתות .נדיר .השרון :הר הנגב :מואב,
אדום.
&> אפריל-מאי( .ציור  .) 316טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי(אנד־
מי).
(ראה שם נרדף) חלוק ערבי P. arabica (j oiss.) P.W. Ball et Heywood

צ פון D ianthus
עשבוניים רב־שנתיים ,חד־שנתיים או בני־שיח .הגבעול מעובה במפרקים .העלים נגדיים ,צרים ודומים
לעלי הדמיים .הפרחים גדולים ,דו־מיניים ,בודדים או בתפרחות סופיות .הגביע צינורי ,עטוף בבסיסו חפים
דמויי קשקש ,בעל  5שיניים ,עורקיו מרובים .עלי־הכותרת  , 5בעלי טרף תמים ,משונן או מצויץ ,ארוכי
ציפורן .אבקנים  . 10ההלקט גלילי או דמוי ביצה ,נישא על נושא־פרי ,נפתח בראשו ב־ 4שיניים וזרעיו
רבים.
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מצויצים בראשם לאונות רבות ודקות שאורכן
על רוחבן=>2
* . 1עלי־הכותרת כמעט תמימים או בעלי שיניים שאורכן אינו עולה
=>4
 . 2בבסיס הגביע  6-4קשקשים גדולים מפושקים המסתיימים
בחוד דוקרני המופשל לאחור .טרף־הכותרת דמוי ביצה ,מ צו ק
בראשו :צבעו לבן או ורוד עם כתמים אדומים כהים בבסיס.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר מאוד .החרמון ,מואב.
<&> אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
צפרן הלבנון D. libanotis LabiU.
 14-10קשקשים הדוקים ורעופים=>3
 . 3צמחי צוקים של החבל היס־תיכוני מעוצים בבסיסם .טרף־
הכותרת שעיר בבסיסו ,צבעו ורוד עם כתמים כהים בבסיסו.
♦ (ר״ש) משתלשלים ממצוקים וצוקים .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן :החרמון,
הגלעד.
אפדיל-ספטמבר( .ציוד  : 317צילום בעם׳  .)939טיפוס
התפוצה :מורח ימ־תיכוני.
צ 5ךן משלשל D. pendulus Boiss. et Blanche

*  . 3בני־שיח הגדלים בסלעי הנגב .טרף־הכותרת קירח צבעיו לבן
או ורוד עם כתמים בבסיסו.
( 4ב״ש) כיסי קרקע של משטחי סלעים חלקים וצוקים .נדיר.
הר הנגב ,דרום הנגב :אדום.
 >§gיולי-ספטמכר( .ציורים  .) 322 , 318טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
צפרן סיני D. sinaicus Boiss.
=> 5
 ) 1( . 4הגביע מכוסה גבשושיות קטנות צפופות
=> 7
*  .4הגביע חסר גבשושיות
 . 5צמחים רב־שנתיים ,מעוצים בבסיסם .עלי־הכותרת משוננים
בראשם ושעירים בבסיס הטרף ,צבעם לבן או ודוד עם כתמים
ופסים כהים או ללא כתמים כאלה.
( 4ר״ש) בתות וערוצים בערבות ובמדבריות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השדון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3אפריל-אוקטובר( .ציוד  : 319צילום בעמ׳  .)939טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מין רב־צורות (פולימורפי) הכולל כיום גם את המין הידוע
כצפירן ענף .D. poiyciados Boiss.
strictus Banks et SolanderD.
צפרן בקור
(ראה שם נרדף)
*  . 5צמחים חד־שנתיים  :בעת הפריחה מסתיימים כל הענפים בפרחים
<=> 6
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 .6צינור־הגביע ושיניו בעלי עורקים ברורים :הקשקשים שבבסיס
הגביע קצרים ממנו.
♦ (ח״ש) בתות ושדות נטושים .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות :הגולן.
< $מרס־יולי( .ציור  .) 320טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

צפרן חד־שנתי D. tripunctatus Sm.
*  .6אין עורקים ברורים על צינור־הגביע אלא על השיניים בלבד,
חלק מהקשקשים שבבסיס הגביע ארוכים מהגביע.
♦ (ח״ש) בתות וקרקעות כבדות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
הגולן ,הגלעד.
& אפריל-יולי( .ציורים  .) 323 , 321טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.

צפוץ החדים D. cyri Fischer et C.A. Meyer
 )4( . 7אורך הגביע  0 3״מ ,פי  6-5מקוטרו :בבסיס הגביע 6
קשקשים .הפרחים בודדים בראשי גבעולים.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
מדבר יהודה ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)324טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
(ראה שם נרדף) צפדן להודה

D. monadelphus Vent, subsp. judaicus (Boiss.) Greuter et Burdet

*  . 7אורך הגביע עד  11מ״מ ,פחות מפי  3מקוטרו :בבסיס הגביע
 4קשקשים .הפרחים בודדים או בקבוצות של . 3-2
( 4ר״ש) קרקעית רולינות .נדיר .החרמון.
&> יוני-יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

צפירן קטן־פךחים D. micranthus Boiss. et Heldr.
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ולזיה Velezia
צמחים חד־שנתיים אשונים בעלי עלים דמויי סרגל או דמויי
מרצע :בעת הפריחה מרבית העלים יבשים .הפרחים קטנים ,כרגיל
בודדים או בזוגות .הגביע בעל  15עורקים 13-10 ,מ״מ אורכו
ו־ 1מ״מ רוחבו .עלי־הכותרת שסועים בראשם ל־ 2אונות ,צבעם
ורוד־ארגמן עם פסים כהים היוצרים יחד דמות כוכב במרכז הפרח.
אבקנים  5או  , 10בלתי שווים .ההלקט גלילי בעל זרעים מעטים.
♦ (ח״ש) בתות וגומות קרקע על סלעים קשים .נפוץ .עמק עכו,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ; החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס־יוני( .ציור  .)325טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
טקסון נוסף של הסוג ולד ה ( )V. fasciculata Boiss.השונה מולדה
אשונה בפרחיו היושבים כמעט ומקובצים לקבוצות בראש הענפים
נאסף בתחילת המאה בנצרת! יש הרואים בו מין בפני עצמו ואחרים
רואים בו זן של ולד ה אשונה.
ולדה אשונה V. rigida L.

א ת רי ה Arenaria
עשבוניים חר־שנתיים או רב־שנתיים .הגבעולים עדינים ,בעלי עלים נגדיים חסרי עלי־לוואי .הפרחים
קטנים ורבים .עלי־הגביע  , 5נפרדים .עלי־הכותרת על פי רוב  , 5לבנים או ורדרדים .אבקנים 10
או  . 5עמודי־עלי  , 3-2לעתים רחוקות  . 5-4ההלקט נפתח ב־  6קשוות תמימות או שסועות .הזרעים
דמויי כליה ,מגובששים.

 . 1עשבים רב־שנתיים שענפיהם העדינים יוצאים מבסיס מעוצה.
העלים בעלי פטוטרת .הכותרת ארוכה מהגביע.
( 2x _ 4ר״ש) סדקי צוקים מוצלים .נדיר .הגליל העליון ,שומרון,
הרי יהודה! החרמון ,הגלעד.
&> מאי-יוני( .ציור  .) 326טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
defiexa DecaisneA.
ארנמת הסלעים
(ראה שם נרדף)

* . 1עשבים חד־שנתיים .העלים חסרי פטוטרת .הכותרת כאורך
=־־ 2
הגביע או קצרה ממנו
 . 2הגביע קירח .עלי־הגבעול מוארכים ,דמויי אזמל עד דמדי
סרגל .עוקצי־הפרחים באורך  30-15מ״מ.
( 4ח״ש) בתות וחורשים .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו! הגליל
העליון.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 327טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
א ת מ ה נימית A. tremula Boiss.
*  .2הגביע שעיר .עלי־הגבעול דמויי ביצה .עוקצי־הפרחים באורך
=» 3
 12-2מ״מ .עלי־הכותרת קצרים מהגביע
 . 3אורך עלי־הגביע  3-2.5מ״מ .אורך הזרע  0.6-0.4מ״מ.
( 4ח״ש) שדות ,בתות ,צל שיחים על חול מיוצב ,סלעים
וערוצים בערבות .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל
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העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה  :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 >$מרס-אפריל( .ציור  : 328צילום כעט׳  .)968טיפוס התפוצה :
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.

אךנךיה מצרה A. leptoclados (Reichenb.) Guss.

*  . 3אורך עלי־הגביע  5-4מ״מ .אורך הזרע  1.2-1מ״מ.
♦ (ח״ש) כיסי קרקע וסדקים בסלעים .מצוי .החרמון.
&> מאי-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

אתריה חרמונית A. cassia Boiss.

צללית M inuartia
עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים או בני־שיח .העלים נגדיים ,דמויי סרגל או דמויי מרצע על פי רוב:
אין עלי־לוואי .הפרחים קטנים .הגביע בן  5עלים .הכותרת בעלת ( 5או  4או  )0עלים שצבעם
לבן או ורוד .אבקנים  10או פחות .עמודי־עלי  3או יותר .ההלקט נפתח ע״י  ) 5-( 3קשוות או
שיניים ומכיל הרבה זרעים.
=> 2
 . 1צמחים חד־שנתיים
* . 1צמחים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה וצורתם כר קוצני .העלים
מחטניים ,דוקרניים .התפרחות זקופות ובולטות מהכר ,נושאות
פרחים שקוטרם  7מ״מ.
♦ (ב״ש) מדרונות סלעיים; רום  2,800-2,000מ׳ .מצוי.
החרמון.
& מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.

צללית עךערית M. juniperina (L.) Maire et Petitmengin
.2

*. 2
.3

*.3

הגבעול מכוסה עלים רק בחציו התחתון .אורך החפים כאורך
שאר העלים .עלי־הכותרת ארוכים מעלי־הגביע על פי רוב
־=> 3
הגבעול מכוסה עלים לכל אורכו .עלי־הגבעול ארוכים באופן
=> 5
ניכר מהחפים .עלי־הכותרת קצרים מעלי־הגביע
אורך עלי־הגביע עד  2.5מ״&,״ראשם מעוגל .עוקצי־הפירות
הבשלים נוטים כלפי מטה על פי רוב .חלקי הצמח העליונים
=> 4
מכוסים שערות בלוטיות
אורך עלי־הגביע  5-3מ״מ ,ראשם מחודד .עוקצי־הפירות
נשארים זקופים גם בפרי .צמחים קירחים.
♦ (ח״ש) שדות נטושים וצומח עשבוני בעיקר על קרקעות
בזלת .נדיר .הגליל העליון! החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .) 329טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

צללית הדורה M. formosa (Fenzl) Mattf.
 .4אורך עלי־הכותרת  7-6מ״מ ,צבעם לבן או ורוד ,אורך עלי־
הגביע  2 - 2.5מ״מ .גב הזרע מצויר ב־  3-2שורות של בליטות
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מחודדות(נראו ת בהגרלה פי  .) 20אם עלי־הכותרת קצרים (בזן
קטךפותךת) ומגיעים לאורך  4-3מ״מ הזרעים כנ״ל.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני וקרקעות אבניות בערבות.
נפוץ .שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $פברואר-מאי( .ציור  : 330צילום בעט׳  ; 974צילום זרע
בעט׳  .)20טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
צללית נאה M. picta (Sibth. et Sm.) Bornm.
*  . 4אורך עלי־הכותדת  4-3מ״מ ,צבעם ורוד .אורך עלי־הגביע
 2.2-1.9מ״מ .גב הזרע חסר בליטות מחודדות (הגרלה פי .) 20
♦ (ח״ש) קרקעות לס בערבות; גדל רק בשנים גשומות .נדיר.
הר הנגב.
& פברואר-אפריל( .צילום בעט׳  : 938צילום זרע בעט׳ )20
טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
בהרי סיני גדלה בעיקר צללית סיני :בהר הנגב בו שני המינים
נאה במרבית השנים ואילו
צללית
נפגשים ,מתפתחת
האחרונים
TT
• T I
״
צללית סיני מתפתחת רק בשנים גשומות במיוחד ,על קרקעות
לסיות.
צללית סיני M. sinaica (Boiss.) Danin
 )2( . 5העלים והחפים דמויי סרגל ,אין בבסיסם שוליים קרומיים
6

בבסיס העלים והחפים יש שוליים קרומיים רחבים .קצות החפים
ועלי־הגביע כפופים לאחור בצורת אנקול .אין עלי־הכותרת.
התפרחת דמוית קרקפת צפופה ,מכילה פרחים עקרים ופרחים
פורים.
♦ (ח״ש) מדרונות אבניים :רום  1,600-1,100מ׳ .נדיר .החר
מון.
אפריל-מאי( .צילום בעט׳  .) 962טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני
ואירנו־טורני.
צללית מאנקלת M. hamata (Hausskn. et Bornm.) Mattf.
=> 7
 . 6עוקצי־הפרחים קצרים מהגביעים או שווים להם
*  . 6עוקצי־הפרחים ארוכים מהגביעים פי  5-2או יותר .עלי־הכותרת
לבנים ,קצרים מעלי־הגביע.
♦ (ח״ש) בתות ,שדות בור וגומות בסלעי גיר .מצוי .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח ; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
♦ ינואר-מאי( .ציור  : 331צילום בעט׳  .)974טיפוס התפוצה:
יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
צללית הפלאלם M. hybrida (Vill.) Siskin
(ראה שם נררף)

=> 8
עוקצי־הפרחים  0עד  1/3מאורך הגביע
עוקצי־הפרחים שווים לגביעים באורכם או מעט קצרים מהם.
♦ (ח ״ש) בתות ושדות בור .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת :השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ; החרמון ,הגולן.
 $gפברואר-אפריל( .ציור  .) 332טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
צללית למיתיכלנית M, mediterranea (Ledeb.) K. Maly
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אורך הגביע עד  5מ״מ .עוקצי הפרחים קצרים מאוד חקופים.
( 4ח״ש) סדקים וגומות בסלעים ,קרקעות אבניות .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& פכרואר-יוני( .ציור  .) 333טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
צללית אשמה M. decipiens (Fenzl) Bornm.

=־9 -

*  . 8אורך הגביע  6מ״מ או יותר
 .9עוקצי כל הפרחים והפירות זקופים.
( 4ח״ש) כיסי קרקע בסלעים ,ערבות .נדיר מאוד .הר הנגב!
החרמון(נפו ץ) ,מואב ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  ! 334צילום בעמ׳  .)963טיפוס התפוצה :
אירנו־טורני.
צללית מזרחית M. meyeri (Boiss.) Bornm.

*  .9חלק מהפרחים מפושקים או נטויים כלפי מטה.
( 4ח״ש) בתות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ! החרמון,
הגלעד.
<&> אפריל־יוני( .ציור  .) 335טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
צללית החרש M. globulosa (Labill.) Schinz et Thell.

בופוני TJה Bufonia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים ,או כמעט קירחים .העלים נגדיים ,יושבים ,דמויי מרצע ,צמודים
לגבעול ,חסרי עלי־לוואי .הפרחים קטנים ,בעלי  4עלי־הגביע ,ו־ 4עלי־הכותרת לבנים קצרים בהרבה
מהגביע .אבקנים  ,4קצרים .עמוד־עלי  . 1ההלקט דו־זרעי אורכו כמעט כאורך הגביע ,נפתח ב־ 2קשוות.

.1

צמחים חד־שנתיים .עלי־הגביע בעלי  3עורקים ,אורכם 4-3
מ״מ.
( 4ח״ש) בתות וערבות .נדיר .הגליל העליון ,שומרון ,הרי
יהודה! מדבר שומרון! החרמון ,עמון.
&י מרס-מאי( .ציור  .) 336טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
 3ופמןה אשונה b . virgata Boiss.

* . 1צמחים רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה .עלי־הגביע בעלי 7
עורקים ,אורכם  5-4מ״מ.
( 4ר״ש) בתות וצומח עשבוני .נדיר .הגלעד ,עמון.
 $יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
 3ופונןה שךביטנית B. ephedrina Rech. fil.
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כוכבית Steiiaria

עשבים חר־שנתיים (בארץ) עדינים .הגבעולים שבירים .העלים נגדיים ,פשוטים ,תמימים; אין עלי־לוואי.
הפרחים באשכול רו־בדי על פי רוב .עלי־גביע ( 5לעתים רחוקות  )4אינם נושרים .עלי־הכותרת 5
(לעתים רחוקות  )4לבנים ,שסועים ל־ 2אונות בראשם ,או אין עלי־הכותרת .אבקנים  , 10-1לפעמים
אין אבקנים .עמודי־עלי ( .)4 -( 3 )- 2ההלקט מכיל הרבה זרעים ונפתח ב־ 6קשוות.
 . 1חלקו העליון של הגבעול מכוסה שערות ואורך הגביע 6.5-4.5
מ״מ (מת־מין פוסט  )subsp. postii Hoimboeאו לאורך חלקו
העליון של הגבעול טור אחר של שערות ואורך הגביע  5-3מ״מ
(תת־מין טפוסי) ,או הגבעול קירח ומספר האבקנים רק 5-2
(תת־מין אליעןוי) .אורך עלי־הכותרת כאורך הגביע או לפחו ת
כחצי אורך הגביע (או אין עלי־הכותרת מ ן חסר־בוחדת).
אבקנים  10-5על פי רוב .קוטר הזרעים  1.3-0.8מ״מ ,צבעם
חופ־אדום כהה.
( 4ח״ש) שדות ומקומות לחים בצל עצים .מצוי .השרון,
פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :הגולן ,מואב.
& ינואר-אפריל( .צילום בעט׳  .)971טיפוס התפוצה! צפוני
— טרופי.
פוכבית מצוןה S. media (L.) Vili.
* . 1לאורך הגבעול יש טור אחר של שערות .אורך עלי־הגביע 5-2
מ״מ ,עלי־הכותרת חסרים או כחצי אורך הגביע ,או ארוכים
מהגביע בכ־ 1מ״מ .אבקנים  . 3-1קוטר הזרעים קטן מ־0.8
מ״מ ,צבעם חום־צהוב בהיר.
( 4ח״ש) גינות ,עציצים ,משתלות ומקומות לחים ומוצלים.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח! הגולן,
הגלעד ,עמון.
 $8אוקטובר-מאי( .ציור  ! 337צילום בעמ׳  .)959טיפוס הת 
פוצה :אירו־סיבירי וים־תיכוני.
כוכבית חורת s. pallida (Dumort.) Pire

סכיכ1ן Holosteum
עשבים חר־שנתיים קטנים .העלים התחתונים סדורים כשושנת ,העליונים נגדיים ,כולם חסרי עלי־לוואי.
התפרחת דמוית סוכך ועוקצי הפרחים בלתי שווים באורכם .עלי־גביע  , 5אינם נושרים .עלי־כותרת , 5
ארוכים מעלי־הגביע .אבקנים  10-8או  . 5-3עמורי־עלי  ! 3ההלקט גלילי ,נפתח על ידי  6שיניים כפופות
לאחורk ' O aj * .

אבקנים  , 10-8אורכם כמעט כאורך הגביע .עלי־הכותרת דמויי
ביצה ,מעוגלים בראשם .אורך ההלקט  10-8מ״מ.
♦ (ח״ש) ערבות ,בתות וצומח עשבוני .מצוי .הגליל העליון:
הרי יהודה ,הר הנגב :החרמון ,הגולן ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 338טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
סכיכ 1ן דביק H. glutinosum (MB.) Fischer et C.A. Meyer
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* . 1אכקנים  , 5-3קצוים מהגביע .עלי־הכותות מואוכים ,מ צ טווי ם
בוא שם .אווך ההלקט  7-5מ״מ.
♦ (ח״ש) עובו ת ו שוות בור .מצוי .השורן ,פלשת :הגליל
העליון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 339טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
סכיכון משנן h . umbeiiatum l .

מנכיה M oenchia
T I I V
עשבים חד־שנתיים מכחילים ,קירחים ואשונים .הפרחים בודדים או
במכבד מפושק .עלי־גביע  . 4עלי־הכותרת  , 4לבנים או תכולים
תמימים או משוננים בראשם .אבקנים  . 8עמודי־עלי  . 4ההלקט
נפתח כ־ 8שיניים :הזרעים מרובים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני בין עצי חורש .נדיר .הגולן.
י  $מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף) מנכןה עלינה
M. erecta (L.) P. Gaertner et al. subsp. octandra (Moris) Coutinho

ק מוני ת Cerastium
עשבים חר־ שנ תיי ם(ב א ח) ,שעירים על פי רוב .העלים נגדיים ,על פי רוב יושבים ,חסרי עלי־לוואי .הפרחים
ערוכים באשכול רו־בדי .עלי־הגביע  ) 4( 5עלי־הכותרת  )4( 5לעתים רחוקות  , 0לבנים בעלי שנץ או
שתי אונות בראשם .אבקנים  5 , 8 , 1 0או פחות .עמודי־העלי  5או  .4-3ההלקט קרומי ,על^פי רוב ארוך
מהגביע ונפתח בשיניים שמספרן כפול ממספר עמודי־העלי .הזרעים ר ב י ^
.1

ן הגביע
* .2

.3
*.3

עמורי־עלי  . 3ההלקט נפתח ע״י  6שיניים ,אורכו כ־ 6מ״מ
והוא ארוך מהגביע פי . 1.5
♦ (ח״ש) מקומות לחים ,קרקעות חרסיתיות עמוקות .נדיר.
הגליל העליון :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון :החרמון ,הגולן.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 340טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
ק תוני ת לקר ה C. dubium (Bast.) Guepin
(ראה שם נרדף)
עמודי־עלי  .)4( 5ההלקט נפתחע״י  10שיניים ,אורכו פי2
=>2
ההלקט ארוך פי  1.5או יותר מהגביע=>3
ההלקט קצר מעט מהגביע .הגביע והגבעול מכוסים בצפיפות
שערות פשוטות קשות ,ארוכות ,מפושקות או נטויות כלפי
מטה.
♦ (ח״ש) קרקעות שהתפתחו מאבני חול .נדיר .החרמון.
מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
קרנונית שעירה C. iiiyricum Ard.
אורך ההלקט פחות מ־ 11מ״מ ,שיניו שטוחות ושוליהן אינם
=>4
אורך ההלקט  18-11מ״מ ,שיניו כפופות לאחור בשוליהן
י=>

5
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 .4ההלקט כפוף בראשו כלפי מעלה .עוקצי הפרחים שזרים לגביע
באורכם או קצרים ממנו .הגביע הפורה זקוף או אופקי  :עלי־
הגביע מחוררים בראשם.
♦ (ח״ש) שדות ,גינות ושטחי צומח עשבוני .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהורה ,צפון הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה :הגולן ,עמון.
י  $פברואר-אפריל( .ציור  : 341צילום בעט׳  .)975טיפוס

התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
.קתונית ךביזקה C. glomeratum Thuill.
(ראה שם נררף)

*  .4ההלקט ישר בראשו .עוקצי הפרחים ארוכים מהגביע .בעת
ההבשלה הגביעים משולשלים כלפי מטה :עלי־הגביע מעוגלים
בראשם.
♦ (ח״ש) גומות בסלעים .נדיר .החרמון.
&> יוני־יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
ק מונית שבירה c. fragiiiimum Boiss.
 )3( . 5התפרחת צפופה .הגביע הפורה נפוח מעט .ההלקט ארוך
פי  3-2מהגביע.
♦ (ח״ש) שדות וצומח עשבוני .מצוי .חוף הכרמל ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה  :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר יהודה  :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $פברואר-מאי( .ציור  .) 342טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
ק מונית מ ר ק מ ת C. dichotomum L.

*  . 5התפרחת רלילה .הגביע נפוח מאוד בעת ההבשלה .ההלקט
ארוך פי  2-1.5מהגביע.
♦ (ח״ש) מדרונות אכניים .נדיר .החרמון.
 $מרס-יוני .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.

קמונית נפוחה c. inflatum Gran.
סגינה Sagina
צמחים חד־שנתיים ( ב א ח ) נמוכים ,נופם על פי רוב צפוף וסבוך ,ענפיהם עדינים .העלים נגדיים,
קצרים דמויי מרצע צר ,מאוחים בבסיסם לכעין נדן .אורך עוקצי הפרחים כאורך הפרחים או יותר.
הפרחים זעירים .עלי־הגביע  , 4מפורדים .עלי־הכותרת  ,4לבנים ,תמימים או שסועים בראשם ,לפעמים
חסרים .אבקנים  ( 4ב א ח) ,קצרים .עמודי־העלי  . 5-4ההלקט נפתח ב־  5-4קשוות .הזרעים זעירים.
 . 1העלה מסתיים בזיף שקוף .צמחים הגדלים על פי רוב בבתי־
גידול שבסביבת האדם.
♦ (ח״ש) סדקי מדרכות ,גינות ,חומות ,סלעים ,צומח עשבוני
ומקומות מוצלים .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :בקעת כנרות,
הגלבוע ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
&> פברואר-אפריל( .ציור  .)343טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.

סגינה זעירה S. apetaia Ard.

משפחת הצפוניים

149

* . 1העלה מעוגל בראשו או מחודד אך חסר זיף שקוף בראשו.
צמחים הגדלים בקרבת חוף הים בחופים שתשתיתם אינה חול
נקי.
♦ (ח״ש) חוף הים וקרבתו ,על פי רוב בקרקע שאינה חולית,
לעתים גם בגינות ובעציצים .נדיר .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון.
& ינואר־אפריל .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־תיכוני.
סגינה ח 1פית S. maritima G. Don

אספךגולה Spergula
עשבים חד-שנתיים או רב־שנתיים .העלים נגדיים ,דמויי סרגל או דמויי חוט! עלי־הלוואי קרומיים,
על פי רוב מאוחים אחד עם השני ויוצרים כעין נדן סביב המפרק :לעתים קרובות יש רק בחיקו
של אחד מזוג העלים הנגדיים ענף צדדי קצר רב־עלים .הפרחים קטנים ,לרוב דו־מיניים ,ערוכים
בתפרחת רו־ברית בראש הענפים .עלי־גכיע  , 5מפורדים ,בעלי שפה קרומית .עלי־כותרת  , 5תמימים,
לבנים או ורודים .אבקנים ( : 10-5)- 2עמודי־עלי  .) 5 -( 3הפירות הבשלים משולשלים כלפי מטה,
בעלי  ) 5-( 3קשוות .הזרעים עם או בלי מלל.
 . 1הגבעול ועלי־הגביע שעירים .העלים עם חריץ בצדם התחתון.
הזרעים בעלי מלל שרוחבו קטן בהרבה מרוחב גוף הזרע או
הזרעים חסרי מלל .עמורי־עלי  . 5ההלקט נפתח ב־ 5קשוות.
♦ (ח״ש) שדות נטושים ,שולי חלקות מעובדות וקרקעות
מהודקות ליד שבילים .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,מדבר
שומרון ,ערבות הירדן  :הגולן.
ינואר-אפריל( .ציור  .) 344טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
אספךגולת השרה S. arvensis L.
* . 1הגבעול ועלי־הגביע קירחים או בעלי שערות מועטות .העלים
חסרי חריץ בצדם התחתון .הזרעים בעלי מלל רחב שרוחבו
כמעט כרוחב גוף הזרע .עמודי־עלי  . 3ההלקט נפתח ב־3
קשוות.
♦ (ח״ש) ערבות ,מבכר קרקעות מלוחות או רכוזי הפרשות
של בעלי חיים .נפוץ .השרון ,פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
עמון ,מואב ,אדום.
ינואר-יוני( .ציור  .) 345טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
אספרגולה רפה S. fallax (Lowe) Krause
(ראה שם נרדף)

אספךגולךיה Spergularia
צמחים חר־שנתיים עדינים .העלים דמויי סרגל ,מלווים כעלי־לוואי קרומיים קטנים ,מרוחקים אחד
מהשני בכל מפרק :לעתים קרובות יש בחיק כל אחד מהעלים הנגדיים ענף צדדי קצר ,רב־עלים ,והעלים
נראים כערוכים ברורים .הפרחים לרוב דו־מיניים ,קטנים ,בראשי גבעולים של תפרחת דו־בדית מבוררת.
עלי־הגביע  , 5מפורדים ,קרומיים בשוליים .עלי־הכותרת  ,5לבנים ,תמימים .אבקנים ( 10לעתים רחוקות
 .)7-5עמודי־עלי  3או  . 5ההלקט נפתח ב־ 3או  5קשוות או שיניים .הזרעים רבים ,בעלי קרין
או מלל קרומי.
 . 1ההלקט ארוך מהגביע .לפחות חלק מהזרעים בעלי מלל =>  2י
=> 3
* . 1ההלקט קצר מהגביע .כל הזרעים חסרי מלל
אבקנים
רחב.
מלל
 . 2אורך ההלקט  9-7מ״מ .כל הזרעים בעלי
אI.6X .
 , 10עלי־הלוואי נפרדים.
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♦ (ר״ש או ד״ש) קרקעות בוציות ומלוחות .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות
הירדן! אדום.
& מרס-יוני( .ציורים  .) 347,346טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
אספךגולןץה מלולה S. maritima (All.) Chiov.
(ראה שם נרדף)
אורך ההלקט פחות מ־  6מ״מ .הזרעים העליונים שבהלקט
חסרי מלל ואלה שבבסיסו בעלי מלל .אבקנים  . 8-5עלי־הלוואי
מאוחים ער חצי אורכם ויוצרים נרן קרומי.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקעות בוציות ומלוחות .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח! הגולן ,עמון ,מואב.
& מרס-יוני( .ציור  .) 348טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
אספךגולוץה מלוחה S. saiina J. et C. Presi
(ראה שם נרדף)
( ) 1עלי־הלוואי רמויי אזמל ,מתחדדים בראשם ,צבעם לבן מכ 
סיף .אבקנים על פי רוב  . 10עוקצי הפרחים ארוכים מהפרחים.
♦ (ח״ש) קרקעות ביצתיות חוליות או חצציות .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי
יהודה ,מערב הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן!
הגולן ,עמון ,מואב.
& פברואר-יוני( .ציורים  .)355 , 349טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי וים־תיכוני.
)s. rubra (L.
j.
et
c.
Presi
אדמה
אספרגולריה
'
׳
T S -l
־ | T
־ JV I
עלי־הלוואי דמויי משולש רחב ,לא מכסיפים .אבקנים פחות
=> 4
מ־ . 10עוקצי הפרחים ארוכים או קצרים מהפרחים
אבקנים  . 3-2עוקצי הפרחים ארוכים מהפרחים ,צמחים נפוצים
במדבריות וערבות.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות ,מבכר קרקעות מלוחות או רכוזי
הפרשות של בעלי־חיים! גם בתות .נפוץ ושולט בכתמים.
השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& פברואר-מאי( .ציורים  ! 353 , 350צילום בעט׳  .)968טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ,אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
אספךגילןץה דו־אבזקנית . diandra (Guss.) Heidr. et Sart.

*  .4אבקנים ( .) 8-( 5-2 )0עוקצי הפרחים קצרים או שווים באורכם
לפרחים .צמחים נדירים.
♦ (ח״ש) שדות נטושים .נדיר מאוד .הרי יהודה ! הגולן ,עמון.
 $מאי( .ציורים  .) 354 , 351טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
אספךגולוץת  13ק1ן S. bocconei (Scheele) Graebner
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טלפיוין Telephium
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים על פי רוב מכחילים .העלים מסורגים ועלי־הלוואי זעירים ,קרומיים.
הפרחים קטנים ,מקובצים בראשי הענפים לתפרחות צפופות דמויות סוכך או קרקפת .עלי־גביע
 , 5בלתי נשירים ,מפוררים ,קרין בגבם ושוליהם לבנים .עלי־כותרת  , 5לבנים .אבקנים  . 5עמודי־
עלי  3כפופים לאחור .הפרי הלקט הנפתח ב־  4-3קשוות .הזרעים רבים ,דמויי ביצה או כדוריים.

 . 1הפרי בעל  30-25זרעים כדוריים חומים .צמחים של אזורים
שחונים.
( 4ר״ש או ח״ש) מדבריות חמים .נדיר .הר הנגב ,דרום
הנגב! ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! עמון ,מואב,
אדום.
 #מרס-יוני .טיפוס התפוצה! סהרו־ערבי וסורני.
טלפי1ן מיו ף ,T. sphaerospermum Boiss.

* . 1הפרי בעל  20-11זרעים דמויי ביצה שחורים .צמחי החרמון.
( 4ר״ש) סלעים ומדרונות אבניים .נדיר .החרמון.
& יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
טלפי1ן חךמוני T. imperati L.
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רב־פוי Polycarpon

עשבים חד־שנתיים קטנים וקירחים ( ב א ק) .העלים נגדיים או ברורים בני  4עלים :על פי רוב מוארכים,
או דמויי ביצה הפוכה! עלי־הלוואי קרומיים ,מכסיפים .הפרחים קטנים ,צפופים ,ערוכים בתפרחת
רו־בדית בראשי הענפים! החפים קרומיים .עלי־הגביע  , 5מפוררים ,בעלי קרין בגבם ושוליים קרומיים.
עלי־כותרת  , 5קטנים ,לבנים .אבקנים  . 5-3ההלקט חר־מגורתי מכיל הרבה או מעט זרעים ,נפתח ב־3
קשוות.
 . 1עלי־הגביע בעלי חוד ארוך ,ארוכים פי  4-2מהכותרת .על פי
רוב הפרח אינו נפתח .העלים דמויי ביצה שטוחים .צמחים
ירוקים.
( 4ח״ש) שרות ,צומח עשבוני ,גינות וסדקי מדרכות .נ פ ק
מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,אדום.
 >§3ינואר-נובמבר( .ציור  .) 356טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.
ךב־פךי מצוי P. tetraphyiium (L.) L.
* . 1עלי־הגביע קהים בראשם .אורך עלי־הכותרת כאורך עלי־הגביע.
הפרח נפתח על פי רוב .העלים מוארכים ,בשרניים ,נוטים להיות
גליליים .צמחים מאדימים.
נפוץ.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות במדבר ולאורך הים התיכון.
הנגב,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב
הר הנגב! אדום.
&י ינואר-מאי( .ציור  .) 357טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי
רב־פרי בשרני P. succulentum (Delile) Gay

פןיני ת Polycarpaea
עשבים רב־ שנ תיי ם( ב א ח) ,בסיסם מעוצה .העלים צרים ,נגדיים או ברורים מדומים ! עלי־הלוואי קרומיים.
ורבים ,ערוכים בתפרחות בראשי ענפים או לאורכם .עלי־גביע  , 5מפורדים ,בעלי שפה
המקיפה את השחלה.
 , 5לבנים ,קצרים מהגביע .אבקנים  , 5מאוחים בבסיסם לטבעת
העלי נושא צלקת דמוית גולה או בעל  3צלקות .ההלקט נפתח ב־  3קשוות ,מכיל ה רבה זרעים.

 . 1צמחים שעירים בעלי עלים אשונים .העלים ועלי־הגביע מחודדים
בראשם ומסתימים בזיף .עמוד־העלי בעל צלקת דמוית גולה.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות במדבריות חמים .מצוי .פלשת! הר
הנגב ,דרום הנגב! בקעת ימ־המלח ,הערבה! אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  ! 358צילום בעט׳  .)962טיפוס התפוצה :
צפון סודני.
פ תני ת שרועה P. repens (Forssk.) Ascherson et Schweinf.
צמחים קירחים בעלי ענפים עדינים ועלים רכים .העלים ועלי־
הגביע קהים בראשם וחסרי זיף.
( 4ר״ש) מדבריות חמים ,בין אבנים וסלעים .מצוי .הר הנגב,
דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה! הגלעד ,מואב ,אדום.
< $ינואר-אפריל( .ציור  ! 359צילום בעמ ׳  .)975טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי וסודני.
(ראה שם נרדף)
רוביריאה שרועה P. robbairea (0 . Kuntze) Greuter et Burdet
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לפלינגיה Loeflingia
עשבים חד־שנתיים קטנים ודביקים ,ענפיהם קשיחים ,מסועפים
באופן דו-בדי .העלים צרים ,דמויי מרצע ,נגדיים או בדווים
מדומים; עלי־הלוואי צרים ,מאוחים לבסיס העלה .הפרחים קטנים,
יושבים בחיק חפים מחודדים .עלי־גביע  , 5-4לכל אחד  2אונות
צדדיות ריסניות דמויות מרצע .עלי־הכותרת  , 5לבנים ,קטנים בהרבה
מהגביע.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות בערבות ומדבריות .נדיר .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב! ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה!
אדום.
 $gפברואר-אפריל( .ציור  .) 360טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

לפלימיה ספרדית L. hispanica L.
שרוכנית Corrigiola
עשבים קירחים חד־שנתיים או רב־שנתיים בעלי גבעולים שרועים .העלים מסורגים או לפעמים התחתונים
שבהם נגדיים; עלי־הלוואי קטנים ,קרומיים .הפרחים קטנים ,יושבים בחיק עלים על הגבעול או ערוכים
בצפיפות בקצות הגבעולים .עלי־גביע  , 5מפורדים ,שוליהם לבנים .עלי־כותרת  , 5לבנים ,אורכם שווה %־׳
או עולה על אורך עלי־הגביע .אבקנים  . 5השחלה חד-מגורתית ,מכילה ביצית אחת! צלקות U , 3
י'
קצרות .הפרי אגוזית בלתי נפתחת בעלת  3צלעות ,עטופה בגביע.

 . 1העלים צרים דמויי אזמל עד דמויי ביצה הפוכה .מרבית הפרחים
יושבים בחיק עלים על הגבעול ומיעוטם ערוכים כקבוצות בין
עלים בראש הגבעולים.
♦ (ח״ש) שדות וצדי דרכים .נדיר .השרון ,פלשת.
& ינואר-יוני( .ציור  .)361טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

שירוכנית החוף C. litoraiis L.

* . 1העלים דמויי סרגל .הפרחים בקבוצות דמויות קרקפת המרוכזות
בראש הגבעולים  :לפחות חלק מעוקצי התפרחת ארוכים מהעלים
שמחיקם יצאו.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות מוצפות בחורף .נדיר .השרון ,פלשת.
& ינואר-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
שירוכנית אךצישךאלית C. palaestina Chaudhri

עו־טל Gymnocarpos
בני־שיח ,הענפים מעוצים .העלים על פי רוב נגדיים ,צרים ובשרניים,
גליליים ,מתחדדים ובעלי זיף בראשם• ,עלי־הלוואי קטנים ,קרומיים.
הפרחים מקובצים בקרקפות תיקיות מדומות על עוקצים קצרים.
אונות הגביע  , 5נפררות ,מסתיימות כזיף קצר .עלי־כותרת  , 5נימיים,
קצרים בהרבה מהגביע .אבקנים  . 5עמוד־העלי בעל  3צלקות נימיות.
הפרי שקיק חד־זרעי הכלוא בתוך הגביע האשון.
♦ (ב״ש) סדקי סלעים קשים ,חשופים ומדורגים ,במדבריות,
ערבות ובואריות .נפוץ .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :מואב ,אדום.
 #ינואר־אפריל( .ציור  ; 362צילום בעט׳  .)951טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
ע מזל מךכרי G. decander Forssk.
(ראה שם נרדף)
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אלמות Paronychia

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים נגדיים על פי רוב :עלי־הלוואי והחפים קרומיים וצבעם כעין
הכסף .הפרחים קטנים ,מקובצים על פי רוב בתפרחות דמויות קרקפת .אונות־הגביע ( , 5)- 4עם או בלי
זיף בראשם .עלי־כותרת כרגיל  . 5אבקנים  . 5עמוד־העלי בעל  2צלקות .הפרי שקיק חר־זרעי הכלוא
בתוך הגביע האשון.
.1
*. 1
' .2
*.2

;

בראש אונות־הגביע יש חור או זיף ארוך ובשפתן מלל קדומי
=־> 2
=־> 4
אין זיף בראש אונות־הגביע ,שפתן אינה קרומית
החפים ארוכים ורחבים בהרבה מהפרחים .צמחים רב־שנתיים
=3 >5
או חר־שנתיים
החפים קצרים וקטנים מהפרחים .צמחים חר־שנתיים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .השרון :החרמון.
 $gפברואר-מרס( .ציור  .)363טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
echinulata ChaterP.
אלמות שפני
קוטר הקרקפת אינו עולה על  5מ״מ .בבסיס הגביע יש שערות
מאונקלות .צבע הגבעולים ירוק .צמחים רב־שנתייס בעלי חפים
מעוגלים בראשם ואורכם קרוב לאורך עלי־הגביע(תת־מין עךבי
 : subsp. arabicaציור  364ב) ,או צמחים חר־שנתיים בעלי
חפים מחודדים שאורכם עולה על אורך עלי־הגביע (תת־מין
ארוך־זיפים  : subsp. longiseta Batt.ציור  364ר).
י♦ (ר״ש או ח״ש) קרקעות חוליות במדבר ובמישור החוף,
ערוצי נחלים חצציים במדבר .מצוי .פלשת :השפלה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 364טיפוס התפוצה :סהרו ערבי.
במגדיר לצמחי א  pישראל ( ) 1948ובפלורה פלסטינה () 1966
נחשב אלמות ערבי תת־מץ חר־שנתי כאלמות ערבי האלמות ערבי
תת־מין ערבי כאלמות עז־שתי :השינוי שכאן נעשה בעקבות
מחקר חרש שנערך בסוג אלמות.
אלמות ערבי P. arabica (L.) DC .
(ראה שם נרדף)

* . 3קוטר הקרקפת עולה על  10מ״מ .בבסיס הגביע אין או יש
שערות .הגבעולים מאדימים .צמחים רב־שנתיים על פי רוב.
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,קרבת סלעים בערבות .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  : 365צילום בעט׳  .)967טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.
אלמות ה  3סף P. argentea Lam.

והדוקות לשפה

ארוכות ומפושקות

 ) 1( .4קוטר הזרע עד  1מ״מ .קוטר הקרקפות הבשלות קטן מ־7
מ״מ .אורך הגביע  3-2מ״מ ,השערות בשולי עלי־הגביע קצרות
=> 5
*  . 4קוטר הזרע מעל  1.3מ״מ .קוטר הקרקפות הבשלות עולה על
 10מ״מ .אורך הגביע  5-3מ״מ :השערות בשולי עלי־הגביע
=» 6

משפחת הצפרניים
 . 5צמחים הגדלים לאורך החוף ויוצרים כרים צפופים .העלים
דמויי ביצה או אזמל ,ועל פי רוב כ שתיים .הזרעים כדוריים,
צבעם חום־אדמדם מבריק.
< 4ר״ש) קרקעות חוליות במדרונות הפונים לים .נדיר .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
י& מרס-מאי( .ציורים  .)367,366טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני(אנדמי).
אלמות אךצישךאלי p. palaestina Eig
*  . 5צמחי סלעים וערוצים במדבר ,שאינם יוצרים כרים צפופים.
העלים דמויי סרגל ,מוארכים ואינם בשרניים .הזרעים דמויי
ביצה ,צבעם חום בהיר ואינם מבריקים.
( 4ר״ש) כיסי קרקע וסדקים בסלעים ,ערוצים במדבר .מצוי.
פלשת! השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערכה :עמון מואב ,אדום.
 $מרס־מאי( .ציור  : 368צילום בעט׳  .)967טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.
אלמות סיני P. sinaica Fresen.
(ראה שם נרדף)
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 )4 ( . 6לפחות אחד מעלי־הגביע בחלק מפרחי הקרקפת כפוף
אחורה.
< 4ר״ש) שדות בור .נדיר מאוד .חוף הגליל.
& מרס-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אלמות פפוף־גביע P. macrosepaia Boiss.
*  . 6כל עלי־הגביע זקופים.
( 4ר״ש) סדקי סלעים ובתות .מצוי .השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה :אדום.
& מרס-מאי( .צילום בעמ׳  .) 967טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
באלמות הקרקפות נכלל גם מין שתואר על פי צמח מנצרת-
אלמות ירדני  P. jordanica Chaudhriאשר קשה מאוד להבדילו.
אלמות הקךקפות p. capitata (L.) Lam.

זירפנית Herniaria
■t : -

קרומיים ,קטנים.
רוב :עלי־הלוואי
חד־שנתיים או רב־שנתיים שרועים ,העלים נגדיים על פי
תיקיות צפופות .עלי־גביע  . 5-4עלי־כותרת
מיניים ,ערוכים בקבוצות
 5קצרים או  .0אבקנים  . 5-2עמוד־העלי מחולק או שסוע ל־ . 2הפרי שקיק חד־זרעי בלתי
כלול בגביע ,או בולט מתוכו.
2
צמחים שעירים שגונם ירוק אפור=>
צמחים קירחים או מקריחים שגונם ירוק־צהוב רענן.
( 4ח״ש או ר״ש) בתה ,שדות בור וסדקי מדרכות .נדיר .חוף
הגליל ,עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון; השפלה ,הרי
יהודה :החרמון ,הגולן.
> מאי-יולי( .ציור  .) 369טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
98
תיכוני ואירנו־טורני.

ח־פנית קרחת H. glabra L.
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 . 2עשבים חד־שנתיים בעלי שורש רק ועדין ,הענפים שרועים,
מזדקפים בהתייבשם .אורך הפרח  1.5-1מ״מ .הגביע בעל 5
אונות.
♦ (ח״ש) שדות בור ,ערבות ,צדי דרכים .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה  :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 370טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
ךךפנית שעירה H. hirsuta L.
*  . 2עשבים רב־שנתיים בעלי שורש מעוצה .הענפים שרועים גם
=> 3
בעת התייבשם בקיץ .אורך הפרח  2-1.5מ״מ
 . 3הגביע בעל  4אונות .צמחי מדבר.
♦ (ר״ש) ערכות ומדבריות ,מגיע לשלטון בקרקעות מלוחות.
מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה !
מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .)371טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
ךךפנית מקפחת H. hemistemon Gay

 . W :t *3הגביע בעל  5אונות .צמחים הגדלים בחרמון.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים :רום  2,200-1,300מ׳ .מצוי .החר
מון.
& מאי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
דרפנית אפרה H. incana Lam.

! ב־ג ל ה Sclerocephalus
עשבים חר־שנתיים קטנים וזקופים .העלים נגדיים ,צרים .הפרחים
ערוכים בקרקפות בנות  7-3פרחים המעורים לעת ההבשלה בחפים
מתקשים וקוצניים :הקרקפת נושרת בשלמותה בהבשילה .הגביע
מעורה אל העלים המלווים את הפרחים 5 ,אונותיו דוקרניות .עלי־
כותרת  . 0אבקנים  . 5-2צלקות  . 2הפרי שקיק קרומי חד־זרעי.
♦ (ח״ש) מדבריות .נדיר .הר הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה.
פברואר-מאי( .ציור  .)372טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
רב־גלה ערבית S. arabicus Boiss.
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שביט Cometes
עשבים חד־שנתיים שרועים ,מכוסים בדלילות בשערות מסועפות.
העלים נגדיים או בדודים ,מרוחקים אחד מהשני ,דמויי אזמל
ומתחדדים בראשם ובבסיסם ; עלי־הלוואי קרומיים קטנים .הפרחים
יושבים בתפרחת דו־ברית דמוית קרקפת ,מלווים בחפים מסועפים־
מנוצים .עלי־הגביע קרומיים בראשם ,מסתיימים בחוד ,אורכם
 5-4מ״מ .עלי־הכותרת קצרים מעלי־הגביע .אבקנים  , 5מחוברים
בבסיסם .הפרי שקיק קרומי חד־זרעי .הקרקפת נושרת בשלמותה
בהבשלה.
♦ (ח״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר מאוד .דרום הנגב:
הערבה.
 $3מרס-אפריל( .ציורים  .) 374 , 373טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
שביט חבשי C. abyssinica S . Br.

פנפן Pteranthus
עשבים חד־שנתיים זקופים כמעט קירחים .העלים נגדיים או ברורים,
צרים ,דמויי סרגל ,בשרניים פחות או יותר .התפרחת מורכבת
מיחידות דו־בדיות ,כל יחידה בת  3פרחים היושבים על עוקץ משותף
הדומה לעלה רחב או כנף שטוחה .הפרח האמצעי פורה וסימטרי,
הצדדיים עקרים או פוריים ובלתי סימטריים .הגביע בן  4עלים
בלתי שווים .אין עלי־כותרת .הפרי שקיק ,כלול בגביע .יחידת
ההפצה היא התפרחת בשלמותה ; בזמן ההבשלה חלק מעלי־העטיף
מסועפים וקוצניים.
♦ (ח ״ש) ערבות ומדבריות ,שולט בקרקעות מלוחות .נפוץ ושולט
בכתמים .פלשת; השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים המלח ,הערבה!
עמון ,מואב ,אדום.
 $8ינואר־אפריל( .ציור  .)375טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
כנפן ק1צני P. dichotomus Forssk.

נוקשן Scleranthus
עשבים חד־שנתיים .פרקי הגבעולים בעלי שני פסי אורך שעירים.
העלים נגדיים ,דמויי סרגל ,שפת בסיסם קרומית והקרומים מתמזגים
בין כל זוג עלים ולעתים קרובות נושאים ריסים בשוליהם .הפרחים
ערוכים בקבוצות המלוות חפים הדומים לעלים .אונות הגביע , 5
אינן מפורדות עד לבסיסן ומחודדות בראשן .אין עלי־כותרת .הפרי
שקיק קרומי חד־זרעי כלול בגביע.
♦ (ח״ש) קרקעות בזלת .נדיר מאוד .הגולן.
 $3מאי-יוני( .ציור  .) 376טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
נוקשן מזרחי S. orientaiis Roessier

157

158

משפחת הסלקיים

מעזפחת הסלקיים

chenopodiaceae

382

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .או שיחים או לעתים רחוקות עצים! רבים מהם בשרניים .העלים
מסורגים או נגדיים ,פשוטים ,לעתים קרובות בשרניים ,גליליים או מנוונים לקשקשים; עלי־לוואי אין.
הפרחים קטנים ,דו־מיניים או חד־מיניים ,בודדים או ערוכים בקבוצות או בתפרחות מאורגנות ,בחיק
חפים ,מלווים לעתים בזוג חפיות .העטיף עשבוני בן  5-3אונות המאוחות כרגיל בבסיסן ואינן נושרות
לאחר הפריחה (ציור  ;) 379לעתים העטיף חסר או שהוא מוחלף על ידי חפיות(ציור  .) 382אבקנים . 5-0
השחלה כרגיל עלית ובה ביצית אחת! עמורי־עלי  .)4-3 -( 2הפרי שקיק או אגחית ,מלווה בעלי־עטיף
שאינם משתנים או משתנים וגדלים בהבשלה .הזרע בעל קליפה קרומית! העובר בצורת סליל או טבעת
או קשת; עמדת הזרע ביחס לפרי ״אנכית״(ציור  )377או ״אופקית״(ציור .)378
הגבעולים בשרניים ,בעלי פרקים ומפרקים בולטים לעין ומתפרקים על נקלה .העלים קשקשיים או
■=־> 2
גליליים ובשרניים (ציור )381
=> 8
הגבעולים אינם מפריקים כנ״ל
=> 3
בחיק קשקשי הגבעול יש ניצנים שעירים .בעטיף הפרי מתפתחות כנפיים (ציור ) 380
=> 5
בחיק קשקשי הגבעול אין שערות ,עטיף הפרי חסר כנפיים
=> עט׳  180ןפרוק Anabasis
 . 3הזרע נמצא בתוך הפרי במצב מאונך (ציור .) 377
=> 4
הזרע נמצא בתוך הפרי במצב אופקי(ציור )378
שיחים או עצים הגדלים בעיקר בערבה ,בעלי עפצים כדוריים או בדמות שושנת עלים הגדולים
בהרבה מקשקשי הצמח 5 .הכנפיים הקרומיות של העטיף מתפתחות מראש עלי־העטיף (ציור
.)433
=־> עמ׳  174פרקרק Haloxylon
בני־שיח חסדי עפצים או בעלי עפצים הדומים למקור ציפור .הכנפיים הקדומיות מתפתחות מאמצע
=־> עט׳  173חמרה Hammada
גבם של עלי־העטיף (ציור .) 380
( ) 2העלים קטנים ובשרניים ,כדוריים או דמויי ביצה ,מעוגלים בראשם ,יוצרים זוגות המצטלבים זה
עם זה בענפים קצרים .הפרחים בשיבולים חרוטיות או גליליות >= .עט׳  169סור Haiocnemum
=» 6
העלים זעירים ,קשקשיים ,משולשים בראשם ובולטים משפתו העליונה של כל פרק
■=> עט׳  170פחןן Saiicornia
 . 6צמחים חר־שנתיים; כל הענפים מסתיימים בתפרחות.
=־> 7
צמחים רב־שנתיים ,רבים מהענפים אינם מסתיימים בתפרחות.
הקרום שבראש כל פרק של ענף שאינו נושא פרחים שסוע במרכזו! בקדקד ענפי הצמיחה יש
=> עט׳  170נן־ מל ח Arthrocnemum
מספר קשקשים מחוררים ,חופשיים.
הקדום בראשי הפרקים תמים! קדקד ענפי הצמיחה מעוגל :לא בולטים ממנו קשקשים.
=> עט׳  3 170ן־מלח Sarcocornia
=> 9
( ) 1צמחים קוצניים (בעלי עלים ,או חפים או ענפים קוצניים).
צמחים שאינם קוצניים13>=.
הענפים הצדדיים ,נושאי הפרחים ,קוצניים .העלים גליליים או קשקשיים ואינם קוצניים.
=> עט׳  178נואית Noaea
הענפים אינם קוצניים10>=.
העלים קוצניים11>=.
העלים אינם קוצניים .לאחר ההפרייה מתפתחות  5תוספות קוצניות על עלי־העטיף השעירים.
=> עט׳  3 167סןה Bassia
צמחים חד־שנתיים .בגב עלי־העטיףיש כנפיים=.ג12-
* . 11בני־שיח בעלי עלים מסורגים וקוצניים .קצות עלי־העטיף מחוררים ואין בגבם כנפיים.
=־• עמ׳  181קוךגולקה Comuiaca
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 . 12העלים נגדיים ,קוצניים ,לא בשרניים .שלשה מעלי־עטיף הפרי בעלי כנפיים.
=> עם׳  179גיךגנסומה Girgensohnia
* . 12העלים מסורגים ,בשדניים ,בעלי חוד קוצני! גם החפיות בשרניות וקוצניות .הפרי מלווה בעלי־עטיף
עם  5כנפיים.
=» עמ ׳  175מלווית Saisoia
 ) 8( . 13הפרחים חד־מיניים ,הנקביים חסרים עלי־עטיף ועטופים ב־ 2חפים גדולים שטוחים או נפוחים
(ציור  382א)! הזכריים בעלי  5עלי־עטיף.
=»  OS' 162מלוח Atriplex
*. 13
. 14

*. 14
. 15
*. 15
. 16
*. 16
. 17
*. 17
. 18
*. 18
. 19
*. 19
. 20
* . 20
. 21
* . 21
. 22
*. 22
. 23
*.23
. 24
* . 24
. 25
*. 25
. 26
*. 26
. 27

הפרחים על פי רוב רו־מיניים .עלי־עטיף כרגיל 5-3
=־> 14
הפרחים ערוכים בקבוצות של  4-2פרחים המאוחים בבסיסי עטיפם! יחידת ההפצה כוללת מספר
פירות ועלי־העטיף שלהם מוקשים.
=> עס׳ $ 160לק Beta
הפרחים והפירות שונים מהנ״ל
=־> 15
עטיף־הפרי בעל  5-3כנפיים
■=> 16
21
העטיף חסר כנפיים
=> 17
כל העלים נגדיים
=> 18
כל העלים או רובם מסורגים
העלים גליליים ,עבים יותר בראשם מאשר בבסיסם ,הגבעולים הצעירים לבנים ומבריקים כשנהב.
=> עמ׳  174שנהבית Seidiitzia
בפרח  5סטמינודים.
העלים שטוחים או בעלי צלעות ואינם גליליים ,רחבים בבסיסם מאשר בראשם .הגבעולים הצעירים
=> עט׳  175מלחית Saisoia
אינם מבריקים וצבעם אינו לבן .הפרח חסר סטמינודים.
( ) 16בפרח  5-4סטמינורים מעורים בזירים .לפחות חלק מהעלים בעלי זיף ארוך בראשם.
= >5עט׳  181מלחנית Agathophora
=> 19
’
בפרח אין סטמינורים .אין זיפים בראשי העלים
חלקו התחתון של עטיף־הפרי מוקשה ,בסיסו רחב ,שטוח ,מחומש ובעל  5גומות.
•=>  OS' 175אלמה Halothamnus
=» 20
העטיף עשבוני או קרומי ,אינו מוקשה בבסיסו ,אינו מחומש וחסר שקעים ״
=> עמ׳  175מלווית Saisoia
כל פרח מלווה בזוג חפיות.
=> עט׳  168קוכיה Maireana
הפרחים אינם מלווים בחפיות .בני־שיח שעליהם בשרניים.
( ) 15בני־שיח בעלי עלים נגדיים ,קשקשיים ובשרניים .לעתים יש על עלי־העטיף בליטות( שרירים
=> עמ ׳  175מלחית Saisoia
של כנפיים מנוונות).
=» 22
י
העלים אינם נגדיים .אין בליטות על עלי־העטיף
בראש המאבק יש תוספת מ שולחפת או נפוחה .צמח בעל עלים צדים ופרחים יחידים בחיק העלים.
=> עט׳  181הלוטים Halotis
=־> 23
האבקנים ללא תוספת כנ״ל
=־• 24
אונות העטיף ,העלים והגבעולים שעירים
=> 28
אונות העטיף ,העלים והגבעולים קירחים או מכוסים בקשקשים קמחיים
העלים רחבים משוננים .צמחים ריחניים (מולל העלים).
=> עט  160 ,פף־אוז Chenopodium
=> 25
העלים צרים ,סרגליים או גליליים ,אינם משוננים .צמחים חסרי ריח
הפרחים ערוכים בשיבולים צפופות ,מכוסים בשערות לבנות ארוכות.
בסיה Bassia
=> עט׳ 167
־ |T
=־> 26
הפרחים אינם מכוסים ע״י שעדות ארוכות
בני־שיח .אונות העטיף שעירות אך ללא כל תוספות.
=־• Bassia TPM 167 'OS
צמחים חד־שנתיים קיציים .בגבן של אונות העטיף יש תוספות זעירות
=> 27
צמחים גבוהים (ער  2מ׳) הגדלים בבתי־גירול מופרעים.

=> עט׳  167נסיה Bassia
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*  . 27צמחים נמוכים (  20-10ס״מ) הגדלים במליחות בעבר־הירדן המזרחי.
=־> עט׳  167קרומית Panderia
 ) 23( .28חיק העלה צמיר .קליפת הענפים המעוצים מבוקעת לאורכה ונראים בה קטעים בצבע בהיר
ובצבע כהה .זיז בולט מאמצע גבם של עלי־העטיף.
=> עט׳  173זיזים Traganum
=> 29
*  . 28חיק העלה קירח .קליפת הענפים שונה מהנ״ל .העטיף ללא זיזים
=> 30
 . 29העלים בשרניים דמויי קשקש או גליליים
*  .29העלים שטוחים ואינם בשרניים.
=> עט׳  160פף־אוז Chenopodium
 . 30צמחים חד־שגתיים נמוכים .התפרחות הן שיבולים קצרות ,במפרקיהן  3פרחים שבסיסיהם מאוחים
ומעורים בחפה דמוי הקשקש .שיבולים קצרות העלים כמעט כדוריים ,חובקים את הגבעול.
=» עמ ׳  168הלופפליס HaiopepHs
*  . 30צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הפרחים בודדים או בקבוצות בחיק עלים .העלים גליליים,
,ן גליליים למחצה או כדוריים ,אינם חובקים את הגבעול.
 >=fעט׳  171אכם Suaeda

סלק Beta
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים בעלי עלים תמימים הערוכים
בשושנת ו /או במסורג לאורך הגבעולים .הפרחים דו־מיניים ,מלווים
חפים קטנטנים וערוכים בקבוצות קטנות בנות  ,4-2בכל קבוצה
מאוחים הפרחים (והפירות) בבסיסם ונפוצים כיחידה אחת .אונות
העטיף  , 5מתקשות או מתעבות בעת ההבשלה! השחלה והפרי
מעורים בבסיס העטיף .אבקנים  . 5צלקות  . 3-2הפרי שקיק כדורי!
העובר אופקי.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקעות כברות בחבלים הלחים של הארץ
וקרקעות חרסיתיות מלוחות בערבות(העדפה של קני נמלת־הקציר).
נפוץ ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ינרהמלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
 $3מרס-יוני( .ציור  .) 383טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
סלק מצוי B. vulgaris L.

פף־אוז Chenopodium
עשבים חד־שנתיים או דו־שנתיים (בארץ) ,קירחים או מכוסים במעין קמח .העלים מסורגים ,בעלי
פטוטרת על פי רוב ,תמימים או משוננים או בעלי אונות .הפרחים ירוקים ,דו־מיניים או חלקם
עלייניים ,חסרי חפים ,יושבים בקבוצות מאורגנות לתפרחות דמויות שיבולים או במכבדים .העטיף
בן  5אונות (לעתים רחוקות  )3-2מפורדות או מאוחות .אבקנים ( 5לעתים רחוקות  .)4-2צלקות 2
(לעתים רחוקות  .) 5-3הפרי שקיק שאינו מעורה בעטיף .הזרע אופקי על פי רוב.

384

 . 1העטיף נותר ירוק או נעשה קרומי בעת הבשלת הפרי =» 2
* . 1העטיף נעשה אדום ובשרני לקראת הבשלת הזרעים והפרי נראה
כענבה עסיסית.
♦ (ח״ש) צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים .מצוי .החרמון.
 #מאי-אוגוסט( .ציור  .)384טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
(ראה שם נרדף)
פף־אה רבת־עלים (C. foliosum (Moench) Ascherson (Blitum virgatum L.
=> 3
 . 2העלים תמימים או לעתים רחוקות בעלי  2-1אונות

משפחף hwnSnn
*.2
.3

*. 3
.4

=> 5
העלים משוננים ומספר אונותיהם עולה על 2
צמחים המדיפים ריח רע של דגים רקובים .רוב חלקי הצמח
מכוסים כסות קמחית.
( 4ח״ש) שדות ,גינות ,אשפתות ובתי־גידול מופרעים .נ פ ק.
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומתן ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע!
החרמון ,הגולן ,עמון.
 >§3מרס-אוקטובר( .ציורים  .) 385,384טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי ,ים ־תיכוני ואירנו־טורני.
פף־אוז מבאישה C. vuivaria L.
י => 4
צמחים שאינם מדיפים ריח רע
העטיף סוגר על הפרי הבשל :עלי־העטיף ירוקים ומכוסים
בשערות משולחפות הנראות בהתייבשן כקשקשים קמחיים.
( 4ח״ש) גינות ושדות שלחין ,אשפתות ובתי־גידול מופרעים.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן,
עמון ,מואב ,אדום.
 $3מאי-נובמבר( .ציור  ! 386צילום בעט׳  .)959טיפוס התפוצה :
רב־אזורי.
פף־אוז לבנה C. album L .

*  .4העטיף פתוח בעת ההבשלה! עלי־העטיף קדומיים וקירחים.
( 4ח״ש) שדות שלחין ואשפתות .נדיר .השרון ! הגליל העליון,
הרי יהודה.
מרס-מאי( .ציור  .)387טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
פף־אוז גדושה c . poiyspermum L.
 )2( . 5בצדו התחתון של העלה בלוטות צהובות .צמחים בעלי
ריח נעים.
( 4ח״ש או ד״ש) בתי־גירול לחים ,שולי שדות שלחין,
אשפתות .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח!
החרמון ,הגולן.
& מרס-נובמבר( .ציור  ! 388צילום בעט׳  .)960טיפוס הת 
פוצה :רב־אזורי.
פף־אוז.ריחנית C. ambrosioides L.

*  . 5צדו התחתון של העלה חסר בלוטות צהובות .צמחים ללא ריח
=» 6
נעים
 . 6רוב הפרחים בעלי  3-2עלי־עטיף.
( +ח״ש) עשב רע בשדות ,בתי־גידול מופרעים .נדיר .בקעת
כנרות.
<&> מרס-מאי( .ציור  .)389טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
פף־אוז אדמה C. rubrum L.
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משפחת הסלקיים
=> 7
* . 6הפרחים בעלי  5עלי־עטיף (לעתים רחוקות )4
 . 7העלים בעלי שיניים רבות או אונות חרות .הזרעים אינם
מבריקים ושפתם מחודדת.
♦ (ח ״ש) אשפתות ,שדות שלחין ,גינות ,בתי־גידול מופרעים
וקני נמלת־הקציר .נ פ ק מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-רצמבר( .ציור  .) 390טיפוס התפוצה :רב־אזורי.

פף־אוז האשפות c. murale L.
*  . 7העלים בעלי אונות או שיניים מועטות וקהות .הזרעים מבריקים
=> 8
ושפתם קהה
העלים מעויינים על פי רוב ,אורכם אינו עולה בהרבה על
רוחבם או לעתים רוחבם עולה על אורכם.
( 4ח״ש) שדות ,גינות ,בתי־גידול מופרעים ,חופי הכנרת
בשנות בצורת .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת; הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות :הגולן.
& אפריל-נובמבר( .ציור  .) 391טיפוס התפוצה :אידו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.

בף־אוז הגנות c. opuiifoiium Schrader
*  . 8אורך העלים לפחו ת פי  1.5מרוחבם( .פרטים ראה עמ ׳ .) 161

כף־אוז לבנה C. album L.

מלוח Atriplex
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או שיחים ,מכוסים שלפוחיות או קשקשים קמחיים .העלים שטוחים,
מסורגים על פי רוב או לעתים רחוקות נגדיים .הפרחים חד־מיניים ערוכים בקבוצות המאורגנות
בתפרחות רמויות־שיבולים בראשי ענפים או בחיק עלים .הפרחים האבקניים בעלי ( 5לעתים רחוקות
 ) 3עלי־עטיף :אבקנים ( 5לעתים וחוקות  .) 3הפרחים העלייניים כרגיל חסרי עטיף ,כל פרח עטוף
 2חפיות שטוחות מפוררות או מאוחות :השחלה פחוסה ,או כדורית או דמוית ביצה ,עמורי־עלי . 2
הפרי שקיק קרומי החבוי בין  2החפים .העובר טבעתי .לעתים קרובות נושא הצמח יותר מטיפוס
פרי אחד :טיפוסי פרי אלה נבדלים בצורתם ובצבע זרעיהם.
 . 1צמחים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה
=־2 -
=> 7
צמחים חר־שנתיים
העלים נגדיים .הפרי מעורה בזוג החפיות והללו מאוחות
כמעט ער לראשן.
( 4ב״ש) מליחות רטובות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :בקעת חולה ,בקעת בית־שאן :מואב.
 $5יוני-נובמבר( .ציור  : 392צילום בעמ׳  .)961טיפוס הת
פוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מלוחית הךגלה (מלוח ךגלני) A. portuiacoides L.
(ראה שם נרדף)
העלים מסורגים .החפיות מאוחות רק בבסיסן או עד מחצית
אורכן
=>

3

משפחת הסלקיים
הפיות הפירות הבשלים עסיסיות ,צבען אדום והן משוות לפרי
דמות ענבה! הפרי המיובש שטוח ושחור.
♦ (ר״ש) בתי־גידול מופרעים .נ פ ק .השרון ,פלשת :הגליל
התחתון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגלעד.
 >§gפברואר-דצמבר( .ציור  .)393טיפוס התפוצה :אוסטרלי.
גר בארץ ,מוצאו מאוסטרליה :הוכנס ל א ק בראשית המאה
כצמח נוי והתפשט בעיקר לאזורים שחונים.

מלוח הענבות A. semibaccata R. Br.
*. 3

*.4

.5

חפיות הפרי עשבוניות ואינן מתעססות
שיחים בגובה  3-1מ׳ שגובה חלקיהם המעוצים עולה על 50
ס״מ .רוב העלים בעלי פטוטרת .אין בליטות בגבן של חפיות
הפרי.
=5 >5
בני־שיח שגובה חלקיהם המעוצים אינו עולה על  20ס״מ.
רוב העלים או לפחו ת העליונים שבהם חסרי פטוטרת .חפיות
הפרי ,לפחות בחלקן ,בעלות בליטות בלתי רגולריות בגבן
<=> 6
שיחי־בר נפוצים ,גובהם  2-1מ׳ .העלה דמוי ביצה או מעוין,
אורכו גדול תמיר מרוחבו ,שפתו תמימה .חפיות הפרי בעלות
שפה תמימה או בעלת שיניים שאורכן כרבע מקוטר החפית!
העורקים בגבן עדינים ,מסועפים ואינם בולטים.
♦ (ש׳) מליחות ,ערוצים בשטחי מדבר עם קרקעות מלוחות,
מדרונות הפונים אל הים־התיכון .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מרבד יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח,
הערבה! הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 394טיפוס התפוצה  :יט־תיכוני
וסהרו־ערבי.

קפח A. haiimus L.
מלוח ׳ ו  
*.5

שיחים נטועים על פי רוב ,לעתים רחוקות פליטי תרבות,
גובהם עד  3מ ׳ .העלה דמוי ביצה או סגלגל ,לעתים קרובות
רוחב הטרף עולה על אורכו ,בשפתו שיניים קטנות מרוחקות
או שיניים ניכרות .חפיות הפרי משונשנות בשפתן ,אורך
השיניים  1/10-1/5מקוטר החפית :העורקים בגבן בולטים,
לפחו ת  3עורקים ישרים ניכרים בין עוקץ הפרי ושפתו,
מסתיימים על פי רוב בשיניים קטנות.
♦ (ש׳) צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים .נדיר .הגליל התח 
תון ,צפון הנגב.
& ספטמבר-אוקטובר( .ציור  .)395טיפוס התפוצה :אוסטר

לי.
צמח מרעה ,פרטים בודדים מצויים בקרבת שטחים נטועים
במלוח זה.

מלוח המטבעות A. nummularia Lindley
.6

( )4העלים דמויי אזמל ,צרים וארוכים והעליונים שבהם
נעשים צרים כלפי בסיסם .הפירות צרים ומוארכים ,אורכם
עולה על רוחבם .הצמחים מתפתחים בחורף ופורחים באביב:

395

163

164

משפחת הסלקיים
חלקיהם העל־אדמתיים מתייבשים במהלך הקיץ מלבר בסיסם
המעוצה.
( 4ב״ש) קרקעות מלוחות המתפתחות על סלעי קירטון
וחוואר בערבות ובמדבריות .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה ; עמון ,מואב ,אדום.
> ינואר-מאי( .ציור  : 396צילום בעט׳  .) 961טיפוס התפוצה :
98
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
מלוח קטן־עלים A. glauca L.
(ראה שם נרדף)

העלים דמויי משולש או מעוין וצורותיהם מרובות :העליונים
בעלי בסיס קטוע או דמויי לב או דמוי חץ .הגבעולים
מכוסים ,במיוחד בחלקיהם העליונים ,בשערות מ שולחפות
לבנות צפופות .הפירות מרובי צורות ,דמויי מעויין ,רחבים
יותר מאורכם .הצמחים גדלים ופורחים בעיקר בקיץ ובסתיו
וחלקיהם העל־אדמתיים יבשים בחורף.
( 4ב״ש או ח״ש) צמח ח ל ק בבתי־גידול חדשים במדבר,
במיוחד בערוצי נחלים ,קרקעות בהן נכחדו בני־השיח בבצורת:
צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים אחרים .נ פ ק .פלשת :שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן,
.עמון ,מואב ,אדום.
'  >93אפריל-אוקטובר( .ציור  : 397צילום בעט׳  .)961טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.
הערה :השונות בצורת הפירות כה גדולה עד שלעתים ניתן
למצוא על צמח אחר את כל הזנים שנסקרו בפלורה פלסטינה
(חלק  , 1עט׳ .) 147
מלוח מלבין A. leucoclada Boiss.

( ) 1הפרי יחד עם החפיות העוטפות אותו דומים לכדור ספוגי.
צמחי מדבר מלבינים.
( 4ח״ש) צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים במדבר .מצוי.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת ים־
המלח ,הערבה.
 >93מאי-נובמבר( .ציור  : 398צילום בעמ׳  .)961טיפוס הת
פוצה :אוסטרלי.
גר ב א ק ,מוצאו מאוסטרליה ,הוכנס ל א ק כצמח נוי והתפשט
במדבריות.
holocarpa F. MuellerA.
מלוח ספוגי
(ראה שם נרדף)

הפרי עם החפיות אינו נראה ככדור ספוגי
=> 8
חפיות כל הפירות או לפחות חלק מהן דמויות ביצה ,עגולות
ודמויות לב או מעוגלות בבסיסן
=־• 9
חפיות הפרי דמויות משולש ,מעויין ,מניפה או חצי מעגל
=> 10
הצמח בעל שני טיפוסי פרחים נקביים ,בעלי זוג חפיות

משפחת הסלקיים
קרומיות הדומות פחות או יותר זו לזו ,עגולות או דמויות
ביצה ,אורכן  15-5מ״מ! לפרחים הנקביים מהסוג השני
 5עלי־עטיף .צמחים של בתי־גידול מופרעים ב חבל הים־
תיכוני.
♦ (ח״ש) בתי־גירול מופרעים .נדיר ,אקראי .שרון :שומרון,
הרי יהודה.
 6אוגוסט־ספטמבר( .ציור  .) 399טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי ,יפ־תיכוני ואירנו־טורני.
מלוח מ פ ה ק A. nitens Schkuhr

*. 9

הצמח נושא שני טיפוסי פירות :מעויינים ,בעלי בליטות בגב
החפיות(ציור  400ד) ורקועים דמויי ביצה ללא בליטות .צמחי
ערוצים ואשפתות במדבר.
♦ (ח״ש) ערוצים עם תשתית חולית־לסית ,קרקעות מלוחות
ואשפתות במדבר .נ הר .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
בקעת ים־המלח ,הערבה ; עמון ,אדום.
 >$gפברואר-מאי( .ציור  .)400טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.
מלוח דו־ 8רי A. dimorphostegia Kar. et Kir.

 ) 8( . 10כל הפרחים בודדים או בקבוצות בחיק עלי הגבעול
=> 11
* . 10לפחות חלק מהפרחים ערוכים בשיבולים חסרות עלים בראשי
=> 13
הענפים
 . 11צמחים ירוקים .אורך חפיות הפרי הבשלות  3-2מ״מ.
♦ (ח״ש או ד״ש) צרי דרכים ,אשפתות ובתי־גידול מופרעים.
נפוץ .השרון ,פלשת! השפלה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הערבה.
&י מרס-נובמבר( .ציור  : 401צילום בעמ׳  .)961טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
גר ב א ^ מוצאו המשוער הוא אוסטרליה.
מלוח קטן־פךי A. suberecta Verd.
(ראה שם נרדף)
6X

* . 11צמחים מלבינים או מכסיפים .אורך חפיות הפרי הבשלות
=> 12
יותר מ־ 3מ״מ
 . 12צמחים מלבינים־קמחיים של החבל היס־תיכוני .חפיות הפרי
משולשות בבסיסן .העלים משולשיס־מעויינים ,שסועים־משונ־
נים לאונות בלתי רגולריות מחודדות ,רוחבם עולה על פי רוב
על  2ס״מ.
♦ (ח״ש) צרי דרכים ,בתי־גידול מופרעים ואשפתות .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה; בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,אדום.
& יוני-אוקטובר( .ציור  .)402טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מלוח ההרים A. rosea L.

פרח ■5S i f
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* . 12צמחים מכסיפים של המדבר .חפיות הפרי מעוגלות בבסיסן.
העלים רמויי ביצה משוננים באופן בלתי רגולארי ,רוחבם
אינו עולה על  1ס״מ.
( 4ח״ש) גינות ,צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים .נדיר .צפון
הנגב ,הר הנגב! הערבה.
& פברואר-אוקטובר( .ציור  : 403צילום בעמ׳  .) 960טיפוס
התפוצה :אוסטרלי.
גר ב א ק  ,מוצאו מאוסטרליה ,הובא לארץ כצמח מרעה ונוי
והתפשט לבתי־גידול מופרעים.
מלוח מילר A. muellerii Bentham
( ) 10העלים התחתונים משוננים ,משולשים ודמויי חץ או
רומח בבסיסם :העליונים צרים דמויי אזמל ושפתם תמימה.
( 4ח״ש) קרקעות מלוחות רטובות ,שולי ביצות ושדות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח.
יוני-נובמבר( .ציור  .)404טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
מליח מפשק A. prostrata DC .
(ראה שם נרדף)
=> 14
העלים שונים מהנ״ל
כל העלים משולשיס־מעויינים בעלי פטוטרת ואונות מחודדות.
חפיות הפרי עם עורקים בולטים אך ללא בליטות בבסיסן.
( 4ח״ש) צדי דרכים ,אשפתות ובתי־גירול מופרעים .נדיר.
הרי יהודה ,מערב הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מרבד
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון ,אדום.
י  $ינואר-אוקטובר( .ציור  .)405טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.
מלוח טטו־י A. tatarica L .
העלים העליונים חסרי פטוטרת .העורקים לא בולטים בחפיות
=־> 15
הפרי ,בבסיסן יש בליטות בלתי רגולאריות
העלים העליונים צרים וארוכים ,דמויי אזמל ,מתחדדים כלפי
בסיסם.
( 4ח״ש) בתי־גירול מופרעים ,צדי דרכים ,אשפתות .נדיר.
השרון :הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת יס־המלח :החרמון,
הגלעד ,מואב ,אדום.
מאי-אוקטובר( .ציור  .)406טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
מלוח שעיר־פרח A. lasiantha Boiss.
* . 15העלים העליונים רחבים ,משולשימ־מעוינים ,בסיסם קטוע,
מוי לו
לב או חץ.
דדמוי
( 4ב׳׳ש או ח״ש) צמח ח ל ק בבתי־גירול חדשים במדבר,
במיוחד בערוצי נחלים ,קרקעות בהן נכחדו בני־השיח בבצורת:
צרי דרכים ובתי־גידול מופרעים אחרים .נ פ ק .פלשת :שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן,
עמון ,מואב ,אדום.
< $אפריל-אוקטובר( .ציור  : 397צילום בעמ׳  .)961טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.
מלוח מלבין A. leucoclada Boiss.
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?!רומית Panderia
עשבים חד־שנתיים נמוכים שעירים .העלים מסורגים ,דמויי סרגל,
תמימים .התפרחת דמוית שיבולת .הפרחים רו־מיניים או חד־מיניים!
העטיף דמוי כד ,בעל  5שיניים ,עם ההבשלה הן נוטות זו לזו ובגבן
מתפתחים כנף זעירה או גכשוש .הפרי שקיק הכלול בעטיף .הזרע
מאונך! העובר דמוי טבעת.
♦ (ח״ש) מליחות ובתי־גידול מופרעים במדבר .נדיר .מואב.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .)407טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

קרומית שעירה P. pilosa Fischer et C.A. Meyer

בסיה Bassia
־־ T t
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,לפעמים בני־שיח ,שעירים .העלים מסורגים ,דמויי סרגל או אזמל
צר ,שעירים .הפרחים קטנים ,כרגיל רו מיניים ,לפעמים עלייניים ,בודדים או בקבוצות בחיק עלים .אונות
העטיף  , 5קרומיות (לפעמים בשרניות) ,קירחות או שעירות ,בגב כל אחת בליטה מוארכת ,כנף או
קוץ או חסרות תוספות כלשהן .אבקנים על פי רוב  . 5עמוד־העלי כרגיל בן  2אונות .הפרי שקיק
הכלול בעטיף .הזרע אופקי! העובר היקפי.
כיום מקובל לכלול את הסוג ?נולאה  Chenoleaומינים מהסוג קוכמז  Kochiaבסוג בכרה .השמות
המדעיים שונו בהתאם אך השמות העבריים נשארים כשהיו בפלורה פלסטינהH .
 . 1בני־שיח צמידים ,בסיסם מעוצה ,הענפים לבנים ,מתייבשים
בקיץ .העלים שעירים סרגליים או גליליים ,בשרניים .הפרחים
בקבוצות ,מאורגנות בתפרחות דמויות שיבולת עם עלים לאורכן.
עלי עטיף  5שעירים ,אינם מתקשים בפרי וללא תוספות בגבם.
צמחים פעילים בחורף ובאביב ומתייבשים בקיץ.
♦ (ב״ש) קרקעות מלוחות על קירטון ,חוואר ,פוספוריט וגבס
בערבות ובמדבריות .נפוץ .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-יולי( .ציור  .)408טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף) ?נולאה ערבית
B. (Chenolea) arabica (Boiss.) Maire et Weiler
בגב אונות העטיף יש בליטה,כנף מנוונת
=> 2
 . 2בגבה של כל אונת עטיף יש קוץ צהוב.
( +ח״ש) קרקעות חוליות ,לעתים קרובות מעט מלו חו ת(כגון
מתחת לעצי אשל) ,בערבות ובמדבריות .נ פ ק .פלשת! צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת ים־המלח,
הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
> פברואר-יוני( .ציור  ! 409צילום בעט׳  .)957טיפוס התפוצה :
$3
מערב אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.
 iT03שפנית B. muricata (L.) Ascherson
שבגב אונות העטיף אינה קוצנית=־> 3
חבויים בין שערות ארוכות ולבנו ת( חלקן של העטיף).
הבליטה שבגב אונות העטיף דמוית חרוט.
♦ (ח״ש) ערוצים ושקעים במדבריות חמים בשנים גשומות.
נ פ ק ושולט בכתמים .דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-יוני( .ציור  ! 410צילום  .)968טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי וסודני.
בכרה צמירה B. eriophora (Schrader) Ascherson
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=> 4
*  . 3הפרחים גלויים ואינם נסתרים ע״י שערות לבנות
 .4צמחים ירוקים עם שערות מפושקות ודלילות ,המאדימים בה 
בשלה ,בעלי מבנה צפוף וכדורי .העלים דמויי סרגל צרים
וארוכים ,רוחבם  1.5-1מ״מ .צמחי נוי פליטי תרבות.
♦ <ח״ש) בתי־גידול מופרעים ואשפתות .נדיר .עמק עכו,
השרון :עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת בית־שאן.
& יוני-נובמבר .טיפוס התפוצה :אוסטרלי.
בס!ת (קו׳כןת) המכפר B. scoparia (L.) A.J. Scott
(ראה שם נרדף)
*  .4צמחים מכסיפים שקוטרם עד  2מ׳ ,מכוסים שערות הדוקות
וצפופות .העלים דמויי אזמל או סרגל ,מתחדדים בראשם,
רוחבם עד  5מ״מ .צמחי־גלגל הנפוצים בבתי־גירול מופרעים.
♦ (ח״ש) בתי־גידול מופרעים ואשפתות .נ פ ק .השרון ,פלשת :
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערכה :עמון.
& ספטמבר-נובמבר( .ציורים  .)415 ,411טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
גר ב א ח  ,מוצאו מהודו־אפגניסטן .זרעים הועברו לאוסטרליה
ולקהיר על ידי גננים בריטיים .נמצא לראשונה ביפו ובסביבותיה
בתחילת המאה ובנגב — לאחר מלחמת השחרור ,מאז התפשט
במדבר ולאורך בקעת הירדן.
indica (Wight) A.J. ScottB.
קוכןה ה 1ךית
(ראה שם נרדף)

ק 1כיה ( M aireana (Kochia
בני־שיח כ הי ם( ב א ח) .העלים מסורגים ,סרגליים־מוארכים ובשרניים.
הפרחים חד־מיניים ועלייניים ,בורדים או בקבוצות בחיק עלים
ללא חפיות .העטיף בן  5אונות ,בהבשלה מתפתחות בגבן כגפיים
קרומיות ( ב א ק).
♦ (ב״ש) צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים .נדיר .צפון הנגב ,הר
הנגב.
 $3מאי-נובמבר .טיפוס התפוצה :אוסטרלי.
גר בארץ ,מוצאו מאוסטרליה ,הובא ל א ק בשנות ה־ 1960כצמח
נוי ומספוא ,מתפשט בבתי־גידול מופרעים.
קוכןה קצרת־עלים M. brevifolia (R. Br.) P.G. Wilson
(ראה שם נרדף)

הלויפפליס Halopeplis
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) ,מכחילים ,בשרניים .מרבית העלים
מסורגים ,חובקים הגבעול בבסיסט ,בשרניים וכדוריים .התפרחות
שיבולים צפופות וקצרות היוצאות מראשי הענפים ומחיק עליהם.
הפרחים על פי רוב דו־מיניים ,ערוכים בקבוצות של  , 3מאוחים זה
לזה ומעורים בחפים בשרניים דמויי ביצה או עגולים .העטיף בן 3
אונות קטנות .אבקן . 1
♦ (ח״ש) מליחות רטובות .נדיר מאוד .עמק עכו  :בקעת יס־המלח :
עמון.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .)412טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
הלופפליס חובק H. amplexicaulis (Vahl) Cesati et al.
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סוד Halocnemum
בני־שיח בשרניים בעלי ענפים צדדיים קצרים הרומים לניצנים.
העלים שריריים ,נגדיים ,קשקשיים ,דמויי ביצה ,מאוחים בבסיסם.
בשרניים עם שפה קרומית .הפרחים בקבוצות של  , 3ערוכות
בשיבולים קצרות :החפים נגדיים נשירים .העטיף בן  3אונות שונות
זו מזו .אבקן  . 1הפרי שקיק ,הזרע אנכי :העובר קשתי.
♦ (ב״ש) מליחות רטובות .נדיר מאוד .בקעת ים־המלח ,הערבה:
עמון.
י  $מאי-ספטמבר( .ציורים  .)414 ,413טיפוס התפוצה :ים־תיכוני,
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

סוד אצטרפלי H. strobilaceum (Pallas) MB.
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בן־מלח Arthrocnemum
בני־שיח ב שתיים! ענפיהם בעלי פרקים ומפרקים בולטים לעץ.
העלים שריריים ,נגדיים ,קשקשיים ,משולשים ,קרומיים בשפתם,
ראשם מחודד ,כל זוג מאוחה בבסיסו! הקרום במפרק שסוע במרכזו!
קרקור הצמיחה בעל מספר קשקשים מחודדים חופשיים .הפרחים
ערוכים בשלישיות ,סמוכים זה לזה ,כל שלישיה מצויה בשקע של
החפה ,חלל השקע אינו מחולק! בכל מפרק של התפרחת דמוית
השיבולת זוג חפים מאוחים .אבקנים  .)2-( 1הפרי שקיק קדומי או
נוקשה ,כלול בעטיף.
♦ (ב״ש) מליחות רטובות גרות נחלים ומעיינות במדבר .נ פ ק,
שולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון! צפון
הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה! אדום.
> מאי-ספטמבר( .ציור  ! 416צילום בעמ׳  .)957טיפוס התפוצה:
82
יס־תיכוני וסהרו־ערבי.
פן־מלח מכחיל A. macrostachyum (Moric.) Moris

בן־ מ ל ח

( S a r c o c o m ia (A r th r o c n e m u m

בני־שיח בשרניים הדומים ל ק ־ מ ל ח מכחיל אך נבדלים בעליהם הקשקשיים אך המעוגלים בראשם
ובקרקורי צמיחה כדוריים חסרי קשקשים חופשיים :אין שסע בקרום המפרק 3 .הפרחים בשקע
שבחיק החפה נפרדים זה מזה על ירי  2מחיצות המחלקות את חלל השקע .מספר הצלקות .3-2
הזרעים חסרי אנרוספרם .סוג זה הופרד מקודמו אך שמרנו על שמו העברי למרות השינויים בשמות
המדעיים.

צמחים זקופים שגבעוליהם אינם משתרשים .הזרעים בעלי
בליטות חרוטיות קטנות (העזר במגדלת) .העלי בעל  2צלקות.
♦ (ב״ש) מליחות רטובות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון! הר הנגב! ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .)417טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
כן־מלח שיחני S. fruticosa (L.) A.J. Scott
(ראה שם נרדף)

* . 1צמחים שרועים (ענפיהם מזדקפים) המשתרשים מגבעולים
הנוגעים בקרקע .הזרעים מכוסים שערות מאונקלות בקצותיהן.
העלי בעל  3צלקות (על פי רוב).
♦ (ב״ש) מליחות רטובות .נדיר .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון! בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן.
> יולי־נובמבר( .ציור  .)418טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
85
נן־ מל ח רב־שנתי S. perennis (Miller) A.J. Scott
(ראה שם נרדף)

פרקן Salicornia
עשבים חד־שנתיים ,קירחים ובשרניים :הענפים מסועפים ,מפורקים
לפרקים בולטים לעין .העלים קשקשיים ,נגדיים .בכל מפרק של
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התפרחת זוג חפים מאוחים :הפרחים ערוכיס בשלישיות בשקע
של החפה ,ומחיצות ביניהם ,הפרח האמצעי גדול יותר ופורה,
הצדדיים עקרים על פי רוב .העטיף בשרני ,בעל  4-3אונות .הזרעים
שעירים ושערותיהם כפופות או מאונקלות.
( 4ח״ש) מליחות רטובות .מצוי .עמק עכו ,השרון :הר הנגב:
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :אדום.
& אוגוסט-אוקטובר( .ציור  .)419טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.
S. europaea L.
פך?ןן עשבוני

א  3ם Suaeda
שיחים ,בני־שיח או חד־שנתיים קירחים על פי רוב .העלים מסורגים ,בשרניים .הפרחים דו־מיניים או
חד־מיניים ,ערוכים בחיקי העלים העליונים .העטיף בן  5אונות .אבקנים  , 5בסיסם מעורה בעטיף.
צלקות  3-2ואף יותר .הפרי שקיק ,כלול בעטיף .הזרע אנכי או אופקי :העובר סלילני4x^ . . ^ .
 . 1שיחים ,גובהם  4-2מ׳ ,בעלי ענפים מעוצים .העלים שטוחים,
דמויי סרגל ,אורכם  4-1.5ס״מ .הפרחים חד־מיניים או דו־
מיניים .על פי רוב בעלי עפצים כדוריים בלתי סימטריים על
הענפים.
( 4ש׳) מליחות רטובות באזורים חמים .נפוץ ושולט .ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה.
 $sאפריל-אוקטובר( .ציור  : 420צילום בעמ׳  .)956טיפוס
התפוצה :סודני.
א  3ם חר־פיתי S. monoica J.F. Gmelin
או עשבים חד־שנתיים שגובהם אינו עולה על  1מ׳.
אם ישנם ,אינם כדוריים=>2
 . 2עשבים חר־שנתיים או לעתים רחוקות רב־שנתיים שגבעוליהם
=>3
בעלי ענפים מעוצים=>5
 . 3העלים גליליים מתחדדים בראשם ומסתיימים בזיף נשיר קצר.
( 4ח״ש) מליחות רטובות .נדיר .עמק עכו ,השרון.
י  $יוני-אוקטובר( .ציור  .)421טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אפם ח 1פי S. splendens (Pourret) Gren. et Godron
■־> 4
*  . 3העלים חסרי זיף בראשם
 . 4העלים גליליים או כדוריים ,בנבטים ובצמחים צעירים הם
מכחילים ,דמויי סרגל וראשם מחודד ,בצמחים בוגרים צבעם
ירוק בהיר ,הם עבים ,גליליים וראשם מעוגל .עלי־העטיף
תופחים לאחר ההפריה ומעורים בפרי.
( 4ח״ש או ד״ש) מליחות רטובות ,עשב רע בשדות שלחין
של נאות מדבר ,מצבורי הפרשות של בעלי־חיים במדבר .נפוץ.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :מואב ,אדום.
& פברואר-אוגוסט( .ציור  .)4 2 2טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
aegyptiaca (Hasselq.) ZoharyS.
א3ם מצרי
(ראה שם נרדף)
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 . 4העלים דמויי סרגל .העטיף אינו משתנה לאחר ההפריה ואינו
מעורה בפרי.
♦ (ח״ש או ר״ש) עשב רע בגינות על קרקע חולית .נריר
מאור .עמק עכו.
& קיץ .טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי וסורני.
נאסף פעם אחת.

אפם הגנות S. hortensis J.F. Gmelin

 )2( . 5העלים העליונים כדוריים או דמויי ערשה והתחתונים
גליליים :קצות הגבעולים הצעירים שעירים.
( 4ב״ש) מליחות רטובות במדבריות חמים .נדיר .ערבות
הירדן ,הערבה :עמון ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)423טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

אפם תולעני S. vermiculata J.F. Gmelin
■  . 5כל העלים דומים ,דמויי סרגל ,גליליים או חצי־גליליים =c 6
 . 6הפרחים צמודים לפטוטרת של העלים בחיקם הם מצויים.
( 4ב״ש) קרקעות מלוחות על קירטון ,חוואר ופוספוריט
במדבר .נ פ ק ושולט .הר הנגב ,דרום הנגב :מרבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב,
אדום.
& ינואר־מאי( .ציור  : 424צילום בעמ׳  .)956טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי(אנרמי).

אפם מךבךי S. asphaltica (Boiss.) Boiss.
=> 7
■  . 6הפרחים יושבים בחיק עלים חסרי פטוטרת
 . 7מספר הצלקות עולה על  . 3חלק מהעלים שטוחים ומעוגלים
בראשם .הפרחים בודדים בחיק עלים או  3-2בקבוצה .צמחים
הגדלים לאורך היס־התיכון או בסביבת המעיינות בבקעת צין
ליד שדה בוקר.
( 4ב״ש) חוף הים וקרקעות מלוחות במדבר .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הר הנגב.
& פברואר-מאי( .ציור  .)425טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.
א  3ם אמתי Gmelin

S. vera J

י  . 7מספר הצלקות  . 3העלים גליליים ומעוגלים בראשם או חצי־
גליליים ומחודדים בראשם .הפרחים בודדים או  5-3בחיק עלה.
=> 8
צמחים הגדלים בעיקר בבקעת יס־המלח
 . 8העלים רכים גליליים וישרים ,נוטים לכיוונים שונים .חלקי
צמח יבשים משחירים .לעתים קרובות יש בראשי ענפים עפצים
הנראים כציבורים צפופים של עלים גדולים יחסית הנוטים כלפי
מרכז העפץ .הפרחים על פי רוב בקבוצות של  5-3בחיק עלה.
( 4ב״ש) מליחות במדבריות חמים .מצוי ושולט בכתמים.
דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :עמון ,מואב.
 #ספטמבר-מאי( .ציור  .) 426טיפוס התפוצה :סודני.

אכם שייחני S. fruticosa J.F. Gmelin
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*  .8העלים קשים ,כפופים כקשת כלפי מעלה ,מכחילים ,חצי־גלי־
ליים ,מחודדים בראשם .חלקי צמח יבשים צבעם כחול־שחור.
אם יש עפצים צורתם שונה מהנ״ל .הפרחים בודדים בחיק
העלים העליונים.
♦ (ב״ש) מליחות רטובות בעמק הירדן וקרקעות מלוחות
יבשות על קירטון או חוואר .מצוי ושולט .דרום הנגב :מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :עמון.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 427טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי ומזרח סודני.

אפם ארצישראלי S. palaestina Eig et Zohary

זי ד ם Traganum
שיחים נמוכים ,גובהם  100-20ס״מ וענפיהם מעוצים :הגבעולים
המעוצים הצעירים בעלי קליפה לבנה ומבריקה השסועה לפצלות
אורך וביניהן פסים בלתי רגולאריים שחומים שאינם מבריקים.
העלים מסורגים ,יושבים ,בשרניים ,גליליים ,ראשם מעוגל ועליו
בליטה חרוטית קטנה ,בחיקם שערות צפופות .הפרחים קטנים ,לכל
פרח זוג חפיות ,החפיות ארוכות מהפרחים .אונות־העטיף זקופות,
מתקשות בפרי ,בראשן בליטות דמויות קרנים .האבקנים בולטים
מהפרח .הזרע אנכי.
♦ (ש׳) קרקעות מלוחות על חוואר וקירטון ומליחות רטובות
במדבר .מצוי ושולט בכתמים .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #פברואר-אפריל( .ציור  .)428טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

זהים חשופים nudatum Delile

ח מד ה H am m ada
בני־שיח ,גבעוליהם בעלי פרקים בולטים לעין .העלים נגדיים ,גליליים ,או דמויי מרצע או מנוונים
לקשקש ,נראים כמשולש בראש פרק .הפרחים דו־מיניים ,יושבים בחיק קשקשים ,ערוכים בשיבולים
צפופות או מרווחות .עלי־העטיף  , 5מפורדים :באמצע גבו של כל עלה מתפתחת כנף אופקית לאחר
ההפריה .סטמינודים  . 5צלקות  . 3-2הפרי שקיק ,כלול בעטיף .הזרע אופקי :העובר סלילני.
 . 1צמחים כהים שעירים ומחוספסים .העלים דמויי סרגל ,אורכם
 12-8מ״מ .כנפי עטיף־הפרי קרומיות צהבהבות על פי רוב,
לפעמים סגולות.
♦ (ב״ש) קרקעות מלוחות על סלעי חוואר וקירטון שולט
במתלולי רמת עבדת .נדיר ב א ח אך נפוץ בכתמים הבודדים
בהם מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב  :מדבר יהודה ,הערבה.
 $3אוקטובר-נובמבר( .ציור  .)429טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.

חמדת הנגב H. negevensis Iljin et Zohary
* . 1צמחים קירחים ,כהים או בהירים .העלים הבוגרים דמויי קשקש,
אורכם אינו עולה על  2מ״מ (לנבטים עלים ארוכים יותר)
=> 2
 . 2צמחים בעלי ענפים מעוצים שקוטרם עולה על  5מ״מ =» 3

429

ב .עטיף מכונף
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(ראה שם נרדף)
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*  . 2צואר השורש ובסיס הצמח מעוצים ,מהם יוצאים ענפים עש 
בוניים מכחילים המתים מדי שנה .קשקשי העלים משולשים,
אורכם  2-1.5מ״מ .התפרחת דמוית פירמידה.
}
( 4ב״ש) שדות לס מעובדים או נטושים .נדיר מאור בישראל.
מצוי בירדן .ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגלעד ,עמון,
ף
מואב.
אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 430טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.
חמרת איג H. ramosissima (Eig) Iljin
(ראה שם נרדף)
צמחים כהים חסרי עפצים אופיניים .גדלים בעיקר בקרקעות
לס בהר הנגב ,צפון הנגב ומערבו .הכנפיים הקרומיות חסרות
צבע ,ארגמניות או סגולות.
( 4ב״ש) קרקעות לס ומדרונות אבניים בערבות .נ פ ק ושולט.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב .הגלעד ,מואב ,אדום .בסיני
גדל במישורי חצץ בערוצים שתשתיתם לס.
 98פריחה :אוקטוכר-נובמבר( .ציור  : 431צילומים בעט׳ , 933
 .) 948טיפוס התפוצה :אירנו־טורני וסהרו־עדבי.
(ראה שם נרדף) חמרת המז־בר scoparia (Pomel) IljinH.
*  . 3צמחים בהירים בעלי עפצים בדמות מקור ציפור .גדלים בעיקר
בקרקעות חוליות בערבה ובדרום הנגב .הכנפיים הקיומיות
חסרות צבע.
( 4ב״ש) קרקעות חוליות ,סלעים מגמתיים ומטמורפיים
במישורים ובערוצים :מבכר חולות עתיקים המרוחקים מהים.
נ פ ק מאוד ושולט .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
ים־המלח ,הערבה :עמון ,אדום.
& אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 432טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
חמרת השיח salicornica (Moq.) IljinH.

פךלןרק Haloxylon
ן שיחים או עצים נמוכים ,קירחים .הענפים הצעירים ירוקים ,מפורקים
לפרקים ברורים .הפרחים דו־מיניים ,בחיק חפים שהם עלים קשק־
שיים ,בעלי זוג חפיות .עלי העטיף חפשיים ,עם ההבשלה מתפתחת
בראשו של כל אחר כנף קרומית ,חסרת צבע .אבקנים  , 5סטמינודים
 . 5צלקזת  2ויזתד .הפרי שקיק בשרני .הזרע אופקי :העובר
סלילי.
( 4ש׳ או ע׳) קרקעות חוליות במדבריות חמים .נ פ ק ושולט
בכתמים .דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  .)433טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
פרקרק פרסי H. persicum Bunge

טנ ה בי ת (סיךליציה) Seidlitzia
שיחים (בארץ) קירחים בעלי עלים נגדיים ,בשרניים ,רכים ,גליליים.
הפרחים דו־מיניים ,ערוכים בקבוצות של  . 5-2העטיף בן  5עלים
מאוחים בבסיסם ,עם ההבשלה מתפתחות כנפיים קרומיות .אבקנים
 , 5סטמינודים  . 5הזרע אופקי :העובר סלילי.
( 4ש׳) מניפות סחף חצציות ,בקרבת מליחות ובערוצים חוליים
(בדרום הנגב ובערבה) .מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב :ערבות הירדן,
בקעת ימ־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 98מרס-מאי( .ציור  .)434טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
שנהבית רוזמרין S. rosmarinus Boiss.
(ראה שם נרדף)
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175

אלניה )Halotham nus (Aellenia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים מכחילים ( ב א ח) .העלים מסורגים ,בשרניים ,דמויי אזמל או סרגל או
קשקשיים .הפרחים רו־מיניים ,בחלקים העליונים של הגבעולים ,יושבים בחיק חפים בחלקים העליונים של
הגבעולים ,בבסיסם זוג חפיות עם קרין בגבן .העטיף בן  5אונות בהבשלה הן מתקשות ומאמצע גבן
מתפתחת כנף .הפרי שקיק ,כלול בעטיף .הזרע אופקי ובו עובר סלילי.
 . 1עשבים רב־שנתיים קירחים ,פורחים באביב ובתחילת הקיץ.
הגבעולים מסתעפים בחלקם העליון .אורך העלים ער  5ס״מ.
♦ (ר״ש) קרקעות מלוחות המתפתחות על גרף וסחף של
קירטון וחוואר .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :עמון ,אדום.
 >93מרס-יולי( .ציור  .)435טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

H. acutifolius (Moq.) Botsch.
* . 1עשבים חר־שנתיים מכחילים ,קירחים או שעירים ,מקבלים
בהבשלה מבנה כדורי .פורחים במהלך הקיץ ובסתיו .הגבעולים
מסועפים מבסיסם .אורך העלים עד  8מ״מ .צמחי־גלגל הניתקים
בהבשילם ומתגלגלים בשלמותם ברוח.
♦ (ח״ש) קרקעות מעוברות ובתי גירול מופרעים בערבות.
מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הד הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח.
♦ יולי־ספטמבר( .ציור  : 436צילום בעמ׳  .)956טיפוס הת
פוצה :מערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

אלמה נאה H. hierochunticus (Bornm.) Botsch.

מל •חית Saisoia
•1
עשבים ,בני־שיח או שיחים .העלים מסורגים או נגדיים ,יושבים ,על פי רוב בשרניים ,לעתים קשקשיים.
הפרחים קטנים ,רו־מיניים ,יושבים בודדים בחיק חפים ומלווים בשתי חפיות .עלי־העטיף ( 5לעתים
רחוקות  ) 4בהבשלה מתפתחות (על פי רוב) כנפיים קרומיות המלוות את הפרי הבשל .אבקנים 5
(לפעמים  .)4צלקות  .) 3-( 2הפרי לרוב שקיק יבש ,כלול בעטיף .הזרע אופקי ,לעתים רחוקות אנכי:
העובר סלילי.
 . 1העלים והחפיות מסתיימים בחוד קוצני.
♦ (ח״ש) בתי־גידול מופרעים ולאורך חוף הים־התיכון.
נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת יפ־המלח :הגולן.
> יולי-אוקטובר( .ציור  : 437צילום בעט׳  .) 935טיפוס
93
התפוצה :רב־אזורי.

מלווית אשלגנית S. kali L.
*. 1

.2
* .2

.3

=< 2
העלים והחפיות לא קוצניים
=> 3
=־> 7
צמחים קירחים ,גדלים במליחות חוף היס־התיכון .העלים
שטוחים ,בסיסם חובק מעט את הגבעול .כנפי העטיף הפורה
ברוחב  1מ״מ
♦ (ח״ש) מליחות רטובות .נדיר .עמק עכו ,השרון.
 >93יולי-ספטמבר( .ציור  .)438טיפוס התפוצה :רב־אזורי.

מלחית הבירית s. soda L.
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=־>4
צמחים שאירים ,גדלים במדבריות
״ .המאבק צר ודמוי סרגל ,אינו דמוי לב בבסיסו! בראש המאבק
תוספת דמוית שלפוחית מוארכת על עוקץ קטן .צמחים נדירים
באדום.
♦ (ח״ש) מדבריות .נדיר מאוד .אדום (נתון מהספרות).
> יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
93
יש המשייכים מין זה לסוג אחר:

.Climacoptera crassa. (MB.) Botsch
מלחית עבה S. crassa MB.
 ..המאבק צר בראשו ,רחב ודמוי לב בבסיסו ,התוספת בראשו
=>5
קטנה וללא עוקץ .צמחים נפוצים במדבריות ישראל
 .:הגבעולים הבוגרים נושאים שערות משולחפות .החפים והח־
־=ג>6
פיות באורך  2-1.5מ״מ או  3.5-3מ״מ
הגבעולים הבוגרים נושאים רק שערות פשוטות .החפים והח־
פיות באורך של  2-1.5מ״מ .צמחים בעלי ריח רע של דגים
באושים.
♦ (ח״ש) ערוצים במדבריות חצץ ,על קירטון ,קרקעות
מלוחות ובבתי־גירול מופרעים במדבריות ובערבות .נ פ ק
ושולט בכתמים .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה! מואב ,אדום.
♦ יולי-ספטמבר( .ציור  .)439טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

מלחית עדינה S. volkensii Ascherson et Schweinf.
.1

החפים והחפיות באורך  3.5-3מ״מ ונשארים על הצמח היבש
כקעריות פתוחות ובולטות לאחר הפצת הפרי .קוטר הפרי
המכונף  12-8מ״מ .הצמחים הצעירים שעירים למרי וגונם
ירוק־אפור.
♦ (ח״ש) קרקעות מלוחות ומופרעות בערבות ומדבריות.
מצוי ושולט בכתמים .מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח! עמון.
> יוני-ספטמבר( .ציור  .) 440טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
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ערבי.
מלחית ה?ךךן s . jordanicoia Eig
החפים והחפיות באורך 2-1.5מ״מ ואינם בולטים כנ״ל.
קוטר הפרי המכונף  8-4מ״מ .הצמחים הצעירים שעירים
וגונם ירוק־צהבהב.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות ,בקרקעות לס מלוחות ובבתי־
גידול מופרעים .נ פ ק ושולט בכתמים .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
♦ יולי-ספטמבר( .ציור  ,)441טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
מלחית חומה s . inermis Forssk.

/

=> 8
( ) 2רוב העלים נגריים ,לעתים חלקם מסורגים
כל העלים מסורגים=> 10
העלים קשקשיים ,מכוסים בשערות צפופות ומאפירים .הגזעים
מפותלים על פי רוב .הפרחים לרוב בעלי  4עלי־עטיף ו־ 4
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אבקנים ,לעתים רחוקות בעלי  5עלי־עטיף ו־ 5אבקנים .עלי
העטיף חסרים כנפיים קרומיות בגבם.
♦ (ב״ש) קרקעות מלוחות המתפתחות על קירטון ,חוואר
ופוספוריט .נפוץ ושולט בכתמים .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
עמון ,מואב ,אדום.
 $3ינואר-מאי( .ציור  ; 442צילום בעמ ׳  .)961טיפוס התפוצה :
סהרו־ערבי.
מלחית קשקשנית s . tetrandra Forssk.

.9

*.9

תים קרובות

צבע

העלים דמויי סרגל או גליל ,אורכם מגיע ל־ 3ס״מ .צמחים
קירחים .הפרח בן  5עלי עטיף ו־ 5אבקנים .עלי עטיף הפרי
=> 9
עם כנפיים קרומיות בגבם
העלים דמויי סרגל ,חצי־גליליים ,קשים .הענפים נושאי העלים
מצולעים וירוקים ,העבים יותר מעוצים .שיחים בגובה 100-30
 0״מ.
( 4ב״ש או ש׳) סלעי גיר סדוקים בערבות ובמדבריות .נדיר
מאוד .הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת יט־המלח• ,עמון ,מואב.
 $ gמאי־ספטמבר( .ציור  .)443טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מלחית ארפת־עלים S. oppositifolia Desf.
(ראה שם נרדף)
העלים גליליים ,רכים ,העליונים על פי רוב מסורגים .הענפים
נושאי העלים גליליים ומלבינים ,בסיסם מעוצה .בני־שיח
בגובה  30-15ס״מ.
( 4ב״ש) קרקעות מלוחות על קירטון וחוואר בערבות
ובמדבריות .מצוי .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה :עמון ,אדום.
 $3אפריל-ספטמבר( .ציור  .)444טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.
מלחית הישימון S. schweinfurthii Solms-Laub.

 )7( .10השערות על העלים והגבעולים בעלות בליטות צדדיות
(בדוק בהגדלה  20א ) .קוטר העטיף על כנפיו הקרומיות 12-7
=>11
* . 10השערות על העלים והגבעולים חלקות .קוטר העטיף על כנפיו
=*>13
 . 11העלים גליליים ובשרניים ,מדיפים ריח רע של דגים באושים
(מולל עלים ירוקים) .כנפי העטיף בעת הבשלת הפרי בגונים
של סגול כהה וארגמן.
( 4ב״ש) קרקעות לס מלוחות .נדיר .הר הנגב :גלעד.
ספטמבר-אוקטובר .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מלחית מזרחית S. orientalis s.G. Gmelin
(ראה שם נרדף)

* . 11העלים התחתונים נימיים ,העליונים דמויי גליל או מרצע,
=» 12
קצרים מהתחתונים .הצמח אינו בעל ריח רע.
 . 12אורך עלי־העטיף  5-4מ״מ .השערות ארוכות ורכות .צמחי
החרמון.
( 4ב״ש) מדרונות אבניים .נדיר מאוד .החרמון.
 $3אוגוסט-ספטמבר .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מלחית מאפירה S. boissieri Botsch.
(ראה שם נרדף)
* . 12אורך עלי־העטיף  3-2מ״מ .כנפי־העטיף בעת הבשלת הפרי
חסרות צבע או מעט וורודות צד ארגמניות .צמחים נפוצים.
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( 4ב״ש) ערבות ומדבריות בקרקעות מלוחות מעט המת
פתחות על קירטון ,חוואר ,פוספוריט וחומר סחף של סלעים
אלה .נ פ ק ,שולט בכתמים .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> יולי-ספטמבר( .ציורים  ! 451 , 445צילום בעמ׳ .)935
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טיפוס התפוצה :אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

מלווית אשונה S. damascena Botsch.

(ראה שם נרדף)

 ) 10( . 13צמחים מלבינים בעלי ענפים הנראים מרחוק כחסרי
עלים אך למעשה הם בעלי עלים קשקשיים רעופים וצפופים.
לפחות חלק מהצמחים באוכלוסייה נושאים עפצים כדוריים
לבנים בקוטר  2-1ס״מ .קוטר העטיף על כנפיו  4-3מ״מ.
( 4ב״ש) קרקעות מלוחות על קירטון וחוואר ,גב ס(ב מכ ת ש
רמון) ,קרקעות גרף חוליות(בערבה) .מצוי .דרום הנגב! בקעת
ים־המלח ,הערבה! אדום.
> ספטמבר-דצמבר( .ציורים  ! 452 ,446צילום בעמ׳ .)961
93
טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

מלחית מסרגת S. cyclophylla Baker
=» 14
" . 13צמחים ירוקים ,חסרי עפצים לבנים כדוריים
 . 14צמחים שגובהם  0 300-20״מ חסרי ריח על פי רוב! הענפים
נראים כרגיל מרוחקים זה מזה ,נושאים עלים נימיים קצרים!
החלקים הצעירים שעירים והבוגרים מקריחים .התפרחות
הבשלות נראות בשיבולים צפופות .קוטר העטיף על כנפיו
 4-2מ״מ.
( 4ב״ש או ש׳) ערוצים חצציים גדולים ובתי־גידול מופרעים
במדבריות חמים .מצוי .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
־ בקעת ים־המלח .הערבה (נ פ ק); אדום.
 #יוני-ינואר( .ציור  .)447טיפוס התפוצה :סודני.

(ראה שם נרדף)

מלחית מבאישה S. baryosma (Schultes) Dandy

* . 14צמחים שגובהם  60-30ס״מ ,על פי רוב בעלי ריח רע!
הענפים סבוכים והצמח נראה כגוש ירוק וכדורי או שרוע!
העלים דמויי סרגל ,בשרניים ,שעירים ורכים על ענפי צמיחה
חדשים או קשקשיים על ענפים נושאי פרחים .קוטר העטיף
על כנפיו  6-5מ״מ.
( 4ב״ש) ערוצי נחלים שתשתיתם חוואר (תצורת הלשון)
או חומר סחף חולי .מצוי .בקעת ים־המלח ,הערבה.
> אוגוסט־ספטמבר .טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי וסורני.
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מלחית העךבה S. gaetula (Maire) Botsch.
נואית Noaea
בני־שיח קירחים (בארץ)! הגבעולים מעוצים בבסיסם וסעיפיהם
קוצניים .העלים מסורגים ! עלי החורף גליליים וצרים ,בסיסם מורחב
וסורח על הגבעול ,ככל שעמדתם בגבעול גבוהה יותר הטרף קטן.
החפים והחפיות דמויי מרצע .הפרחים רו־מיניים ,חיקיים ,יושבים על
ענפים קצרים שמרביתם קוצניים .אונות העטיף  , 5בגבן מתפתחות
כנפיים קרומיות שאינן שוות במימדיהן וצבען לבן ער סגול־ארגמני.
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השקיק כלול אך אינו מעורה בעטיף .הזרע אנכי! העובר סלילי ,ירוק.
♦ (ב״ש) ערבות ,קרקעות המתפתחות על סלעי קירטון ,גיר וצור.
נפוץ ולעתים שולט בחברות של לענת המדבר .פלשת! שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח!
החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #אוגוסט-אוקטובר( .ציורים  ! 449 ,448צילום בעמ׳  .) 965טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני.
בחרמון ,בצומח הכר־קוצי ,גדל טיפוס מיוחד של נואית קוצנית אשר
נחשב כזן נמוך ( .)var. humiiis Boiss.מצטיין בגונים סגולים של
החפים והצלקת ושפה קרומית של העלים .יש הרואים בו מין
עצמאי.
נ 1אית קוצנית N. mucronata (Forssk.) Ascherson et Schweinf.

גיךגנס 1ניה Girgensohnia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .הגבעולים מסועפים
ומתקשחים .העלים נגדיים ,קוצניים ,כפופים לאחור ,צרים ,דמויי
סרגל או מרצע ,שפתם קרומית ובסיסם מורחב .הפרחים דו־מיניים,
יושבים נגדיים בשיבולים קצרות ,לכל פרח  2חפיות .העטיף בן
 5אונות ,מגבן של  3מתפתחות כנפיים .אבקנים  . 5סטמינודים
 . 5הפרי שקיק ,כלול בעטיף .הזרע קטן ,אנכי! העובר סלילי.
♦ (ח״ש) קרקעות מלוחות בערבות .נדיר מאור .אדום.
 6קיץ( .ציור  .)450טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
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משפחת הסלקיים

;!פרוק Anabasis
בני־שיח או עשבים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה! הגבעולים בשרניים ,מפורקים לפרקים בולטים לעין.
העלים נגדיים ,לעתים קרובות דמויי קשקש משולש בראש הפרק .הפרחים רו־מיניים ,מלווים ב־ 2חפיות!
העטיף בן  5עלים ,בהבשלה מתפתחות בגב כולם או  3מהם כנפיים קרומיות ,לבנות או צבעוניות .אבקנים
 , 5סטמינודים  . 5הפרי שקיק קדומי על פי רוב ,כלול בעטיף או בולט ממנו .הזרע אנכי! העובר סלילי,
ירוק.
 . 1העלים דמויי קשקש משולש בראש הפרק! הגבעולים הירוקים
=> 2
גליליים ללא חריצי אורך
״ . 1העלים מפושקים ,אורכם  10-5מ״מ ,בשרניים ,מסתיימים לעתים
רחוקות בזיף הנושר לאחר זמן קצר ,מאוחים בבסיסם לגבעול.
פרקי הגבעול בעלי זוג חריצי אורן.
♦ (ב״ש) מדרונות תלולים ,ערוצי נחלים חצציים הסמוכים
אליהם ,קרבת מליחות ובתי־גידול מופרעים במדבריות חמים.
נפוץ .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח! הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
* אוגוסט-נובמבר( .ציור  .)453טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

;פרוק זיפני A. setifera Moq.

 . 2בני־שיח סבוכים ,לפחות חלק מענפיהם ירוקים כל השנה
ומסתעפים מגבעולים מעוצים הצומחים לגובה של  50-10ס״מ
לפחות .בפרי  5כנפיים
נ=> 3
עשבים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה וממנו יוצאים גבעולים
זקופים בעלי פרקים ארוכים ,מסתעפים בחלקם העליון לענפים
קצרי פרקים שבחיק קשקשיהם פרחים :הענפים נושאי הפרחים
והפירות מתייבשים בחורף .עטיף־הפרי בעל  3כנפיים קרומיות
חסרות צבע על פי רוב.
♦ (ב״ש) קרקעות לס מלוחות מעט ,חומר סחף לסי וקרקעות
המתפתחות על קירטון בערבות .נפוץ ושולט .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח!
עמון ,מואב ,אדום.
& ספטמבר-אוקטובר (ציור  .) 454טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
!פרוק תלת־גננפי A. syriaca Iijin
(ראה שם נרדף)

ראשי ענפי הצמיחה מעוגלים .צמחים שעל פי רוב אינם נאכלים
על ידי בעלי־חיים .הכנפיים הקרומיות הצעירות בגונים רבים
של סגול וארגמן(בצ מחי ערבות) ,חסרות צבע או דלות גוונים
(באוכלוסיות מדבריות).
♦ (כ״ש) קרקעות אבניות ,סלעיות וחוליות־לסיות בערבות,
חולות וערוצי נחלים על סחף עשיר בחצץ צורני במדבריות.
נפוץ מאוד ושולט .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה! גלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $8אוקטובר-נובמבר( .ציורים  .) 456 ,455טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

!פרוק המךבר A. articuiata (Forssk.) Moq.

משפחת הסלקיים

*  . 3ענפי הצמיחה מסתיימים בחודי עלים מפורדים .צמחים שענפיהם
מכורסמים על פי רוב עד לקטעים המעוצים .הכנפיים הקרומיות
חסרות צבע על פי רוב.
♦ (ב״ש) ערבות ,על קרקע אבנית .נדיר .צפון הנגב ,הר
הנגב :מדבר שומרון ,מרבר יהודה.
& אוקטובר-נובמבר .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
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?פרוק הערבות A. oropediorum Maire
עו .

.

הלוטים Halotis
עשבים חד־שנתיים שעירים .העלים לרוב מסורגים ,יושבים ,צרים,
גליליים לפעמים בעלי  3צלעות אורך ,מסתיימים בחוד זיפני נשיר.
הפרחים דו־מיניים ,בודדים ,בעלי  2חפיות .אונות־העטיף  ,4חסרות
כנפיים אך מתקשות בהבשלה .אבקנים  ; 5-4בראש המאבקים תוספת
משולחפת סגולה שאורכה עולה על אורך המאבק .הפרי שקיק,
בשרני ,כלול בעטיף .הזרע אנכי :העובר סלילי ,ירוק.
♦ (ח״ש) מדבריות מלוחים .נדיר .עמון ,מואב ,אדום.
 $gיולי-אוגוסט( .ציור  .)457טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
הלוטים שיעיר H. pilifera (Moq.) Botsch.
(ראה שם נרדף)

מלחנית ( A gathophora (Halogeton
בני־שיח ( ב א ח ) בעלי גבעולים מעוצים בבסיסם .העלים מסורגים,
בשרניים ,גליליים או דמויי ביצה ,מסתיימים בזיף על פי רוב ,בחיקם
שערות צפופות .הפרחים דו־מיניים ועלייניים ,ערוכים בקבוצות
כדוריות בחיק חפים דמויי עלים קצרים .עלי־עטיף  , 5בגב 3-2
מהם מתפתחות כרגיל כנפיים קרומיות .אבקנים  , 5לפעמים פחות.
הפרי שקיק ,כלול בעטיף .הזרע אנכי(בארץ).
♦ (ב״ש) מתלולים ,קרקעות אבניות ,קרקעות מלוחות על קירטון
ובתי־גידול מופרעים בערבות ובמדבריות .נפוץ ושולט בכתמים.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה  :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-יולי( .ציור  .)458טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
החוקר הרוסי  v.P. Botschantzevהפריד מן המין הנתון עוד שני
מינים  A. postii (Eig) Botsch.ו־ A. iraqensis Botsch.ההבדלים
בינם ובין מלחנית הערבות מתבססים בעיקר על צורות העלים
ונופלים מההבדלים הקיימים בין העלים על אותו צמח או בין
צמחים שונים באותה אוכלוסיה .אין לקבל ,איפוא ,את ההפרדה
הנ״ל.
מלחנית הערבות A. alopecuroides (Delile) Bunge
(ראה שם נרדף)

ק 1ךנול|7ה Cornulaca
בני־שיח מסועפים .העלים קשים ,קוצניים ,כפופים לאחור ,בסיסם
חובק את הגבעול ,שפתם בבסיס קרומית ,בחיקם שערות צפופות.

ג .חפה וניצנים
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משפחת הסלקיים
הפרחים ערוכים בקבוצות של  5-3בחיקם הצמיר של העלים .עלי־
עטיף  , 5מאוחים ומוקשים בחלקם התחתון 2-1 ,מהם מסתיימים
בקוץ ארוך יותר מעלה־העטיף עצמו .הפרי שקיק קרומי כלול בתוך
מעין כוסית שבבסיס העטיף.
( +ב״ש> שדות חול וקרקעות חול עם לס .נדיר .מערב הנגב
(שולט בשטח קטן ליד ניצנה).
& אוגוסט-נובמבר( .ציור  ; 459צילום בעט׳  .)963טיפוס התפוצה :
סהרו־ערבי.
קורנולקה חד־קוצית c. monacantha Deiiie

מעזפחת הירבודים

am aranthaceae

עשבים חד־שנתיים או רכ־שנתיים או בני־שיח .העלים מסורגים או נגדיים ,חסרי עלי־לוואי .הפרחים
חד־מיניים או דו־מיניים ,קטנים ,מלווים כ־  3-2חפיות .העטיף עשבוני על פי רוב ,בעל  5-3עלים
או אונות .מספר האבקנים כמספר עלי־העטיף .השחלה עלית ובה ביצית אחת! אין עמוד־עלי ,או
שהוא קצר ,ומספר הצלקות  4-2על פי רוב .הפרי הלקט הנפתח על ידי מכסה ,לפעמים שקיק
או אגוזית .הזרעים דמויי עדשה בצבע שחור או חום.
=> 2
 . 1העלים מסורגים
=> 4
* . 1העלים נגדיים
 . 2עשבים רב־שנתיים ,בסיס הצמח מעוצה .צמחי מדבריות חמים ,מלבינים ,מכוסים בשערות צפופות.
עלי־העטיף שעירים.
־־> עמ׳  186לבר Aerva
*  . 2עשבים חד־שנתיים הגדלים בעיקר בבתי־גידול מופרעים ובשטחים חקלאיים .עלי־העטיף קירחים
=> 3
 . 3הפרחים חד־מיניים .אין עמוד־עלי; צלקות  . 4-2הפרי שקיק קרומי או הלקט המכיל זרע שקליפתו
קשה (ציור .)460
=> עט׳ Amaranthus OUT 182
* . 3הפרחים דו־מיניים .עמוד־העלי ברור :צלקות  . 2הפרי אגוזית המכילה זרע שקליפתו קרומית.
=> עט׳  186דיגרה Digera
 ) 1( . 4הפרחים ערוכים בשיבולים ארוכות בראשי ענפים .העטיף ירוק ,מתקשה בהבשלה וקצותיו
דוקרניים .החפים והחפיות מסתיימים בחוד או בזיף דוקרני .צמחים זקופים.
■=> עמ ׳  186רב־מוץ Achyranthes
*  . 4הפרחים ערוכים בקרקפות המצויות בחיקי עלים או על עוקצים קצרים .עלי־העטיף קרומיים
ומבריקים .החפים והחפיות אינם כנ״ל .צמחים שרועים.
=» עמי  3 187צן Alternanthera

ירבוז Am aranthus
עשבים חר־שנתיים ,לעתים רחוקות רב־שנתיים ,חד־ביתיים או דו־ביתיים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת
על פי רוב .הפרחים כרגיל חד־מיניים ,ערוכים בשיבולים סופיות או חיקיות .חפיות  , 3-2ירוקות או
צבעוניות .עלי־עטיף  . 5-3מספר האבקנים כמספר עלי־העטיף .אין עמוד־עלי :צלקות  .4-2הזרע דמוי
עדשה ,קוטרו עד  1.5מ״מ ,צבעו חום או שחור .מוצאם של מיני ירבוז רבים הוא יבשות אמריקה:
הם מתנחלים בבתי־שלחין בארצות רבות ביניהן ארץ־ישראל.
 . 1T /צמחים דו־ביתיים (על צמחים נושאי־פרי אין כלל פרחים
1
=> 2
אבקניים) קירחים או מקריחים
=» 3
* . 1צמחים חד־ביתיים קירחים ,מקריחים או שעירים
*
1 460
 . 2הפרחים הנקביים כעלי  2-1עלי־עטיף דמויי אזמל או סרגל.

מ ש פ ח ת הירבוזיי ם
החפיות אינן דוקרניות :אורך החפיות של הפרחים הזכריים
כ־ 2מ״מ.
♦ (ח״ש) גדות נחלים ,חופי אגמים ,שדות מושקים .נדיר
מאוד .עמק יזרעאל ,בקעת כנרות.
 $3מאי-אוקטובר( .צילום בעט׳  .)959טיפוס התפוצה :אמ 
ריקאי.
גר ב א ח ,נאסף לראשונה באזור כניסת הירדן לכנרת ובבקעת
בית־צידא (בטיחה).
 T13Tהןךךן A. rudis Sauer
* .2

.3

הפרחים הנקביים בעלי  5עלי־עטיף דמויי מרית .החפיות
דוקרניות ,ארוכות פי  3מעלי־העטיף :אורך החפיות של
הפרחים הזכריים כ־  4מ״מ ,מעט יותר מאורך העטיף ,והם
דומים לעלי־העטיף הקרומיים.
( 4ח״ש) גדות נחלים ,שדות שלחין ,גינות ובתי־גידול
מופרעים .נפוץ מאור .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן,
י  $יוני-נובמבר( .ציורים  : 461,460צילום בעט׳  .)959טיפוס
התפוצה :אמריקאי.
גר ב א ח  ,נאסף לראשונה ב־ : 1957הפך לאחר מהעשבים
הרעים הנפוצים ב א ח.
? D3Tלמר A. palmeri S. Watson

( ) 1בבסיס העלה זוג קוצים.
♦ (ח״ש) שדות שלחין .נדיר מאוד .בקעת כנרות.
 $מרס-אוגוסט( .ציור  .)462טיפוס התפוצה :אמריקאי.
נאסף פעם אחת ב־ 1936ליד דגניה.

ןךפוז קוצני A. spinosus l .
".3
.4
*.4

* .5

אין קוצים בבסיס העלה (חפים או חפיות דוקרניים אינם
=»4
הפרחים מקובצים בתפרחות קצרות בחיק עלי־הגבעול .צמחים
=>5
הפרחים ערוכים בשיבולים או במכברים ארוכים המסיימים את
הגבעול ,וגם בשיבולים קצרות בחיקי עלים .צמחים קירחים,
=>7
הפרחים הנקביים בעלי  3עלי־עטיף .החפיות קצרות או
ארוכות מעלי־העטיף .ההלקט הבשל ירוק או סגול־אדמדם
־=> 6
הפרחים הנקביים בעלי ( 5)- 4עלי־עטיף .החפיות קצרות
במידה ניכרת מעלי־העטיף .ההלקט הבשל ירוק.
( 4ח״ש) שולט בצרי דרכים שרוססו בקוטלי עשבים  ,בתי־
שלחין ובתי־גידול מופרעים .נפוץ מאור .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון

.־ d
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הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרוס הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מרבר שומרון ,מדבר יהודה,
עמק הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן.
& יוני-נובמבר( .ציורים  : 464,463צילום בעט׳  .)959טיפוס
התפוצה :צפון אמריקאי.
גר ב א ק  ,נאסף לראשונה בירושלים ב־ : 1948מתפשט לכתי־
גידול מופרעים.
שרוע A. blitoides s. Watson
ירבוז
T
•ן
החפיות קשות ודוקרניות ,אורכן כפול מאורך הפרי .אורך
הזרעים קטן מ־  0.9מ״מ .צמחים ירוקיס־מלבינים ,ניתקים
לאחר ההבשלה ומתגלגלים ברוח .התפרחות ירוקות .הפרי
הבשל ירוק.
♦ (ח״ש) שדות בעל ושלחין ,צדי דרכים ובתי־גידול מו 
פרעים .נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .)465טיפוס התפוצה :אמריקאי.
?ךכוז לבן A. albus L.
החפיות אינן קשות ואינן דוקרניות ,אורכן קטן מאורך הפרי.
אורך הזרעים  1מ״מ או מעט יותר .צמחים ירוקיס־מארימים,
שרועים או בעלי ענפים אלכסוניים ,אינם ניתקים לאחר
ההבשלה .צבע התפרחות הצעירות והפרי הבשל סגול־אדמרם
על פי רוב.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין ,בתי־גידול מופרעים .נ פ ק .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :החרמון הגולן ,הגלעד ,מואב.
& פברואר-דצמבר( .ציור  : 466צילום בעמ׳  .)934טיפוס
התפוצה :רב־אזורי.
גר כ א ק  ,נאסף לראשונה בתחילת המאה :מוצאו כנראה
מצפון אמריקה .ב־ 1987נמצאה במישור החוף אוכלוסייה
של צמחים בני־כלאיים  :היא מתאפיינת על ידי פרחים נקביים
בעלי  5עלי־עטיף (כמו בירבוז שרוע) ,ענפים אלכסוניים ופרי
בצבע סגול־אדמדם (כמו בירבוז יוני).
A. graecizans L. W W3T
( ) 5הפרי אינו נפתח ,או שהוא נשבר בראשו ללא תפר ברור.
=» 8
צמחים קירחים או מקריחים
הפרי נפתח בתפר היקפי ברא שו( על ידי מכסה עגול) .צמחים
=> 11
שעירים
הפרי מגובשש או משורטט ,אורכו פחות מ־  2.5מ״מ ,ארוך
■=־9 -
מעט או שווה באורכו לעטיף
הפרי חלק ,דמוי אגס ,אורכו  3-2.5מ״מ ,ארוך באופן ניכר
מהעטיף .צמחים רב־שנתיים ,בעלי גבעולים שעירים.
♦ (ר״ש) פרדסים .נדיר מאוד .השרון .נאסף פעם אחת
ב־ 1907בחדרה.
> קיץ .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
jjg
ירפוז נטוי defiexus L ,.
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העטיף בן  5עלים .אורך הפרי  2.5-2מ״מ .העלים צרים,
דמויי סרגל או אזמל .צמחים רב־שנתיים נדירים.
♦ (ר״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר מאוד .עמק יזרעאל.
♦ אוקטובר-נובמבר .טיפוס התפוצה :דרום אמריקאי.
נאסף במרחביה ב־ 1964ולא התפשט מעבר לעמק יזרעאל.
?ך 3וז ממרג muricatus Moq.

=> 10
*  . 9העטיף בן  3עלים .צמחים חד־שנתיים
 . 10הפרי כדורי ,מגובשש ,אורכו  1.5-1מ״מ .הזרע מחוספס
(בהגרלה פי  ) 20-10קוטרו עד  1מ״מ .צמחים נפוצים מאוד.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין ,בתי־גידול מופרעים ולחים .נפוץ
מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה  :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,מואב.
♦ אפריל-נובמבר( .ציור  : 467צילום בעט׳  .)959טיפוס
התפוצה :אמריקאי.
ןךבוז עדין
(ראה שם נרדף)
* . 10הפרי פחוס ,חלק או משורטט .הזרע חלק ומבריק ,אורכו
 2.5-1.5מ״מ ,קוטרו  1.5מ״מ .צמחים נדירים.
♦ (ח״ש) בתי שלחין ,בתי־גידול מופרעים ולחים .נדיר.
השרון ,פלשת :צפון הנגב ,דרום הנגב ,בקעת חולה ,בקעת
בית־שאן :הגולן.
& יוני-דצמבר( .ציור  .)468טיפוס התפוצה :רב־אזורי.
נאסף לראשונה בארץ ב־. 1926
יך3יז מב תק
(ראה שם נרדף)
 ) 7( . 11צמחים שעירים ,ירוקים או בעלי גבעולים סגולים לפחות
בבסיסם .העורקים בצד התחתון של העלה ירוקים .כל סעיפי
התפרחת שווים באורכם פחות או יותר :התפרחת המרכזית
עבה מהתפרחות הצדדיות .אורך עלי־העטיף כאורך הפרי או
יותר ,אורכם  3מ״מ :דמויי מרית ,ראשם קטוע ובעל חוד
קטן.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין ,אשפתות ובתי־גידול מופרעים .נפוץ
מאור .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,הערבה:
החרמון ,הגולן ,אדום.
& מאי-נובמבד( .ציור  : 469צילום בעמ׳  .) 959טיפוס הת
פוצה :רב־אזורי.
נאסף לראשונה בגן־שמואל ובזכרון־יעקב בתחילת המאה.
מוצאו כנראה מאמריקה.
יך 3וז מ פ ע ל A. retroflexus L.
* . 11צמחים שעירים ,בעלי גבעולים סגולים ,או ירוקים'עם פסים
סגולים .העורקים בצד התחתון של העלה סגולים .סעיפי
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התפרחת קצרים בהרבה מהתפרחת המרכזית :עלי־העטיף
קצרים מהפרי ,דמויי אזמל ,ראשם מחודד.
♦ (ח ״ש) בתי־שלחין ,צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים.
נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,ערבות הירדן ,הערבה  :החרמון ,הגולן.
& אפריל-נובמבר( .ציור  .)470טיפוס התפוצה :טרופי.
נאסף לראשונה בראשית המאה .מוצאו כנראה מאמריקה
הטרופית.
יר מז יריק־עזפילת A. cruentus L.
(ראה שם נרדף)

לבד Aerva
בני־שיה או עשבים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה ,צמירים ,מלבינים,
השערות מסועפות .העלים מסורגים ,פשוטים ותמימים .הפרחים
קטנים ,כרגיל דו־מיניים ,מלווים  3חפים ,ערוכים בתפרחות דמויות
שיבולת ,תיקיות או סופיות .עלי־עטיף  , 5לבנבנים ,מכוסים שערות
פשוטות .אבקנים  : 5סטמינורים  , 5דמויי שן .הפרי שקיק קרומי,
בלתי נפתח ,ונפוץ כשהוא כלוא בעלי־העטיף.
♦ (ב״ש או ר״ש) ערוצים וסרקי סלעים במדבריות חמים .מצוי.
הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגלעד ,מואב ,אדום.
 $8דצמבר-יוני( .ציור  : 471צילום בעמ׳  .) 971טיפוס התפוצה:
טרופי.
javanica (Burm. fil.) SchultesA.
לבר פךסי
(ראה שם נרדף)

דיגו־ה Digera
עשבים חר־שנתיים ,קירחים או מקריחים .הגבעולים בעלי צלעות
לאורכם .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,פשוטים ותמימים ,דמויי
אזמל או ביצה ,אורכם עד  6ס״מ .התפרחת דמוית שיבולת חיקית,
אורכה ער  15ס״מ .הפרחים קטנים ,נישאים בשלשות על עוקצים
קצרים ,הפרח האמצעי רו־מיני ,הצדדיים שריריים ועקרים ,צבעם
לבן ,ירוק או ורדרד ,כל פרח מלווה  3חפים .אונות־העטיף , 5
ירקרקות ,קירחות .אבקנים  , 5סטמינודים  .0הפרי דמוי אגוזית,
קליפתו קשה ובתוכו זרע בעל קליפה קרומית :הפרי נפוץ עטוף
בעלי־העטיף.
♦ (ח״ש) שדות מעובדים .נדיר מאור .בקעת יס־המלח ,הערבה
(נאסף בסוף המאה הקודמת).
&׳ מרס־אפריל( .ציור  .)472טיפוס התפוצה :טרופי.
ד מי ה מ ס ת ת D. muricata (L.) H. Mart.
(ראה שם נרדף)

ךב־מוץ Achyranthes
עשבים רב־שנתיים זקופים ,מכוסים שערות הדוקות ,מעוצים בבסיסם.
העלים נגדיים דמויי ביצה עד דמויי אזמל ,בעלי פטוטרת קצרה,
אורכם עד  6ס״מ .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים בשיבולים ארוכות
ודקות בראשי ענפים :החפים קרומיים ,מסתיימים בחור ,אורכם
כמעט כאורך הפרחים :החפיות מסתיימות בזיף דוקרני .העטיף בן
 5-4עלים ,ירקרק ,לבנבן או סגול בהיר ,ארוך מהחפיות ,מתקשח
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בהבשלה .אבקנים  , 5סטמינודים קרומיים .העלי נושא צלקת כדורית
אחת .לאחר הפריחה נוטה הפרח כלפי מטה .הפרי שקיק ,נפוץ עם
העטיף ,החפים והחפיות.
( 4ר״ש) צל עצים ושיחים ,שולי פרדסים ומשוכות .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל :בקעת
כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :עמון.
 #פברואר-יוני( .ציורים  : 477 ,473צילום בעמ׳  .) 963טיפוס
התפוצה :טרופי.
גר בארץ ,מוצאו מאזורים טרופיים של אסיה ואפריקה :נאסף
לראשונה בארץ בראשית המאה.

רב־מיץ מחספס A. aspera L.
בצן A lternanthera
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים שרועים .העלים נגדיים ,כרגיל בעלי פטוטרת קצרה .התפרחות כדוריות,
קטנות ,בחיקי עלים .הפרחים קטנים ,דו־מיניים על פי רוב ,כל אחד בחיק חפה קרומי ,מלווה בזוג חפיות
קרומיות .עלי־עטיף  . 5אבקנים  3-2או  , 5זיריהם מאוחים בבסיסם :סטמינודים  , 5זעירים .העלי נושא
צלקת כדורית אחת .הפרי שקיק קרומי ,לעתים מכונף.
 . 1העלים דמויי אזמל ,מתחדדים בראשם .עלי־העטיף קצרים,
אורכם כפול מאורך החפים והחפיות .צמחים קירחים או מק 
ריחים.
♦ (ח״ש או ר״ש) שולי ביצות ,שלוליות ,אגמים וגדות נחלים.
מצוי .עמק עכו ,השרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן.
& אפריל-ינואר( .ציורים  : 476,474צילום בעט׳  .) 946טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.

בצן מכסיף L.) DC.

* . 1העלים דמויי ביצה הפוכה או מרית ,קהים בראשם .עלי־העטיף
דוקרניים ,אורכם כאורך החפים והחפיות .צמחים שעירים.
( 4ר״ש) בתי־גידול לחים .נדיר מאור .צפון הנגב.
 #ספטמבר( .ציור  .) 475טיפוס התפוצה :דרום אמריקאי.
מוצאו מדרונראמריקה ,נאסף ב־ . 1949כנראה לא התאזרח

באח.
בצן דוקרני A. pungens Kunth
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מ שפחת העריים

lauraceae

שיחים או עצים ירוקי־ער .העלים מסורגים ,פשוטים על פי רוב ,גלרניים ,ריחניים על פי רוב (יש
למולל אותם); אין עלי־לוואי .התפרחות כרגיל בחיק העלים ,הפרחים רו־מיניים ,לפעמים חר־מיניים.
עלי־העטיף עשבוניים או כותרתיים ,מספרם  ,6לפעמים פחות .האבקנים מעורים בכותרת ,ערוכים
ב־  4-3רורים ,הפנימיים שררו כסטמינודים :המאבקים נפתחים על ידי קשוות ,כעין עפעפים .השחלה
עלית ,על פי רוב בת מגורה אחת וביצית אחת .הפרי ענבה או בית־גלעין.

ער Laurus
עצים או שיחים ירוקי־עד ,דו־ביתיים ( ב א ח) .העלים מסורגים,
^ ״ י ^ ג ל ר נ י י ם ,פשוטים ,ריחניים .הפרחים ערוכים בתפרחות בחיקי עלים
או בקצות ענפים ,הזכריות רבות פרחים ,הנקביות מעטות פרחים.
הפרחים קטנים ,חד־מיניים ( ב א ח ); העטיף בעל  4עלים נשירים,
שצבעם ל בך צ ה ב הב או לבן־ירקרק .הפרי הבשל שחור ,דמוי
ביצה ,דומה לזית ,אורכו עד  17מ״מ.
♦ (ע׳ או ש׳) חורש על מסלע טרשי או ערוצים בחורש ,מפנים
צפוניים .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה ; בקעת חולה  :החרמון.
מרס-מאי( .ציור  ; 478צילומים בעט׳  .)951 , 938טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
ער אציל L. nobilis L.

מ שפחת הנוןיוףים

ranunculaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,או לעתים רחוקות שיחים או מטפסים מעוצים .העלים מסורגים,
לפעמים נגדיים או ברורים  :לרוב חסרי עלי־לוואי .הטרף גזור על פי רוב ,לעתים מורכב .הפרחים
דו־מיניים ,נכונים או בלתי־נכונים :העטיף כפול ,לפעמים פשוט .עלי־גביע  . 14-3עלי־כותרת . 14-3
אבקנים «  ,חופשיים .השחלה עלית ,עלי־השחלה מפורדים עד מאוחים ,מספרם כמספר עלי־העטיף
או ־ .°הפרי מ ק ו ח  ,כרגיל בן מפוחיות אחדות ,מאוחות או מפורדות ,חד־זרעיות או רב־זרעיות,
נפתחות או בלתי נפתחות! לפעמים הפרי הלקט מפורד בחלקו או מורכב מפרודות או מאגוזיות
בלתי נפתחות.
=>2
הפרחים בלתי נכונים ,בעלי דורבן
הפרחים נכונים ,חסרי דורבן או בעלי  5דורבניםקצרים =>3
 . 2הפרי מפוחית אחת .הכותרת מאוחת־עלים.
=־> עמ ׳  191בר־ךךבן Consoiida
*  . 2הפרי בן  5-3מפוחיות .הכותרת מפורדת־עלים.
=> עט׳  190ךךבנית Delphinium
 ) 1( . 3העטיף פשוט ,כותרתי :מתחת לעטיף יש לעתים קרובות  3-2עלים ירוקים ,המרוחקים מהעטיף:
=>4
המרחק גדל עם הזדקנות הפרח
=> 6
*  . 3העטיף מורכב מגביע וכותרת .לעתים עלי־הגביע צבעוניים
 .4קוטר הפרחים קטן מ־ 1ס״מ .התפרחת אשכול או מכבד חסר עלים :עוקצי־הפרחים מתארכים לאחר
ההבשלה .עשבים רב־שנתיים בעלי עלים גזוריס־מנוצים  4-3פעמים.
■=> עמ ׳  199תליקטרון Thaiictrum
קוטר הפרחים עולה על  2ס״מ :הפרחים בודדים,ואם הפרחים באשכול הרי אלה צמחי חורש
=>5
מטפסים
 . 5צמחים עשבוניים בעלי פקעת .עלי־עטיף  . 13-5העלים שמתחת לפרח גזורים.
=> עט'  192פלנית Anemone
*  . 5צמחים מטפסים ,מעוצים לפחות בבסיסם .עלי־עטיף  .4העלים שמתחת לפרח תמימים.
=> עט׳  192זלזלת Clematis
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( ) 3הפרי הלקט בן  12-2עלי־שחלה ,או קבוצה של  3עלי־שחלה או יותר המאוחים בבסיסם
ומכילים הרבה זרעים.
=־> עט׳  189קצח Nigeiia
=נ> 7
הפרי קרקפת או שיבולת מוארכת של אגוזיות חד־זרעיות
=> 8
כל העלים ערוכים בשושנת בבסיס הצמח
=> 9
חלק מהעלים נמצאים בבסיס הצמח וחלקם על הגבעול
העלים פשוטים .עלי־העטיף החיצוניים בעלי דורבן קצר ,נושרים לאחר ההפריה .האגוזית בעלת
מקור קצר.
=> עמ׳  199זנב־עכפר Myosurus
העלים שסועיט־מנוצים .עלי־העטיף החיצוניים חסרי דורבן ,אינם נושרים לאחר ההפריה .האגוזית
בעלת מקור ארוך.
=» עט׳  198כר־נוךית Ceratocephaia
( )7בבסיס עלי־הכותרת יש גומה או חריץ המכוסים או בלתי מכוסים כקשקש ומכילים צוף (היא
הצופן).
=» עט׳  192נורית Ranunculus

*  . 9בבסיס עלי־הכותרת אין גומת־צופן כנ״ל.
=> עט׳  199דמומית Adonis

7ןצח Nigella
צמחים חד־שנתיים קירחים ,או שעירים עם שערות מסועפות או פשוטות .העלים מסורגים ,כרגיל גזורים־
מנוצים ,לפעמים תמימים .הפרחים דו־מיניים ,בוררים בקצות הענפים .עלי־גביע  , 5כותרתיים על פי רוב.
עלי־הכותרת  ,)8 -( 5קצרים מהגביע על פי רוב ,בעלי ציפורן קצרה וטרף פשוט או רו־שפתני; השפה
התחתונה ארוכה מהעליונה ושסועה ל־  2אונות :השפה העליונה מכסה על הצופן .השחלה עלית עם
 2עד  , 15או יותר ,עלי־שחלה מפורדים או מאוחים חלקית או באופן מלא .הפרי מורכב ממפוחיות
המסתיימות במקור ארוך או קצי•
 . 1עלי־הגביע ירוקים ,קצרים מעלי־הכותרת .מפוחיות הפרי , 3-2
נפתחות בתפר הגב ובתפר הבטן :המקור קצר ונפתח עם החלק
=> 2
הרחב של המפוחית
* . 1עלי־הגביע צבעוניים ,ארוכים מעלי־הכותרת .מפוחיות הפרי
 , 13-2נפתחות בתפר הבטן בלבד :המקור ארוך ואינו נפתח
=> 3
 . 2אורך עלי־הכותרת פי  2מהגביע ,צבעם לבן עם פסים תכולים:
הציפורן אינה בולטת מהגביע והטרף מפושק ,השפה התחתונה
מוארכת ,צרה בבסיסה ,מפוצלת ל־  2אונות מוארכות ,דמויות
סרגל.
♦ (ח״ש) בתות ספר וצומח עשבוני .נדיר .פלשת :השפלה.
♦ אפריל-מאי(ציור  .)479טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

קצח קצחני N. nigellastrum (L.) Willk.
* . 2אורך עלי־הכותרת פי  4-3מהגביע ,צבעם צהבהב או תרוג:
הציפורן ארוכה ,הטרפים מכונסים זה כלפי זה ויוצרים מעין
חופה ,השפה התחתונה דמוית ביצה ,רחבה ,דמוית לב בבסיסה
ושסועה בראשה ל־ 2אונות קצרות.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד.
 $3מאי-יוני( .ציור  .)480טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
קצח הצפרן N. unguicularis (Poiret) Spenner
(ראה שם נרדף)
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( ) 1הפרחים צהובים ,הזרעים פחוסים .צמחים מכוסי שערות
ארוכות ומפושקות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני בקרקעות כבדות ובשדות נטושים.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע! הגולן,
הגלעד.
 #מרס-יוני( .ציור  ! 481צילום בעט׳  .) 953טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
ל!צח רסני N. ciliaris DC.
*  . 3הפרחים מלבינים ,כחלחלים או סגולים .הזרעים כדוריים או
בעלי  3צלעות אך אינם פחוסים .צמחים קירחים או מכוסי
=> 4
גבשושיות אך לא שעירים
 . 4המאבקים צהובים .אורך מפוחית הפרי כאורך מקור המפוחית
או ארוך ממנה במקצת .הזרעים כדוריים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות לאורך החוף ,קרקעות לס וחול
בערבות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה! אדום.
אפריל-יולי( .ציור  .) 482טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מין פולימורפי.

קצה השדה N. arvensis L.
*  .4המאבקים סגולים .אורך מפוחית הפרי גדול פי  3-2מאורך
המקור .הזרעים בעלי  3צלעות.
♦ (ח ״ש) קרקע לס ליד חורבות .נדיר מאוד .הר הנגב (ליד
בורות ל ק ).
♦ אפריל-מאי( .ציור  .)483טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

קצח הקמה N. segetalis MB.
ח־בנית Delphinium
צשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים  :התחתונים גזוריס־מנוצים ככף־יד ,העליונים קטנים,
:זורים פחות מהתחתונים עד תמימים .הפרחים בלתי נכונים ,ערוכים בא שכולות בראשי גבעולים .עלי־גביע
 , 5כותרתיים ,עלה־הגביע העליון כעל דורבן חלול .עלי־כותרת  ,4קטנים מעט מהגביע 2 ,העליונים בעלי
ן מוארך הנתון בתוך דורבן הגביע .האבקנים רבים ,חלקם מכסים את השחלה בזיריהם המורחבים.
זלה בת  9-3עלי־שחלה נפרדים .הפרי מורכב מ־ 3או יותר מפוחיות נפרדות ,רב־זרעיות .הזרעים
 , tכדוריים ,ערוכים ב־ 2שורות בכל מפוחית.
 . 1עשבים רב־שנתיים בעלי שורשים עבים .הפדחים תכולים־
לבנים .עלי־הכותרת הצדדיים בעלי שערות ארוכות.
( 4ר״ש) כיסי קרקע בסלעים ,בתות .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה:
החרמון.
 98אפריל-מאי( .ציור  : 48 4צילום בעט׳  .)969טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.
ךך מי ת התנור D. ithaburense Boiss.
עשבים חד־שנתיים בעלי שורשים פשוטים .הפרחים סגולים
בהירים או סגולים כהים .כל עלי־הכותרת קירחים.
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♦ (ח״ש) בתות ,ערבות ,שדות נטושים .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד,
מואב ,אדום.
 #מאי-אוגוסט( .ציור  : 485צילום בעט׳  .) 931טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
דךבנית סגלה D. peregrinum L.

בר־דרבן Consolida

עשבים חד־שנתיים .העלים מסורגים ,גזורים לאונות דמויות סרגל .הפרחים בלתי נכונים .הגביע כותרתי,
מאוחים ,בעלי 5-3אונות ,העליון בעל
עלי־הכותרת
 5עלים ,העליון בעל דורבן חרוטי או גלילי.
רבים .עלה־שחלה יחיד .הפרי מפוחית
קצהו מפריש צוף .האבקנים
X 4x'K
יחידה ,מכילה זרעים רבים ,כדוריים או מצולעים.
״ *
׳
 . 1צמחים המכוסים בחלקם העליון שערות בלוטיות דביקות .אורך
=־> 2
=־> 3
 25-15מ״מ
 . 2הפרחים צהובים.
( 4ח״ש) ערבות ,קרקעות חוליות ולסיות .נדיר .פלשת :צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הי ר ק; מואב,
אדום.
& מאי-יוני( .ציור  .)486טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
גר־ךךבן צהב C. fiava (DC.) Schroedinger
(ראה שם נרדף)

*  . 2צבע הפרחים לבן ער סגול־בהיר.
( 4ח״ש) שרות מושקים ב ק ק ושרות נטושים .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה;
הגולן.
< $מאי-יולי( .ציור  .)487טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
incana (E.D. Clarke) MunzC.
פר־ךךבן אשון
(ראה שם נרדף)

 ) 1( . 3קצה הדורבן ישר .צבע הפרחים סגול־ארגמן ,אורכם 25-20
מ״מ.
( 4ח״ש) צומח עשבוני .נדיר .החרמון ,הגולן ,ארום.
 95מאי-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
) ראה שם נרדף) בר־דךבן מזרחי C. hispanica (Costa) Greuter et Burdet

*  . 3קצה הדורבן מגולל .צבע הפרחים לבן או לילך ,אורכם 20-15
מ״מ.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר מאור .הר הנגב :החרמון ,עמון ,מואב,
אדום.
 9sיוני-יולי( .ציור  .)488טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
בר־ךךבן הסירה C. scierociada (Boiss.) Schroedinger
(ראה שם נרדף)
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כלנית Anemone
עשבים דב־שנתיים בעלי פקעת .הפרח בודד על ניצב ,מלווה
בבסיסו מעטפת של  3עלים ירוקים ,שסועים לאונות; המעטפת
סמוכה לכותרת בעת הפריחה ורחוקה ממנה בעת הבשלת הזרעים.
העטיף כותרתי בן ( 13-5)- 4עלים .אבקנים ועלי־שחלה רבים,
ערוכים על מצעית מוגבהת(חרוטית) .הפרודות כעין אגוזיות זעירות
המכוסות שערות לבנות .הזן האדים הוא ה נ פ ק ביותר; זנים אחרים
בעלי כותרת בצבע לבן ,ורוד ,סגול ,כחלחל או ארגמן מצויים
בעיקר בצפון הארץ.
♦ <ר״ש) בתות ,שרות נטושים ,ערבות בין סלעים .נ פ ק מאוד.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& רצמכר-אפריל( .ציור  ; 489צילום בעמ׳  .)965טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

פלנית מצויה A. coronaria L.
זלזלת Clematis
שיחים או מטפסים מעוצים ,הנכרכים על הסמוכה בעזרת פטוטדות־העלים הארוכות .העלים נגדיים.
הפרחים נכונים ,בוררים או במכבד .עלי־עטיף  ,4צבעם לבן או קרם או ירקרק .אבקנים ועלי־שחלה
רבים .הפרי בן פרודות רבות ,בראש כל אחת מהן עמוד־עלי מנוצה.
 . 1הפרחים בודדים ,קוטרם כ־ 5ס״מ .העלים על פי רוב פשוטים,
מרוכזים בקבוצות על ענפים ארוכים; לעתים נדירות העלים
בעלי  3אונות ,מופיעים בודדים על ענפים ארוכים בשלבי
צמיחה ראשונים :כל העלים משוננים או שסועים.
♦ (ר״ש) חורש ,יער וגריגה .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע :החרמון ,הגולן.
נובמבר־פברואר( .ציור  : 490צילום בעמ׳  .)970טיפוס
( 0.9X
התפוצה :יס־תיכוני.
זלזלת הקנוקנות C. cirrhosa L.

* . 1הפרחים ערוכים במכבד ,קוטרם  2.5-2ס״מ .העלים מורכבים;
העלעלים תמימים או משוננים מעט.
( 4ר״ש) חורשים .נדיר .השרון ; הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה :החרמון ,הגולן.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 491טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

זלזלת מנצה C. flammuia L .
נורית Ranunculus
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים או שעירים .העלים ערוכים בשושנת או מסורגים ,לעתים
קרובות שסועים ככף־יד או גזורים; לפעמים תמימים או משוננים .הפרחים נכונים .עלי־גביע  . 5-3עלי־
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כותרת  5או יותר :קרוב לבסיס עלה־הכותרת יש גומת־צוף המוגנת על פי רוב על ידי קשקש .האבקנים
רבים .השחלה מפורדת־עלים .הפרי המקו  pבן פרודות חד־זרעיות רבות ,בעלות מקור או חוד (גלגולו
של עמור־העלי).
.1

*. 1

*.3

.4

* .4

עלי־הכותרת לבנים ,בעלי כתם צהוב בבסיסם :צמחי מים
מתוקים ,בעלי עלים הטבועים במים וגזורים לאונות נימיות
=נ> 2
עלי־הכותרת צהובים או אדומים .צמחי יבשה בעלי עלים
=> 5
שאינם כנ״ל
העלים העליונים הצפים על המים אינם גזורים לאונות נימיות,
הטבועים גזורים :העלים ארוכים מהפרחים על עוקציהם .אורך
עלי־הכותרת  30-9מ״מ :הצופן רמוי סהר .קוטר הפרודה
 1.8-1.5מ״מ.
♦ (ר״ש) גופי מים המתקיימים כחצי שנה או יותר .נדיר
מאוד .הכרמל :הגולן ,מואב.
♦ מאי( .ציור  .)492טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
יש הרואים בו תת־מין של נורית המים ,ושמו המדעי הוא:
R. peltatus Schrank subsp. saniculifolius (Viv.) C. Cook
נורית עגלת־עלים sanicuiifoiius Viv.
כל העלים גזורים לאונות נימיות ,קצרים מהפרחים על עוקציהם
או לעתים שווים להם באורכם .אם הצופן רמוי סהר הרי אורך
=> 3
עלי־הכותרת  5.5-3מ״מ
קוטר העלים קטן מ־ 25מ״מ ,הקו הדמיוני המקיף את קצות
האונות עגול ,האונות אשונות .הצופן מוארך ,רמוי כישור.
קוטר הפרודות  1-0.7מ״מ.
♦ (ר״ש) מים רדודים העומדים כחצי שנה או יותר .נדיר
מאוד .בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
&> מרס-אפריל( .ציור  .)493טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
יש הרואים בו תת־מין של גומת המלט ,ושמו המדעי הוא:
)R. peltatus subsp. sphaerospermus (Boiss. et Blanche
Meikle
נוךית פדורית R. sphaerospermus Boiss. et Blanche
(ראה שם נרדף)
קוטר העלים עולה על  25מ״מ ,הקו הדמיוני המקיף את קצות
האונות דמוי מניפה ,האונות רכות .הצופן דמוי סהר או עגול.
=> 4
קוטר הפרודות עולה בדרך כלל על  1מ״מ
קוטר הפרח  10-8מ״מ .הצופן דמוי סהר .אבקנים . 15-6
♦ (ר״ש) גופי מים העומרים כחצי שנה או יותר .נדיר מאוד.
בקעת כנרות (נתון ספרותי) :הגולן.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)494טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואידנו־טורני.
נורית נימית R. trichophyiius Chaix
קוטר הפרח  20מ״מ .הצופן עגול .אבקנים  12או יותר.
♦ (ר״ש) מים העומרים כחצי שנה או יותר ,ביצות .מצוי
( הנ פ ק מבין מיני הנורית הטבועים לבני־הפרח) .עמק עכו,
השרון :הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד ,עמון.
פברואר-אפריל( .ציור  : 495צילום בעמ׳  .)973טיפוס
התפוצה :טרופי.
מוגן על ירי החוק !
נוךית המלט R. peltatus Schrank
(ראה שם נרדף)
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.5
*.5
.6

=ג> 6
=*> 7

( ) 1עלי־גביע 3
עלי־גביע 5
שפת העלה תמימה ובסיסו דמוי לב.
♦ (ר׳׳ש) קרקעות כברות לחות ,שדות .נדיר .השרון ,פלשת ;
הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :הגולן ,הגלעד,
עמון.
 >9sינואר-אפריל( .ציור  .)496טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וימ־תיכוני.
מוגן על ירי החוק י
נו ה ת הלב
R. ficaria L. subsp. ficariiformis (F.W. Schultz) Rouy et Fouc.

פרודה

>.

שפת העלה חרוקה ,משוננת או בעלת אונות.
( 4ר״ש) צל עצים על מדרונות! רום  1,700מ׳ .נדיר מאור.
החרמון.
 #אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
נורית חרוקה R. flcarioides Bory et Chaub.
( ) 5צבע הכותרת אדום ,לעתים רחוקות צהוב(פר טים בודדים
באוכלוסיות של אדומי־כותרת)! אורך עלי־הכותרת  0 4-2״מ
ורוחבם  0 1.5-1״מ.
( 4ר״ש) בתות ,שרות נטושים ,צומח עשבוני ,ערבות ומ 
דבריות .נ פ ק מאור .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליק ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יט־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 •93פברואר-מאי( .ציור  ! 497צילומים בעט׳ .)965 ,950
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מוגן על ירי החוק !

אסיה R. asiaticus L.
נורית
 -ןT

.9

צבע הכותרת צהוב ,עלי־הכותרת קטנים בהרבה מהנ״ל =» 8
=9 >:
העלים בלתי מחולקים ,או משוננים מעט בשפתם
העלים מחולקים או שסועים לאונות תמימות או שסועות או
=> 10
משוננות
הפרחים נישאים על עוקצים .הכותרת באורך הגביע או קצרה
ממנו .קוטר הפרודות  1.5-1מ״מ.
( 4ח״ש) ביצות .נדיר .השרון ,פלשת! בקעת חולה.
 •93מרס-אפריל( .ציור  .)498טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

נורית הבצות R. ophiogiossifoiius viii.
.9

הפרחים יושבים בחיק עלים :הכותרת ארוכה מהגביע .קוטר
הפרודות  3-2מ״מ.
( 4ח״ש) קרקע בוצית ליד שלוליות .נדיר .הגליל העליון:
החרמון ,הגולן.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :אידו־סיבירי ,יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

נוךית חיקית R. laterifiorus DC.
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 )8( . 10הפרודות דמויות ביצה ,חלקות ,קוטרן  5-4מ״מ ,הן ערוכות
בקרקפת כדורית שקוטרה  10מ״מ ,כל פרודה מסתיימת במקור
מאונקל קצר מ־ 1מ״מ .צמחי ביצות שעירים מאוד ,המגיעים
ער לגובה של  1מ׳.
♦ (ר״ש) ביצות וקרקעות לחות וכבדות .נדיר .הגליל העליון ;
 .בקעת חולה! הגולן.
 #אפריל־יולי( .ציור  .)499טיפוס התפוצה  :מזרח ימ־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

נוךית קושטא R. constantinopolitanus (DC.) Dum.-Urville
*. 10
. 11

*. 11
. 12
*. 12
. 13
*. 13
. 14

הפרודות אינן חלקות ,שונות מהנ״ל .צמחים נמוכים => 11
צמחים רב־שנתיים ,בעלי  2טיפוסי שורשים על פי רוב:
שורשים אוגרים עבים או דמויי ביצה ,ושורשי הזנה דקים
ומסועפים! לעתים רחוקות בעלי שורשי הזנה בלבד =־> 12
צמחים חד־שנתיים בעלי שורשים דקים ומסועפים => 18
העלים התחתונים גזורים לאונות צרות דמויות סרגל או אזמל
־־» 13
העלים התחתונים גזורים לאונות רחבות דמויות מניפה או
=> 16
ביצה
צמחים קירחים מבריקים ,הגדלים בחרמון בקרבת השלג
=> 14
=» 15
צמחים שעירים
השורשים מוארכים ,בעלי שורשים צדדיים .קוטר הפרח 18-12
מ״מ .האגוזית פחוסה מעט מהצדדים ,אורכה  2מ״מ ,מקורה
קטן וכפוף כאנקול.
♦ (ר״ש) ליר כתמי שלג עבה! רום  2,800-2,300מ׳ .נדיר.
החרמון.
& יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

* 4

נורית השלג . demissus DC.

* . 14השורשים הם מ־  2טיפוסים :עבים ואוגרים שאינם מסועפים,
ושורשים רקים ומסועפים .קוטר הפרח  7מ״מ .האגוזית
כדורית ,קוטרה  1.5מ״מ ,מקורה ישר ואורכו  0.5מ״מ.
♦ (ר״ש) קרבת השלג הנמס! רום  2,800-2,100מ׳ .נדיר.
החרמון.
♦ מאי-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

נורית זנוכה R. myosuroides Boiss. et Kotschy
 ) 13( . 15הפרודות ערוכות בשיבולת גלילית שאורכה עולה על 1
ם״מ! אורך מקור הפרורה קטן מאורך גוף הפרודה .צמחים
שעירים ,אפורים ,נפוצים ב א ח.
♦ (ר״ש) בתות וערבות .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הדי יהודה ,צפון הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבד יהודה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 500צילום בעמ׳  .) 950טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

נוהת ןרושלים
)R. millefolius Banks et Solander subsp. hierosolymitanus (Boiss.
Davis
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* . 15הפרודות ערוכות ב שיבולת דמוית כיצה שאורכה פחו ת מ־1
ס״מ .מקור הפרודה ארוך פי  3-1מאורך גוף הפרורה .צמחים
שעירים ירוקים בהירים של אדום.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר .אדום.
 98מרם( .ציור  .) 501טיפום התפוצה :מערב אירנו־טורני.

נורית המקור

R. macrorhynchus Boiss. subsp. trigonocarpus (Boiss.) P.H. Davis
 ) 12( . 16המקור קצר מגוף הפרודה ,אורך הפרודה כולה  2-1מ״מ.
השורשים האוגרים קצרים וכרוריים .קוטר הפרחים  3-2ס״מ.
♦ (ר״ש) שרות וצומח עשבוני על קרקעות כברות .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל התחתון! החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב,
אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 507טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

נוהת מניפנית R. paiudosus Poiret

* . 16מקור הפרודה ארוך מגוף הפרורה .השורשים האוגרים
■=> 17
מוארכיס־גליליים או דמויי כישור
 . 17העלים התחתונים דמויי לב בבסיסם! העלה בן  3אונות
ו־ ) 50-( 30-15שיניים .קוטר הפרי המקובץ  8-7מ״מ.
♦ (ד״ש) ערבות ,בין סלעים .נדיר .החרמון ,עמון ,מואב,
אדום.
♦ מרס-אפריל( .ציור  .) 502טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
נו ת ת דמשיקאית R. damascenus Boiss. et Gain.
(ראה שם נרדף)

*  . 17העלים התחתונים מתחדדים ודמויי יתד בבסיסם ! העלה p 3
אונות וער  12שיניים .קוטר הפרי המקו p 10-8מ״מ.

♦ (ר״ש) בתות בין סלעים .נדיר .הגליל העליון! החרמון,
הגולן.

י $מרס-מאי .טיפוס התפוצה :יט־תיכוני ואידנו־טורני.
גוךית ןתךית R. cuneilaminatus Greuter et Burdet
(ראה שם נרדף)
 ) 11( . 18הפרודות דמויות ביצה עד כדוריות ,מקומטות ,אורכן
עד  1מ״מ .הפרי המקובץ כולל עד  100פרודות ,הוא גלילי,
קצר או מוארך .קוטר הפרח  10-8מ״מ.
♦ (ח״ש) ביצות .נדיר .השרון! בקעת חולה ,בקעת כנרות!

הגולן.
♦ אפריל-יולי( .ציורים  .) 506 , 503טיפוס התפוצה  :אידו־
סיבירי ,יס־תיכוני ואידנו־טורני.

נורית אךסית R. sceieratus L.
* . 18הפרודות פחוסות ,בעלות בליטות ,זיפים או שיכים ,מספרן
קטן בהרבה מהנ״ל■=>19

ובץ
503

מהנ״ל

פרודות =»20
דמוי טבעת ב ת 10-3
* . 19הפרודות מסודרות בפרי לאורך מצעית מוארכת ,מספרן גדול

=>21
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 . 20שפות הפרורה מכוסות קוצים :מקור הפרורה אינו ניכר.
♦ (ח״ש) בתי־גידול לחים ,שרות תבואה .נ פ ק .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלער ,עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציור  : 504צילום בעט׳  .)950טיפוס התפוצה :
אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
נורית השדה R. arvensis L.

* . 20שפת־הפרודה חסרת קוצים או בליטות :אורך הפרורה כ־1.5
ס״מ ,כולל המקור המפותל־מאונקל בקצהו.
♦ (ח״ש) מדרונות .נדיר מאוד .החרמון.
♦ אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
נוךית סלילנית R. pinardii (Steven) Boiss.
 ) 19( .21עוקצי־הפרחים קצרים ,אורכם  3-1ס״מ ,תפוחים עם
הבשלת הפרי .העלים דמויי לב בבסיסם .מקור הפרורה כפוף
כאנקול ,פני הפרודה מכוסים גבשושים המסתיימים בזיף
מאונקל .קוטר הפרחים עד  1ס״מ.
♦ (ח׳׳ש) צומח עשבוני ,בתות ,חורשים .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה :בקעת כנרות :הגלעד.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 505טיפוס התפוצה :צפון ים־תיכוני.
נו ח ת קטנה R. chius DC .
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 . 21עוקצי־הפרחים ארוכים יותר ודקים .העלים אינם דמדי לב
בבסיסם .הגבשושים שעל פני הפרורה אינם מסתיימים בזיף
=> 22
מאונקל
 . 22עוקצי־הפרחים קצרים מהעלים המלווים או באורכם .פני
הפרורה מכוסים ויפים שאורכם כ־ 1מ״מ .הפרי המקובץ
נ פ ק כיחידה אחת.
( 4ח״ש) בתי־גידול לחים ושדות על קרקעות כבדות .מצר.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן:
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 508טיפוס התפוצה  :מזרח ימ־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

נורית הזיזים R. muricatus L.
* . 22עוקצי־הפרחים ארוכים מהעלים המלווים .פני הפרורה מכוסים
זיפים או בליטות קצרים :הפרודות נפוצות אחת אחת => 23
 . 23אורך מקור הפרורה  5-1מ״מ ,שפת הפרורה מכונפת :קוטר
הפרי המקו p 15-12מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות .נריר .השרון :הגליל העליון,
הגליל התחתון :ערבות הירדן :הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .) 509טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

הן

ג .עלה

פדי pipD

510

גומת *|ךןDCR. comutus.
*  . 23אורך מקור הפרודה  1מ״מ ,שפת הפרורה עבה ,בעלת חריץ
אורך :קוטר הפרי המקו p 10-7מ״מ.
♦ (ח׳׳ש) שדות על קרקעות כברות ,ליד תעלות .נ פ ק.
^
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
h
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
/
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן :החרמון,
m
הגולן ,מואב.
&> מרס-אוגוסט( .ציור  .) 510טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

(ראה שם נררף)

פרודה

marginatus Dum.-UrviUeR.

נורית המלל

העלה 1.3x

*

בר־נורית Ceratocephala

עשבים חר־שנתיים נמוכים ,שעירים ואפורים .העלים גזורים לאונות
דמויות סרגל וערוכים בשושנת .הפרח הראשון יושב ,הפרחים
הנוספים נישאים על עוקצים .עלי־גביע  . 5עלי־כותרת  , 5צהובים,
בעלי גומת־צופן מכוסה .אבקנים  5או יותר .ה פ ת מוארך ,רמוי
שיבולת :מקור הפרודה ארוך ,שטוח ודמוי חרמש ,בבסיס כל
פרורה יש  2מגורות ריקות.
♦ (ח״ש) ערבות ,בתות ושרות .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,ה ת יהודה ,צפון הנגב,
ב .פרי pipD
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן :
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
ג .פרודה]
י& מרס-אפריל( .ציור  .) 511טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני
®0.9X
ואירנו־טורני.

!ר־נותת ךוךמשי C. falcata )L.) Pers.

משפחת הנוריתיים

199

Myosurus
זנב־העכבר
׳■
 - rן ▼
 :־
עשבים חר־שנתיים זעירים ,קירחים .העלים דמויי סרגל ,ערוכים
כשושנת .כל אחד מגבעולי הפריחה נושא פרח יחיד .עלי־גביע . 5
עלי־כותרת  , 5ירקרקים ,מצוירים ברורבן קצר .אבקנים  . 10-5הפרי
המקובץ דמוי שיבולת הארוכה פי  10מרוחבה.
( 4ח״ש) שלוליות ובתי־גידול לחים אחרים .נדיר .הגליל העליון,
הרי יהודה! החרמון ,הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .)512טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.

זנב־העכבר הפעוט M. minimus L.

תליקטר 1ן Thalictrum
עשבים רב־שנתיים קירחים(בארץ) ,לעתים קרובות בעלי קנה־שורש.
העלים מכחילים ( ב א ח ) בעלי נדן ,עם עלי־לוואי בבסיסם; הטרף
גזור־מחולק ל־  3אונות עיקריות שכל אחת מהן מחולקת  3פעמים.
הפרחים ערוכים באשכול או במכבד .העטיף פשוט ונשיר .הפרי
המקובץ ,מורכב מאגחיות מוארכות דמויות כישור ,מצולעות ,אורכן
 6-5מ״מ.
( 4ר״ש) קרבת סלעים בערבות .נדיר מאור .הר הנגב (מערב
מכתש רמון ונחל אלות)! אדום.
* מרס-אפריל( .ציור  ! 513צילום בעט׳  .)944טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.

תליקטרון הערבות T. isopyroides C.A. Meyer

1ד מו מי ת Adonis
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) .העלים מסורגים ,גזורים  3-2פעמים לאונות נימיות או דמויות סרגל.
הפרחים על פי רוב בורדים בראשי ענפים ,נכונים .עלי־גביע  ,) 8-( 5זקופים או מפושקים ,קירחים או
שעיתם .עלי־כותרת  , 20-5ח ס ת גומת־צוף .האבקנים רבים .הפרי המקובץ דמוי שיבולת צפופה !
הפרודות מקומטות ,בעלות מקור מוקשה קצר! במספר מינים יש באמצע הפרורה צלע שכמעט מקבילה
לבסיסה וגבנון בגבה .עלי־כותרת בגוני האדום נוטים להצהיב בייבוש! התכונות של הפרודות אינן ניכרות
אלא לאחר הבשלת הפירות.
 . 1צבע הכותרת צהוב .הפרודה בעלת צלע בולטת ועל פי רוב
משוננת בשוליה! הגבנון בחלקה העליון של הפרורה מהודק
אל עמור־העלי.
( 4ח״ש) ערבות ו מדבתות .נ פ ק .השרון ,פלשת! שומרון,
השפלה ,ה ת יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרק ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן! הגולן ,הגלעד ,עמץ ,מואב ,אדום .בחלק מהג 
לילות ההופעה אקראית.
& פברואר-אפתל( .ציור  ! 514צילום בעמ׳  .) 947טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי ואירנו-טורני.

דמומית משננת A. dentata Deme
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=> 2
* . 1צבע הכותרת אדום או כתום
 . 2צבע הכותרת כתום ,קוטר הפרח הפתוח ( 3.5-2.5 )- 1,5ס״מ.
הפרודה בעלת גבנון המרוחק מן המקור וצלע בולטת! אורך
הפרודה  5-3מ״מ.
♦ (ח״ש) ערבות וצומח עשבוני .נדיר מאור .חוף הכרמל!
עמק יזרעאל ,הר הנגב (ליד תל ערד וליד ירוחם).
& מרס-אפריל( .ציור  .)515טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
דמומית עבת־שבלת A. aestivalis L.
(ראה שם נררף)
=> 3
*  . 2צבע הכותרת אדום
באוכלוסיה) עולה על4
קוטר הפרח הפתוח (ברוב הפרטים
=>4
ס״מ .הפרודה חסרת גבנון ,אורכה  ) 7-( 6-4מ״מ
הפרודה בעלת גבנון או
קוטר הפרח הפתוח קטן מ־ 0 3״מ.
=>5
חסרת גבנון ,אורכה עד  3מ״מ
 .4הפרורה בעלת מקור ארוך ,אם כי קצר מגוף הפרודה ,אורכה
הכולל  6-4מ״מ ,ללא גבנון גבי ובעלת עירוק מרושת (סקו־
לפטורה) בולט על פניה.
♦ (ח״ש) שדות וצומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,השרון!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון!
בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן! הגולן,
עמון.
♦ פברואר-אפריל( .ציור  ! 516צילום בעט׳  .)964טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
ךמומית אוצלשראלית A. palaestina Boiss.

*  . 4הפרורה בעלת מקור ארוך מגוף הפרורה ,בעלת עירוק קל
ואורכי בלבד
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .נריר מאוד .הגלעד.
& אביב( .ציור  .) 517טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
נאסף עד כה בג׳בל עג׳לון.
דמומית ארס־צובא a . aieppica Boiss.
®-3יי P V D
518
 ) 3( . 5הפרודה בעלת צלע בולטת וגבנון קרוב למקור שבגבו.
♦ (ח״ש) בתות ושדות ,בעיקר בבתי־גירול מופרעים .נ פ ק.
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב!
בקעת חולה ,הגלבוע ,מרבד שומרק ,מדבר יהודה! הגולן,
ב .פרודה
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  ! 518צילום בעמ׳  .) 964טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
רמומית קטנת־פךי A. microcarpa DC .
(ראה שם נרדף)

*  . 5הפרודה מעורקת ,ללא צלע בולטת וללא גבנון בגבה.
♦ (ח״ש) קרקעות חרסיתיות עמוקות ועל בזלת ,חורשות,
שדות בור וגדות נחלים .נדיר .עמק עכו ,השדון! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה!
בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן.
י& פברואר-אפריל( .ציור  .) 519טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
דמומית הש 1ה A. annua L.
(ראה שם נרדף)
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עשבים רב־שנתיים בעלי פקעת או שיחים קוצניים נמוכים .בבעלי הפקעת העלים מורכבים ומרוכזים
בבסיס הצמח ; השיחים בעלי עלים פשוטים ,ערוכים לאורך הגבעול .הפרחים דו־מיניים ,נכונים ,ערוכים
באשכול או במכבר מבורר .עלי־גביע  . 6-3עלי־כותרת  : 6-4צופנים דמויי כותרת ערוכים ב־  2-1דורים,
לפעמים חסרים .אבקנים  6 , 4או יותר ,המאבקים נפתחים בקשוות .השחלה עלית ,בת מגורה אחת .הפרי
הלקט נפוח ובו מעט זרעים גדולים או ענבה.
 . 1שיחים קוצניים .העלים פשוטים .הפרי ענבה.
=> עט׳  201פךבך ס Berberis
=> 2
'י'
* . 1צמחים עשבוניים בעלי פקעת .העלים מנוצים או גזורים .הפרי הלקט נפוח
 . 2העלים מנוצים! העלעלים בעלי כתמים חומים־ארומים בבסיסם ,בראשם שיניים או אונות ברורים.
עלי־גביע  . 6החפים קשקשיים וקרומיים.

*.2

=> עמ׳ ? 202ךבלתן Bongardia
העלים גזורים פעמייס־שלוש לעלעלים בני  3-2אונות; לעלעלים אין כתמים בבסיסם וראשם אינו
משונן .עלי־גביע  ( 3ב א ח) .החפים דומים לעלים.
■=» עט׳  201עךטנית Leontice

בךבךיס Berberis
שיחים קוצניים ,גובהם  1.5-1מ׳ .העלים פשוטים ,מסורגים ,או
ערוכים בקבוצות בחיק הקוצים ,אורכם  1.5-1ס״מ ,נשירים בחורף.
הפרחים ערוכים באשכולות .עלי־גביע  .6עלי־כותרת  ! 6בבסיס כל
עלה־כותרת  2בלוטות .אבקנים  . 6הפרי ענבה מוארכת ,סגול־שחור
בהבשלה.
( +ש׳) מדרונות תלולים! רום  2,300-2,000מ׳ .נדיר מאוד.
החרמון.
> יוני-יולי .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
85
בךבריס הלבנון c.K. Schneider

ערטנית Leontice
•, ,T 1
עשבים רב־שנתיים ,קירחים ,בעלי פקעת בעומק  20-10ס״מ .העלים
מנוצים! חלקם יוצא מראש הפקעת וחלקם מבסיס גבעול הפריחה.
התפרחת מסועפת! החפים דומים לעלים .עלי־גביע  ,6צהובים,
כותרתיים .עלי־כותרת  ,6צהובים ,אורכם  7-5מ״מ ,רוחבם  4-3מ״מ!
בבסיס כל אחד צופן עם קשקש חופה שאורכו  2-1מ״מ .אבקנים .6
הפרי הלקט קרומי ונפוח ,כדורי או דמוי ביצה ,בעל רשת עורקים
ברורה וללא קמטים .זרעים  .)4-( 1צמח גלגל ,התפרחת הבשלה
ניתקת לאחר ההבשלה ומתגלגלת ברוח.
♦ (ר״ש) קרקעות לס בערבות ובמדבריות ,שדות מעובדים ב חבל
היס־תיכוני .נ פ ק .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> פברואר-אפריל( .ציור  ! 520צילום בעמ׳  .)951טיפוס התפוצה:
85
מזרח ים־תיכוני.
עךטנית השרות L. leontopetaium L.
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פ חנל תן Bongardia
עשבים רב־שנתיים קירחים בעלי פקעת .העלים גזורים פעמיים־
שלוש ,יוצאים מראש הפקעת .הפרחים נישאים במכבד מסועף
ומבורר חסר עלים אך בעל חפים קשקשיים וקרומיים .עלי־גביע
 . 3עלי־הכותרת  , 6צהובים :בבסיס כל אחר גומת צוף שאינה
מכוסה בקשקש .אבקנים  .6הפרי הלקט קרומי נפוח בעל קמטי
אורך בולטים .הזרעים גדולים .צמח גלגל (ראה ערטנית).
♦ (ר׳׳ש) קרקעות לס וקרקעות חומות בבתות הספר ,שרות על
קרקעות כבדות ב חבל הים תיכוני .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,עמון ,אדום.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 521טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

כןבלתן השדות Griseb.

הסהרוינ״ים
משפחת - -
•:־•־־

)b . chrysogonum (L.

menispermaceae

צמחים מטפסים רו־ביתיים ,בעלי גבעולים מעוצים .העלים מסורגים .הפרחים חר־מיניים ,נכונים .עלי־גביע
(  . 12-3 )2-1עלי־כותרת  , 6-1לעתים רחוקות מרובים יותר או חסרים ,לרוב חופשיים .הפרחים האבקניים
בעלי  )9-( 6אבקנים .הפרחים העלייניים בעלי  6-3עלי־שחלה מפוררים .הפרי בית־גלעין או אגמית.

סהרון Cocculus
מטפסים מעוצים ,לעתים רחוקות בעלי גזע :הענפים המעוצים
מלבינים בעלי שעירות רלילה .העלים מסורגים ,קצרי פטוטרת,
צורתם מדמויי ביצה או אזמל ועד דמויי משולש ,תמימים או בעלי
אונות לא ברורות .הפרחים קטנים ,בודדים או בזוגות (הזכריים),
או בקבוצות (הנקביים) .הפרי בית־גלעין ,קוטרו כ־ 5מ״מ.
♦ (ר״ש) מטפס על עצים או משתלשל מקירות קניונים ,במדבריות
חמים .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב :ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :אדום.
& מרס-יולי( .ציור  .) 522טיפוס התפוצה :סודני.
מוגן על ידי החוק

סהרון מעלעל

משפחת הנופריים

C. pendulus (J.R. et G. Forst.) Diels

nymphaeaceae

צמחי מים רכ־שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל בקרקעית .העלים בעלי פטוטרות ארוכות וטרפים דמויי לב
■או תריס הצפים על פני המים ,לעתים חלקם טבועים במים ואז צורתם שונה .הפרחים נישאים בודדים
על עוקץ ארוך ,נכונים ,דו־מיניים .עלי־גביע  , 5-4עלי־כותדת  3עד רבים ,לעתים יש צורות מעבר
בין עלי־כותרת לאבקנים הרבים .השחלה עלית או תחתית למחצה :עלי־השחלה כרגיל מפורדים .הפרי
דמוי ענבה בה אגוזיות שקועות במצעית בשרנית או מעין הלקט ספוגי.
=> עט׳  203נופר Nuphar
 . 1הפרחים צהובים.
=> עט׳  203נימפיאה Nymphaea
* . 1הפרחים לבנים או תכולים.

משפחת הנופריים
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נימפיאה Nymphaea
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש עבה .טרף העלה צף על פני המים או טבול .עלי־גביע  . 4עלי־הכותרת
רבים ,חסרי גומת צוף ,הפנימיים דומים לאבקנים .האבקנים רבים ,החיצוניים בעלי זירים דמויי טרף
כותרת .השחלה תחתית למחצה :עלי־השחלה מעורים במצעית .הפרי ענבה ספוגית דמוית הלקט ,בראשה
שקע שבמרכזו יש בליטה דמוית כדור או חצי כדור.
.1

צבע הפרחים לבן או ורוד ,קוטרם ער  20ס״מ .עלי־הכותרת
מעוגלים בראשם.
♦ (ר״ש) טבול במקווי מים ,בביצות ובמעיינות .נדיר .השרון,
פלשת :בקעת חולה.
& מאי-יולי( .ציורים  .) 535,523טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

נימפיאה לכנה N. alba L.

* . 1צבע הפרחים תכול בהיר ,קוטרם עד  10ס״מ .עלי־הכותרת
מחודדים בראשם.
♦ (ר״ש) טבול במקווי מים ,במעיינות ובנחלים .נדיר מאוד.
עמק עכו ,השרון ,פלשת.
& מרס-ספטמבר( .צילום בעט׳  .) 973טיפוס התפוצה :טרופי.
מוגן על ירי החוק !

נימפיאה תכלה N. caerulea Savigny

נופר N uphar
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש עבה .העלים הצפים כהים,
בעלי טרף דמוי לב בבסיסו :עלים תחתונים הטבולים תמיד ,דומים
לעלי חסה בצבעם ובצורתם .עלי־גביע  , 5צהובים .עלי־הכותרת
רבים בדרך כלל ,צהובים ,קטנים מעלי־הגביע ,בעלי צופן בגבם.
עלי־השחלה מעורים במצעית .הפרי דמוי ענבה ,נפתח בהבשלה.
♦ (ר״ש) אגמים ,נהרות ,פלגי מים זורמים לאט .נדיר .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון :בקעת חולה ,בקעת כנרות.
 #מאי-יולי( .ציורים  .)536 ,424טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק י

נופר צהיב Sm.

משפדות האתניים

)n . lutea (L.

ceratophyllaceae

צמחי מים רב־שנתיים טבולים או צפים למחצה ,חסרי שורשים .העלים יושבים ,ערוכים ברורים ,טרפיהם
גזורים לאונות צרות .הפרחים זעירים ,נכונים ,חד־מיניים .הפרח האבקני בעל  12-8עלי־עטיף (בארץ)
לבנבנים מאוחים בבסיסם ,וכ־ 15אבקנים .הפרח העלייני בעל עלי־עטיף ירקרקים ,ושחלה עלית בת
מגורה אחת .הפרי אגודת חד־זרעית מחוספסת או מיובללת ,בראשה עמוד־העלי.

204

משפחת הגופריים
קןךנן Ceratophyllum
במ שפחה סוג אחד ,תיאור הסוג ראה בתיאור המשפחה.
 . 1העלים מסתעפים בצורה דו־קרנית  4-3פעמים :האונות דקות,
נימיות לא משונשנות .בבסיס הפרי אין קוצים ,בראשו עמוד־
עלי קצר.
 5ך*( 4 2ר״ש) שלוליות בנות־קיימא .נדיר .הגליל העליון :בקעת
חולה ,בקעת כנרות.
י .פרי
& יוני-אוגוסט( .ציור  .) 525טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

קתן טבול C. submersum L.

* . 1העלים מסתעפים בצורה רו־קרנית  2-1פעמים :האונות דמויות
סרגל ,משונשנות בצפיפות .בבסיס הפרי יש  2קוצים.
( 4ר״ש) אגמים ,שלוליות בנות־קיימא ,נחלים ונהרות .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן :הגולן.
 #יוני-אוגוסט( .ציור  .) 526טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני וטרופי.

קמן טבוע A. demersum L.

מ שפחת האךמוניתץם

paeoniaceae

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש ושורשים עבים .העלים מסורגים ,מחולקים פעם או
לאונות רחבות דמויות אזמל .הפרחים דו־מיניים ,גדולים ,קוטרם כ־ 10ס״מ ,נישאים על
בודדים בראשי ענפים .עלי־גביע  , 5התחתון שבהם דמוי עלה .עלי־כותרת  , 8-5צבעם על
ארוס־סגול .הפרי מקובץ מ־  5-3מפוחיות שעירות ,מלבינות .הזרעים גדולים ,משנים צבעם
לכחול־שחור ,מבריקים.

פעמיים
פי רוב
פי רוב
מאדום

אדמונית Paeonia
־־*
משפחה בת סוג אחד .בארץ יש רק מין אחד ותיאור המשפחה הוא
תיאור המין.
( 4ר״ש) צל חורש וקרחות בין עצי חורש על מורדותיו הצפוניים
של הר הלל .נדיר מאור .הגליל העליון.
אפריל-מאי( .ציור  : 527צילום בעט׳  .)964טיפוס התפוצה:
| מערב אירו־סיבירי וים־תיכוני.
] מוגן על ידי החוק !

'(/ראה שם נרדף)

;':r1r
ב .מפוחית פתוחה' 11

הפרעיים
משפחת
'! י י
• ! - -

אךמונית החרש

mascula (L.) MillerP.

hypericaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לפעמים שיחים .העלים נגדיים או ברורים ,פשוטים ותמימים,
יושבים ,בעלי בלוטות שקופות ,על פי רוב כעלי נקודות שחורות בשפתם בצדם התחתון .הפרחים
רו־מיניים ,בודדים או באשכול .עלי־גביע  . 5עלי־כותרת  5צהובים על פי רוב .אבקנים מרובים,
מפורדים או מאוחים בבסיסם ל־  5-3קבוצות בנות  125-3אבקנים בכל אחת .השחלה עלית ,בעלת  1או
 5-3מגורות :מספר עמודי־העלי  . 5-3הפרי הלקט רב־זרעי הנפתח במחיצות.

משפחת הפרעיים

פרע Hypericum
תיאור הסוג ראה בתיאור המשפחה.
 . 1שיחים בגובה  1.5-1מ׳ .העלים רחבים ,אורכם  7-2ס״מ.
הפרחים ערוכים באשכולות מועטי־פרחים בראש הענפים .קוטר
הפרח  5-3ס״מ .האבקנים ערוכים ב־ 5קבוצות.
( 4ש׳) בתי־גידול לחים בבתה ובחורש .נדיר .הגליל העליון,
שומרון! בקעת חולה.
 #יולי-אוקטובר( .ציור  : 528צילום בעט׳  .)952טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני.

פרע.ריחני H. hircinum L.
* . 1עשבים או בני־שיח נמוכים מהנ״ל .אורך העלים פחות מ־5
ס״מ .קוטר הפרחים פחות מ־ 2ס״מ .האבקנים ערוכים ב־3
=> 2
קבוצות
 . 2צמחים שעירים ומלבינים.
( 4ר״ש) סרקי סלעים וכיסי קרקע בחורשים ובבתות .נ ס ^.
הגליל עליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :הגלבוע.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 529טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

פרע צמיר H. lanuginosum Lam.
*. 2
.3
*. 3
.4

=> 3
צמחים קירחים (בעלי בלוטות בלבד)
=> 4
הגבעולים גליליים
=> 8
הגבעולים בעלי  2או  4צלעות בולטות
עשבים רב־שנתיים הגדלים בשרות פתוחים .שפת העלה גלונית,
הטרף מורחב ודמוי לב בבסיסו.
( 4ר״ש) שדות בור ,שדות מעובדים ובתי־גידול מופרעים.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,עמק בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהורה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
&׳ מאי-ספטמבר( .ציור  : 530צילום בעט׳  .) 952טיפוס הת

פוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
פרע מסלסל
(ראה שם נרדף)

triquetrifolium TurraH.

*  .4בני־שיח הגדלים בחורש או בסלעים .העלים מתחדדים כלפי
=> 5
בסיסם
 . 5בני־שיח כדוריים וצפופים שגבעוליהם זיגזגיים .רוחב העלים
 9-5מ״מ.
( 4ב״ש) סדקים וכיסי קרקע בסלעי גיר .נדיר מאוד .שומרון.
נאסף במאה הקודמת מעל שכם.
& יוני-יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פרע ננסי H. nanum Poiret

*  . 5בני־שיח מבוררים שענפיהם זקופים וישרים
התפרחת מסועפת ,דמוית סוכך
.6
*  .6התפרחת אשכול מוארך.
( 4ב״ש) מדרונות :רום  . 2,400-1,600נדיר .החרמון.
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.

פרע לבנוני H. libanoticum N.K.B. Robson
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משפחת הפרעיים

ל .הגבעול מחוספס ,לאורכו יושבות על פי רוב בלוטות אדומות
בלתי מסועפות .עלי־הגביע מאוחים כרי  2/3-1/3מאורכם.
רוחב העלה עולה על  3מ״מ .צמחי החרמון נדירים.
♦ (ב״ש) צוקים .נדיר מאור .החרמון.
 98מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
פרע מחספס H. scabrum L.
*  . 7הגבעול חלק ,חסר בלוטות .עלי־הגביע מפורדים .רוחב העלים
עד  3מ״מ .צמחי חורש מצויים של החבל הים תיכוני.
♦ (ב״ש) חורש ויער ,בעיקר על קירטון־חווארי .מצוי .חוף
הגליל ,השרון  :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה! הגלעד.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 531טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פרע ק טךעלי ם H. thymifoiium Banks et Soiander
(ראה שם נרדף)

.8

0.4X.

( )3הגבעול בעל  4צלעות ,עלי־הגביע תמימים ,אורכם מחצית
מאורך עלי־הכותרת.
♦ (ר״ש) בתי־גירול לחים .נדיר .הגליל העליון.
י  $יולי-ספטמבר( .ציור  .) 532טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
פרע מחדד H. quadrangulum L.
(ראה שם נרדף)

*  . 8הגבעול בעל  2צלעות בלתי רציפות .עלי־הגביע משוננים
בשפתם ,אורכם חמישית ער שליש מאורך עלי־הכותרת.
♦ (ר״ש) בתה וחורש .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל.
& אפריל-מאי( .ציור  .)533טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
פרע אז 1בי H. hyssopifolium Chaix

מ שפחת הפרגיים

papaveraceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ( ב א ח) ,לעתים קרובות בעלי מוהל חלבי או צבעוני .העלים מסורגים
ו/או ערוכים כשושנת ,משוננים וחתוכים במידה שונה! עלי־לוואי חסרים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים
או בלתי נכונים .עלי־גביע ( 2או  ,) 3נושרים בהפתח הפרח .עלי־כותרת  ) 12-8-( 6-4לעתים רחוקות
חסרים .השחלה עלית ,בעלת מגורה אחת או שתיים ושליה (פלצנטה) רופנית ,לעתים יש מחיצה או
מחיצות המתפתחות מהשליה (מחיצות מדומות) אל חלל המגורה .הפרי הלקט רב־זרעי הנפתח בנקבים,
או הלקט דמוי תרמיל הנפתח בקשוות ,אגווית או מפרקת.
 . 1צמחים בעלי קוצים על העלים ועל ההלקט .מוהל הצמח צהוב .הפרחים צהובי כותרת.
=> עמ ׳  207אךגמון Argemone
=> 2
* . 1צמחים לא קוצניים
 . 2הפרי מפרקת .הפרח בעל סימטריה דו־צדדית! שני עלי־הכותרת החיצוניים גדולים ושונים בצורתם
מ־ 2עלי־הכותרת הפנימיים .מספר האבקנים  .4העלים גזוריפ־מנוצים פעמיים.
=> עט׳  212מגלית Hypecoum
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הפרי הלקט קצר ורחב הנפתח בנקבים או הלקט צר וארוך הנפתח בקשוות .הפרח נכון :ארבעת
=> 3
עלי־הכותרת רומים זה לזה בצורתם .האבקנים מרובים
הפרי הלקט מוארך דמוי תרמיל בעל  4-2עלי־שחלה ,נפתח לאורכו בקשוות! בראשו צלקת דמוית
=־■ 4
קרקפת או בעלת שתי אונות
הפרי הלקט הנפתח בנקבים ,דמוי ביצה או דמוי ביצה הפוכה או חרוט הפוך :הצלקת בראשו דמוית
דיסקוס או חרוט שטוח הפוך.
=> עט׳  208פרג Papaver
הפרי נפתח ב־  4-3קשוות! הצלקת דמוית קרקפת ובעלת  4-2אונות .הכותרת סגולה או ארגמנית.
=> עמ׳  210כ ך פ ךג Roemeria
הפרי נפתח ב־ 2קשוות! הצלקת בעלת  2אונות .הכותרת אדומה ,צהובה או כתומה.
=>  OS' 210פו־גה Glaucium
אין הסכמה מלאה בספרות הטקסונומית על תיחום הפרגיים והעשנניים .יש הרואים בפרגיים משפחה
רחבה הכוללת  3בנות משפחה :פרגיים ,מגליתיים ועשנניים ! יש הרואים ב־ 3בנות המשפחה הללו
״,י
משפחות עצמאיות ויש המכירים בשתי משפחות :פרגיים : nSVi-11י״ י-יייי ייי^ייי׳
נוקטים בגישה האחרונה.

או־גמון Argemone
עשבים חר־שנתיים ,מסועפים ,קוצניים .העלים התחתונים ערוכים
בשושנת והעליונים מסורגים ,הטרף כחלחל־ירקרק ,מחולק לאונות
בלתי רגולריות ,משוננות ודוקרניות בשפתן ,בסיסו חובק את הגבעול.
הפרחים בודדים ,צהובי־כותרת ,קוטרם עד  5ס״מ  :עלי־כותרת . 6-4
הפרי הלקט קוצני הנפתח ב־  6-4קשוות.
( 4ח״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר .השפלה ,צפון הנגב.
> אביב( .ציור  .) 534טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
93
צמח גר רעיל ,מוצאו מאמריקה התיכונה! נאסף לראשונה ב־1953
ליד רמייה

אךגמון מפס;קאי 1L.
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פרג Papaver
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,על פי רוב בעלי שערות מפושקות ומוהל חלבי או צבעוני .העלים
ערוכים ברובם בשושנת ,חתוכים לאונות .הפרחים בוררים ,על עוקצים ארוכים ,כפתורי הפרחים נוטים כלפי
מטה .עלי־הכותרת גדולים ובולטים לעין ,על פי רוב אדומים ,לעתים ורודים ,סגולים ,צהובים או לבנים,
מספרם  ) 6-( 4והם מקומטים בהיותם סגורים .עלי־גביע  .)3-( 2האבקנים מרובים .השחלה בת מספר
עלי־שחלה מאוחים ושליה רופנית עם מחיצות חלקיות הצומחות ממנה כלפי מרכז השחלה! הצלקות
יושבות בראש השחלה ודומות ללוחית בעלת אונות ו־  20-4קרנות .ההלקט נפתח בנקבים (״עפעפים״)
מתחת לדיסקוס הצלקות .הזרעים רבים ,שחורים וקטנים.

א0.4

 . 1צמחים קרחים ,מכחילים .העלים העליונים חובקים את הגבעול
בבסיסם .צבע הכותרת אדום חיוור.
♦ (ח״ש) ערוצים בנוף של סלעים מגמתיים ומטמורפיים.
נדיר מאור .הערבה (ליד קיבוץ אילות).
 #מרס .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

פרג סיני P. decaisnei Elkan
* . 1צמחים שעירים ,לעתים ההלקט קדח .העלים העליונים אינם
חובקים את הגבעול .צבע הכותרת אדום עז או אדום חיוור
=> 2
=> 3
ההלקט מכוסה זיפים ,צבע הכותרת אדום חיוור
■=> 4
ההלקט קירח ,צבע הכותרת אדום עז
ההלקט דמוי ביצה הפוכה או כדורי ומכוסה זיפים צפופים
וכפופים כלפי מעלה.
♦ (ח״ש) שרות ,בתות ,ערבות .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! הגלבוע ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן! עמון ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 537טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.

פרג זיפני P. hybridum L.

*  . 3ההלקט מוארך ,אורכו גרול פי  3מרוחבו! הזיפים מועטים,
ישרים ונוטים כלפי מעלה ,מצויים לעתים בראשו בלבד.
♦ (ח״ש) בתות וערבות .נדיר .הגליל העליון ,הרי יהודה!
מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  ! 538צילום בעט׳  .)966טיפוס התפוצה:
יפ־תיכוני.

פרג מארך p. argemone L.

 )2( . 4אונות הצלקת בשולי הלוחית שעל הפרי ,צרות וארוכות
ואינן נוגעות אחת בשניה! אורכן גדול מרוחבן והן מופנות
כלפי מעלה כפרי הבשל.
♦ (ח״ש) שולי שדות וכרמים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל :הגלבוע.
 #מרס-יוני( .ציור  .) 539טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
(אנדמי).

פרג הפרמל P. carmeli Feinbrun
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*  . 4אונות הצלקת רחבות על פי רוב יותר מאורכן ,חופות אחת על
«=> 5
השניה בבסיסן
 . 5ההלקט דמוי ביצה הפוכה ,אורכו  20-15מ״מ קוטרו 12-7
מ״מ! הלוחית הצלקתית בפרי הבשל שטוחה וללא בליטה
במרכזה! מספר קרנות הצלקת  . 16-8הזיפים על כפתור הפרח
בעלי יבלת בבסיסם.
♦ (ח״ש) שדות על קרקעות כברות .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהודה ! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון! החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  ! 540צילום בעט׳  .)965טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.
פרג אגסני P. subpiriforme Fedde

* . 5ההלקט צר מהנ״ל ו /או קצר .הזיפים על כפתור הפרח ללא
=> 6
יבלות
 . 6לוחית הצלקת דומה לחרוט ובמרכזה פיטם בולט ,מספר קרנות
הצלקת  , 13-5על פי רוב  . 9-6אורך ההלקט  20-13מ״מ וקוטרו
 6-5מ״מ והוא דמוי אלה.
♦ (ח״ש) בתות ,שדות וצומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת
חולה ,בקעת כנרות! החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב.
 #מרס-מאי( .ציור  .) 541טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
פרג סורי P. syriacum Boiss. et Blanche

*  . 6לוחית הצלקת שטוחה ואם יש במרכזה פיטם הריהו קטן => 7
 . 7העלים התחתונים בעלי פטוטרת צרה ,עלי הגבעול יושבים!
אונות־העלים דמויות ביצה וקהות בראשן .הגבעול מכוסה
בזיפים צהובים מפושקים! הזיפים על עוקצי־הפרחים מפושקים
על פי רוב.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב! מדבר יהודה,
ערבות הירדן! עמון ,אדום.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 542טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
פרג סמור P. polytrichum Boiss. et Kotschy

*  . 7העלים התחתונים בעלי פטוטרת ארוכה ,עלי הגבעול בעלי
פטוטרת קצרה! אונות־העלים צרות ,דמויות סרגל ומחודדות
בראשן .זיפי הגבעול בצבע סגול כהה! הזיפים על עוקצי־
הפרחים הדוקים ברובם לגבעול.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות במישור החוף (תת־מין שדוני)
וקרקעות לסיות וחוליות בנגב (תת־מין טיפוסי) .נ פ ק מאוד.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! השפלה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח! עמון ,מואב.
 #אפריל-יוני( .ציור  .) 543טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי .לתת־
מין שדוני יש מוהל צהוב בעוד שלמת־מין טיפוסי יש מוהל
ל ק•
פרג נחות P. humile Fedde

l 0.8X

ב .צלקות

542

צלקות
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בךפךג Roemeria
חר־שנתיים נמוכים .העלים בעלי פטוטרת ,גזורים  3-1פעמים לאונות או בעלי אונות מועטות .הפרחים
בורדים על עוקצים ארוכים .עלי־גביע  , 2נשירים .עלי־כותרת  ,4על פי רוב סגולים ,מקומטים
בפקע .האבקנים מרובים .השחלה בת מגורה אחת עם שליות ת פניו ת שאינן יוצרות מחיצות ב פ ת.
הצלקת יושבת ,דמוית גולה .הפרי נפתח מראשו ומטה ב־  4-3קשוות.

 . 1הפרי קירח .העלים דמויי מ ת ת ,תמימים או בעלי אונות מועטות.
( 4ח״ש) ערבות .נ ת ר מאור .הר הנגב :עמון ,אדום.
& מרס( .ציור  .)544טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
בן־  9ךג שרוע R. procumbens Aaronsohn et Oppenheimer

* . 1הפרי מכוסה זיפים .העלים מחולקים־מנוצים  3-1פעמים.
( 4ח״ש) ערבות ובתות .נ פ ק .הגליל העליון ,השפלה ,הדי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב :בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר־אפריל( .ציור  : 545צילום בעמ׳  .)930טיפוס
התפוצה :ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
פן־  9רג סגל r . hybrids (L.) DC.

פוג ה Glaucium
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,שעירים או קירחים ומכחילים .עלי השושנת בעלי פטוטרת ,עלי
הגבעול חובקים את הגבעול בבסיסם .הפרחים גדולים ,בעלי כותרת אדומה ,כתומה או צהובה ,מקומטת
בפקע .עלי־גביע  , 2נשירים .האבקנים מרובים .השחלה מוארכת ובראשה צלקת יושבת בעלת  2אונות.
ההלקט ארוך ,דמוי תרמיל ,בעל מחיצה ספוגית (המתפתחת מהשליה) ,נפתח ב־ 2קשוות.

אוגוסט( .ציור : 546
f

נה
פרחים

 . 1צבע הכותרת צהוב בהיר ללא כתמים כהים בבסיס כל עלה־
כותרת .הפרי מגובשש ,אורכו עד  30ס״מ.
( 4ר״ש או ד״ש) קרקעות חוליות באזור החוף ,לעתים
 £רחוקות בבתי־גידול מופרעים על קרקעות אחרות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 .) 952טיפוס
צילום בעמ׳
 התפוצה :יס־תיכוני.פרגה צהבה G. flavum Crantz
* . 1צבע הכותרת אדום או כתום־אדום או צהוב ,על פי רוב יש
כתם כהה בבסיס כל עלה־כותרת .הפרי שעיר או קירח אך חסר
גבשושים ,אורכו פחות מ־ 20ס״מ
=־• 2
חר־שנתיים .העלים גזורים לאונות ארוכות ששפותיהן מקבילות
גדולה לרוב
שבראש העלהאינה
קצרים מהעלים שלידם .צבע הכותרת
אדוס־כתום.
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♦ (ח״ש) שדות תבואה ,שוליהם ושדות נטושים .מצוי .השרון,
פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה.
 $3מרס־מאי( .ציור  .) 547טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
פרגה מקרינה G. corniculatum (L.) J.H. Rudolph
*  . 2רב־שנתיים או חר־שנתיים .לפחות חלק מהעלים דמויי כינור
בהם האונה שבראש העלה גדולה ורחבה בהרבה מהאחרות.
=> 3
עוקצי הפרחים ארוכים בהרבה מהעלים שלידם
 .3הכותרת צהובה־כתומה או אדומה! אורך עלי־הכותרת 2-1.5
( ) 2.5-ס״מ .אורך העלים  10-3ס״מ.
♦ (ר״ש או ח״ש) ערבות ומדבריות! בולט בצדי דרכים
חדשות בהר הנגב .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב! ערבות הירדן!
מואב ,ארוס.
 $3מרס-יולי( .ציור  .)548טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
רגה ערכיתG. arabicum Fresen. 9
*  . 3הכותרת אדומה! אורך עלי־הכותרת  6-4ס״מ .אורך העלים
=s< 4
התחתונים עולה על פי רוב על  10ס״מ
 .4הפרי שעיר ,לפחו ת בחציו העליון ,שערותיו צפופות .עלי־הגביע
מכוסים שערות קצרות.
♦ (ר״ש) ערבות ,בתות ושדות על קרקע לס ,בתי־גידול
מופרעים .נפוץ .הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח!
עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 549טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
פ ת ה אדמה G. grandiflorum Boiss. et Huet

*  .4הפרי קירח או מקריח ,אם יש שערות הן דלילות ומרוחקות
=> 5
אחת מהשניה .עלי־הגביע קירחים או מקריחים
 . 5צבע הכותרת אדום ,מרכזה שחור.
( +ר״ש) בתות וערבות .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הר הנגב ,בקעת כנרות! מדבר שומרון ! הגולן ,עמץ.
 $8מרס-מאי( .ציור  ! 550צילום בעמ׳  .)966טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
פוג ת ארם־צו׳בא G. aleppicum Boiss. et Hausskn.

*  . 5צבע הכותרת צהוב בהיקף ,כתוס־ארום במרכז ,ושחור או חום
כהה בבסיס כל עלה־כותרת.
( +ר״ש) צדי דרכים ובתי־גירול מופרעים! רום 2,800-1,100
מ׳ .מצוי .החרמון.
 #מאי-אוגוסט( .צילום בעמ׳  .) 952טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
פרגה חדת־אונות (פ .קרחת) G. oxyiobum Boiss. et Buhse
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מגלית Hypecoum
חד־שנתיים קירחים על פי רוב ,מכחילים .העלים שסועים או גזוריס־מנוצים  3-2פעמים .הפרחים
צהובים על פי רוב ,בלתי נכונים .עלי־הגביע  , 2קטנים ונשירים .עלי־כותרת  ,4החיצוניים גדולים,
תמימים או בעלי  3אונות ,הפנימיים קטנים מהם ובעלי  3אונות לא שוות .אבקנים  ,4בעלי זיר מכונף
פחות או יותר .הפרי מפרקת עשויה פרקים חד־זדעיים (ציור  553ג).

 . 1הפרי משולשל .עלי־הגביע דמויי ביצה וראשם מעוגל .עלי־
הכותרת החיצוניים תמימים.
♦ (ח״ש) שדות .מצוי .הר הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 551טיפוס התפוצה :ימ־תיכוניואירנו־
טורני.

מגלית משלילת H. pendulum L.

* . 1הפרי זקוף או כמעט זקוף אך אינו משולשל
י=נ>

2

 . 2עלי־הכותרת החיצוניים תמימים ,סגלגלים או סגלגליס־מעויינים.
עלי־הגביע דמויי סרגל ומשוננים בראשם.
( 4ח״ש) חולות ושדות חול .נדיר .מערב הנגב ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  ) 552טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
littorale WuifenH.
מגלית הדרום
(ראה שם נרדף)

*  . 2עלי־הכותרת החיצוניים בעלי  3אונות
=> 3
 . 3האונה האמצעית של עלי־הכותרת הפנימיים בעלת שפה תמימה.
♦ (ח״ש) ערבות ובתות .נדיר .פלשת  :צפון הנגב ,מערב הנגב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 553טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

מגלית מצרית H. aegyptiacum (Forssk.) Ascherson et Schweinf.

553

*  . 3שפת האונה האמצעית ,של עלי־הכותרת הפנימיים ,משוננת,
מצוייצת או ריסנית
<=> 4
 . 4שלוש האונות של עלי־הכותרת החיצוניים שוות פחות או יותר,
לעתים האונות הצדדיות ארוכות מהאמצעית .זיר האבקן מכונף,
מורחב בבסיסו וצר בחלקו העליון .אורך הפרח  1.3-1ס״מ.
( 4ח״ש) שדות כור ,בתות .נפוץ .השרון ,פלשת :שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 554טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
מגלית גרולת־פרחים H. imberbe Sm.
(ראה שם נרדף)
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*  .4שתי האונות הצדדיות של עלי־הכותרת החיצוניים קצרות ופחות
בולטות מהאמצעית ,רק בסיס חזיר בעל כנף צרה (ציור .)344
אורך הפרח כ־ 1ס״מ.
( 4ח״ש) שרות בור ומקומות נטושים .נדיר מאור .הרי יהודה :
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 555טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

מגלית שרועה H. procumbens L.

•

מ שפחת העשנניים
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fum ariaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,בעלי מוהל חסר צבע .העלים מסורגים ,וחתוכים עמוק לאונות על
פי רוב .הפרחים ערוכים באשכולות או בתפרחת דמוית שיבולת ,בלתי נכונים .עלי־גביע  , 2צבעוניים
ונשירים .עלי־כותרת  , 4קצותיהם סמוכים אחד לשני ,עלה־הכותרת העליון של הזוג החיצוני גדול מהתחתון
ובסיסו דומה לדורבן 2 ,עלי־הכותרת הפנימיים ישרים .אבקנים  . 2הפרי הלקט או אגוזית ,לעתים רחוקות
שני מיני הפירות קיימים על אותו צמח.
=» 2
 . 1הפירות (או לפחות חלקם) נפתחים בהבשילם בשתי קשוות
* . 1הפרי אגוזית בלתי נפתחת המכילה זרע יחיד.
=> עט׳  214עשנן Fumaria
 . 2עשבים רב־שנתיים בעלי פקעת ,עליהם חסרי קנוקנות .כל הפירות דומים זה לזה.
■=> עט׳  213קוךיךלית Corydaiis
*  . 2עשבים חד־שנתיים .העלים בעלי קנוקנות .הפירות העליונים הם הלקטים שבכל אחד  2-1זרעים
והתחתונים הם אגוזיות חד־זרעיות.
=־• עט׳  214בר־עשנן Ceratocapnos

קןיריךלית Corydaiis
עשבים רב־שנתיים קירחים מכחילים ,בעלי פקעת .העלים גזורים לאונות שוות פחות או יותר .התפרחת
אשכול בעל חפים .הפרח בלתי נכון .הכותרת סגולה ,עלה־הכותרת העליון יוצר דורבן לתוכו נכנסות
בליטות מבסיסי הדרים (צופנים) .הפרי הלקט דו־קשוותי.

 . 1עלי הגבעול מסורגים :יש קשקשים ברורים על הגבעול מתחת
לעלה התחתון.
( 4ר״ש) בצל החורש ובצוקים :רום  1,700-1,000מ׳ .נדיר.
החרמון ,הגולן.
&י מרס-מאי( .ציור  : 556צילום בעט׳  .)974טיפוס התפוצה :
אירו־סיבירי וים־תיכוני.
קורירלית הסלעים C. triternata Zucc.
(ראה שם נרדף)

* . 1עלי־הגבעול נגדיים :אין קשקשים על הגבעול מתחת לעלה
התחתון.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים :רום  2,800-1,400מ׳ .מצוי .החר 
מון.
< $מרס־מאי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
קוריולית א רו ל C. erdelii Zucc.
(ראה שם נרדף)
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בר־עשנן Ceratocapnos
עשבים חד־שנתיים ,מטפסים בעזרת קנוקנות מסועפות שהן המשך
ציר העלה .העלה מחולק פעם או פעמיים לעלעלים ארוכי פטוטרת
דמויי ביצה ,תמימים מעוגלים או מחודדים בראשם .הפרחים קטנים,
ורודים ,בעלי דורבן .הפירות העליונים שונים מהתחתונים.
♦ (ח״ש) צל חורש ,ליד סלעים .מצר .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,שפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& פברואר-מאי( .ציור  : 557צילום בעט׳  .) 930טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

בר־עשנן לי שר אלי C. turbinata (DC.) Liden

עשנן Fum aria
עשבים חר־שנתיים קירחים .העלים גזוריס־מנוצים פעמיים והאונות משוננות או גזורות .התפרחות הן
אשכולות היוצאים ממול לעלים; עוקץ הפרח קצר ,יוצא בחיק חפה .עלה־הכותרת העליון בעל דורבן
בבסיסו .הפרי אגוזית בעלת זרע אחר.
=>5
 . 1אורך הכותרת עולה על  9מ״מ
=>2
* . 1אורך הכותרת קטן מ־  9מ״מ
או חסרים =»3
 . 2עלי־הגביע קטנים ,צרים בהרבה מהכותרת
מהם =>4
*  . 2עלי־הגביע כרוחב עלי־הכותרת או רחבים
מפורצים בראשם,
 . 3עלי־גביע חסרים .עלי־הכותרת החיצוניים
אורך הכותרת  5-3מ״מ ,הכותרת לבנה ,קצות עלי־הכוחרת
ארגמניים.
♦ (ח״ש) צרי דרכים ! רום  1,800-1,300מ׳ .נדיר .החרמון,
אדום.
♦ מרס-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
עשנן חשוף F. asepala Boiss.
*  . 3עלי־הגביע קטנים אך ברורים .עלי־הכותרת החיצוניים אינם
מפורצים בראשם ,אורך הכותרת  6-5מ״מ ,צבעה בדרך כלל
בהיר ,לבן ,עם או בלי כתמים ורודיפ־סגולים.
♦ (ח״ש) שדות בור וצומח עשבוני .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה ; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  ; 558צילום בעט׳  .)938טיפוס הת
פוצה :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו טורני.

עשנן קטן F. parvifiora Lam.

560

ב .פרי

 ) 2( .4עוקצי הפירות כפופים כלפי מטה :קוטר הפרי  1.6-1מ״מ,
פניו חלקים.
♦ (ח״ש) שדות ובחוח .נדיר .השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 560טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני.
עשנן ל!ךליק F. kralikii Jord.
(ראה שם נרדף)
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*  .4עוקצי הפירות זקופים או מפושקים אך לא כפופים :קוטר הפרי
עולה על  2מ״מ ,פניו מכוסים גבשושיות קטנות.
♦ (ח״ש) שרות וערבות .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתק ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן,
הגלעד ,עמון.
& ינואר-מאי( .ציור  .)561טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

עשנן צפוף F. densifiora DC.
 ) 1( . 5עלי־הגביע צרים מעלי־הכותרת .עוקצי־הפידות זקופים
י=>

6

*  . 5עלי־הגביע רחבים מעלי־הכותרת .עוקצי־הפירות מפושקים או
=> 7
משולשלים
 . 6אורך הפרי  3-2מ״מ .צבע הכותרת לבן ער סגול בהיר :בקצות
עלי־הכותרת יש כתמים סגולים.
♦ (ח״ש) משוכות ומקומות צל .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,צפון הנגב :הגלבוע.
> ינואר-אפריל( .ציור  .) 562טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
SS

עשנן ןהוךה F. judaica Boiss.

*  .6אורך הפרי  4-3מ״מ .צבע הכותרת לבן־סגול :בקצות עלי־
הכותרת אין כתמים.
♦ (ח״ש) משוכות ,שדות וגנים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון :הגליל העליון ,שומרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות.
& מרס-מאי( .ציור  .) 563טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

עשנן גדול־פרי F. macrocarpa Pari.
 ) 5( . 7אורך עוקצי־התפרחת כאורך החלק הנושא פרחים או ארוך
ממנו .צבע הכותרת לבן ,לעתים רחוקות ארגמן :קצות עלי־
הכותרת סגולים כהים .הפירות קירחים ,קוטרם  2.5מ״מ.
♦ (ח״ש) מקומות מוצלים ,לעתים בגינות .מצוי .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,צפון הנגב :בקעת חולה :הגולן.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 564טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.

עשנן מטפס F. capreolata L.

*  . 7עוקצי־התפרחת קצרים מהנ״ל .צבע הכותרת סגול .הפירות
מגובששים מעט ,קוטרם  2-1.5מ״מ
( +ח״ש) שולי שדות .נדיר .הגליל העליון.
& מרס( .ציור  .) 565טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
עשנן תירה F. petteri Reichenb.
(ראה שם נרדף)
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מ ש פ ח ת הצלפיים
*

I

־ J

• * T

capparaceae

עשבים ,שיחים או עצים .העלים מסורגים ,לעתים רחוקות נגדיים .עלי־הלוואי קוצניים או עשבוניים.
הפרחים על פי רוב דו־מיניים ,יחידים בחיק עלים או ערוכים בתפרחות ,נכונים או בלתי נכונים.
עלי־גביע  ,) 5-(4מפורדים או מאוחים .עלי־כותרת ( 4או  ,)0מפוררים .האבקנים מעטים או מרובים.
השחלה עלית ,נישאת על עוקץ (גינופור) .הפרי הלקט בעל  2קשווח ,בית־גלעין או ענבה.
 . 1הפרחים חסרי כותרת .עצים או שיחים גבוהים.
מרואה Maenia
216
עט׳
=>
t
V
=־• 2
* . 1הפרחים בעלי־גביע וכותרת .שיחים או עשבים
 . 2עלי־הלוואי קוצניים .צמחים לא דביקים .השחלה נישאת על גינופור ארוך .הפרי ענבה ובה זרעים
חלקים.
=> עט׳  216צלף Capparis
*  . 2עלי־הלוואי אינם קוצניים ,צמחים דביקים .השחלה נישאת על גינופור קצר .הפרי תרמיל ובו זרעים
שעירים.
=> עט׳  218פאשן Cieome

מרואה M aerua
עצים או שיחים בלתי קוצניים .העלים מסורגים ,באורך כ־ 1ס״מ,
עבים ותמימים ,דמויי יתד בבסיסם ,קטועים בראשם .הפרחים
בוררים או בקבוצות על עוקצים שעירים היוצאים מענפים מעוצים.
הגביע בן  4עלים שווים ,מופשלים לאחור .כותרת אין .אבקנים
כ־ , 30הדוקים לגינופור.
♦ (ע׳) נאות מדבר ונחלים במדבריות חמים .נדיר מאוד .בקעת
יס־המלח ,הערבה.
רצמבר-מאי( .ציורים  .) 570 , 566טיפוס התפוצה :סודני.

מרואה עבת־עלים M. crassifolia Forssk.

צלף Capparis
בני־שיח ,שיחים ,עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות עצים .העלים פשוטים :עלי־הלוואי קוצניים,
כפופים כלפי בסיס הצמח .הפרחים בודדים בחיק עלים בקצות הענפים ,לפעמים בקבוצות דמויות
סוכך ,אינם נכונים .עלי־גביע  ,4אחר מהם (הסמוך לענף ממנו יוצא הפרח) גדול מהשאר ,בבסיסו
ובין זוג עלי־הכותרת המכוסים על ידו יש צופן משולש לבן .עלי־הכותרת  ,4שני הסמוכים לצופן
צמודים זה לזה בבסיסם על ידי שעוות .האבקנים מרובים ,בעלי זירים ארוכים .השחלה נישאת
על נושא־שחלה ארוך ,בנויה מ־  8-2עלי־שחלה :השליה דופנית .הפרי ענבה ובתוכה זרעים כהים
רבים הנתונים בתוך חומר ספוגי ומתוק ,נפתחת באופן בלתי רגולרי ב־  4-2קשוות או נשארת
סגורה.
 . 1הכותרת אדומה :קוטר הפרח אינו עולה על  15מ״מ .הפרי
אדום ב ח ק וכתום בפנים .עצים או שיחים בעלי גזע וענפים
ירוקים .העלים זעירים ונושרים והצמח עומד בענפיו הירוקים
מרבית הזמן.
♦ (ש׳ או ע׳) ערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר מאוד.
דרום הנגב :בקעת ים־המלח ,הערבה.
 #מאי-ספטמבר( .ציורים  : 572,567צילום בעט׳  .)966טיפוס
התפוצה :סודני .צמח שולט בסוואנות ובערוצי נחלים במזרח
אפריקה .מוגן על ידי החוק י

צלף רתמי C. decidua (Forssk.) Edgew.

משפחת הצלפיים
* . 1הכותרת לבנה :קוטר הפרח ערלה על  5ס״מ .צמחים שאינם
=» 2
 . 2שיחים ירוקי־ער שענפיהם המעוצים עבים .העלים ירוקים כל
השנה ,סחוסיים .הפירות הבשלים ארומים מבחוץ ותוכנם כתום.
עלה־הגביע הגדול דמוי שק וגרול בהרבה משאר עלי־הגביע.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים וסלעים במדבריות חמים .מצוי .דרום
הנגב :הערבה :אדום.
& פברואר-אפריל( .ציורים  .) 571,568טיפוס התפוצה :סודני.
sinaica VeillardC.
צלף סחוסי
(ראה שם נרדף)
*  . 2שיחים המשירים עלים בחורף :אם הצמח נושא עלים בסוף
הקיץ ובחורף ,הם מכוסים שעוה ומכחילים .הפירות הבשלים
=» 3
 . 3הדופן הפנימית של הפרי אדומה ,עלי־הגביע ,הקוצים והגבעול
שעירים .צבע זירי האבקנים לבן עד ל ק־ו רו ר .הענפים נושאי
העלים מתייבשים בחורף וענפים חרשים מתפתחים מהגזע
שבגובה פני האדמה.
♦ (ר״ש) בתי־גידול מופרעים בקרבת ישובים ,קרקעות כבדות.
נפוץ .הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הרי יהודה ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,מדבר יהודה,
הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 %אפריל-נובמבר( .ציור  : 569צילום בעט׳  .)966טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני ,אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
בפלורה ( ) 1966ובמגדיר של זהרי ( ) 1976מופיע מין זה
כצלף פיצני ( :) C. ovata Desf.על פי חוקרים אירופאיים
צלף פיצני הוא מין אנדמי של מערב הים־התיכון ואילו צלף
סיצילי גדל בארצנו ובארצות השכנות מצפון[ .על סלעי הגבס
במכתש רמון גדל צלף הדומה בתכונותיו לצלף סיצילי אך יש
עור לחקור היטב את מהותו].

צלף סיצילי C. sicula Veillard
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מ שפחת הצלפיים
*  . 3הדופן הפנימית של הפרי לבנה־צהבהבה .עלי־הגביע ,הקוצים
=> 4
והגבעול קירחים
 . 4הענפים נושאי העלים בעלי גוון ארגמני .העלים ירוקים ולפעמים
בעלי גוון ארגמני .הענפים מתחדשים מגזע מעוצה שעשר
להיות כגובה פני הקרקע וער גובה  2-1מ׳ .צבע זידי־האבקנים
ורוד־ארגמן .צמחי החבל הים־תיכוני של ה א ^
♦ (ר׳׳ש או ש׳) סלעי־גיר ,מחשופי קירטון ,בתי־גידול מו
פרעים ,צוקים ,קירות של בתי אבן וחומות .נפוץ מאור .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפ ק הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
מאי-ספטמבר( .ציור  : 573צ לו ם כעמ׳  .) 974טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני.
573

בני־כלאים בלתי פוריים בין צלף קוצני לצלף סיצילי נמצאו
במזרח הגלל.
צלף קוצני c . spinosa l .
*  .4הענפים נושאי העלים בעלי גוון ירוק ,כחלחל או לבן .העלים
הצעירים ירוקים כהים ודקים ,במהלך הקיץ הם מתעבים
ומתכסים בשעוה לבנה־ כחלחלה .הענפים מתחדשים בעיקר
מבסיס ענפי השנה שעברה .צבע זירי־האבקנים לבן־ורוד .צמחי
ערבות ומדבריות.
♦ (ש׳) צוקים וערוצי נחלים בערבה ובמדבר .נפוץ .מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהורה,
ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה :אדום.
 $3ינואר-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
בפלורה ניתן מין זה כזן עךבתי של צלף קוצני:

•C. spinosa L. var. aravensis Zohary
צלף מצרי C. aegyptia Lam.
פקעי פריחה ,פירות צעירים ,ענפים צעירים ועלים של שלשת המינים האחרונים
 .מוחמצים ומשמשים כתבלין יקר־ערך מזה אלפי שנים

ב א ^ן Cleome
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח שעירים ודביקים ( ב א ח) .העלים פשוטים או מורכבים
מ־  7-3עלעלים ,מסורגים .הפרחים נכונים או כלתי נכונים ,בורדים או באשכול ,ארוכי עוקץ ,בחיק
חפים שצורתם כעלי הגבעול או מעט שונה .עלי־גביע  .4עלי־כותרת  ,4צבעם צהוב עם גון או עורקים
ארמרמים .אבקנים  6 ,4או רבים .השחלה נישאת על נושא־שחלה קצר .הפרי הלקט הנפתח בשתי קשוות
ובו זרעים שעירים.

 . 1לפחות העלים התחתונים בעלי  3עלעלים .צמחים חד־שנתיים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות וערוצים בערבות ומדבריות .נפוץ.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערכה :אדום.
& מרס-יולי( .ציור  .) 574טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי וסודני.
באקץ ערבי C. arabica L.
(ראה שם נרדף)

משפחת המצליכים
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■=> 2
* . 1כל העלים פשוטים ותמימים .צמחים רב־שנתיים
 . 2מי־ שיח צפופים וכרוריים בהם העלים מסתירים לעתים קרובות
את הגבעולים המעוצים ! העלים עגולים דמויי לב או כליה.
אבקנים  .4אורך הפרי  1.5-1ס״מ.
♦ (ב׳׳ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים כהים במדבריות חמים.
נדיר .דרום הנגב! מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח ,הערבה! אדום.
 >93מרס־מאי( .ציור  .)575טיפוס התפוצה :סודני.
באשן עגיל־עלים droserifolia (Forssk.) Delile
*  . 2בני־שיח זקופים ,ענפיהם מרווחים .העלים דמויי אזמל ,בעלי
 3עורקים בולטים .אבקנים  . 6הפרי ארוך מהנ״ל.
♦ (ב״ש) ערוצי נחלים ובתי־גירול מופרעים במדבריות חמים.
דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה! אדום.
> רצמבר-אוגוסט( .ציור  ! 576צילום בעמ׳  .) 944טיפוס
93
התפוצה! סודני.
(ראה שם נרדף)  3אשן שלשת־העוךקים C. amblyocarpa Barratte et Murb.
בפלורה פלסטינה הוחלפו שמות' המינים פאשן ערבי ונא שן שלשת־העוךקים בטעות
חאת נמשכה גם במגדיר החרש של זהרי (.) 1989 , 1976

מ שפחת המצליבים

ה.צלקת

( cruciferae (brassicaceae

עשבים חר־שנתיים ,רב־שנתיים או לעתים רחוקות כני־שיח .העלים מסורגים! עלי־הלוואי חסרים .התפרחת
אשכול ,על פי רוב חסרת חפים .הפרחים נכונים ,על פי רוב רו־מיניים .עלי־גביע  ,4זקופים או מפושקים,
שווים או  2מהם מוארכים ורמויי־שק בבסיסם .עלי־כותרת  , 4טרפם מורחב ונעשה צר לציפורן באופן
פתאומי .אבקנים  ,6מהם  4ארוכים ו־ 2קצרים! סמוך לבסיס האבקנים יש צופנים הניכרים בצבעם
הכהה .השחלה עלית ,ב ת  2עלי־שחלה (ציור  !) 577השליה רופנית .הפרי תרמיל (כאשר אורכו
לפחות פי  3מרוחבו) או תרמילון (אם אורכו פחות מפי  3מרוחבו) ,בעל מחיצה קרומית המתפתחת
מהשליה (מחיצה מרומה) ,או הפרי מפרקת או אגוזית .הזרע חסר אנרוספרם.
מיון משפחה זו מתבסס ברובו על תכונות הפרי ,ויש צורך בפרי בשל להגדרת מרבית המינים.
=־> 2
 . 1הפרי מכיל  2-1זרעים ,אורכו על פי רוב כרוחבו או עד פי  3מרוחבו
* . 1מספר הזרעים ב פ ת עולה על  . 2ה פ ת מוארך על פי רוב
=> 26
 .2צבע הכותרת צהוב או קרם
=> 3
= > 12
* .2צבע הכותרת לבן ,לילך או ורוד
=o 4
 .3ה פ ת הבשל משתלשל כלפי מטה
* .3ה פ ת הבשל זקוף או נ ט ר באלכסון אך אינו משתלשל
=> 6
 .4הפרי מוארך ושטוח (ציור .) 597
עמ ׳  231איסטיס Isatis
* .4ה פ ת כ רו ת או עגול ורקוע
=> 5
 .5הפרי כדורי ,אינו נפתח ומכיל זרע יחיד (ציור .) 596
=> עט׳  231גלולנית (Glastaria (Texiera
* .5הפרי רקוע ,נפתח בהב שלה ומכיל  2זרעים (ציותם .)659-657
=> עמ ׳  249מתסנית Clypeoia
=> 7
 ) 3( .6ה פ ת רקוע ,עגול או ד מ ר ביצה או ר מר משקפים
*  .6ה פ ת כ דו ת או לפעמים עם בליטות וגבשושיות או עם מקור מוארך ,או ה פ ת מוארך מעט עם 2
=־> 8
קשוות ברורות אך אינו רקוע
 .7ה פ ת דמוי משקפיים ,מורכב מ־  2מגורות עגולות רקועות ומחיצה צרה המחברת אותן(ציור .)675
צמחים מק ת חים או מכוסים שערות פשוטות.
=>  OS' 255מצלתים Biscutella
* .7ה פ ת עגול ורקוע (ציור  651ב) .צמחים בעלי שערות כוכביות.
=> עמ׳  246אליסון Alyssum
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 )6 ( .8צמחי חולות מדבריים .הפרי מגובשש ,חר־זרעי ,בראשו מקור (ציור .) 595
=> עמ ׳  231חךטומית Schimpera
=> 9
צמחי קרקעות אחרות .ה פ ת חסר מקור
 .9בסיסי העלים של גבעול ה פ ת ח ה אינם חובקים את הגבעול .ה פ ת מכוסה גבשושיות ומכיל 2
זרעים.
^ עמ 229 ,חטוטרן Ochthodium
*  . 9בסיסי העלים שעל הגבעול חובקים אותו .ה פ ת חלק ,מרושת או בעל צלעות אך אינו מגובשש,
=> 10
מכיל זרע אחר
 . 10דופן הפרי מרושתת (ציור .) 665
עמ ׳  252רעתין Neslia
=»
=> 11
* . 10דופן הפרי חלקה או בעלת צלעות אורך אך אינה מרושתת בין הצלעות
 . 11לאורך הפרי יש זוג ק תני ם ,ביניהם  3-2צלעות.
=» עמ׳  230נורובית Boreava
* . 11אין צלעות וקרינים לאורך ה פ ת ,תוכו מלא רקמת שעם.
=> עט׳  230מיאגרון Myagrum
 ) 2( . 12צמחי־מרבר רב־שנתיים שענפיהם קוצניים .הכותרת ורודה .ה פ ת כ רו ת ואינו'נפתח ,בתוכו 2
מגורות חד־זרעיות ,בראשו מקור חר.
=־ -עט׳  267סלון Ziiia
צמחים לא קוצניים שכותרתם לבנה ואם דוקרניים ה תאינם רב־שנתייםואינם מדבתי ם =־>13
=»14
במים)
הפירות אינם נפתחים בהבשילם (במספר מינים הם נפתחיםרק לאחר הירטבם
20
* . 13הפירות נפתחים בהבשילם
הפירות כדוריים ,חלקים או מגובששים =>15
=>18
הפירות רקועים או גליליים
הפירות מגובששים ,צמחים שרועים ,הדוקים לקרקע.
=ג> עמ ׳  258שחליל Coronopus
=» 16
* . 15הפירות חלקים ,צמחים זקופים
 . 16החלק הכדורי של הפרי חסר פטמה בראשו ,אין בליטות לאורך הפרי! עוקץ־הפרי ישר .צמחים
(בארץ) שעירים בבסיסם.
=> עט׳ ? 266רבה Crambe
=> 17
* . 16בראש החלק הכ רו ת של ה פ ת יש מקור או מעין פטמה בולטת (ציור ) 712
 . 17ה פ ת קירח ,בראשו יש מעין פטמה בולטת ,לאורכו יש  2או  4בליטות! עוקץ־הפת כפוף מעט
כקשת ,אורכו גדול פי  3-2מאורך הפרי .צמחים קירחים לגמרי.
=> עמ'  266חלבינה Calepina
* . 17ה פ ת שעיר ,השערות מסועפות ,בראשו יש מקור דק ,כפוף במרוחק מהגבעול! עוקץ־הפת ישר,
אורכו כחצי מאורך הפרי .צמחים בעלי שערות מסועפות.
■=> עט׳  230אוקלייין Euclidium
. 18

*. 18
. 19

*. 19

( ) 14בראש כל קשווה יש מעין כפית! עמוד־העלי מתקשה ונשאר ב פ ת היבש במשך מספר שנים.
גבעולי הצמח היבש הבשל מעוצים ,קמוצים כאגרוף ומתפשקים בהירטבם (ציור .) 657
שושנת־יתחו Anastatica
=> עמ׳ 241
••t
1
=ג> 19
בראש הקשוות אין תוספות כנ״ל .אין הגבעולים מתעצים
עשבים ש ת ח ם כ ת ח השום .הגבעולים זקופים ובראשם מעץ סוכך של פירות רקועים גדולים
תמימים בראשם המשתלשלים כלפי מטה (ציור .)641
=> עט׳  259על ט ה Peltaria
עשבים ש ת ח ם שונה מהנ״ל .הפירות זקופים ,בהרטבה העוקצים מתפשקים והפירות נפתחים! ב פ ת
ניכרות  2קשוות ,בראשו שנץ שמכיל את עמוד־העלי.
=> עמ 256 ,שחללס Lepidium

 ) 13( . 20חלקו הרחב של הפרי מקביל למחיצה הקרומית שב תוכו( ה מ חיצ ה רחבה).
־=> עט׳  249מללנית Lobuiaria
למחיצה הקרומית שב תוכו( המחיצ ה צרה) =>21
חלקו הרחב של הפרי ניצב
ראש ה פ ת משונץ =>22
ראש הפרי מעוגל =>25
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=> 23
 . 2בסים הפרי מעוגל ,עמוד־העלי נמצא בשנץ שבראש הפרי(ציור )680
=ג> 24
 . 2בסיס הפרי דמוי לב או ישר ,בראשו חסר עמוד־עלי והצלקת יושבת בשנץ
 . 23התפרחת אשכול מרווח וגלילי ,עוקצי־הפרחים והפירות שווים פחות או יותר .עלי־הכותרת שוויס
=> עט׳  256שחלים Lepidium
*  . 23התפרחת אשכול צפוף דמוי סוכך ,עוקצי־הפירות התחתונים ארוכים מהעליונים .עלי־הכותרת
החיצוניים ארוכים מהפנימיים.
=־> עט׳  255דופנף iberis
 )22( . 24העלים שסועים מנוצים וערוכים בשושנת .גבעולי התפרחת חסרי עלים ואורכם פי  6-4מאודך
העלים .כל הפירות זהים.
=!> עט׳  256טיסזילמז Teesdalia
* . 24העלים תמימים ויושבים על הגבעול .התפרחות מצויות בראשי גבעולים הנושאים עלים לפחות
בבסיסם (ציור  .) 672בעל  2טיפוסי פירות.
= OS' 254 >5מ פ ת ת Aethionema
 ) 21( . 25בסיס הפרי רמוי לב (ציור  .) 683העלה חובק בבסיסו את הגבעול .רב־שנתיים.
=>  OS' 257קךך ת ה Cardaria
* . 25בסיס הפרי מעוגל (ציורים  .)682-677חד־שנתיים או רב־שנתיים.
=> עט׳  256שחלים Lepidium
( ) 1צבע הכותרת צהוב או קרם■=>27
צבע הכותרת לבן ,לילך ,ורוד או ארגמן=>53
עלי־הכותרת כעלי עורקים שצבעם שונה מצבע הרקע=?>27
עלי־הכותרת ללא עורקים בולטים בצבעם=>30
בראש הפרי יש מקור חסר זרעים דמוי כפית :הפרי אינו נפתח בהבשלה אך בלחיצה קלה על
המקור הוא נפתח ועל הגבעול נותרת מחצית מהמחיצה הקרומית (ציור .) 701
=נ> עט׳  263כפיות Carrichtera
*  . 28בראש הפרי אין תוספת דמזית כפית! הפרי מפרקת משונצת ,בה יש קטע צר בין זרע לזרע (ציור
=t< 29
) 111
. 29

* .29

. 30
*. 30
. 31
*. 31
. 32
*. 32

הפרי כפוף או סלול ! הפרק התחתון שלו ,חסד הזרעים ,רחב מעוקץ הפרי ! בראש הפרי יש מקוד קצר,
חסר זרעים שאורכו כאורך קטע בגוף הפרי המכיל  2-1זרעים (ציורים .)718 ,717
=> עט'  268מ ח ח ת Enarthrocarpus
הפרי ישר! קוטר הפרק התחתון שלו ,חסר הזרעים ,כקוטר עוקץ־הפרי :בראש הפרי מקור ארוך
שאורכו כאורך קטע בגוף הפרי המכיל  5-4זרעים.
=>  OS' 267צנון Raphanus
=־> 31
( )27הפרי הבשל משולשל כלפי מטה
=> 32
הפרי הבשל מפושק (ניצב לגבעול) או זקוף
הפרי נפתח על ידי קשוות! הזרעים ערוכים בכל מגורה ב־ 2טורים (ציור  .)690צמחי מדבר.
=>  OS' 259טורים Diplotaxis
הפרי מפרקת שאינה נפתחת אלא מתפרקת לפרקי רוחב חד־זרעיים! צמחי החבל היס־תיכוני.
=> עט׳  267ץנ1ן Raphanus
( ) 30הפרי רקוע ,כלומר פחוס מהצדדים ורוחבו עולה כהרבה על עוביו .צמחים בעלי שעדות
=־33 -
כוכביות
=־> 34
הפרי אינו רקוע! הפרי כדורי או גלילי ורוחבו אינו עולה על עוביו

 . 33עשבים רב־שנתיים ,אורך הפרי  25-12מ״מ.
=־> עמ 246 ,מש,קפים Fibigia
*. 33
. 34
* . 34
. 35

* . 35

עשבים חר־שנתיים אורך ה פ ת אינו עולה על  8מ״מ.
=> עמ ׳  246אליסון Aiyssum
=> 35
( ) 32ה פ ת כ מ ת או בעל מקור כ רו ת עם קמטי אורך
=t< 37
ה פ ת מוארך או דמוי ביצה אך אין בו חלק כדורי
ה פ ת בנוי מקטע עליון מקומט ,חד־זרעי ואינו נפתח ,ומקטע קשוותי בעל זרעים .עשבים חר־שנתיים
הגדלים על פי רוב בשדות בור( ציור .)708
■=־> עמ 265 ,בקפיקון Rapistrum
=> 36
ה פ ת אינו מקומט .צמחים חד־שנתיים או דכ־שנתיים של בתי־גידול אחרים י
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 . 36הפרי שעיר (ציור  .)664צמחי ערבות חד־שנתיים הגדלים במואב ובאדום.
=> עמ׳ £ 252מלינח Camelina
*  . 36הפרי קירח (ציור  .) 631צמחי ביצה רב־שנתיים ,או עשבים רעים במשתלות.
=> עט׳  241רוריפה Rorippa
( ) 34הפרי בנ ד  2חלקים ,חלק תחתון קשוותי ,נפתח או לעתים רחוקות לא נפתח וחלק עליון
זרעים שאינו נפתח=־38 -
זרעים או חסר
הפרי חסר מקור כנ״ל => 41
הפרי אינו נפתח :הפרק התחתון שלו משונץ ומתפרק לפרקי רוחב ,הפרק העליון רחב בהרבה
מהחלק התחתון ,בעל  4-2כנפיים רחבות (ציור .) 719
=» עמ'  269אבה& Cordylocarpus
=>39
העליון אינו נפתח
שוות) של הפרי נפתח,
 . 39מקור־הפרי יוצר זוד ת קהה עם החלק הקשוותי; הפרי הדוק לגבעול (ציור .) 699
=>  262 ' 02לפתיח Hirschfeldia
=>40
לגבעול
ישר ,מפושק או נ ט ר אך אינו,הרוק
 .40קשוות הפרי הבשל בעלות עורק מרכזי בולט אחר ומספר עורקים צדדיים בלתי בולטים.
=> עמי  261כריב Brassica
*  .40קשוות הפרי הבשל בעלות  7-3עורקים בולטים.
=>  262 ' 02ח חי ל Sioapis
=> 42
•
 )37( .41הזרעים ערוכים ב־  2טורים בכל מגורה
=־•44
 .41הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה
 .42הפירות דמרי קשת ומפושקים לצדדים.
=>  234 ' 02גךגיךיון Nasturtiopsis
=>43
 .42הפידות ישרים או רמויי חרוט ונוטים כלפי מעלה
 .43הפירוח רמרי חרוט; אורכם ער  7מ״מ .צמחים ננסיים הגדלים בחרמון.
=> עמ׳  250דלפה Draba
*  .43הפירות מוארכים ודמויי סרגל ,אורכם עולה על  10מ״מ .צמחים שגובהם עולה על  0 10״מ.
=> עמ׳  259טולים Dipiotaxis
 )41( .44בראש הפרי יש זוג קרניים; הפרי הבשל והיבש אינו נפתח (ציור .)626
=>  240 ' 02דוקרן Notoceras
=>45
 .44אין קרניים בראש הפרי
 . 45עלי הגבעול דמויי ביצה ,תמימים ,בסיסם חובק את הגבעול .הפרי בעל  4צלעות ואורכו 12-6
ס״מ.
■=> עמ׳  258ארפן Conringia
46
=>
*  . 45עלי הגבעול והפרי שונים מהנ״ל ,או הגבעול חסר עלים
 .46העלים גזורים  3-2פעמים לאונות נימיות (ציור .) 587
=> עם  228 ,דסקולדה Descurainia
=>47
 .46העלים שונים מהנ״ל
 .47הזרעים מכונפים .אורך הפירות  15-7ס״מ .עשבים רב־שנתיים המכוסים שערות כוכביות.
=>  242 ' 02אלפים Arabis
*  .47הזרעים לא מכונפים .הפירות קצרים מהנ״ל ואם באורך הנ״ל הרי אלה צמחים חר־שנתיים שאינם
=>48
מכוסים שערות כוכביות
=>49
 . 48צמחים בעלי שערות כוכביות או שערות מסועפות
=>51
 .48צמחים קירחים או בעלי שערות פשוטות
 .49הפרי אינו נפתח על ירי קשוות אלא מתפרק לפרקי רוחב בלתי רגולריים בעלי  2זרעים; אורכו
 6-5ס״מ .הצלקת בעלת שתי אונות ,בסיסן סורח על עמור־העלי .צמחים רו־שנתיים.
=־> עמ 232 ,סטליגמוסטמון Sterigmostemum
*  .49הפרי נפתח על ידי קשוות ,אורכו אינו עולה על  2ס״מ .הצלקת ר מד ת כיפה ,חלקיה אינם סורחים
■=!>50
על עמור־העלי .צמחים חר־שנתיים
 . 50כל העלים מרוכזים בבסיס הצמח ,הגבעול חסד עלים ונושא פרחים בראשו .אורך הפרי כ־ 20מ״מ.
=> עט׳  250דרפונית Drabopsis
*  . 50העלים נישאים בחלקם גם לאורך הגבעול .אורך הפרי  20-15מ״מ.
=> עט׳  229מוךרנית Arabidopsis
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 )48( . 51עשבים רב־שנתיים קירחים הגדלים בגולן ו ב חו מ ץ .העלים בבסיס הצמח פשוטים או בעלי
זוג עלעלים צדדיים ועלעל אחר גדול ועגול בראש ציד העלה.
=>  OS' 241בועראה Barbarea
=> 52
* . 51עשבים חו־שנתיים קירחים או שעירים ואם רב־שנתיים הרי העלים צרים ודמויי סרגל
 . 52העלים דמויי סרגל או נימיים או מוארכים ,תמימים או בעלי שיניים מועטות מרוחקות זו מזו.
הפרי שעיר.
■=־>  OS' 232אףיסימץ Erysimum
*  . 52העלים שסועיס־מנוציס או דמויי כגור .הפרי קידח או שעיר.
=> עט׳  226תוךךה Sisymbrium
=> 54
י
 )26( . 53בני־שיח מדבריים בעלי ענפים מעוצים
=» 56
* . 53חר־שנתיים או צמחים רב־שנתיים שענפיהם אינם מעוצים אלא בבסיסם
 . 54הפרי רקוע(עוביו קטן בהרבה מרוחבו) .הזרעים שטוחים ,בעלי מלל קרומי בשפתם .הצמח מכוסה
שעדות פ שוטות הדוקות .העלים דמויי סרגל ,צרים ,מתחדדים בבסיסם (ציור .)644
=־> עט׳  244פךסטמז Farsetia
הפרי גלילי או בעל  4צלעות .הזרעים כדוריים ,חסרי מלל קרומי .צמחים קירחים או בעלי שערות
=» 55
כוכביות
 . 55צמחים קירחים .העלים דמויי ביצה ,רחבים ,בסיסם דמוי לב וחובק את הגבעול.
=> עט׳  259מותקגדיה Moricandia
*  . 55צמחים שעירים ,השערות פשוטות וכוכביות .העלים דמויי אזמל ומצטררים בבסיסם.
=־> עמ  237 ,מנתוד Matthiola
( ) 53הפירות קצרים ,אורכם אינו מגיע לפי  3מרוחבם=> 57
הפירות מוארכים ,אורכם גדול לפחות פי  3מרוחבם=־» 68
 . 57ה פ ת ד מ ר ביצה או כדור .צמחי מליחה חד־שנתיים שרועים.
=( OS <t' 252לקוטון Hymenolobus
ה פ ת רקוע (עוביו קטן בהרבה מרוחבו) .צמחים שאינם גדלים במליחותי=־> 58
חלקו הרחב של ה פ ת מקביל למחיצה הקרומית שבתוכו( ,רוחב המחיצה הקרומית כרוחב ה פ ת):
=> 59
ראש ה פ ת מעוגל או מחודד
חלקו הרחב של ה פ ת ניצב למחיצה הקרומית שבתוכו( ,המחיצה הקרומית צרה כעובי ה פ ת);
=> 63
ראש ה פ ת משונץ
עוקץ ה פ ת ארוך פי  3או יותר מאורך ה פ ת=> 60
עוקץ ה פ ת קצר מאורך ה פ ת או ער פי  2מאורכו =» 61
 .60העלים ערוכים כשושנת בבסיס הצמח .עלי־הכותרת לבנים ,מפורצים בראשם .צמחים קטנים בגובה
 0 10-2״מ (ציור .)662
=־•  OS' 251אביבית Erophila
*  .60עלים נישאים גם לאורך הגבעולים .עלי־הכותרת תמימים בראשם .צמחים שגובהם  30-15ס״מ
(ציור .)702
=»■ עמ 264 ,סבינמז Savignya
 ) 59( .61ה פ ת משתלשל ,אורכו  30-15מ״מ .העלים גזו ת ם  3-1פעמים .הפרחים גדולים ונראים
למרחוק! צבע הכותרת לילך־ורור(ציו תם .)643 , 642
=>  OS' 245נךמלית Ricotia
=> 62
*  . 61ה פ ת זקוף ,אורכו עד  8מ״מ ,העלים תמימים ,הכותרת קטנה ואינה בולטת
.62

* .62
. 63

* .63
. 64

הזרעים בעלי מלל קרו מי( ציור  .)656שערות הצמח מפוצלות ל־ 2ומחוברות לעלה באמצעיתן
 .))medifixעלי־הכותרת לבנים.
=> עט׳  249מללנית Lobuiana
הזרעים כרו תים ,ח ס ת מלל .שערות הצמח כוכביות .עלי־הכותרת צהובים על פי רוב.
=־> עט׳  246אליסון Alyssum
( ) 58הצמח בעל  2טיפוסי פ ת  :הפירות התחתונים שטוחים ,רב־זרעיים ,נפתחים על ידי קשוות,
הפירות העליונים דמויי כדור או כר וחד־זרעיים.
=> עמ׳  254מ פ ת ת Aethionema
=> 64
אין לצמח  2טיפוסי פירות כנ״ל
בסיס ה פ ת וראשו מפורצים ,בראשו חסר עמור־עלי .הפרחים זעיתם ,בעלי  4אבקנים .העלים
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ערוכים בשושנת בבסיס הצמח :ציר התפרחת ,חסר עלים.
טיסדליה Teesdalia
=> עמ׳ ▼i n • 256
*  . 64ראש הפרי לברו מפורץ ובתווך מצוי עמור־העלי(לעתים רחוקות עמוד־עלי חסר) הפרחים בעלי 6
=> 65
אבקנים .העלים ערוכים בשושנת וגם על גבעולי התפרחת
 . 65הפרי חסר כנפיים או מלל ,צורתו משולשת או דמוית לב (ציור .) 666
=> עמ ׳  252ילקוט Capseila
=» 66
* . 65הפרי בעל זוג כנפיים או קרניים חדות שביניהן נמצא עמור־העלי
=» 67
 . 66התפרחת אשכול .הפירות הבשלים מפושקים או זקופים ,נפתחים
* . 66התפרחת אשכול דמוי סוכך .הפירות הבשלים משולשלים כלפי מטה או מפושקים ,נשארים סגורים
(נפתחים על ידי טיפות הגשם).
=> עט׳  255דוננף iberis
 . 67כנף הפרי משוננת בשפתה ,בסיס הפרי דמוי לב (ציור .) 673
=> עט׳  254דופרית Aethionema
*  . 67כנף הפרי תמימה ,בסיס הפרי דמוי משולש (ציור .) 670
=־> עט׳  254חפנים Thlaspi
=> 69
 ) 56( .68הפרי מפרקת מחולקת לפרקי רוחב (ציור ) 715
*  . 68הפרי בעל זוג מגורות המכילות זרעים :בחלק מהמינים חלקו העליון של הפרי הוא מקור שאינו
=> 70
נפתח
 . 69צמחים חד־שנתיים .הכותרת לבנה ,ורודה או סגולה עם עורקים סגולים ברורים .הפרי מכוסה
שערות פשוטות קצרות.
עמ  267 ,צנון Raphanus
*  .69צמחים רו־שנתיים הגדלים ברום החרמון .צבע הכותרת לילך עד בורדו .הפרי מכוסה שערות
בלוטיות.
=> עט׳  240אנקון Anchonium
 )68( .70הפרי מורכב מחלק קשוותי תחתון וממקור :המקור מכיל זרעים ואם חסר זרעים הרי אורכו
=> 71
כאורך הקטע הקשוותי או ער  1/2מאורך קטע זה
*  . 70הפרי חסר מ קו ר( כ ל הזרעים נמצאים בחלק הקשוותי) ,אם יש בראש הפרי מקור או קטע חסר
=> 75
זרעים הרי אורכם קטן מ־  1/5אורך הקטע הקשוותי
 . 71צמחים בשרניים הגדלים בחוף הימ־התיכון ,באזור המקבל רסס מי־הים .בפרי(ציור  ) 707ובגבעולים
היבשים יש רקמה ספוגית קלה והם צפים על המים .המקור רמוי חרב רחבה ,ניתק בקלות.
=־• עט׳  265רופרק Cakile
=>72
*  . 71צמחים לא בשרניים שאינם גדלים באזור הרסס .הפרי ומקורו שונים מהנ״ל
=>73
 . 72עלי־הכותרת בעלי עורקים שצבעם כהה מצבע הרקע .מקור הפרי חסר זרעים
זרעים=>74
 . 7עלי־הכותרת בעלי צבע אחיר ,צבע העורקים אינו שונה מהרקע .מקור הפרי מכיל

הקשוותי.
לי־הכותדת בצבע סגול .הפרי אינו נפתח ,בעל מקור רק שאורכו כאורך החלק
=> עט׳  240לןךןץעל Chorispora
* . 73עלי־הכותדת בצבע לבן או ל ק־ ק ר ם :הפרי בעל מקור משולש ,חלקו הקשוותי היבש נפתח בנגיעה
(או על ירי הגשם).
=> עמ׳  263ב ך ח ך ך ל Eruca
 )72( . 74במקור הפרי יש זרע בו רר( ציור .)705
=> עמ׳  264ןן־ שלח Reboudia
*  . 74במקור הפרי יש  2זרעים ויותר(ציור .) 705
=> עט׳  264שלח Erucaria
=> 76
'
 ) 70( . 75הפרי הבשל משולשל
=> 77
* . 75הפרי הבשל מפושק או זקוף
בעלי אונות מחודדות,
לים קירחים .העלים שעל הגבעול רמויי לב בבסיסם ,העלים התחתונים
מרוחקות זו מזו .הכותרת לבנבנה .אורך הפרי  15-9ס״מ (ציור .)640
=> עט׳  244טו ר ח Turritis
בעלי אונות קהות,
בעולים שעירים .העלים שעל הגבעול מצטררים בבסיסם ,העלים התחתונים
קרובות זו לזו .הכותרת לילכית .אורך הפרי  8-5ס״מ (ציור  603ב).
=־> עמ׳  233מעךיב Hesperis
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( )75הזרעים ערוכים ב־ 2טורים בכל מגורה (ציור .)690
■=> עט׳  259טו ת ם Diplotaxis
הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה=>78
כראש הפרי בולטות  3-2קרניים (ציורים 79>=.) 667 , 620
הפרי חסר קרניים=>81
אורך הפרי ער  0 10״מ! הקרניים שבראש הפרי הן אונות צדדיות עבות של הצלקות.
=> עט׳  237מנתור Matthiola
=> 80
אורך הפרי עד  0 2״מ; מבנה הקרניים שונה מהנ״ל
צמחים חד־שנתיים קירחים הגדלים בגולן .הבליטות שבראש הפרי הן המשך לקשוות ,ביניהן נמצא
עמוד־העלי ובראשו צלקת דמוית גולה! הפרי פחוס.
■=> עמ ׳  253חרדיים Andrzeiowskia
צמחים רב־שנתיים שעירים הגרליס במדבר .הקרניים שבראש הפרי הבשל קצרות ודקות והן
הצלקות המוקשות! הפרי גלילי.
=> עמ׳  239מ 1ךטןה Morettia
( ) 78העלים גזורים לאונות דמויות עלעלים=>82
העלים תמימים או משוננים אך לא גזורים או מורכבים=>85
אונות העלה דמויות ביצה ,דומות לעלעלים ! האונה הקיצונית גדולה מכולן .צמחים של בתי־גירול
=>83
אונות העלה דמויות סרגל .צמחי מדבר=־־84
עשבים רב־שנתיים קירחים הגדלים ליד מעיינות ופלגים של מים מתוקים .העלעלים יושבים על
ציר העלה (ציור  .) 633הפירות ישרים או דמויי קשת .אודך הפרח  6-4מ״מ.
־=> עט׳  242גחניר Nasturtium
עשבים חד־שנתיים קירחים הגדלים בבתי־גידול לחים .העלעלים בעלי פטוטרית ברורה .הפירות
ישרים .אודך הפרח  3-2מ״מ.
=> עט׳  242קח־מין Cardamine
( )82צבע עלי־הכותרת סגול־לילך .צמחים זקופים .הפרי זקוף ,אורכו  7.5-3.5ס״מ! הקשוות
נפתחות בהבשלה (ציור .)687
=» עמ ׳  259שלחלח Pseuderucaria
עלי־הכותדת לבנים .צמחים שרועים קטנים .הפרי צמוד לקרקע ,מתקשה ונשאר סגור בהבשילו!
בהירטבו הפרי נפתח בתפר העליון ,בהתייבשו הפרי נסגר.
=> עמ׳ 3 237ינית Leptaleum
=> 86
( ) 81צמחים בעלי שערות פשוטות (לא מסועפות ולא כוכביות)
צמחים בעלי שערות מסועפות או שערות כוכביות או אחד מטיפוסי שערות אלה ושערות פשוטות
=> 91
העלים תמימים ,צרים ,דמויי סרגל ,מכוסים בצפיפות שערות הדוקות .הפירות ישרים או מסולסלים
(ציור .)600
=» עט׳  232אתסימון Erysimum
העלים משוננים או משונשנים בשפתם ,השיניים מרוחקות זו מזו ,הם רחבים ,רמרי ביצה או אזמל
־־> 87
העלים והגבעולים הירוקים בעלי ריח המזכיר ריח של שום .לאורך תפרי הפרי יש  4קריני
אורך! לאורך כל קשווה יש  3-1עורקים בולטים .הזרעים מוארכים ,בעלי חריצי אורך דקים,
אורכם כ־ 3מ״מ.
=־> עמ ׳  228אליאתה Alliaria
העלים והגבעולים חסרים ריח כנ״ל .התפרים של התרמיל חסרים קרינים כנ״ל! לאורך הקשוות
=> 88
אין עורקים או יש עורק אחד על כל קשווה .אין חריצי אורך על הזרעים
עשבים רב־שנתיים ,גובהם  0 25-15״מ ,גדלים בסלעי הגליל העליון(נדיר מאור) ובחרמון.
=> עט׳  242ארכיס Arabis
=> 89
עשבים חד־שנתיים ,גובהם  0 15-5״מ

 . 89אורך ה פ ת  12-6מ״מ ,קוטרו פחות מ  1מ״מ .צמחים זקופים.
=> עט׳  229תודמית Arabidopsis
=> 90
* . 89אורך ה פ ת עולה על  20מ״מ וקוטרו עולה על  1מ״מ .לפחות חלק מהענפים שרועים
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 .90אורך ה פ ה ער  3.5ס״מ צמחי חולות עדינים (ציורים .)615-613
מרסיה Maresia
=> עט׳ 236
T| " T
*  . 90אורך הפרי  16-6ם״מ .צמחי קרקעות לא חוליות.
פ=ג> עט׳  235מלקולמןה Malcolmia
( )85העלים תמימים =־> 92
העלים משוננים או לפעמים בעלי שיניים מרוחקות => 94
הזרעים
חר־שנתיים או רב־שנתיים הגדלים בחולות המרבר ,אפו ה ם ,מכוסים שערות כוכביות.
שטוחים ,בעלי כנף צרה .הפירות משונצים כין הזרעים.
=> עמי  236בת־מךבר Eremobium
=> 93
הצמחים בעלי זרעים כרו הי ם או דמויי ביצה ,חסרי כנף
 . 93צמחים של חולות מישור החוף .צבע הכותרת ורוד .הפירות שעירים.
= >tעט׳  236מךסמז Maresia
*  . 93צמחים של הגולן והחרמון .צבע הכותרת לבן .הפרי קירח.
=> עט׳  229תודתית Arabidopsis
 )91( .94הזרעים ערוכים בשני טו ה ם בכל מגורה .אורך עמוד־העלי (המקור) כחצי מאורך ה פ ה.
=> עט׳  234צלוקית Eigia
צמחים נ ה ה ם של קרקעות חוליות באדום (ציור )605
הזרעים ערוכים בטור אחר .עמוד־העלי קצר מהנ״ל => 95
 .95הפרי ישר ונפתח בהבשילו או זמן קצר לאחר מכן .עשבים רב־שנתיים שפרחיהם גדולים ואורך
כותרתם  1.5-1ס״מ או חר־שנתיים שפרחיהם קטנים ,ואורך כותרתם פחות מ־ 8מ״מ.
 OS' 242ארניArabis 0
=>
*  .95הפרי ישר או מפותל כסליל ,אינו נפתח או נפתח בקושי .הזרעים נפוצים בחורף ,במהלך התפוררות
=> 96
הפ ה .חד־שנתיים
 . 96העלים משוננים או משונשנים אך לא שסועים .אורך הכותרת  25-8מ״מ .הפירות ישרים.
=> עמ׳  235מלקולממז Malcolmia
*  . 96העלים שסועים .אורך הכותרת פחות מ־ 3מ״מ .הפירות ישרים או כפופים כסליל.
=> עמ'  236שנס Neotorularia

Sisymbrium n v n n
צמחים חד־שנתיים ,רו־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים או שעירים .הגבעולים זקופים .העלים שסועים־
מנוצים ,לעתים דמויי כינור או תמימים .התפרחת אשכול בעל חפים או ללא חפים .הפרחים גדולים
או קטנים .עלי־הגביע זקופים או מפושקים ,שניים מהם דמויי שק בבסיסם .עלי־הכותרת כאורך
צבעם על פי רוב צהוב ולפעמים לבן או ורוד .אבקנים  . 6עמוד־העלי
או ארוכים ממנו,
צר ,גלילי או פחוס,
מחולקת או מחולקת לשתי אונות .הפרי תרמיל ארוך,
בראשו צלקת בלתי
נפתח בהבשלה .הזרעים ערוכים בטור אחר.
=» 2
הפרחים ערוכים בתפרחת אשכול חסרת חפים
25-15
הפרחים בודדים בחיק עלים או חפים .הפירות באורך
מ״מ כפופים כקשת.
 /ר( 4 ,ח״ש) ערבות .נ ה ר .צפון הנגב ,הר הנגב :מדבר יהורה,
ערבות הירדן! הגלעד ,עמון.
& מרס-אפריל( .ציורים  .)581 ,578טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
תודרה מצןצת s. runcinatum DC.
 . 2הפירות דמויי חרוט ,מוארכים ,אורכם  18-10מ״מ ,הדוקים
לגבעול התפרחת .העלים גזורים ו /או שסועים ורבי־צורות!
האונה העליונה גדולה משאר האונות.
( 4ח״ש) שרות בור ,צומח עשבוני על קרקעות כברות .מצוי.
עמק עכו! הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון! בקעת
חולה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,אדום.
מרס-אפריל( .ציורים  .) 582 , 579טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
תוךךה ךפואית s. officinale (L.) Scop.
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הפירות ארוכים מהנ״ל ,אינם דמויי חוו ט ואינם הדוקים לגבעול
=> 3
אורך הפרי  4-2.5ס״מ ,אורך העוקצים  4-2מ״מ ועוביים כעובי
הפרי הב של; הפירות מפושקים.
♦ (ח״ש) אשפתות ומקומות רכוז של בעלי-חיים בערבות
ומדבריות .נ פ ק .הרי יהודה ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  ; 580צילום בעמ ׳  .)955טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני וסהרו־ערבי.
תוךךה מעבה s . erysimoides Desf.
הפרי ועוקצו ארוכים מהנ״ל ,הפירות זקופים בזווית חדה
לגבעול
=> 4
הפרי קירח ,קוטרו  1מ״מ .אודך הגביע  3-2מ״מ .אורך הכותרת
 4-3מ״מ.
♦ (ח״ש) אשפתות ,חורבות ומקומות ריכוז של בעלי־חיים.
נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרק ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הי ר ק ,בקעת
יס־המלח ,הערבה; הגלעד ,ע מק ,מואב ,א ת ם.
 >$gינואר-מאי( .ציור  ; 583צילום בעמ׳  .)955טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
:ית S. irio L.

-
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*  . 4הפרי שעיר ,לפחות בצעירותו ,קוטרו מעל  1.5מ״מ .עלי־הגכיע
=> 5
ו /או עלי־הכותרת גדולים מהנ״ל
 . 5אורך עלי־הכותרת  15-10מ״מ .עלי־הגביע החיצוניים בעלי
בליטה ברורה בראשם .צמחים מקריחים או קירחים.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 584טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

תוךךה נאה s. septuiatum DC.
הגביע .צמחים שעירים

*  . 5אורך עלי־הכותרת קטן מ־ 10מ״מ .אין בליטות בראש עלי־
=־> 6
 . 6עובי עוקץ־הפרי כעובי הפרי .אורך עלי־הגביע  4-2מ״מ .אורך
עלי הכותרת  7-3מ״מ.
♦ (ח״ש או ד״ש) שדות .נדיר .הרי יהודה ,הר הנגב :מדבר
יהודה :עמון ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 585טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

תוךךה ךמשקאית S. damascenum Boiss.

*  . 6עוקץ־הפרי דק מהפרי .אורך עלי־הגביע  5-4מ״מ .אורך עלי־
הכותרת  10-8מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הכרמל,
הרי יהודה ,מערב הנגב :בקעת ים־המלח :עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל(.ציור  .)586טיפוס התפוצה :יפ־תיכוניואירנו־
טורני.

תודרה מזרחית s. orientaie L.

ד ס קו תי ה Descurainia
עשבים חד־שנתיים או דו־שנתיים ,זקופים ,שעירים ,השערות פשוטות
ומסועפות .העלים גזודים־מנוצים  3-2פעמים לאונות צרות דמויות
סרגל ,מחודדות בראשן .התפרחת אשכול חסר עלים או חפים.
הפרחים קצרים מהעוקצים ,אורכם כ־ 3מ״מ .עלי־הגביע כמעט
זקופים ושווים .עלי־הכותרת קטנים ,צבעם צהוב חיוור .הפרי נפתח
בקשוות ,אורכו  4-1.5ס״מ ,עוביו  1מ״מ ,הקשוות בעלות עורק
מרכזי ועורקים צדדיים בולטים .הזרעים קטנים ,ערוכים בטור אחד.
♦ (ח״ש או ד״ש) שדות וערבות .נדיר .הרי יהודה :הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
<&> פברואר-אפריל( .ציור  .) 587טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ,אירנו־טורני וסינו־יפני.

דסקותיה מנצה D. sophia (L.) Pranti
אליאריה Alliaria
־• T
“ •
עשבים דו־שנתיים או חד־שנתיים ,בעלי שערות פשוטות ,מריפים
ריח של שום .העלים התחתונים ערוכים כשושנת ,בעלי פטוטרת
באורך עד  0 15״מ ,משוננים ,דמויי לב בבסיסם :העליונים מעטים,
בעלי פטוטרת קצרה ,מוצרים כלפי בסיסם .התפרחת אשכול ללא
חפים .הפרחים גדולים ,בעלי עוקץ קצר .עלי־הגביע שווים .עלי־
הכותרת לבנים ,אורכם  8-7מ״מ .הפירות זקופים ,נישאים על עוקצים
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באורך  8-2מ״מ .הפרי נפתח לכל אורכו בקשוות ,אורכו  7-5ס״מ,
עוביו  3-2מ״מ ,הקשוות בעלות  3-1עורקים בולטים ,לאורך תפרי
הפרי יש  4קריני אורך .הזרעים ערוכים בטור אחר בכל מגורה,
מספרם עד  , 16הם מוארכים ,בעלי חריצי אורך דקים ,אורכם כ־3
מ״מ.
♦ (ד״ש או ח״ש) מקומות מוצלים בחורש ,קרקע על אפר וולקני.
נדיר מאוד .הגולן( הר אביטל).
אפריל-יוני( .ציור  .) 588טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים תיכוני
ואירנו־טורני.

אליאתה שימית A. petiolata (MB.) Cavara et Grande

תוךוני ת Arabidopsis
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח) שעירים או קירחים .העלים מוארכים ,תמימים או גזוריס-מנוצים .התפרחת
אשכול ,לפעמים עם חפים .הפרחים קטנים על פי רוב .עלי־הגביע שווים או כמעט שווים .הכותרת
לבנה ,סגולה או לעתים רחוקות צהובה .הצלקת דמוית כיפה או בעלת  2אונות .הפרי מוארך ופחוס
נפתח ב־ 2קשוות .הזרעים על פי רוב בטור אחר ,לעתים רחוקות ב־. 2

 . 1עלי הגבעול דמויי לב או דמויי חץ בבסיסם וחובקים את
הגבעול .הכותרת צהובה .ה פ ת שעיר ומכוסה שערות כוכביות.
♦ (ח״ש) שדות וערבות .נדיר מאוד .הרי יהודה ,הר הנגב.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 589טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

תודונית קטנה A. pumila (Wind.) N. Bus

* . 1עלי־הגבעול נעשים צרים בבסיסם .הכותרת לבנה .הפרי קירח.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני וקרחות בחורש .נדיר .החרמון ,הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 590טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.

תודמית לכנה A. thaliana (L.) Heynh.

חט 1טךן Ochthodium
עשבים חר־שנתיים ,זקופים בגובה  100-30ס״מ ,שעירים מעט,
מסועפים .מרבית העלים ערוכים בשושנת שרועה ,אורכם  0 20-5״מ,
הם דמויי כינור או שסועים :עלי־הגבעול דמויי־אזמל ,משוננים או
משונשנים ,בלתי שסועים על פי רוב :אורכם  6-2ס״מ .התפרחות
נישאות על ענפים קצת ם המתארכים במהלך הבשלת הפירות.
עלי־הגביע שווים בבסיסם פחות או יותר ,אורכם  2מ״מ .עלי 
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פרי 4x

ןצליבים
הכותרת צהובים ,אורכם  3.5-3מ׳׳נו .ה פ ת תרמילון בלתי נפתח,
מכוסה בצפיפות בבליטות; אורכו  4מ״מ ,שווה או קצר מעוקץ־
ה פ ת .זקוף או מפושק.
( 4ח״ש) שדות בור וצומח עשבוני .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,ה ת יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
ערבות הירדן ; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 98פברואר-מאי( .ציורים  )592 , 591טיפוס התפוצה :מזדח ים־
תיכוני.

חט1טרן מצוי aegyptiacum (L.) DC .0 .
מיאגר 1ן M yagrum
עשבים חר־שנתיים קירחים ,מסועפים ,גובהם ער  0 30״מ .העלים
באורך  0 4-2״מ ,התחתונים בעלי פטוטרת ,העליונים דמויי אזמל,
יושבים על הגבעול ובסיסם דמוי חץ או לב ,לופת את הגבעול.
עלי־הגביע שווים או שניים מהם דמויי שק בבסיסם! אורך הגביע
 2מ״מ .עלי־הכותרת צהובים ,אורכם  4-3מ״מ .עוקץ־הפת באורך 4
מ״מ ,הרוק לגבעול .הפרי תרמילון בלתי נפתח ,אורכו  6מ״מ ,מכיל
זרע יחיד.
♦ (ח״ש) שרות .נ ת ר מאור .הכרמל! הגלעד ,אדום.
 98מרס-אפ תל( .ציור  .) 593טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

מיאגרון אזרן M. perfoiiatum L.
אר?ןלירון Euclidium
עשבים חר־שנתיים בעלי שערות מסועפות פזורות ,גובהם 40-15
ס״מ ,מסתעפים בחלקם העליון לתפרחות בעלות חפים בוררים.
העלים בעלי פטוטרות ,התחתונים משוננים ,העליונים תמימים.
עלי־הגביע שווים בבסיסם .אורך עלי־הכותרת  1מ״מ ,צבעם לבן.
אורך עוקץ־הפת  1מ״מ ,עוביו  1.5-1מ״מ ,ה פ ת שעיר ,ר מ ר
אגחית ,בעל  2זרעים ,בלתי נפתח! בראשו מקור באורך 1.5-1
מ״מ ,כפוף במדוזזק מהגבעול.
( 4ח״ש) שדות וערבות .נ ת ר .עמון ,אדום.
 98מרס-אפ תל( .ציור  .) 594טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

ארקליד־ון סות £. syriacum (L.) R.Br.

בור1בית Boreava
עשבים חר־שנתיים קירחים ומבהילים ,גובהם  50-15ס״מ ,מסתעפים
בחציים העליון לתפרחות חסרות חפים .העלים התחתונים דמויי
אזמל ,מוארכים ודמויי לב ,בסיסם לופת את הגבעול ,שפת העלה
תמימה .עלי־הגביע שווים פחות או יותר .אורך עלי־הכותרת 5
מ״מ .אורך עוקץ־הפת  5מ״מ ,ה פ ת ר מר אגחית ,אורכו  7-5מ״מ,
בלתי נפתח 2 ,קרניים בראשו ו־  3צלעות בץ הקרניים.
( 4ח׳׳ש) שרות .נ ת ר מאוד .ה ת יהודה.
> אפריל .טיפוס ה ת פ ת ה :מזרח ים־תיכוני.
98
לפי הספרות נאסף בתחילת המאה .על פי ה״פלורה של תורכיה״
נחשב כצמח אנרמי לתורכיה שחודר לעתים רחוקות לארצות אחרות.
סביר שלא התאזרח ב א ^

13רו3ית תמימה B. aptera Boiss. et Heldr.
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גלולנית )Glastaria (Texiera
עשבים חד־שנתיים ,קירחים מכחילים בגובה  30-15ס״מ .התפרחת
אשכול מרובה פרחים .אורך הגביע  1ס״מ .הכותרת צהובה או לבנה.
הצלקת יושבת על השחלה הכרותת .ה פ ת כדורי ,ר מר אגודת ,בלתי
נפתח ,קוטרו  8-6מ״מ :עוקץ־הפת משולשל ,אורכו  15-12מ״מ.
♦ (ח״ש) שרות .נ תר .אדום.
& אפריל-מאי( .ציורים  .)596 , 595טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
גלולנית(גלנית) קלחת G. giastifolia (DC.) 0 . Kuntze
(ראה שם נרדף)

איסטים Isatis

בעלי פטוטרת :עלי
או רב־שנתיים ,קירחים או שעיתם .העלים תמימים ,התחתונים
ערוכים באשכול חסר חפים,
תניות בבסיסם או דמויי לב .הפרחים קטנים,
זקופים או מפושקים .עלי־הגביע שותם .הכותרת צהובה .הפרי פחוס ,בלתי נפתח ,חד־זרעי ,מוקף כנף,
בהבשילו משתלשל למטה.
 . 1הפרי מוארך ודמוי סרגל ,אורכו  22-12מ״מ ,רוחבו 5-2.5
מ״מ .אורך עוקץ־הפת  1ס״מ .אורך עלי־הכותרת  8-4מ״מ.
עשבים נפוצים.
♦ (ח״ש) שדות ,שדות בור ,צומח עשבוני .נ פ ק .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,ה ת יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 597צילום בעמ׳  .) 945טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
איסטיס מצוי I. lusitanica L.
(ראה שם נרדף)

* . 1ה פ ת ר מר ביצה ומוארך :אורכו  10-6מ״מ ,רוחבו  5-2מ״מ.
אורך עוקץ־הפרי פחות מ־ 1ס״מ .צמחי מדבר נ ת ת ם.
♦ (ח״ש) ערוצים במדבר .נ ת ר .דרוס הנגב :הערבה.
מרס-אפ תל( .ציור  .) 598טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
איסטיס ק ט ך פ ת I. microcarpa Boiss.

ךוךט 1מית Schimpera
עשבים חר־שנתיים הגדלים בחולות מרבר ,מק ת חי ם ,גובהם 50-10
ס״מ ,מסתעפים על פי רוב בבסיסם .העלים התחתונים ערוכים
בשושנת ,בעלי פטוטרת ,תמימים או משוננים או גזו ת ם ודמרי
כינור :עלי הגבעול קטנים ,תמימים או משוננים ,דמויי לב או
חץ בבסיסם .הפרחים צהובי כותרת ,בעלי עוקץ קצר ועבה ,זקוף
וצמוד לגבעול .עלי־הגביע שווים בבסיסם ,קצרים .הפרי דמוי
ביצה ומגובשש בחלקו התחתון ,בעל מקור פחוס חסר זרעים,
אורכו  10-7מ״מ ,אינו נפתח .לאחר הבשלת הזרעים מתגלגלים
ברוח הצמח כולו או ענפיו הנעשים ספוגיים בהתייבשם.
♦ (ח״ש) שרות חול וקרקעות חוליות במדבר .נ פ ק בשנים גשומות.
דרום פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
יס־המלח ,הערבה :אדום.
& מרס -אפ תל( .ציור  .) 599טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
חךטומית ערבית S. arabica Hochst. et Steudei
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ס טךיג מו ס ט מון Sterigmostemum
עשבים דו־שנתיים .בעלי שערות מסועפות או פשוטות .העלים
התחתונים דמויי אזמל ,משוננים או גזוריס־מחולקים :העלים העל
יונים תמימים או משוננים מעט .עלי־הגביע שווים בבסיסם .עלי־
הכותרת צהובים .הצלקת בעלת  2אונות .הפרי זקוף או מפושק,
מכוסה בצפיפות שערות כוכביות ,אינו נפתח בהבשלה אלא מתפרק
לפרקי רוחב דו־זרעיים ,אורכו  6-5ס״מ.
( 4ד״ש) צומח עשבוני .נדיר .עמון.
& אביב .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

סטריגמוסטמון צהיב S. sulphureum (Banks et Solander) Bornm.
אףיסימון Erysimum

י

סרגל או אזמל
שערות פשוטות או מסועפות .העלים דמויי
בבסיסם או כל
אשכול חסר חפים .זוג עלי־גביע דמויי שק
עלי־הגביע שווים .צבע עלי־הכותרת על פי רוב צהוב ,לעתים רחוקות בצבע לילך ,סגול או לבן.
מוארך או דמוי סרגל ,גלילי או בעל מקצועות ,או
הזרעים ערוכים בטור אחר בכל מגורה.

 . 1צבע הכותרת לילך ורוד או ארגמן .עשבים רב־שנתיים =־> 2
* . 1צבע הכותרת צהוב .עשבים רב־שנתיים או חר־שנתיים =־> 3
 . 2הפירות מפותלים או ישרים ומפושקים ,אורכם  3-1.5ס״מ.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר מאור .מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 600טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

אריסימון זיתני E. oleifoiium Gay

א0.2X .

600

*  . 2הפירות ישרים ,אורכם עד  0 1.5״מ והם צמודים לגבעול.
( 4ר״ש) מדרונות :רום  2,800-1,700מ׳ .נדיר .החרמון.
* אפריל-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אריסימון אךגמני E. purpureum Gay

 ) 1( . 3אורך הפרי  3-2ס״מ :אורך עמוד־העלי בפרי הבשל 3-2
מ״מ ,הפרי הבשל מפושק או נוטה למעלה ,קוטרו  1.5מ״מ:
עובי עוקץ־הפרי כ־ 1מ״מ ,אורך עמור־העלי בפרי הבשל 3-2
מ״מ :לפרי  4צלעות ברורות.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר מאור .החרמון ,הגלעד.
&> אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

אריסימון מחספס E. scabrum DC.
*  . 3אורך הפרי עולה על  3ס״מ ,עמוד־העלי קצר מ 1-מ״מ =*> 4
=־> 5
 .4מרבית השערות שעל הפרי בעלות  4-3סעיפים
*  .4מרבית שערות הפרי בעלות  2סעיפים (לעתים רחוקות גם מעט
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בעלות  4-3סעיפים) ומחוברות לעלה באמצעיתן ()medtfix
י=>

.5

6

עובי הפרי עד  1מ״מ ,אין בליטות על הפרי .נפוץ בחרמון
שבתחום ישראל.
♦ (ר״ש) מדרונות וצדי דרכים; רום  2,000-1,000מ׳ .נ פ ק.
החרמון.
< $אפריל-יוני( .צילום בעט׳  .)945טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

אריסימון איזמירי E. smyrnaeum Boiss. et Balansa

*  . 5עובי הפרי עולה על  1.5מ״מ ,יש בליטות על הפרי .נ פ ק
במורדות החרמון שבתחום ל בנון.ו ל א נאסף עדיין בתחום
הישראלי.
♦ (ר״ש) מדרונות .נדיר .החרמון.
&י אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אריסימון מי 3ל E. verrucosum Boiss. et Gaill.
 )4( . 6עשבים רב־שנתיים .העלים צרים ,דמויי סרגל ,רוחבם
 5-2מ״מ ,שפתם תמימה :השערות צפופות והדוקות והצמחים
אפורים.
♦ (ר״ש) בתות וצומח עשבוני על טרשים וקרקעות ת ר דנ ה.
מצוי ושולט בכתמים קטנים .פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
♦ אפריל-יוני( .ציור  .) 601טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
אריסימ1ן תמים E. crassipes Fischer et C.A. Meyer
*  .6עשבים חר־שנתיים .העלים דמויי אזמל ,צרים וארוכים ,רוחבם
 10-6מ״מ ,משוננים מעט בשפתם ,השערות דלילות והדוקות.
על הפירות יש לעתים שערות בעלות  4-3סעיפים בנוסף
לשערות בעלות  2סעיפים.
♦ (ח״ש) שדות וערבות .נדיר .עמק יזרעאל ,הרי יהודה:
ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל (ציור  .) 602טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אריסימון גלוני

e . repandum L.

מעריב Hesperis
עשבים רב־שנתיים מכוסים בשערות שונות :קצרות ,בלוטיות וא 
רוכות ,הדוקות ומפושקות ,פשוטות ומסועפות .העלים התחתונים
ערוכים בשושנת ,בעלי פטוטרת ,משוננים :העליונים מעטים ,יושבים
לעתים חובקים את הגבעול .התפרחת אשכול ללא חפים .הפרחים
גדולים ,בעלי עוקץ קצר .שני עלי־הגביע הפנימיים דמויי שק בבסיסם.
עלי־הכותרת סגולים כחלחלים .הפירות משתלשלים על עוקצים
מפותלים ,אורכם  8-5ס״מ ,עוביים  2מ״מ ,צורתם גלילית ,פחות או
יותר ,מכוסים בשערות בלוטיות ומסועפות ומסתיימים ב־ 2צלקות,
נפתחים בקושי :הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה.
♦ (ר״ש) בתות ,בין סלעים .נדיר .הגליל העליון :החרמון ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  .) 603טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

מעריב מעלעל H. penduia DC.
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גךגיךי1ץ Nasturtiopsis

כ .פוי

עשבים חר־שנתיים שעירים או מקריחים ,גובהם  25-10ס״מ ,זקופים
על פי רוב .העלים התחתונים ערוכים כשושנת ,הם מצטררים
בבסיסם לפטוטרת קצרה ,מוארכים ,שסועים עמוק לאונות דמויות
סרגל ,מעוגלות בראשן .התפרחת אשכול חסר חפים! עוקצי־הפרחים
נימיים ,ארוכים ,אורכם כמעט כאורך ה פ ת הבשל .הגביע ישר
בבסיסו .עלי־הכותרת צהובים ,בעלי טרף עגול עד דמוי ביצה.
הפרי מפושק או נטוי כלפי מעלה ,רמוי קשת .הזרעים קטנים,
ערוכים בשני טורים בכל מגורה.
( 4ח״ש) קרקעות חרסיתיות מלוחות בערבות ובמדבריות ,במיוחד
בשנים גשומות .נ פ ק ושולט בכתמים .דרום פלשת :צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח.
& פברואר-אפריל( .ציותם  .)608 , 604טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.
(ראה שם נרדף) .גךגיףון ערבי

N. coronopifolia (Desf.) Boiss. subsp. arabica (Boiss.) Greuter et Burdet
צל|?1ית )Eigia (Stigmatella
עשבים חד־שנתיים ,קטנים 10-3 ,ס״מ גובהם .מכוסים בצפיפות
שערות מסועפות ומפושקות .מרבית העלים ערוכים בשושנת ,תמימים
ובעלי פטוטרת .הפרחים ערוכים באשכולות קצ תם ,חסרי חפים.
הגביע דו־שקי .צבע הכותרת לילך .הפרי דמוי סרגל ומסתיים
בעמור־עלי ארוך וב־ 2צלקות מפושקות וארוכות .הזרעים ערוכים
ב־ 2טורים בכל מגורה.
( 4ח״ש) ערבות על אבן חול נובית בלויה .מצוי באופן מקומי.
אדום .אנרמי.
&י אפריל( .ציור  .)605טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי(אנדמי).
צלוקית אד1ם E. longistyla (Eig) Sojak
(ראה שם נרדף)

מי ה M alcolmia
מלק 1ל
־ T I I I I
עשבים חד־שנתייס מקריחים או שעירים או צמירים .העלים משוננים על פי רוב ,לעתים שסועים :התחתונים
על פי רוב בעלי פטוטרת ,העליונים יושבים או בעלי אוזניות וחובקים הגבעול .התפרחת אשכול קצר ,ללא
חפים .הגביע ישר בבסיסו או דו־שקי .הכותרת גדולה והרורה :צבע עלי־הכותרת לבן ,לילך ,סגול
או צהוב :הצבע בבסיס טרף־הכותרת שונה על פי רוב מצבע הטרף עצמו .הפרי תרמיל ארוך,
נפתח מספר חודשים לאחר ההבשלה .הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה.

 . 1הכותרת צהובה.
( 4ח״ש) שדות .נדיר מאוד .הגליל התחתון ,הרי יהודה.
& מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
לפי הספרות נמצא ב א ק בסוף המאה שעברה ובתחילת
הנוכחית.

מלקולמןה צהפה M. exacoides (DC.) Sprengei
־=־> 2
* . 1הכותרת בצבע סגול ,לילך או לבן
 . 2עלי־הכותרת גדולים ,אורכם  25-15מ״מ .אורך הפרי הבשל
 14-6ס״מ .הכותרת סגולה (זן טיפוסי) או לבנה (זן לבן־פךח).
צמחים מקריחים או עם מעט שערות.

משפחת המצליבים
♦ (ח״ש) שדות ,בתות וערבות .נפוץ .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
החרמון ,הגלעד ,עמון ,אדום.
> רצמבר-מרס( .ציור  : 609 , 606צילום בעט׳  .) 972טיפוס
8s
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

מלקולממז חרוקה m. crenuiata (DC.) Boiss.
*  . 2אורך עלי־הכותרת אינו עולה על  12מ״מ .אורך הפרי עד 7
ס״מ .צמחים מאפירים ,מכוסים בצפיפות בשערות כוכביות או
=> 3
מסועפות
 . 3עלי־הכותרת תמימים .שערות הפרי מפושקות .שערות העלים
והגבעולים כוכביות או מסועפות .צמחי מדבר וערבה.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון ,עמון,
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 610טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

מלקולמןה אפריקנית M. africana (L.) r . Br.
*  . 3עלי־הכותרת שסועים בראשם .השערות על הפרי הדוקות.
העלים והגבעולים מכסיפים ,מכוסים שערות הדוקות .צמחי
החבל היס-תיכוני.
♦ (ח״ש) בתה ,בין סלעים וגומות בתוך סלעים .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון :השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
§ $פברואר-אפריל( .ציור  : 607צילום בעט׳  .)935טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

מלקולמיה הררית . chia (L.) DC.
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בת־מךבר Eremobium
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,שרועים או זקופים ,מאפירים,
מכוסים בשערות כוכביות הדוקות :אורך הענפים  35-10מ״מ.
העלים יושבים ,דמויי סרגל ,קהים בראשם .התפרחת אשכול קצר.
אורך הפרחים  8-4מ״מ ,בעלי עוקצים .עלי־הכותרת דמויי סרגל או
מרית ,צבעם לילך־סגול .הפרי משונץ בין הזרעים ,נפתח בהבשלה,
אורכו  25-15מ״מ .הזרעים חסרי מלל ,ערוכים בטור אחר בכל
מגורה.
♦ (ח״ש או ר׳׳ש) חולות מדבר נודדים .מצוי ושולט בכתמים.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :הערבה :מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 611צילום בעמ׳  .)931טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

3ת־מך3ר מצרית E. aegyptiacum (Sprengel) Boiss.

ב .פירות סלולים
0.6X

/

$נ ס N eotorularia
עשבים חד־שנתיים שעירים או מקריחים ,השערות מסועפות :גובהם
 30-5ס״מ .העלים שסועים או משוננים .הפרחים זעירים ,אורכם עד
 3מ״מ .עלי־הגביע שווים בבסיסם .עלי־הכותרת לבנים ,תמימים.
עמוד־העלי קצר .התרמיל גלילי ,ישר או כפוף כקשת או סלול ,נפתח
מספר חודשים לאחר הבשלתו :הזרעים מרובים ,ערוכים בטור אחד
בכל מגורה.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נ פ ק .פלשת :הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
ינואר-אפריל( .ציור  .)612טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
על פי החוקרים הכוללים את הסוג שנס בסוג מלקולמןה השם
המדעי הוא .Malcolmia torulosa (Desf.) Boiss. :
שנס המרבר N. torulosa (Desf.) Hedge et Leonard
(ראה שם נרדף)

מרסיה M aresia
עשבים חד־שנתיים שעירים או קירחים .העלים רמויי ביצה או מרית ,תמימים או משוננים .התפרחת
אשכול חסר חפים .הגביע דו־שקי בבסיסו ,עליו זקופים .צבע עלי־הכותרת לבן ,לילך או סגול .הפרי
תרמיל דק וארוך ,משונץ בין הזרעים ,נפתח בהבשלה .הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה.

 . 1אורך הפרח  5-3מ״מ .אורך הגביע  2מ״מ .צמחים אפורים
מכוסים בצפיפות בשערות כוכביות.
♦ (ח״ש) חולות החוף .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת.
& דצמבר-מרם (ציור  .)613טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

מו־סמז זעירה M. nana (DC.) Batt.

משפחת המצליבים
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* . 1אורך הפרח עולה על  7מ״מ .אורך הגביע  3או  5מ״מ .צמחים
ירוקים
=־> 2
 .2אורך הגביע  5מ״מ .צמחים הגדלים בחולות החוף.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נפוץ ושולט בכתמים .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת.
 $gנובמבר-אפריל( .ציור  ; 614צילום בעט׳  .)936טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

מךסןה ןפהפןה M. pulchella (DC.) O.E. Schulz

*  . 2אורך הגביע  3מ״מ .מרבית העלים ערוכים על הגבעולים.
צמחים הגדלים בעיקר בחולות מדבריים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .דרום פלשת ,הר הנגב:
הערבה :מואב ,אדום.
 >$gמרס-אפריל( .ציור  .)615טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
נמצאו צורות מעבר בין שני המינים האחרונים.

מךסןה ננסית M. pygmaea (DC.) O.E. Schulz
על פי החוקרים הכוללים את מיני הסוג מרסמז בסוג מלקולמןה,
השמות המדעיים הם:
מךסןה זעירה Malcolmia nana (DC.) Boiss.
מךסןה ןפהפ;ה Malcolmia pulchella (DC.) Boiss.
מך0ןה ננסית Malcolmia pygmaea (DC.) Boiss.

בינית Leptaleum

בינית המךבר filifoiium (Wind.) DC.

מנתור M atthiola
עשבים חד־שנתיים או בני־שיח ,מכוסים על פי רוב כסות מלבינה של שערות כוכביות או מסועפות.
העלים פשוטים ,תמימים או מפורצים או שסועים־מנוצים .התפרחת אשכול חסר חפים .הפרחים מריפים
ריח חזק לעת ערב .הגביע זקוף ,דו־שקי .הכותרת ורודה ,סגולה או צהבהבה ,שפתה ישרה או גלית.
השחלה מאורכת :הצלקת בעלת זוג אונות צמודות ,בגבן בליטות דמויות קרן .הפרי תרמיל מוארך,
בראשו על פי רוב  3-2בליטות ,נפתח זמן רב לאחר ההבשלה .הזרעים ערוכים בטור אחד בכל
מגורה.

o On

עשבים חר־שנתיים ,מקריחים ,קטנים ,גובהם עד  10ס״מ ,על פי
רוב שרועים .העלים דמויי סרגל ,צרים ,תמימים או גזורים ל־ 5-3
אונות נימיות .התפרחות קצרות .הפרחים קצרי עוקץ ,בחיק חפים.
עלי־הגביע זקופים ,שווים .עלי־הכותרת דמויי סרגל ,לבנים או
ורודים .הפרי פחוס ,רמוי סרגל ,אורכו  35-15מ״מ ,רוחבו 3-2
מ״מ ,מצטרר בראשו ואינו סימטרי בבסיסו ,נשאר סגור בהבשילו!
נפתח בתפר אחד בהרטבו בגשם ונסגר בהתיבשו .הזרעים ערוכים
בשני טורים בכל מגורה :ניתזים על ידי טיפות הגשם.
♦ (ח״ש) קרקעות לס מלוחות מעט בערבות ובמדבריות .מצוי
ושולט בכתמים .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :מואב ,אדום.
& ינואר-מרם( .ציור  .)616טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
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 . 1בני־שיה או עשבים רב־שנתיים הגדלים בסדקי סלעים באדום
ובסיני .אין קרניים בראש הפרי.
♦ (ב״ש) סרקי סלעים .נריר .דרום הנגב! אדום.
& מרס-מאי(ציור  .)617טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מטזור ערבי M. arabica Boiss.
=־> 2
י . 1עשבים חד־שנתיים .בראש הפרי  3-2קרניים
 . 2עשבים לבידים הגדלים בקרבת חוף היס־התיכון .קוטר הפרי
כ־ 3מ״מ .בראשו  3שיניים.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות ברצועת רסס מי הימ־התיכון .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון.
& מרס-יוני( .ציור  ! 618צילום בעמ׳  .)935טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
מנוזוד עזלעזת־החדים M. tricuspidata (L.) R. Br.
*  . 2צמחים הגדלים בבתי־גידול שונים מהנ״ל .קוטר הפרי קטן
=> 3
מהנ״ל ובראשו  2שיניים
 . 3אורך עלי־הכותרת  8-6מ״מ ,הם בולטים מעט מתוך הגביע,
שפתם ישרה ,צבעם סגול ער לילך.
( 4ח״ש) בתות ,ערבות ,מדבריות .נדיר .הרי יהודה ,צפון
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח,
הערבה :אדום.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .)619טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מנתור ק טךפך חי ם M. parvifiora (Schousboe) R. Br.
*  . 3אורך עלי־הכותרת עולה על  1ס״מ ,הם בולטים בהרבה מעל
=> 4
עלי־הגביע ושפתם גלית או ישרה
 .4צמחי החבל היס־תיכוני .העלים ,לפחות התחתונים ,משוננים,
מפורצים או שםועים־מנוצים .קרני הפרי כפופות כלפי ראשו.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני .נ פ ק .השרון ,פלשת :השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 620טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
מנתור מצוי M. longipetaia (Vent.) DC .
צמחי ערבה ומדבר .העלים תמימים או אם משוננים הרי
ניצבות לגופו
השיניים קצרות ומרוחקות זו מזו .קרני הפרי
ואינן כפופות כנ״ל
■=> 5
עלי־הכותרת רחבים ,דמויי ביצה הפוכה או דמויי מרית ,שפתם
ומפותל :אורך
ישרה או גלית .הפרי ישר ,לעתים רחוקות כפוף
 1הקרניים כפול מעובי הפרי.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ ושולט בכתמים .הרי יהודה,
מערב הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח  :עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  : 621צילום בעמ׳  .)935טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי.
מנתור מחספס M. aspera Boiss.
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*  . 5עלי־הכותרת צרים ,רמויי סרגל ,שפתם גלית .ה פ ת כפוף
ומפותל ,לעתים רחוקות ישר .אורך הקרניים פי  3-1.5מעובי
הפרי ,לעתים הן מנוונות.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ ושולט בכתמים .פלשת:
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,ארום.
& ינואר-מאי( .ציור  .)622טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מנתור המך3ר M. livida (Deiile) DC .
יש חוקרים הרואים בשלשת המינים האחרונים תת־מינים של מנתור מצוי.

מ 1רטיה M orettia
עשבים רב־שנתיים ,אפורים ,מכוסים בשערות כוכביות .הגבעולים שרועים או זקופים .העלים תמימים,
ערוכים על הגבעולים .הפרחים בחיק עלים או באשכולות ללא חפים .עלי־הגביע זקופים ,ישרים בבסיסם.
עלי־הכותרת דמויי סרגל־מוארכים ,צבעם ורוד חיוור .הפרי תרמיל גלילי או בעל  4צלעות ,משונץ ,בעל
עוקץ עבה ,בראשו זוג קרניים דקות (הצלקות שהתקשו) ,נפתח זמן רב לאחר ההבשלה .הזרעים ערוכים
בטור אחר בכל מגורה.

 . 1הפירות כפופים כקשת או כמעגל .אורך עלי־הכותרת כ־  4מ״מ.
פטוטרת העלה ארוכה.
( 4ר״ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים מגמתיים במדבריות
חמים .נדיר .דרום הנגב! הערבה! אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  ; 623צילום בעט׳  .)972טיפוס התפוצה :
מזרח סורני.
מוךטןה קטנת־פרחים M. parviflora Boiss.
* . 1הפירות ישרים .אורך עלי־הכותרת  10-5מ״מ .פטוטרת העלה
קצרה
=ג>

2

 . 2העלים תמימים ,צמחים אפורים .הפרי גלילי ,בראשו עמוד־עלי
דק וקירח.
( 4ד״ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים מגמתיים ואבני חול
במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה:
אדום.
י  $פברואר-מאי( .ציור  .)624טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
מ 1רטיה מלבינה M. canescens Boiss.

*  .2העלים בעלי שיניים מועטות ומרוחקות .צמחים ירוקים .הפרי
בעל  4צלעות ,בראשו עמוד־עלי עבה ושעיר.
( 4ר״ש) ערוצי נחלים וסרקי סלעים מגמתיים במדבריות
חמים .נדיר .דרום הנגב :הערבה :אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .)625טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
מחספסת  M. philaeana (Deiile) DC .כיתית
מ 1רטיה
3.5X
■יוי » . . «v

יביט
זיללן ךן

N o to c e r a s

שבים חר־שנתיים שרועים או זקופים ,מכוסים שערות הדוקות,
שוטות או מסועפות ,גובהם  )30-( 10-5ס״מ .העלים ערוכים
שושנת ועל הגבעול ,תמימים ,דמויי סרגל־מוארכים ,מצטררים
בסיסם לפטוטרת .התפרחת אשכול צפוף :עוקצי הפרחים עבים,
דוקים לגבעול .הפרחים זעירים .אורך הגביע כ־ 1מ״מ ,עליו
וווים בבסיסם .אורך הכותרת  2-1.5מ״מ ,צבעה צהוב .הפרי בעל
צלעות ,בראשו  2קרניים מצדי עמוד־העלי! חפירות היבשים
מעט ואינם נפתחים ,הדוקים לגבעול! מתפשקים ונפתחים לאחר
רטבה .הזרעים ערוכים בטור אחר בכל מגורה.
> (ח״ש) מדבריות ,ערבות וכתות ספר .נ פ ק .צפון הנגב ,הר
נגב ,רדום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
דבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! עמון ,מואב,
רום.
 9דצמבר-מרס( .ציור  .) 626טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
דוקרן מךברי N. bicome (Aiton) Amo

לן 1ךי ע ל Chorispora
שבים חד־שנתיים (בארץ) ,מכוסים שערות פשוטות או בלוטיות,
ובהם  0 30-10״מ .העלים התחתונים בעלי פטוטרת ,דמויי אזמל,
;שוננים ער שסועים .התפרחת אשכול חסר חפים .אורך עלי־הגביע
ס״מ ,שווים בבסיסם ,שעירים .עלי־הכותרת סגולים עם עורקים
הים ,אורכם  2-1.5ס״מ .הפרי בעל חלק קשוותי בלתי נפתח ומקור
;רוך חסר זרעים ,מכוסה שערות כפופות לאחור! אורכו  5-2ס״מ.
;זרעים ערוכים בשני טורים בכל מגורה.
) <ח״ש) שרות ובתות ספר .נדיר .הרי יהודה ! מדבר יהודה ! עמון,
!ואב ,אדום.
> מרס-אפריל( .ציור  .) 627טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
g
קרןץעל סורית C. purpurascens (Banks et Solander) Eig

א נ ק 1ן

A n c h o n iu m

:שבים רב־שנתיים שעירים ומכוסי בלוטות ,בעלי בסיס מעוצה
מספר שושנות עלים .העלים מוארכים ,משוננימ־גליים ,מאפידים.
:נפי התפרחת זקופים .עלי־הגביע שווים בבסיס .הכותרת ארגמנית.
זפרי מפרקת ,משונץ באמצעיתו ובמידה קטנה גם בין הזרעים,
!כוסה בשערות בלוטיות ומסתיים במקור ,מתפרק בין הזרעים.
( 4ר״ש) מדרונות וסלעים! רום  2,200-1,000מ׳ .מצוי .החרמון.
 9מאי-אוגוסט( .ציור  ! 628צילום בעט׳  .)929טיפוס התפוצה:
פ־תיכוני הררי.
אנקרן פגיוני A. billardierei DC .
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ברבראה Barbarea
 ן ־••t

עשבים רב־שנתיים קירחים ונמוכים ,גובהם עד  30ס״מ .העלים
התחתונים בעלי פטוטרת ארוכה ,בעלי עלעל גדול בראש העלה ועם
או בלי זוג עלעלים צדדיים  ,כולם משוננים בדרך כלל; עלי הגבעול
מוארכים ,חובקים אותו בבסיסם ,משוננים בשפתם .התפרחת אשכול.
הגביע דו־שקי .עלי־הכותרת צהובים (מלבינים בייבוש) ,אורכם 8-6
מ״מ .הפירות מוארכים ,בעלי  4מקצועות ,פחוסים מהצד ,נפתחים
על ידי זוג קשוות .הזרעים ערוכים בכל מגורה בטור אחר.
♦ (ר״ש) קרבת מעיינות ופלגים המתנקזים אל רולינות .נדיר.
החרמון .הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .)629טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
פךפךאה קטנה B. brachycarpa Boiss.
(ראה שם נרדף)

שוישנת־ןו־יחו Anastatica
עשבים חר־שנתיים נמוכים שגובהם  20-3ס״מ ,מכוסים שערות כוכ 
ביות .העלים דמויי ביצה הפוכה או מרית ,משוננים ,השיניים קהות
ומרוחקות .אשכולות הפריחה קצרים וצפופים ,ערוכים בהסתעפויות
ענפים .הפרחים יושבים או בעלי עוקצים קצרים ועבים .עלי־הגביע
כמעט שווים .עלי־הכותרת לבנים ,קטנים .הענפים נושאי הפרי
מתעצים בהבשלה (אחד החד־שנתיים היחידים בעולם המתעצים)
ומתכנסים כלפי פנים .הפרי קצר ,אינו נפתח בהבשלה ,מגורותיו
מחויצות לרוחבן לתאים חד־זרעיים ,בראש כל קשווה יש תוספת
דמוית כפית :בהרטב הצמח הוא מתפשקים ענפיו ,הפרי נפתח
וטיפות הגשם מתיזות חלק מהזרעים :הפצת הזרעים נמשכת שנים
רבות .בהרטב הזרעים הם מתכסים בריר(כ מו רבים מבני המשפחה).
♦ (ח״ש) ראשי ערוצים במישורי חצץ ,מדרונות אבניים ומחשופי
אבן־חול במדבריות חמים .מצוי ושולט בכתמים מקומיים .הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
 #דצמבר-אפריל( .ציור  : 630צילום בעט׳  .)976טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי וסודני.
שושנת־יריחו אמתית a . hierochuntica l .

ר 1ךיפה R orippa
עשבים רב־שנתיים ( ב א ח) ,קירחים או מכוסי ריסים ,גובהם  45-30ס״מ .הגבעולים זקופים וחלולים
עולים מקני־שורש אופקיים .העלים מוארכים או דמויי ביצה הפוכה נעשים צרים כבסים לפטוטרת קצרה,
תמימים ,משוננים או גזורים .התפרחת אשכול חסר עלים מרובה פרחים .עוקצי־הפרחים נימיים ,אורכם
 15-10מ״מ ,מפושקים .הפרחים קטנים .הגביע רו־שקי .עלי־הכותרת ארוכים מהגביע .הפרי קטן ,דמוי
ביצה ,כדורי או מוארך ,בעל זוג קשוות ,נפתח זמן רב לאחר ההבשלה .הזרעים ערוכים ב־ 2טורים בכל
מגורה.

 . 1עלי־הגבעול תמימים או משוננים אך אינם גזורים לאונות בדרך
כלל ,מצטררים בבסיסם ואינם בעלי אוזניות .הפרי דמוי ביצה,
אורכו  2מ״מ ,קטן ממחצית אורך עו־קץ־הפרי .צמחים נדירים
הגדלים בביצות.
♦ (ר״ש) ביצות .נדיר מאוד .בקעת חולה.
$׳ אפריל-מאי( .ציור  .)631טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
רוריפה טובענית  r . amphibia (L.) Besserכ.
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* . 1עלי־הגבעול גזורים לאונות על פי רוב ,כעלי אתניות או דמויי
לב בבסיסם .הפרי מוארך ,אורכו  6-5מ״מ ,כאורך עוקץ־הפרי
או קצר מעט ממנו .צמחים הגדלים כעשבים רעים במשתלות.
♦ (ר״ש) משתלות פרחים מושקות בקיץ .מצוי .השרון ,פלשת.
& קיץ( .ציור  .)632טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
חרר ל א ח בסוף שנות ה 80-על ירי שורשים שרבקו לבצלים
מיובאים מהולנד .מתרבה בעיקר על ירי קטעי שורשים.
רוךיפה שרועה R. prostrata (J. P. Bergeret) Schinz et Thell.

גךגיר Nasturtium
עשבים רב־שנתיים קירחים ,גובהם  70-15ס״מ .הגבעולים חלולים,
שרועים ומשתרשים בחלקם התחתון .העלים מנוצים ל־  7-3זוגות
עלעלים ,העלעל הקיצוני גדול מהאחרים .התפרחת אשכול קצר,
חסר חפים .הגביע דו־שקי ,אורכו  2מ״מ .אורך עלי־הכותרת 5-4
מ״מ וצבעם לבן .הפרי מוארך ,קשוותי ,ישר או כפוף מעט ,נפתח
בהבשלה ,אורכו  2-1ס״מ .הזרעים ערוכים בשני טורים בכל מגורה.
( 4ר״ש) מעיינות ופלגים של מים זורמים .מצוי ,שולט בכתמים.
חוף הגליל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן  :החרמון ,הגולן ,אדום.
& פברואר-ספטמבר( .ציור  .)633טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
גחניר הגחלים N. officinale R. Br.

?ןךךמין Cardamine
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח) ,קירחים על פי רוב ,גובהם  30-10ס״מ.
הגבעולים זקופים .העלים התחתונים ערוכים בשושנת ,מורכבים
על פי רוב מ־ 2זוגות עלעלים דמויי ביצה ובעלי פטוטריות,
ומעלעל מסיים גדול יותר ,עגלגל או דמוי כליה :עלי־הגבעול קטנים
מהם ,עלעליהם צרים ,דמויי אזמל או סרגל .התפרחת אשכול חסר
חפים .עלי־הגביע שווים בבסיסם פחות או יותר ,אורכם  3-2מ״מ.
עלי־הכותרת לבנים ,אורכם כפול מאורך הגביע :לעתים רחוקות
עלי־הכותרת חסרים .הפרי דמוי תרמיל מוארך ,נפתח על ידי זוג
קשוות .הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה.
♦ (ח״ש) קרקעות לחות ,צל עצים ,משתלות וחממות .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון :בקעת
חולה ,הגלבוע :הגולן ,מואב.
& פברואר-יולי(ציור  : 634צילום בעט׳  .) 975טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי וים־תיכוני.
.קרדמין שעיר C. hirsuta L.

ארביס Arabis
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,על פי רוב שעירים ,בעלי שערות פשוטות או מסועפות .העלים
התחתונים בעלי פטוטרת על פי רוב :עלי הגבעול ושבים ,לעיתים קרובות חובקים את הגבעול בבסיסם,
על פי רוב משוננים .עלי־הגביע זקופים ,שווים בבסיסם ,או הגביע דו־שקי .עלי־הכותרת לבנים,
ורודים ,סגולים או צהובים .הפרי דמוי סרגל ,ארוך ,נפתח ב־ 2קשוות .הזרעים ערוכים בטור אחר בכל
מגורה.
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עשבים רב־שנתיים שעירים ,גובהם  0 70-35״מ .הפירות באשכול
חר־צרדי ,נוטים לצר או למטה! אורך הפרי  15-7ס״מ ,ורוחבו
 3-2מ״מ .הזרעים בעלי מלל קרומי.
♦ (ר״ש) צל חורש וגריגה .נדיר .הגליל העליק :החרמון.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 635טיפוס התפוצה :מזרח אירו־
סיבי ת ויס־תיכוני.
ארביס נאה A. turrita L.

* . 1עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים שגובהם אינו עולה על 35
ס״מ .הפירות זקופים או מפושקים אך לא משתלשלים :אורך
=> 2
הפרי  7-2.5ס״מ :הזרעים אינם מכונפים
 . 2עשבים רב־שנתיים .הגבעולים רבים ,קצ ת ם ,בראש כל גבעול
ראשי יש שושנת־עלים .העלים מכוסים שערות רכות בצפיפות.
אורך הכותרת  15-10מ״מ ,צבעה לבן.
♦ (ר״ש) סרקי סלעים .נדיר מאוד .הגליל העליון :החרמון
(מצוי).
& אפריל-יוני( .ציור  .) 6 3 6טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
) ראה שם נרדף) ארביס קוקז A. alpina L. subsp. caucasica (Willd.) B riq .,
*  . 2עשבים חר־שנתיים קטנים ,שונים בצורתם מהנ״ל .אורך הכותרת
=> 3
אינו עולה על  8מ״מ
 . 3צבע הכותרת ורוד או סגול ,אורכה  8-5מ״מ .העלים משוננים
וחובקים את הגבעול .עוקץ־הפרח קצר מהגביע.
♦ (ח״ש) בתות ,בין סלעים .נ ת ר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהורה ,הר הנגב:
מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 637טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אר3יס אביבי A. vema (L.) R. Br.
*  . 3הכותרת לבנה ,אורכה  6-3מ״מ• עוקץ־הפרח ארוך מהגביע
ואם קצר ממנו הרי עלי הגבעול אינם חובקים את הגבעול
י=> 4
 . 4כל העלים יושבים ,חסרי פטוטרת .עוקץ־הפרח קצר מהגביע.
אורך הפרי  4-3ס״מ :העירוק על הקשוות אינו ברור.
♦ (ח״ש) בתות ושדות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הרי יהודה :הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
מרס-אפריל (ציור  .)638טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
ארביס אושה A. aucheri Boiss.

*  .4העלים התחתונים בעלי פטוטרת .עוקץ־הפרח ארוך מהגביע.
אורך הפרי  5-4ס״מ :במרכז הקשווה יש עורק ברור.
♦ (ח״ש) קרבת סלעים בבתות ובערבות .נדיר .הגליל העליון,
הרי יהודה ,הר הנגב :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
מרס-אפריל(ציור  : 639צילום בעט׳  .) 929טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.
ארביס אזרן A. auriculata Lam.
(ראה שם נרדף)
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טורית Turritis
עשבים רב־שנתיים ,גובהם  80-40ס״מ .הגבעולים קירחים .העלים
התחתונים ערוכים בשושנת ,בעלי פטוטרת ,דמויי כינור ,מכוסים
שערות פשוטות ומסועפות :עלי הגבעול קצרים ,דמויי ביצה או
אומל ,דמויי לב בבסיסם ,קירחים .התפרחת אשכול ארוך חסר
עלים .אורך הפרחים  5מ״מ .הכותרת לבנה .אורך הפרי 15-8
ס״מ ,רוחבו  2מ״מ ,בעל  4צלעות פחות או יותר .הזרעים ערוכים
בטור אחד בכל מגורה.
♦ (ר״ש) חורש וגריגה ,בין סלעים .נדיר .הגליל העליון :החרמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 640טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
טורית רפה T. laxa )Sm.) Hayek
(ראה שם נרדף)

פןםטיה Farsetia
בני־שיח בעלי ענפים מעוצים ,גובהם  60-25ס״מ ,מכוסים שערות
צפופות הדוקות ,מכסיפים־אפורים .העלים דמויי סרגל ,נושרים
לאחר זמן קצר והגבעולים הירוקיס־אפורים נותרים ללא עלים
ברוב עונות השנה .הפרחים ערוכים באשכולות מרווחים ,חסרי
חפים .עלי־הגביע כמעט שווים בבסיסם ,אורכם  13-9מ״מ .הכותרת
בצבע סגול מלוכלך או ירקרק־סגול ,ארוכה בהרבה מהגביע .הפרי
פחוס מגבו ,המחיצה מקבילה לחלק הרחב של הפרי ,דמוי ביצה
מוארכת ,נפתח .הזרעים רקועים ,בעלי כנף רחבה ,ערוכים ב־2
טורים בכל מגורה.
♦ (ב״ש) מדבריות חמים ,בין סלעים ובערוצים .נפוץ .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח,
הערבה :מואב ,אדום.
& ינואר-מאי (ציור  : 644צילום בעמ׳  .) 952טיפוס התפוצה:
מזרח סודני.
פךסטןה מצרית F. aegyptia Turra

שלטה Peltaria
•

T I

עשבים חר־שנתיים מדיפים ריח של שום ,קירחים או מקריחים.
הגבעולים זקופים .העלים התחתונים בעלי פטוטרת ,דמויי ביצה,
רחבים או צרים ,משוננים :העליונים יושבים ,דמויי סרגל ,תמימים.
התפרחת רבת־פרחים ודמוית סוכך .עלי־הגביע כמעט שווים בבסיסם.
עלי־הכותרת לבנים .הפרי תרמילון רקוע ועגול ,בלתי נפתח ,בעל 3
זרעים ,משתלשל על עוקץ ארוך.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני וצדי דרכים .מצוי .החרמון ,הגולן :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  )641טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
שלטה צרת־עלים p. angustifolia DC.

משפחת המצליבים
פרמלית Ricotia
•ויי
עשבים חד־שנתיים קירחים או מקריחים ,גובהם  40-15ס׳׳מ .הענפים
שרועים על הסלעים על פי רוב .העלים גזוריס־מנוצים  3-1פעמים,
הסעיפים בעלי פטוטריות ,מחודדים בראשם או משוננים .התפרחת
אשכול בן פרחים מעטים :עוקצי הפרחים ארוכים .הפרחים גדולים.
הגביע רו־שקי בבסיסו .עלה־הכותרת בעל טרף ורוד ,ראשו דמוי
לב או מפורץ ,אורכו  18-10מ״מ .הפרי נישא על עוקץ משולשל,
רקוע ,דמוי ביצה ,אורכו  40-15מ״מ ,רוחבו  15-5מ״מ :נפתח
בהבשלה .הזרעים פחוסים ,מספרם  , 7-1ערוכים בטור אחר במגורה
האחת שמכשילה.
♦ (ח״ש) בתות ,סלעים וערימות אבנים :לעיתים יוצר מרבדים
הבולטים בפריחתם .מצוי .חוף הגליל :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע:
החרמון ,הגולן.
ינואר-אפריל (ציורים  : 643 ,642צילום בעמ׳  .)976טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
פךמלית נאה R. lunaria (L.) DC.
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משזקפים Fibigia

עשבים רב־שנתיים ,זקופים ,מעוצים בבסיסם ,מכוסים בצפיפות בשערות כוכביות ,צפופות ,מאפירים:
גובהם  50-15ס״מ .העלים התחתונים בעלי פטוטרת ארוכה ,מוארכים ,דמויי אזמל או מרית ,תמימים
על פי רוב! עלי הגבעול מרובים ,יושבים ,דמויי סרגל או אזמל .התפרחת אשכול כעל חפים או
חסר חפים .עוקצי־הפרחים עבים ,מוקשים וזקופים בפרי .אורך עלי הגביע  10-6ס״מ ,הפנימיים
דמויי שק בבסיסם .אורך עלי־הכותרת כפול מאורכם של עלי־הגביע ,צבעם צהבהב .הפרי רקוע ,נפתח
בהבשלה ,המחיצה מקבילה לחלק הרחב של הפרי .הזרעים בעלי כנף רחבה ,ערוכים בשני טורים8-4 ,
בכל מגורה.
 . 1הפרי מכוסה רק בשערות כוכביות שסעיפיהן קצרים.
♦ (ר״ש) בתות וגריגות ,על פי רוב ליר סלעים או בסרקיהם.
| 0.6xמצוי .פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה,
 .פוןז הרי יהורה! בקעת חולה! החרמון ,הגולן ,הגלער ,עמון ,מואב,
אדום.
 $5רצמבר-אפריל (ציור  ! 645צילום בעט׳  .) 950טיפוס הת 
פוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
ברום החרמון מצוי הזן (F. clypeata var. obovata (Boiss.
 Postשנרשם במגדיר של זהרי ( ) 1976כמין עצמאי .אורך
ענפיו עד  20ס״מ (לעומת  60-20ס״מ בזן טיפוסי) ,פירותיו
דמויי ביצה הפוכה (דמויי ביצה מ ן טיפוסי) ורוחבם עולה על
 14מ״מ (פחות מ 12-מ״מ בזן טיפוסי).
משקפי הזקנה F. clypeata (L.) Medicus

* . 1הפרי מכוסה בשערות כוכביות שסעיפיהן ארוכים ,בשערות
כוכביות שסעיפיהן קצרים ובשערות פשוטות.
♦ (ר״ש) בתות ,גריגות וחורשים .נדיר .הגליל העליון  :בקעת
חולה! החרמון ,הגולן.
 #מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
משקפלם שעימם F. eriocarpa (DC.) Boiss.

אלים1ן Alyssum
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,אפורים ,מכוסים שערות כוכביות (על פי רוב) .העלים
פשוטים .על פי רוב תמימים .התפרחת אשכול חסר חפים .הפרחים קטנים .הגביע זקוף ובסיסו ישר .עלי־
הכותרת תמימים או מפורצים בראשם ,צבעם צהוב על פי רוב ,לעיתים קרם או לבנבן .הפרי רקוע ,דמוי
ביצה או עגלגל! נפתח בהבשלה .הזרעים פחוסים ,מספרם  8-1בכל מגורה.

=>2
=>6

 . 1עשבים רב־שנתיים או בני־שיח דוקרניים
* . 1עשבים חר־שנתיים
יחיד.
דוקרניים .בכל מגורה יש זרע
♦ (ב״ש) אבן חול .נדיר .אדום.
 $$מאי .טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
אליסון דוקרני A. subspinosum t . r . Dudley
=>3
*  . 2עשבים רב־שנתיים לא דוקרניים
=>4
 . 3אורך עלי־הכותרת פחות מ־  4.5מ״מ
=>5
*  . 3אורך עלי־הכותרת  10-5מ״מ
 . 4קשוות הפרי חסרות עורקים ניכרים ,קשווה אחת קמורה יותר
מהשניה ,לעתים שפת הפרי גלית .התפרחת צמודה לקרקע.
( +ר״ש) גבעות פתוחות לרוחות חזקות! רום 2,800-2,300
מ׳ .נדיר .החרמון.
 #יוני-יולי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
אליסון דחוס A. condensatum Boiss. et Hausskn.
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*  .4קשוות הפרי בעלות עורקים ניכרים ואינן קמורות .עמודי
התפרחת זקופים.
♦ (ר״ש) מדרונות :רום  1900-1300מ׳ .מצוי .החרמון.
מאי-יולי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
אליסון הסלעים a . muraie Waidst. et Kit.

.5

( )3זירי האבקנים מכונפים .אורך הענפים עולה על  20ס״מ.
הזרעים בעלי כנף צרה.
♦ (ר״ש) בתות .נדיר מאוד בגליל התחתון :נ פ ק בחרמון.
 $8יוני-יולי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־
טורני.
אליס1ן חךמ1ני A. baumgartnerianum Bornm.

* . 5זירי האבקנים גליליים ,חסרי כנפיים .אורך הענפים ער  15ס״מ.
הזרעים חסרי כנפיים.
♦ (ר״ש) ערבות .נדיר .מואב ,אדום.
 $gמרס-אפריל (ציור  .) 646טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אליסון פרסי A. iranicum J. Baumgartner
 ) 1( . 6מספר הזרעים בכל מגורה  . 6-3קשוות הפרי ישרות => 7
*  . 6מספר הזרעים בכל מגורה  . 2-1קשוות הפרי קמורות => 8
 . 7הזרעים בעלי כנף או חסרי כנף .אורך עמוד־העלי 0.5-0.1
מ״מ .עלי־הכותרת ארוכים מעט מן הגביע ,צבעם לבן או קרם.
אורך עו־קץ־הפדי  3-2מ״מ ,עוקצי־הפירות הבשלים נטויים
כלפי מעלה.
♦ (ח״ש) ערבות ושדות .מצוי .מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
ים־המלח :עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל (ציור  .)647טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אליס1ן זעיר . iinifoiium wiiid.

*  . 7הזרעים חסרי כנף .אורך עמוד־העלי  1.8-0.5מ״מ .אורך עלי־
הכותרת כמעט כפול מאורך הגביע ,צבעם צהוב .אורך עוקץ־
הפרי  5-4מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר .הרי יהודה :עמון ,מואב.
מרס-אפריל (ציור  .)648טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
אליסון קרח A. meniocoides Boiss.

*W4
ג.עלה־כותרת
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( )6הפרי קירח ,בשפתו יבלות מוארכות .הזרעים בעלי כנף
צרה.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .אדום.
 98מרס-אפריל (ציור  .) 649טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
אליסון רקוע A. homalocarpum (Fischer et C.A. Meyer) Boiss.

=> 9
 . 1הפרי שעיר ,אין יבלות כנ״ל בשפתו
=> 10
> .הפירות הבשלים מפושקים
! .הפירות הבשלים צמודים לגבעול ומתפשקים בהרטבה => 12
) . 1עלי־הכותרת לבנים .בראש הפרי ניכר עמור־עלי שעיר ,אורך
הפרי גדול מרוחבו 2 :הקשודת קמורות באותה מידה.
( 4ח״ש) שרות וצומח עשבוני .נדיר .נגב :ערבות הירדן:
עמון ,מואב ,אדום.
 98פברואר-אפריל(ציור  .) 650טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אליסון סגלגל A. dasycarpum Willd.

* . 10עלי־הכותרת צהובים .הפרי עגול ,בראשו ניכר עמור־עלי
קירח (אורכו  1.6-0.5מ״מ) :הקשווה התחתונה קמורה יותר
=> 11
מהעליונה
 . 11כל שערות הפרי כוכביות ,קצרות ,הדוקות לקשוות.
( 4ח״ש) בתות וערבות .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל ,השפ 
לה ,הרי יהודה ,הר הנגב :הגלבוע ,מרבד יהודה :החרמון,
עמון ,אדום.
& ינואר-מרס .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.
אליסון פקזוט A. simplex Rudoiphi
* . 11הפרי בעל שערות מ־ 2סוגים :האחד כוכביות והדוקות והשני
פשוטות ,ארוכות ,זקופות או נוטות לצדדים ,יוצאות לעתים
קרובות  3-2מבסיס משותף.
( 4ח״ש) בתות ,שרות ,צומח עשבוני וערבות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפץ הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יט־המלח :החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
 98ינואר-מרס( .ציור  .)651טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
strigosum Banks et SolanderA.
אליס1ן מצוי
(ראה שם נרדף)

. 12

( )9התפרחת הבשלה דמוית חרוט מחורר.
( 4ח״ש) מדרונות וקרקעות עמוקות :רום  1,700-1,200מ׳.
מצוי .החרמון ,אדום.
> אפריל-מאי( .ציור  .)652טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
83
ואירנו־טורני.
אליס 1ן חרוטי A. szowitsianum Fischer et C.A. Meyer
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=» 13
* . 12התפרחת הבשלה גלילית
 . 13זירי האבקנים בעלי כנפיים בבסיסם (היעזר במגרלת) .הפרי
ר מר ביצה ,אורכו  4מ״מ ,רוחבו  3מ״מ .קשוות הפרי קמורות
כמעט עד לשפת הפרי ,שפת הפרי כמעט ואינה רקועה.
( 4ח״ש) ערבות .מצר .הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה,
הערבה! החרמון ,מדבריות עמון ,מואב ואדום.
 $8פברואר-אפריל( .ציור  .) 653טיפוס התפוצה  :אירנו־טורני.
אליס1ן מלול A. marginatum Boiss.
* . 13אין כנפיים בבסיס הררים .הפרי עגול ,קוטרו  4מ״מ ,קשוות
הפרי קמורות במרכזן ,שפת הפרי רקועה באופן ניכר.
♦ (ח״ש) ערבות ,בתות ומדבריות .נדיר .הגליל העליון,
שומרון ,הרי יהודה ,הר הנגב! מרבד שומרון ,מרבד יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! מדבריות הגלעד ,עמון ,מואב
ואדום.
&י מרס-אפריל (ציור  .) 654טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
אלי10ן ךמש?|אי A. damascenum Boiss. et Gaill.

מללנית Lobularia
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים מאפירים ,עם שערות מסועפות והדוקות .העלים תמימים .התפרחת
אשכול! לפחות חלק מהפרחים בחיק חפים .הפרחים קטנים .עלי־הגביע זקופים ,אינם רמרי שק בבסיסם.
עלי־הכותרת לבנים ,תמימים .הפרי רקוע ,פחוס מגבו ,ר מר ביצה או עגול ,נפתח בהבשלה .הזרעים בעלי
מלל קרומי 6-1 ,בכל מגורה.

.1

עשבים חד־שנתיים .הפרי עגול ,קוטרו  3-2מ״מ! בכל מגורה
 2-1זרעים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במדבר ובמישור החוף .נדיר.
השרון ,פלשת! מערב הנגב ,הר הנגב! ערבות הירדן ,הערבה!
אדום.
 $8ינואר-אפריל( .ציור  .)655טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מללנית ערכית L. arabica (Boiss.) Muschler

* . 1עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .ה פ ת מוארך ער ר מ ר ביצה,
אורכו  6-4מ״מ! בכל מגורה  6-4זרעים.
( 4ח״ש או ר׳׳ש) ערבות ומדבריות ,בעיקר על קרקעות
חוליות .נדיר .פלשת! מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! מואב ,אדום.
& ינואר-אפתל (ציור  .)656טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

תריםנית Clypeola
עשבים חד־שנתיים מאפי ת ם ,מכוסים שערות כוכביות ,הגבעולים עדינים ודקים .העלים דמרי סרגל
או מ ת ת ,תמימים .התפרחת אשכול צפוף חסר חפים .הפרחים זעירים .עלי־הגביע זקופים ,אמם רמרי
שק בבסיסם .עלי־הכותרת באורך הגביע או מעט ארוכים ממנו .עמוד־העלי ארוך או חסר .ה פ ת
תרמילון פחוס שאינו נפתח ,מכיל זרע אחר ומשתלשל כלפי מטה.
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הפרי קירח או מכוסה שעדות פשוטות הדוקות ,מוקף מלל.
( 4ח״ש) בתות ,בעיקר בקרבת סלעים .נ פ ק .פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& ינואר-מרס (ציור  : 657צילום בעט׳  .)955טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
תתסנית מלולה c. jonthiaspi L.

=> 2

* . 1הפרי מכוסה בזיפים קשים ואינו מוקף מלל
 . 2עמור־העלי קצר מאור :עוקץ־הפרי קצר מהפרי.
( 4ח׳׳ש) שרות ,בתות וערבות .נדיר .פלשת :שומרון ,הרי
יהודה :מדבר שומרון ,מרבד יהודה ,בקעת ים־המלח :החרמון,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
>
& ינואר-מרם( .ציור  .) 658טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
תתסנית שמי ת C. aspera (Grauer) Turrill

*  . 2עמוד־העלי ארוך ,אורך עוקץ־הפת כפול מאורך ה פ ת.
( 4ח״ש) בתות וערבות .נדיר מאוד .הרי יהודה :ההרמון.
פברואר-מרם( .ציור  .) 659טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
תתסנית מחדדת C. lappacea Boiss.

ךו״בונית Drabopsis
חד־שנתיים שעירים ,השערות פשוטות או מסועפות ,גובהם עד
 10ס״מ .העלים ערוכים כשושנת ,העלים תמימים או משוננים
מעט ,כעלי שערות כוכביות .גבעולי הפריחה ח ס ת עלים .אורך
הפרחים  4-2מ״מ ,צבע הכותרת צהוב חיוור .האבקנים חסדים
תוספת בבסיסם .ה פ ת תרמיל מוארך ,פחוס מעט ,בעל טור זרעים
אחר ,צמוד לגבעול ,אורכו  3ס״מ.
( 4ח״ש) מדרונות :רום  1,900-1,200מ׳ .נדיר .החרמון.
& אפריל .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
דרבונית אביבית D . nuda )Bel.) stapf

דו Tב ה D raba
“ I
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים בעלי בסים מעוצה ,יוצרים לעתים קרובות כ ת ם ננסיים .העלים
ערוכים ברורים צפופים .השערות פשוטות או מסועפות .עלי־הכותרת צהובים האבקנים ח ס ת ם תוספת
בבסיסם .ה פ ת תרמיל :הזרעים ערוכים בשני טו ת ם בכל מגורה.
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 . 1העלים מכוסים זיפים .הפרי דמוי חרוט או פגיון ,מוצר בראשו!
אורך החוד עולה על  2מ״מ.
( 4ר״ש) מדרונות סחופי רוח! רום  2,800-1,950מ׳ .נדיר.
החרמון.
 83מאי-יוני( .ציוד  .) 660טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.

ךךבה חדת*פת D. oxycarpa Boiss.

* . 1העלים מכוסים שערות רכות .ה פ ת נפוח ,דמוי שלחופית ,אינו
מוצר בראשו.
( 4ר׳׳ש) סרקי סלעים במדרונות סחופי־רוח ! רום 2,800-1,250
מ׳ .מצוי .החרמון.
 83מאי-יוני( .ציור  .)661טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
דרבה מ שלחפת D. vesicaria Desv.

אביבית Erophila
עשבים חר־שנתיים נמוכים .העלים ערוכים כשושנת ,תמימים או משוננים או בעלי אונות .הגבעולים
נושאים פרחים ללא חפים או עלים .הפרחים זעיתם .עלי־הגביע אינם דמויי שק .עלי־הכותרת לבנים
על פי רוב ,מפורצים בראשם .ה פ ת פחוס או כ רו ת ,נפתח בהבשלה .הזרעים מרובים ,ערוכים בשני
טורים.
 . 1ה פ ת רקוע ,מוארך ,אורכו  8-5מ״מ .קוטר הזרעים  0.5מ״מ,
בכל מגורה  20-10זרעים .העלים רמויי ביצה או דמויי אזמל,
תמימים או בעלי שיניים בוררות.
( 4ח״ש) בתות ,ליר סלעים .נפוץ .חוף הכרמל! הגליל
העליון ,ה ג ל ל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,ה ת יהורה,
הר הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן !
החרמון ,הגולן ,עמץ.
 83דצמבר-מרס( .ציור  ! 662צילום בעמ׳  .)967טיפוס התפוצה :
אירו־סיבית ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
אביבית בינונית )Steven) DC.
(ראה שם נרדף)

* . 1ה פ ת דמוי ביצה ,קשוותיו קמורות ,אורכו  5-3מ״מ .קוטר
הזרעים  1-0.5מ״מ .בכל מגורה ער  8זרעים .העלים דמויי
סרגל ,משוננים עמוקות.
( 4ח״ש) בתות ,ליד סלעים .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון!
הגליל העליון ,הגליל ה ת ח תק ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח! הגולן ,אדום.
 83רצמבר-מרס( .ציור  .)663טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני
ואירנו־טורני.
אביבית זעירה £ . minima C.A. Meyer
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קמלינה Camelina

ו א0.4x .

עשבים חד־שנתיים המכוסים שערות מפושקות ,גובהם  30-10ס״מ.
העלים התחתונים ערוכים כשושנת ,מוארכים ,משוננים בשפתם:
עלי הגבעול חובקים את הגבעול בבסיסם ,תמימים .אשכול הפרחים
צפוף ,חסר חפים .עלי־הגביע שווים בבסיסם ,אורכם  3מ״מ .אורך
עלי־הכותרת  5-4מ״מ ,צבעם צהוב .הפירות מפושקים ,אורך עוקץ־
הפרי כאורך הפרי או ארוך ממנו :הפרי פחוס מצדדיו ,בעל ק p
לאורך התפר :אורכו  6-5מ״מ .הזרעים מרובים ,ערוכים על פי רוב
בשני טורים.
♦ (ח״ש) ערבות ובתות .נדיר .החרמון ,מואב ,אדום.
> מרס-אפריל( .ציור  .) 664טיפוס התפוצה  :מערב אירנו־טורני.
83
סמורה C. hispida Boiss.
קמלינה
T
|
־T • V 1

ן ש תון Neslia
עשבים חד־שנתיים בעלי שערות מסועפות מפושקות ,גובהם 60-10
ס״מ .הגבעולים זקופים ,מסועפים בחלקם העליון ונושאים אשכולות
ללא חפים .העלים מחוררים בראשם ,תמימים או משוננים ,שעירים:
התחתונים בעלי פטוטרת או יושבים ודמויי חץ בבסיסם .הפרחים
קטנים .אורך עלי־הגביע  2.5-1מ״מ ,שווים בבסיסם ,צהבהבים.
עלי־הכותרת צהובים ,אורכם  3.5-2מ״מ .הפירות הבשלים מפושקים,
אורך עיקץ־הפרי  13-8מ״מ ,פי  3מאורך הפרי .הפרי חר־זרעי ,כדורי
פחות או יותר ,בלתי נפתח ,קוטרו  3-1.5מ״מ ,פניו מרושתים.
♦ (ח״ש) שדות וצומח עשבוני .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
> ינואר-אפריל( .ציור  .)665טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב
83
אירנו־טורני.
רשת1ן השדות N. apiculata Fischer et al.
(ראה שם נרדף)

ילקוט Capsella
עשבים חר־שנתיים ,קירחים או שעירים .הגבעולים זקופים .העלים תמימים ,משוננים או שסועים:
התחתונים ערוכים כשושנת ,העליונים חובקים את הגבעול .התפרחת אשכול צפוף .הפרחים קטנים,
לבנים או אדמדמים .הפרי פחוס מהצדדים (המחיצה שבו ניצבת לחלקו הרחב) ,דמוי לב בראשו ,קירח,
נפתח בעת ההבשלה .הזרעים רבים.
 . 1עלי־הכותרת לבנים ,ארוכים מהגביע.
♦ (ח״ש) שדות ,צדי דרכים ושבילים ,אשפתות ומקומות
נטושים .נפוץ מאור .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב .בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהורה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב.
> נובמבר-מאי( .ציורים  : 669 ,666 , 110צילום בעמ׳ .)971
83
טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.

ילקוט הרועים C. bursa-pastoris (L.) Medicus
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* . 1עלי־הכותרת אדמדמים ,בולטים מעט או אינם בולטים מן
הגביע.
( 4ח״ש) שדות ,בתי־גירול מופרעים .נדיר מאוד .שומרון,
הרי יהודה :בקעת כנרות ,בקעת יס־המלח; אדום.
& רצמבר-אפריל .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
ןלקוט או ם 11a Reuter

חודים Andrzeiowskia
חד־שנתיים קירחים או בעלי שערות מסועפות מועטות ,זקופים:
גובהם  50-15ס״מ .העלים מחולקים ,בעלי  7-4זוגות עלעלים
מוארכים או כמעט עגולים .עלי־הגביע שווים בבסיסם .עלי־הכותרת
לבנים ,אורכם  6-5מ״מ .עוקצי הפירות הדוקים לגבעול ,עוביים 4-3
מ״מ :הפרי פחוס ,אורכו  22-17מ״מ ,רוחבו  4-3מ״מ :בראשו זוג
קרניים ,אורכן  3מ״מ .מספר הזרעים בפרי . 12-8
( 4ח״ש) צומח עשבוני בבתי־גידול לחים .נדיר מאוד .הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .)667טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
חו מ ם מנוצים amine Reichenb.

ילקוט 1ן Hymenolobus
עשבים חד־שנתיים נמוכים ,קירחים או מקריחים ,גובהם 20-5
ס״מ .העלים קטנים ,שסועים לאונות דמויות אזמל או ביצה ,לעתים
רחוקות העלים תמימים .הפרחים צפופים ,אשכול הפריחה קטן
וצפוף .הפרחים זעירים ,אורכם כ־ 1מ״מ .עלי־הגביע שווים בבסיסם.
עלי־הכותרת לבנים .הפרי דמוי ביצה ,נפתח ,מכיל  4-2זרעים
בכל אחת משתי המגורות ,אורכו  4-3מ״מ.
( 4ח״ש) מליחות רטובות .נדיר .עמק עכו :בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן.
 $3ינואר-פברואר( .ציור  .) 668טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ,אירנו־
טורני וסהרו־ערבי.
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חפנים Thlaspi

עשבים חד־שנתיים (בארץ) קירחים .הגבעולים זקופים .העלים התחתונים בעלי פטוטרות ,העליונים
יושבים וחובקים את הגבעול ,תמימים או משוננים .התפרחת חסרת חפים ,צפופה .הפרחים קטנים.
עלי־הגביע אינם דמויי שק בבסיסם .עלי־הכותרת תמימים או מפורצים בראשם צבעם לבן(באר ץ) .הפרי
תרמילון פחוס מהצדדים (רוחב המחיצה כעובי הפרי) ,דמוי לב בראשו ,בעל כנפיים ,קירח :נפתח
ר הי מי לו :בכל מגורה  8-1זרעים.
^ » . 3x.הפרי דמוי לב הפוך ,ראשו מפורץ והוא מוצר כלפי בסיסו.
1
מספר הזרעים בכל קשווה  .)4-3 -( 2עשבים נמוכים נפוצים,
גובהם  20-5ס״מ .מרבית העלים ערוכים בשושנת.
( 4ח״ש) בתות וצומח עשבוני ,שרות .נ פ ק .חוף ה ג ל ל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
 98ינואר-ספטמבד( .ציור  : 670צילום בעט׳  .)970טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.

הפנים מצויים T. perfoiiatum L.

0.4X

=» 2
* . 1ה פ ת רמוי ביצה ,בראשו יש חריץ
 . 2עשבים זקופים נריריס ,גובהם עד  60ס״מ .מרבית העלים
ערוכים על הגבעולים .התפרחת א ש כ ל מוארך .אורך ה פ ת
 15-12מ״מ .מספר הזרעים בכל מגורה . 8-5
( +ח״ש) שדות .נדיר מאור .הגליל התחתון ,עמק יזרעאל.
מרס( .ציור  .)671טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
חפנים נדי ת ם T. arvense L.

*  .2עשבים נמוכים ,גובהם  0 8-5״מ .מרבית העלים ערוכים בשושנח.
התפרחת דמוית קרקפת צפופה .אורך הפרי עד  7מ״מ .מספר
הזרעים בכל מגורה . 6-4
♦ (ח׳׳ש) מדרונות אבניים :רום  2,300-1,800מ׳ .נדיר .החר 
מון.
& אפרל -מ אי .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
חפנלם קצת־גבעול T. brevicaule Boiss. et Kotschy

דו פןי ת Aethionem a
עשבים חד־שנתייס או רב־שנתיים קירחים .העלים תמימים .התפרחת חסרת-חפים ,צפופה .הפרחים
קטנים .הגביע זקוף ,בסיסו דו־שקי .עלי־הכותרת תמימים ,צבעם סגול ,ורוד או לבן ( ב א ח) .ה פ ת
ת ר מלון פחוס מהצר ת ם (רוחב המחיצה כעובי הפ ת) ,דמוי לב בבסיסו ובעל שתי אונות בראשו:
הקשוות מכונפות או שאינן מכונפות :במספר מינים יש שני טיפוסי פירות :פרי פחוס כנ״ל ,נפתח,
בעל שתי מגורות ו פ ת כ רו ת או דמוי כד ,בלתי נפתח ,חד־מגורתי וחד־זרעי.

.1

עשבים רב־שנתיים נ ת ת ם הגדלים בגלעד .כל אחת משתי
מגורות השחלה מכילה זרע אחד.
♦ (ר״ש) חורשים .נ ת ר .הגלעד.
& מרם .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
לופ ת ת הגלעד gileadense Post

A.

משפחת המצליבים
* . 1עשבים חד־שנתיים .הפירות הפחוסים נפתחים ומכילים 3-2
זרעים במגורה .חפירות הסגורים כדוריים ,בעלי זרע אחד
=> 2
ומגורה אחת
 . 2שפת ה פ ת תמימה .אורך עמור־העלי כמעט כאורך המפרץ בו
הוא נמצא או ארוך ממנו.
( 4ח״ש) בתות ושדות .נפוץ .פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,ה ת יהודה! הגלבוע ,מדבר
שומרץ! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .)672טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

דופתת תמימה A. heterocarpum Trev.

* . 2שפת ה פ ת בעלת שיניים גסות .עמוד־העלי קצר באופן ניכר
מהשקע בו הוא נמצא.
( 4ח׳׳ש) בתות ושדות .נ ת ר מאור .ה ת יהודה! ארום.
 #פברואר-מרס( .ציור  .)673טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
רופ ת ת מכךכלת A. cameum (Banks et Solander) B. Fedc.

זיוכנף Iberis
עשבים חר־ שנ תיי ם( ב א ח) ,גובהם  10-5ס״מ ,בעלי שערות פשוטות.
העלים צ ת ם ,שסועים לאונות מוארכות! מוצ ת ם בבסיסם .האשכול
דמוי סוכך ,חסר פרחים .הפרחים קטנים בעלי עוקץ קצר .עלי-הגביע
שווים בבסיסם ,אורכם  2מ״מ .עלי־הכותרת אינם שווים ,צבעם
לבן או לילך .ה פ ת פחוס מצדדיו (רוחב המחיצה כעובי הפ ת),
בראשו שסע עמוק ,אורכו  7מ״מ ,ושתי אונות מחודדות בראשו! בכל
אחת משתי המגורות זרע בודד .הפירות היבשים הדוקים לגבעול,
מתפשקים בהרטבה ,נפתחים ומפיצים זרעיהם בעזרת הגשם.
( 4ח׳׳ש) בתות וצומח עשבוני .נ ת ר .הרי יהודה! בקעת בית־שאן,
הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .)674טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
דוכנ ף .ת חני I. odorata L.
(ראה שם נרדף)

מצלורם Biscutella
עשבים חר־שנתיים זקופים ,מכוסי שערות רכות מפושקות או זיפים,
או הצמחים קירחים ,גובהם  60-15ס״מ .מרבית העלים ערוכים
כשושנת! כל העלים חרוקים בשפתם .הפרחים קטנים .הגביע ישר
או ר מר שק בבסיסו .עלי־הכותרת תמימים ,צהובים .ה פ ת פחוס
מצר תו ,בלתי נפתח ,מורכב מזוג תסקוסים רקועים ,שעירים או
קירחים (ציור  675ב) ,ביניהם נמצאת מחיצה שרוחבה כעובי ה פ ת!
בכל דיסקוס (שהוא מגורה פחוסה) יש זרע אחר.

| ר .פי רו ת

).4X
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( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,ערבות ומדבריות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& דצמבר-אפריל( .ציור  : 675צילום בעמ׳  .)950טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

מצלתים מצויים B. didyma L.
טיסדליה Teesdalia
עשבים חד־שנתיים קירחים או מקריחים (השערות פשוטות) ,גובהם
 10-3ס״מ .העלים שסועים־מנוצים ,ערוכים כשושנת .התפרחת חסרת
עלים או חפים .הפרחים קטנים .עלי־הגביע אינם דמויי שק בבסיסם.
עלי־הכותרת לבנים .אבקנים  .4הפרי עגול או דמוי ביצה ,קוטרו
 4-3מ״מ ,פתום מהצד (רוחב המחיצה כעובי הפרי) ,בראשו שנץ
שבו יושבת הצלקת :הפרי נפתח בהבשלה ,בעל  2-1זרעים בכל
מגורה.
( 4ח״ש) קרחות בחורש וצומח עשבוני .נדיר מאוד .החרמון,
הגולן.
מרס-אפריל( .ציור  .) 676טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

טיסדלןה שסועה T. coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
שחלים Lepidium
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים או בעלי שערות פשוטות .העלים תמימים או מחולקים־מנוצים,
התחתונים ערוכים לרוב כשושנת .התפרחת אשכול חסר חפים .הפרחים זעירים .עלי־הגביע אינם דמויי
שק בבסיסם .עלי־הכותרת לבנים או סגולים ,קטנים או לעתים רחוקות חסרים .אבקנים  4 , 2או . 6
הפרי רקוע ,פחוס מהצדדים( ,רוחב המחיצה כעובי הפרי) ,בעל שנץ בראשו ,הקשוות מכונפות על
פי רוב ,נפתחות או שאינן נפתחות :בכל מגורה יש זרע אחד (לעתים רחוקות .)2
 . 1בראש הפרי יש שנץ ,בתוכו נמצא עמור־העלי :קשוות הפרי
מכונפות .עשבים חר־שנתיים בעלי עלים גזוריס־מנוצים.
י=>

2

* . 1בראש הפרי אין שנץ ,עמוד־העלי בולט מעל ראשו הקהה של
הפרי :קשוות הפרי אינן מכונפות .עשבים רב־שנתיים גבוהים
בעלי עלים תמימים או משוננים אך לא גזורים.
( 4ר״ש) גדות נחלים ותעלות מים .מצוי .הגליל העליון ,עמק
יזרעאל ,הרי יהודה :בקעת חולה ,ערבות הירדן :הגולן ,עמון,
מואב ,אדום.
& מאי-יולי( .ציור  .) 677טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

שחלים גבוהים L. latifoiium L.
=> 3
 . 2אודך הפרי  3-2מ״מ
=> 4
*  . 2אורך הפרי  6-4מ״מ
 . 3צמחים זקופים הגדלים בבתי־גידול מופרעים ב חב ל הים־תיכוני.
הפירות מפושקים ואינם נצמדים לגבעול בהבשילם .עמוד־העלי
קצר מהשנץ שבראש הפרי.
( 4ח״ש) צדי דרכים ובתי־גידול מופרעים .נדיר .פלשת :הרי
יהודה :בקעת חולה.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 678טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.

שחלי האשפות

l . ruderaie l .

משפחת המצליבים
*  . 3צמחים שרועים הגדלים במדבר .הפירות הבשלים הדוקים
לגבעול ומתפשקים בהרטבה! מתחים זרעיהם בגשם .עמוד־
העלי כאורך השנץ שבראש הפרי.
♦ (ח״ש) ערוצים או קרקעות מלוחות מעט במדבר .נדיר.
הערבה! הגלעד ,עמון ,מואב ,ארום.
< $פכרואר-אפריל( .ציור  .) 679טיפוס התפוצה :מעדב אירנו־
טורני.
שחלים שרועים !erf Boiss.

( ) 2עמוד־העלי בולט באופן ניכר מעל לשנץ שבראש התרמילון!
הפירות הבשלים צמודים לגבעולים ומתפשקים בהירטבם .צבע
הכותרת ורוד או סגול בהיר.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות וקרקעות על בזלת .מצוי .פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הרי יהודה! בקעת
חולה ,בקעת כנרות! החרמון ,הגולן ,עמון.
 #פברואר-מאי( .ציור  .) 680טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
שחלים דוקרניים escens DC.

*  .4עמור־העלי אינו בולט מעל קצה השנץ שבראש התרמילון
י=> 5
 . 5הענפים נושאי הפידות דוקרניים .הפידות הבשלים צמודים
לגבעולים ומתפשקים בהרטבם ! הפירות נפתחים והזרעים ניתזים
על ידי טיפות הגשם .אייך עוקץ־הפרי  2-1מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות לחות וקרקעות על בזלת .מצוי .הגליל
העליון ,הגליל התחתון! בקעת חולה :הגולן.
& פברואר-מאי( .ציור  .)681טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
שחלים קוצניים losum Ard.

*  . 5הענפים אינם דוקרניים .הפירות אינם צמודים לגבעול ואינם
נפתחים כנ״ל; אייר עוקץ־הפרי  4-3מ״מ.
♦ (ח״ש) צמח תרבותי או פליט תרבות בשדות .נדיר .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הרי יהודה! ערבות הירדן.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)682טיפוס התפוצה  :צפוני — טרו 
פי.

שחלים תרבותיים ram L.

קררריה C ardaria
1ן ■ : -דעשבים רב־שנתיים שעירים זקופים ,גובהם  50-10ס״מ .הגבעולים
נושאים עלים ,בסיסם מעוצה .עלי הגבעול יושבים וחובקים אותו
בבסיסם ,שפתם משוננת או חרוקה .התפרחת אשכול צפוף דמוי
סוכך .אורך הפרח  4-3מ״מ .עלי־הגביע אינם דמוי שק בבסיסם.
אורך הפרח  4-3מ״מ .עלי־הכותרת ל מי ם ואורכם כפול מאורך
עלי־הגביע .עוקצי הפידות אופקיים ,אורכם גדול פי  3מאורך
הפרי .הפרי פחוס מצדדיו ,דמוי ביצה ,ר מר לב בבסיסו ,ראשו
מעוגל ונושא עמוד־עלי ארוך ,אינו נפתח ומכיל  2-1זרעים.
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♦ (ר״ש) שדות בור ,ציבורי אשפה ,צומח עשבוני ונחלים בערבות.
נפוץ .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
ג .פיחת הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 683צילום כעמ ׳  .)975טיפוס התפוצה:
יפ־תיכוני ואירנו־טורני.
 .קודהה מצחה c . draba (L.) Desv.
י( ר א ה שם נרדף)

 #ח לי ל Coronopus
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) ,קירחים או בעלי שערות פשוטות .העלים התחתונים גזורים־מנוצים 2-1
פעמים .התפרחת קצרה .עלי־הגביע מפושקים ,שווים בבסיסם .עלי־הכותרת ל מי ם ,קטנים או חסרים.
אבקנים  . 6-2הפרי פחוס מצדדיו ,עגלגל ,בלתי נפתח ובעל יבלות קטנות על קשוותיו ,או נפתח
ובעל קשוות מרושתות ,מכיל זרע יחיד בכל מגורה.

 . 1התרמילון נפתח ,אורכו  1.5מ״מ ,בראשו שנץ עמוק :הקשוות
מרושתות .צמחים זקופים.
♦ (ח״ש) אשפתות ,בתי־גירול מופרעים .נדיר מאוד .הכרמל,
שומרון.
 $מרס-מאי( .ציור  .) 684טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
גר ב א ח  ,נאסף לראשונה ב־. 1984
שחליל מכפל C. didymus (L.) Sm.
* . 1התרמילון אינו נפתח ,אורכו  3-2מ״מ ,בראשו בליטה :הקשוות
קמורות ,מכוסות יבלות באופן בלתי רגולרי .צמחים שרועים
הדוקים לקרקע.
♦ (ח״ש) קרקע מהודקת ומופרעת ,אשפתות ,קרקעית של
שלוליות חורף .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות
הירדן ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 685טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
שחליל שרוע C. squamatus (Forssk.) Ascherson

אךפן Conringia
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים זקופים ,מכחילים וקירחים ,גובהם
ער  60ס״מ .העלים ערוכים כשושנת :העליונים דמויי לב בבסיסם
וחובקים את הגבעול ,שפתם תמימה ולפעמים גלית .התפרחת
מרווחת ,חסרת חפים .הפרחים בולטים ,אורכם עד  12מ״מ .עלי־
הגביע הפנימיים דמויי שק בבסיסם .צבע הכותרת צהוב או ירוק־
צהוב .הפירות זקופים ,בעלי  4צלעות ,מוצרים בראשם לעמור־עלי,
נפתחים בהב שלה :אורכם  12-6ס״מ .הזרעים ערוכים בטור אחד
בכל מגורה.
♦ (ח״ש או ד״ש) שדות .נדיר מאוד .הרי יהודה :החרמק ,הגולן,
עבר הירדן המזרחי.
& מרס-אפריל( .ציור  .)686טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
א3*1ן מזרחי C. orientalis (L.) Dumort.
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שלחלח Pseuderucaria
ן ־ו 
עשבים חד־שנתיים זקופים ,קירחים ומנחילים .העלים בשרניים
במקצת ,בעלי פטוטרת ,גזוריפ־מנוצים  3-1פעמים לאונות דמויות
סרגל .התפרחת מרווחת ,חסרת חפים .הפרחים גדולים .הגביע
רו־שקי בבסיסו ,אורכו  10-6מ״מ .צבע עלי־הכותרת ורוד או
סגול בהיר ,אורכם  22-13מ״מ .הפרי ארוך ופחוס ,רמוי סרגל,
נפתח בהבשלה ,אורכו עד  0 7.5״מ ועוביו  2מ״מ .הזרעים בטור
אחר .בראשו מקור חרוטי חסר זרעים( ,אורכו כאורך קטע המכיל
זרע אחד) .הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה.
♦ (ח״ש) מדבריות ; שולט בכתמים על קרקעות מלוחות המתפתחות
מסלעי קירטון וחוואר .נדיר .פלשת! צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה.
פברואר-אפריל( .ציור  ! 687צילום בעט׳  .)941טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.

שלחלח האלה clavata (Boiss. et Reuter) O.E. Schulz
מ1רי?ןנךיה M oricandia
בני־שיח ( ב א ח ) קירחים ,מכחילים .העלים תמימים ,העליונים חובקים על פי רוב את הגבעול .התפרחת
חסרת חפים .הגביע דו־שקי בבסיסו .צבע עלי־הכותרת סגול־ורוד עד לבן .הפרי תרמיל ארוך ,בעל 4
צלעות ,נפתח בהבשלה .הזרעים ערוכים בטור אחד או בשנים בכל מגורה.
 . 1הזרעים ערוכים בכל מגורה ב־ 2טורים .עלי הגבעול דמויי
ביצה או עגולים ,בשרניים .אורך הפרח כ־ 1ס״מ .עלי־הכותרת
חסרי עורקים כהים .צמחים נדירים הגדלים בצוקים הסמוכים
לדרום יס־המלח.
♦ (ב׳׳ש) צוקים וסלעים .נדיר מאוד .בקעת יס־המלח.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 688טיפוס התפוצה :מזרח —
סהרו־ערבי.
יש אוכלוסיה קטנה ליר מצפור שפך זוהר! בסיני גדל בכמות
רבה.

מ1ךיקנתת סיני M. sinaica (Boiss.) Boiss.
* . 1הזרעים ערוכים בכל מגורה בטור אחד .עלי הגבעול מוארכים
ודמויי אזמל או דמויי ביצה הפוכה ,לא בשרניים .אורך הפרח
 2-1.5ס״מ .עלי־הכותרת בעלי עורקים כהים .צמחים נפוצים
בערבות ומדבריות.
♦ (ב״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ .השפלה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! הערבה! אדום.
 $5רצ מבר-אפרל( .ציור  ! 689צילום בעט׳  .)935טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.

מותקנתד! מבריקה M. nitens (Viv.) E.A. Durand et Barratte
טווץם Diplotaxis
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,שעירים ,מכוסים זיפים או מקריחים .העלים דמויי כינור ,מחולקים או
שסועים ,לעתים משוננים או תמימים .התפרחת חסרת חפים על פי רוב .הפרחים גדולים ובולטים על פי
רוב .הגביע רו־שקי בבסיסו או עלי־הגביע שווים .צבע עלי־הכותרת צהוב ,לבן ,סגול או לילך .ה פ ת
תרמיל ארוך ,פחוס מהצדדים ,נפתח בהבשלה ,בראשו מקור קצר חסר זרעים .הזרעים ערוכים ב־ 2טורים
*ך
בכל מגורה (ציור .) 690
=> 2
פרי פתוח
! «
«
690
=> 5
צבע הכותרת לבן ,ורוד או לילך
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 . 2צמחים קירחים
*  . 2צמחים שעירים

=> 3
=> 4
 . 3צמחים רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה :גובהם עד  70ם״מ.
בבסיס הפרי יש עוקץ קצר (גינופור) :התרמיל גלילי .אורך
עלי־הכותרת  11-9מ״מ.
( 4ר״ש) בתי גידול מופרעים .נדיר .הרי יהודה (סביבת הר
הצופים בירושלים)
 98מרס־יולי( .צילום בעט׳  .)948טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
הובא לארץ מאירופה בשנות ה־ . 1940-30התאזרח בעיקר
בקרבת הר הצופים ,ירושלים.
טורים צוי־עלים D. tenuifolia (L.) DC .
*  . 3צמחים חד־שנתיים .הפרי פחוס מהצדדים ואינו נישא על
גינופור .אורך עלי־הכותרת  5-4מ״מ.
( 4ח״ש) שדות בור ,שטחים מעובדים וצומח עשבוני .נדיר.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  : 691צילום בעט׳  .)948טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.
טורים קטנים D. viminea (L.) DC .
 )2( .4הפירות הבשלים משתלשלים ,פחוסים .עשבים חד־שנתיים
או רב־שנתיים ,מכוסים על פי רוב שערות וזיפים לבנים
ומפושקים ,לעתים רחוקות מקריחים.
( 4ח״ש ,ר״ש ,ר״ש) ערבות ומדבריות :יש שנים בהן יוצר
הצמח מרבדי פריחה צהובים .נפוץ מאוד .דרום פלשת :צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת
יפ־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
 98ינואר-מאי( .ציור  .) 692טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
טו ה ם זיפנץם D. harra (Forssk.) Boiss.

*  .4הפירות הבשלים זקופים ,גליליים .עשבים חד־שנתיים ,מכוסים
שערות רכות.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .מואב ,אדום.
 98אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
טו ת ם שעירים D. villosa Bouios et Jaiiad
 ) 1( . 5עלי־הכותרת לבנים ,לעתים רחוקות עם כתמים סגולים על
רקע לבן .אורך עמוד־העלי  6-2מ״מ .אורך מקור־הפרי גדול
מרוחב הפרי או שווה לו .עשבים הגדלים ב חבל הים תיכוני.
( 4ח״ש) שדות בור ,שרות מעוברים ,צומח עשבוני ,צדי
דרכים .נ פ ק מאוד ,לעתים קרובות שולט ויוצר משטחי פריחה
לבנים .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
 98נובמבר-מאי( .ציורים  .)693 ,690טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני.
טורים מצולים D. erucoides (L.) DC .
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*  . 5צבע עלי־הכותרת ורוד או לילך .אורך עמוד־העלי אינו עולה
על  2מ״מ .אורך מקור־הפרי קטן מרוחב הפרי .צמחי מדבריות
חמים ויבשים.
♦ (ח״ש) מדבריות חמים .נפוץ ,לעתים שולט ויוצר מרבדים.
הר הנגב ,רדום הנגב! מדבר יהורה ,בקעת יפ־המלח ,הערבה;
מואב ,אדום.
< $ינואר-אפריל( .ציור  ; 694צילום בעט׳  .)934טיפוס הת 
פוצה :סהרו־עובי.

טוהם מךפךיים D. acris (Forssk.) Boiss.
פרוב Brassica

694

עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתייס או בני־שיח ,קירחים או שעירים עם שערות פשוטות .הגבעולים זקופים,
העלים פשוטים או מנוצים לאונות :העלים התחתונים ערוכים על פי רוב כשושנת ,העליונים יושבים
או בעלי פטוטרת .התפרחת חסרת חפים או בעלת חפים בבסיסה .עלי־הגביע שווים או  2מהם
דמויי שק בבסיסם .עלי־הכותרת תמימים בראשם ,צבעם צהוב ולעתים רחוקות לבן .הפרי דמוי תרמיל
גלילי ,בעל  4צלעות או פחוס :חלקו התחתון דו־מגורתי ,עם זוג קשוות חר־עודקיות הנפתחות
בהבשלה .הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה! חלקו העליון הוא מקור בלתי נפתח ,חסר זרעים
או בעל  2-1זרעים .החל משנות ה־ 80מתפשט בצדי דרכים כרוב הנפום  .B. napus L.זהו צמח
תרבותי שמפיקים שמן מזרעיו ומיובא בכמות רבה ל א ^ ב־ 1990נאסף בעמק עכו ,בשרון ,בפלשת,
בשפלה ובהרי יהודה.

.1

*. 1
.2

* .2

עלי־הגבעול חובקים אותו בבסיסם .צמחים רב־שנתיים נדירים
הגדלים בצוקים בכרמל .בעלי גבעול שקוטרו  0 10-6״מ.
♦ (ב״ש) סדקי סלעים בצוקים .נדיר מאוד .הכרמל.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
פרוב פרתי B. cretica Lam.
עלי־הגבעול אינם חובקים אותו .צמחים חד־שנתיים נפוצים,
=> 2
שעירים ,בעלי גבעולים שקוטרם פחות מ 5-מ״מ
אורך התרמיל  17-10מ״מ ,הוא הרוק לגבעול ומקורו חסר
זרעים; אורך עוקץ־הפרח  4-3מ״מ ואורך המקור ער  4מ״מ.
הכותרת בצבע צהוב־לימון בוהק .גובה הצמח עד  2מ׳ .גדל
על פי רוב בקרקעות כבדות.
♦ (ח״ש> קרקעות כבדות וקרקעות על בזלת .נפוץ .עמק עכו,
השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
ערבות הירדן ; הגולן.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 695טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
פרוב קזחור B. nigra (L.) Koch
אורך התרמיל יותר מ־ 30מ״מ ,הוא זקוף או מפושק אך
אינו צמוד לגבעול ,המקור מכיל  2-1זרעים :אורך עוקץ־הפרי
ואורך המקור עולים על  10מ״מ .צבע הכותרת קרם או צהוב
חיוור .גובה הצמחים  75-20ס״מ .גדל על פי רוב בקרקעות
חוליות.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות וחולות מיוצבים .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,הערבה ! אדום.
& רצמבר-אפריל( .ציור  .) 696טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני וסהרו־ערבי.
כרוב החוף B. tournefortii Gouan
0 .2 X .K
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החיל Sinapis
עשבים חד־שנתיים שעירים ,השערות פשוטות .העלים התחתונים בעלי פטוטרת :העליונים יושבים.
התפרחת אשכול חסר חפים .עלי־הגביע שווים בבסיסם ,צבעם צהבהב .עלי־הכותרת צהובים ,בעלי טרף
דמוי ביצה הפוכה .ה פ ת תרמיל שחלקו התחתון דו־מגורתי ,נפתח ובעל קשוות בנות  7-3עורקים:
החלק העליון מקור בלתי נפתח ,מכיל  2-1זרעים ,הזרעים ערוכים בטור אחד בכל מגורה.
 . 1מקור ה פ ת דמוי חרוט וקצר באופן בולט מהחלק הקשוותי:
הפרי קירח ואם שעיר הרי השערות הדוקות ואינן מפו שקות:
עוקץ־הפרי נטוי בזווית חרה לגבעול.
♦ (ח״ש) שדות בור ושרות תבואה ,בעיקר על קרקעות
כברות .נ פ ק מאוד ,שולט בכתמים .נ פ ק .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
עלה
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
רצמבר-מאי( .ציור  )697טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

החיל השרה S. arvensis L.
* . 1מקור ה פ ת פחוס ,דומה לחרב וארוך באופן בולט מהחלק
הקשוותי :הפרי מכוסה שערות מפושקות :עוקץ־הפרי נמצא
בזווית ישרה לגבעול.
( 4ח״ש) אשפתות ,שרות בור וצרי דרכים .נ פ ק מאור
ושולט בכתמים .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,ה ת יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& נובמבר-מאי( .ציור  : 698צילום בעמ׳  )948טיפוס התפוצה :
אירו־סיבית ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.

חרדל לבן s. alba L.

לפתית Hirschfeldia
•• 1
עשבים חר־שנתיים זקופים ,בעלי שערות פשוטות .העלים התחתונים
ערוכים בשושנת ,שסועים ודמויי כינור :העלים העליונים דמויי
סרגל .התפרחת אשכול חסר חפים .הפרחים קטנים מ־ 10מ״מ.
עלי־הגביע רמויי סרגל ,כמעט שווים בבסיסם .עלי־הכותרת צהובים.
ה פ ת הדוק לגבעול ,אורכו  25-15מ״מ ,עוביו  15-1מ״מ ,עשוי
שני חלקים :חלק תחתון גלילי ,נפתח בשתי קשוות זמן רב לאחר
ההבשלה ומכיל הרבה זרעים הערוכים בטור אחד בכל מגורה:
החלק העליון ,המקור ,בעל  3-1זרעים ,אינו נפתח ונמצא בזווית
קהה לחלק הקשוותי.
♦ (ח״ש) שרות בור ,צומח עשבוני ,אשפתות ,צרי דרכים .נ פ ק
מאור ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השדון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,ה ת יהודה ,צפון הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $ינואר-מאי( .ציור  .) 699טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.

לפחית מצרה H. incana )L.) Lagreze-Fossat

משפחת המצליבים
בן־חךךל Eruca
עשבים ח ד־ שנ תיי ם( ב א ק) זקופים ,בעלי שערות מפושקות דלילות,
גובהם  60-15ס״מ .העלים התחתונים ערוכים בשושנת ,בעלי פטוט 
רת ,העליונים יושבים! כולם גזורים־מנוצים ודמויי כינור ,לעתים
רחוקות משוננים או תמימים .האשכול חסר חפים ,מתארך .אורך
הפרחים  2-1.5ס״מ .אורך עלי־הגביע  1ס״מ .אורך עלי־הכותרת
כ־ 2ס״מ ,צבעם צהוב או קרם ,עם עורקים סגולים .הפרי רמוי
סרגל ומוארך ,אורכו ער  3.5ס״מ ,זקוף וצמוד לגבעול ,אינו
נפתח בהב שלה! הקשוות קירחות או מכוסות זיפים! המקור חסר
זרעים ,דמוי רומח ,אורכו כ־ 1ס״מ.
♦ (ח״ש) שרות בור ,צומח עשבוני ,גגות ,תלי חורבות ואשפתות.
נ פ ק ושולט בכתמים .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהורה! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  ! 700צילום בעט׳  .)946טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
העלים הצעירים וניצני הפריחה נאכלים טריים! טעמם חריף.

בן־חרךל מצוי E. sativa Miller

פפי 1ת Carrichtera
עשבים חד־שנתיים ,שעירים או קירחים ,גובהם  0 25-5״מ .העלים
גזוריס־מנוצים פעמיים .האשכול מרווח ,חסר חפים ,מתארך .אורך
הפרחים  10-6מ״מ .עלי־הגביע שווים בבסיסם .עלי־הכותרת בולטים,
צבעם קרם או לבן מלוכלך עם עורקים סגולים .הפרי נטוי כלפי
מטה ,אורכו  10-8מ״מ ,חלקו התחתון רו־מגורתי ,כמעט כדורי,
מכוסה שיכים מפושקים הערוכים ב־ 3טורים על עורקים בולטים!
המקור חסר זרעים ,דמוי כפית ,קירח! הפרי אינו נפתח בהבשלה
אלא בלחץ על המקור של טיפות הגשם או מגע של בעלי חיים.
הזרעים  4-2בכל מגורה.
♦ (ח״ש) ערבות ,מדבריות ,בתות ובתי־גירול שחונים .נ פ ק.
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  ! 701צילום בעמ׳  .)971טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

כפיות שעירות )L.)DC.
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משפחת המצליפים
סביניה Savignya
עשבים חד־שנתיים קירחים או מקריחים בחלקם העליון ,גובהם
 0 30-15״מ .הגבעול מסועף בבסיסו ,הענפים זקופים .העלים
בשרניים ,התחתונים ערוכים כשושנת ,בעלי פטוטרת ,משוננים או
חרוקים; עלי־הגבעול (העליונים) יושבים ,דמויי סרגל ,שסועים
או תמימים .האשכול צפוף ומתרווח לאחר הפריחה ,חסר חפים.
הפרחים בעלי עוקץ ארוך ורק .אורך עלי־הכותרת  5-4מ״מ ,צבעם
ורוד או לילך .ה פ ת משתלשל ,רקוע מ צדדיו(רוחב המחיצה כעובי
הפרי) ,דמוי ביצה ,אורכו  12-9מ״מ .הזרעים בעלי כנף ברורה,
ערוכים ב־ 2טורים בכל מגורה.
( 4ח״ש) מדבריות וערבות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב! הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
< $ינואר-אפריל( .ציור  : 702צילום בעמ׳  .) 973טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

סבינןיי עדינה S. parviflora (Delile) Webb
ב ך  #ל ח Reboudia
עשבים חד־שנתיים שעירים או קירחים ,גובהם  50-10ס״מ ,מסתעפים
מבסיסם .העלים מחולקיס־מנוצים  3-2פעמים לאונות ד מרו ת סרגל.
התפרחת אשכול חסר חפים ,מתארך עם הבשלת הפרי .הגביע כמעט
דו־שקי בבסיסו ,אורכו  4-3מ״מ .אורך עלי־הכותרת  10-8מ״מ,
צבעם לבן .עוקץ־הפת קצר ,מתקשה ,זקוף או מפושק .הפירות
קירחים או שעירים ,בנויים פרק תחתון דו־מגורתי בעל  4-2זרעים
ופרק עליון( מ קור) חר־זרעי ,אורכם  11-5מ״מ :הקשוות נפתחות
זמן רב לאחר ההבשלה או בעונת הגשמים .המקור מכיל זרע
אחד.
( 4ח׳׳ש) ערבות ומרב תו ת .נפוץ מאוד ,שולט בכתמים .פלשת:
השפלה ,ה ת יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
עמון ,מואב ,אדום.
 #ינואר-אפתל( .ציור  : 703צילום בעמ׳  .) 968טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.
על פי חוקרים המשייכים מין זה לסוג שלח השם המדעי הוא:
..Erucaria microcarpa Boiss
3ן*שלח מנצה R. pinnata (Viv.) O.E. Schulz

 #ל ח Erucaria
עשבים חד־שנתיים קירחים או מק ת חי ם ,זקופים על פי רוב .העלים שסועיפ־מנוצים  2-1פעמים.
התפרחת אשכול חסר חפים .אורך הגביע  8-3מ״מ .אורך עלי־הכותרת כפול מעלי־הגביע ,צבעם לילך
או ורור־סגול ,לעתים רחוקות לבן .הפרי עשוי  2חלקים :התחתון רו־מגורתי ,נפתח ,בעל  8-2זרעים,
העליון(המקור) בלתי־נפתח ,מכיל  3-1זרעים :הפרי משונץ על פי רוב בץ הזרעים.
 . 1הפירות כפופים בראשם כאנקול או כקשת ,זקופים ,מפושקים
או משתלשלים :המקור ארוך פי כמה מהחלק הקשוותי .אורך
הפרח עד  8מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במדבר .מצר .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב .מרובה במישור ימין־רותם ובמזרח
מכתש דמון.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 704צילום בעמ׳  .)976טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

שלח מאנקל E. pinnata (Viv.) Taeckh. et Boulos

משפחת המצליבים
* . 1הפרי ישר ,זקוף או מפושק .אורך הפרח עולה על  8מ״מ
י= >
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 . 2צמחי החבל הים־תיכוני .הפסיגים כפופים ואורכם כפול מאורך
ה שורשון(יש לבחון במגרלת זרעים בשלים או כמעט בשלים).
המקור בעל  3-1זרעים.
♦ (ח״ש) שדות בור ,צומח עשבוני; שולט לעתים בכתמים
על כורכר וקרקעות ררורות על קירטון .נ פ ק .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מרבר שומרון :הגולן ,עמון ,מואב.
& ינואר־יוני( .ציור  .)705טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
שלח ספחיי E. hispanica (L.) Druce
*  . 2צמחי ערבות ומדבריות .הפסיגים ישרים ,אורכם כאורך השורשון.
המקור בעל  3-2זרעים.
♦ (ח״ש) ערבות ,מדבריות :בשנים גשומות יוצר מרבדי
פריחה סגולים בשדות מעובדים או בשרות נטושים .נ פ ק
מאוד .הרי יהודה (נדיר) ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
♦ ינואר-אפריל( .ציור  .) 706טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מין וריאבלי מאד.
rostrata (Boiss.) GreuterE.
שלח הערבות
(ראה שם נרדף)
א0.4X .

706
דופרק Cakile
עשבים חר־שנתיים שרועים ,קירחים ובשרניים ,גובהם  0 50-15״מ.
העלים גזוריס־מנוצים או שסועים־מנוצים פעם אחת בדרך כלל,
לאונות דמויות סרגל .אורך הפרחים  12-7מ״מ .צבע הכותרת לילך
או ל ק  ,אורכה כפול מאורך הגביע .הפרי עשוי  2פרקים שבכל
אחר מהם זרע יחיר :התחתון קצר ובלתי נשיר ,העליון רמוי רומח
וניתק! בהבשלה הופכת הרקמה הבשרנית לספוגית קלה ומסייעת
לפרי או לחלקו לצוף על פני מי־הים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות בקרבת חוף הים ,ברצועה החשופה
לרסס מי־ים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת.
& מרס-יוני( .ציור  .) 707טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־תיכוני.
זיופרק חופי C. maritima Scop.

בלןבוק 1ן Rapistrum
עשבים חר־שנתיים ( ב א ק) ,זקופים ,שעירים בחלקיהם התחתונים
ולעתים גם בחלקיהם העליונים ,גובהם  60-30ס״מ .העלים התחתונים
ערוכים כשושנת ,בעלי פטוטרת :העליונים יושבים או בעלי פטוטרת.
התפרחת חסרת חפים .אורך הגביע  4-2מ״מ .אורך הכותרת 10-6
מ״מ ,צבעה צהוב .עוקץ־הפרי נוטה כלפי מעלה ,והפרי צמוד
או כמעט צמוד לגבעול :אורך העוקץ כאורך הפרק התחתון
של ה פ ת או קצר ממנו .הפרי קירח או שעיר ,בנ ד  2פרקים:
הפרק התחתון דו־מגורתי ובלתי נפתח ,מכיל  4-1זרעים :העליון
דמוי ביצה או חרוט (בזן טפוסי) או דמוי כדור קטום ,מקומט
ומגובשש (בזן מזרחי) ,מכיל זרע בורד.
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משפחת המצליבים
♦ (ח׳׳ש) שרות מעובדים ,שדות כור ,צומח עשבוני ,בתי־גירול
מופרעים .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהורה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון,
הגולן.
& ינואר-מאי( .ציורים  .)709 , 708טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
בקבוקון מקמט r . rugosum (L.) All.

פרבה Crambe
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,זקופים ,קירחים או שעירים .העלים התחתונים גדולים ,ערוכים כשושנת,
גזוריס־מנוצים ,העליונים קטנים בהרבה .התפרחת אשכול צפוף וחסר חפים המתארך באופן ניכר עם
הבשלת הפירות .הפרחים קטנים ,בעלי עוקצים ארוכים .עלי־הכותרת ארוכים באופן ניכר מהגביע,
צבעם לבן על פי רוב .הפרי תרמילון בלתי נפתח בעל  2חלקים :התחתון קטנטן ,רמוי עוקץ ועל פי
רוב חסר זרעים (לעתים רחוקות מכיל זרע  ,) 1החלק העליון כדורי ,מכיל זרע  , 1ניתק
מהתחתון בהב שלה.
 . 1עשבים רב־שנתיים .החלק הכדורי של הפרי בעל  4צלעות או
קמטים מקדקודו לבסיסו .בהבשלה ניתק כל החלק העל־אדמתי
ומתגלגל ברוח.
♦ (ר״ש) ערבות .נדיר .הגולן (נדיר מאור) ,הגלעד ,עמון,
מואב.
 $gמרס-מאי( .ציור  .)710טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
כרנה מזרחית C. orientaiis L.
* . 1עשבים חד־שנתיים .החלק הכדורי של הפרי חלק ,שחור בהב־
שילו .הצמח היבש אינו ניתק בהבשלה.
♦ (ח״ש) בתות ,שרות בור ,צל חורש ויערות פתוחים .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הי ר ק :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 >§gינואר-אפריל( .ציור  .) 711טיפוס התפוצה :צפון ומזרח
יס־תיכוני.
ברנה ספרדית C. hispanica L.

חלבינה Calepina
עשבים חד־שנתיים קירחים ושרועים ,גובהם  30-10ס״מ .העלים
התחתונים ערוכים בשושנת ,בעלי פטוטרת ,גזורים ודמויי כינור:
עלי הגבעול יושבים וחובקים את הגבעול ,בסיסם דמוי חץ .התפרחת
אשכול מרובה פרחים וחסר חפים ,מתארך באופן ניכר בהב שלת
הפירות .הפרחים זעירים ,אורכם כ־ 2מ״מ .עלי־הכותרת לבנים,
ארוכים מהגביע .עוקצי הפרי נוטים כלפי מעלה ,אורכם  12-7מ״מ.
הפרי כדורי או רמוי ביצה ,חר־זרעי ,בלתי נפתח ,קוטרו  4-2מ״מ,
בעל  2קמטי אורך ברורים ולעתים שנים נוספים :פניו מרושתים.
♦ (ח״ש) שדות ,בעיקר על קרקעות כבדות בהרים .מצוי .חוף
הגליל :הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה :מדבר יהודה :הגולן,
עמון ,מואב ,ארוס.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 712טיפוס התפוצה :צפון יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
חלבינה C. irregularis (Asso) Thell. nritthD
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סל 1ן Zilla
שיחים קוצניים ,קירחים ומנחילים ,גובהם  150-10ם״מ ,לעתים
קרובות נופם כדורי! הקוצים הם ענפים מוקשים הנושאים עלים
קטנים ,פרחים ופירות או שריריהם .הצמחים הצעירים בעלי שושנת
עלים רמויי מרית! עלי הגבעולים מעטים וקטנים ,יושבים ,נושרים
במשך הזמן .התפרחת מעוטת פרחים ,חסרת זרעים .הגביע דו־
שקי בבסיסו אורכו  7-4מ״מ .אורך הכותרת  20-6מ״מ ,צבעה
לילך או סגול עם עורקים כהים סגולים .הפרי דמוי ביצה או כדור,
מעוצה ,בלתי נפתח ,בעל  2מגורות חר־זרעיות ,בראשו מקור דוקרני.
( +ב״ש או ש׳) מדבריות חמים ,בעיקר בערוצי נחלים גדולים!
לעתים רחוקות גדל בצדי דרכים חדשות בגלילות שאינן מדבריות.
נ פ ק .פלשת! השפלה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-יוני( .ציור  ! 713צילום בעט׳  .)937טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
סלון קוצני z. spinosa (L.) Pranti

צנ1ן R aphanus
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח ) שעירים לפחות בחלקם התחתון .העלים התחתונים ערוכים בשושנת ,דמויי
כנור ,העליונים דמויי סרגל ,משוננים .התפרחת אשכול חסר חפים .הגביע רו־שקי בבסיסו .צבע
עלי־הכותרת לבן ,צהוב או סגול ולעתים קרובות בעלי עורקים סגולים .הפרי תרמיל ארוך בעל
שני חלקים :התחתון על פי רוב חסר זרעים ,קצר ורק :החלק העליון עבה ,ארוך ,בלתי נפתח ,מתפרק
לפרקי רוחב חר־זרעיים; המקור חסר זרעים.
 . 1הפירות משולשלים כלפי מטה .צבע הכותרת צהוב :אין עורקים
כהים על טרפי הכותרת.
( 4ח״ש) בתות ושטחים סלעיים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
עמק יזרעאל ,הגלבוע ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 714טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
החוקרים ( Greuter & Burdet ) 1983משייכים אותו לסוג נפרד
ומכנים אותו . Quidproquo confusum
צנון מ^ל של R. aucheri Boiss.
* . 1הפירות זקופים או מפושקים .צבע הכותרת לבן ,קרם ,סגול או
=> 2
ורוד ,הטרפים בעלי עורקים סגולים בולטים
 . 2החלק העליון של הפרי משונץ בין הזרעים ודומה למחרתת.
עלי־הכותרת לבנים או בצבע קרם ,בעלי עורקים כהים.
( 4ח״ש) שדות מעוברים ,שדות בור ,צומח עשבוני .נ פ ק.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,אדום.
 9sינואר-מאי( .ציור  .) 715טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
צנ 1ן מצוי aphanistrum L.
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*  . 2אין שנצים בין הזרעים והחלק העליון של הפרי דומה לקונוס
צר וארוך .צבע הכותרת סגול או ורוד עם עורקים סגולים כהים.
( 4ח״ש) שדות בור ,בתות .צומח עשבוני .מצוי .פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון!
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מרס-אפריל(.ציור  ! 716צי לו ם ב ע מ׳  .)9 3 8טי פו ס ה ת פו צ ה:
מזרח יס־תיכוני.
צנון פגיוני R. rostratus DC .
(ראה שם נרדף)

מ ח ח ת Enarthrocarpus
עשבים חד־שנתיים שעירים .העלים התחתונים ערוכים כשושנת ,גזוריס־מנוצים ודמויי כינור :עלי־הגבעול
בעלי פטוטרת או יושבים ,משוננים .הפרחים ,לפחו ת התחתונים ,מצויים כחיק חפים :העוקצים קצרים.
עלי־הגביע שווים בבסיסם .עלי־הכותרת ארוכים מהגביע ,צבעם צהוב עם עורקים סגולים על פי רוב.
הפרי תרמיל ארוך ,בלתי נפתח ,בן  2חלקים :התחתון קצר דו־קשוותי עם  3-0זרעים :העליון מכיל
זרעים רבים ,משונץ ביניהם ומתפרק לפרקי רוחב חד־זרעיים.

 . 1הפרי גלילי ,אורכו  10-3ס״מ! החלק התחתון בעל  1-0זרעים,
אורכו .צמחים של חוף הים.
( 4ח״ש) חולות וסלעים באזור החוף .נדיר .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 717טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
מ ח ח ת קקזתית E. arcuatus Labiii.

* . 1הפרי פחוס! אורכו עד  5ס״מ! החלק התחתון בעל  3-1זרעים.
=» 2
צמחי ערבות ומדבריות
 , 2אורך הפרח  7-6מ״מ .החלק התחתון של הפרי בעל  3-2זרעים
ואורכו עד  14מ״מ! החלק העליון בעל  6-3זרעים.
( 4ח״ש) שדות וערבות .נריר מאור .פלשת! צפון הנגב!
ערבות הירדן.
 #פברואר-אפריל .טיפוס התפוצה :מערב יס־תיכוני .על פי
הספרות ,נאסף בגלילות הנזכרות בתחילת המאה.
מ ח א ת  3נ 1א ת E. lyratus (Forssk.) DC.

*  . 2אורך הפרח  15-9מ״מ .בסים הטרף של עלי־הכותרת צבוע
סגול בהיר .חלקו התחתון של הפרי בעל  2-1זרעים ואורכו
כ־  4מ״מ! החלק העליון בעל  12-8זרעים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ואשפתות בערבות ובמדבריות .נ פ ק
ושולט בכתמים .פלשת! צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה.
& ינואר-אפריל( .ציור  ! 718צילום בעט׳  .)950טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי.
מ ח א ת משנצת E. strangulatus Boiss.
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אברים Cordylocarpus
עשבים הר־שנתיים שעירים וזקופים ,גובהם  60-15ס״מ! הגבעולים
בעלי  4צלעות .העלים התחתונים דמויי אזמל רחב או ביצה מוארכת,
העליונים מוארכים וכמעט יושבים ,תמימים או משוננים או שסועים
מעט .התפרחת חסרת חפים .אורך עלי־הגביע כ־ 4מ״מ .אורך עלי־
הכותרת כ־ 8מ״מ וצבעם צהוב חיוור או קרם .הפרי מפושק ,בלתי
נפתח ,אורכו כ־ 2ס״מ והוא עשוי  2חלקים :החלק התחתון חלק,
גלילי וארוך ,בן  4-1מגורות חר־זרעיות! החלק העליון חר־זרעי,
רחב ,קצר ומגובשש.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר מאוד .דרום פלשת.
& אפריל( .ציור  .) 719טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

אכרם מגבששים C. muricatus Desf.

מ שפחת הרכפתיים

resedaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים רחוקות שיחים ,קירחים או שעירים .העלים מסורגים על פי
רוב ,תמימים או חתוכים במידה שונה .התפרחת אשכול או שיבולת ,בעלת חפים .הפרחים רו־מיניים
או לעתים רחוקות חד־מיניים ,בלתי נכונים .עלי־גביע ( .8-4 )- 2עלי־כותרת ( , 8-4 )- 2לעתים רחוקות ,0
העליונים שבהם גדולים מהתחתונים .אבקנים  , 40-3קבועים על פי רוב ביחד על מצעית דמוית דיסקוס.
השחלה עלית ,יושבת או נישאת על עוקץ .עלי־השחלה מאוחים על פי רוב ,מספרם  , 7-2נושאים בראשם
את הצלקות .הפרי הלקט רב־ורעי בעל מגורה אחת הנפתחת ב־  ) 5-( 4-3שיניים או הלקט בן  7-6מגורות,
או ענבה עסיסית.
 . 1שיחים מדבריים בעלי גבעולים ירוקים ,רותמיים .העלים דמויי סרגל ,נושרים בתקופת היובש.
עלי־הכותרת חסרים .הפרי ענבה.
=> עמ'  269ך  93תן Ochradenus
* . 1עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הגבעולים והעלים שונים מהנ״ל .מספר עלי־הכותרת  . 8-2הפרי
=> 2
הלקט
 . 2מספר עלי־הכותרת  . 2מספר האבקנים על פי רוב  . 3המצעית אינה דמוית דיסקוס .חד־שנתיים
נמוכים בעלי עלים תמימים ,צרים ודמויי סרגל.
=> עמ׳  270בת־ןכפה Oligomeris
*  . 2מספר עלי־הכותרת  . 8-4מספר האבקנים עולה על  8על פי רוב .המצעית דמוית דיסקוס מלוכסן
י=> 3
 . 3העלים פשוטים .הפרי כדורי ומחולק ל־ 6מגורות כמעט נפרדות .העוקץ נושא־השחלה ארוך מהגביע.
עלי־גביע ועלי־כותרת  . 5צלקות . 6
=־> עמ׳  274ששן Cayiusea
*  . 3העלים גזורים על פי רוב .הפרי מוארך ובעל מגורה אחת .העוקץ נושא־השחלה קצר בהרבה מהגביע
או חסר .עלי־גביע ועלי־כותרת  . 8-4צלקות .4-3
=־> עט׳  270רכפה Reseda

רכפתן Ochradenus
שיחים קירחים ,ענפים ,גובהם  0 150-50״מ .הגבעולים ירוקים,
רותמיים ,מתעצים .העלים דמויי סרגל ,שפתם תמימה ,הם נושרים
זמן לא רב לאחר הלבלוב .התפרחות דמויות שיבולת ,ענפיהן
קשיחים; החפים זעירים .הפרחים קטנים חר־מיניים או לפעמים
דו־מיניים (חר־ביתיים או פוליגמיים) .עלי־גביע  . 6-4עלי־הכותרת
חסרים .אבקנים  . 13-10הפרי ענבה ,קוטרה  6-4מ״מ ,צבעה לבן
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במלוא ההבשלה ,בראשה  3שיניים והיא מכילה זרעים צהובים או
הומים.
( 4ח״ש) ערוצי נחלים וסרקי סלעים במדבריות חמים .נ פ ק .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב :הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,מואב,
אדום.
י  $דצמבר־מאי( .ניתן למצוא צמחים פורחים כמעט בכל עונות
השנה)( .ציורים  ! 721 , 720צילום בעמ׳  .) 954טיפוס התפוצה:
סודני.

ךכפתן מךכךי 0. baccatus Deiile
בת־רכפה Oligomeris
עשבים חד־שנתיים או דו־ שנ תיי ם(ב א ק) ,קירחים ומכחילים ,גובהם
 40-10ס״מ .העלים ערוכים לאורך הגבעול ,מסורגים או בקבוצות,
צרים ,רמויי סרגל או מרצע ,תמימים .התפרחות דמויות שיבולת,
זקופות! החפים נשארים לאחר הפריחה ,אורכם  2-1מ״מ .הפרחים
דו־מיניים או חד־מיניים (צמחים חד־ביתיים) ,אורכם  2-1מ״מ,
יושבים כמעט .עלי־גביע  , 5-2אינם נושרים ,דומים לחפים אך קצרים
מהם .עלי־הכותרת ארוכים מעלי־הגביע ,פשוטים או בעלי אונות,
צבעם לבן .אבקנים  . 3השחלה ב ת  4מגורות ,בעלת  4שיניים בראשה
ו־ 8חריצי אורך! אורכה  4-3מ״מ .הזרעים חלקים.
( 4ח״ש או ד״ש) תשתית חצצית במדבריות חמים .מצוי .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב! מלבר שומרון ,מדבר
יהודה ,בקעת כנרות ,בקעת יס־המלח ,הערבה! מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)722טיפוס התפוצה :סודני.
linifolia (Homem.) Macbride.0
בת־רכפה מךצענית
(ראה שם נרדף)

רכפה Reseda
:עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .העלים גזורים־מנוצים או מחולקים לאונות ,לעתים
רחוקות העלים תמימים .התפרחת אשכול דמוי שיבולת ,בעלת חפים .הפרחים רו־מיניים .עלי־גביע
 . 8-4עלי־כותרת  , 8-4צבעם לבן ,צהוב או צהבהב־ירוק! העליונים שבהם ולעתים גם הצדדיים גזורים
לאונות צרות .אבקנים ( , 40-10)- 7עולים מדיסק שאינו במרכז הפרח .השחלה בעלת  ) 5-(4-3עלי־שחלה
המאוחים עד ראשה או עד  2/3אורכה! הצלקות כמספר עלי־השחלה ,יושבות :הביציות מרובות,
השליה דופנית .הפרי הלקט כעל מגורה אחת ,פתוח בראשו.
' . 2x 1כל העלים תמימים ,דמויי אזמל או סרגל ,שפתם לעתים
גלית .עלי־גביע  .4עלי־כותרת  ,4צהובים .אבקנים כ־, 20
אינם נושרים לאחר ההפריה .בפרי  3חריצי אורך עמוקים
וקמטי רוחב ברורים ,בראשו  3שיניים חדות.
( 4ח״ש או ר״ש) שרות בור וצומח עשבוני .נדיר .עמק
יזרעאל ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! הגולן ,עמון,
אדום.
מרס-מאי(ציור  .) 723טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

וכפת הצבעים R. luteola L.
כל העלים או רק העליונים גזורים או מחולקים
מספד עלי־הכותרת ועלי־הגביע  5או יותר (לעתים
)4
מספר השיניים בראש הפרי  .) 5(4צבע הכותרת לבן
מספר השיניים בראש הפרי  . 3צבע הכותרת צהוב

לאונות.
רחוקות
=> 2
■=> 3
או לבן

משפחת הרכפתיים
.3

עשבים חר־שנתיים או רו־שנתיים ,גובהם  80-30ס״מ .עלי־
הכותרת ארוכים בהרבה מעלי־הגביע .אורך ההלקט 13-8
מ״מ ,צר בראשו מתחת לשיניים .צמחי החבל הימ־תיכוני.
( 4ח״ש או ד״ש) שרות בור ,חורבות ,קירות ,חומות
ואשפתות .נ פ ק .חוף ה ג ל ל ,עמק עכו ,השרץ ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,אדום.
 $gפברואר-נובמבר( .ציור  ; 724צילום בעט׳  .)975טיפוס
התפוצה! יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
רכפה לבנה R. alba L.

*.3

עשבים חד־שנתייס ,גובהם  50-10ס״מ .עלי־הכותרת ארוכים
מעט מאור מעלי־הגביע .הפרי אינו צר מתחת לשיניים! אורכו
 8-4מ״מ .צמחי מרבד.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נ פ ק .השפלה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרץ ,מרבד
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה; עמון ,מואב,
אדום.
 $3פברואר-מאי( .ציור  .)725טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
רכפה קטנת־פרחים R. decursiva Forssk.

.4

( )2קוטר הפרי גדול פי  2מאורכו ,לאורכו  6חריצים עמוקים
היוצרים מעץ  6מגורות (בפרי יש מגורה אחת המחולקת
באופן לא מלא ל־ .)6הזרעים חלקים .זירי האבקנים שעירים.
( 4ח״ש) שדות בור ,צומח עשבוני ,ערבות .נדיר .הרי
יהודה ,צפץ הנגב! ה ג לן ,מואב.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 726טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
רכפה פרסנית R. globulosa Fischer et C.A. Meyer

.6

*.6
.7

קוטר הפרי שווה לאורכו או קטן ממנו! אם יש חריצים לאורך
=>5
3
=>6
צבע הכותרת צהוב או קרם
=>8
לבן
צבע הכותרת
הפירות הבשלים זקופים או מפושקים אך לא משולשלים.
הזרעים חלקים ומבריקים.
( 4ח״ש או ד״ש) שרות בור ,אשפתות ,חורבות ,צדי דרכים.
נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב; בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מרבד יהודה; הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 #ינואר -יולי( .ציור  .)727טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
וכפה צהנ ה R. lutea L.

הפירות הבשלים משולשלים כלפי מטה .הזרעים מגובששים
=־> 7
הבליטות שלאורך הפרי מחוספסות או שעירות; קוטרו ואורכו
 15-10מ״מ .העלים התחתונים תמימים ,מרבית עלי הגבעול
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שסועים לאונות שמספרן עולה על  . 3הגבעולים שעירים
ומכוסים פטמות ,אורכם  70-30ס״מ.
♦ (ח״ש) שדות בור ובתות ספר .מצוי .חוף הגליל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגולן ,הגלעד ,אדום.
& פבוואר-מאי( .ציור  .) 728טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
(אנדמי).

רכפה גדולה R. alopecuros Boiss.

הבליטות שלאורך הפרי חלקות :אורכו וקוטרו  11-9מ״מ.
מרבית העלים תמימים ,חלק מהעלים העליונים בעלי  3אונות.
הגבעולים קירחים או מקריחים ,אורכם  30-20ס״מ.
( 4ח״ש) קירות .נדיר מאוד .הגליל העליון.
מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :בלתי ידוע.
כנראה פליט־תרבות שלא התאזרח.

רכפה.ריחנית R. odorataL.
.8
.8

=9 >5
( )5הגביע נושר זמן קצר לאחר הפריחה
הגביע אינו נושר לאחר הפריחה ונותר על הצמח זמן רב
=>

.9

10

העלים והגבעולים מכוסים בליטות ,מעין גבשושים .זירי
האבקנים נשארים מתחת לפרי הבשל .אורך הפרחים 4-3
מ״מ.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות :שולט בכתמים על מחשופי
קירטון ובמקומות מלוחים .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,ררום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ימ־המלח ,הערבה :אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 729טיפוס התפוצה :מזרח סהרו-
ערבי.

רכפה מגבששת R. muricata C. Presi
* .9

העלים והגבעולים חלקים ,כמעט קירחים או בעלי שערות
דלילות .זירי האבקנים נושרים לאחר הפריחה והפרי אינו
מלווה בחלק נוסף של הפרח .אורך הפרחים  2-1מ״מ.
♦ (ח״ש ,ד״ש או ר״ש) ערוצים וסלעים במדבריות חמים.
נפוץ .הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח :הערבה.
& פברואר-דצמבר( .ציור  : 730צילום בעמ׳  .)975טיפוס
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

רכפה דקת־שבילת R. stenostachya Boiss.

 ) 8( . 10עלי־הכותרת העליונים מחולקים ל־  3אונות ,האונה הא 
מצעית תמימה וצרה ,האונות הצדדיות כמעט תמימות .החפים
נשירים על פי רוב .הפירות זקופים או משולשלים.
( 4ח״ש) מדבריות חמים .מצוי .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 731טיפוס התפוצה  :מערב סודני.

רכפת בואסיה R. boissien Mueller

משפחת הרכפתיים
* . 10האונות הצדדיות של עלי־הכותרת העליונים שסועות עמוק
לאונות צרות וארוכות .החפים אינם נושרים על פי רוב
11

 . 11הגביע והפרי הבשלים משולשלים .הזרעים מקומטים־מגובש־
=> 12
שים .צמחי קרקעות חוליות
* . 11הגביע הבשל זקוף .הזרעים חלקים .צמחי ערוצים במדבריות
חמים.
♦ (ח״ש) מדבריות חמים .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב; מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
< $פברואר-אפריל( .ציור  .)732טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
(אנרמי).

(ראה שם נרדף)
. 12

ונפת ןפ־המלח

urnigera WebbR.

האבקנים אינם נושרים לאחר ההבשלה .השחלה יושבת ואינה
נישאת על עוקץ .הגבעול מכוסה בדלילות במעין־קמח .צמחי
מדבריות.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במדבר .נריר .מערב הנגב ,דרום
הנגב :הערבה :אדום.
& פברואר-אפריל( .ציורים  .) 734 , 733טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

רכפה ערנית

r . arabica Boiss.

* . 12האבקנים נושרים לאחר ההבשלה .השתלה נישאת על עוקץ
קצר .הגבעול מחוספס בצפיפות בבליטות ובפטמות עבות.
צמחים ריחניים של חולות החבל הים התיכוני.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות ,במיוחד חול־חמרה .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :צפון הנגב.
 #רצמבר-פברואר( .ציור  .) 735טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
וכ פ ה מזרחית R. orientalis (Mueller) Boiss.
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ש שן Caylusea
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,שרועים ושעירים .העלים תמימים,
דמויי אזמל או סרגל .התפרחת אשכול דמוי שיבולת ,בעלת חפים.
עלי־גביע  , 5אינם נושרים לאחר ההבשלה .עלי־כותרת  , 5בלתי
שווים ,מחולקים לאונות דמויות סרגל; צבעם לבן .אבקנים . 15-10
השחלה בת  6עלי־שחלה (לעתים רחוקות  5או  )7כמעט חופשיים,
נישאת על עוקץ .ההלקט עגלגל ,מורכב מ־ 6מגורות המכילות 2-1
זרעים.
♦ (ח״ש או ר״ש) ערבות וערוצים במדבר .מצוי .פלשת! צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
י  $ינואר-יולי( .ציור  .) 736טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
hexagyna (Forssk.) GreenC.
מאפיר
(ראה שם נרדף)

משפחת המ 1ףנגץם

moringaceae

עצים או שיחים משירי עלים .העלים מסורגים ,מנוצים  3-2פעמים לעלעלים קטנים נגדיים או מסורגים.
התפרחת מכבד חיקי ,בעלת חפים .הפרחים רו־מיניים ,בלתי נכונים ,בעלי צינור קצר מאור המקיף
את דיסק המצעית .עלי־גביע  . 5עלי־כותרת  , 5בלתי שווים .אבקנים  , 10מהם  5ארוכים ובעלי
מאבקים ו־  5-3קצ ת ם וחסרי מאבקים .השחלה עלית ,בת  3עלי־שחלה ומגורה אחת ,השליה דופנית.
הפרי הלקט ארוך רב־זרעים ,מסתיים במקור ונפתח ב־  3קשוות.

מ 1ךינגה M oringa
עצים שקליפת ענפיהם לבנה .העלים ארוכים; בתנאים שחונים
העלעלים נושרים ונותרים צירי עלה ירוקים .צבע הכותרת לכן־ורור.
אורך הפרי  30-10ס״מ .יתר הסימנים ראה בתיאור המשפחה.
( ♦ Vע׳) נאות מדבר ,ערוצים וסלעים במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח ,הערבה :הגולן,
עמון ,מואב ,אדום( .גם בררום סיני).
 >$$מרס-מאי( .ציור  ; 737צילום בעט׳  .)972טיפוס התפוצה :מזרח
סודני.

(ראה שם נרדף)

משפחת הךלבץם

מורינגה רתמית

peregrins (Forssk.) FioriM.

platanaceae

עצים חד־ביתיים גבוהים ,קליפת הגזע מתקלפת ומותירה גזע בעל כתמי צבע שונים .העלים מסורגים,
פשוטים ,שסועים כעין כף־היד ל־  7-3אונות :פטוטרת העלה מורחבת בבסיסה ומכסה על הניצן החיקי:
עלי־הלוואי קטנים ,דמויי נדן קרומי .התפרחות מורכבות מ־  7-1קרקפות כדוריות חד־מיניות המסודרות
לאורך צירים חסרי עלים ; הקרקפות הנקביות מצויות על צירים נפרדים מהזכריות או על צירים משותפים
(אז הנקביות סמוכות לענפים המעוצים) .עלי־העטיף זעירים .מספר עלי־הגביע ,עלי־הכותרת ,האבקנים
והעלייס בכל פרח  . 8-3קרקפת הפירות מורכבת מאגוזיות חד־זרעיות ,קוטרה  3.5-2ס״מ :האגוזית
זעירה ,בעלת ציצת שערות ארוכות.

משפחת הרלביים

275

דלב Platanus
סימני הסוג והמין ניתנים בתיאור המשפחה.
( 4ע׳) גדות נהרות ,נחלי איתן וליד מעיינות .נדיר .הגליל העליון,
הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 98אפריל-מאי( .ציור  ! 738צילום בעמ׳  .)958טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
מוגן על ירי החוק !

דילב מזךחי L.

מ שפחת הטבוךיתץם

ssulaceae

עשבים או שיחים ,קרחים או שעירים .העלים בשרניים על פי רוב ,מסורגי״ ,״״ --״ <״ ״ , , ,״,
תמימים ,לעתים משוננים ,חרוקים או שסועיס־מנוצים .הפרחים נכונים ,דו־מיניים .עלי־גביע  , 30-3כרגיל
 , 5על פי רוב מפורדים .מספר עלי־הכותרת כמספר עלי־הגביע .מספר האבקנים כמספר עלי־הכותרת
או כפול ממנו ,על פי רוב ערוכים בשני רורים .השחלה עלית ,מספר עלי־השחלה כמספר עלי־הכותרת,
נפרדים או מאוחים בבסיסם .הפרי מ ק ו ח ממספר מפוחיות גלדניות או קרומיות .הזרעים זעירים ,יחידים,
מועטים או מרובים בכל מפוחית.
 . 1העלים נגדיים ,מאוחים בבסיסם ,לא בשרניים או בשרניים מעט.
קרסולה Crassuia
=> עט׳ 275
H 1
העלים מסורגים או ערוכים בשושנת ,אינם מאוחים בבסיסם ,בשרניים=>2
העלים התחתונים עגולים או כמעט עגולים ,דמרי תריס ובעלי פטוטרת .הכותרת צינורית ובראשה
אונות קצרות.
=> עט׳  276טבורית Umbilicus
העלים יושבים ,מוארכים .אונות הכותרת ארוכות או הכותרת מפורדת עלים=>3
או כדוריים=>4
עלי־הכותרת מפורדים עד לבסיסם או כמעט ער לבסיסם .העלים גליליים
*  . 3הכותרת דמוית פעמון ,עלי־הכותרת מאוחים ער כרי מחצית אורכם .העלים ערוכים כשושנת ,רמרי
מרית ושטוחים.
=> עט׳  276שושנתית Rosuiana
 . 4הגביע חופשי .הפרי מקובץ ממספר מפוחיות הנפתחות בהבשלה ,בכל אחת מעט זרעים.
=> עט׳  277צורית Sedum
*  . 4הגביע מעורה בגבעול .הפרי מקובץ ממעט מפוחיות חד־זרעיות שאינן נפתחות בהבשלה.
=> עמ ׳  279זערורית Teimissa
t

קרסולה Crassuia
עשבים חר־ שנ תיי ם( ב א ח) ,קרחים ,גובהם  10-5ס״מ .העלים נגדיים ,צפופים ומכסים על הענפים  ,מאוחים
בבסיסם ,בשרניים מעט ,או שאינם בשרניים .הפרחים לבנבנים ,ערוכים בחיק העלים ,בוררים או בקבוצות
ונישאים על עוקצים .עלי־גביע ועלי־כותרת  .4-3הפרי מקובץ מ־ 5מפוחיות דו־זרעיות.
 . 1העלים ועלי־הגביע מחוררים בראשם ולעתים בעלי זיף קצר.
הפרחים ערוכים בקבוצות צפופות! עוקצי־הפרחים קצרים
מהעלים החופים.
♦ (ח״ש) כיסי קרקע על סלעים ,צל סלעים או צל שיחים
ועצים ,לעתים רחוקות חול־לס .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח :הגלעד.
> ינואר-מאי( .ציור  .)739טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
8s

(ראה שם נרדף)

קרסולה מכנפת C. alata (Viv.) A. Berger
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* . 1העלים ועלי־הגביע קהים בראשם .הפרחים בודדים בחיק
העלים! עוקצי־הפרחים ארוכים מהעלים החופים.
♦ (ח״ש) קרקעית שלוליות חורף במהלך התייבשותן .נדיר.
השרון :הגליל העליון ,השפלה ,הרי יהודה :הגולן.
& אפריל .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־תיכוני.

קדסולת ואילנט C. vaiiiantii (Wiiid.) Roth

טבורית Umbilicus
עשבים רב־שנתיים קרחים בעלי פקעת או קנה־שורש .הגבעול
אינו מסועף על פי רוב .העלים בשרניים ,מסורגים ,התחתונים
ערוכים בשושנת ,בעלי פטוטרת ארוכה ,עגולים ודמויי תריס,
חרוקים בשפתם :העלים העליונים יושבים ,דמויי יתד או אזמל.
התפרחת אשכול .הפרחים משולשלים ,אופקיים או פונים כלפי
מעלה .אורך עוקץ הפרח כמחצית אורך החפים .הגביע קטן ,בן
 5אונות .אורך הכותרת  10-6מ״מ ,פי  6-4מאורך הגביע ,צבעה
צהבהב־לבן לעתים עם כתמים אדומים ,היא דמוית פעמון ובעלת
 5אונות .הפרי מקובץ מ־ 5מפוחיות .הזרעים זעירים ורבים.
♦ (ר״ש) סדקי סלעים ,גדרות ,קירות ,כתלים ובצל שיחים בחולות
החוף .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-יוני( .ציור  : 740צילום בעמ׳  .)944טיפוס התפוצה :מזרח

יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

טבורית נטוןה U. intermedius Boiss.

740
שו שנתית R osularia
עשבים רב־שנתיים שעירים או קרחים .העלים בשרניים ,יושבים וערוכים כשושנת ,בראש גבעול
פשוט וקצר ,רמויי מרית .התפרחת מכבד מסועף .הכותרת ורדרדה ,מאוחת עלים ,דמוית צינור או
פעמון עם  5אונות ברורות .אבקנים  . 10עלי־השחלה מפורדים .הפרי מקובץ מ־ 5מפוחיות מרובות
זרעים.
האבקנים חבויים בצינור הכותרת .אורך הגביע הפורה  2מ״מ.
המפוחיות קרחות.
♦ (ר״ש) צוקים וסלעים מחוררים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל :החרמון ,הגלעד.
& מרס-יוני( .ציור  : 741צילום בעמ׳  .)976טיפוס התפוצה:
מזרח יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שושנתית הלבנון R. libanotica (LabiU.) Muirh.
(ראה שם נרדף)
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* . 1אורך העלים עד  3ס״מ .אורך אונות הכותרת כמחצית אורכו
של צינור הכותרת .האבקנים בולטים מתוך צינור הכותרת.
אורך הגביע הפורה  4מ״מ .המפוחיות ריסניות.
( 4ר״ש) צוקים וסלעים מחוררים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 742טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
שושנתית משיךטטת R. lineata (Boiss.) A. Berger
(ראה שם נרדף)

צוךית Sedum
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,נשירים או ירוקי־ער .הגבעולים בשרניים על פי רוב ולעתים מעוצים?
במקצת .העלים פשוטים ותמימים ,בשרניים ,מסורגים על פי רוב ,לעתים נגדיים ,או ערוכים ברורים או
בשושנת .התפרחת חר־בדית או רב־בדית .הפרחים רו־מיניים על פי רוב :מספר האיברים הפרח 5
או כפולה שלו ,לעתים בכפולה של  4-3או  . 10-6עלי־גביע  5מפורדים או מאוחים בבסיסם .עלי־
כותרת  , 5לעתים רחוקות  4או  . 10-6אבקנים ( .) 12-( 10)- 5עלי־השחלה מפורדים או מאוחים בבסיסם.
בין השחלה לבין הכותרת ,בבסיס האבקנים ,יש צופנים קשקשיים ,ראשם תמים ,משונן או בעל אונות
הסוג .הפרי מורכב ממפוחיות רב־זרעיות .הזרעים זעירים.
כל השנה=> 2
עלים
4
=>
 . 2העלים קהים בראשם ,אורכם פחות מ־ 1ס״מ .עלי־הכותרת
צהובים.
♦ (ר״ש) גומות בסלעים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון :
החרמון.
> מאי-יולי( .ציור  .) 743טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
83

צורית ןונית S. laconicum Boiss. et Heldr.
*  . 2העלים מחודדים בראשם ,אורכם עולה על  1ס״מ .עלי־הכותרת
=» 3
 . 3העלים גליליים למחצה ,נעשים צרים כלפי בסיסם ,אורכם מגיע
עד  2.5ס״מ ,רוחבם  5-2מ״מ ועוביים כ־ 2מ״מ .עלי־הכותדת
ירקרקים או לבניס־צהבהבים .צמחים זקופים ,גובהם 60-15
ס״מ.
♦ (ר״ש) גומות וסדקים בסלעים וציבורי אבנים .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע ,מדבר שומרון.
 $יוני-יולי( .ציור  : 744צילום בעט׳  .)952טיפוס התפוצה:
ימ־תיכוני.
משמש כצמח נוי.

(ראה שם נרדף)

צורית גבוהה S. sediforme (Jacq.) Pau

*  . 3העלים דמויי מרצע ,אורכם  1.5-1ס״מ :העלים בענפים בלתי
פורחים ובחלקם התחתון של ענפי הפריחה מורחבים בבסיסם,
רעופים וחובקים את הענף בשפתם הקרומית .צמחים שרועים,
גובהם עד  5ס״מ.
( 4ר״ש) מדרונות חצציים :רום  2,200-1,300מ׳ .נ פ ק.
החרמון.
> אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
83

(ראה שם נרדף)

צומת לופתת s. ampiexicauie DC.

טבוריתיים
=> 5
 ) 1( .4צבע הכותרת צהוב או קרם
■=> 6
*  .4צבע הכותרת לבן ,ורוד או אדמדם
 . 5העלים הראשונים ערוכים בשושנת ,בשרניים אך שטוחים ,דמויי
מרית או דמויי ביצה! העלים המלווים את הפרחים שטוחים
או דמויי גליל חצוי .אורך עלי־הכותרת כאורך אונות הגביע או
מעט ארוך מהן .מספר האבקנים  5או  . 10הצופנים דמויי מרית,
מעוגלים בראשם באוכלוסיות החוף (ציור  745ג) ,משוננים או
מחודדים בראשם באוכלוסיות ההרים.
♦ (ח״ש) סדקים וגומות בסלעים .נדיר .חוף הגליל ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע:
הגולן.
 #אפריל-מאי( .ציור  : 745צילום בעט׳  .)952טיפוס התפוצה :
צפון ומזרח יס־תיכוני.

צורית חופית s. litoreum Guss.

*  . 5אורך עלי־הכותרת פי  6או יותר מאורך אונות הגביע .מספר
האבקנים  . 14-10הצופנים דמויי מלבן ,תמימים או בעלי שתי
אונות קצרות בראשם.
♦ (ח״ש) גומות וסדקים בסלעים .נדיר .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
־ח
הרי יהודה :הגלבוע ,מדבר יהודה :הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .) 746טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

ארצישראלית S. *palaestinum Boiss.
צורית
 •• I VV ■ 1 1י
מאונות הגביע
הגביע

0 .4

 )4( . 6מספר האבקנים  10או יותר .עלי־הכותרת ארוכים פי 6-4
=> 7
*  . 6מספר האבקנים  5או  . 4עלי־הכותרת ארוכים פי  3-2מאונות
=> 8
 . 7קשקשי הצופנים שסועים או גזורים בראשם לאונות .אבקנים
 , 16-12זיריהם חלקים בבסיסם.
♦ (ח״ש) גומות וסדקים בסלעים קשים ,חולות בצל שיחים.
מצוי .השרון  :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  : 747צילום בעט׳  .)966טיפוס הת
פוצה :מערב אירו־סיבירי ומזרח יס־תיכוני.

צומת ספרדית S. hispanicum L.
*  . 7קשקשי הצופנים אינם שסועים בראשם .אבקנים  : 10בבסיס
הדרים יש בליטות שקופות.
♦ (ח״ש) סלעים וקרקע אבנית .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח :הגולן ,הגלער ,עמון ,מואב.
♦ פברואר-אפריל( .ציור  .) 748טיפוס התפוצה :מזרח ים־
ח
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

צומת חורת s. pallidum mb.
 )6( . 8צמחים שגובהם  6-2ס״מ ,קרחים .העלים הראשונים ערוכים
בשושנת ,אורך העלים  6-2מ״מ רוחבם כ־ 2מ״מ ,הם רמויי
ביצה ער דמויי מרית .מספר האיברים בפרח הוא כפולה
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של  5או  .4עלי־הכותרת מתתדדים בהדרגתיות בראשם .אבקנים
(  5)- 4הפרי קרח! המפוחית מעוגלת בחלקה העליון.
♦ (ח״ש) גומות עם קרקע ררודה על סלעים קשים ובין
טחבי־עלים בגומות כאלה! צרי דרכים שרוססו בקוטלי עשבים.
מצוי .השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה ,הרי
יהודה ,הר הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה! הגולן,
הגלעד.
 #מרס-אפריל( .ציורים  .) 750 , 749טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני.

(ראה שם נרדף)

צווית אדמה S. caespitosum (Cav.) DC.

*  . 8צמחים שגובהם  15-5ס״מ ,שעירים! השערות פשוטות או
בלוטיות .העלים צפופים בחלקו התחתון של הצמח ומרווחים
בחלקו נושא הפרחים ,אורכם  15-5מ״מ ,הם גליליים או במעט
גליליים .מספר האיברים בפרח הוא כפולה של  . 5עלי־הכותרת
מתחדדים בראשם למעין זיף .אבקנים  . 5הפרי מכוסה על
פי רוב שערות בלוטיות .בחלקה העליון של המפוחית יש

קריז♦
♦ (ח״ש) גומות ררורות וסדקים בסלעים .נדיר .הכרמל!
החרמון.
 #מרס-אפריל( .ציור  .)751טיפוס התפוצה :מערב אירו־
סיבירי ויס־תיכוני.

צורית נלוטית S. rubens L.

זערורית Telmissa
.
ן-עשבים חד־שנתיים נמוכים ,בשרניים ,מאדימים ,דומים לצמחי
צורית חר־שנתיים .העלים התחתונים אינם ערוכים בשושנת .הפרחים
זעירים ,אורכם פחות מ־ 2מ״מ ,יושבים מעט מעל חיקי העלים
או לצד החפים .הגביע מעורה בחלקו לציר התפרחת .עלי־גכיע
( .)5-( 4)- 3עלי־כותרת ( ,) 5-( 4)- 3צבעם לבן .אבקנים (.) 5-( 4)- 3
הפרי על פי רוב בן  )4 -( 3מפוחיות חר־זרעיות.
♦ (ח״ש) קרקע בעומק פחות מ־ 10ס״מ על סלעים קשים .נפוץ.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון
הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,עבר הירדן המזרחי.
 $3ינואר-אפריל( .ציור  ! 752צילום בעט׳  .)970טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.
זערורית(צווית) קטנה  .T. microcarpa (Sm.) Boiss 1.פו-ח~
(ראה שם נרדף)

0
ב .גבעול פוחז

הבקעצוריים
משפחת  ! -־. . !1
• —:

saxifragaceae

עשבים ,שיחים או עצים נמוכים .העלים בדרך כלל מסורגים ,עם או בלי עלי־לוואי קטנים .התפרחות
בחיק עלים או בקצות ענפים או הפרחים בוררים בחיק עלים .הפרחים רו־מיניים או לעתים רחוקות
חר־מיניים (ואז הצמחים דו־ביתיים) ,נכונים על פי רוב ,מספר איבריהם בכפולה של  5ולעתים
האבקנים
רחוקות פחות .מספר
עלים (בצמחי ה א ^  .עלי־בותרת  , 5לעתים
בת( 2או
או תחתית למחצה,
 ,לעתים נדירות פחות .השחלה עלית או תחתית
לעתים רחוקות  ) 12-3עלי־שחלה ,מאוחים או לעתים רחוקות מפוררים! עמודי־עלי כמספר עלי־השחלה,
חופשיים או מאוחים .הפרי הלקט או ענבה ,לעתים רחוקות אגוזית או מפוחית.
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משפחת הבקעצוריים
בקעצור Saxifraga

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים או ערוכים בשושנת ,בעלי פטוטרת ארוכה או
קצרה! הטרף בעל אונות רחבות מתחדדות בראשן ,לפעמים תמים .הפרחים מבודדים בחיק עלים
או חפים ,בעלי עוקץ ארוך .עלי־גביע או אונותיו  . 5עלי־כותרת  . 5אבקנים ( 8־) . 10השחלה עלית
״* תחתית .הפרי הלקט רב־זרעי בעל  2מקורים ,נפתח ב־ 2קשוות .הזרעים רבים ,מגובששים.

 . 1השחלה עלית .העלים דמויי כליה ,בעלי אונות משולשות,
רחבות .הענפים שרועים.
♦ (ח״ש) חורש .נדיר מאוד .הגליל העליון ,הכרמל! החרמון.
אפריל( .ציור  .) 753טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
החירש s. hederacea L.
בקעצור
v
־
ו ־ 1ן

* . 1השחלה תחתית או כמעט תחתית .העלים דמויי ביצה הפוכה
או אזמל ,תמימים או בעלי אונות צרות ועמוקות .הגבעולים
זקופים.
♦ (ח״ש) סדקי סלעים .נדיר מאוד .החרמון ,הגולן.
 #פברואר-מאי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
נ.קעצור שלש־האונות s. tridactylites L.

מ שפחת הוח־יים

rosaceae

עצים ,שיחים ,בני־שיח או עשבים קוצניים או בלתי קוצניים .העלים מסורגים על פי רוב ,פשוטים או
מורכבים ,בעלי עלי־לוואי .הפרחים רו־מיניים על פי רוב ,נכונים ,בוררים או בתפרחת .הגביע בעל ()- 4
 5אונות או עלים .עלי־הכותרת כמספר עלי־הגביע ,לעתים רחוקות פחות או חסרים .הכותרת ,האבקנים
והגביע מעורים פחות או יותר בבסיסם ויוצרים ״צינור פרח״ .השחלה עלית ,תחתית או תחתית־למחצה!
עלי־השחלה מפורדים או מאוחים ,מספרם אחר או הרבה .הפרי אגוזית בוררת או קיבוץ של אגוזיות
או קיבוץ של מפוחיות או בית־גלעין או ענבה.
=>2
העלים מורכבים
=>8
פשוטים ,בעלי אונות או חסרי אונות
*. 1
העלים
=>3
קוצניות לאורכם
מכוסים בליטות
וקרניים או .2
*
=>5
אינם . 2קוצניים ואינם מכוסים בליטות קוצניות
הענפים
 .3הפרחים חסרי כותרת ,חר־מיניים ,ערוכים בשיבולים קצרות חד־מיניות או מעורבות .הפרי חום,
ציפתו ספוגית ,בראשו  4עלי־גביע .בני־שיח בעלי סעיפים קוצניים.
=> עמ׳  285סירה Sarcopoterium
* .3הפרחים רו־מיניים ,בעלי כותרת .התפרחת והפרי שונים מהנ״ל .שיחים נושאי בליטות קוצניות
■=» 4
 .4הפרי מקובץ מפרודות עסיסיות קטנות .השחלה עלית.
=> עמ  281 ,פ טל Rubus
* ,4הפרי מורכב מאגוזיות שעירות ומפוררות כלואות בתוך מעין גביע בשרני סגור ,בראשו  5עלי־גביע.
השחלה תחתית.
=> עט׳  285ורד Rosa
 )2( .5הפרחים חד־מיניים או דו־מיניים ,חסרי כותרת ,ערוכים בתפרחות צפופות ,כדוריות או דמויות
ביצה .זירי האבקנים ארוכים ועדינים .השחלה תחתית.
=> עט׳  284ןן־םיךה Sanguisorba
*  . 5הפרחים דו־מיניים ,בעלי כותרת צהובה ,בודדים או ערוכים באשכולות ארוכים ומרווחים => 6

משפחת הורדיים
.6

* .6
.7

*.7

.8

* .8
.9
* .9
. 10

*. 10

. 11
*. 11
. 12

*. 12
. 13

*. 13

. 14
*. 14
. 15

*. 15
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הפרחים ערוכים באשכולות ארוכים ,דמויי שיבולת .תפירות דמויי פעמון ,בראשם קוצים קצרים
ומאונקלים .העלים מורכביפ־מנוצים.
=> עמ ׳  284אבגר Agrimonia
=> 7
הפרחים בוררים בחיקי עלים
פרודות הפרי מצוירות בשרירים מוקשים של עמורי־עלי שאורכם ער  1ם״מ ובראשם ומים נטויים.
העלים דמויי כינור ,מודכבים־מנוצים פעם אחת ,העלעל שבראש העלה גדול בהרבה מהעלעלים
הצדדיים.
=» עמ׳  282זנבן Orthurus
פרודות הפרי אינן מצוירות בעמודי־עלי קשים וארוכים .העלים מורכבים ,דמויי כף־יד (העלעלים
שווים בגדלם פחות או יותר ויוצאים מנקודה אחת).
=> עמ׳  282חמשן Potentiiia
( ) 1עשבים חד־שנתיים ,קטנים .העלים גזורים כעין כף־היר .הפרחים זעירים ,יושבים במקובץ
בחיקי עלי־לוואי גדולים היוצרים מעין כוס קטנה (ציור .)760
־=» עמ ׳  287עטןה Aphanes
=> 9
עצים ושיחים בעלי פרחים גדולים
=> 10
העלים גזורים לאונות עמוקות
=> 11
העלים תמימים ,משוננים או משונשנים אך ללא אונות
העלים מחולקים כעין כף־היד .קוטר הפרח  5-3ס״מ .עמודי־עלי  ! 5השחלה בת  5מגורות .עצים
לא קוצניים נדירים מאוד של הגליל העליון.
=> עט׳  287חזרר Erioiobus
העלים בעלי אונות עמוקות בראשם הרחב ,צורתן שונה על פי רוב מעלה לעלה! לעתים קרובות
מספר האונות  3ועל פי רוב הן משוננות .קוטר הפרחים  1.5-1ס״מ .עמורי־עלי  ! 3-1השחלה
בת  3-1מגורות .עצים או שיחים קוצניים .נפוצים.
=» עט׳  287עזרר Crataegus
12
( )9הפרי עשוי  5-2עלי־שחלה (ברוק המחיצות בחתך רוחב) .השחלה תחתית
=> 14
הפרי עשוי עלה־שחלה אחד .השחלה עלית
העלים קרחים וירוקים משני הצדדים .הפרי הבשל ירוק־צהבהב או ירוק ,ר מר אגס .חלק מהענפים
קוצניים.
=> עט׳  286אגס Pyrus
העלים לבידים ומלבינים בצדם התחתון ררוקים בצדם העליון .הפרי הבשל אדום או חום ,עגלגל.
=> 13
הענפים בלתי קוצניים
שפת העלה תמימה! העלים עגולים או דמויי ביצה ,קוטרם על פי רוב פחות מ* 2ס״מ .הפרי הבשל
אדום .שיחים ירוקי־עד.
=> עמ ׳ “I 288חכושית Cotoneaster
שפת העלה משוננת ,דמוית משור .אורך העלה  11-4ס״מ ,רוחבו  8-3ס״מ .צבע הפרי הבשל חום.
עצים או שיחים נשירים.
בן־חזרר Sorbus
286
עמ׳
=>
n \ Iv
( ) 11הפרי הבשל פחוס מהצדדים ,יבש ,קליפתו שעירה ואפורה על פי רוב.
=» עט׳  288שקד Amygdalus
=־> 15
הפרי הבשל כדורי ,בשרני ,קירח צבעו אדום סגול או צהוב
קוטר הפרי קטן מ־ 1ס״מ .אורך העלים  12-5מ״מ .צמחים נמוכים צמודים לקרקע או לסלעים,
גדלים בהרים גבוהים בחרמון ובאדום.
=» עט׳  289דבדבן Census
הפרי והעלים גדולים מהנ״ל .עצים או שיחים זקופים של החורש היס־תיכוני בצפון הארץ.
=> עט׳  290שזיף Prunus

פ טל Rubus
שיחים או עשבים רב־שנתיים ,לעתים קרובות מטפסים .הגבעולים מכוסים בקוצים הכפופים כלפי מטה
ולעתים קרובות גם בבלוטות על עוקצים .העלים מסורגים ,מורכבים־מנוצים או דמויי כף־יד עם 7-3
עלעלים! לעתים רחוקות העלים פשוטים או בעלי אונות! עלי־הלוואי מעורים בפטוטרת .הפרחים ערוכים
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משפחת הורריים

בקבוצות בחיק עלים או בראש הענף ,לעתים רחוקות הפרחים בורדים .הגביע בעל ( 5)- 4אונות ,איננו
נושר לאחר ההפריה .עלי־כותרת  )8-( 5נושרים לאחר ההפריה ,צבעם לבן ,ורוד או סגול .האבקנים
מרובים .עלי־השחלה מרובים ,מפוררים .הפרי ^  pמהרבה אגתיות עסיסיות היושבות על מצעית
קמורה ומעורות זו בזו.
 . 1הכותרת לבנה :אורך עלי־הכותרת  9-6מ״מ .עוקצי הפרחים
מכוסים בהרבה קוצים ישרים ועדינים .הפרי הבשל שחור.
♦ (ר״ש) חורש וגריגה .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
♦ אפריל-יוני( .ציור  .) 754טיפוס התפוצה :צפון ים־תיכוני.
הפרי ניתן למאכל.
פ טל לביר R. canescens DC .
(ראה שם נרדף)
* . 1הכותרת ורודה או סגולה ,לעתים רחוקות לבנה :אורך עלי־
הכותרת  15-10מ״מ .עוקצי הפרחים חסרי קוצים או בעלי 2-1
קוצים כפופים.
♦ (ש׳) גדות נהרות ,מעיינות וביצות .נ פ ק .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל ה ת ח תק ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,מואב ,אדום.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  : 755צילום בעט׳  .)938טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
הפרי ניתן למאכל.
פ טל קרוש R. sanguineus Friv.
(ראה שם נרדף)

זנבן Orthurus
עשבים רב־שנתיים ,הגבעולים זקופים ,גובהם  45-10ס״מ .העלים
בעלי פטוטרת ארוכה ,הטרף דמוי כינור ,מנוצה! העלעל שבראש
העלה גדול במידה ניכרת משאר העלעלים :שפת העלעלים משוננת.
הפרחים רו־מיניים ,ערוכים באשכול רליל .עלי־גביע  , 5מאוחים,
הגביע אינו נושר בהבשלה .עלי־כותרת  , 5צבעם יריק־צהבהב,
ראשם מעוגל או בעל שתי אונות לא בולטות .האבקנים מרובים.
עלי־השחלה מפוררים ,אורכם בעת הפריחה כ־ 1מ״מ ובהבשלה
כ־ 10מ״מ .הפרי מורכב מפרודות ,בראש כל אחת נישא עמור־העלי
שהתקשה ,ובקרבת קצהו החד יש זיפים הפונים כלפי בסיס הפרורה.
♦ (ר״ש) צל עצים וצוקים :רום  1,700מ׳ .נדיר מאוד .החרמון.
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
זנבן שנוי־פר 1ת heterocarpus (Boiss.) Juzepczuk .0

חמ^זן Potentilla
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חר־שנתיים או שיחים .העלים מסורגים :העלים הסמוכים לפרחים
לעתים נגדיים :עלי־הלוואי מעורים בבסיס הפטוטרת :הטרף מורכב ,מאוצבע או מנוצה עם 8-3
עלעלים .הפרחים רו־מיניים ,בוררים בחיק עלים או ערוכים בתפרחת .הגביע אינו נושר לאחר ההפריה,
בעל  5אונות (לעתים  :) 4-3מתחתיו יש גביעון שאונותיו הבלתי נשירות מסורגות עם אונות הגביע.
מספר עלי־הכותרת כמספר עלי־הגביע ,צבעם צהוב או לבן על פי רוב ,לעתים רחוקות הכותרת ארומה
או סגולה .אבקנים  . 30-10עלי־שחלה על פי רוב כ־ , 20מפורדים ,על מצעית קמורה ,שעירה או קרחת:
עמורי העלי נשירים .ה פ ת אגוזיות חר־זרעיות יושבות על המצעית היבשה ,עטוף בגביע.

משפחת הורדיים
 . 1צמחים חד־שנתיים .העלים התחתונים מנוצים ,העליונים דמויי
כף־יד.
♦ (ח״ש) שולי אגם חורפי .נדיר מאוד .הד הנגב :הגולן.
&י פברואר-אפריל( .ציור  .)756טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
נאסף ב־ 1970בשולי אגם ירוחם וכנראה לא התאזרח .נאסף
ב־ 1990בגולן.
חמשן קטן p. supina l .
* . 1צמחים רב־שנתיים .העלים דמויי כף־יד
=< 2
 . 2קוטר הכותרת  20-15מ״מ .הפרחים בוררים בחיק העלים,
נישאים על עוקצים ארוכים .טרף העלה ירוק כהה ,מכוסה
בדלילות שעדות רכות :אורך העלעלים  0 3-1״מ ,הם משוננים
בשפתם והשינים מחודדות בראשן .צמחים בעלי שלוחות על־
אדמתיות ,המשתרשות מהמפרקים.
♦ (ר״ש) ליד מעיינות .נדיר מאוד .הגליל העליון(מערת פער,
ליר סאסא) :החרמון ,הגלער.
אפריל-יוני( .ציור  .)757טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
חמשן זוחל p. reptans L.
*  . 2קוטר הכותרת פחו ת מ־ 10מ״מ ,הפרחים בקבוצות או בודדים
על עוקצים קצרים .טרף העלה מלבין ,מכוסה בצפיפות שערות
הדוקות! אורך העלעלים  10-5מ״מ ,שפתם בעלת אונות ארוכות
ומעוגלות בראשן .צמחים חסרי שלוחות.
( +ר׳׳ש) מורדות בהרים גבוהים .נדיר .החרמון ,הגלעד.
& מאי-יוני( .ציור  .) 758טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
חמשן נ מ ר P. geranioides Willd.
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ע טי ה Aphanes
עשבים חר־שנתיים או דו־שנתיים ,גובהם  30-5ס״מ .העלים
מסורגים ,מאוצבעים או דמויי מניפה! עלי־הלוואי גדולים ,מאוחים
בחלקם התחתון ועוטפים את הגבעול .הפרחים באורך  2מ״מ,
ערוכים מול העלים בקבוצות צפופות של  20-10העטופות בעלי־
הלוואי .הגביע בעל צינור דמוי פעמון ,שעיר ובלתי נשיר ,בראשו 4
אונות ,לסירוגין עם  4חפיות חיצוניות של הגביעון .אין עלי־כותרת.
אבקנים  .) 3-2 -( 1השחלה תחתית .הפרי אגוזית חד־זרעית הכלולה
בצינור ,אורכה  1מ״מ.
♦ (ח״ש או ר״ש) סרקי סלעים ובצל חורש .נדיר .השפלה ,הרי
יהודה! הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 760טיפוס התפוצה :אירו־סיבידי וים־
תיכוני.

עטמז זעירה A. arvensis L.

(ראה שם נרדף)
אבגAgrimonia 1

עשבים רב־שנתיים ,גובהם  0 70-30״מ .העלים ארוכים ,מסורגים,
מורכבים־מנוצים ועלעליהם משני טיפוסים ,גדולים וקטנים ! עלי־
הלוואי גדולים ,מעורים בפטוטרת .הפרחים דו־מיניים ערוכים באש 
כולות רמויי שיבולת .צינור הגביע דמוי פעמון ,מכוסה בשפתו
בשיכים מאונקלים המתקשים בהב שלה! אונות הגביע  , 5בלתי
נשירות .עלי־כותרת  , 5גדולים מאונות הגביע ,צבעם צהוב .אבקנים
 . 20-5השחלה תחתית בת שני עלי־שחלה מפוררים .הפרי 2-1
אגחיות החבויות בצינור הגביע הקשיח ,משתלשל ,דמוי חרוט,
שעיר 10 ,חריצים עמוקים לאורכו ושיכים מאונקלים בראשו.
♦ (ר״ש) מקומות לחים ליד נחלים ומעיינות .נדיר מאור .הגליל
העליון! החרמון ,הגולן.
♦ יוני( .ציורים  .)761 , 759טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
אבגר צהב A. eupatoria L.

בן־סיךה Sanguisorba
עשבים רב־שנתיים ,גובהם  60-30ס״מ ,בעלי שורשים עבים .בחורף
מתפתחת שושנת עלים וממרכזה יוצא גבעול זקוף הנושא תפרחות.
העלים מורכביס־מנוצים ,התחתונים ארוכים וגדולים והעליונים
קטנים! העלעלים עגולים או דמויי ביצה או מוארכים ,משוננים
עמוקות ,מספרם  , 25-7הם שעירים בצדם התחתון וקרחים או מק 
ריחים בעליון .התפרחות בראשי עוקצים ארוכים ,דמויות שיבולת או
קרקפת ,צפופות .הפרחים יושבים ,דו־מיניים או העליונים בקרקפת
עלייניים .עלי־גביע  , 4נושרים לאחר הפריחה .עלי־הכותרת חסרים.
האבקנים מרובים ,זיריהם ארוכים .השחלה תחתית ,מספר עלי־
השחלה  ! 3-1עמודי־העלי דקים והצלקת שעירה .הפרי עגלגל,
מגובשש ,מכיל  3-1אגחיות העטופות בצינור הפרח.
( +ר״ש) בתות ושרות בור .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השדון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע! החרמון ,הגולן ,עמון.
> אפריל-יוני( .ציור  .) 762טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני.
83
(ראה שם נרדף) פךסיך ה קטן תת־מין מיבל

S. minor Scop, subsp. verrucosa (G. Don) Holmboe
שם נוסף המקובל בספרות המדעית הוא .Poterium verrucosum G. Don
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סירה Sarcopoterium
ק־ שי ח קוצני מסועף ,גובהו  60-30ס״מ :קצות הענפים מסועפים
לקוצים באופן דיכוטומי .העלים מורכביט־מנוצים ,אורכם  8-2ס״מ,
בעלי  7-4זוגות עלעלים משוננים; עלי החורף גדולים ורכים,
עלי הקיץ קטנים ,אשונים ומבריקים .הפרחים קטנים ,על פי רוב
חד־מיניים ,לעתים רחוקות רו־מיניים ,ערוכים בשיבולים חד־מיניות
או דו־מיניות(הצמחים חד־ביתיים או פוליגמיים) .עלי־גביע  ,4אינם
נושרים לאחר ההבשלה .עלי־הכותרת חסרים .האבקנים מרובים,
זיריהם חוטיים .השחלה תחתית ,עלי־שחלה  3-2מעורים כצינור
הפרח! הצלקות מסועפות ,סגולות .הפרי כדורי ,דמוי ענבה ,צבעו
חום־אדמדם ,ציפתו נעשית ספוגית וקליפתו מבריקה ,מכיל 3-2
אגוזיות.
♦ (ב״ש) בתות ים־תיכוניות ובתות הספר .נ פ ק ושולט .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השדון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #פברואר-אפריל( .ציור  : 763צילום בעט׳  .) 962טיפוס התפוצה:
מזרח ימ־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

סירה קוצנית

spinosum (L.) SpachS.

ורד R osa
שיחים זקופים או מטפסים ,בעלי בליטות קוצניות .העלים מסורגים ,מורכבים־מנוצים :מספר העלעלים לא
זוגי והם משוננים בשפתם :עלי־הלוואי מעורים בבסיס הפטוטרת .הפרחים בעלי כותרת גדולה ובולטת,
בודדים בחיק עלים או ערוכים בקבוצות .הגביע דמוי כד ,צד בראשו ובעל ( )6-( 5)- 4אונות שזנזת
בצורתן .עלי־כותרת ( )6 -( 5)- 4מפושקים ,צבעם לבן ,ורוד ,אדום או צהוב .האבקנים רבים ,זיריהם
חופשיים .השחלה תחתית ,עלי־השחלה רבים ,מפורדים ,יושבים בבסיס צינור הפרח שפתחו אינו סגור.
הפרי צבעוני ,עסיסי ,מכיל הרבה אגוזיות שעירות.

 . 1עמורי־העלי מאוחים לעמוד אחד ארוך .הפרי אדום בהיר.
עלי־הכותרת לבנים.
♦ (ש׳) גרות נחלים וקרבת מעיינות .נ פ ק .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון; בקעת כנרות! הגלעד.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .)764טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

ורד צידוני R. Phoenicia Boiss.
* . 1עמודי־העלי מפוררים עד לבסיסם .עלי־הכותרת ורודים או
לבנים
■=> 2
 . 2רוב העלעלים אינם עולים באורכם על  2ס״מ ,העלים שעירים,
בעלי שערות בלוטיות מרובות .עלי־הכותרת ורודים ,אורכם
 0 1.8-1״מ .ה פ ת מאדים ,מכוסה שערות בלוטיות .צמחים
הגדלים על מדרונות בחרמון.
♦ (ש׳) מדרונות אבניים ! רום  2,800-1,600מ׳ .מצוי .החרמון.
♦ יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
מוגן על י ת החוק !
ורד מיק 764 .

R. pulverulenta MB
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*  .2רוב העלעלים עולים באורכם על  2ס״מ! העלים קרחים או
מקריחים בעלי מעט או חסרי שערות בלוטיות .עלי־הכותרת
ורודים או לבנים ,אורכם ער  3ס״מ .הפרי אדום ,נעשה אדום־
כהה עד שחרחר ,קרח או שעיר מעט .צמחים הגדלים בגדות
נחלים או בחורש.
( 4ש׳) חורש ,סלעים ונחלים בחורשים .נדיר .הגליל העליון,
שומרון ,הרי יהודה! החרמון ,הגולן.
 $מאי-אוגוסט( .ציור  ! 765צילומים בעמ ׳  .) 964,932טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
ורד הפלב R. canina L.

765
פרח ללא כותרת

אגס Pyrus
עצים או שיחים נשירים ,לעתים בעלי ענפים קוצניים .העלים בעלי
פטוטרת ,מסורגים או ערוכים בצפיפות על ענפים קצרים! הטרף
פשוט ,משונן ב שפתו! עלי־הלוואי נשירים .הפרחים רו־מיניים,
ערוכים בתפרחת דמוית סוכך .הגביע דמוי כר ,בעל  5שיניים
משולשות בראשו .עלי־כותרת  , 5לבנים ,מעוגלים .אבקנים . 30-20
השחלה תחתית ,בעלת  5עלי־שחלה מאוחים ומעורים עם צינור
הפרח .הפרי עסיסי־בשרני ,אורכו עד  3ס״מ ,במרכזו  5מגורות
שבכל אחת  2-1זרעים! בחלקו העסיסי יש תאי־אבן קשים .מתרבה
גם באופן וגטטיבי על ידי הנצת ענפים משורשיו.
( 4ע׳ או ש׳) חורשים ,יערות ושטחים בהם החורש הושמד.
מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה! בקעת חולה ,מרבד יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
מרס-אפריל( .ציור  ! 766צילום בעמ׳  .)967טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני מערב ואירנו־טורני.
משמש ככנה להרכבת זנים תרבותיים .מוגן על ידי החוק 1
אגס  0וךי P. syriaca Boiss.

בן־חזרר Sorbus
Tt N
IV
עץ או שיח נשיר .העלים דמויי ביצה ומשוננים ,אורכם  7-5ס״מ,
קרחים וירוקים בצדם העליון ,לבידים ומלבינים בצדם התחתון.
הפרחים ערוכים בתפרחת דמוית סוכך .אונות הגביע משולשות.
עלי־הכותרת לבנים .אבקנים  . 20-15השחלה תחתית או תחתית
למחצה .הפרי הבשל חום ,דמוי ביצה ,אורכו  1ס״מ.
( 4ע׳ או ש׳) צוקים! רום  1,850-1,700מ׳ .נדיר מאור .החרמון.
אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
פךחזךר סופני s. umbeiiata (Desf.) Fritsch
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חזרר Eriolobus
עצים נשירים .העלים שעירים בתחילה ,שסועים ( ב א ח ) ל־ 3אונות
גדולות שבכל אחת מהן יש מספר אוניות עמוקות :שפת העלה
משוננת :הפטוטרת ארוכה מעט מהטרף :עלי־לוואי נשירים .הת־
פרחות דמויות סוכך ובהן  8-6פרחים .הגביע בעל  5שיניים דמויות
אזמל ,לבירות .עלי־הכותרת לבנים .אבקנים  .30-15השחלה תחתית,
עלי־שחלה  : 5עמור־עלי  . 5הפרי תפוח כדורי ,סגול כהה בהבשילו,
קוטרו כ־ 15מ״מ.
♦ (ע׳) חורש ויער .נדיר מאוד .הגליל העליון(הר מירון)  :החרמון.
& מאי( .ציור  : 767צילום בעט׳  .)970טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

(ראה שם נרדף)

חזרר החרש E. trilobatus (Poiret) M. Roemer
עןךר Crataegus

שיחים ועצים ,נשירים ,חלק מענפיהם הצדדיים מתחדדים לקוצים .העלים מסורגים ,מצמררים בבסיסם
ובעלי פטוטרת ,פשוטים ,גזורים או שסועים בחלקם העליון לאונות מחודדות :עלי־הלוואי גדולים ,מצרים
באמור הצמיחה ונושרים לאחר זמן קצר .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים בקבוצות דמויות סוכך .הגביע דמוי
פעמון עם  5אונות משולשות .עלי־כותרת  , 5לבנים על פי רוב .אבקנים  . 25-5השחלה תחתית,
בת  5-1עלי־שחלה ,ובעלת  5-1מגורות כשבכל אחת  2ביציות .הפרי בשרני־עסיסי ,כעץ תפוח קטן,
צבעו צהוב ,אדום או שחור ,מכיל  5-1גלעינים חר־זרעיים .הפרי טוב למאכל אדם ברוב המינים.
 . 1הפרי צהוב .העלים מאפירים ,שעירים בצד התחתון או בשני
הצדדים .עצים או שיחים הנפוצים בגלילות רבות של החבל
היפ־תיכוני .המין וריאבילי.
♦ (ע׳ או ש׳) חורשים ושרות בור .נפוץ .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק מרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,

בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמץ ,מואב ,אדום.
& אוקטובר-נובמבר :פירות :אוקטובר-נובמבר( .ציור : 768
צילום בעמ׳  .) 973טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
עזרר קוצני C. aronia (L.) DC.
(ראה שם נרדף)

* . 1הפרי אדום .העלים קרחים או שעירים רק בצדם העליון .עצים
=> 2
או שיחים המצויים בצפון הארץ
 . 2ה פ ת דמוי ביצה ,אורכו  10-8מ״מ וקוטרו  7-5מ״מ ,מכיל
גלעין אחר .הפרח בעל עמור־עלי אחד ,לעתים רחוקות . 2
♦ (ע׳ או ש׳) חורש .נדיר .הגליל העליון :החרמון ,הגולן
(יער אודם).
& אפריל :פירות :נובמבר( .ציור  .) 769טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
עזךר חר־גלעיני C. monogyna Jacq.
*  . 2הפרי כרו ת ,קוטרו  15-10מ״מ ,מכיל  3-2גלעינים .הפרח בעל
 2עמורי־עלי.
♦ (ע׳) חורש לח על גיר .נ ת ר .הגליל העליון ,הכרמל ,הרי
יהודה (בשני האחרונים נ ת ר מאוד).
& אפ תל -מאי :פירות :אוקטובר-נובמבר( .ציור  .) 770טיפוס
התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
בחרמון גדל מין שפירותיו אדומים וקוטרם קטן מזה של פירות
עזךר אדים :מעמדו הטקסונומי דורש בירור.
עזרר אדים C. azarolus L.
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• 1חכו *שי ת Cotoneaster
שיחים בגובה  3-1מ  /צבע הענפים חוס־סגלולי כהה .העלים
פשוטים ותמימים ,עגולים או דמויי ביצה ,קוטרם על פי רוב פחות
מ־ 2ס״מ ,צרם התחתון צמיר־אפור בדרך כלל .הפרחים ערוכים
בקבוצות של  8-3על ענפים צדדיים קצרים .הגביע שעיר ,אונותיו
משולשות .הגביע שעיר .עלי־הכותרת עגולים או כמעט עגולים.
אבקנים כ־ . 20השחלה תחתית־למחצה בת  5-2עלי־שחלה ,בכל
אחר מהם  2ביציות .הפרי הבשל אדום ,כמעט כדורי ,קוטרו 8-5
מ״מ ,מכוסה שערות בודדות גם בהבשילו.
♦ (ש׳) מורדות אבניים .נדיר .החרמון.
 $אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני הררי.
חבושית המטבעות

)C. racemiflorus (Desf.) C. Koch var. nummularia (Fischer et C.A. Meyer
Dippel

שקד Amygdalus
שיחים או עצים נשירים ,לעתים רחוקות הענפים הצדדיים קוצניים או דוקרניים בקצותיהם .העלים נשירים,
מסורגים או מקובצים על ענפים קצרים :הטרף פשוט ,משוננן ועם בלוטות ב שפתו :עלי־הלוואי נשירים.
הפרחים רו־מיניים ,ריחניים ,ערוכים בקבוצות ומתפתחים על פי רוב לפני הלבלוב .הגביע בעל  5אונות.
עלי־כותרת  , 5גדולים ובולטים ,לבנים או ורודים .אבקנים  ,30-10מפוררים ,קבועים בבסיסם לצינור
הפרח .השחלה עלית ,בת עלה שחלה אחד .הפרי בית־גלעין העטוי בקליפה רקה ,ירוקה־אפורה,
שעירה או קרחת המתיבשת ונפתחת בהבשלה :הגלעין עבה וקשה ,מגומם ,בעל קרין ומכיל זרע יחיר.
הזרע מר במיני הבר.
כל מיני השקר מוגנים על ידי החוק !

 . 1העלים מכוסים שערות בצפיפות בשני הצדדים וצבעם מאפיר.
♦ (ש׳) סלעים .נדיר .הגליל העליון.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 771טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

שקל מזרחי A. orientalis Miller

=> 2
* . 1העלים ירוקים ,קרחים או מקריחים
 . 2שיחים נמוכים ,גובהם  2-1מ׳ ,חסרים עלים ברוב עונות השנה.
הגבעולים מצולעים לאורכם .קוטר הפרחים  15-10מ״מ.
♦ (ש׳) סלעים .נדיר מאוד .מדבר שומרון  :החרמון ,עמון,
אדום ( .)7
& ינואר-פברואר( .ציור  .) 772טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טודני.

שקד עךבי A. arabica Oliver
*  .2שיחים ועצים נושאי עלים בין פברואר לנובמבר ,הגבעולים
עגולים ,בלתי מצולעים .קוטר הפרחים עולה על  2ס״מ =» 3

משפחת הורריים
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 . 3העלה בעל חוד קטן בראשו .הענפים הצדדיים דוקרניים .הפרי
דמוי ביצה ,קהה בראשו ,אורכו  25מ״מ וקוטרו  17מ״מ ,על
פי רוב קרח .צמחי הר הנגב .בסדקי סלעים מתפתח כשיח,
בבתי־גידול טובים יותר מגיע לעץ שגובהו עד  6מ׳.
♦ (ע׳ או ש׳) סלעים וערוצים בנופים סלעיים .נדיר מאור.
הר הנגב ברום  900-700מ׳.
פברואר-מרס( .ציור  .)773טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני( .אנרמי).

שקד הרמון sis Danin
*  . 3העלה חסר חוד בראשו .הפרי מחודד בראשו ,אורכו  3-1ס״מ,
=> 4
שעיר
 .4רוב העלים באורך  0 8-4״מ .צינור הגביע אינו מכוסה על ידי
קשקשים אורך הפרי  3ס״מ.
♦ (ע׳ או ש׳) חורשים ופליט תרבות ,מטעים נטושים .מצוי.
חוף הכרמל :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה,
הרי יהודה! בקעת כנרות ,עמון ,מואב .
& ינואר-מרס( .ציור  ! 774צילום בעמ׳  .) 976טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

שקד מצוי is L.
*  .4רוב העלים באורך  3-2ס״מ .צינור הגביע מכוסה על ידי קשקשי
הניצן .אורך הפרי  2-1ס״מ.
♦ (ש׳ או ע׳) חורש ספר ,יער פארק וצוקים! שולט ביחד
עם אלה אטלנטית במורדות הגליל והגולן אל בקעת הירדן
והכנרת .נ פ ק .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
 $8פברואר-מרס( .ציור  .) 775טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
שלשת המינים האחרונים קרובים מבחינה טקסונומית .יש כנראה
בני־כלאיים בין שני האחרונים.

שקד קטךעלים A. korschinskii (Hand.-Mazzetti) Bornm.

דבדבן Cerasus
ז1
II S
עצים או שיחים שענפיהם דוקרניים או שאינם דוקרניים .העלים מסורגים ,פשוטים ,משוננים בשפתם,
נושרים בחורף .הפרחים קטנים ,רו־מיניים ,בוררים או בזוגות או ערוכים בסוככים של  ,4-3פורחים
לפני או ביחד עם לבלוב העלים .הגביע בעל  5אונות ,נושר .עלי־כותרת  5סגולים או אדומים.
אבקנים  . 25-15השחלה עלית ,בעלת עלה־שחלה אחד ו־ 2ביציות .הפרי ענבה קטנה כלתי נפתחת,
בשרנית ,כדורית צבעונית .הגלעין קשה למרי ,חלק או מקומט ,מכיל זרע אחר.

 . 1הפרחים יושבים .שיח שרוע שענפיו זיגזגיים .העלה קרח משני
צדדיו או שעיר רק בצדו התחתון.
♦ (ש׳) הרים גבוהים ,טרשיים .מצוי .החרמון ,עבר הירדן.
מאי-יוני( .צילום בעט׳  .)964טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
הררי.
מוגן על ידי החוק י

דבדבן שרוע c . prostrata (Labiii.) Ser.

משפחת הורדיים

* . 1הפרחים נישאים על עוקצים שאורכם כאורך הפרח .שיחים או
עצים זקופים שענפיהם אינם זיגזגיים .העלה ירוק משני צרדיו.
♦ (ש׳) סלעים .נדיר .החר מון(בלבנון) ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 776טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני( .בפלורה פלסטינה ,חלק  , 2ציור  , 35נרשם כדבדבן
שרוע).

דבדבן קטן־פךי C. microcarpa (C.A. Meyer) C. Koch

עהיף Prunus
שיחים או עצים ,גובהם  6-3מ׳ ,חלק מהענפים הצדדיים מתחדדים
לקוצים .העלים ( ב א ח) נשירים ,מסורגים או מקובצים ,פשוטים,
משוננים ; עלי־הלוואי נשירים .הפרחים דו־מיניים ,בזוגות או בורדים,
פורחים לפני לבלוב העלים .הגביע בעל  5אונות ,נשיר .עלי־כותרת , 5
צבעם לבן ער ורוד .אבקנים  , 20-15חופשיים ,קבועים לצינור הפרח.
השחלה עלית ,בעלת עלה־שחלה  , 1מגורה אחת ו־ 2ביציות .הפרי
בית־גלעין כדורי שקוטרו  0 3-2״מ ,ציפתו בשרנית! צבעו צהוב,
כתום וער סגול ,טעמו חמצמץ או ח מ ק ! הגלעין חלק ,מכיל זרע
אחד.
♦ (ע׳ או ש׳) חורש או שריריו .נדיר .הגליל העליון! החרמון,
הגולן ,הגלעד.
< $מרס-אפריל! פירות :יולי-אוגוסט( .ציור  .) 777טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

שזיף הדיג p. ursina Kotschy

הפפתו־חים n e u r a d a c e a e
שפחת . . : - -
•מ - - 1
עשבים חר־שנתיים שרועים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,מחולקים לאונות! עלי־הלוואי זעירים
או חסרים .הפרחים רו־מיניים ,נכונים ,בחיק עלים .הגביע בעל  5אונות ו־ 5עלי־גביעון ההופכים
לקוצים בפרי .עלי־כותרת  . 5אבקנים  , 10קבועים לפתח צינור הגביע .השחלה תחתית ,בעלת 10-5
מגורות! עלי־שחלה  10מאוחים בבסיסם ומעורים בצינור הפרח! עמודי־עלי  , 10הופכים לקוצים .הפרי
אגח בלתי נפתח ,יבש ,עגול ושטוח ,קוצני ושעיר ,מכיל מספר זרעים.

פפת1ר N eurada
:עשבים שרועים ,לבידים .הפרחים קטנים ,בודדים וחיקיים .עלי־
הכותרת לבנים ,צהבהבים או ורודים .הפרי שטוח ,דומה לכפתור
שחלקו התחתון חלק וחלקו העליון קוצני! נ פ ק כיחידה מרובת
ורעים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נ פ ק .השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
 98פברואר-אפריל( .ציור  .) 778טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
בזן טיפוסי שולי הפרי עגולים! מ ן נוכבי ( var. stellata M. et D .
 ) Zoharyשולי הפרי שסועים עמוקות ל־ 5אונות ולפרי רמות כוכב.
שני הזנים גדלים יחד לעתים קרובות.

פפתור החולות

n . procumbens L.

מ ש פ ח ת ה מי מו סיי ם

291

קטניות (LEGUMINOSAE (FABALES
קבוצה זו הנחשבת כסדרה (או משפחה על פי חוקרים אחרים) כוללת  3משפחות
(או בנות־מ שפחה) :מימוסןים ( ,Mimosaceae (Mimosoideaeקסאלפיניים Caesalpiniaceae
( ) Caesalpinioideaeו 9ך 5מ ף  Fabaceae 0או (.Papilionaceae (Papilionoideae

מעזפחת המימ 1סץם

mimosaceae

עצים או שיחים נמוכים ( ב א ח) .העלים מסורגים ,מנוצים על פי רוב פעם או פעמיים; עלי־הלוואי
קוצניים או רכים .הפרחים דו־מיניים ,קטנים ,נכונים ,בררך כלל ערוכים בקרקפות או שיבולים צפופות.
עלי־גביע  , 6-3מפורדים או מאוחים בחלקם .עלי־כותרת  , 6-3לעתים  .0מספר האבקנים כמספר
עלי־הכותרת ,כפול ממנו או האבקנים מרובים; הזירים ארוכים ,על פי רוב צבעוניים ,מפוררים או
מאוחים בבסיסם; גרגרי האבקה דבוקים על פי רוב בקבוצות .השחלה עלית בעלת עלה־שחלה
אחד .הפרי תרמיל ,נפתח על ידי  2תפרים ,או מפרקת המתפרקת בין הזרעים ,או אינו נפתח כלל.
 . 1עצים .עלי־הלוואי קוצניים ,הקוצים כפופים או ישרים .הפרי תרמיל מוארך ,פחוס מהצדדים ונפתח
בשני תפרים על פי רוב ,ללא רקמה ספוגית בין הזרעים.
=> עט׳  291שטה Acacia
* . 1בני־שיח או שיחים ,גובהם עד  4מ׳ .עלי־הלוואי אינם קוצניים :הקוצים הם בליטות כפופות על
הגבעולים .הפרי תרמיל רמוי ביצה או מוארך ,על פי רוב עגול בחתך רוחב ,אינו נפתח .הזרעים
נתונים בתוך רקמה ספוגית.
=> עט׳  293עבוט Prosopis

•T $ט ה Acacia
עצים קוצניים (מיני הבר ב א ח ) ,בעלי עלים מורכביס־מנוצים פעמיים (מיני הבר ב א ח ) .הפרחים
דו־מיניים ,קטנים ,ערוכים בצפיפות בקרקפות או בשיבולים .הגביע דמוי פעמון או כוסית ,בעל 5-4
אונות .עלי־כותרת  5-4על פי רוב צהובים ,לעתים חסרים .האבקנים ארוכים ,בולטים הרבה מהכותרת.
התרמיל קרומי ,או מעוצה ,פחוס על פי דוב ,דמוי סרגל או דמוי ביצה ,ישר ,כפוף או מפותל,
על פי רוב נפתח ב־ 2קשוות .הזרעים פחוסים .כמחצית ממיני הסוג מצויים באוסטרליה ,והרבה
מאלו הובאו לא ח כעצי נוי או יעור .למינים האוסטרליים יש עלים בוגרים שאינם מורכבים אלא הם
פילודים ( ) phyllodesתמימים ,חסרי עלעלים.
כל מיני הסוג מוגנים על ירי החוק !
 . 1הפרחים לבנבנים ,ערוכים בשיבולת מוארכת .עצים נדירים
בדרום מזרח ים־המלח או עצים שגזעיהם וענפיהם מלבינים,
=> 2
הגדלים בקבוצות בודדות ב חבל היס־תיכוני
* . 1הפרחים צהבהבים ,ערוכים בקרקפת כדורית .עצים שגזעיהם
חומים או חומיס־ירוקים הנפוצים בגלילות המדבריות => 3
 . 2הקוצים ערוכים בזוגות בבסיס העלים (גלגול של עלי־לוואי):
סעיפי העלים בעלי  20-7זוגות עלעלים .הגזעים מלבינים.
התרמיל ארוך ודמוי סרגל ,קשוותיו עבות ,אורכו  15-6ס״מ
ורוחבו  3-1ס״מ! על פי רוב בא ח הפרי בעל  2-1-0זרעים.
♦ (ע׳) קרקעות כבדות ,קרקעות חוליות ,קרקעות סחף וק 
רקעות על בזלת .מצוי בר מזי ם קטנים ומבוררים .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה :בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגלעד.
& מאי-דצמבר( .ציור  : 779צילום בעט׳  .)954טיפוס התפוצה :
סודני.
albida DeiileA.
שטה מלבינה
(ראה שם נרדף)
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משפחת המימוסיים
*  . 2הקוצים מצויים לאורך הגבעולים והענפים ולא רק בגלגול של
עלי־לוואי; סעיפי העלים בעלי  5-3זוגות עלעלים .התרמיל
אינו ארוך ,קשוותיו רקות אורכו  )8-( 6-3ס״מ ורוחבו 2.5-1
 0״מ.
( +ע׳ או ש׳) נאות מדבר .נריר מאור .בקעת יס־המלח.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 780טיפוס התפוצה :סודני.
נמצא ב־ 1891בע׳ור אצ־צאפי ,היא צוער.
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שטה רעננה A. laeta Bentham
 ) 1( . 3קליפת הגזע הבוגר מתקלפת בצורת קשקשים צהובים־
חומים .הפרי כפוף כבננה אך לא סלול .צופן יחיד בולט על
ציר(פטוטרת) העלה מתחת לזוג הסעיפים התחתון.
♦ (ע׳) ערוצי נחלים גדולים .הר הנגב (נדיר) ,דרום הנגב
(נפוץ) :הערבה (נדיר) :ארום.
&׳ יוני-דצמבר( .ציור  .) 781טיפוס התפוצה :סודני ומזרח
אפריקאי.
מין זה בעל דרישות לחום הנמוכות מבין שלשת המינים
הנפוצים במדבריות ישראל וסיני.
(ראה שם נרדף)

שטת הנגב A. gerrardii Bentham subsp. negevensis Zohary
השם  Acacia negevensis (Zohary) Zoharyלא פורסם כחוק.

כ .עלעלים*®
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*  . 3הגזע הבוגר אינו מתקלף בקשקשים כנ״ל .הפרי סלול =» 4
 .4שערות מכסות את צירי העלים ,הענפים הצעירים ,הקוצים
והפירות .העץ על פי רוב בעל יותר מ־ 3גזעים :צבע קליפת
הגזע חום־ירוק .צופן יהיר בולט על ציר העלה בין  2סעיפי
העלה התחתונים.
♦ (ע׳) ערוצי נחלים קטנים או גדולים ,נאות מדבר .נ פ ק.
הר הנגב ,רדום הנגב :מדבר יהורה ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
אדום.
 $3אפריל-דצמבר( .ציור  : 782צילום בעמ׳  .)954טיפוס
התפוצה :סודני.
מין זה גרל במקומות החמים ביותר מבין שלשת המינים
שבמדבריות ישראל וסיני.

שטת הסוכך A. tortilis (Forssk.) Hayne
*  .4אין שערות על צירי העלים ,על הענפים הצעירים ,ועל הקוצים
והפירות .העץ על פי רוב בעל גזע אחר או  : 2צבע קליפת
הגזע (והענפים העבים) חום־אדמדם .ציר העלה נושא לאורכו
מספר צופנים.
♦ (ע׳) ערוצי נחלים קטנים או גדולים ,נאות מדבר :בצפון
הנגב גדל גם מ ח ק לערוצים .נ פ ק .פלשת :השפלה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
& יוני-דצמבר( .ציור  : 783צילום בעמ׳  .)954טיפוס התפוצה :
סודני.
הנ פ ק מבין שלשת מיני השיטה המדבריים.

שטה סלילנית A. raddiana Savi
שלשת המינים יוצרים נוף דמוי סוואנה בערוצים ובקרבת נאות מדבר .לעתים
רחוקות מצויים עצים פליטי תרבות של שטה פחלחלה (Acacia cyanophyiia
 ) Lindl.בצרי דרכים או בחולו ת מיוצבים.
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ינבוט Prosopis
שיחים ובני־שיח נשירים בעלי בליטות קוצניות לאורך הגבעולים!
השורשים עבים ,ארוכים ומעמיקים .העלה מורכב־מנוצה פעמיים,
בעל  7-4זוגות של סעיפים והרבה עלעלים קטנים! עלי־הלוואי רכים
ונשירים .התפרחות בחיקי עלים ,דמויות שיבולת מוארכת! הפרחים
קטנים ורבים .הגביע דמוי פעמון בעל  5שיניים .עלי־כותרת , 5
צבעם צהוב חיוור .אבקנים  . 10הפרי תרמיל בלתי נפתח ,ספוגי,
דמוי ביצה או מוארך ,צבעו חום כהה ,מכיל זרעים מעטים.
♦ (ב״ש או ש׳) קרקעות כברות ,מליחות ,קרבת מעיינות וגדות
נחלים .נפוץ מאוד ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה!
הגולן ,עמון ,מואב.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 784טיפוס התפוצה  :מערב אירנו־טורני.

עבוט השדה P. farcta (Banks et Solander) Macbride

הקוסאלפיניים
•מ
► •♦ • : - t
שפחת .*-
־

caesalpiniaceae

עצים ,שיחים או עשבים רב־שנתיים .העלים מסורגים ,מורכביס־מנוצים  2-1פעמים ,לעתים רחוקות העלים
פשוטים ! בעלי או חסרי עלי־לוואי .התפרחת אשכול ,דמוית שיבולת או דמוית סוכך .הפרחים דו־מיניים על
פי רוב ,כרגיל בלתי נכונים .עלי־גביע  , 5מפורדים ,לפעמים חלקם או כולם מאוחים .עלי־כותרת  , 5לעתים
רחוקות חסרים ,העליון הוא הפנימי שבהם ,השאר רעופים .אבקנים  10או  , 5כולם או חלקם חופשיים.
השחלה עלית ,יושבת או נישאת על עוקץ ,בעלת עלה־שחלה אחד ומגורה אחת .הפרי(באר ץ) תרמיל
נפתח או שאינו נפתח.
 . 1עצים בעלי עלים מורכבימ־מנוצים פעם אחת! אורך העלעלים  7-3ס״מ ,רוחבם  4-3ס״מ .הפרחים
קטנים וירקרקים .עלי־הכותרת חסרים .הפרי חום ,עבה ,כלתי נפתח.
=> עט׳  294חרוב Ceratonia
* . 1העלים פשוטים רחבים ועגולים ,או מורכבים :אורך העלעלים פחות מ־ 3ס״מ ורוחבם פחות מ־2
ס״מ .הפרחים גדולים וצבעוניים .עלי־הכותרת גדולים ,צבעם צהוב או לילך .הפרי אינו עבה
=> 2
 . 2עצים בעלי עלים פשוטים ,מפורצים בראשם ל־ 2אונות רחבות או תמימים ,דמויי לב בבסיסם .צבע
הכותרת לילך.
■=> עט׳  293פליל Cercis
=> 3
*  . 2שיחים ,עשבים רב־שנתיים או עצים בעלי עלים מורכבים ופרחים צהובים
 . 3עצים ירוקי־גזע .עלי־הלוואי קוצניים ,העלים מורכבים־מנוצים פעמיים :הציר הראשי של העלה
מסתיים בקוץ .אחד מעלי־הכותרת מאדים לאחר ההפריה .גדלים על פי רוב בצדי דרכים ובבתי־גידול
מופרעים.
=> עמ ׳  295פןקינסונןה Parkinsonia
*  . 3בני־שיח או עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה ,בלתי קוצניים .כל עלי־הכותרת
צהובים ואף אחד אינו מאדים לאחר ההפריה .גדלים במדבריות חמים או בבתי־גירול מופרעים
בבקעת הירדן.
=> עט׳  294כנדה Senna

פליל Cercis
ו•
עצים ,גובהם  10-3מ׳ ,צבע הקליפה חום־אפור .העלים פשוטים,
עגולים ,דמויי לב בבסיסם ,נושרים בחורף! עלי־הלוואי רכים,
נושרים זמן קצר לאחר לבלובם .הפרחים ערוכים בקבוצות על ענפים
קצרים היוצאים מענפים מעוצים ,אורכם  18-15מ״מ ,נישאים על
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עוקצים :הפריחה חלה לפני או בעת הלבלוב .הגביע ארגמני ,בעל
 5שיניים רחבות וקצרות .צבע עלי־הכותרת לילך ,העליון שבהם
פנימי וקצר מהאחרים .הפרי תרמיל בלתי נפתח ,אורכו  15-7ס״מ,
נותר זמן רב על העץ ,ניתק ברוח חזקה.
♦ (ע׳) חורש .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 6מרס-אפריל ,לעתים רחוקות אוקטובר-נובמבר( .ציור : 785
צילום בעמ׳  .) 934טיפוס התפוצה :מזרח ומערב ים־תיכוני.
עץ נוי נ פ ק בחלקים שונים של ה א ק .מוגן על ידי החוק !
פליל החרש C. siliquastrum L.

חרוב C eratonia
עצים ירוקי-עד דו־ביתיים או פוליגמיים ,גובהם  10-4מ׳ .העלים
מסורגים ,מורכבים־מנוצים פעם אחת ,בעלי  4-2זוגות של עלעלים
גלדניים גדולים ,בעלי פטוטריות .התפרחות מתפתחות בחיק עלים
או על ענפים מעוצים או על הגזע .הפרחים חד־מיניים ,קטנים ,בעלי
גביע בן  5שיניים קטנות וללא עלי־כותרת .הפרחים הזכריים בעלי
 5אבקנים :הנקביים בעלי שחלה כפופה ובראשה צלקת מורחבת,
דמוית כיפה .הפרי תרמיל כפוף או ישר באורך  0 30-8״מ ,רוחבו
 2.5-1.5ס״מ ועוביו  6-4מ״מ ,טעמו מתוק.
♦ (ע׳) חורש ,יוצר חברות בשלטונו ברום  300-0מ׳ ובמפנים
דרומיים ברום גבוה יותר .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
 6אוגוסט-נובמבר ולעתים גם בשאר עונות השנה :פירות :נובמבר
ואילך( .ציור  : 786צילום בעמ׳  .)959טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
חרוב מצוי

C. siliqua

פסיה ( Senna (Cassia
עשבים רב־שנתיים ,שיחים או עצים .העלים מורכביס־מנוצים פעם אחת ,מספר העלעלים זוגי :על
הפטוטרת יש על פי רוב בלוטות .התפרחת אשכול .צינור הגביע קצר ,בראשו  5שיניים .עלי־כותרת , 5
כמעט שווים ,צהובים .אבקנים  , 10לפעמים העליון קצר וחסר מאבק ,לעתים אבקנים  . 5השחלה
עלית ,יושבת או נישאת על עוקץ .הפרי תרמיל ,נפתח ב־ 2קשוות ,לפעמים נפרד לרוחבו או בלתי
נפתח.
 . 1התרמיל כפוף בעל בליטות לאורך אמצע קשוותיו .העלעלים
דמויי ביצה הפוכה ,ראשם קהה .צבע הכותרת צהוב־בהיר עם
עורקים סגולים .עשבוניים רב־שנתיים.
♦ (ר״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח :הערבה :אדום.
> ספטמבר-אפריל( .ציור  : 789צילום בעמ ׳  .)949טיפוס
$3
התפוצה :סודני.
פסןה מך3ךית S. italica Miller
(ראה שם נרדף)

משפחת הקסאלפיניים
=> 2
* . 1התרמיל ישר ,קשוותיו חלקות
 . 2העלה בעל  6-5זוגות עלעלים דמויי אזמל מחודדים בראשם.
מספר הפרחים בתפרחת עולה על  . 3צבע הכותרת צהוב־כתום.
אורך הפרי  6-3ם״מ ,רוחבו  2.5-2ס״מ .שיחים נמוכים.
♦ (ש׳) ערוצים במדבריות חמים .נדיר מאוד .דרום הנגב!
הערבה.
& מרס-יוני( .ציור  .) 787טיפוס התפוצה :סודני.
מחדדת S. alexandrma Miller
פסיה
vvs 1
 ' 1־ TI
*  . 2העלה בעל  3זוגות עלעלים רמויי ביצה הפוכה ,ראשם מעוגל.
מספר הפרחים בתפרחת  . 2-1צבע הכותרת צהוב-כתום .אורך
ה פ רי( 23-13)- 6ס״מ ,רוחבו  0.6-0.5ס״מ .עשבים חר־שנתיים
או רב־שנתיים.
♦ (ח״ש או ר״ש) בריכות דגים מתייבשות .נדיר .בקעת בית־
שאן.
& אוגוסט( .ציור  .) 788טיפוס התפוצה :סודני.
נאסף לראשונה בטירת צבי . 1985
03ןה קהה S. obtusifolia (L.) Irwin et Baney

פרקינס 1ניה Parkinsonia
עצים קירחים ,בעלי קליפת גזע חלקה וירוקה ,גובהם עד  5מ׳.
העלים מורכבים־מנוצים פעמיים ,אורכם  40-20ס״מ ,העלעלים
קטנים מאוד ובשעות חמות ויבשות נצמדים לצירים הפחוסים מהם
הם יוצאים :הציר הראשי של העלה מסתיים כקוץ :עלי־הלוואי
קוצניים .הפרחים נישאים באשכולות חסרי חפים .הגביע בעל
 5אונות שוות .עלי־כותרת  , 5צבעם צהוב ,העליון רחב מיתרם
ועליו כתמים אדמדמים ,נעשה כתומ־אדום לאחר ההאבקה .אבקנים
 , 10מפוררים ,שעירים בבסיס הזידים .התרמיל משונץ בין הזרעים.
♦ (ע׳) צרי דרכים ומקומות נטושים .מצר .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 6פברואר-דצמבר( .צילום בעמ ׳  .) 952טיפוס התפוצה :אמריקאי.
גדל בר באמריקה התיכונה והדרומית בקרקעות כברות עשירות
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א .מפרש

פרח הרהרזי (0כימ1
»דדז
פרפתי(סכימתי)

א .מפרש

ג .סירה
חלקי פרח פרפתי(סכימתי)

מעזפחת הפרפרניים

) papilionaceae (fabaceae

מנוצים ,תלתניים או
יחים או עצים ,לפעמים מטפסים .העלים מסורגים על פי רוב ,מורכבים,
נכונים ,בחיק עלים או
עתים פשוטים :על פי רוב בעלי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,בלתי
בתפרחת אשכול או מכבד ,דמוית קרקפת או שיבולת .הגביע בעל  5אונות או שיניים ,לעתים רחוקות
״מפר ש״(א) 2 ,הצדדיים
 ,) 791בעלת 5עלי־כותרת :העליון מכונה
בשפה אחת ומכונים
לזה
והתחתונים ,הפנימיים ביותר ,הדוקים זה
״סירה״ (ג) .אבקנים  , 10מאוחים בזיריהם או מפורדים ,או  9זירים מאוחים ואחד חופשי (ציור
 .) 793השחלה עלית ,בעלת עלה־שחלה אחר .הפרי תרמיל בעל מגורה אחת (קטנית) ,על פי רוב
נפתח ב־ 2תפרים (ציור  ,) 792לפעמים אינו נפתח ,לעתים רחוקות הפרי בן שתי מגורות עם מחיצה
חלקית מתפר הגב :לעתים הפרי מפרקת המחולקת לפרקי רוחב חד־זרעיים.
כל העלים פשוטים או חד־עלעליים ,או העלים חסרים :קנונקות חסרות=>2
*  . 1כל העלים או חלקם מורכביס־מאוצבעים (ציור  ,) 57או בעלי  3-2עלעלים (ציור  )48או מנוצים
=> 10
(ציורים  :) 47 ,46לעתים רחוקות העלים פשוטים אך אז הם בעלי קנוקנות
=>3
צמחים .2קוצניים
=>4
צמחים* .2שאינם קוצניים ,רותמיים
 .3הפרחים סגולים ,אדמדמים או ורודים .תשעה זירי האבקנים מאוחים ואחר חופשי .התרמיל דמוי
סרגל ,משונץ בין הזרעים .הקוצים יושבים בחיק העלים .רב־שנתיים גדלים בקרקעות כבדות ,או
■=־> עט׳  335הגה Alhagi
במליחות ומעיינות במדבר.
* .3הפרחים צהובים .כל עשרת הזירים מאוחים .התרמיל דמוי ביצה ואינו משונץ .הקוצים מסיימים
גבעולים ראשיים וצדריים .שיחים שגובהם עד  2.5מ׳ הגדלים בכרמל על קרקעות רנדזינה וסלעי
קירטון חווארי או שיחים שרועים בגובה ער  20ס״מ בפסגות החרמון.
ךתמהGenista
עט׳ 305
=>
( )2שיחים .4
 300-20ס״מ י=> 5
מעוצים שגובהם
=>7
צמחים*.4חד־שנתיים
ס״מ .צמחי מדבר או
ביצה ,בלתי נפתח ,מכיל  3-1זרעים .אורך הפרח כ־1
יל קצר ,דמוי .5
■=>6
החבל הים־תיכוני(אך אז כותרת פרחיהם לבנה)
הפרח כ־ 2ס״מ .צמחי החבל
ונפתח בהבשילו .אורך
*.5
=־> עט׳  304אחיריתם Spartium
פרחיהם צהובה.
 .6הכותרת לבנה עם קווים סגולים על המפרש .שיני הגביע קצרות מצינור הגביע .שיחים שגובהם
=> עט׳  305לתם Retama
פים זקופים על פי רוב.
שרועים שגובהם ער  50ס״מ
מצינור הגביע .שיחים
* .6
=> עט׳  301קרוטלךןה Crotaiaria
הגדלים בערוצי מדבריות חמים.
=>8
התרמיל משונץ בין הזרעים ,מכוסה זיפים או מחוספס או חלק
.7
()4
=>9
* .7חלק פחות או יותר ואינו משונץ
התרמיל
 .8התרמיל מכוסה זיפים או מחוספס ובעל חריצי אורך ,סלול (ציור  .)891העלים דמויי אזמל ער
מוארכים :עלי־הלוואי דמויי סרגל או דמויי אזמל ומתחרדים בראשם.
=> עט׳  329זנב־הע^רב Scorpiurus
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התרמיל חלק ,משונץ בין הזרעים ומתפרק לרוחבו .הפרי קשתי או כפוף אם אינו מקופל .העלים

עמ׳  330פתרון Coroniiia
וואי דמו ” ביצה־ מעוגלים•
 ) 7( . 9העלים ,לפחות העליונים ,בעלי שפה משוננת .זירי כל האבקנים מאוחים.
=» עט׳  335שברק Ononis
*  . 9שפת כל העלים תמימה .זירי תשעה אבקנים מאוחים ואחד חופשי.
=>  OS' 373טיפח Lathyrus
( ) 1עצים נדירים ,גדלים במפל נחל דוד ,עין גדי .העלים בעלי  5-1עלעלים גדולים המסתיימים
במרכזה.
הפרחים קטנים ,צהובים בהירים או ירקרקים .הפרי כנפית שהזרע
=> עט׳ 0 380יסם Dalbergia
צמחים עשבוניים ,בני־שיח או שיחים אך לא עצים ,גדלים בבתי גידול אחרים=>11
 . 11העלים מאוצבעים בעלי יותר מ־ 3עלעלים היוצאים מנקודה אחת .אין זיף בהמשך הפטוטרת
=>

12

העלים בעלי זוג עלעלים ,או תלתניים ,או מנוצים ואז ציר העלה מסתיים בדף =»13
 . 12בני־שיח מכסיפים .העלה חסר פטוטרת והעלעלים יושבים ,אורכם  1.5-1ס״מ .האשכול מכיל
 ..״
 ,״ ״.
מועטים .הזרעים קטנים.
 324אבסף Cytisopsis
=<  o s׳
r
* . 12צמחים חר־שנתיים .אורך העלעלים  8-3ס״מ! הפטוטרת ארוכה מהעלעלים .הזרעים גדולים.
=־> עט׳  302תךמוס Lupinus
העליונים) =>14
ם בעלי קנוקנות (לפחות
=>18
לים חסרי קנוקנות
=־>  o s׳  373טיפח Lathyrus
 . 14העלים פשוטים ,מחיקם או בראשם יוצאות הקנוקנות.
=>15
לים מורכבים
עט׳ 378אפון Pisum
=>
מן העלעלים ,רוחבם  1ס״מ או יותר.
■=>16
רוחבם אינו צולה על  9מ״מ
פי רוב (אם העלה בן מספר
זוג אחד של עלעלים על
בולטים והזרעים
 8-4עורקים
לבן־קרם ,לאורך הפרי יש
 o s׳  373טיפח Lathyrus
לפעמים עם בלוטה כהה.
תר מ־ 2זוגות עלעלים; עלי־הלוואי משוננים או תמימים,
=־•17
עורקים בולטים על הפרי
 . 17הפרי דמוי סרגל או מוארך ,אורכו לפחות פי  2מרוחבו .הזרעים על פי רוב כדוריים .עמוד־
העלי כפוף ,שעיר בראשו מכל צדדיו או לפחות בצד התחתון (שהוא המשכו של תפר הגב,
=>  o s׳ 3 366קןה Vida
הסמוך ל״גחון״ הסירה).
* . 17הפרי קצר מהנ״ל ואם קרוב למימרים הנ״ל הזרעים פחוסים .עמוד־העלי שעיר מעט בראשו רק
=»  o s׳ 372עדשה Lens
למפרש וצדו התחתון קירח.
 ) 13( . 18העלה תלתני!  3עלעליו דומים זה לזה בצורתם ובגודלם ויוצאים מנקודה אחת או האמצעי
יותר :בבסיס הפטוטרת זוג עלי־לוואי השונים על פי רוב בגודלם
=>19
צורתם מהעלעלים
* . 18העלים או לפחות חלק מהעלים בעלי יותר מ־ 3עלעלים :העלעלים שווים בצורתם על פי רוב:
=> 37
במידה ומספר העלעלים  4הרי העלעל בראש הציר גדול בהרבה מהצדדיים
 . 19שיחים מעוצים; גובה הענפים המעוצים עולה על פי רוב על  50ס״מ והענפים מסתעפים מעל פני
=>20
דמה
* . 19צמחים עשבוניים חר־שנתיים ואם רב־שנתיים הרי רק בסיס הגבעול מעוצה והצמח מסתעף בעיקר
=>22
סיסו או הצמחים מטפסים
 . 20שיחים קוצניים :הקוצים מסיימים את הגבעולים :הפרחים צהובים ,ריחניים.
=־>  OS' 303קדה Calicotome
=>21
חים לא קוצניים
 . 21הענפים עגולים .כל הדרים חופשיים .הפרחים ארוכים מ־ 1ס״מ .אורך המפרש כמחצית אורך
המשוטים .אורך התרמיל  6ס״מ ויותר ,מכיל  6-2זרעים סגולים בגודל זרעי שעועית .כל חלקי
=>  o s׳  300צחנן Anagyris
הצמח מדיפים ריח דע כאשר מועכים אותם.
* . 21הגבעולים בעלי צלעות אורך ואינם עגולים .אורך הפרחים עד  1ס״מ .כל זירי האבקנים מאוחים.
אורך המפרש כאורך המשוטים .הפרי דמוי ביצה ,אורכו  12-10מ״מ ,מכיל  2-1זרעים שצבעם
=> עט׳  305צלען Gonocytisus
אינו סגול .אין הצמח מדיף ריח רע.
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 ) 19( . 22צמחים מטפסים בנאות מדבר או בגדות נחלים ובקרבת מעיינות .כל עלעל מלווה בזוג
=־> 23
עלעלי־לוואי
* . 22צמחים שאינם מטפסים על צמחים אחרים וענפיהם אינם מסתרגים סביב עצמם .העלעלים ללא
=> 24
עלעלי־לוואי
 . 23אורך התרמיל  0 10-5״מ .אורך הפרח  15-10מ״מ .מטפסים בגובה  4-2מ׳ ,גדלים בגדות נחלים
ובקרבת מעיינות ב חבל היס-תיכוני.
=־> עט׳  379לו מ ה Vigna
* . 23אורך התרמיל עד  20ס״מ .אורך הפרח  9-8מ״מ .צמחים נמוכים ,נדירים (נאספו בסוף המאה
הקודמת בנוה המדבר צפי ,בדרוס־מזרח יט־המלח).
=־> עמ׳  379חךטום Rhynchosia
 ) 22( . 24הפרי מכשיל בתוך האדמה בקצה עוקץ נושא שחלה (גינופור) ארוך .הפרחים בורדים או 2
בחיק עלה .הכותרת צהובה .צמחים קטנים ושרועים.
=> עט׳  344פקטורובסקןה Factorovskya
ואינו נישא על גינופור כנ״ל =» 25
מבשיל מעל פני האדמה
כקפיץ ומספר הפיתולים בו רב ,מועט או  . 1העלעל האמצעי נישא
פחוס משני צדדיו ,סלול
על פטוטרית ניכרת.
= >0עט 344 ,אספסת Medicago
אינו סלול או מפותל=> 26
קטן ,חבוי בולו או רובו בתוך הגביע .העלעל האמצעי יושב או בעל פטוטרית ניכרת=> 27
חבוי=> 28
בולט מתוך הגביע ואינו
. 27

*. 27

. 28
. 29
*. 29

כל זירי האבקנים מאוחים ויוצרים צינור .טרף העלה מכוסה שערות בלוטיות או בלוטות דביקות,
צמחים בעלי ריח טיפוסי חריף (מולל את העלים) :העלעל האמצעי בעל פטוטרית ניכרת.
Ononis
=> עמ׳  335שברק
תשעה זירים מאוחים והעשירי חופשי .טרף העלה מחוסר בלוטות או שערות בלוטיות ואינו בעל
ריח חריף .העלעל האמצעי חסר פטוטרית או לעתים בעל פטוטרית.
=־> עט׳  352תלתן Trifolium
=> 29
י
( ) 26הפרי קטן ,דמוי ביצה מכיל זרע אחד
הפרי מכיל יותר מ־ 2זרעים=־>30
הפרי כפוף וראשו כמעט נוגע בעוקץ־הפרי.
=> עט  344 ,אספסת Medicago
הפרי אינו כפוף וראשו קוטבי לעוקץ־הפרי.
=> עט׳  351דבשה Meiiiotus
( ) 28כל זירי האבקנים מאוחים ויוצרים צינור=>31
תשעה זירים מאוחים והעשירי חופשי=>33
העלעלים משוננים ,לפחות בראשם .צמחיםשעירים ודביקים ,על פי רוב בעלי ריח חריף טיפוסי
(מולל עלים).
Ononis
=־> עמ ׳  335שברק
י=> 32
בעלי ריח מיוחד
העלעלים תמימים ,צמחים שאינם דביקים ואינם

חמים .הפרחים ערוכים על פי
גדלים במדבריות
עשבים חד־שנתיים ,אפורים ,שעירים ,שרועים,
רוב בקבוצות של  . 3-2הסירה ארוכה באופן ניכר מהמפרש .אורך התרמיל כאורך הגביע.
=» עט׳  300לוטונית Lotononis
*  . 32עשבים רב־שנתיים זקופים שבסיסם מעוצה .הפרחים בודדים בחיק עלים .אורך הסירה כאורך
המפרש .התרמיל בולט באופן ניכר מהגביע.
=> עט׳  9 301ספ  0ף Argyrolobium
 )30( . 33הפרי בעל ארבעה קמטים או צלעות מכונפות.
=>  a s , 328אךבע־פנפות Tetragonoiobus
לאורך הפרי)=> 34
בליטות או חריצים
אין  4קמטים כנ״ל על ה פ רי( ל כ ל היותר יש 2
הנישאות על עוקצים שאורכם
ערוכים בקרקפות
הפטוטרת ארוכה פי  3-2מהעלעלים .הפרחים
עולה על אורך החפה .הפרי דמוי אגוזית בעלת מקור שטוח הבולט מצינור הגביע.
=> עט׳  306שרעול Bituminaria
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אורך הפטוטרת אינו עולה על אורך העלעלים .הפרחים בורדים ואם ערוכים בקרקפת הרי אורך
=> 35
העוקץ אינו עולה על אורך החפה
העלעל האמצעי נישא על פטוטרית הנמצאת בהמשכה של פטוטרת העלה .עלי־הלוואי שונים
באופן בולט בצורתם מן העלעלים וקטנים מהם.
=> עט׳  339גךגרנית Trigoneiia
שלושת עלעלי העלה יוצאים מאותה נקודה :זוג עלי־הלוואי דומה בצורתו ובגורלו לעלעלים
■=> 36
עשבים רב־שנתיים או שיחים זקופים וגבוהים הגדלים בבתי־גידול לחים בחבל הים תיכוני .הפרחים
ערוכים בקרקפות צפופות .אורך הפרי  3-1ס״מ.
=> עמ׳  328אחילו׳טוס Dorycnium
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .הפרחים על פי רוב בודדים או לעתים בקבוצות של , 3-2
ואם מספר הפרחים בקבוצה מגיע ל־  8הרי אלה צמחי חולות החוף שכותרתם צהובה או צמחי
ערוצים במדבר שכותרתם אדומה .אורך הפרי עולה על  15מ״מ.
=־> עט׳  324לוטוס Lotus
( ) 18בקצה ציר העלה יש בליטה הרומה לעלעל זעיר וצר .עשבים רב־שנתיים קירחים.
=> עמ ׳  373טיפח Lathyrus
■=> 38
אין בליטה כנ״ל בקצה העלה
הפרי רמוי סרגל ,בלתי נפתח ,פחוס מגבו ובעל  2מגורות אורך :הקשוות משוננות־מפורצות
בשוליהן והפרי כולו נראה כמשור כפול (ציור .)864
=> עמ ׳  321מסורלם Biserruia
הפרי שונה מהנ״ל ,אינו משונן משני צדדיו=>39
התרמיל נפוח מאוד בהבשילו .שיחים מעוצים ,גובהם  3-2מ׳.
־=> עט׳ . 307קרקש Coiutea
התרמיל אינו נפוח כנ״ל ,או אם נפוח אין אלה שיחים גבוהים=>40
הפרי מפרקת המתפרקת לרוחבה לפרקיפ־פרקים שניכרים מבחוץ :כל פרק מכיל זרע אחד =!>41
הפרי נפתח או שאינו נפתח ,אך אינו מתפרק לרוחבו=>44
כל פרק מ פ ו ח באמצעו ודומה לפיכך לפרסה (ציורים ( .)899 , 898הזרע שבתוך הפרק ,גם לו
צורת פרסה).
=־> עמ׳  331פרסת־הסוס Hippocrepis
הפרי איני מפ י ח כנ״ל ,משונץ בין הזרעים ובעל מחיצות רוחב הבולטות מ ב ח ק=>42

 .42הפרי מכוסה שיכים או קוצים או זיפים קשים.
=>  OS' 334משנצת Hedysarum
הפרי חסר זיפים ,שיכים או קוצים=>43
אורך הגביע  2-1מ״מ ,שיניו רחבות .מספר העלעלים  5"-3ואם יותר העלעל רחב בראשווצר
בבסיסו.
עט׳  330פתרון Coroniiia
=>
מספר העלעלים עולה על 5והם דמויי ביצה או אזמל.
אורך הגביע  5-4מ״מ ,שיניו צרות.
עמ ׳? 329ף־העוף Omithopus
=־>
זרעים ,מצויד בכרבולת משוננת או מ חי ם קוצניים וקשים.
( )40הפרי אינו נפתח ,מכיל3-1
הפרחים והפירות אינם ערוכים בקרקפת צפופה.
=> עמי  334כרבילת Onobrychis
הפרי חסר כרבולת או זיזים קוצניים :אם יש קוצים או זיפים על קשוות הפרי הרי הצמחים הם
=־>45
עלי קרקפות פרחים צפופות
כל העלעלים בעלי צורה וגודל דומים=!>46

העלעל המסיים את העלה גדול משאר העלעלים :לעתים העלים התחתונים בעלי  2עלעלים,אך
=<>47
העליונים בעלי יותר מ־ 3עלעלים
 . 46הפרי רומה לכליה ,שטוח ,מכיל  2זרעים .הגביע קטן וצמוד לאחת משתי האונות שבבסיס הפרי.
=> עט׳  323פלעית Hymenocarpus
*  .46הפרי תרמיל בעל  2זרעים ,משונץ בין הזרעים .הגביע הפורה נפוח והפרי חבוי בתוכו.
=> עמי  322שלחופן Physanthyiiis
=ג> 48
 ) 45( .47בני־שיח קוצניים :הקוצים הם קצות ענפים :או קצות צירי העלים
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=־> 49

*  . 47צמחים לא קוצניים ואם יש בהם איברים קוצניים הם שונים מהנ״ל
 .48הקוצים בלתי מסועפים יוצאים אחד אחר מגבעולים מעוצים.
=> עט׳  228קדר Astragalus
*  .48הקוצים מסועפים לשנים ומצויים בראשי ענפים.
=» עמ ׳  334פך 3לת Onobrychis
 )47( . 49התרמיל מחולק לאורכו על ידי מחיצה חלקית או שלימה לשתי מגורות.
=> עט׳  228קדר Astragalus
=»50
*  .49התרמיל בעל מגורה אחת בלבד ואין בו מחיצה כנ״ל
51
 . 50צמחים חד־שנתיים
=>52
* . 50שיחים ,בני־שיח או עשבים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה
צבע הכותרת צהוב .העלעלים תמימים.
 9-6ס״מ כולל מקור ארוך חסר זרעים.
=> עט׳  329קךךמית Securigera
*  . 51אורך התרמיל  10-6מ״מ .צבע הכותרת סגול כחול בהיר .העלעלים משוננים ומכוסים שערות
בלוטיות חמצמצות.
=> עמ ׳  365חמצה Cicer
 ) 50( . 52העלים דביקים או מכוסים שערות בלוטיות .הפרי מכוסה שערות בלוטיות או דביקות או
מכוסה זיפים בצפיפות .הפרחים ערוכים בא שכולות צפופים דמויי קרקפת או שיבולת.
=־> עט׳  322שוש Glycyrrhiza
■=>53
*  . 52העלים והפירות שונים מהנ״ל
 . 53התרמיל מפותל או משונץ לרוחבו .צמחי נאות מרבר נדירים.
=>  OS' 305ביל Indigofera
*  . 53התרמיל שטוח ,ישר ואינו משונץ .צמחי מדבריות חמים מצויים.
=־>  o s׳  306טפרוסןה Tephrosia

צחנן Anagyris
שיחים בעלי ריח רע ,משירים עליהם בקיץ ,גובהם  2-1מ׳ .העלים
מסורגים ,בעלי פטוטרת ,מורכבים ,תלתניים 3 ,העלעלים יושבים;
הטרף שעיר בצידו התחתון וקירח בצירו העליון :עלי־הלוואי
שעירים ,מאוחים עד חצי אורכם או יותר .הפרחים ערוכים באשכולות
היוצאים מחיק עלי הגבעול .אורך עוקצי הפרחים כאורך הגביע או
קצר ממנו .אורך הפרח  3-1.5ס״מ .הגביע ירוק כהה .הכותרת
צהובה ,הסירה ארוכה לפחות פי  2מהגביע :המפרש ארוך כמחצית
אורך הסירה ,לעתים קרובות עם כתם כהה .זירי כל האבקנים
חופשיים .התרמיל משולשל ,אורכו  14-3ס״מ ורוחבו  1.2 - 2ס״מ,
אינו נפתח בהבשלה ,מכיל  6-2זרעים סגולים גדולים.
♦ (ש׳) בתות ספר ,צומח עשבוני ושטחי חורש שהופרע .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הדי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
< )£ינואר-אפריל( .ציור  .) 794טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

צחנן מבאיש A. foetida L.
לוטונית Lotononis
עשבים חד־שנתיים שרועים(בארץ) נמוכים ,מכוסים שערות הדוקות.
העלים מורכבים ,תלתניים ,העלעל האמצעי נישא על פטוטרית:
עלי־הלוואי קטנים ,מספרם  1 , 2או  .0התפרחות קצרות ,בנות
 6-1פרחים .אורך הפרח כ־ 1ס״מ .הגביע בן  3אונות ,כל אחת
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מ־  2הצדדיות שסועה ל־ 2שיניים .הכותרת צהבהבה־לבנה :הסירה
ארוכה מהמפרש ומהמשוטים .זירי כל האבקנים מאוחים .התרמיל
מכיל  10-6זרעים ,אורכו  8-5מ״מ.
♦ (ח״ש) ערוצים חצציים וחוליים במדבריות חמים .מצוי .הר
הנגב ,דרום הנגב :ערבות הירדן ,בקעת בית־שאן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :אדום.
 >$gפברואר-מרס( .ציור  : 795צילום בעמ׳  .)949טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי וסורני.
לוטונית מ רק מ ת L. platycarpa (Viv.) Pichi-Serm.
(ראה שם נרדף)

קרוטלריה C rotalaria
 T 1-11
שיחים נמוכים ( ב א ח) ,מכוסים שערות הדוקות 60-20 ,ס״מ הענפים
מסועפים ביותר ,בעלי חריצי אורך ,לעתים דוקרניים .העלים פזורים,
אורכם  8-5מ״מ ,פשוטים ,תמימים ,חסרי פטוטרת ,נושרים במהרה:
עלי־לוואי חסרים .הפרחים בודדים ,על פי רוב ,נישאים על עוקצים
קצרים בעלי חפיות זעירות ,דמויות סרגל .אורך הפרח כ־ 1ס״מ.
הגביע בעל  5שיניים דמויות אזמל ,אורכן עולה פי  3-2על
אורך צינור הגביע .הכותרת צהובה :המפרש בעל פסים אדומים.
זירי כל האבקנים מאוחים לצינור .הפרי דמוי ביצה ,בלתי נפתח,
אורכו כ־ 0 1״מ ,מכיל  3-1זרעים.
♦ (ש׳) ערוצים במדבריות חמים .מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב:
ערבות הירדן ,הערבה :אדום.
& פברואר-מרם( .ציור  .)796טיפוס התפוצה :סודני.
קרוטלןץה מצרית C. aegyptiaca Bentham

פספסף Argyrolobium
בני־שיח מכסיפים או עשבים רב־שנתיים מעוצים בבסיסם .העלים מורכבים ,תלתניים  :העלעלים תמימים,
יוצאים מנקודה אחת :עלי־הלוואי אינם מאוחים .התפרחות קצרות ,מול עלים או בקצות ענפים ,בעלות 1
או יותר פרחים :החפים והחפיות קטנים .הפרחים קטנים .הגביע דו־שפתני :השפה העליונה בת  2שיניים,
בתחתונה  . 3הכותרת צהובה :המפרש ארוך מהסירה ,המשוטים חופשיים .זירי כל האבקנים מאוחים
לצינור סגור .הפרי רמוי סרגל ,מוארך ,נפתח בהבשלה.
 . 1הפרחים בורדים ,יוצאים יחידים מחיק הגבעול ,אורכם 6-4
מ״מ .הפרי דמוי סרגל.
♦ (ב״ש) קרקעות חוליות במדבר ובמישור החוף וסדקי סלעים
קשים במדבר .מצוי .השרון ,פלשת :השפלה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,אדום.
 $מרס-אפריל (ציור  .) 797טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
 03פ  0ף חד־פןחי A. uniflorum (Decaisne) Jaub. et Spach

* . 1הפרחים בא שכולות שאורכם  10-2.5ס״מ .אורך הפרי 10-8
מ״מ .הפרי דמוי ביצה.
♦ (ב״ש) מורדות הרים .נדיר מאוד .בקעת ים־המלח  :החרמון,
אדום.
אפריל-יוני( .ציור  .) 798טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
פספסף ךחב־פדי A. crotalarioides Jaub. et Spach
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תךמום Lupinus

עשבים חד־שנתיים (בארץ) שעירים .העלים מסורגים ,מורכבים־מאוצבעים ,בעלי  12-5עלעלים תמימים:
עלי־הלוואי מעורים בבסיס הפטוטרת .התפרחת אשכול ,על פי רוב מרובה פרחים ; החפים נשירים כרגיל.
הגביע בעל  2שפתים (העליונה בת  2שיניים ,בתחתונה  .)3הכותרת צבעונית .זירי כל האבקנים מאוחים
לצינור סגור .השחלה כוללת  2עד הרבה ביציות .הפרי שעיר ,נפתח בשתי קשוות .הזרעים פחוסים או
עגלגלים ,גדולים על פי רוב ,בעלי כתמי צבע שונים.

.1

הכותרת צהובה.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני על קרקעות חוליות .נדיר.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הערבה.
 >$gמרס-מאי( .ציור  .) 799טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
תרמוס צהיב L. luteus L.

ג .פ רי

=> 2
* . 1צבע הכותרת כחול ,לילך או סגול כהה או דו־גוני
 . 2רוחב העלעל אינו עולה על  5מ״מ .צבע הכותרת כחול ,כחול
בהיר ,כחול־לבן ,או סגול־ארגמן .הזרעים חלקים.
♦ (ח״ש) שרות בור ,בתות וצומח עשבוני ,קרקעות חוליות
וקרקעות בזלת .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
החרמון ,הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 800טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
תרמוס צר־עלים L. angustifolius L .
*  . 2רוחב העלעלים עולה על  5מ״מ .הזרעים חלקים או מחוספסים
י=> 3
העלעל קירח בצדו העליון ושעיר בתחתון .צבע הכותרת לבן
או כחלחל־לילך .התפרחת ארוכה מהעלים .הזרע חלק.
♦ (ח״ש) נזרע כגידול חקלאי ואולי גדל מובר .נדיר .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,מערב הנגב.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)805טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
תרבותי
תרמוס
־I
JN

קצרה מהעלים

מחוספסים

L. aibus L.

*  . 3העלעל שעיר מ־ 2צדדיו .הזרע מחוספס ואם חלק הרי התפרחת
=>4
 .4אורך הפרח  14-10מ״מ .עלי־הכותרת כחולים או המפרש כחול
והמשוטים לבנים או ורודים .רוחב הפרי  10-7מ״מ .התפרחת
קצרה מפטוטרוח העלים שמתחתה .הזרעים חלקים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות וקרקעות כבדות .נדיר .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הרי יהודה! החרמון.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 801טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
תךמ 1ס שיעיד L. micranthus Guss.
(ראה שם נרדף)
*  .4אורך הפרח  23-15מ״מ .רוחב הפרי  25-10מ״מ .אורך התפרחת
עולה על אורך הפטוטרת והיא בולטת מעל העלים .הזרעים
=»5
 . 5צבע הכותרת כחול עמוק :בבסיס המפרש יש כתם שצבעו
לבן בפרח צעיר וארוס-ורור בפרח שהופרה .אורך עוקץ־הפרח
כחצי מאורך הגביע .אורך הזרע  13-11מ״מ.
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♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני על קרקעות המפותחות על
סלעי בזלת וסלעי גיר .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק
עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן,
הגלעד ,עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  : 802צילום בעט׳  .)944טיפוס הת 
פוצה :ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
תךמוס ההו־ים L. pilosus L .
(ראה שם נרדף)

*  . 5צבע הכותרת לילך־לבנבן או תכלת בהיר .אורך עוקץ־הפרח
כמעט כאורך הגביע .אורך הזרע  11-8מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות בעיקר על חול־חמרה .מצוי .חוף
הגליל ,השרון ,פלשת :השפלה ,צפון הנגב.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 803צילום בעמ׳  .) 976טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
תךמ 1ס אךצישךאלי L. palaestinus Boiss.

קדה Calicotome
שיחים קוצניים סבוכים ,הקוצים הם קצות ענפים צדדיים :הענפים
ירוקים ,הצעירים רכים ומכסיפים ,מכוסים שערות הדוקות .העלים
0•5x
תלתניים ,שלשת העלעלים יוצאים מאותה נקודה :העלים נושרים
ב .עלעל
ב•
בעת הבשלת הפירות .הפרחים בורדים או בקבוצות קטנות בחיק
עלים תמימים או שסועים ל־ 3אונות ,גדולים ובעת הפריחה הצמח
בולט למרחק רב .הגביע נקרע באמצעיתו בעת התארכות הכותרת
וחלקו העליון החרוטי נושר .הכותרת צהובה ,ריחנית( ,מרבית
הריח נודף מהמפרש) .זירי כל האבקנים מאוחים לצינור סגור.
התרמיל שעיר ,נפתח בשתי קשוות בעל  2כנפים או צלעות בגבו.
♦ (ש׳) גריגה ,בתה וחורש על קרקעות שונות .נ פ ק מאוד ושולט
בשטחים ניכרים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& ינואר-מרס( .ציור  : 804צילום בעט׳  .)953טיפוס התפוצה:
ימ־תיכוני.
קזיה שעירה C. viliosa (Poiret) Link
(ראה שם נרדף)

^^0
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אחירתם Spartium

806

שיחים ירוקים רותמיים ,זקופים ,גובהם  3-1מ׳; הגבעולים ירוקים,
חלקים ומבריקים ,לאורכם עורקים בהירים .העלים תמימים ,קירחים
או שעירים מעט ,דמויי אזמל או ביצה ,נושרים לפני הבשלת הפרי.
התפרחת אשכול בראשי ענפים ,בעלת כ־ 30-10פרחים :החפים
והחפיות נשירים .הפרחים גדולים ,אורכם כ־ 2ס״מ .הגביע קרומי,
קטן ,בעל  5שיניים .הכותרת צהובה ,ריחנית (מרבית הריח נודף
מהמשוטים) .זירי כל האבקנים מאוחים ,לצינור סגור .הפרי תרמיל,
דמוי סרגל ,קרח או שעיר ,נפתח בהבשלה ,אז צבעו חום כהה ער
שחור.
( 4ש׳) חורש או שרידיו .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה:
החרמון ,הגולן.
& אפריל-יוני( .ציור  : 806צילום בעמ׳  .)945טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
מוגן על ירי החוק !
אחיריתם החרש s. junceum L .

רתמה Genista
ז •• r
שיחים גבוהים או נמוכים קוצניים ( ב א ח) ,הגבעולים ירוקים ,בעלי חריצים לאורכם .העלים נושרים
בעת הפריחה ,פשוטים או תלתניים ,חסרי עלי־לוואי או בעלי עלי־לוואי זעירים .התפרחות בחיקי
עלים ,בעלות הרבה או מעט פרחים .הגביע דו־שפתני ,שפתו העליונה בת  2שיניים ,בתחתונה . 3
הכותרת צהובה על פי רוב ,חסרת ריח .זירי האבקנים מאוחים לצינור סגור .הפרי כדורי ,דמוי ביצה
או סרגל ,נפתח או שאינו נפתח.

 . 1בני־שיח נמוכים ,שרועים ,גובהם  20-10ס״מ .הפרחים ערוכים
באשכולות קצרים.
( 4ב״ש) קרקעות עמוקות בדולינות :רום  2,800-1,500מ׳.
נדיר .החרמון.
מאי-יולי .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
ךתמת הלבנון G. libanotica Boiss.

* . 1שיחים גבוהים .זקופים ,גובהם  2-1מ׳ .הפרחים נישאים בוררים
או מועטים ומרוחקים זה מזה על הענפים הקוצניים.
( 4ש׳) חורש ויער על ת חי נ ה בהירה על קירטון־חווארי:
שולט ביערות בר של אורן ירושלים ,גם במקומות בהם היער
נכרת .נפוץ .חוף הכרמל :הכרמל.
& מאי-יוני( .ציור  : 807צילום בעט׳  .)954טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
ךתנ!ה קוצנית G. fasselata Decaisne
(ראה שם נרדף)
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צלען Gonocytisus
שיחים זקופים ,גובהם  5-1מ׳ ,בעלי ענפים דקים ירוקים ,מקריחים
או בעלי שערות הדוקות :הגבעולים בעלי חריצים לאורכם ,הצעירים
מצולעים לאורכם .העלים יושבים ,תלתניים :העלעלים מוארכים או
דמויי סרגל ,מחוררים בראשם .הפרחים ערוכים באשכולות מרווחים.
אורך הפרח  10-8מ״מ .הגביע דו־שפתני ,השפה העליונה בת 2
שיניים ,בשפה התחתונה  . 3הכותרת צהובה .זירי האבקנים מאוחים
לצינור סגור .התרמיל רמוי ביצה ,אורכו  12-10מ״מ ,נפתח בקושי
ומכיל  2-1זרעים.
( 4שי) חורש וגריגה ,על קירטוךחווארי .נדיר .הגליל העליון.
אפריל-מאי( .ציור  .) 808טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י
צלען הגליל G. pterocladus (Boiss.) Spach

רתם Retam a
שיחים ,לעתים רחוקות עצים נמוכים ,רותמיים :הענפים ירוקים,
מכסיפים בצעירותם וירוקים כהים בהתבגרם ,בעלי חריצים לאורכם.
העלים פשוטים ,זעירים ,מכסיפים ,נושרים לקראת הבשלת הפירות:
עלי־לוואי אין .אשכולות הפרחים צדדיים ,נושאים  1עד כ־10
פרחים .הפרח ריחני ,אורכו  15-10מ״מ .הגביע סגול ,דו־שפתני,
השפה העליונה בת  2שיניים בתחתונה  3שיניים קצרות .הכותרת
לבנה ,המפרש בעל עורקים סגולים .זירי האבקנים מאוחים לצינור
סגור .הפרי אינו נפתח בהכשילו ,קשוותיו עבות ,כדורי או דמוי
ביצה ,עם חוד בולט .הזרעים צהובים ,חומים או ירוקיס־סגולים.
♦ (ש׳) קרקעות חוליות ,ערוצי נחלים ,סלעים במדבר ובשוליו.
נ פ ק מאוד ושולט .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה  :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  : 809צילום בעמ׳  .) 975טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
מוגן על ידי החוק !
רתם ו 1מך3ר R. raetam (Forssk.) Webb

ניל Indigofera
עשבים או שיחים ,על פי רוב שעירים ומכסיפים .העלים מורכבים או פשוטים; עלי־הלוואי קטנים,
דמויי זיף ומאוחים לבסיס הפטוטרת .התפרחות יוצאות מחיק עלי הגבעול .הגביע קטן ,דמוי פעמון
או צינור בעל  5שיניים .צבע הכותרת סגול או ארום .זירי  9אבקנים מאוחים ,הזיר העשירי חופשי;
הקונקטיב מסתיים בבלוטה או בבליטה .התרמיל נפתח או שאינו נפתח ,דמוי סרגל ,לעתים משונץ בין
הזרעים.

 . 1ק־ שי ח ,גובהו  50-30ס״מ .אורך התרמיל  25-20מ״מ .התפרחת
ארוכה בהרבה מהעלה שמחיקו היא יוצאת .הכותרת אדומה.
( 4ב״ש) קרקעות חוליות .נדיר מאוד .בקעת ים־המלח.
 $מרס-אפריל( .ציור  .) 810טיפוס התפוצה :סודני.
נאסף ב־  1891בע׳ור אצ־צאפי.
ביל דל־עלים I. oblongifolia Forssk.
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* . 1שיח ,גובהו  2-1מ  /אורך התרמיל  14-10מ״מ .התפרחת קצרה
בהרבה מהעלה שמחיקו היא יוצאת .הכותרת ארמרמה־צהובה.
♦ (ש׳) נאות מדבר .נריר מאוד .בקעת כנרות ,בקעת ים־המלח.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 811טיפוס התפוצה :טרופי.
העלים שימשו בעבר כמקור לצבע האינדיגו :גידלוהו למטרה
זו בערבות הירדן.
ביל מכסיף I. articulata Gouan

שרעול ( Bitum inaria (Psoralea
עשבים רב־שנתיים ( ב א ח) ,על פי רוב שעירים .העלים תלתניים ( ב א ח )  :עלי־הלוואי עוטפים את
הגבעול בבסיסם המורחב .התפרחת קרקפת או דמוית שיבולת ,נישאת על עוקץ ארוך ,על פי רוב מחיק
עלה .הגביע דמוי פעמון ,בעל  5שיניים .הכותרת כחולה ,ורורה ,סגולה או לבנה .זירי  9אבקנים מאוחים
והעשירי חופשי .השחלה בעלת ביצית אחת .הפרי תרמיל חד־זרעי ,בלתי נפתח ,בראשו יש מקור.

 . 1התפרחת בת  8-5פרחים ורודים .אורך שיני הגביע על פי רוב
כאורך צינור הגביע .אורך התרמיל  5מ״מ .צמחי סלעים באדום
ובסיני.
♦ (ר״ש) סדקים בסלעים חלקים .מצוי .אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)812טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
שי עול ארומי B. flaccida (Nab.) Greuter et Burdet
(ראה שם נרדף)
* . 1התפרחת בת  30-10פרחים בצבעים שונים .אורך שיני הגביע
עולה על פי רוב על אורך צינור הגביע .אורך התרמיל 28-13
מ״מ .צמחי החבל הים תיכוני.
♦ (ר״ש) בתות וצומח עשבוני .נפוץ .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,עמון.
& מרס-יולי( .ציור  : 813צילום בעט׳  .)941טיפוס התפוצה:
יט־תיכוני.
על פי זהרי ( , 1972פלורה פלסטינה) יש ב א ח  4זנים .הזן
יוצא הדופן הוא זן חולה ( )var. hulensisהגדל בגרות נהרות
ובקרבת מעיינות בבקעת חולה :גובהו  2-1.5מ׳( ל עו מ ת פחות
מ־ 1.5מ׳ בשאר הזנים) העלעלים רחבים יותר והפירות קטנים.
שיחגול שעיר B. bituminosa (L.) Stirton
(ראה שם נרדף)

טפרוסיה Tephrosia
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח .העלים מורכביס־מנוצים פעם אחת ,עם עלי־לוואי בבסיסם :מספר
העלעלים בלתי זוגי ,שפתם תמימה .התפרחות יוצאות אל מול עלים או מסיימות ענפים .הגביע דמוי
פעמון ,בעל  5שיניים שוות פחות או יותר .צבע הכותרת בין אדום לסגול .זירי  9אבקנים מאוחים
והעשירי חופשי .הפרי בעל  2קשוות ,פחוס מהצדדים ודמוי סרגל או דמוי ביצה ואזי עגול בחתך רוחב,
מכיל  1עד הרבה זרעים.
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 . 1בני־שיח .התרמיל דמוי סרגל ,מרובה זרעים ,אורכו  5-3ס״מ.
הכותרת סגלולית.
( 4ב״ש) ערוצי נחלים וסרקי סלעים במדבריות חמים .מצוי.
דרום הנגב! בקעת יס־המלח ,הערבה! אדום.
& פברואר-אוגוסט( .ציור  ! 814צילום כעמ׳  .)934טיפוס
התפוצה :סודני ומזרח אפריקאי.
טפר( 9רה נאה T. apollinea (Deiile) Link

* . 1עשבים רב־שנתיים ,מעוצים בבסיסם .התרמיל דמוי ביצה ,מכיל
זרע אחר ,אורכו  1.5-1ס״מ .הכותרת ורודה.
( 4ר״ש) ערוצי נחלים ובתי־גירול מופרעים במדבריות חמים.
נדיר מאוד .רדום הנגב! הערבה.
 $8פברואר-אוגוסט( .ציור  .) 815טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
טפר( 3רה נובית T. nubica (Boiss.) Baker

קרקעז Colutea
שיחים מסועפים ,דלילי שיער או מקריחים .העלים מורככים־מנוצים פעם אחת ,בבסיסם עלי־לוואי קטנים
מפורדים .מספר העלעלים בלתי זוגי .התפרחות בחיק העלים ,מספר הפרחים בהן מועט או מרובה .הפרחים
גדולים ובולטים לעין ,נישאים על עוקצים שאורכם לפחות כאורך הגביע .הגביע דמוי פעמון או דמוי
צינור ,בעל  5שיניים .הכותרת צהובה ( ב א ח) ,עם שרטוטים אדומים על המפרש .זירי  9אבקנים מאוחים,
העשירי חופשי .השחלה נישאת על עוקץ .התרמיל נפוח ,בעל דופן קרומית ,אינו נפתח בהבשלה ,נישא
על עוקץ .הזרעים מרובים ,קטנים ,דמויי כליה.
 . 1צמחי ערבה ומדבר .אורך העלעל  15-5מ״מ רוחבו  7-3מ״מ.
השחלה שעירה.
( 4ש׳) ערבה ומדבר ,סרקי סלעים חלקים וערוצים שבאגן
היקוותם יש משטחי סלע .נדיר .הגליל התחתון ,שומרון ,הרי
יהודה ,הר הנגב! מדבר יהודה! אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  ! 816צילום בעט׳  .)954טיפוס התפוצה :
מערב אירנו־טורני.
יתכן כי הובא בירי האדם לגליל התחתון ,לשומרון ,להרי יהודה
ולמדבר יהודה .הבדויים בנגב שתרים חבלים מקליפתו .מוגן
על ירי החוק !
קךק $צהיב C. istria Miller

* . 1צמחי החרמון .אורך העלעל  30-20מ״מ ,רוחבו  20-10מ״מ.
השחלה קירחת.
( 4ש׳) מדרונות סלעיים ובתי־גידול מופרעים ! רום 1,800-800
מ׳ .מצוי .הכרמל! החרמון.
& מאי-יוני( .ציור  .) 817טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
קךקש קיליקי C. cilicica Boiss. et Balansa

א .עלה וגבעול
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ל!ךד Astragalus

שיחים ,בני־שיח ,עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מורכבים־מנוצים פעם אחת ,מספר העלעלים
זוגי או בלתי זוגי :ציר העלה מסתיים לפעמים בקוץ או בחלק בלתי קוצני :עלי־הלוואי חופשיים,
או הדוקים או מאוחים לפטוטרת .התפרחת אשכול פשוט בעל  1או הרבה פרחים ,או תפרחת
המורכבת מאשכולות רכים ומקובצים .הגביע דמוי פעמון או צינור ,בהבשלה בלתי משתנה או משתלחף,
בעל  5שיניים .הכותרת בעלת צבעים שונים .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי .הפירות בעלי
צורות שונות ביותר :הפרי יושב או בעל עוקץ (גינופור) נפתח או שאינו נפתח :על פי רוב בעל 2
קשוות עם מחיצה מלאה או חלקית המתפתחת מתפר הגב ומחלקת את הפרי לאורכו לשתי מגורות,
לעתים הפרי ללא מחיצה ובו מגורה אחת .הזרעים פחוסים על פי רוב ,כדוריים או דמויי ביצה .זה
הסוג רב־המינים ב א ח ישראל.
שיחים או עשבים קוצניים  :הקוצים הינם קצוות מוקשים של
=> 2
ציר העלה :ציר העלה הקוצני אינו נושר
=> 12
צמחים בלתי קוצניים
הגביע הפורה נפוח ,משולחף :הפרי חבוי בתוך הגביע הנפוח
=> 3
=> 4
הגביע הפורה אינו נפוח
צמחי ערבה ומרבר .העלה בעל  5-4זוגות עלעלים.
♦ (ב״ש) ערבות ,ערוצי נחלים במדבר ,בתות ספר .מצוי.
פלשת :הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
 >§gפברואר-אפריל( .ציור  : 818צילום בעט׳  .)974טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.

קדר מעזלחף A. spinosus (Forssk.) Muschler
0.8X

צמחים הגדלים בחרמון .העלה בעל  20-15זוגות עלעלים.
♦ (ב״ש) שולי דולינות :רום  2,800-1,900מ׳ .מצוי .החרמון.
יולי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
קדר קךקקזי A. coiuteoides Wind.
( )2התרמיל ארוך מהגביע ומכיל יותר מ־ 2זרעים .צבע
הכותרת על פי רוב צהוב או קרם ,לעתים רחוקות ורוד או
סגול .התפרחת אשכול ,הפרחים נישאים על עוקצים => 5
התרמיל קצר מהגביע(הצמיד) ומכיל  2-1זרעים .צבע הכותרת
על פי רוב ורוד ,סגול או לבן .הפרחים יושבים בחיק העלים
בקבוצות צפופות ,עטופים בעלי־לוואי רחבים :לעתים קבוצות
=> 7
הפרחים יוצרות מעין קרקפת כדורית
ציר העלה היבש קשה וקוצני .העלעלים מכוסים בשערות
מסועפות לשני חודים (ומחוברות לטרף באמצעיתן) .אורך
העלה  6-2ס״מ :מספר זוגות העלעלים  . 12-5הפרחים ערוכים
בתפרחות חיקיות הנישאות על עוקצים קצרים מהעלים .צבע
הכותרת קרם לבנבן או ורוד־סגול .אורך הפרי  12-8מ״מ.
♦ (ב״ ש) שולידולינות :רום  2,800-1,950מ׳.מ צוי.ה חרמון.
אפריל-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
קרר צר־עלים A. angustifoiius Lam.
(ראה שם נרדף)
ציר העלה נוקשה ,מסתיים בחוד דוקרני עד קוצני .העלעלים
מכוסים שערות פ שוטו ת(ב עלו ת חוד אחד) .אורך העלה 20-7
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ס״מ :מספר זוגות העלעלים  . 25-20התפרחות על ענפים
קצרים ,מקובצות בבסיס הצמה על ענפים קצרים .הכותרת
צהובה .הפרי קשה ,קשוותיו מעוצות באופן חלקי ורשת של
עורקים בולטת עליהן .המקור שבקצהו מסתיים בהוד דוקרני.
=־> 6
צמחי מדבריות
 .6קשוות התרמיל מתפשקות מעט בראשו אך לא נפתחות ,אורכו
 8-5ס״מ ,קוטרו  1.5-1ס״מ .אורך העלים  20ס״מ או יותר.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים במדבריות חמים .מצוי.
הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה; הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $ינואר-מרס( .ציורים  .)820 , 819טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף)
קדר הסיף A. dactylocarpus Boiss. subsp. acinaciferus (Boiss.) Ott

*. 6

820

הפרי נפתח ,אורכו  0 5-3״מ ,קוטרו  0.8-0.5ס״מ .אורך
העלים  7-5ס״מ.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב:
בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
^ פברואר-אפריל( .ציור  ! 821צילום בעמ׳  .)953טיפוס
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

קדר סיבר A. sieberi DC.
.7

(  )4אורך הקוצים עד  15ס״מ .קוטר קבוצת הפרחים 10-5
ס״מ .העלעלים קירחים או מקריחים ,אורכם  3-2ס״מ.
♦ (ב״ש) בתות ובתות ספר .נדיר .הגליל העליון ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,מואב,
אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .)822טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קרר קוצני A. deinacanthus Boiss.
(ראה שם נרדף)

*. 7

הקוצים והעלעלים קצרים מהנ״ל .קוטר הקרקפת קטן מהנ״ל
=> 8
העלעלים ועלי־הלוואי קירחים או מקריחים; מספר זוגות
העלעלים  , 7-4אורך העלעל  ) 10(8-5מ״מ .לשיח צורת חרוט,
כלומר ענפים רבים מסתעפים מצואר השורש.
♦ (ב״ש) בתה על מחשופי חוואר וחרסית :רום 1,700-1,150
מ׳ .מצוי .החרמון.
יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
קדר השרף A. gummifer Labiii.
(ראה שם נרדף)

*. 8
.9

=> 9
העלעלים שעירים או קירחים ,עלי־הלוואי שעירים
העלה בעל  15-6זוגות עלעלים קירחים ,אורך העלעל 22-6
מ״מ .לשיח צורת חרוט.
♦ (ב״ש) בתה על מחשופי חוואר וחרסית :רום  1,200מ׳.
נדיר .ה חר מון(ליד מג׳דל שמס).
& אפריל-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.

.8

קדר הראשים A. cephalotes Banks et Solander

822
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*9

 .1.5xrxהעלה בעל  8-4זוגות עלעלים שעירים .לשיח צורת כר קוצני
=> 10
או חרוט
 . 10אורך שיני הגביע כאורך צינור הגביע .אורך הפרח 15-10
מ״מ .העלה בעל  7-5זוגות עלעלים .לשיח צורת חרוט הפוך.
♦ (ב״ש) בסיסי מדרונות בחרמון (רום  2,800-1,800מ׳),
בתי־גידול סלעים במדבר .מצוי .החרמון ,אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 823טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
גדל גם בפסגות הרים מגמתיים גבוהים בדרום סיני.
קדר קפ(ךי A. echinus DC .
(ראה שם נרדף)
* . 10אורך שיני הגביע פי  3-2מאורך צינור הגביע .אורך הפרח
=־> 11
 20-15מ״מ .לשיח צורת כר קוצני או חצי־כדור
 . 11אורך שיני הגביע פי  2מאורך צינור הגביע .אורך העלעל 4-3
מ״מ.
♦ (ב״ש) מדרונות סלעיים ,מגיע לשלטון במררונות סחופי־
רוח :רום  2,800-1,500מ׳ בחרמון .נפוץ .החרמון ,אדום.
יוני-אוגוסט( .ציור  : 824צילום בעמ׳  .)939טיפוס הת
פוצה :מערב אירנו־טורני.
קרר אדים־פדחים A. cruentiflorus Boiss.
(ראה שם נרדף)

* . 11אודך שיני הגביע פי  3מאורך צינור הגביע .אורך העלעל 8-4
מ״מ.
( 4ב״ש) בתות על ת חי נ ה ,ערבות וסלעים במדבר .מצוי.
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה:
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מאי-יולי( .ציור  .) 825טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קדר בית־הלחמי A. bethiehemiticus Boiss.
(ראה שם נרדף)
 ) 1( . 12הגביע הפורה נפוח ,משולחף ,קוטרו  15-13מ״מ ,מכיל
בתוכו את התרמיל .צמחים שעירים של חולות מדבר ,רב־
שנתיים ,שרועים .הכותרת צהובה .אורך העלים  30-20ס״מ,
העלעלים כמעט עגולים או רמויי ביצה הפוכה ,אורכם 30-18
מ״מ.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות במדבריות ובערבות .מצוי .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב.
& ינואר-אפריל( .ציור  .)826טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
קלר.קהירי A. kahiricus DC .

ברה
השנה הנוכחית

מספר שושנות סמוכות

* . 12הגביע הפורה אינו משולחף .צמחים שונים מהנ״ל בתכונה זו
13
או אחרת
 . 13עשבים רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה :לעתים קרובות שרירי
נשאריםוניכרים בבסיס הגבעול של
=>14
עשבים חד־שנתיים=>35
 . 14העלים ערוכים בשושנת או על גבעולים קצרים ביותר ויוצרים
זו לזו■=>15
העלים ערוכים לאורך גבעולים זקופים או שרועים=>24

משפחת הפרפרניים
 . 15התפרחות נישאות על עוקצים שאורכם עולה על אורך העלים.
צבע הכותרת סגול ארגמן או אדום .העלים מלבינים ,מכוסים
=>16
התפרחות קצרות מהעלים .צבע הכותרת צהוב=>19
מקור הפרי ארוך מחלק הפרי המכיל זרעים או שווה לו
באורכו.
♦ (ר״ש) מקומות אבניים .נדיר .הגלעד.
?§> אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

?ןךד המקור oxytropifoiius Boiss.

a.

=> 17

* . 16מקור הפרי קצר בהרבה מהנ״ל
 . 17צמחי בתות ספר וערבות .מפרש הכותרת סגול כהה.
♦ (ר״ש) סדקי סלעים בכתות ספר וערבות .נדיר .פלשת:
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! מדבר יהודה! עמון ,מואב,
אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 827טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
?}דד נאה A. cretaceus Boiss. et Kotschy

=> 18
* . 17צמחי החרמון
 . 18מפרש הכותרת אדום־םגול .העלה בעל  25-18זוגות עלעלים.
( +ר״ש) מדרונות אבניים וערוצים! רום  2,300-2,000מ׳.
נדיר .החרמון.
 >§gאפריל-יוני ,טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
 T7J7מפרץ A. emarginatus Labill.

* . 18צבע הכותרת ל ק־ קר ם עד צבע בשר ,נעשה סגול בהתייבשה.
העלה בעל  9-6זוגות עלעלים.
♦ (ר״ש) מדרונות אכניים וסלעיים 2,800-2,600 ,מ׳ .מצוי.
החרמון.
י  $יוני-יולי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
לןךז* צמיר A. lanatus Labill.
. 19

( ) 15התרמיל לא נפתח ,אורכו  8-5ס״מ ,קוטרו  0 1.5-1״מ,
המקור שבקצהו מסתיים בחוד דוקרני! הקשוות מוקשות,
מעוצות באופן חלקי ורשת של עורקים בולטת עליהן .אורך
העלים  20ס״מ או יותר.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים במדבריות חמים .מצוי.
הד הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יפ־המלח ,הערבה! הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-מרס( .ציורים  .)820 , 819טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.
(ראה שם נרדף)
? TJJהסיף A. dactylocarpus Boiss. subsp. acinaciferus (Boiss.) Ott
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* . 19התרמיל קצר מהנ״ל ,אורכו אינו עולה על  4ס״מ וצורתו
דמוית ביצה או מוארכת ,על פי רוב בלי קצה חד ־=־• 20
 .צמחי מדרונות בחרמון.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים ליד שטחי הצטברות שלג :רום
 2,200-1,700מ׳ .מצוי .החרמון.
< $אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
קדר ה א תי ם A. pinetorum Boiss.

ב .פדי 0 .8 x

* . 20
. 21

* . 21
0.8 X

. 22
829

=> 21
צמחי ערבות ,בתות ספר ומדבריות
כל אחד משני התפרים של הפרי מעובה לקרין :אורך הגינופור
 3-2מ״מ.
( 4ר״ש) אבני חול נוביות וקרבתן .נדיר .אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .)828טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קרר אחרוני A. aaronii (Eig) Zohary
רק בתפר הבטן של הפרי יש קרין .צמחים של קרקעות
ואזורים אחרים ואם הצמחים גדלים באבני חול באדום ,הפרי
=ג• 22
אינו נישא על גינופור
אורך העלעל כפול מרוחבו או אף יותר מזה .צמחי ערבות
הגדלים בקרקעות לס ,חול־לס וקרקעות אבניות בנגב וממזרח
לירדן.
( 4ר״ש) ערבות ,בקרקעות לס ,חול־לס ,קרקעות אבניות
ובגבולות של שדות מעובדים .מצוי .פלשת :השפלה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה:
הגלעד ,עמון ,אדום.
 $פברואר-אפריל( .ציור  .) 829טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ואירנו־טורני.
מקובל כיום לכלול במין זה  3מינים שנחשבו כעצמאיים
בעבודות קודמות :קרר נאר־שבע (A. beershabensis Rech.
 )fii.שגדל בקרקעות לס וקרקעות אבניות בנגב וניכר בנושא־
שחלה (גינופור) שאורכו  6-3מ״מ ובריבוי כתמים אדומים על
צירי העלים ועל גבעולים .קרר אלפסנדרוני (A. alexandrinus
 Boiss.ניכר בפרחים בהם השחלה חסרת גינופור :הצמח גדל
על קרקעות חול מיוצב ולס־חולי בעיקר בחולות חלוצה ונחל
סכר וחסר כתמים אדומים .קדר ךחב־התפר (A. platyraphis
 )Fischerגדל בערבות בגלעד ,בעמון ובאדום.
(ראה שם נרדף)
קרר באר־שבע A. caprinus L. subsp. lanigerus (Desf.) Maire
השחלה חסרת גינופור
באדום או על קרקעות
=» 23
 10-5ס״מ אודך הפרי

ב .פדי * 0.8x

*  .22אורך העלעל פחות מפי  2מרוחבו.
צמחים הגדלים בסמיכות לאבני חול
כבדות בבתות הספר במדבר שומרון
 . 23צמחים הגדלים באדום .אורך העלה
 22-20מ״מ.
( 4ר״ש) אבני־חול נוביות ובקרבתן .נדיר .אדום.
 $מרס-אפריל( .ציור  .) 830טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
*
ערבי.
? Tjjאהר 1נס 1ן A. aaronsohnianus Eig

משפחת הפרפרניים

*. 23

. 24
*. 24
.25

* . 25

צמחים הגדלים במדבר שומרון .אורך העלה  20-10ס״מ.
אורך הפרי  25-20מ״מ.
♦ (ר״ש) קרקע חרסיתית חומה־כהה עמוקה .נדיר מאוד.
מדבר שומרון(ליד רימונים).
<^> מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
קרר קצר־שבלת A. brachystachys DC .
=> 25
( ) 13צמחים שרועים
=> 26
צמחים זקופים
צמחי דרום הנגב ודרום הערבה ,שרועים ,מכוסים שערות
בהירות .הפרי מוארך ,ישר ,מחודד עד דוקרני בראשו ,בעל
קרין בולט בתפר הבטן .אשכולות הפרחים ערוכים בקצות
ענפים ,קצרים מהעלים שמחיקם הם יוצאים.
♦ (ר״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב!
הערבה! אדום.
& מדס-אפריל( .ציורים  .)831 , 734טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.
קדר דליל A. sparsus Decaisne
צמחי בתות ,שדות וערבות ,שרועים ,מכוסים שערות לבנות
ושחורות .הפרי קצר ורחב ,כפוף ,קצהו אינו דוקרני ,בעל
שקע לאורך תפר הבטן .אשכולות הפרחים על עוקציהם
ארוכים מהעלים שמחיקם הם יוצאים.
♦ (ר״ש) בתות ,שדות וערבות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציורים  ; 833 , 832צילום בעט׳  .) 939טיפוס
התפוצה :מזרח יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
A. palaestinus Eig
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 )24( . 26הפרי הבשל חבוי בתוך הגביע או שקצהו בולט מעט
=> 27
=> 29
*  . 26הפרי הבשל בולט באופן ניכר מהגביע
י  . 27עשבים זקופים ,ער  1מ׳ גובהם .הפרחים צהובים ,ערוכים
בקדקפות חסרות עוקץ ,כדוריות או רמויות ביצה .הגביע
מכוסה שערות פשוטות ,אורכו  25-20מ״מ ובתוכו חבוי
התרמיל .העלה בן  20-13זוגות עלעלים ,ועלעל בודד בראשו!
העלעלים קירחים.
♦ (ר״ש) שדות .נדיר .השרון! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל;
בקעת כנרות ,ערבות הירדן! הגולן ,הגלעד.
& מרס-יוני( .ציור  .)835טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קדר הקךקפות A. oocephaius Boiss.

s
ה

*  . 27עשבים רב־שנתיים נמוכים ,גובהם עד  20ס״מ .הפרחים
ערוכים באשכולות או קרקפות ונישאים על עוקצים => 28
 .28צמחים שעירים השערות פשוטות ומפושקות .צבע הכותרת
ורור־ירקרק .צבע המשוטים והסירה צהוב־ירקרק .הפרחים
ערוכים בא שכולות ונישאים על עוקצים! העוקצים קצרים
מהעלים .הגביע מכוסה בצפיפות שערות צמר לבנות ,אורכו
 15מ״מ .העלה בן  21-17זוגות עלעלים ועלעל בודד בראשו!
העלעלים מקריחים בצדם העליון ובעלי ריסים ארוכים בשפת
העלעל בצדו התחתון .הפרי כולל עד  14זרעים.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים בערבות .נדיר מאור .עמון.
& מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
.קדר אזרק A. azraqensis C. Townsend
*  . 28הצמח מכוסה שערות הדוקות מכסיפות בעלות  2חודים
ומחוברות לצמח באמצעיתן .צבע הכותרת לבן ,ורוד או
סגול ,לעתים קרובות הכותרת רב־גונית .הפרחים יושבים על
ציר התפרחת! אורך הציר עולה על אורך העלים הסמוכים לו.
הפרי מכוסה בשערות פשוקות שאורכן כעובי הפרי .העלעלים
מכוסים שערות בשני צדדיהם.
♦ (ר״ש) סלעים קשים ,מדרונות אבניים וערוצים בערבות
ומדבריות .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הד הנגב ,דרום
הנגב.
&> מרס-אפריל( .ציור  ! 836צילום בעמ׳  .)939טיפוס הת
פוצה :מערב אירנו־טורני.
קדר הנגב A. amalecitanus Boiss.
 )26( . 29הפרי כפוף כחצי־טבעת ,אורכו  7.5-2.5ס״מ רוחבו 4-3
מ״מ .הגביע מכוסה שערות שחורות או לבנות .צבע הכותרת
סגול ,ורוד או ארגמן .עוקץ התפרחת זקוף ,אורכו כאורך
העלים שסביבו או ארוך מהם.
♦ (ר״ש) ערבות ובתות ספר .מצר .פלשת! השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,ע מק,
מואב ,אדום.
 $5פברואר-מאי( .ציור  .) 837טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
A. sanctus Boiss.
קו ד
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=>30
הפרי אינו כפוף כחצי טבעת
עוקצי תפרחת ארוכים,
הפרחים ערוכים כתפרחות הנישאות על
=>31
שבקרבתו
* . 30הפרחים בודדים בחיקי עלים או ערוכים בתפרחות הנישאות
=־>33
 . 31אורך הפרח כ־ 10מ״מ .אורך התרמיל גדול פי  4-3מרוחבו.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר .אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 838טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טודני.
קרר זעיר־פרות  A. aduncus wind.א•
(ראה שם נרדף)

* . 31אורך הפרחים  30-16מ״מ .אורך הפרי גדול מפי  4-3מרוחבו
=> 32
 . 32אורך העלעלים פחות מ־ 1ס״מ ,העלעל דמוי ביצה הפוכה,
ראשו מעוגל או קטוע .אודך הפרי עד  2ס״מ.
♦ (ר״ש) ערבות .נדיר .אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 839טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קרר אדומי A. adpressiuscuius Eig

* . 32אורך העלעלים  1ס״מ או יותר ,העלעל דמוי אזמל ,מחורר
בראשו .אורך הפרי  0 8-6״מ רוחבו  3מ״מ.
( 4ר״ש) ערבות .מצוי .עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל (ציור  .) 840טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
קרר הבשן trachoniticus Post

 )30( . 33קוטר הפרי הבשל  4-3ס״מ ,אורכו  6-5ס״מ.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ובתות .מצוי .עמק עכו ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה :הגולן ,הגלעד,
אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .)841טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
קדר גד 1ל־פךי A. macrocarpus DC.

=> 34
* . 33קוטר הפרי אינו עולה על  2ס״מ
 . 34אורך הפרי  7-4.5ס״מ קוטרו  1.2-1ס״מ קצהו מחודד ודוקרני.
צמחי חולות.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות .נדיר .פלשת :מערב הנגב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 842טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
קרר לביר A. fruticosus Forssk.
*  . 34הפרי דמוי ביצה ,קצר מהנ״ל ,קוטרו גדול מהנ״ל.
( 4ר״ש) שדות ,בתות ,בתות ספר ,ערבות .מצוי .פלשת:
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הגליל העליון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן!
הגולן ,הגלעד.
מרס-מאי( .ציור  .)843טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
על פי מספר חוקרים יש לכלול במין זה  4מינים שנחשבו
עצמאיים בעבודות קודמות. :קדר פעברון A. feinbruniae
 , .Rech. filקדד הגליל A. galilaeus Freyn et Bornm 7.ןךד
פ 1סט  TTj7/l A. postii Eig.הגלעד A. giladensis Eig.
קדר פעברון A. aleppicus Boiss.
(ראה שם נרדף)

( ) 12צמחים קטנים ,זקופים מכסיפים מכוסים שערות הדוקות.
באשכול הפורה הפירות צפופים ,משולשלים למטה ורועפים
אחר על השני! הפרי דמוי מעוין ,קצהו המחודד פונה הצרה,
אורכו  8-5מ״מ ורוחבו ליד הבסיס  8-5מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות ,על פי רוב בכתמים על קרקע רדודה.
מצוי .פלשת! הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה! החרמון ,הגלעד ,מואב.
מרס-אפריל( .ציור  .)844טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
קדד זעיר A. epiglottis L.

* . 35
. 36
* . 36
. 37
* . 37
. 38

=> 36
אורך הפרי גדול לפחות פי  2מרוחבו או מקוטרו
הפרי ישר פחו ת או יותר ,לעתים הקצה הכפוף (ציור  845ב)
=> 37
הפרי כפוף ,דמוי טבעת ,חרמש ,אנקול ,חצי־טבעת או סלול
=> 43
ובעל  1.5פיתולים
עוקץ התפרחת עם התפרחת שבראשו ארוכים מהעלה שמחיקו
=־• 38
יצאו ,לפחות בחלק מהתפרחות
עוקץ התפרחת עם התפרחת קצרים על פי רוב מהעלה שמחיקו
=> 39
יצאו
צמחים זקופים ,קירחים או מקריחים .הפרי ישר או כמעט
ישר וקצהו העליון מחודד וכפוף כקרס ,אורכו  6-3.5ס״מ,
תפר הגב מתועל לאורכו ,תפר הבטן בעל קרין ,על הקשוות
עורקים בולטים ושערות הדוקות בודדות או הפרי קירח.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר מאוד .הר הנגב! מדבר יהודה ! עמון,
אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  .)845טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
? T7Jדמשקאי A. campylorrhynchus Fischer et C.A. Meyer

*  . 38צמחים שרועים ,שעירים .הפרי ישר או כמעט ישר וקצהו אינו
כפוף כנ״ל ,אורכו  5-3ס״מ! התפרים אינם כנ״ל! הקשוות
ללא עורקים כנ״ל והפרי מכוסה שערות מפושקות.
♦ (ח״ש) חולות מיוצבים או קרקעות חוליות .נדיר .עמק
עכו ,השרון ,פלשת! השפלה ,צפון הנגב.
0.4X
&י מרס-אפריל(ציור  .)846טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
ל4ךד מרותי A. berytheus Boiss. et Blanche
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 ) 37( . 39עוקץ התפרחת קצר מהעלה אך הפירות הבשלים עשויים
לבלוט מעבר לקצה העלה שמחיקו יצאה התפרחת; התפרחת
בת  4-2פרחים .אורך התרמיל כ־ 2ס״מ ,הוא מכוסה שערות
מפושקות ,עם בליטה בבסיסן.
( 4ח״ש) ערבות .נריר .עמון.
אפריל( .ציור  .) 847טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
קרר עבר־הןךךני A. transjordanicus Sam.

* . 39השערות שעל הפרי אינן בעלות בליטה בבסיסן ,או הפרי
=> 40
קירח
 . 40רוחב הפרי בחלקו האמצעי עד  3מ״מ ,הפירות ערוכים בצורת
=» 41
כוכב או חצי כוכב
*  .40רוחב או עובי הפרי בחלקו האמצעי עולה על  5מ״מ ,הפירות
=> 42
ערוכים באשכול הנישא על עוקץ
 .41עוקץ קבוצת הפירות ארוך מ הפרי(ל ע תים רחוקות ארוך גם
מהעלה שמחיקו הוא יוצא); הפירות ערוכים בצורת כוכב,
נפתחים בהבשלה .צמחים זקופים או שרועים.
( 4ח״ש) בתות וערבות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 848טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.
asterias StevenA.
קדר מצליב
(ראה שם נרדף)
*  .41עוקצי קבוצות התרמילים קצרים מהתרמילים ועל פי רוב
צמודים לגבעולים בחיק העלים :הפירות אינם נפתחים בה 
בשלה אלא רק בהרטבם בגשם .צמחים שרועים ,הדוקים
לקרקע.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ .פלשת :שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה! החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $פברואר-מרס( .ציור  ; 849צילום בעמ׳  .)939טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
קדר קטפי A. tribuloides Delile
. 42

( )40צמחים זקופים ,מקריחים .הפרי מקריח או מכוסה במעט
שערות הדוקות וקצרות ,מצולע ,קצהו כפוף כקרס ,אורכו עד
 0 4״מ .צבע הכותרת קרם.
( 4ח״ש) שרות ,צומח עשבוני וערבות .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה :מדבר יהודה,
אדום.
& פברואר־אפריל( .ציור  .) 850טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
קדר ספרדי A. boeticus'L.
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*  .42צמחים שרועים ,מכוסים בצפיפות שערות לבנות ומפושקות.
הפרי בעל  3צלעות ,עם תעלה צרה לאורך עורק הגב וקרין
חד ומשונשן לאורך תפר הבטן ,מתחדד בהדרגה ובלתי כפוף
בראשו ,אורכו  6-5ס״מ .צבע הכותרת לבן ער סגול.
♦ (ח״ש) מדבר וערבה ,קרקעות חוליות ולסיות .מצוי.
השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב.
מרס-אפריל( .ציור  : 851צילום בעט׳  .)939טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.

קור האצבעות A. peregrinus Vahi

.43

( ) 36הפרחים והפירות יושבים בודדים בחיק עלים :רק לעתים
רחוקות יש  2פרחים בחיק עלה .צבע הכותרת סגול בהיר.
♦ (ח״ש) בתות ספר .נדיר מאור .הרי יהודה.
& אפריל( .ציור  .) 852נאסף ליד להב .טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

קדר עקרכי A. scorpioides Pourret

*  .43הפרחים ערוכים בתפרחות הנישאות על עוקצים ניכרים
=נ> 44
 .44פני הקשוות מקומטים ומעורקים :התרמיל קירח ,עוביו עד 3
מ״מ ,ראשו כפוף כעין קרס.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! מדבר יהודה ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 853טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ומערב אירנו־טורני.

קרר מקמט A. comigatus Bertoi.

עולה על  5מ״מ

ובעל  1.5כריכות

*  . 44הקשוות אינן מקומטות או אם יש קמטים הפרי שעיר ועוביו
=>45
הפרי כפוף מעט ,קשתי=>46
*  . 45הפרי כפוף לפחות כחצי עגול וער לטבעת שלימה או סלול
=>51
עובי הפרי עולה על  5מ״מ־=>47
עובי הפרי פחות מ־ 3מ״מ=>49
 . 47הפרי ושאר חלקי הצמח קירחים! על פני הפרי יש כתמים
חומים ואין קמטים! תפר הגב בעל  2קרינים שטחיים ,תפר
הבטן בעל קרין אחד .צבע הכותרת לבן.
♦ (ח״ש) שדות וערבות .נדיר .הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר
הנגב! עמון ,מואב ,אדום.
&> מרס-אפריל( .ציור  .) 854טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קרר מכפל A. guttatus Banks et Soiander
(ראה שם נרדף)

 .47הפרי ושאר חלקי הצמח שעירים! על פני הפרי אין כתמי צבע
ויש קמטי רוחב אלכסוניים :שני תפרי הפרי מתועלים .צבע
הכותרת סגול ,ורוד־ארום ,או לבן עם כתם כהה על הסירה
י=> 48
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הפרי ל בנ ק־ אפור ,מכוסה בשערות ל מו ת .שערות הגביע
לבנות .צבע הכותרת לבן עם כתם כהה על הסירה ,לעתים
צבע הכותרת ורוד־ארום.
♦ (ח״ש) מדבריות וערבות .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב!
מרבד יהודה ,הערבה :עמון ,אדום.
 $מדס-אפריל( .ציור  .)855טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
קרר משעי us Boiss.

*  .48הפרי משחיר .שערות הגביע מעורבות שחורות ולבנות .צבע
הכותרת סגול־אדום.
♦ (ר׳׳ש) בתות ,שדות וערבות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפ תל( .ציותם  .) 833 , 832טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
ק רי אךצלשךאלי is Eig

 )46( . 49הפירות ערוכים לאורך השליש העליון של עוקץ התפרחת.
אורך הפרח  2ס״מ.
♦ (ח״ש) חולות מיוצבים או קרקעות חוליות .נדיר .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :השפלה ,צפון הנגב.
&י מרס-אפריל( .ציור  .)846טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
? T7Jניוי תי A. berytheus Boiss.
*  . 49הפירות יוצאים מקטע קצר ביותר בראש עוקץ התפרחת
=> 50
וערוכים במעין סוכך .אורך הפרח  1.5-1ס״מ
 . 50הפרי מכוסה שערות ארוכות ,בעלות בליטה בבסיסן ומפושקות,
ושערות קצרות ,חסרות בליטה והדוקות .ראש העלעל מחודד.
♦ (ח״ש) מ דב תו ת וערבות ,בעיקר בקרקעות חוליות .נדיר.
צפון הנגב :הערבה :עמון ,אדום.
& פברואר-אפ תל(ציור  .) 856טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
.קדר שימפר A. schimperi Boiss.

* . 50ה פ ת מכוסה שערות הרוקות .ראש העלעל קטוע או מפורץ
מעט .צבע הכותרת לבן.
♦ (ח׳׳ש) ערבות ומדבריות .נ ת ר .הר הנגב :מדבר יהודה,
בקעת יס־המלח :מואב ,אדום.
 >§8מרס-אפריל( .ציור  .) 857טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
ק ח־ ןם־המלח A. intercedes Rech. fil.
(ראה שם נרדף)
 )45( . 51התרמיל משולשל כלפי מטה .מספר זוגות העלעלים
=> 52
* . 51התרמיל זקוף או מפושק אך אינו משולשל .מספר העלעלים
=> 53
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 . 52הפרי דמוי טבעת או בעל  1.5פיתולים מרווחים ,בעל שתי
צלעות מחודדות ושקע ביניהן לאורך תפר הגב ,חתך הרוחב
שלו משולש ,פני הפרי מכוסים שערות הדוקות .אורך הפרח
 13-10מ״מ ,צבע הכותרת צהוב או לבן .אורך שיני הגביע
חצי מאורך צינור הגביע.
( 4ח״ש) מדבריות חול .נדיר .פלשת! מערב הנגב ,הר
הנגב :הערבה :אדום.
& פברואר-מרס( .ציור  .)858טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
קדר אפיל A. trimestris L.
858

* . 52הפרי דמוי אנקול ,חסר צלעות ,עגול בחתך רוחב ,מקריח,
עם שערות בודדות הדוקות .אורך הפרח  10-8מ״מ ,צבע
הכותרת צהבהב־לבן .אורך שיני הגביע כאורך צינור הגביע
או ארוכות ממנו.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות .נפוץ .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ימ־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)859טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
קדר האנקולים A. hamosus L.
( )51הפרי פחוס מגבו ובטנו ,יוצר טבעת שלמה או כמעט
שלמה ,בראשו מקור קצר כפוף כלפי פנים ,תפר הבטן שקוע:
על הקשוות כתמים אדומים .מספר זוגות העלעלים . 5-1
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במדבר ובמישור החוף .מצוי.
השרון ,פלשת :שומרון ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
הערבה :אדום.
&> מרס-אפריל( .ציור  .) 860טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
קדר הטבעות A. annularis Forssk.
=> 54
*  . 53הפרי אינו פחוס כנ״ל ,על הקשוות אין כתמים
 . 54אורך שיני הגביע כפול מאורך צינור הגביע :הגביע שעיר,
שערותיו לבנות .הפרי שעיר ,השערות לבנות ומפושקות:
בראשו חור ישר .לאורך תפר הבטן יש קרין ולאורך תפר
הגב שקע .העלה בעל  6-5זוגות עלעלים :שערות העלה אינן
הדוקות .צבע הכותרת צהוב בהיר או קרם.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במדבר .נדיר .הערבה(ליד תמנע).
& פברואר-מרם .טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי וסודני.
קדר היעזימון A . eremophiius Boiss.

*  . 54אורך שיני הגביע כאורך צינור הגביע או קטן ממנו => 55
 . 55אורך שיני הגביע כאורך צינור הגביע .שערות הגביע שחורות
ולבנות .צבע הכותרת סגול עד ארגמן .מבנה הפרי לא ידוע.
( 4ח״ש) בתות וערבות .נדיר מאור .מואב.
 $אפריל .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
קךד מואבי A. moabiticus Post
=» 56
* . 55שיני הגביע קצרות מצינור הגביע
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 . 56עובי התרמיל כ־ 3מ״מ .שערות הגביע לבנות .צבע הכותרת
■=> 57
לבן או קרם
* . 56עובי התרמיל  2-1.5מ״מ .שערות הגביע לבנות ושחורות.
=> 58
צבע הכותרת סגול־ארגמן או סגול־בהיר
 . 57מספר זוגות העלעלים  .4-2צבע הכותרת לבן .שערות העלה
הדוקות.
( 4ח״ש) מדבריות .נדיר .דרום הנגב :הערבה :אדום.
פברואר-מרס( .ציור  .) 861טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
קדר מךבךי hauarensis Boiss.
(ראה שם נרדף)

* . 57מספר זוגות העלעלים  . 8-4צבע מפרש הכותרת לבן או קרם,
קצה הסירה סגול :הכותרת מצהיבה בייבוש .שערות העלה
הדוקות.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נדיר .הר הנגב :מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח :מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 857טיפוס התפוצה :סהדו־ערבי.
קו ד ןם־המלח intercedens Rech. fd.
(ראה שם נרדף)
 ) 56( .58התפרחת בת  15-5פרחים .צבע הכותרת סגול־ארגמן.
הקשוות אינן נפתחות בהבשלה.
( 4ח״ש) ערבות ,מדבריות ,בתות ספר ובתות .נפוץ .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
ינואר-אפריל( .ציור  : 862צילום בעט׳  .)939טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
קדר ןפה callichrous Boiss.

*  . 58בתפרחת  ) 5-( 3-1פרחים .צבע הכותרת סגול־בהיר או תכלת
עם לבן .הקשוות אינן נפתחות בהבשלה.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,ר ת ם הנגב :מדבר יהודה ,ערכות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 863צילום בעט׳  .) 939טיפוס הת 
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
קרר שעיר \ . hispiduius DC .

מס 1ךים Biserrula
עשבים חד־שנתיים שרועים או זקופים ,קירחים או שעירים מעט.
העלים מורכבים־מנוצים פעם אחת ,מספר זוגות העלעלים : 15-6
העלעל בעל שנץ בראשו ,שעיר משני צדדיו :עלי־הלוואי קרומיים.
התפרחות נישאות על עוקצים ארוכים ,על פי רוב קצרות מהעלים
שמחיקן יצאו ,הפרחים ערוכים בעיקר בקצות העוקצים .הגביע
שחור .הכותרת כחולה .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי.
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התרמיל מרובה זרעים ,בלתי נפתח ,פחוס מגבו ומבטנו ,התפרים
עוברים בצרו השטוח ,שפותיו משוננות כעין משור.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות .מצוי .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 864טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מ סו ת ם מצויים B. peiecinus L.

שו ש Glycyrrhiza
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,קירחים או בעלי שערות קצרות או בלוטות! השורשים עבים ,מתוקים.
העלים מורכביס־מנוצים פעם אחת ,מספר העלעלים אינו זוגי ,שפתם תמימה! עלי־הלוואי קטנים
או חסרים .התפרחת אשכול רמוי שיבולת או קרקפת ,קצרה מהעלה שמחיקו היא יוצאת ,בעלת
חפים קרומיים נשירים .הגביע כמעט דו־שפתני .צבע הכותרת לבן או צהבהב ,ב א ח — כחול
או סגול .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי .הפרי תרמיל בלתי נפתח או נפתח זמן רב לאחר
הבשלתו.
 . 1התרמיל מכוסה זיפים .התפרחת אשכול צפוף דמוי קרקפת,
כדורי או דמוי ביצה .עשבים רב־שנתיים מקריחים ,גובהם עד
 50ס״מ.
( 4ר״ש) קרקע לחה ,ליד ביצות ,נחלים ומעיינות .מצוי.
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן! הגלעד.
מאי-אוקטובר( .ציור  ! 865צילום בעט׳  .)941טיפוס הת
פוצה :מזרח יט־תיכוני.
שוש ק 1צני G. echinata L .
* . 1התרמיל חסר זיפים ,קירח או מכוסה שערות בלוטיות .התפרחת
אשכול דמוי שיבולת .עשבים רב־שנתיים דביקים ,גובהם עד
 100ס״מ.
( 4ר״ש) קרקע לחה ,ליד ביצות ,גדות נחלים וליד מעיינות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,ה שפלה! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן.
& מאי-אוקטובר( .ציור  ! 866צילום בעם׳  .)941טיפוס הת
פוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
שוש.קרח G. glabra L.

של חו פן ( Tripodion (Physanthyllis
עשבים חר־שנתיים שעירים ,שרועים .העלים מורכביס־מנוצים ,בעלי
 5-1עלעלים בלתי שווים ,העליון גרול מכולם .התפדחות דמויות
קרקפת ,בחיק עלי הגבעול העליונים .אורך הפרח כ־ 2ס״מ .הגביע
שעיר ,צינורו משתלחף לאחר ההפריה .הכותרת בלתי נשירה ,המפרש
צהוב בעל עורקים סגולים ,צבע המשוטים והסירה קרם .זירי 9
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אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי .הפרי תרמיל בלתי נפתח ,קרומי,
נישא על נושא־פרי ,מכיל  2זרעים ,כלוא בתוך הגביע.
♦ (ח״ש) בתות .מצוי .חוף הגליל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
גליל תחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
פברואר-אפריל( .ציורים  : 869 , 867צילום בעמ׳  .)976טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
על חו פן קרומי T. tetraphyiium (L.) Fourr.
(ראה שם נרדף)

פלינית Hymenocarpos
עשבים חר־שנתיים ,שרועים או זקופים ,שעירים .העלים מורכבים
מ־  8-1עלעלים ,העליון גדול מכולם :שפת העלעלים תמימה ,בעלת
שערות ארוכות לבנות .התפרחות בנות  4-2פרחים על עוקצים
ארוכים .אורך הפרח כ־  7מ״מ .הגביע צינורי ,בעל  5שיניים ארוכות
ושוות .הכותרת צהובה .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי.
התרמיל בלתי נפתח ,פחוס ,עגלגל ודמוי כליה ,בחלקו הקעור
ניכרים שרידי הגביע ,מכונף ,מכיל  2זרעים.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-מאי( .ציור  .)868טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
כלינית מצרה H. circinnatus (L.) Savi
(ראה שם נרדף)
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אכסף Cytisopsis
בני־שיח מכסיפים ,מכוסים שערות הדוקות .העלים יושבים ,מאוצב 
עים ,בעלי  7-5עלעלים תמימים; עלי־לוואי חסרים .הפרחים ערוכים
 3-1על סעיפים צדדיים נוקשים ,כל פרח מלווה ב־ 2חפיות .הגביע
שעיר ,אורך הצינור  15-10מ״מ! השינים קצרות בהרבה מהצינור.
הכותרת צהובה .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי .התרמיל
מכיל זרעים רבים ,קשוותיו שעירות ונוקשות ,נפתח במהלך הקיץ,
אורכו  20מ״מ ורוחבו  4מ״מ.
♦ (ב״ש) בתה ויערות אורן ירושלים ,קרקע ת חי נ ה בהירה על
קירטון חווארי .נדיר .השרון ,חוף הכרמל; הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 870טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אכסף מבריק C. pseudocytisus (Boiss.) Fertig
(ראה שם נרדף)

לוטוס Lotus
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים רחוקות בני־שיח .העלים מורכביס־מאוצבעים בעלי 5
עלעלים תמימים 2 ,התחתונים שבהם קבועים בבסיס הפטוטרת ונראים כעלי־לוואי 3 ,העליונים
יוצאים מנקודה אחת :עלי־הלוואי דמויי זיף או מנוונים לבליטות או חסרים .התפרחות בחיק עלים,
דמויות קרקפת או סוכך ,לעתים הפרחים בודדים :עוקץ התפרחת קצר או ארוך ,על פי רוב עם 3
חפים הדומים לעלעלים .הגביע שסוע ל־ 5שיניים שוות ,או התחתונות ארוכות ,או הגביע דו־שפתני.
צבע הכותרת צהוב ,ורוד ,אדום ,סגול או לבן .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי .התרמיל
נפתח ,על פי רוב דמוי סרגל ,ישר או מפותל ,מרובה זרעים.
או אדום(מינים שכותרתם צהובה
ההפריהאינם נכלליםכאן) =>2
צבע הכותרת צהוב ,לפעמים הכותרת מאדימה לאחר ההפריה
=> 5
■=־>3
=־>4
צמחי מדבר שעירים ,מאפירים או מלבינים .צבע הכותרת
אדום .התרמיל הבשל שחור או חום כהה.
♦ (ר״ש) מדבריות חמים ,בערוצי נחלים .מצוי .צפון הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
י  $מרס-מאי( .ציור  .) 871טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
ל 1טוס מך2ךי L. lanuginosus Vent.

 ,ורוד
מה לאחר

צמחים רב־שנתיים
צמחים חד־שנתיים

* .3

צמחי בתות ,קירחים או מקריחים ומכחילים .צבע הכותרת
ורוד.
♦ (ר״ש) בתות .נדיר .הגלעד.
 #אפריל-מאי( .ציור  .) 872טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

משפחת הפרפרניים

.4

( ) 2הפרי דק וארוך ,כפוף באנקול .צמחי החבל היט־תיכרני
מכוסים ריסים מפושקים.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ולעתים בוציות .נדיר .השרון!
הגליל העליון ,השפלה! בקעת חולה ,הגלבוע! הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .) 873טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
לוטוס ריסני L. conimbricensis Brot.

*.4

צבע הכותרת ורוד .הפרי ישר או כפוף מעט בקצהו אך אינו
כפוף כאנקול .צמחי מדבריות חמים.
♦ (ח״ש) ערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר .הערבה.
 $מרס-מאי( .ציור  ! 874צילום בעט׳  .)934טיפוס התפוצה !
מזרח סודני.
ל 1טו  0אילתי L. glinoides Deiile
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( ) 1התרמיל עבה ,ישר ובשרני ,מסתיים במקור כפוף קצר,
קוטרו  5מ״מ או יותר ,לאורך תפר הבטן יש שקע .הזרעים
מקומטים ,קוטרם כ־ 3מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות וגריגות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן.
 $sמרס-מאי( .ציור  .) 875טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
לוטוס נאכל l . eduiis l .
*.5

התרמיל אינו בשרני ,קוטרו קטן מ־ 5מ״מ .הזרעים חלקים,
מ״מ=>6
=>7
=> 11
צמחים רב־שנתיים
הגביע דמוי פעמון ,שיניו שוות ,דמויות מרצע או אזמל.
הסירה כפופה באמצעיתה כלפי מעלה .התרמיל גלילי ,רק,
=>8
ריסים מפושקים
הגביע דו־שפתני ,שיניו אינן שוות באורכן .השערות על חלקי
■=>9
הפירות ישרים.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות לחות .מצוי .השרון ,פלשת ! הגולן.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 876טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
לוטוס דקיק angustissimus L.

*.8

הפירות כפופים כאנקול.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ולעתים בוציות .נדיר .השרון:
הגליל העליון ,השפלה :בקעת חולה ,הגלבוע! הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .)873טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
לוטוס ריסני L. conimbricensis Brot.

.6

*. 6
.7

*.7
.8

875
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( ) 7התרמיל פחוס ,משונץ באופן ברור בין הזרעים ,רוחבו
 3מ״מ .עוקץ התפרחת  1.5*1מ״מ ,פעמיים כאורך העלה
שמחיקו יצא.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני על קרקעות כבדות ובתות על טרה
רוסה .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון! הגליל
העליון ,הכרמל ,הרי יהודה; בקעת חולה.
 $3אפריל-מאי( .ציור  ; 877צילום בעמ׳  .)949טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.

לוטוס משנץ

l . ornithopodioides l .

התרמיל גלילי ,על פי רוב אינו משונץ ואם משונץ מעט הרי
=־> 10
רוחבו אינו עולה על  1.5מ״מ
אורך העלעלים  17-7מ״מ ורוחבם  10-6מ״מ .רוחב הפרי 2
( )3-מ״מ ,אינו משונץ בין הזרעים .אורך הפרח  12-8מ״מ.
הפרחים נישאים על עוקץ שעוביו כמעט כעובי הגבעול ממנו
הסתעף ,על פי רוב אורכו קטן מאורך העלה שמחיקו יצא.
♦ (ח״ש) בתות ,חורשים ,שדות בור וצומח עשבוני על
קרקעות שונות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,הש 
רון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,הגלעד ,אדום.
> מרס-מאי( .ציור  .) 878טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
$3

לוטוס מצוי L. peregrinus L.
* . 10אורך העלעלים  8-3מ״מ ורוחבם  4-2מ״מ .רוחב הפרי עד
 1.5מ״מ ,משונץ מעט בין הזרעים .אורך הפרח  8-5מ״מ.
הפרחים נישאים על עוקץ דק מהגבעול ממנו הסתעף! על פי
רוב אורך העוקץ כפול מאורך העלה שמחיקו יצא.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי ושולט בכתמים .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :השפלה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,הערבה:
הגולן ,אדום.
 $3פברואר-מאי( .ציור  .)879טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
ל 1טוס שעיר L. halophilus Boiss. et Spruner
(ראה שם נרדף)
 )6( . 11הגביע דמוי פעמון ,שיניו שוות באורכן .עלי־הכותרת
אדומים בצדם החיצוני או מאדימים על פי רוב לאחר ההפריה.
צמחים הגדלים בבתי־גידול לחים ועל פי רוב בקרקעות כבדות
= >

12

הגביע דו־שפתני ,שיניו שונות באורכן .עלי־הכותרת אינם
מאדימים לאחר ההפריה צמחים הגדלים בקרקעות חוליות או
■=> 14
בכתות ובחורשים בהרים
צמחי החרמון ,נפוצים בקרקעית שקעים (דולינות) ,מקריחים
או מעט שעירים .עלי־הכותרת מאדימים בצדם החיצוני;
המפרש משורטט לאורכו בקוים ארומים .העלעלים העליונים
דמויי ביצה הפוכה.
♦ (ר״ש) קרקע עמוקה ולחה בקרקעית דולינות :רום
 2,300-1,650מ׳ .מצוי .החרמון.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .)880טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ימ־תיכוני ואירנו־טורני.

לוטוס מקרין

l . comicuiatus L.

מ שפחת הפרפרניים
* . 12צמחים הגדלים בגלילות אחרות של הארץ וברום נמוך,
שעירים מאד או קירחים .העלעלים העליונים דמויי ביצה
=־> 13
הפוכה או צרים ודמויי אזמל
 . 13צמחים מכוסי שערות מפושקות ,לבנות ,צפופות למדי .הכותרת
צהובה ,מאדימה מעט לאחר ההאבקה ונעשית כתומה .הע 
לעלים העליונים דמויי ביצה הפוכה.
♦ (ר״ש) ביצות( ,לעתים מלוחות מעט) ,גדות נחלים ותעלות.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח; הגולן,
הגלעד.
♦ מרס-ספטמבר( .ציור  ; 881צילום בעט׳  .)949טיפוס
התפוצה :דרום ומזרח יס־תיכוני.
לוטוס הפצות l . paiustris Wflid.
* . 13צמחים קירחים .הכותרת מאדימה לאחר ההפריה .העלעלים
דמויי אזמל ,צרים וארוכים.
♦ (ר״ש) קרקעות בוציות ,גדות נחלים וביצות .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי
יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת ים־המלח ,הערבה; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מאי-אוגוסט( .ציור  ! 882צילום בעט׳  .)949טיפוס הת
פוצה :מערב אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
לוטוס צר־עלים L. giaber Miller
(ראה שם נרדף)
 ) 11( . 14צמחים מכסיפיט־מאפירים על פי רוב ,בעלי ענפים
נוקשים .הסירה בולטת מבין המשוטים ומסתיימת בקצה כהה.
אורך ציר העלה  1מ״מ.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות בחוף הים .נפוץ מאוד .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
מרס-אוגוסט( .ציור  ! 883צילום בעט׳  .)949טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.
לוטוס מכסיף L. creticus L.
* . 14צמחים ירוקים ,בעלי ענפים עדינים ,מלבד הבסיסים המעוצים
של הענפים התחתונים .הסירה חבויה בין המשוטים ועל פי
רוב אינה כהה בקצה .אורך ציר העלה ( 4-2 )- 1מ״מ => 15
 . 15צמחים הגדלים בקרקעות חוליות של אזור החוף וחשופים
לרסס מי־הים .צפורן הסירה(החלק הצר של זוג עלי־הכותרת)
שווה באורכו לטרף.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות בחוף הים .נדיר .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון.
 $gמרס-יוני( .ציור  .) 884טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
לוטוס קרח l . cytisoides l .
4X

* . 15צמחים הגדלים בבתות וחורשים רחוק מהחוף .ציפורן הסירה
קצרה מהטרף.
♦ (ר״ש) בתות וחורשים ,בעיקר על טרה רוסה .מצוי.
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלער ,עמון ,מואב.
 $gמרס-מאי( .ציור  ; 885צילום בעמ ׳  .)949טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
לוטוס ןהוךה L. coiiinus (Boiss.) Heidr.
(ראה שם נרדף)
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או־בע־פנפות Tetragonolobus
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח) .דומים ללוטוס אך נבדלים בעלי־לוואי הדומים לעלעלים אך קטנים ושונים
מהם בצורה ,צמודים לפטוטרת בבסיסה .הפרחים בודדים או  4-2בחיק עלים ,נישאים על עוקץ ומלווים
כ־ 3חפים הדומים לעלעלים 5 .שיני הגביע שוות .הכותרת ארומה או צהובה .זירי  9אבקנים מאוחים,
העשירי חופשי .התרמיל גלילי ,מכיל הרבה זרעים וביניהם מחיצות רוחב :התפרים מעובים לאורכם או
מכונפים.
 . 1רוחב התרמיל  8-5מ״מ ,הכנפיים שעל התרמיל גליות רוחבן
 4-2מ״מ .צבע הכותרת על פי רוב אדום ,לעתים רחוקות צהוב.
הפרחים על פי רוב בודדים.
( 4ח״ש) בתות ושרות בור וצומח עשבוני .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
מרס-יוני( .ציור  .) 886טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
אך 3ע־  3נפ 1ת מצוי 1ת T. palaestinus Boiss. et Blanche
רוחב התרמיל  4-2מ״מ ,חסר כנפים ,בעל זוג בליטות מעוכות
ובלתי גלוניות לאורך כל אחר מהתפרים .הפרחים על פי רוב
בזוגות ,כותרתם צהובה.
( 4ח״ש) שדות ,צומח עשבוני .נדיר .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה  :בקעת חולה ,הגלבוע ,הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .) 887טיפוס התפוצה :מערב יס־תיכוני.
אך3ע*  3נ 13ת צה 13ת T. requienii (Sanguinetti) Sanguinetti

אחיל 1טו ס Dorycnium
עשבים רב־שנתיים או שיחים ,שעירים ( ב א ח) .העלים מורכבים־מאוצבעים ,בעלי  7-5עלעלים ,זוג
התחתונים מרוחק מהשאר ורומה לעלי־לוואי :עלי־הלואי זעירים ,דמויי בלוטה .התפרחת אשכול דמוי
קרקפת או דמוי סוכך .שיני הגביע כמעט שוות .עלי־הכותרת לבנים או ורודים :הסירה בעלת קצה
כהה .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי .התרמיל נפתח בהבשלה ,מכיל  4-1זרעים ומחיצות

אורך הפרח  10מ״מ או יותר .התפרחת בת  10-5פרחים.
התרמיל דמוי ביצה ,בולט מעט מתוך הגביע.
♦ (ר״ש) חורשים ויערות .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל ,שומ 
רון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 888טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אחילוטוס שעיר D. hirsutum (L.) Ser.
(ראה שם נרדף)

* . 1אורך הפרח  5מ״מ .התפרחת בת  40-20פרחים .התרמיל גלילי,
אורכו פי  3מאורך הגביע.
♦ (ש׳) גדות נחלים ,תעלות וביצות .מצוי .עמק עכו ,השרון !
הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון! בקעת חולה ,בקעת כנרות.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 889טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אחילוטוס זקוף D. rectum (L.) Ser.
(ראה שם נרדף)
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?ןךךמית Securigera
עשבים חר־שנתיים קירחים או מקריחים .העלים מורכביפ־מנוצים
פעם אחת ,מספר העלעלים אינו זוגי :עלי־הלואי קטנים ,קרומיים.
התפרחת בת  8-4פרחים נישאים במעין קרקפת על עוקץ שאורכו
גדול כרגיל מאורך העלה שמחיקו יצא .אורך הפרחים  10מ״מ.
הגביע פעמוני קצר ,כמעט רו־שפתני ,אורך שיניו כאורך צינור
הגביע .עלי־הכותרת צהובים! המפרש בעל עורקים אדמדמים .הפרי
זקוף ,פחוס ,אורכו  11-8ס״מ רוחבו  6-5מ״מ ,קצהו כפוף כעין
אנקול ,משונץ בין הזרעים ,אינו נפתח ואינו מתפרק לפרקים.
♦ (ח״ש) תבואות חורף וצומח עשבוני .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן.
♦ אפריל-מאי( .ציור  .) 890טיפוס התפוצה:מזרח יס־תיכוני.
קךדמית השדה S. securidaca (L.) Degen et Doerfler

זנב־הע?ןוב Scorpiurus
עשבים חד־שנתיים שעירים מעט ,שרועים ( ב א ח) .העלים פשוטים,
תמימים בשפתם! עלי־הלוואי מאוחים לבסיס הפטוטרת .הפרחים
נישאים  4-1ביחד על עוקץ ארוך חסר חפים .אורך הפרח 1.5-1
 0״מ .הגביע דמוי פעמון ,שסוע ל־ 5שינים כמעט שוות ,ארוכות
מעט מצינור הגביע .עלי־הכותרת צהובים .הפרי בלתי נפתח ,משונץ
בין הזרעים ,חסר שיכים ,מחוספס ומפותל במישור אחר כזנב של
עקרב (זן טיפוסי ,ציור  891ב) או בעל שיכים ומפותל לפחות ב־2
מישורים (זן שעיר  ,var. subviiiosus (L.) Fioriהזן ה נ פ ק ביותר,
ציור  891ג).
♦ (ח״ש) שדות בור ,בתות וצומח עשבוני .נפוץ .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח,
הערבה ! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 891טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
זנב־העקו־ב השיפני S. muricatus L.
(ראה שם נרדף)

פף־העוף O m ithopus
עשבים חד־שנתיים .העלים מורכביס־מנוצים פעם אחת! העלעלים דמויי אזמל או דמויי ביצה ,מספרם
אינו זוגי! עלי־הלואי זעירים .הפרחים קטנים ,ערוכים  5-2בראש עוקץ תפרחת בעלת חפים או חסרת ,
חפים .הגביע בעל  5שינים שוות או שונות .עלי־הכותרת צהובים ( ב א ח) .הפרי מפרקת גלילי ת׳
או פחוסה ,כפופה ,נפרדת בהבשלה לפרקי רוחב חד־זרעיים.
.1

צמחים שעירים מלבינים .סמוך לקצה עוקץ התפרחת יש עלה
מנוצה .התרמיל פחוס ומסתיים במקור מתחדד וכפוף בקצהו
כאנקול.
♦ (ח״ש) שדות ,צומח עשבוני! בעיקר על קרקעות חוליות
וקרקעות רדודות על בזלת .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון,
פלשת! הרי יהודה! הגולן.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .) 892טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
פף־העוף הפחוסה compressus L .0 .

330

משפחת הפרפרניים

* . 1צמחים מקריחים ירוקים .עוקץ התפרחת הסר עלים .התרמיל
גלילי .מסתיים במקור קצר כפוף מעט.
♦ (ח״ש) שרות ובתות :על פי רוב על קרקעות חוליות .נדיר.
השרון ,פלשת ,-שומרון.
 $8פברואר-מאי( .ציור  .) 893טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

3ף*הע1ף המנצה pinnatus (Miller) Druce .0

פתרון Coronilla
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מורכביס־מנוצים פעם אחת :מספר העלעלים אינו זוגי ,לפעמים
העלים פשוטים :עלי־הלוואי קטנים ,קרומיים .התפרחות בחיק עלים ,על פי רוב דמויות סוכך בעל עוקץ
ארוך .הגביע קצר ,דמוי פעמון ,לעתים דו־שפתני .צבע עלי־הכותרת צהוב ,סגול ,ורוד או לבן .הפרי
מפרקת ישרה או כפופה ,מתפרקת בהבשלה לפרקי רוחב חד־זרעיים.
2
 . 1מספר העלעלים בעלה  . 7-1עלי־הכותרת צהובים
* . 1מספר העלעלים בעלה  . 17-9עלי־הכותרת לבנים ,ורודים,
=» 3
לפעמים צהובים
מספר העלעלים  : 3-1העלעל שבראש ציר העלה דמוי ביצה
וגדול בהרבה מזוג העלעלים האחרים ,שצורתם עגלגלה ,אורכו
 4-1ס״מ .צמחים מכחילים.
♦ (ח״ש) שדות ,בתות וצומח עשבוני .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-יוני( .ציור  .)894טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

פתרון עקךפי c. scorpioides (L.) Koch

*  . 2מספר העלעלים  : 7-1העלעל המסיים את ציר העלה גדול מעט
משאר העלעלים או קטן מעט מהם ,אורכו  2-0.8ס״מ :רוב
°'6x
העלעלים מוארכים או סגלגלים או דמויי יתר וביצה הפוכה.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .השרון ,פלשת :צפון הנגב,
מערב הנגב.
&׳ מרס-מאי( .ציור  .) 895טיפוס התפוצה :דרום יס־תיכוני.

פתרון גלוני c. repanda (Poiret) Guss.
 ) 1( . 3התרמיל ישר ,עוביו  1מ״מ :המקור גלילי דק .מספר זוגות
העלעלים  , 7-5לפעמים  . 8צבע עלי־הכותרת לבן או ורוד.
♦ (ח״ש) שדות ומקומות לחים .מצוי .השרון :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון.
& מרס-יוני( .ציור  .) 896טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
יש הכוללים מין זה בסוג קךךמית ושמו המרעי:

.Securigera cretica (L.) Lassen
פתרון פרתי C. cretica L.
*  . 3התרמיל כפוף או דמוי טבעת ,עוביו  2.5מ״מ :המקור מורחב,
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דמוי משולש .מספר זוגות העלעלים  , 13-7לפעמים  . 6צבע
עלי־הכותרת לבן ,ורוד או צהוב.
( 4ח״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע! החרמון.
& מרם־אפריל( .ציור  .) 897טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
יש הכוללים מין זה בסוג קו־דמית ושמו המדעי:
.Securigera parviflora (Desv.) Lassen
פתרון זעיר־פרח C. rostrata Boiss. et Spruner
) ראה שם נררף)

פןסת־ה םום Hippocrepis
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח) .העלים מורכביט־מנוצים פעם אחת :מספר העלעלים בלתי זוגי :עלי־הלוואי
קטנים או חסרים .התפרחות בחיק עלים ,מספר הפרחים  1עד רבים :עוקץ התפרחת קצר או ארוך.
עלי־הכותרת ( ב א ח ) צהובים או לבנים ,לעתים יש עליהם עורקים סגולים .הפרי מפרקת פחוסה,
ישרה או כפופה ,בעלת פרקי רוחב רבים :בכל פרק יש מ פ ח ,בתוכו זרע אחר שצורתו כשל
פרסת־סום.
.1

*. 1
.2

*. 2
.3

הפרי גלול כטבעת או כסליל ,רוחבו בתפר שבין  2פרקים כ־1
מ״מ :קצות כל ״פרסה״ בולטים ,חופשיים ונראים כזוג קרניים
(ציור  898ב).
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות ,בעיקר בערבות .מצוי .פלשת:
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :הערבה :אדום.
פברואר-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני וסהרו־ערבי.
פךסת־הסוס המקרינה H. areoiata Desv.
(ראה שם נרדף)
הפרי ישר או כפוף מעט ,רוחבו בתפר שבין שני פרקים 4-3
=> 2
מ״מ (ציור  ,)901אין קרניים בשפת ״פרסות״ הפרי
הפירות נישאים על פי רוב בודדים או לעתים רחוקות ער 4
ביחד על עוקצי תפרחת קצרים שאורכם עד כאורכו של פרק
אחד בפרי .פתח המפ ח כלפי הצד הקעור של הפרי .ראשי
העלעלים קטועים או בעלי שקע קטן.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני וערבות .נפוץ .חוף הגליל,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
היררן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-יוני( .ציור  : 899צילום כעמ׳  .)952טיפוס התפוצה :
ים־תיכוני.
פךסת־הסוס זילת־התו־מילים H. unisiiiquosa L.
הפירות נישאים בקבוצות של  , 6-3לעתים רחוקות  2או , 8-7
=> 3
על עוקצי־תפרחת שאורכם עולה על אורך הפרי
מספר זוגות העלעלים בעלה  .4-2צבע עלי־הכותרת לבן או
קרם עם פסים ארגמנייס־סגולים .צמחים מכחילים של מדבריות
חמים.
♦ (ח״ש) קרקעות סחף חוליות־לסיות .נדיר .דרום הנגב:
בקעת ים־המלח ,הערבה.
מרס-אפריל( .ציור  .)900טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

פרסת־הסוס המךנךית H. constricta G. Kunze

899
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מספר זוגות העלעלים עולה על  .4צבע הכותרת צהוב .צמחים
ירוקים של החבל הים־תיכוני .פתח ה מ פ ח כלפי הצר הקמור
של הפרי.
♦ (ח״ש) בתות ושדות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
כנרות ,ערבות הירדן.
 $5מרס-מאי( .ציור  ! 901צילום בעמ׳  .) 952טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
פו־סת־הסוס רנת־התךמילים H. muitisiiiquosa L.

מישנצת Hedysarum
עשבים חד־שנתיים (בארץ) רב־שנתיים או שיחים ,שעירים ,שרועים
או זקופים .העלים מורכבים־מנוצים ,מספר העלעלים בלתי זוגי,
מספר הזוגות  . 7-3התפרחות חיקיות ,עוקציהן נושאים  8-1פרחים.
אורך הפרחים  10-8מ״מ .צבע עלי־הכותרת ורוד חיוור .התרמיל
מפרקת פחוסה ,מורכב מ־  4-1פרקים עגולים ,מכוסים זיפים ,נפרדים
בקלות.
♦ (ח״ש) בתות וערבות :קרקעות חוליות על פי רוב .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב.
מרס-אפריל( .ציור  .) 902טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
משנצת קוצנית H. spinosissimum L.
(דאה שם נרדף)
באדום נאסף מין דב־שנתי צהוב־כותרת של משנצת שלא הוגדר עדיין באופן סופי.

פךבילת Onobrychis
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ולעתים בני־שיח קוצניים .העלים מודכביס־מנוצים פעם אחת :מספר
העלעלים על פי רוב כלתי זוגי .הפרחים נישאים בא שכולות מרווחים על עוקצים ארוכים היוצאים מחיק
עלים .עלי־הכותרת על פי רוב ורודים ,סגלוליים ולעתים צהובים ,משורטטים בפסי אורך סגולים או
אדומים .זירי  9אבקנים מאוחים ,העשירי חופשי בבסיסו אך מאוחה עם האחרים באמצעיתו .הפרי
בעל דפנות קשות ובלתי נפתח ,בול ט מהגביע ,מכיל  3-1זרעים ,מגומם ,כרגיל קוצני :חלק מהקוצים
ערוכים לאורך תפר הגב במעין כרבולת והאחרים בצד הפרי(ציור .)903
 . 1בני־שיח היוצרים כרים קוצניים צפופים בחרמון .קצות הענפים
א .ק ח כרבולת׳
מסועפים לקוצים .צבע עלי־הכותרת ורוד עז :המפרש מקווקוו
לאורכו .הפרי קירח או מקריח ,חצי־כדורי ,פחוס ,בעל כרבולת
רכה בתפר הגב.
♦ (ב״ש) מדרונות ,בעיקר אלו החשופים לרוחות מערביות:
רום  2,800-1,800מ׳ .נ פ ק ושולט .החרמון.
ג .פתח נביטה
& מאי-אוגוסט( .צילום בעמ׳  .) 965טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.
903
פךפילת מקרינה cornuta (L.) Desv .0 .
* . 1עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הענפים אינם קוצניים => 2
 . 2עשבים חד־שנתיים הגדלים ב חבל הים־תיכוני ,בערבות ובמ 
־=> 3
דבריות
*  . 2עשבים רב־שנתיים הגדלים בעיקר במדבריות של עבר־הירדן
=> 5
המזרחי ,לעתים גם בנגב ובערבה
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הפרי מכיל זרע אחד :הכרבולת בעלת קוצים משולשים רבים
ותמימים והם מסתיימים בחוד אחד .צבע הכותרת ורור־ארגמן.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציורים  : 907 ,904צילום בעט׳ .) 934
טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
3ך ’3לת קטנה caput-galli (L.) Lam .0 .
הפרי מכיל  2או  3זרעים :הכרבולת בעלת קוצים משולשים או
מוארכים ששפתם משוננת ,לפעמים בראשם יותר מחור אחד
=> 4
מספר הזרעים בפרי  : 2מכל צד של תפר ה ב טן( ח ס ר הקוצים)
יש  2פתחי נביטה עגולים :אונות הכרבולת בעלות שפה לא
משוננת ,ראשן בעל חוד חד או משונן עם מספר קוצים קטנים.
צבע הכותרת ורור־ארגמן ,אורכה  10-9מ״מ.
( 4ח״ש) בתות וצומח עשבוני .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3פברואר-מאי( .ציורים  .)909 ,905טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני.
 3ך'3לת מצרה squarrosa Viv .0 .
מספר הזרעים בפרי  : 3מכל צד של תפר ה ב טן( ח ס ר הקוצים)
יש  3פתחי נביטה עגולים  :אונות הכרבולת בעלות שפה משוננת
בראשן בעל חוד אחד .צבע הכותרת ורוד־לבנבן ,אורכה 8-7
מ״מ.
( 4ח״ש) ערבות ,מדבריות ובתות .נ פ ק .השרון ,פלשת:
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :הגולן ,עמון ,מואב,
אדום.
&> פברואר-מאי( .ציורים  .)908 ,906 ,903טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
פןפלת התרנגול crista-gaiii (L.) Lam .0 .
( )2הפרי עגול או כמעט עגול ,מכוסה בשערות לבנות ארוכות,
צמריות ומפושקות .עלי־הכותרת שעירים צבעם לבן ,צהוב או
=> 6
צהבהב עם פסים כהים
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906

׳פרניים
*  . 5הפרי עבה ורמוי ביצה או מעובה באופן בלתי רגולרי ,קירח או
בעל שערות קצרות והדוקות ,על פי רוב בעל קוצים בצלעותיו
ובכרבולתו .עלי־הכותרת קירחים ,צבעם ורוד או כצבע הבשר
=> 7
עם פסי אורך כהים יותר בעיקר על המפרש
 .6אורך הפרי  10-6מ״מ .העלעלים דמויי ביצה־מוארכים ,מתחדדים
בראשם :העלעל שבראש העלה קרוב במימריו לשאר העלעלים.
לעתים קרובות כל חלקי הצמח מאדימים.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות ,כיסי קרקע במשטחי סלע וערוצים
במישורי חצץ .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :הערבה:
עמון ,מואב ,אדום.
.
& מרס-יוני( .ציור  .)910טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

V:

?ךבילת אר1מית ptolemaica (Delile) DC .0 .

*  . 6אורך הפרי  15מ״מ .העלעלים עגולים או דמויי ביצה הפוכה,
קהים בראשם :העלעל שבראש העלה גדול במימריו משאר
העלעלים.
♦ (ר״ש) סלעים .נדיר .אדום.
 $gאפריל-יוני( .ציור  .)911טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
! טורני.
! ו כ ל ת מדכרית 0 . wettsteinii Nab.

.7

( ) 5אורך הפרח  7-5מ״מ .אורך המפרש עולה על אורך הסירה.
הגבעולים שרועים או זקופים.
♦ (ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .הגלעד.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :צפון יס־תיכוני.
פךכילת שרועה 0 . supina (Chaix) DC.

*  . 7אורך הפרח עולה על  10מ״מ .המפרש קצר מהסירה או שווה
=> 8
לה באורכו .הגבעולים זקופים על פי רוב
 . 8המפרש שווה באורכו לסירה פחות או יותר .שיני הגביע ארוכות
ער פי  2מאורך צינור הגביע ,ריסניות .הפרי מעוגל בגבו.
♦ (ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $מאי-יוני( .ציור  .)912טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
פךפילת קדמית 0 . montana DC. subsp. cadmea (Boiss.) P.W. Ball

*  . 8המפרש קצר באופן ברור מהסירה .הגביע קירח או מקריח:
שיני הגביע ארוכות פי  3-2מאורך צינור הגביע ,שעירות מעט.
הפרי קטוע בגבו.
♦ (ר״ש) ערבות .מצוי .הגלעד ,עמון ,אדום.
 $gמאי-יוני( .ציור  .) 913טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
פךפ’ לת קוטשי 0 . kotschyana Fenzi
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הגה Alhagi
בני־שיח או עשבים רב־שנתיים ,קירחים או מקריחים ,סעיפי הענפים
קוצניים .העלים פשוטים ,שפתם תמימה :עלי־הלוואי קטנים ,דמויי
מרצע .הפרחים בודדים ,אורכם  1.2-1ס״מ ,נישאים על עוקצים
בחיק חפים שעל הקוצים .הגביע דמוי פעמון ,אונותיו קצרות ,אורכו
 4-3מ״מ .הכותרת ארוכה פי  3מהגביע :צבע עלי־הכותרת סגול או
ורוד כהה .הפרי מפרקת צרה ,משונץ בין הזרעים ,מתפרק לפרקי
רוחב זמן רב לאחר ההבשלה.
( 4ר״ש) קרקעות כברות ,מעוברות או שאינן מעובדות ,קרקעות
לחות ומליחות רטובות .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מרבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  : 914צילום בעט׳  .) 932טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
הגה מצוי A. graecorum Boiss.
(ראה שם נרדף)

עזברק Ononis
־ I T J

עשבים ,בני־שיח או שיחים ,לפעמים קוצניים ,מכוסים בשערות בלוטיות על פי רוב ,ובעלי ריח טיפוסי.
העלים מורכבים־תלתניים :העלעל האמצעי נישא על פטוטרית ,לפעמים יש רק עלעל אחד :העלעלים
משוננים או משונשנים :עלי־הלוואי גדולים ודומים לעלים .הפרחים בודדים או  3-2בחיק עלים או
ערוכים לפעמים בתפרחות צפופות דמויות קרקפת או אשכול בראשי ענפים :החפים דמויי עלה או
חסרים .שיני הגביע שוות .צבע עלי־הכותרת ורוד ,סגול ,לבן או צהוב .זירי  10האבקנים מאוחים
לצינור .התרמיל קצר או ארוך מהגביע ,נפתח.
 . 1צמחים קוצניים .הענפים נושאי הפרחים קוצניים ,אינם נושרים
ונותרים יבשים בקיץ ובתחילת החורף :הענפים המלבלבים
בחורף מצואד השורש בעלי עלים גדולים ורכים והענפים
הקוצניים בעלי עלים קטנים וקשים .צבע הכותרת ורוד,
המפרש בעל פסים ארגמניים.
( 4ר״ש) שרות מעוברים ,שרות בור ,צומח עשבוני ,גדות
נחלים וליד מעיינות .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #אפריל-אוקטובר( .ציור  : 915צילום בעט׳  .) 940טיפוס
התפוצה :צפון ומזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שברק קוצני spinosa L .0 .
(ראה שם נרדף)
2
=>
רב־שנתיים
שנתיים או
*. 1
 .2הפרחים נישאים בודדים ועוקציהם ללא מפרק וקשקש ,או
הפרחים כמעט יושבים :לעתים קרובות הפרחים מקובצים
=>3
*  .2הפרחים ערוכים בודדים או בקבוצות על עוקצי־תפרחת :אם
הפרחים בודדים ,יש לעוקץ־התפרחת מפרק וקשקש שבהמשכו
=־> 11
מתחיל עוקץ־הפרח
צבע הכותרת צהוב או צהבהב=>4
צבע הכותרת סגול או ורוד=>6
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העלים פשוטים ,בעלי עלעל יחיד ,שפתו משוננת :עלי־הלוואי
משוננים בדומה לעלעל .אורך הפרח  9-7מ״מ .הכותרת ארוכה
כפליים מהגביע .צמחים חד־שנתיים ,גדלים במישור החוף.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 916טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

שברק ססג1ני variegata L .0 .

916
r 2x

ב .עלעל.׳

*.4

העלים תלתניים .צמחים רב־שנתיים או חד־שנתיים על קרקעות
=> 5
שונות
צמחים רב־שנתיים ,מעוצים בבסיסם ,מכוסים שערות בלוטיות,
גדלים בחרמון .אורך הפרח  12-8מ״מ .אורך הכותרת כאורך
הגביע או קצר ממנו.
( 4ר״ש) מדרונות :רום  2,000-1,400מ׳ .נדיר .החרמון.
&׳ יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

שפרק פעוט pusi.Ua L .0 .
צמחים חד־שנתיים דביקים .גדלים בגלילות היס־תיכוניות.
אורך הפרח  20-13מ״מ .הכותרת ארוכה במקצת מהגביע.
( 4ח״ש) בתות ,שדות בור ,צומח עשבוני .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $8מרס-יוני( .ציור  : 917צילום בעט׳  .) 954טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

ג.גכיע
ופרי
ד .פרי
0.8x

שברק דביק pubescens L .0 .
.6

( )3עלי הגבעול בעלי עלעל אחר ,אורכם  10-1ס״מ הפרחים
ערוכים בתפרחת צפופה וארוכה דמוית שיבולת.
( 4ח״ש) שדות בור וצומח עשבוני :קרקעות כבדות ולחות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .)918טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

שברק משפל alopecuroides L .0 .
* .6

.7

919

=־> 7
העלים תלתניים ,אורכם אינו עולה על  7ס״מ
הפרי הבשל משולשל ,בולט מעט מהגביע ,מכיל  16-9זרעים.
אורך העלים  25-8מ״מ.
( 4ח״ש) בתות ,ערבות ,צומח עשבוני ,שדות בור .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)919טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

שברק נטיי reclinata L .0 .
*I .7הפרי הבשל זקוף ,קצר מהגביע ,מכיל פחות מ־ 5זרעים
׳־> 8
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צינור הגביע קירח ,אורך שיניו כאורך הצינור או קצר ממנו.
הפרחים ערוכים בראשי ענפים בתפרחות צפופות דמויות
שיבולת :החפים בעלי עלעל אחר כרגיל ,וזוג עלי־לוואי
קרומיים ,לבנים או ורודים ,העוטים את צנור הגביע.
♦ (ח״ש) שדות בור וצומח עשבוני :קרקעות כברות ולחות.
מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן :הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .)920טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

שברק מלבין mitissima L .0 .
*. 8
.9

צינור הגביע שעיר ,אורך שיניו פי  3-1מאורך הצינור .עלי
=> 9
התפרחת אינם כנ״ל
הצמח מכוסה שערות פשוטות .הכותרת קצרה בהרבה מהגביע.
הפרי מכיל  2-1זרעים .הפרחים ערוכים בתפרחות צפופות
דמויות שיבולת או קרקפת :החפים כרגיל פשוטים  ,עלי־
הלוואי שלהם עוטפים את צנור הגביע.
♦ (ח״ש) בתות .נדיר .השרון :הגליל העליון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,הרי יהודה.
 $3מרס-מאי( .ציור  .)921טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

שברק הקרקפת phyiiocephaia Boiss .0 .
*  . 9הצמח מכוסה שערות בלוטיות דביקות .הכותרת ארוכה
מהגביע או שווה לו באורכה .הפרי מכיל  5-2זרעים .התפרחות
=> 10
אינן כנ״ל
 . 10אורך הגביע  14-9מ״מ .התרמיל קצר מהגביע .הזרעים חלקים.
הפרחים נישאים על עוקץ קצר .צמחים של קרקעות כברות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,קרקעות כבדות .מצוי .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3מרס-מאי( .ציור  .)922טיפוס התפוצה :דרום ימ־תיכוני.

שברק שעיר hirta Poiret .0
* . 10אורך הגביע  8-5מ״מ .אורך התרמיל כאורך הגביע .הזרעים
מכוסים בליטות קטנות .הפרחים יושבים או כמעט יושבים.
צמחים של קרקעות חוליות וקרקעות הרים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ובתות :קרקעות חוליות ,טרה רוסה
וקרקעות על בזלת .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :השפלה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,הערבה  :הגולן ,אדום.
&׳ מרס-אפריל( .ציור  .) 923טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
וסהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

שברק משנן serrata Forssk .0 .

=> 12
 ) 2( . 11בני־שיח או רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה
=> 13
* . 11עשבים חד־שנתיים
 . 12הגבעול מכוסה בצפיפות שערות פשוטות ועלים רעופים.
העלה חסר עלעלים ועשוי רק מזוג עלי־לוואי .צמחים נדירים
של אדום.
♦ (ב״ש) קרקעות חוליות .נדיר מאוד .אדום.
&י יולי-אוגוסט( .ציור  .)924טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

שברק מנדן vaginalis Vahi .0
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תון תלתניים ואינם רעופים  :בחלקו העליון לעתים יש עלים
פשוטים רעופים .צמחים נפוצים בגלילות היס־תיכוניות.
♦ (ב״ש) בתות ,בעיקר על סלעים גירניים .נ פ ק ושולט.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הדי יהודה ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-דצמבר( .ציור  : 925צילום בעמ׳  .) 954טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני.
במישור החוף ,על סלעי כורכר ובשדות חול ,גדל תת־המץ צר־
עלים  ; subsp. stenophylla (Boiss.) Siij.בשאר גלילות הארץ
נפוצים תת־מין טיפוסי  subsp. natrixותת־מין ספרדי subsp.
.hispanica (L. fit.) Coutinho

שברק מצוי 0. natrix L.
 ) 11( . 13התרמיל פחוס ,משונץ בין הזרעים.
♦ (ח״ש) בתות ושדות בור .מצוי .פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  : 926צילום בעט׳  .)954טיפוס הת
פוצה :יט־תיכוני.

שברק משנץ 0. omithopodioides l .
=> 14
* . 13התרמיל גלילי ,אינו משונץ בין הזרעים
 . 14צבע הכותרת לבן ,לעתים קצה המפרש סגול ,אורכה ער פי
 2מאורך הגביע .רוחב התרמיל הבשל  7-4מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :הגלבוע ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 927טיפוס התפוצה :מזרח ודרום
יס־תיכוני.

שברק לכן 0. biflora Desf.
* . 14צבע הכותרת צהוב ,אורכה קטן או גדול מן הגביע .רוחב
=> 15
התרמיל הבשל  4-2מ״מ
 . 15אורך המפרש כ־ 10מ״מ .רוחב התרמיל ער  4מ״מ .קוטר
הזרעים כ־ 2מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& פברואר-יוני( .ציור  : 928צילום בעט׳  .)954טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

שברק קצר־פרח viscosa L. var. breviflora (DC.) Nyman .0
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* . 15אורך המפרש  7-6מ״מ .רוחב התרמיל ער  2.5מ״מ .קוטר
הזרעים כ־ 1מ״מ.
( 4ח״ש) ערבות ,בתות ,צומח עשבוני ושדות .נפוץ .פלשת !
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגלער,
עמון ,מואב ,אדום.
 #פברואר-מאי( .ציור  .) 929טיפוס התפוצה :דרום ים־
תיכוני ,אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
שברק סיצילי 0 . sicuia Guss.

גךגךנית Trigonella
עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים או שיחים ,לעתים קרובות בעלי ריח נעים טיפוסי גם לאחר הייבוש .העלים
מורכבים־תלתניים :העלעל האמצעי נישא על פטוטרית :עלי־הלוואי תמימים ,משוננים או גזורים ,מעורים
בפטוטרת .התפרחות תיקיות ,בעלות הרבה או מעט פרחים ,לעתים דמויות סוכך או שיבולת .צבע
הכותרת צהוב ,לבן ,לילך ולעתים כחלחל .התרמיל ישר או כפוף ,נפתח לאורך תפר אחד או שניים
או אינו נפתח כלל .מספר הזרעים מ־ 1עד הרבה.
.1

*. 1
.2

*.2

.3
* .3
.4

התרמיל שטוח ,בלתי נפתח ,הקשוות קרומיות דמויות קלף
ובעלות פסי רוחב כהים ,שפת התרמיל ריסנית או מצוייצת
=> 2
התרמיל גלילי או אם פחוס ,אינו שטוח ,קשוותיו אינן קרומיות
=> 3
ואין עליהן פסי רוחב כהים
התרמיל דמוי חצי ביצה ,רוחבו  12-8מ״מ ,שפתו משוננת.
אורך הכותרת  6-5מ״מ ,צבעה בעיקר לבן.
( 4ח״ש) קרקעות מלוחות וגבסיות במדבריות ובערבות.
נדיר .הרי יהורה ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר ייהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח :מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)9 3 0טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
ג ת ת י ת מךפךית T. schlumbergeri Boiss.
התרמיל מוארך ,רוחבו  8-5מ״מ ,אורך הכותרת  10-8מ״מ.
צבעה בעיקר לבן.
( 4ח״ש) קרקעות שטופות בערבות ובמדבריות לעתים גם
בחולות החוף .נפוץ ושולט .השרון ,פלשת :הגליל התחתון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)931טיפוס התפוצה :סהרו־ערכי.
גךגךנית ערבית T. arabica Deiile
( ) 1התרמיל פחוס ודמוי חרב ,בעל מקור ארוך ,אורכו 15-6
=> 4
ס״מ ורוחבו  5-4מ״מ
התרמיל אינו פחוס ,אורכו פחות מ־ 0 7״מ ,רוחבו ער  2מ״מ
=> 5
צבע הכותרת לבן או קרם .עורקי האורך על התרמיל מרוחקים
זה מזה .העלים מוארכים עד דמויי ביצה הפוכה.
( 4ח ״ש) גירול חקלאי(חילכה) ופליט תרבות .נמצא באקראי
בגלילות :פלשת :הגליל העליון ,השפלה ,הרי יהודה.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 932טיפוס התפוצה :מוצא משוער
— רדום מערב אסיה.
ג תרני ת ענית T. foenum-graecum L.
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* .4

צבע הכותרת תכלת בהיר (לעתים רחוקות הצבע קרם או
לבן) .התרמיל מכוסה בצפיפות עורקי אורך .העלעלים דמויי
ביצה הפוכה עד דמויי יתד.
♦ (ח״ש) כתות וצל יערות אורנים .נפוץ .חוף הגליל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הכרמל,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
ערבות הירדן :הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  : 933צילום בעט׳  .) 969טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.

גרגתית בירותית T. berythea Boiss. el Blanche

( )3צבע הכותרת לילך ,אורכה  8-6מ״מ .התפרחת דמוית
קרקפת ,נישאת על עוקץ ארוך.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני .נדיר .פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון :בקעת כנרות.
♦ מרס-מאי( .ציור  .)934טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
גךגרנית לילכית T. liiacina Boiss.
=־• 6
״
צבע הכותרת צהוב או לבנבן
=־>7
התפרחת נישאת על עוקץ ניכר
התפרחת יושבת בחיק חפה ללא עוקץ או הפרחים יושבים
בודדים או בזוגות בחיק החפים :לעתים רחוקות הפרחים
נישאים על עוקץ קצר בהרבה מהפרי (שאורכו  7-4ס״מ)
=> 18
התרמיל בעל  2-1זרעים ,מסתיים במקור כפוף חסר זרעים
=־>8
שאורכו כמעט כאורך החלק המכיל זרעים
=>9
הפרי מכיל  4עד הרבה זרעים ,חסר מקור כנ״ל
העלעלים דמויי אזמל־מוארכים ,אורכם פי  4-2מרוחבם.
קוטר התפרחת הפורה (בקטע בו נישאים הפירות הבשלים)
כ־ 1ס״מ .המעבר מהחלק הרחב של התרמיל למקור פתאומי.
♦ (ח״ש) בתות .נדיר .חוף הגליל :הרי יהודה.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 935טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
גךגרנית מעבל ת T. spicata Sm.
העלעלים דמויי ביצה הפוכה עד מוארכים־דמויי יתד ,אורכם
פי  2-1.5מרוחבם .קוטר התפרחת הפורה (בקטע בו נישאים
הפירות) עד  2.5ס״מ .המעבר מהחלק הרחב של התרמיל
למקור הדרגתי.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .החרמון ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מדס-אפדיל( .ציור  .) 936טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
גךגךנית נימית T. fiiipes Boiss.
( ) 7הפירות זקופים או מפושקים אך לא משולשלים :הפרי
ישר או כפוף מעט אך לא רמוי קשת ולא דמוי חצי־טבעת.
תפר הבטן של התרמיל ישר ,תפר הגב גלי.
♦ (ח״ש) ערבות ובתות .נדיר .הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר
הנגב :בקעת כנרות :הגלעד ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 937צילום בעט׳  .)946טיפוס הת 
פוצה :מערב אירנו־טורני.
גךגךנית ו 1פ 1כב T. astroites Fischer el C.A. Meyer
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* .9חפירות משולשלים ,כפופים כקשת או כחצי טבעת ,לעתים
=>10
 10הפרחים וחפירות ערוכים במעין סוכך ,מרביתם יוצאים מראש
או יותר=>11
*  10הפרחים וחפירות ערוכים במעין שיבולת או באשכול צפוף
=»16
 11הפרי קירח :העורקים בעיקר אורכיים או מעט אלכסוניים.
אורך הפרח ( 8־() 10־ ) 15מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות בור וצומח עשבוני .מצוי .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
יהודה; הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3מרס־אפריל( .ציורים  .) 940 ,938טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.

גךגתית סורית T. caelesyriaca Boiss.
=> 12
* .11הפרי שעיר .אורך הפרח  7-4מ״מ
 .12הפרי בעל קמטים או עורקים לאורכו ,חלקם אלכסוניים.
עלי־הלוואי דמויי אזמל או מרצע ,תמימים .צמחים שעירים
*=> 13
*  12הפרי בעל עורקים או בליטות לרוחבו ולאורכו .עלי־הלוואי
משוננים עמוק ל־  5-3אונות או שיניים .צמחים קרחים או
=> 15
מקריחים
 13הזרעים דמויי ביצה או כדוריים ,קוטרם  1מ״מ! מספר הזרעים
בפרי  . 7-4אורך עוקץ התפרחת  15-10מ״מ ,קצר מהפרי.
אורך הפרי  20-15מ״מ ,עוביו  1.5מ״מ .אורך הגביע 3-2.5
מ״מ ,שיניו דמויות מרצע.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר מאוד .מדבר יהודה.
& מרס-אפריל( .ציור  .)939טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
נזכר בשם המוטעה  t . judaica Zohary et Daninעל ידי
זהרי (.) 1976
(ראה שם נרדף)
גךגרנית ןהוךה T. sibthorpii Boiss.

~v~-

ו .מפרק ועלי־לוואי
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* . 13הזרעים גליליים או מוארכים ,אורכם לפחות כפול מקוטרם:
מספר הזרעים בפרי אינו עולה על  .4אורך עוקץ התפרחת
=?> 14
שווה או גרול מהפרי .שיני הגביע משולשות
 . 14הפרי גלילי ,רמוי קשת או חצי טבעת ,ישר בקצהו ,מכוסה
בשערות הדוקות ורלילות ,אורכו  10מ״מ ,עוביו  1מ״מ,
מספר הזרעים בו  . 3-2אורך הזרע  2מ״מ ,קוטרו  0.5מ״מ.
אורך עוקץ התפרחת  20-15מ״מ ,ארוך מהפרי .אורך הגביע
כ־ 1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות וערבות :בעיקר בקרקעות חוליות .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)941טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

גךגתית גלילית T. cylindracea Desv.

* . 14הפרי גלילי ,דמוי קשת או חצי טבעת ,קצהו מאונקל
מכוסה בצפיפות שערות הדוקות ,אורכו  25-10מ״מ,
 2.5-1.5מ״מ ,מספר הזרעים בו  .4-3אורך הזרע 2
קוטרו  1מ״מ .אורך עוקץ התפרחת ()4-3 ( 1.5)- 0.5
ארוך כרגיל מהפרי ומהעלים .אורך הגביע  4-2.5מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .נדיר מאוד .הגולן ,החרמון.
& מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

מעט,
עוביו
מ״מ,
ס״מ,

גךגךנית ספרונר T. spruneriana Boiss.

 ) 12( . 15התרמיל ישר או כפוף מעט ,בעל עורקי רוחב בולטים
ועורקי אורך עדינים .עוקצי התפרחת קצרים כרגיל מהעלים.
♦ (ח״ש) מדבריות .נדיר .פלשת :הר הנגב.
 $8מרס-מאי( .ציור  .)942טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.

גךגךנית החוף T. maritima Poiret

943
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* . 15התרמיל כפוף כאנקול של חכה ,בעל עורקי רוחב בולטים וחסר
עורקי אורך .עוקצי התפרחת ארוכים מהעלים או כאורכם.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נריר .הערבה :הגולן ,עמון,
מואב ,אדום.
& מרס( .ציור  .) 943טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
גךגךנית מואבית T. glabra Thunb.
 ) 10( .16הפרי בעל קמטים או עורקים רק לאורכו .אורך הפרח
 10-7מ״מ .התפרחת ב ת ( 14-10)- 8פרחים .עלי־הלוואי תמי
מים.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
׳ & מרס-אפריל( .ציור  .)944טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

גךגרנית ןרושלןם

t . kotschyi Boiss.

משפחת הפרפרניים
* . 16הפרי בעל קמטים או עורקים לרוחבו .עלי־הלוואי משוננים
=> 17
או גזורים
 . 17אורך הפרח  5-4מ״מ .עוקץ התפרחת כאורך העלה החופה
או קצר ממנו! התפרחת בת ( 10-5)- 3פרחים.
♦ (ח״ש) שרות וצומח עשבוני .נדיר .הר הנגב :בקעת
כנרות ,ערבות הירדן.
& מרס-אפריל( .ציור  .)945טיפוס התפוצה :סודני.

מאנקלת T. hamosa L.
גרגרנית
vIvi \ I
 -ן • TJ

*. 17

. 18

*. 18

..19
19

אורך הפרח ער  10מ״מ .עוקץ התפרחת ארוך פי  4-2מהעלה
החופה :התפרחת בת  15-10פרחים או יותר.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר מאוד .הרי יהודה.
& אפריל( .ציור  .) 946טיפוס התפוצה :צפון יס־תיכוני.
נתון על ידי (. Post ) 1896-1883
גךגךנית מקדינה T. corniculata (L.) L.
( )6הפרחים בוררים או בזוגות בחיק העלים .התרמיל ישר
ומאונקל בקצהו או קשתי ואינו מאונקל ,אורכו  7-4ס״מ.
■=> 19
צמחים הגדלים בעיקר ממזרח לירדן
הפרחים ערוכים בתפרחות חיקיות בנות  3פרחים ויותר .אורך
התרמיל  2.5-1ס״מ ואם עולה על  2.5ס״מ ,הוא דמוי חצי
=» 20
טבעת .צמחים הגדלים משני עברי הירדן
הפרי דמוי קשת ,קצהו אינו מאונקל.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .הר הנגב :עמון ,מואב ,אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  .)947טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
גךגרנית נואה T. noaeana Boiss.
(ראה שם נרדף)

* . 19הפרי ישר ומאונקל בקצהו.
♦ (לו״ש) ערבות .נדיר .החרמון ,עמון ,מואב.
& אפריל-יוני( .ציור  .)948טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

גךגךנית חר־פךחית T. monantha C.A. Meyer
 ) 18( . 20התרמיל רמוי טבעת או חצי טבעת ,בעל עורקים בולטים
לרוחבו ,אורכו  6-2ס״מ.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושרות בור .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגלעד ,עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  .)949טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
גךגךנית הטבעת t . spinosaL
* . 20התרמיל ישר או כפוף מעט ,בעל עורקים אלכסוניים ,אורכו
=» ! 2
 0 2.5-1״מ.
 . 21צמחי מדבר קירחים או מקריחים ,צבעם ירוק בהיר .צבע
הגבעולים צהבהב והם שרועים וצמודים לקרקע .העלעלים
קטועים בראשם ודמויי יתר בבסיסם .אורך התרמיל ) 10-( 8-4
מ״מ.
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משפחת הפרפרניים
♦ (ח״ש) מדבריות ,ערבות ובתות ספר .נ פ ק מאור ולעתים
שולט .השרון ,פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 950צילום בעט׳  .)946טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
גרגרנית כ 1כבנית T. steiiata Forssk.
 . 21צמחי החבל היס־תיכוני שעירים או קירחים ,צבעם ירוק כהה.
צבע הגבעולים ירוק והם שרועים וצמודים לקרקע או זקופים.
העלעלים דמויי ביצה ,אינם קטועים בראשם .אורך התרמיל
 25-6מ״מ .מין רב־צורות ,תוארו בו  7זנים באזורנו.
♦ (ח״ש) בתות ושדות בור .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר־אפריל( .ציור  : 951צילום בעט׳  .)957טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
גךגךנית מצוןה T. monspeliaca L.

פלןטורובסקיה Factorovskya

ב .פרח
פרי(סכימתי)
ג .תפר הגב
ב .עורק היקפי

חד־שנתיים קירחים או מקריחים ,שרועים ,גובהם  10-3ס״מ .העלים
מורכבים־תלתניים :העלעל האמצעי נישא על פטוטרית :עלי־הלוואי
משוננים עמוק ל־  5-2שיניים .הפרחים יושבים בודדים או בזוגות
בחיק עלי הגבעול .אורך הפרח  4-2.5מ״מ .הגביע מכוסה ריסים,
אורך שיניו כמחצית אורך הצינור .צבע הכותרת צהוב .השחלה
נישאת על נושא־שחלה (גינופור) ,בעלת  2מגורות :לאחר הפריחה
וההפריה מעל פני האדמה מתארך נושא־השחלה ומחדיר אותה
לאדמה .הפרי מבשיל באדמה ,מכיל  2-1זרעים.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני בקרחות חורש ,קרקעות הדוקות.
מצוי ושולט בכתמים .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגולן.
& דצמבר-אפריל( .ציור  .) 952טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
פקטורובסקןת אעךסין aschersoniana (Urban) EigF.
(ראה שם נרדף)

א ,עורק רדיאלי
ד .שיך

אספסת Medicago
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עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים ולעתים שיחים ,קירחים או שעירים .העלים מורכבים־תלתניים :העלעל
האמצעי נישא על פטוטרית ,שפת העלעלים משוננת :עלי־הלוואי מעורים בפטוטרת .הפרחים ערוכים
באשכול דל־פרחים .הפרחים קטנים ,נישאים על עוקצים .הגביע קצר ,דמוי פעמון ,בעל  5שינים
או אונות .צבע הכותרת צהוב עד צהוב־כתום ,לעתים רחוקות סגול .השחלה מכילה ביצית אחת,
מעט או הרבה ביציות .התרמיל אינו נפתח על פי רוב ,בולט מהגביע ,כפוף ,דמוי סליל בעל
 1עד הרבה כריכות (ראה מילון המונחים) ,שבלול ,כליה או חרמש ולעתים רחוקות ישר :לעתים קרובות
יש זיפים או שיכים בשפת התרמיל (ציור  953ד) :בחלק החיצוני של כל כריכה מצוי תפר (עורק) הגב
של התרמיל (ג) ,מכל צד ,בהיקף פני הכריכה ,ניכר לעתים קרובות העורק ה היקפי(ב).

משפחת הפרפרניים
.1

הפרי חד־זרעי(אגוזית) ,קטן ,כפוף מעט ,מכוסה רשת של
עורקים בולטים ,קוטרו  3-2מ״מ .האשכול בעל )40-( 20-15
פרחים .עשבים שעירים שרועים או לעתים זקופים.
( 4ר״ש ,ד״ש או ח״ש) חורש ,בתה ,מתרבה בדשאים
מושקים .נדיר .השרון; הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה:
בקעת כנרות ,מדבר יהודה  :הגולן.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .)954טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני אירנו־טורני.

אספסת זעירה M. lupuiina L.

.3

או חרמש =>2
הפרי רב־זרעים ,דמוי סליל
=>3
בבסיסם או שיחים
עשבים רב־שנתיים מעוצים
עשבים חד־שנתיים =»6
שיחים מעוצים ,גובהם  )4-( 2-1מ׳ .הפרי סליל פתוח בעל
 1.5-0.5כריכות ,שפתו חלקה.
♦ (ש׳) סלעים .נדיר מאוד .אדום.
& מרס-מאי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אספסת השירו M. arborea L.

*.3
.4

עשבים רב־שנתיים ,גובהם אינו עולה על  60ס״מ .הפרי בן
=> 4
 3-2כריכות
צמחים שעירים מלבינים .הפרי שיכני בדרך כלל.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות בחוף הים התיכון .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 $5פברואר־יוני( .ציור  .) 955טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

אספסת הים M. marina L.

* .4
.5

צמחים קירחים ואם שעירים ,אינם מלבינים .הפרי אינו שיכני
■־> 5
צבע הכותרת צהוב .הפרי דמוי קשת או ישר ,אורכו 11-8
מ״מ ורוחבו כ־ 2.5מ״מ.
( 4ר״ש) שדות נטושים בין טרשים; רום  1,400-1,200מ׳.
נדיר .החרמון.
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אספסת חרמשית M. faicata L.

*. 5

צבע הכותרת סגול־בהיר עד כהה .התרמיל בן  3-2כריכות
מרוחקות.
( 4ר״ש) פליט תרבות ,בעיקר בבתי־גידול מופרעים .נדיר,
אקראי .חוף הכרמל; שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת חולה! החרמון ,הגולן ,אדום.
& אפריל-יולי( .ציור  .)956טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

אספסת תרבותית M. sativa L.
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משפחת הפרפרניים
( ) 1הפרי בעל  1.25-0.5כריכות רחבות ,תפר הגב בעל
שיכים רכים ,רשת עורקים בולטים על פני הקשוות .פני הזרע
מקומטים.
♦ (ח״ש) ערבות ,ובתות .מצוי .השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,החרמון ,הגלעד,
עמון ,מואב .אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)958טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אספסת מציצת M. radiata L.
=־■7
הפרי בעל יותר מ־  2כריכות
=>8
כל כריכות הפרי ,או לפחו ת חלקן דמויות קערה
=>9
כריכות הפרי שטוחות פחות או יותר
כל כריכות הפרי קעורות ,החיצוניות עוטפות את הפנימיות,
החלק הקעור פונה כלפי צד אחד! אין שיכים בשפת הפרי.
פני הזרע חלקים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ושדות בור :בעיקר על קרקעות
כברות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
הגולן ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 957טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

אספסת קעורה M. scuteiiata (L.) Miller
הכריכות שבמרכז הפרי שטוחות ורחבות :הכריכות הקעורות
פונות לשני הצדדים ,נעשות צרות כלפי חוץ והפרי נראה כשני
חרוטים קהי־קדקוד המחוברים זה לזה בבסיסם :לפעמים יש
שיכים קצרים ודקים בשפת הפרי .פני הזרע חלקים.
♦ (ח״ש) שדות בור ותבואות חורף .מצוי .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .)959טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אספסת  3לנש M. blancheana Boiss.
( ) 7כריכות הפרי דקות ,שפתן רקועה ככנף ,חסרת שיכים:
בכל כריכה  3-6זרעים :הפרי שטוח ,קוטרו  20-8מ״מ
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור ושדות חרושים.
נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  : 960צילום בעמ׳  .)945טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

אספסת עוקזתית M. orbicularis (L.) Bartai
*.9

כריכות הפרי עבות פחות או יותר ,אינן רקועות בשפתן ככנף,
בעלות או חסרות שיכים :בכל כריכה  2-1זרעים .פני הזרע

חלקים

=> 10

משפחת הפרפרניים
 . 10הפרי חסר שיכים ,בן  5-2.5כריכות! פני הכריכה בעלי עורקים
רריאליים עבים(ניצבים לשפת הפרי) ,המגיעים לתפר הגב של
הפרי .העלים והגבעולים מכוסים שערות בלוטיות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ושדות מעובדים על
קרקעות כבדות .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה! הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .)961טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אספסת מקמטת M. rugosa Desr.

* . 10הפרי בעל שיכים או בליטות בשפתו! לעתים רחוקות הפרי
חסר שיכים ואז הוא דמוי חבית ,כריכותיו הרוקות זו לזו,
והעורקים הרדיאליים עדינים ואינם מגיעים לתפר הגב => 11
 . 11הפרי זעיר ,קוטרו  4-1.5מ״מ ,מספר כריכותיו  .2-1הן אינן
צמודות זו לזו! השיכים ניצבים לשפת הכריכה הרחבה .מספר
הפרחים בתפרחת . 16-6
♦ (ח״ש) בתות ,מדרונות אבניים וגומות עם קרקע בסלעים.
מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ! הגולן ,הגלעד ,אדום.
 >$gפברואר-אפריל( .ציור  .)962טיפוס התפוצה :צפון ומזרח
יס־תיכוני.
אספסת הכתרים m . coronata (L.) Bartai

*. 11
. 12
*. 12
. 13

=> 12
קוטר הפרי גדול מהנ״ל .צמחים שונים מהנ״ל
=> 13
צבע הזרע הבשל שחור־חום
=> 14
צבע הזרע הבשל צהוב או צהוב־חום
אורך הפרח  9-5מ״מ .הכותרת צהובה ,אורכה כפול מאורך
הגביע .אורך הפרי  20-10מ״מ :קוטר הכריכה הרחבה ביותר
עולה על  10מ״מ :הפרי מכוסה בצפיפות בשערות רב־תאיות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני! קרקעות כברות לחות לעתים
ביצתיות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן.
מרס-מאי( .ציור  .)963טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אספסת משזרת M. ciliaris (L.) All.
(ראה שם נרדף)

* . 13אורך הפרח  5-2.5מ״מ .צבע הכותרת צהוב עד צהוב־כתום,
אורכה עולה על פי  2מהגביע .אורך הפרי  8-5מ״מ! קוטר
הכריכה הרתבה ביותר אינו מגיע ל־ 10מ״מ :הפרי קירח או
בעל שערות מועטות.
♦ (ח״ש) שדות בור ושדות חרושים .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות!
הגולן ,הגלעד.
אפריל-מאי( .ציור  .) 964טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
אספסת הגליל M. granadensis Willd.
(ראה שם נרדף)
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ג .כריכה

 ) 12( . 14העלים ,אף הבוגרים שבהם ,קירחים או כמעט קירחים
=> 15
=> 16
* . 14העלים שעירים בכל הגילים באופן בולט
 . 15הפרי כדורי עד דמוי אליפסה ,הכריכות הדוקות זו לזו :פני
הכריכה בעלי איזור היקפי חסר עורקים ברוחב 1/2-1/3
מרוחב הכריכה.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הרי יהודה.
& מרס-מאי( .ציור  .) 965טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

אספסת החלזון M. murex Wind.
* . 15הפרי דמוי דיסקוס ,הכריכות אינן הדוקות זו לזו :כל פני
הכריכה בעלי עורקים רדיאליים ,דמויי קשת או אלכסוניים:
בין עורק הגב לעורק ההיקפי יש חריץ.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור ,דשאים .נ פ ק
מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-אפריל (ציור  .)966טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
אספסת מצחה M. polymorpha L.
(ראה שם נרדף)
 ) 14( . 16צמחים הגדלים בעיקר בקרקעות חוליות לאורך החוף
ומושפעים מרסס מי הימ־התיכון .עובי כריכות הפרי  2מ״מ,
הן הדוקות היטב אחת לשניה.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות בקרבת החוף .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הכרמל ,צפון הנגב:
הגלעד.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 967טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אספסת החוף M. littoraiis Loisei.
*. 16
. 17
*. 17
. 18
ג

$

צמחים הגדלים בבתי־גידול אחרים .הפרי שונה מהנ״ל=> 17
אורך השיכים עולה בדרך כלל על רדיוס הפרי ,לפחות
=> 18
הארוכים שבהם מאונקלים
=> 19
השיכים קצרים מרדיוס הפרי ואינם מאונקלים
צמחי מדבר שעירים אך לא צמידים .הפרי כדורי (לעתים
גלילי) :הארוכים שבשיכים מאונקלים .העלעלים משוננים,
לעתים גזורים לאונות :עלי־הלוואי משוננים עמוק לשיניים
או לאונות.
♦ (ח״ש) מדבריות וערבות .נ פ ק .השרון ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  : 968צילום בעט׳  .) 945טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי.
אספסת מפצלת M. laciniata (L.) Miller

* . 18צמחים של הגלילות היס־תיכוניות ,מלבינים ,מכוסים בצפיפות
בשערות מפושקות .הפרי כדורי :מרבית השיכים מאונקלים.

משפחת הפרפרניים
העלעלים משונשנים בראשם :עלי־הלוואי תמימים או משוננים
מעט בראשם.
( 4ח״ש) כתות ,כיסי קרקע בסלעים ,חורשים ושדות בור.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מרס-אפריל( .ציור  .)969טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.

אספסת קטנה M. minima (L.) Bartal
 ) 17( . 19הפרי גלילי ,שטוח בראשו או גם בבסיסו ,קירח ,גובהו
 10-4מ״מ וקוטרו  ) 12-( 10-5מ״מ :השיכים נטויים בזוית
ישרה לפני הכריכה שבשפתה הם יושבים ,בבסיסם יש הת 
רחבות :על פי רוב מצויים השיכים של כריכה אחת ברווחים
שבין השיכים בכריכה השכנה :עובי כל הכריכות רומה,
מספרן  3־ :) 7-( 5על פני הכריכה רשת בלתי רגולרית של
עורקים דקים.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור ושדות מעוברים.
מצוי .פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)970טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.

אספקת גלגלית M. rotata Boiss.
* . 19הפרי גלילי ,כדורי או דמוי ביצה .השיכים ופני הכריכה
במשטח אחד ואם יוצרים זווית ישרה ,בסיסם אינו יוצר
=> 20
התרחבות כנ״ל
 . 20פני הכריכה (בדוק כריכה אמצעית) בעלי אמור היקפי חסר
עורקים שרוחבו  1/2-1/3מרוחב הכריכה :השיכים קטנים,
פונים אחד כלפי השני ומתחתם בולט עורק הגב :הפרי דמוי
ביצה ,קוטרו פוחת בהדרגה מאמצע הפרי כלפי קצותיו :מספר
הכריכות . 9-4
( 4ח״ש) בתות ושדות בור .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן  :הגלעד ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)971טיפוס התפוצה :צפון ומזרח ים־
תיכוני.
מצויים ב א ח  3זנים ,באחד מהם הפרי ח סו שיכים ,בשני
השיכים עדינים ובשלישי השיכים עבים.
אספסת החבית M. tubercuiata (Retz.) Wind.
(ראה שם נרדף)
* . 20העורקים מצויים על כל פני הכריכה ומגיעים עד לעורק
=> 21
ההיקפי
 . 21מספר הכריכות בפרי  : 2.5-1העורקים על פני הכריכה יוצרים
מערכת של קווים רדיאליים ישרים פחות או יותר(לא משבצות
ולא קווים מעוגלים) :השיכים בהמשך פני הכריכה או חסרים.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הרי יהודה.
& פכרואר-אפריל( .ציור  .)972טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אספסת איטלקית M. italica (Miller) Fiori
(ראה שם נרדף)
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*  . 21מספר הכריכות בפרי  8-4ואם  — 2.5-2העורקים יוצרים
מעין משבצות קטנות באיזור הכריכה הקרוב לעורק ההיקפי
=>

. 22
*. 22
.

*. 23

22

הפרי גלילי ,מלכד הכריכה העליונה והכריכה התחתונה
=> 23
שקוטרן קטן יחסית ,שאר הכריכות שוות בקוטרן
הפרי דמוי ביצה או כדור ,קוטרו משתנה בהדרגה מהאמצע
=> 24
כלפי הקצוות
אורך העלעלים  8-3מ״מ :עלי־הלוואי משוננים ,השיניים
קצרות .הכריכות מנוקדות בשערות בלוטיות ואינן הדוקות
חזק וו לזו :בין העורק ההיקפי לעורק הגב אין חריץ ,עורק
הגב אינו בולט :על פני הכריכה  17-12עורקים קשתיים
ברורים המגיעים עד המחברים ביניהם :השיכים והכריכה
מצויים באותו משטח.
♦ (ח״ש) שדות :קרקעות כבדות .מצוי .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)973טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אספסת אשונה M. rigidula (L.) All.
אורך העלעלים  15-8מ״מ :עלי־הלוואי משוננים או שסועים,
השיניים ארוכות .הכריכות חסרות שערות בלוטיות והדוקות
חזק זו לזו :בין העורק ההיקפי לעורק הגב הגלוי יש חריץ:
על פני הכריכה כ־ 10עורקים רדיאליים ישרים פחות או יותר
המחוברים בעורקים צדדיים סמוך לעורק ההיקפי ויוצרים
משבצות קטנות :השיכים נוטים מעל עורק הגב ומתחתיו
בזווית ישרה לפני הכריכה ,אורכם עולה לעתים קרובות על
גובה של  1.5כריכות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
׳& מדס-מאי( .ציור  .) 974טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אספסת קטועה M. truncatula Gaertner

 ) 22( . 24על פני הכריכה  10-6עורקים רדיאליים הכפופים חזק,
דמויי קשת ,יוצרים מעין עיגולים קונצנטריים בקרבת העורק
ההיקפי.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ובתות :קרקעות חוליות בעיקר.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הרי יהודה:
בקעת כנרות :הגולן.
& מדס-מאי( .ציור  .)975טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
constricta DurieuM.
אספסת פדו ה ת
(ראה שם נרדף)

על פני הכריכה כ־ 10עורקים רדיאליים כפופים מעט ,מחוברים
ביניהם על ירי עורקי משנה היוצרים מעין רשת בקרבת העורק
ההיקפי.
♦ (ח״ש) צמחי אחו :קרקעות כבדות ורטובות .נדיר .הגליל
העליון.
& פברואר-מאי( .ציור  .)976טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אספסת שפנית M. doiiata Carmign.
(ראה שם נרדף)
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דבעזה Melilotus
• T 1

עשבים חד־שנתיים ,דו־שנתיים או רב־שנתיים קצרי־חיים ,על פי רוב זקופים .העלים מסורגים  ,מורכבים־
תלתניים ,העלעל האמצעי נישא על פטוטרית :עלי־הלוואי מעורים בפטוטרת ,דמויי מרצע ,תמימים או
משוננים! העלעלים משוננים על פי רוב .אשכולות הפרחים בחיק עלים ,מספר פרחיהם רב או מועט!
החפים חסרים .הפרח קטן ,נישא על עוקץ .הגביע בעל  5שיניים כמעט שוות .הכותרת נושרת על פי רוב
לאחר ההפריה ,צבעה צהוב או לבן .זירי  9אבקנים מאוחים עד  1/3אורכם והעשירי חופשי .התרמיל אינו
נפתח ,מכיל ( 1־  )3-2זרעים ,בולט מהגביע ,כדורי או דמוי ביצה עם קמטים או שקעים היוצרים רגם
טיפוסי .הזרעים חלקים או מגובששים.
 . 1עלי־הכותרת לבנים .גובה הצמח ער  2מ׳ .הפרי הבשל שחור־
שחום ,בעל רשת קמטים .עלי־הלוואי תמימים.
( 4ד״ש או ח״ש) גרות נהרות ,שולי אגמים ,ביצות וגינות
מושקות .מצוי .השרק ,פלשת! הגליל העליון ,הכרמל ,הרי
יהודה ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ע ר מ ת הירדן,
בקעת ים־המלח! הגולן ,מואב.
& אפריל-אוקטובר( .ציורים  ! 979 ,977צילום בעט׳ .)969
טיפוס התפוצה! אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
m . aibus Medicus
לבנה 977
דבשה
TT I
• T t
=>2
הם ער  1מ׳
=־3-
אחד (קונצנטריים)
ואינם
רשת
ים
=>4
 . 3אורך הפרי  8-5מ״מ ,דמוי ביצה עם צלעות אלכסוניות ,מתחדד
כלפי שני קצותיו .עלי־הלוואי משוננים ,השיניים קצרות .הת
פרחת בת  10-3פרחים.
( 4ח״ש) בתי-גידול לחים ולעתים מלוחים .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
בקעת יס־המלח.
& מרס-מאי( .ציור  .)978טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
דבשה סיצילית M. messanensis (L.) All.
(ראה שם נרדף)
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*  . 3אורך הפרי  )4.5 -( 3-2מ״מ ,קצותיו מעוגלים .עלי־הלוואי
משוננים ,השיניים ארוכות .התפרחת בת  60-10פרחים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ושדות מעוברים .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח! הגולן ,הגלעד ,אדום.
 $3מרס-מאי( .ציור  .)980טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

רכשה חרוצה

m . suicatus Desf.

( ) 2אורך הפרח  2.8-2מ״מ .הפרי כמעט כדורי ,קוטרו 3-1.8
( )4 -מ״מ ,בעל קמטים בצורת רשת.
♦ (ח״ש) שדות ,צומח עשבוני ,גינות ושטחים מעובדים.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגולן ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 981טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

דבשה הודית

982

m . indicus (L.) All.

=> 5
*  . 4הפרח והפרי גדולים מהנ״ל
 . 5אורך הפרח  9-6מ״מ .עלי־הלוואי של העלים התחתונים
משוננים .התפרחת בת  60-10פרחים .אורך הפרי  5-3.5מ״מ.
( 4ח״ש) בתות וחורשים .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 982טיפוס התפוצה  :יס־תיכוני.

דבשה איטלקית

m . itaiicus (L.) Lam.

* . 5אורך הפרח  )6-( 5-4.5מ״מ .עלי־הלוואי של העלים התחתונים
תמימים .התפרחת בת  30-20פרחים .אורך הפרי  4-2.5מ״מ.
( 4ח״ש) בתי־גירול לחים .נדיר .הכרמל ,הרי יהודה! בקעת
כנרות.
< $אפריל-מאי( .ציור  .)983טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

דבשה הדורה M. eiegans Ser.

תלתן Trifolium
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים זקופים ,או שרועים .העלים מסורגים ,לעתים נגדיים  ,מורכבים־
תלתניים ( ב א ח) .מבין  51המינים הגדלים ב א ח ב־ 7מינים העלעל האמצעי נישא על פטוטרית,
בשאר המינים שלושת העלעלים חסרי פטוטרית! שפת העלעל תמימה או משוננת! עלי־הלוואי מעורים
בפטוטרת באופן חלקי ,תמימים או לעתים רחוקות משוננים .התפרחות חיקיות או קיצוניות (מסיימות
ענפים) ,לעתים קרובות התפרחת אשכול דמוי קרקפת ,שיבולת או סוכך ,נישאת על עוקץ או יושבת,
מרובת פרחים או לעתים נדירות בעלת פרחים מעטים! לפעמים הפרחים מלווים בחפים חופשיים או
מאוחים .הפרחים נישאים על עוקץ או יושבים ,כולם פוריים או רק החיצוניים (התחתונים) בתפרחת.
הגביע צינורי או דמוי פעמון ,לעתים רו־שפתני ,בעל  30( 10 , 5או  )36עורקים! השיניים  , 5שוות
או בלתי שוות! לוע הגביע פתוח או סגור על ידי קבוצת שערות או עיבוי טבעתי (קלום) ! צינור
הגביע מתנפח לעתים ונעשה כשלחופית .הכותרת נושרת או שאינה נושרת לאחר ההפריה ,צבעה לבן,

משפחת הפרפרניים

353

צהוב ,סגול ,ורוד ,לילך ,ארגמן .השחלה יושבת או נישאת על עוקץ .התרמיל אינו נפתח ,בעל 2-1
(  ) 8-4זרעים ,כלוא בגביע ולעתים גם בכותרת .הזרעים דמויי ביצה או כדור־מוארך ,לעתים דמויי
כליה או עדשה .יחידת הפצה :הזרע ,הגביע הפורה ,הפרח השלם על תרמילו ,התפרחת בחלקה או
ix
בשלמותה ,קטעי צמח או צמחים שלמים על תפריותיהם.
.1
*. 1

.2

*.2

=>2
=>4
התפרחת דמוית סוכך .צבע הכותרת לבן או ל בךו רו ד; עוקץ
הגביע
ומתכופף לאחריה .צינור
בעל4-3זרעים.
( 4ר״ש) בתי־גידול לחים וביצתיים :נ פ ק גם בדשאים.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הרי יהודה,
הר הנגב :בקעת חולה :החרמון ,הגולן.
 >§3מרס-ספטמבר( .ציור  .)984טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
תלתן זוחל T. repens L.
התפרחת דמוית קרקפת .צינור הגביע מתנפח לאחר ההפריה
י=>

.3

3

צמחים בעלי קני־שורש או גבעולים על־אדמתיים זוחלים.
קוטר הקרקפת  15-10מ״מ ,בבסיסה יש חפים :הפרחים
י ב .פרח
יושבים ואינם משנים עמדתם לאחר ההפריה ,הקרקפת הפורה
מלבינה .הכותרת ורודה או ארגמנית .צינור הגביע הפורה נפוח
בכל היקפו .העלעלים חסרי כתמים.
( 4ר״ש) ביצות ,ליד מעיינות ,קרקעות כבדות לחו ת ודשאים
מושקים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  : 985צילום בעמ ׳  .)976טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,יט־תיכוני ואירנו־טורני.
תלתן ה 3צ 1ת T. fragiferum L.

*.3

צמחים זקופים ,חסרי קנה־שורש .קוטר הקרקפת  20-15מ״מ,
חסרת חפים בבסיסה :הפרחים הצעירים זקופים ,מתכופפים
לאחר ההפריה ,הקרקפת הפורה בעלת גונים אדמדמים בהירים.
צבע הכותרת סגול בהיר או לבן־אדמרם .צינור הגביע נפוח
באופן חד־צרדי .העלעלים בעלי כתמים ארגמניים כהים.
( 4ר״ש) צל חורשים ויערות או צומח עשבוני :לעתים
בקרקעות כברות ולחות .נדיר .הגליל העליון ,השפלה ,הרי
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלער.
& מרס-יוני( .ציור  .)986טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
תלתן מקזלחף T. physodes m b .

.4
*.4
.5

=>5
כותרתועקרים
=>9
הקרקפות הבשלות לבנות ,מבשילות גיעל פני האדמה .הפרחים
לשערות כהות ,עליהן
=־>6
הפרחים פורחים מעל פני האדמה ,הקרקפות מבשילות בתוך
האדמה! הפרחים העקרים מסייעים להחדרת הקרקפות וניכר
בהם עוקץ פרח ובראשו  5שיניים או זיפים מחוספסים שהם
=>8

* .5

ג .גביע פורה

986
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מ ש פ ח ת הפרפרניים
הקרקפת בעלת  )3-( 2-1פרחים פוריים ,קוטרה  9-6מ״מ:
הכיסוי הצמיר של הקרקפת ״שקוף״ בשוליו .הכותרת לבנה.
♦ (ת״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נ פ ק .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה; בקעת תולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  ; 987צילום בעט׳  .)976טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
תלתן הכדוךים T. piluiare Boiss.
התפרחת בעלת  7-3פרחים פוריים ,קוטרה  18-12מ״מ;
הכיסוי הצמיר של הקרקפת הבשלה אינו ״שקוף״ בשוליו.
=> 7
צבע הכותרת ורוד ער ארגמן בהיר
|  . 7מספר הפרחים הפוריים ( ;) 8-( 7-5 )- 4קוטר קרקפת הפירות
 18-12מ״מ .אורך הכותרת  ) 14-( 10-8מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון :בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן,
הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  ; 988צילום בעט׳  .)966טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.
תלתן דל־פרחים T. pauciflorum Dum.-Urviiie
*  . 7מספר הפרחים הפוריים  ; 6-4קוטר קרקפת הפירות 10-8
מ״מ .אורך הכותרת  18-12מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני .נ פ ק .פלשת ; הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  ; 989צילום בעט׳  .)966טיפוס הת
פוצה :מזרח ימ־תיכוני.
תלתן צמיר T. eriosphaerum Boiss.

( ) 5הכותרת לבנה או בעלת פסים סגולים ,אורכה  14-8מ״מ,
פי  2מאורך הגביע .העלעלים מפורצים בראשם.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ושרות בור .מצוי .השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
 #מרס-אפריל( .ציור  .)990טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
תלתן תת־קךקעי T. subterraneum L.

כ .תפרחת

■m T 1

צבע הכותרת אדום או סגול ,אורכה  18-14מ״מ ,פי 4-3
מאורך הגביע .ראש העלעל מעוגל או קטוע אך לא מפורץ.
♦ (ח״ש) יערות ,חורשים ,בתות ושרות בור .נדיר .השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון :הגולן.
 $פברואר-אפריל( .ציור  .)991טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
תלתן ישראלי T. israeliticum D. Zohary et Katznelson
( )4הגביע בעל  5עורקים .עוקצי־הפרחים קצרים ,מתכופפים
כלפי מטה לאחר ההפריה .עלי־הכותרת נעשים קרומיים לאחר
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ההפריה ,אינם נושרים ומסייעים בהפצת הזרעים .הפרי נישא
על עוקץ .העלעל האמצעי נישא על פטוטרית ,לפחות בעלים
=>10
*  .9הגביע בעל  10עורקים או יותר! אם בעל  5עורקים אורך
העלעלים יושבים =־>16
או קרם=>11
צהוב
צבע הכותרת
סגול או כצבע הבשר=>13
ורוד,
צבע הכותרת
 . 11הקרקפת בעלת  6-2פרחים ,אורך הפרח  2־(3־  )4מ״מ.
♦ (ח״ש) שטחים המוצפים מים בחורף .נדיר מאור .השרון:
בקעת כנרות(?).
 $gאפריל-מאי( .ציור  .)992טיפוס התפוצה  :צפוני — טרופי.
נאסף לאחרונה בארץ ב־. 1928

(ראה שם נרדף)

תלתן נימי T. ffliforme L.

* . 11מספר הפרחים בקרקפת  10או יותר .הפרחים גדולים יותר
=12 >1
 . 12אורך הכותרת  5־(6־  )7מ״מ .השן התחתונה של הגביע קירחת.
עמוד־העלי קצר בהרבה מהתרמיל.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נ פ ק .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 993צילום בעט׳  .)955טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

תלתן חקלאי T. campestre Schreber
ג .קרקפת פורה

* . 12אורך הפרח  9-7מ״מ .השן התחתונה של הגביע מסתיימת
בריסים או בזיפים .אורך עמוד־העלי כאורך התרמיל.
♦ (ח״ש) מקומות צל בחורש ,ביער ובבתה .נדיר .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע החרמון ,הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .)994טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
תלתן מאנרה T. boissieri Guss. Soyer-Willem. et Godr.
 ) 10( . 13התפרחת מוארכת ,אורכה גדול בהרבה מרוחבה .צמחי
=־> 14
קרקעות חוליות הגדלים בעיקר במישור החוף
* . 13התפרחת כדורית או כמעט כדורית ,אורכה כרוחבה או כמעט
כרוחבה .צמחים הגדלים בצל חורשים ויערות בהרים ,בעיקר
=> 15
בקרקעות לא חוליות
 . 14אורך הפרח  12-9מ״מ .התפרחת צרה 2-1.5 ,ס״מ אורכה
( 6-2 ) - 1ס״מ ,רוחבה  2-1.5ס״מ .העלעל צר ,רמוי סרגל,
כרגיל בעל שיניים ארוכות בחלקו העליון .עוקץ התפרחת
קרח או שעיר.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .חוף הגליל ,השרון ,פלשת:
עמק יזרעאל (הובא לכאן על ידי האדם).
♦ מרס-מאי( .ציור  .) 995טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
תלתן פל ש תי( ת .צר־עלים) T. phiiistaeum Zohary
(ראה שם נרדף)
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* . 14אורך הפרח  7-4מ״מ .התפרחת מוארכת ,דמוית שיבולת,
אורכה  3-1.5ס״מ רוחבה  10-6מ״מ .העלעל דמוי ביצה
הפוכה ,דמוי יתר בבסיסו ,קטוע ובעל שיניים זעירות בראשו.
עוקץ התפרחת מכוסה שערות מפושקות.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .השרון ,פלשת.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 996טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

(ראה שם נרדף)

תלתן דגול T. billardierei Sprengel

( ) 13התפרחת דמוית ביצה הפוכה בתחילה ודמוית שיבולת
או סוכך לאחר מכן ,רוחבה  3-1ס״מ .אורך הכותרת ) 11-( 9-7
מ״מ .המפרש המלווה את הפרי הבשל אינו מקופל.
( 4ח״ש) חורש ,צומח עשבוני! רום  1,500-900מ׳ .נדיר.
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 $5מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
(ראה שם נרדף) תלתן גרול־פרחים (ת .הדור) T. grandfflorum Schreber

* . 15התפרחת כדורית ,רוחבה  10-6מ״מ .אורך הכותרת  6-4מ״מ!
המפרש המלווה את הפרי הבשל מקופל.
♦ (ח״ש) צל חורש ,יער ובתה .מצוי ,שולט בכתמים .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי
יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע! החרמון ,הגולן,
הגלעד.
מרס-מאי( .ציור  .) 997טיפוס התפוצה  :מזרח יפ־תיכוני.

תלתן מאריס T. erubescens Fenzl
( )9צינור הגביע מתנפח לאחר ההפריה בכל היקפו או באופן
=>17
חר־צדרי
=>22
צינור הגביע אינו מתנפח לאחר ההפריה
צינור הגביע נפוח בכל היקפו (ציור 998ג) ,מספר עורקיו
 30-20ושיני הגביע שוות .עמדת הכותרת ״רגילה״ (פני
=>18
המפרש הפנימיים מרוחקים מציר התפרחת)
צינור הגביע נפוח באופן חד־צדדי(ציור  1000ג) ,מספר עורקיו
 2 ! 10שיני הגביע העליונות ארוכות פי  5-2מ־ 3התחתונות.
עמדת הכותרת ״הפוכה״(פני המפרש הפנימיים פונים אל ציר
=>19
התפרחת)
צינור הגביע משורטט בעורקי אורך ורוחב! הגביעים המשו־
לחפים בולטים בעת ההבשלה .שרירי הכותרת אינם מכסים
על הגביעים .אורך הקרקפת הבשלה  3.5-2ס״מ .התרמיל בעל
 4-2זרעים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,חורשים ובתי־גידול לחים.
מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע!
הגולן.
 #מרס-מאי( .ציור  .) 998טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

תלתן הקצף T. spumosum L.
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* . 18צינור הגביע משורטט רק בעורקי אורך .המפרש והמשוטים
נעשים קרומיים והם פרושים והדוקים על פני הקרקפת בעת
ההבשלה .אורך הקרקפת הבשלה  1.5-1ס״מ .התרמיל חד־
זרעי.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :הגולן.
ינואר-מאי(.ציור  : 999צילו ם בעמ׳  .)941טי פו ס ה ת פו צ ה:
מזרח יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

תלתן אלמות

argutum Banks et SolanderT.

 ) 17( . 19קרקפת הפירות יוצרת מעין כדור דמוי כוכב המורכב
מגביעים נפוחים ומחודדים :כל גביע דמוי אגס שקצהו החד
בולט החוצה ,בקצה הגביע בולטים  2זיפים ,הם שיני הגביע.
אורך הפרח  10-6מ״מ :הפרחים מדיפים ריח נעים.
( 4ח״ש) שדות ,קרקעות כברות ,גדות נהרות ,שולי מליחות־
חוף .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
& מרס-מאי(ציור  : 1000צילום בעט׳  .)941טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

תלתן הפוך T. resupinatum L.
* . 19קרקפת הפירות בדמות כדור המורכב מגביעים משולחפים
מעוגלים בפני השטח ולא מחוררים 2 :שיני הגביע כפופות
=> 20
ואינן בולטות מעל פני הקרקפת
 . 20שרירי הכותרות ניכרים בפני קרקפת הפירות :כל הקרקפות
נישאות על עוקצים ניכרים הנכפפים כקשת רק מעל אמצעיתם.
( 4ח״ש) בתות ,גריגות ,צומח עשבוני ,שדות בור .מצוי.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1001טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן קלוסי T. clusii Godron et Gren.
־1
* . 20שרירי הכותרות נושרים ואינם ניכרים בפני קרקפת הפירות:
הקרקפות יושבות או נישאות על עוקצים זקופים או כפופים
=» 21
כקשת באופן סימטרי
 . 21פני קרקפת הפירות לבנים ,שעירים ,השערות הלבנות מכסות
את העורקים בחלק הגביע שבפני הקרקפת :מרכזו של קטע
הגביע שבפני הקרקפת כמעט שטוח ואין שקע בין גביעים
שכנים :אורך  2שיני הגביע  3-2מ״מ ,גלויות או נסתרות
בין השערות.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור ,ערבות .נ פ ק
מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:

ב .קרקפות פורות
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הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציורים  : 1003,1002צילום בעט׳ .)941
טיפוס התפוצה :מערב ומרכז אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
זהרי ( ) 1972מונה  6זנים של מין זה ב א ק .

א .גביע פווה

1003

(ראה שם נרדף)

תלתן לביד T. tomentosum L.

^^^* .

 21פני הקרקפת הבשלה חומים בהירים ,השערות אינן בולטות
ואינן מכסות את העורקים :מרכזו של קטע הגביע שבפני
הקרקפת קמור ,יש שקע בין גביעים שכנים :אורך  2שיני
הגביע  2-1מ״מ או השיניים מנוונות ,אך תמיד נסתרות.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .מצוי .עמק עכו,

1004

השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1004טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן גלני T. bullatum Boiss. et Hausskn.

1005

 ) 16( . 22עלי־הלוואי משוננים בכל היקפם ואינם מסתיימים בקצה
־=> 23
מחודד רמוי מרצע
*  . 22עלי־הלוואי תמימים ומסתיימים בקצה מחודד ,על פי רוב
=> 24
דמוי מרצע
 . 23צמחים קירחים או מקריחים .העלעלים דמויי סרגל או
מוארכים ,שפתם משוננת :בקצות השיניים יש לעתים שערות
בלוטיות .הפרח מדיף ריח נעים ,אורכו  12-9מ״מ .הגביע
קירח ,אורך שיניו  2מ״מ ,לועו אינו סגור בעת ההבשלה.
התרמיל בעל  2זרעים ,בולט מעט מתוך הגביע.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
מרס-מאי( .ציור  .) 1005טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

תלתן בלוטי T. gianduiiferum Boiss.

* . 23צמחים שעירים ,השערות מפושקות .העלעלים דמויי לב הפוך,
בסיסם דמוי יתר ,שפתם תמימה .הפרח חסר ריח ,אורכו
 18-15מ״מ .הגביע שעיר ,אורך שיניו  11-8מ״מ ,לועו סתום
בעת ההבשלה בצמר לבן .התרמיל חד־זרעי ,כלוא בגביע
הפורה שלשיניו המפושקות רמות כוכב.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות בור .נ פ ק מאוד .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 1006צילום בעמ׳  .)976טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.

תלתן בוכבני T. steiiatum L.
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 )22( . 24הקרקפות קטנות ,מעטות פרחים ,מרוכזות ויושבות בחיקי
עלים סמוך לצוואר השורש ,בקרבת הקרקע ,כל פרח מלווה
בחפה .הכותרת זעירה .לוע הגביע הפורה פתוח 5 ,השיניים
רמויות אזמל; הגביעים אינם נפוצים לאחר ההבשלה .התרמיל
בעל  2זרעים.
( 4ח״ש) קרקעות הרוקות ,צומח עשבוני .נדיר .השרון!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל :הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1007טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

תלתן חנוק suffocatum L.
*. 24
. 25
* . 25

. 26

קרקפות הפרחים נישאות על גבעולים ,רחוק מצוואר השורש
=־> 25
בבסיס כל קרקפת עלי־לוואי עגולים או דמויי ביצה .צינור
הגביע בעל  20עורקים .הקרקפות יושבות בחיק עלים => 26
הקרקפות אינן מלוות בעלי־לוואי כנ״ל .צינור הגביע בעל
 10עורקים ואם בעל  20עורקים אזי הקרקפות נישאות על
■=> 27
עוקצים שאורכם עולה על אורך העלה החופה
הקרקפות שטוחות ,כל אחת נפוצה כיחידה נפרדת בעלת כ־3
עלי־לוואי עם כל הגביעים הפורים שבה .החלק החופשי של
עלי־הלוואי בעלים התחתונים משולש או דמוי אזמל.
( 4ח׳׳ש) בתות ,צומח עשבוני ,בתי־גירול לחים .מצוי .חוף
הגליל ,השרון ,פלשת; הגליל העליק ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מרבר שומרון! הגולן.
< $מרס־אפריל( .ציור  .) 1008טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
תלתן הכפתורים cherleri L.

* . 26הקרקפות דמויות כדור .יחירת ההפצה היא הגביע הפורה עם
התרמיל החד־זרעי שבתוכו .החלק החופשי של עלי־הלוואי
בעלים התחתונים דמוי מרצע.
( 4ת״ש) מדרונות אבניים .נדיר .הגולן.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

תלתן שעיר T. hirtum All.
 ) 25( . 27הקרקפות יושבות בחיק עלים לאורך הגבעולים =» 28
* . 27הקרקפות נישאות על עוקצים קצרים או ארוכים בראשי
■=> 29
הענפים
 . 28הפרה מלווה בהפה .צבע הכותרת ורור־ארגמן .לוע הגביע
פתוח ,שיניו אינן דוקרניות ,דמויות ביצה עם חור פתאומי
ו־ 3עורקים בכל אחת .התרמיל בעל  2-1זרעים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני; קיקע המתפתחת על אפר וולקני.
נריר .הגולן.
& מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

תלתן מגבב

t . giomeratum L.

*  . 28הפרח אינו מלווה בחפה .צבע הכותרת כרגיל לבן .לוע הגביע
פתוח אך מוצר על ידי עיבוי טבעתי(קלוס) שיני הגביע הפורה
משולשות ,צרות ,דוקרניות ,בעלות עורק אהד .התרמיל בעל
זרע אתר.
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משפחת הפרפרניים
♦ (ח״ש) גומות בסלעים ,בתות ,צומח עשבוני .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $8ינואר-יוני( .ציור  : 1009צילום בעמ׳  .)976טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני.

תלתן דוקךני

t . scabrum L.

( )27הפרחים זקופים בעת הפריחה ומתכופפים כלפי מטה
לאחריה .לוע הגביע פתוח בעת ההבשלה .התרמיל חד־זרעי.
צמחים קירחים.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ולחות ,ביצות .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן ,עמון.
& מרס-אוקטובר( .ציור  .) 1010טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

תלתן רפה T. nigrescens Viv.

*  . 29עמדת הפרח לא משתנה לאחר ההפריה .לוע הגביע סגור
=־30 -
בעת ההבשלה או פתוח ובעל טבעת שערות
 . 30צינור הגביע בעל  20עורקים ,לועו פתוח ,על פי רוב בעל
טבעת של שערות :השיניים שוות ,אינן מפושקות .הגביעים
הפורים מתקשחים ונשארים על צמח האם זמן רב .הקרקפת
כדורית.
♦ (ח״ש) בתות ,כיסי קרקע בסלעים ,צומח עשבוני ,שדות
בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1011טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

תלתן קפותי T. lappaceum L.

פחות מפי  2מרוחבם

המכסימלי

צינור הגביע בעל  10עורקים =>31
העלים העליונים ביותר נגדיים =>32
=»46
כל עלי הצמח מסורגים
 . 32העלעלים של עלי הגבעול דמויי ביצה או ביצה־הפוכה ,אורכם
ק=>33
העלעלים של עלי הגבעול ,או לפחות של העליונים שבהם,
מוארכים ,דמויי ביצה או סרגל ,אורכם לפחות כפול מרוחבם
=>35
 . 33צבע הכותרת לבן או ורדרד ,אורכה  2ס״מ או יותר .רוחב
אונות הגביע בזמן הבשלת הפרי  5-3מ״מ ,אונה אחת ארוכה
פי  3-2מיתר האונות .על העלעלים יש שרטוט כהה אופייני.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
& ינואר-מאי( .ציור  : 1012צילום בעמ׳  .)976טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.

תלתן תךיסני T. clypeatum L.

משפחת הפרפרניים
*  . 33אורך הפרח  15-8מ״מ .צבע הכותרת קרם .רוחב אונות הגביע
=» 34
הפורה פחות מ־ 1.5מ״מ
 . 34השן התחתונה של הגביע רחבה ,דמוית אזמל רחב ,בעלת
 5-3עורקים ,גרולה משאר שיני הגביע שהן בעלות  3עורקים:
צינור הגביע קירח או מקריח.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 1013טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
תלתן המגן T. scutatum Boiss.
*. 34

. 35
*. 35
. 36

השן התחתונה של הגביע הפורה דמוית מרצע או אזמל,
בעלת  ) 3-( 1עורקים ,גדולה משאר שיני הגביע שהן בעלות
עורק אחד :צינור הגביע בעל שערות הדוקות.
♦ (ח״ש) בתות .מצוי .הגליל העליון ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן.
 $3מרס-מאי( .ציורים  .) 1016 , 1014טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני.
תלתן נחות T. plebeium Boiss.
=> 36
( )32הכותרת ארוכה מהגביע ,צבעה לבן או קרם
הכותרת ארוכה מהגביע או כמעט שווה לו ,צבעה סגול ,ורוד,
=־> 41
ארגמן או בקרקפת  2צבעי כותרת
הקרקפות הבשלות כדוריות כמעט ,קוטרן עד  1ס״מ .הגביעים
הבשלים אינם ניתקים מציר התפרחת ומעורים זה בזה :צינור
הגביע קירח או מקריח .שיני הגביע זקופות ,חודן ארגמני.
צבע הכותרת קרם או קרם עם קצה ארגמני של הסירה בזן
.var. carmeli (Boiss.) Gib. et Belli.
♦ (ח״ש) בתות ,שרות בור ,ושולי שדות .מצוי .חוף הכרמל,
השרון  :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן.
 $3מרס-מאי( .ציורים  .) 1017 , 1015טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.
תלתן חדור T. echinatum MB .
^
(ראה שם נרדף) :
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משפחת הפרפרניים
*  . 36הגביעים הבשלים אינם מעורים זה בזה .הקרקפת דמוית ביצה
־=> 37
או מוארכת אך לא כרורית
 . 37צמח תרבות או פליט תרבות .הגביע הבשל אינו נושר ,הוא
קרומי ולבן בין העורקים ,לועו פתוח עם או בלי טבעת
שערות :השן הארוכה רחבה מהאחרות ובעלת  3עורקים
בבסיסה ,קצות השיניים אינם ארגמניים או שחורים.
( 4ח״ש) צמח מספוא ,לעתים גדל בבתי־גידול מופרעים.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1018טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן אלפסנךרוני T. aiexandrinum L.
 .צמחי בר .הגביע הפורה נושר לאחר ההבשלה :לוע הגביע
סגור על ידי טבעת ריסים או גידול הנראה כבליטה טבעתית,
=> 38
או הלוע פתוח
 .לוע הגביע הבשל סגור באופן מלא על ידי גידול (קלו)0
בשני צדי הלוע :שיני הגביע הפורה מפושקות ,בדמות כוכב,
קצותיהן ארגמניים :צינור הגביע הפורה דמוי כר.
( 4ח״ש) צומח עשבוני  :קרקעות כבדות ולחות ,גדות נהרות.
נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה.
 >§gאפריל-יוני( .ציור  .) 1019טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן קושטא T. constantinopolitanum Ser.
 .לוע הגביע הבשל פתוח או סגור באופן חלקי על ידי גידול
=> 39
או טבעת ריסים :שיני הגביע הבשל זקופות
 .לוע הגביע פתוח ,ללא שערות וללא גידול בצריו :שיניו
מסתיימות בחוד ארגמני ,השן הארוכה מפושקת ,בפרחים
התחתונים שבקרקפת אורכה פי  2-1.5מאורך ארבע השינים
האחרות הזקופות.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ,מדרונות אבניים .נ פ ק.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1020טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

תלתן ורילוב t. vaviiovii Eig
 .לוע הגביע בעל טבעת של שערות מפושקות או בעל גידול
=> 40
בצריו :שיניו ירוקות ,ללא קצוות ארגמניים
י .הגביע בעל שערות אפורות וחומות :לועו בעל טבעת של
שערות מפושקות.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ,קרקעות כברות מוצפות
בחורף .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן.
 $3מרס-מאי(ציוד  .) 1021טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.

תלתן כירותי T. berytheum Boiss. et Blanche

 ..הגביע בעל שערות לבנות דלילות :בלועו טבעת מעובה
(שאינה סוגרת אותו).
( 4ח״ש) קרקעות בוציות .נדיר .הגליל העליון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1022טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן שלמוני T. salmoneum Mouterde

משפחת הפרפרניים
 )35( . 41הכותרת ארוכה בהרבה מהגביע .אחת משיני הגביע
־־> 42
ארוכה מהאחרות
*  .41הכותרת ארוכה מעט מהגביע או כמעט שווה לו לעתיס
=> 44
רחוקות .שיני הגביע שוות או כמעט שוות
 . 42הקרקפות הבשלות כדוריות כמעט ,קוטרן עד  1ס״מ .הגביעים
הבשלים אינם ניתקים מציר התפרחת ומעורים זה בזה ! צינור
הגביע קירח או מקריח! שיני הגביע זקופות ,חודן ארגמני.

צבע הכותרת ורוד (בזן הטיפוסי) או קרם עם קצה ארגמני
של הסירה בזן פךמלי .var. carmeli (Boiss.) Gib. et Belli.
( 4ח״ש) בתות ,שדות בור ,ושולי שדות .מצוי .חוף הכרמל,
השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! החרמון ,הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1015טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

תלתן חדור T. echinatum MB.

*  .42הקרקפות הבשלות מוארכות ,אורכן גדול מקוטרן ועולה על
 1ס״מ .הגביעים הבשלים ניתקים בנקל מציר התפרחת ואינם
=> 43
מעורים זה בזה  :צינור הגביע הבשל שעיר
 .43צבע הכותרת של כל פרחי הקרקפת ורוד חיוור .לוע הגביע
הבשל אינו סגור אך מצויד בטבעת של שערות.
♦ (ח״ש) בתה וחורש .נדיר מאוד .הגליל העליון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1023טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן מירוני T. meironense Zohary et Lera.

*  . 43צבע הכותרת של הפרחים התחתונים סגול או אדום ,של
הפרחים העליונים לבן או כמעט לבן .לוע הגביע הבשל סגור
כולו על ידי גידול טבעתי.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת!
מערב הנגב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1024טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

תלתן דו־גוני T. dichroanthum Boiss.

 )41( .44צינור הגביע הבשל דמוי כד ,שערותיו דלילות! אורך
הגביע  7-6מ״מ! אורך השיניים כמעט כאורך הצינור.
( 4ח״ש) צל חורשים .נדיר מאוד .הגליל העליון! החרמון.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1025טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

תלתן לכן . leucanthum mb .

*  .44צינור הגביע הבשל דמוי חרוט צר ,שערותיו צפופות ,מפושקות
ונוטות כלפי מעלה! אורך הגביע עולה על  8מ״מ! אורך
=> 45
השיניים כפול מאורך הצינור
 .45אורך הגביע  20-15מ״מ .אורך הכותרת כאורך הגביע .הקרקפת
הבשלה דמוית ביצה.
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משפחת הפרפרניים
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה :ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
> מדס-מאי( .ציוד  : 1026צילום בעט׳  .)941טיפוס התפוצה :
מזרח ימ־תיכוני.
dasyurum C. PresiT.
תלתן נאה
(ראה שם נרדף)

 .45 * ,אורך הגביע ער  10מ״מ .הכותרת ארוכה מהגביע .הקרקפת
הבשלה דמוית גליל או מוארכת.
2X
♦ (ח״ש) בתות .שולט בכתמים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל :הרי יהודה :בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1027טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

תלתן הנביאים T. prophetarum Hossain

 )31( .46אודך הגביע כמעט כפול מאורך הכותרת :שיני הגביע
שוות ,דמויות זיפים ,מכוסות בצפיפות שערות משי ,אורכן
פי  3-2מצינור הגביע.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתה .נדיר .חוף הגליל ,השרון:
הגליל העליון :בקעת חולה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1028טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

תלתן השרה T. arvense L.
*  .46הגביע קצר מהכותרת :אורך שיני הגביע כאורך צינור הגביע
■=> 47
או מעט ארוכות ממנו אך פחות מפי  2מאורכו
 .47צבע הכותרת לבן ,אורכה כ־ 15מ״מ ,כאורך הגביע או מעט
ארוכה ממנו .שיני הגביע שוות באורכן .אורך הקרקפת הבשלה
כ־ 2ס״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 >§sמרס-מאי( .ציור  : 1029צילום בעט׳  .) 976טיפוס התפוצה :
מזרח יט־תיכוני.

תלתן אךצישךאלי T. palaestinum Boiss.

ארוכה מהאחרות

*  .47צבע הכותרת לילך ,ורוד ,סגול או ארגמן .אחת משיני הגביע
=>48
הכותרת בולטת מעט מהגביע=>49
הכותרת בולטת באופן ניכר מהגביע =»50
 .49הקצה החופשי של עלה־הלוואי דמוי ביצה וראשו אינו דמוי
מרצע או זיף :העלעל דמוי ביצה הפוכה ,מעוגל או בעל
בליטה קטנה ומשונשן בראשו.
( 4ח״ש) חורש .נדיר מאוד .הגולן.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

תלתן היערות T. sylvaticum Gerard
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*  . 49הקצה העליון של עלה־הלוואי דמוי מרצע או זיף :העלעל צר,
דמוי סרגל או אזמל ,תמים ,ראשו מחודד בעלים העליונים
וקהה בתחתונים.
י* (ח״ש) בתה .נדיר מאור .הכרמל.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1030טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

תלתן צר־עלים T. angustifoiium L.

 )48( . 50צמחים שרועים .אורך הכותרת  12-7מ״מ ,צבעה לילך
או ורוד .אורך הגביע  7-5מ״מ .הקרקפת הפורחת דמוית
ביצה או כדור ,קוטרה כ־ 1ס״מ  :אורך הקרקפת הבשלה עד
 2ס״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במדרונות הפונים לים .נדיר .עמק
עכו ,השרון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1031טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
תלתן בלנש T. blancheanum Boiss.

* . 50צמחים זקופים .אורך הכותרת  20-15מ״מ ,צבעה ארגמן עד
סגול כהה .אורך הגביע עד  10מ״מ .אורך הקרקפת הפורחת
( 4-1.5 )- 1ס״מ :הקרקפת הבשלה דמוית גליל ,אורכה עד 6
ס״מ.
י ♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נ פ ק מאוד,
שולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  : 1032צילום בעט׳  .) 941טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

תלתן האךגמן T. purpureum Loisei.

ח מ צ ה Cicer
עשבים חד־שנתיים שרועים או זקופים ( ב א ק) ,מכוסים שערות
בלוטיות המכילות חומצה .העלה מורכב־מנוצה פעם אחת ,בעל
 7-3זוגות של עלעלים משוננים עמוקות :עלי־הלוואי משוננים,
מעורים בגבעול .התפרחות יוצאות מחיק עלים ונושאות פרח אחד
על עוקץ תפרחת המסתיים בדף .עוקץ הפרח ארוך מהגביע ,נוטה
כלפי מטה בהבשלה .אורך הגביע כאורך הכותרת או ארוך ממנה.
צבע הכותרת סגול .הפרי שעיר ,דמוי ביצה ,בעל  3-1זרעים.
♦ (ח״ש) בתות ,ציבורי אבנים בתחומי חורש ובתה .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,מדבר יהודה :החרמון ,הגלעד.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 1033טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

חמצה שסועה C. pinnatifidum Jaub. et Spach
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בלןיה . Vicia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הגבעולים חסרי כנפיים .העלים מורכבים־מנוצים פעם אחת ,בעלי
 2עד הרבה זוגות עלעלים ,ציר העלה מסתיים בקנוקנת המנוונת לפעמים לד ף :עלי־הלוואי תמימים
או משוננים ,בעלי או חסרי צופן כהה .הפרחים ערוכים באשכולות חיקיים או בוררים .הגביע בעל
שיניים שוות וצינור אלכסוני או דו־שפתני ובעל שפה אלכסונית ושיניים עליונות ארוכות מהתחתונות.
צבע הכותרת כחול ,ארגמן ער סגול או לבן עד צהוב .השחלה נישאת על עוקץ קצר! עמור־העלי
שעיר או קירח בראשו סמוך לצלקת .התרמיל נפתח בהבשלה ,על פי רוב פחוס ,לפעמים גלילי .הזרעים
כדוריים על פי רוב ,נדירות מצולעים.
הקנוקנת מנוונת לד ף באורך  8-2מ״מ .התרמיל דמוי מחרחת,
משונץ בין  4-2הזרעים .צמח תרבות או פליט תרבות.
♦ (ח״ש) קרקע מעובדת :פליט תרבות או מובר .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
&׳ פברואר-יוני( .ציור  .) 1034טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

בקןת הפךעזינה v. ervilia (L.) Wind.
הקנוקנות ,אם קיימות ,ארוכות מהנ״ל ,לפחו ת בחלק מהעלים.
=> 2
התרמיל אינו משונץ כנ״ל
רוחב העלעלים ,לפחו ת חלקם 15-10 ,מ״מ או יותר => 3
=> 4
העלעלים צרים מהנ״ל
צבע הכותרת סגול כהה או ארגמן .העלה בעל (8-4 )- 2
עלעלים סגלגלים פחות או יותר ,רוחבם עד  0 3״מ .התפרחת
בת  6-3פרחים.
♦ (ח״ש) חורשים בתות ,צומח עשבוני ,ערבות ,שרות
מעובדים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& פברואר-יוני( .ציור  : 1035צילום בעמ׳  .)930טיפוס
התפוצה :יט־תיכוני.
בקןה צךפתית v. narbonensis L.
הכותרת רו־גונית בצבעי קרם או לילך חיוור עם סגול או
כחלחל .העלה בעל  ) 6-( 4-2עלעלים עגלגלים פחות או יותר,
רוחבם עד  4ס״מ .התפרחת בת  3-1פרחים.
♦ (ח״ש) חורשים .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
החרמון ,הגולן.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 1036טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ואיתו־טורני.
בקןת הגליל V. galilaea Plitmann et Zohary

1035

פרחים
1036

*.4

והסירה
*.5

( )2עוקץ התפרחת קצר מהפרח או חסר :התפרחת בעלת 7-1
=>5
עוקץ התפרחת ארוך בהרבה מהפרח :התפרחת בעלת 40-1
=> 18
פרחים
צבע הכותרת צהוב או קרם :אין כתם כ חול בקצה המפרש
=>6
צבע הכותרת כחול ,סגול ,ארגמן או לבן :לעתים רחוקות
קרם ובקצהו כתם כחול =>9
המפרש שעיר בחלקו הפונה החוצה.
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♦ (ח״ש> בתות ושדות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  : 1037צילום בעט׳  .) 946טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
נק!ת 3לאןם v. hybrids L.
* .6
.7

=» 7
מפרש הכותרת קירח
העלעלים דמויי אזמל צר או דמויי סרגל ,מחודדים בראשם.
צבע הכותרת צהוב ,לפעמים צבעה סגול או ורוד .הפרחים
בודדים ,לעתים רחוקות בזוגות .הגביע קירח .הפרי שעיר,
השערות יוצאות לעתים קרובות מתוך בליטות.
♦ (ח״ש) שדות בור ,קרקעות לחות וליד מים .נדיר .השרון,
פלשת :הגליל התחתון :הגולן.
& פברואר-יוני( .ציור  .) 1038טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
צהבה V. lutea L.
קיה » ts
•3ן1ז

*.7

העלעלים דמויי ביצה או ביצה־הפוכה או מוארכים .צבע
 ■=> 8הכותרת קרם או צהבהב־ירקרק
הפרי מכוסה שערות רכות .הפרחים בוררים על פי רוב .הגביע
מכוסה שערות צפופת .צבע הכותרת צהבהב־ירקרק .העלעלים
מפורצים בראשם על פי רוב.
♦ (ח״ש) בתות ,קרקע אבנית .מצוי .הגליל העליון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1039טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני
ואירנו־טורני.
בקןת המשי V. sericocarpa Fenzl

* .8

הפרי קירח .הפרחים נישאים באשכולות של  . 5-3שערות
הגביע דלילות .צבע הכותרת קרם לבן או ורדרד .העלעלים
קטועים בראשם על פי רוב.
( 4ח״ש) קרקעות ביצתיות וגדות נחלים .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהורה:
הגולן ,הגלער.
& פברואר-יוני( .ציור  .) 1040טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
כקן ת הכצו ת loiss.

.9

( )5העלים התחתונים בעלי זוג עלעלים אחר ,העליונים בעלי
 3-2זוגות :אורך העלעל  6-3ס״מ .אורך הפרח כ־ 2ס״מ.
צבע הכותרת ארגמן עד סגול.
♦ (ח״ש) בתי-גידול לחים .נדיר מאוד .פל ש ת( אולי הופעה
אקראית).
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1041טיפוס התפוצה :צפון ים־
תיכוני.
בקןה אנטולית v. bithynica (L.) L.

ב .פרח

ב .פיתח

1040
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רוב העלים בעלי יותר מ־ 4זוגות עלעלים  :העלעל קצר מהנ״ל
= >

י
קצר בראשו
 1־) 3-( 2

ות .מספר

10

צבע המפרש קדם ,בקצהו ובקצה הסירה יש כתם כחול
עמוק .חלק מעלי־הלוואי העליונים גדולים ,משוננים ושסועים
לאונות רבות צרות ומוארכות :התחתונים בעלי  3אונות או 3
שיניים .הגביע קירח .עמור־העלי בעל שיער קצרצר בראשו.
♦ (ח״ש) שרות ובתות .נדיר מאור .הגליל העליון  :החרמון.
 >§8מרס-מאי( .ציור  .) 1042טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
בקית קפךיסין V. cypria Kotschy
צבע המפרש והסירה שונים מהנ״ל .כל עלי־הלוואי משוננים
צורות כנ״ל .עמוד־העלי בעל שיער לא
=>11
לוע הגביע ישר ,שיניו כמעט שוות .מספר הפרחים בחיק עלה
=>12
לוע הגביע אלכסוני ,שיניו התחתונות בדרך כלל ארוכות
הפרחים בחיק עלה14>=7-1
 . 12עלי־הלוואי ,לפחות התחתונים שבהם ,משוננים .אורך הפרח
( 32-14)- 10מ״מ .התרמיל רחב מ־ 4מ״מ .הזרעים חלקים.
הקנוקנות העליונות פשוטות או מסועפות .הגביע שעיר.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות מעובדים ובור ,ערבות.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
 $3פברואר-יוני( .ציור  : 1043צילום בעמ׳  .)930טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
מצויים בארץ מספר תת־מינים הנבדלים בצורתם ובבתי־גידו־
לם .אחד המיוחדים שבהם הוא תת־מין אמפילןךפיsubsp. :
'  ,amphicarpa (Dorth.) Ascherson et Graebnerהניכר כפר־
חים על־אדמתיים רגילים מהם מתפתחים תרמילים הנפתחים
בהבשלה ובפרחים תת־אדמתיים בהם הכותרת מנוונת והתרמיל
אינו נפתח בהבשלה .ניכר גם בשתי צורות עלים(ציור  1043ב).
(ראה שם נרדף)
בקןה תךנותית V. sativa L.
* . 12עלי־הלוואי כמעט תמימים ,אורכם  4-2מ״מ .אורך הפרח
 14-6מ״מ .התרמיל רחב עד  4מ״מ .הזרעים מגובששים או
=> 13
מרושתים .הקנוקנות פשוטות על פי רוב
אורך הפרח  14-10מ״מ .צבע הכותרת סגול .התרמיל בעל
מקור ארוך וישר .הזרעים מרושתים ,קוטרם  3.5-2.5מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .נדיר מאוד .פלשת.
® אפריל-יוני( .ציור  .) 1044טיפוס התפוצה  :מזרח יפ־תיכוני.
נזכר בספרות מהמאה הקודמת ומאז לא נאסף.

בקןה חדורה v. cuspidata Boiss.

* . 13אורך הפרח  9-6מ״מ .צבע הכותרת כחול בהיר .התרמיל
צר (  4-2מ״מ) ,בעל מקור קצר וכפוף .הזרעים מגובששים,
קטנים מהנ״ל.
♦ (ח״ש) קרחות יער בגולן וצומח עשבוני בחרמון .נדיר.
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
&׳ מרס-אפריל( .ציור  .) 1045טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

«ןןה טופחנית

v. lathyroides L.

משפחת הפרפרניים
 ) 11( . 14עוקץ הפרח יושב ישר בחיק העלה ,ללא עוקץ תפרחת
או לעתים רחוקות על עוקץ תפרחת קצר מאוד ואז הגביע
=» 15
* . 14עוקץ הפרח נישא על עוקץ תפרחת קצר .הגביע שעיר .התרמיל
=> 16
 . 15הגביע קירח ,אורכו  8-31מ״מ ,חלק משיניו ארוכות ,חלקן
קצרות מצינור הגביע .שערות הפרי ארוכות ובעלות בסיס
מורחב.
♦ (ח״ש) שדות בור וליד מים .נדיר .השרון ,פלשת :הגליל
התחתון; הגולן.
& פברואר-יוני( .ציור  .) 1038טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
בקןה צהכה v. lutea L.
* . 15הגביע שעיר ,אורכו  6-9מ״מ ,אורך שיניו כאורך צינורו.
השערות על הפרי הדוקות וחסרות בסיס מורחב .צבע הכותרת
סגול ,כחול או לעתים לבנבן.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1047טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
 3קיה מצרה V. peregrina L.
 ) 14( . 16אורך הפרח  18-10מ״מ .אורך הגביע  6-3מ״מ אורך
הכותרת פי  3מאורך הגביע ,צבעה סגול בהיר עד כחול כהה.
♦ (ח״ש) בתות ספר ,ערבות ,שרות בור ושדות מעוברים.
מצוי .פלשת! הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-יוני( .ציור  .) 1048טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
מדרבנת v. monantha Retz.
בקיה
* VV «S
• ! ▼I
* . 16אורך הפרח עולה על  20מ״מ .אורך הגביע עולה על  7מ״מ
=» 17
 . 17התפרחת בעלת  2-1פרחים .צבע הכותרת סגול־ארגמני .אורך
הגביע  )9 -( 8-7מ״מ .צמחים נמוכים.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות ,לחות .נדיר .הגליל העליון ,עמק
יזרעאל; בקעת חולה! הגולן.
& אפריל( .ציור  .) 1049טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
בקןת ת חנ אל V. esdraelonensis Warburg et Eig
* . 17התפרחת בעלת  5-3פרחים .צבע הכותרת לבן־ורוד עם עורקים
ארגמניים אורך הגביע עד  10מ״מ .מטפסים גבוהים.
♦ (ח״ש) קרקעות ביצתיות וגדות נהרות .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת; הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה!
הגולן ,הגלעד.
♦ פברואר-יוני( .ציור  .) 1050טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
ב?|?ת הנ צ 1ת V. galeata Boiss.
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 ) 4( . 18עשבים רב־שנתיים ,יוצרים בחורף ובאביב מעין שיחים
שקוטרם עד  60ס״מ .העלים בעלי  12-6זוגות עלעלים.
התפרחת בעלת  25-11פרחים .התרמיל קירח.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שרות בור ,יערות ,חורשים.
נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& אפריל-יוני( .ציורים  .) 1056,1051טיפוס התפוצה :אירו־
סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
בקיה דקת־עלים v . tenuifolia Roth
=־> 19
עשבים חר־שנתיים .התרמיל קירח או שעיר
=> 20
עלי־הלוואי משוננים או שסועים לאונות ארוכות
* . 19עלי־הלוואי רמויי מחצית־חץ או תמימים ,חסרי אונות כנ״ל
=>

. 20

21

הגביע קירח .צבע הכותרת קרם עם כתם כחול עמוק בקצה
המפרש והסירה .אורך עלי־הלוואי עד  6מ״מ .העלה בעל
 6-3זוגות עלעלים ,אורכם  15-3מ״מ.
( 4ח״ש) שדות ובתות .נדיר מאוד .הגליל העליון :החרמון.
מרס-מאי( .ציור  .) 1042טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

3קןת קפךיסין v. cypria Kotschy

*  . 20הגביע או לפחות צינורו שעיר .צבע הכותרת סגול־ארגמני.
העלה בעל  3-1זוגות עלעלים ,אורכם  6-3ס״מ.
( 4ח״ש) בתי-גידול לחים .נדיר מאור .פל ש ת( אולי הופעה
אקראית).
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1041טיפוס התפוצה :צפון ים־
תיכוני.
 3קןה אנטולית v . bithynica (L.) L.
=> 22
 ) 19( . 21עלי־הלוואי דמויי מחצית־החץ
=> 23
*  . 21עלי־הלוואי תמימים ,לפחות העליונים ביותר
 . 22התפרחת כרגיל בת  2פרחים .העלה בעל  4-2זוגות עלעלים:
הקנוקנות פשוטות או מסועפות .התרמיל קירח ,בעל 4-2
זרעים ,רוחבו  6-5מ״מ.
( 4ח״ש) קרקע לחה על מסלע כזלתי .נדיר .בקעת חולה:
הגולן.
§§> יוני-יולי( .ציור  .) 1052טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
3לןןת החולה v . huiensis Plitmann

*. 22

(ראה שם
. 23
פרחים
*. 23
פרחים

התפרחת בת  ) 6-( 4-1פרחים .העלה בעל  ) 5-( 3-2זוגות
עלעלים צרים :הקנוקנות כרגיל פשוטות .התרמיל שעיר ,בעל
( ) 8-( 7-5 )- 3זרעים קטנטנים ,רוחבו  3מ״מ.
( 4ח״ש) שרות בור ובין שיחים ,קרקעות כבדות .נדיר.
השרון ,פלשת :עמק יזרעאל.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1053טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
 3קןה דקיקה V. laxiflora Brot.
נרדף)
( )21אורך הפרח  ) 20-( 15-12מ״מ .התפרחת בעלת 30-5
־=> 24
אורך הפרח אינו עולה על  10מ״מ .התפרחת בעלת 6-1
=> 25

משפחת הפרפרניים
 . 24צמחים מקריחים או בעלי שעירות פזורה ומועטה .עוקצי
התפרחת ארוכים מהעלים על פי רוב .הכותרת סגולה או
ארגמנית ,לעתים כחלחלה .התרמיל קירח או שעיר .העלה
בעל ( 10-4)- 3זוגות עלעלים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ,גדרות ,חורשים .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב! בקעת חולה.
 $8מאי-יוני( .ציור  : 1054צילום בעמ׳  .)930טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
שעירה viiiosa Roth
נקיה
ן •
• ו 1ז
t

* . 24

. 25
*. 25
.26

צמחים שעירים ביותר .עוקצי התפרחת קצרים מהעלים או
שווים להם באורכם .הכותרת אדומה־סגולה ,כהה בקצה.
♦ (ח״ש) שרות ,שרות בור ,צומח עשבוני .מצוי .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,השפלה ,הרי יהורה :בקעת חולה.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
פליט תרבות ,צמח מספוא.
?3ןיה מגלי ת benghalensis MB .
( )23התרמיל בעל  4-1זרעים ,רוחבו עולה על  4מ״מ .קוטר
הזרעים  6-2.4מ״מ .אורך הכותרת פי  3מאורך הגביע => 26
התרמיל בעל  6-4זרעים ,רוחבו  4-2מ״מ .קוטר הזרעים כ־2
=> 27
מ״מ .אורך הכותרת פי  2-1.5מאורך הגביע
העלה בעל  10-6זוגות עלעלים .התפרחת בעלת ()9-( 8-3 )- 2
פרחים .אורך הפרח  9-5מ״מ .צבע הכותרת כחול בהיר.
התרמיל בעל  4-1זרעים חלקים ,רוחבו  8-4מ״מ.
( 4ח״ש) בתות וחורשים .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1055טיפוס התפוצה :מזרחיים־
תיכוני.
 3קיה V. palaestina Boiss.^n^tn1P?f$
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העלה בעל  6-4זוגות עלעלים .התפרחת בעלת  4-2פרחים.
אורך הפרח  10-8מ״מ .צבע הכותרת צהוב־ורדרד .התרמיל
בעל  3-1זרעים מחוספסים ,רוחבו  6-4מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות בזלת לחות ומדרונות של תילי געש.
נדיר .הגולן.
* מרס-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
קןת הבזלתV. basaltica Plitmann 3

 )25( . 27הקנוקנות מסועפות על פי רוב .שיני הגביע ארוכות
מצינות .התרמיל שעיר ,בעל  6-4זרעים.
( 4ח״ש) בתה ,חורש ומקומות צל .נדיר .הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל :בקעת חולה! החרמון.
® מרס-מאי( .ציור  .) 1057טיפוס התפוצה :צפון ומזרח
יט־תיכוני.

פקןה קטנה v. pubescens (DC.) Link

* . 27הקנוקנות פשוטות על פי רוב .שיני הגביע קצרות מעט
מצינורו .התרמיל קירח ,בעל  4-3זרעים על פי רוב.
♦ (ח״ש) קרקעות לחות .נדיר .השרון ,פלשת :עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון.
מרס-מאי( .ציור  .) 1058טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

&§>

בקןיי עדינה V. tetrasperma (L.) Schreber

עד Tשה Lens
{ ־T
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח) זקופים או מטפסים :דומים לסוג בקיה אך נבדלים ממנו בגביע השסוע
עמוק לאונות דמויות מרצע שאורכן לפחות פי  2מאורך צינור הגביע .הפרחים קטנים ,ארוכי עוקץ,
נישאים על עוקץ תפרחת .הכותרת לבנבנה עד כחלחלה או סגלולית .עמוד־העלי דק ,דמוי חוט ופחוס
מגבו ובעל קבוצת שערות בחלקו העליון .התרמיל דמוי מעוין ,רחב ,פחוס ,בעל  )3-( 2-1זרעים עגולים
ופחוסים.
 . 1עלי־הלוואי דמויי חצי־חץ בבסיסם (כלומר ,נראים כמו חציו
של עלה שבסיסו דמוי חץ) .אורך הכותרת  1.5-1פעמים מאורך
=> 2
הגביע
* . 1עלי־הלוואי דמויי אזמל ,ללא אונה בחלקם התחתון .אורך
=> 3
הגביע כאורך הכותרת או מעט ארוך ממנה
 . 2עלי־הלוואי משוננים מעט ,מפושקים .עוקץ התפרחת בעל זיף
בולט ,אורכו שווה או כפול מאורך העלה החופה :האשכול
בעל  3-1פרחים .אורך הכותרת כאורך הגביע .התרמיל קירח.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ובצל חורש על קרקעות בזלת .נדיר.
הגליל העליון :הגולן.
& אפריל( .ציור  .) 1059טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
עדשת אדם L. odemensis Ladizinsky
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*  . 2עלי־הלוואי תמימים ,זקופים .עוקץ התפרחת חסר זיף באמצעיתו
או בעל זיף זעיר :כל עוקצי התפרחת או לפחות חלקם ארוכים
מהעלה החופה :האשכול בעל  ) 2-( 1פרחים .הכותרת ארוכה
פי  1.5מהגביע .התרמיל שעיר בזן טיפוסי ,אך קירח בזן
לןרח־ה 9רי .var. leiocarpa (Eig.) Zohary
♦ (ח״ש) שדות ובתות .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל ,השפלה,
הרי יהודה :החרמון.
♦ מרס-אפריל( .ציור  .) 1060טיפוס התפוצה :צפון ומזרח
יס־תיכוני.
ערשה מצוןה L. ervoides (Brign.) Grande
(ראה שם נרדף)
 . 3הכותרת לבנה ,בעלת עורקים סגולים ,לעתים רחוקות ורודה או
סגולה .אורך הפרח  8-5מ״מ .עוקצי התפרחת קצרים מהעלה
החופה ,מסתיימים בזיף ,נושאים  3-1פרחים .הפרי ארוך מעט
מרוחבו .קוטר הזרע מעל  3מ״מ .העלים העליונים מסתיימים
בקנוקנת ,מסועפת לעתים.
♦ (ח״ש) גידול חקלאי נ פ ק ב חבל הים־תיכוני ,לעתים פליט
תרבות.
& אפריל( .ציוד  .) 1061טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
ערשה תךבותיתculinaris Medicus
(ראה שם נרדף)
*  . 3צבע הכותרת סגול או כחול בהיר .אורך הפרח  6-4.5מ״מ.
עוקצי התפרחת כאורך העלים החופים או ארוכים מהם ,מסת
יימים כרגיל בזיף או בקנוקנת קצרצרה .הפרי ארוך באופן ניכר
מרוחבו .קוטר הזרע כ־ 3מ״מ.
( 4ח״ש) קרקעות אבניות .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התח 
תון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומדק :החרמזן ,הגזלן ,הגלעד ,עמזן ,ארזם.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 1062טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
ערשה מזרחית L. orientalis (Boiss.) Smal’g.

טפ ח Lathyrus

חד־שנתיים או רב־שנתיים .הגבעול ירוק ,בעל כנפיים או חסר כנפיים .העלים מורכבים בעלי
לכרי פטוטרת דמוית עלה (פילוד)
עלי מספר עלעלים ,או העלה מנוון
או לקנוקנת או לעלי־לוואי :העלים על פי רוב בעלי קנוקנת או זיף בראש ציר העלה .הפרחים,
ערוכים באשכולות או בודדים בחיק עלי הגבעול ,נישאים על עוקץ תפרחת .שיני הגביע שוות או
העליונות קצרות מעט .השחלה נישאת על עוקץ או יושבת :עמוד־העלי פחוס מגבו ,שעיר בצדו
העליון ,לעתים רחוקות קירח .התרמיל נפתח על ידי  2קשוות ומכיל  2או הרבה זרעים !.הזרעים
כדוריים על פי רוב ,לפעמים מצולעים.
צמחים חסרי קנוקנות ,לעתים בעלי זיף בראש ציר העלה=>2
צמחים בעלי קנוקנת ,לפחות בעלים העליונים=>4
 . 2עשבים חד־שנתיים קירחים או שעירים .העלה פשוט (למעשה
זהו פילוד) דמוי אזמל־סרגלי ,מחודד בראשו ,אורכו 10-2
ס״מ ,רוחבו  6-2מ״מ .הפרחים נישאים בודדים או  2על
עוקצי תפרחת :התפרחת קצרה מהעלה החופה .צבע הכותרת
סגול־אדום.
( 4ח״ש) בתה .נדיר מאוד .הגליל העליון.
& מאי-יוני( .ציור  .) 1063טיפוס התפוצה :דרום ומערב אירו־
סיבירי ויט־תיכוני.
טיפח עדין L. nissolia L.
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עשבים רב־שנתיים קירחים .העלה אינו כנ״ל
העלה מורכב־מנוצה פעם אחת ,בעל  )3-( 2זוגות עלעלים
סמוכים זה לזה (כמעט כפני) ,צירו מסתיים בדף ; העלעלים
דמויי סרגל או אזמל־צר בעלי  5עורקי אורך עיקריים .עוקצי
התפרחת ארוכים בהרבה מהעלה החופה .האשכול בעל 11-4
פרחים .צבע הכותרת סגול־כחול.
♦ (ר״ש) חורש ומקומות צל .נדיר .הגליל העליון! החרמון,
הגולן ,הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  ! 1064צילום בעט׳  .)942טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י
טיפח הגליל L. spathulatus Celak.
(ראה שם נרדף)

העלה בעל זוג עלעלים יחיד ודף דמוי חוט בהמשך ציר
העלה! העלעלים רחבים ,דמויי ביצה־הפוכה או רמויי ביצה,
בעלי עירוק רשתי בולט .צבע הכותרת ורוד .עשבים רב־
שנתיים היוצרים כעונת הצמיחה מעין שיחים שגובהם עד 1
מ׳.
♦ (ר״ש) בין עצים ושיחים .נדיר .החרמון.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
טיפח ורז* L. roseus Steven
( ) 1טרף העלה מנוון לקנוקנת! עלי־הלוואי גדולים ,דומים
לעלים וערוכים בזוגות נגדיים .התפרחות בעלות  )2 -( 1פרחים
צהובי כותרת.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור ושולי חלקות
מעובדות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה! הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  ! 1065צילום בעט׳  .)948טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טווני.
טיפח מצוי L. aphaca L.
*.4

העלה מורכב ,בעל  5-1זוגות עלעלים! לעתים העלים
=> 5
התחתונים חסרי עלעלים וציר העלה מורחב כעלה
הפטוטרת וציר העלה מורחבים (פילור) ! העלים התחתונים
חסרי עלעלים ,חלק מהעלים העליונים בעלי עלי־לוואי ו־ 5-1
עלעלים! רובם בעלי קנוקנת .הגבעול בעל כנף רחבה .צבע
הכותרת צהוב בהיר או קרם .התרמיל רחב ,מכונף לאורך
תפר הבטן.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ,גנים ,לאורך תעלות.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן!
הגולן.
& (דצמבר )-פברואר-מאי( .ציור  .) 1066טיפוס התפוצה:
יפ־תיכוני.
טפח גדול L. ochrus (L.) DC .
הפטוטרת וציר העלה אינם מורחבים כנ״ל :העלה בעל זוג
=־■ 6
עלעלים אחד או בעל  5-4זוגות עלעלים
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העלה בעל  5-4זוגות עלעלים מרוחקים זה מזה .צבע הכותרו
התרמיל בעל  5-4קמטים בולטים לאורך כ?
קשווה .הזרעים רביקים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור .נריר .הגליל התחתון
עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1067טיפוס התפוצה :מזרח ים•
תיכוני.

טפח דביק L. gloeospermus Warburg et Eig

.7

העלה בעל זוג עלעלים אחד מביניהם יוצאת הקנוקנת או
ציר העלה .התרמיל חסר קמטים .הזרעינ
=> ן
הפרי דמוי כליה עד כמעט כדורי ,אורכו  9מ״מ ,מכיל 1-1
זרעים .אורך הפרח כ־ 5מ״מ .הכותרת כחלחלה.
( 4ח״ש) בתה על קרקע בזלתית .נדיר מאוד .הגליל העליון
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1068טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

עדשתי L. lentiformis Plitmann
טפח
*— » •
*. 7
.8

*. 8
.9

הפרי ארוך וצורתו שונה מהנ״ל :הפרח ארוך מ־ 5מ ״ מ ■=־• 8
תפר הבטן והגב של התרמיל ריסניים ,הריסים ארוכים בהרבה
משערות המצויות על שאר חלקי הפרי או שאר חלקי הפרי
■=> 9
תפרי התרמיל חסרי ריסים ,או הפרי מכוסה שערות שאורכן
=» 10
שווה
הצמח בעל פרחים ופירות על־אדמתיים בלבד .רוחב המפרש
עולה על פי רוב על אורכו .בין השחלה ועמוד העלי זווית
של כ־ 90מעלות .רוחב התרמיל עד  12מ״מ קוטר הזרעים
 6-4מ״מ .כנפיים ברורות מצויות לאורך כל הענפים .צבע
הכותרת ארמרס־כתום :במרכז חלקו התחתון של המפרש,
במקום מפגשו עם המשוטים ,יש כתם סגול דמוי סהר.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ושרות .נ פ ק .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .) 1069תפוצה :מזרח יס־תיכוני.

טיפח ךיסני L. blepharicarpus Boiss.
*. 9

הצמח בעל שני טיפוסי פירות :על־אדמתיים ותת־אדמתיים.
אורך המפרש גדול מרוחבו .בין השחלה ועמוד העלי זווית של
כ־ 130מעלות .רוחב התרמיל העל־אדמתי עד  9מ״מ .קוטר
הזרע בפרי העל־אדמתי  4.5-3.5מ״מ .בחלקים העליונים של
הגבעול מצויות לעתים כנפיים צרות .צבעי הכותרת דומים
לאלה של טופח ריסני.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,חורשים ויערות .נדיר .הגליל
העליון ,הרי יהורה ,צפון הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 1070טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
טפח השלוחות l . ciiioiatus Rech. fil.

 ) 8( . 10הגבעול בעל צלעות אך חסר כנפיים .העלים בעלי זיף
=> 11
דמוי עלעל צר וקטן או בעלי קנוקנת פשוטה
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הגבעול בעל כנפיים ,לפחו ת בחלקו העליון .מרבית העלים
=> 13
בעלי קנוקנות מסועפות או פשוטות
עוקץ התפרחת מסתיים בזיף .הפרי קירח ,בעל רשת עורקי
אורך בולטים על הקשוות :תפר הבטן בעל  3בליטות(רכסים)
לאורכו .הזרעים חלקים.
♦ (ח״ש) בתות ,חורשים ויערות .נדיר .הרי יהודה.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1071טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

טפח פדוךי L. sphaericus Retz.

עוקץ התפרחת אינו מסתיים בזיף .העורקים על קשוות הפרי
=> 12
אינם נראים בבירור :הפרי קירח או שעיר
מרבית העלים בעלי זיף דמוי עלעל צר וקטן ,העליונים בעלי
קנוקנת פשוטה ,אורכה אינו עולה על  0 1״מ .אורך הפרח 9-6
מ״מ .צבע המפרש לילך עם עורקים כהים  :צבע הסירה לילך
בהיר וצבע המשוטים לבן .התרמיל קירח ,אורכו  6-3ס״מ,
רוחבו  5-3מ״מ .הזרעים חלקים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ושדות מעובדים .נדיר.
פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
 #אפריל-מאי( .ציור  .) 1072טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני
ואירנו־טורני.
טיפח זקוף L. inconspicuus L.
(ראה שם נרדף)

* . 12מרבית העלים בעלי קנוקנת פשוטה ,אורכה עולה על  1ס״מ.
אורך הפרח  10-8מ״מ .צבע הכותרת סגול או אדום .התרמיל
שערער בצעירותו ,מקריח בבגרותו או שעיר בתפרים ,אורכו
 3-1.5ס״מ ,רוחבו  8-5מ״מ .הזרעים מגובששים.
♦ (ח״ש) ביצות .נדיר מאוד (אולי נכחד) .השרון.
& אפריל( .ציור  .) 1073טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
טיפח קזרוני L. setifolius L.

 ) 10( . 13התרמיל בעל עורק עבה וישר העובר באמצע כל קשווה
לכל אורכה .צבע הכותרת אדום עד אדמרס־ארגמני ■=> 14
=> 15
 . 13קשוות התרמיל חסרת עורק כנ״ל
 . 14אורך הכותרת  18-14מ״מ .שיני הגביע זקופות .אורך עמוד־
העלי ( 8-6 )- 4מ״מ .לאורך תפר הבטן של התרמיל יש 2
כנפיים צרות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור וערבות .מצוי.
פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 1074צילום בעט׳  .)964טיפוס
התפוצה :מזרח יפ־תיכוני ואירנו־טורני.
טיפח מערק L. pseudocicera Pamp.
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* . 14אורך הכותרת  25-18מ״מ .שיני הגביע (לפחות הפורה)
כפופות לאחור .אורך עמוד־העלי  14-9מ״מ .לאורך תפר
הבטן של התרמיל יש  3קמטים (רכסים) ברורים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור .נדיר .הגליל התחתון:
בקעת כנרות ,הגלעד.
& פברואר-אפריל .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
טפח ד 1ד־ע 1ךקי L. lineatus Plitmann et Heyn

 ) 13( . 15אורך עמוד־העלי בפרח ובפרי הבשל  10מ״מ או יותר.
צבע הכותרת צהוב ער צהוב־כתום ,אורכה למעלה מ־15
מ״מ .התרמיל מנוקד בשערות בלוטיות יושבות או קירח או
לעתים רחוקות מכוסה שערות הדוקות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שרות ובתות .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהורה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1075טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
טיפח אךך־העמור L. gorgonei Pari.

=*> 16
* . 15עמוד־העלי והכותרת קצרים מהנ״ל
 . 16אורך התרמיל גדול פי  10-5מרוחבו ואם קצר מזה הרי
פניו מכוסים שערות היוצאות מבליטות .הזרעים מגובששים
=> 17
* . 16אורך התרמיל אינו עולה על פי  4מרוחבו .הזרעים חלקים
י=>

19

 . 17התרמיל מכוסה שערות פשוטות היוצאות מתוך בליטות
צהובות .עוקץ התפרחת נושא  3-1פרחים .צבע הכותרת
כחלחל־סגול.
♦ (ח״ש) ביצות ,צומח עשבוני .נדיר מאור .בקעת חולה.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.
טיפח שעיר L. hirsutus L.

* . 17התרמיל קירח או מכוסה שערות בלוטיות אך אינו בעל שערות
=> 18
כנ״ל
 . 18עוקץ התפרחת נושא  2-1פרחים .התרמיל מכוסה שערות
בלוטיות יושבות ,אורכו  40-25מ״מ .צבע הכותרת ורוד כהה.
( 4ח״ש) שדות ,צומח עשבוני .נריר מאוד .עמק יזרעאל:
החרמון.
& מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
טיפח L. cassius Boiss. 0V0J7
* . 18עוקץ התפרחת נו ש א( )6-( 5-2)- 1פרחים .התרמיל קרח ,אורכו
 65-30מ״מ .צבע הכותרת צהוב עד צהוב־כתום.

ג9 .רי
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♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות היררן ! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1076טיפוס התפוצה :מזדח ים־
תיכוני.

טפח ןתשלים L. hierosolymitanus Boiss.
 ) 16( . 19צמחים שעירים ,השערות מפושקות .התרמיל שעיר:
השערות יוצאות מראש בליטה רחבה .צבע הכותרת אדמדם־
כתום במרכז חלקו התחתון של המפרש (במקום מגעו עם
המשוטים) יש כתם סגול דמוי סהר.
♦ (ח״ש) בתה וגריגה .נדיר .הרי יהודה.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1077טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
1077

טיפח שעיר־פרי L. hirticarpus Matthatia et Heyn
* . 19צמחים קירחים או כמעט קירחים .התרמיל קירח .צבע הכותרת
ורור־ארגמן.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות וערבות .מצוי .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה ,הרי
יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  ! 1078צילום בעמ׳  .)934טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

טפח נאה L. marmoratus Boiss. et Blanche

אפון Pisum
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) .העלים מורכבים ,בעלי  3-1זוגות עלעלים וקנוקנות בקצה ציר העלה!
עלי־הלוואי דמויי עלים ,לעתים קרובות גדולים מהעלעלים ,פחות או יותר משוננים .האשכול בעל 3-1
פרחים גדולים .הגביע פעמוני ,לועו אלכסוני ,שיניו לא שוות .השחלה מרובת־ביציות! עמור־העלי שטוח,

אדמדס־חום ,אורכה כ־ 1ס״מ .אורך התרמיל  )4 -( 3-2.5ס״מ.
לעתים קרובות מתפתחים פרחים ופירות גם על שלוחות תת־
אדמתיות.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,הר הנגב ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון!
הגולן ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1079טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

אפון מצוי P. fulvum Sm.
צבע המפרש לילך או כחול עם עורקים ארגמניים ,צבע
המשוטים ארגמן עד סגול כהה! אורך הכותרת עולה על 1
ס״מ .אורך התרמיל  9-4ס״מ .אין פרחים ופירות תת־אדמתיים
=> 2

משפחת הפרפרניים
 . 2אורך התרמיל ( 9-8 )- 7ס״מ .אורך הפרח ע (25 1־ )30מ״מ.
העלים בעלי  3-2זוגות עלעלים על פי רוב.
♦ (ח״ש) חורשים ,שדות ,צומח עשבוני .מצוי .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  : 1080צילום בעמ׳  .) 929טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.
יש חוקרים הרואים במין זה תת־מין של אפון תךפותי -

]]P. sativum L. subsp. elatius (MB.) Ascherson et Graebner
אפון קפח elatius MB ..
*  . 2אורך התרמיל  5-4ס״מ .אורך הפרח  18-13מ״מ .העלים בעלי
 2-1זוגות עלעלים על פי רוב.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ובתות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 #פברואר-אפריל( .ציור  .) 1081טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

אפון נמוך . sativum L. subsp. humile (Holmboe) Greuter et al.
לוביה Vigna
מטפסים עשבוניים שעירים או מקריחים ,גובהם  3-2מ׳ (בארץ).
העלים מורכבים־תלתניים  :העלעל האמצעי נישא על פטוטרת ארוכה,
הצדדיים יושבים :אורך העלעלים  10-4ס״מ רוחבם  4-1ס״מ ,כל
אחד מלווה בזוג עלעלי־לוואי .האשכול עשוי  8-4פרחים על עוקץ
שאורכו  12-6ס״מ :עוקצי הפרחים קצרים .אורך הפרח  15-10מ״מ.
צבע הכותרת צהוב :המפרש בעל אוזניות בבסיסו .התרמיל נפתח,
אורכו  6ס״מ ,רוחבו  5-3מ״מ ,מחוייץ בין זרעיו הרבים .הזרעים
חומים עם נקודות שחורות.
( 4ר״ש) גדות נהרות ,תעלות ואגמים ,מטפס על צמחי הגרות.
מצוי .השרון ,פלשת :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
& אפריל-דצמבר( .ציור  : 1082צילום בעט׳  .) 949טיפוס התפוצה:
סודני וטרופי.
לו מ ה מצדית . luteola (Jacq.) Bentham
(ראה שם נרדף)

חן טו ם Rhynchosia
עשבים או שיחים מטפסים שעירים .העלים מורכביס־תלתניים בעלי
עלי־לוואי! כל עלעל בעל זוג עלעלי־לוואי דמויי זיפים! העלעלים
דמויי ביצה ,רחבים ,אורכם  2-0.7ס״מ ,תמימים ,מקריחים .האש 
כולות ארוכים מהעלים החופים ,בעלי מעט פרחים .אורך הפרח 9-8
מ״מ .הכותרת צהובה! המפרש בעל אוזניות בבסיסו .התרמיל נפתח,
אורכו  25-15מ״מ ,רוחבו  6-5מ״מ ,מכיל  2-1זרעים גדולים .הזרע
צהוב ,מנומר בנקודות שחורות.
♦ (ר״ש) ערוצים ,מטפס על שיטים .נדיר מאוד .בקעת ימ־המלח.
& אביב( .ציור  .) 1083טיפוס התפוצה :סודני.
נאסף בסוף המאה שעברה בצפי(צוער).

חךטום זעיר . minima (L.) DC.
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סיסם Dalbergia
עץ ,גובהו עד  25מ׳ .העלה מנוצה ,בעל ציר זיגזגי ו־ 5-3עלעלים
מסורגים ,דמויי ביצה־הפוכה או כמעט עגולים ,בעלי חוד ארוך
בראשם ,שעירים בצדם התחתון וקרחים בעליון ; העלעל העליון נישא
על פטוטרית ארוכה משל האחרים .הפרחים קטנים ,אורכם 20-13
מ״מ ,ערוכים במכברים חיקיים קצרים .הגביע דמוי פעמון ,בעל 5
שיניים קצרות  .צבע הכותרת צהוב חיוור .התרמיל כנפית פחוסה
הנישאת על עוקץ ,מכיל  4-1זרעים.
♦ (ע׳) מפל נחל דוד בעין גדי .נדיר מאור .בקעת ים־המלח.
& אביב וקיץ( .צילום בעט׳  .)951טיפוס התפוצה :טרופי.
עץ נוי בארץ ,מוצאו מהודו .מקורם של העצים המשתלשלים
מהצוקים במפל אינו ידוע.
סיסם הנך D. sissoo Roxb . ,

מ  $פ ח ת החמציציים

oxalidaceae

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ( ב א ח ) בעלי מוהל ח מ ק .העלים ערוכים בשושנות או מסורגים
לאורך גבעולים ,מורכביס־תלתניים  :העלעלים יושבים ללא פטוטרית ,דמויי לב הפוך או מפורצים
בראשם ודמויי יתד בבסיסם :עלי־הלוואי קיימים או חסרים .הפרחים רו־מיניים ונכונים .עלי־גביע . 5
עלי־הכותרת  , 5צבעם צהוב או צהוב־כתום .האבקנים  , 10זיריהם מאוחים בבסיסם .השחלה עלית,
בעלת ( 5)- 3עלי־שחלה ו־( 5)- 3מגורות :עמודי־עלי  . 5הפרי הלקט מצולע ( ב א ח) ,נפתח בסרקי
אורך .הזרעים קטנים ורבים ,בעלי תוספת אלסטית לבנה (אריל) המסייעת לזריקת הזרעים למרחק בעת
ההבשלה  :תוספת זו נאספת על ידי נמלים המסייעות בכך להפצת הזרעים.

חמציץ Oxalis
סימני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
 . 1צמחים שרועים ,שעירים ,בעלי גבעולים .העלים מסורגים.
התפרחת בת  6-1פרחים ,דמוית סוכך ובעלת עוקץ שאורכו
כאורך העלים החופים או מעט ארוך מהם .אורך הפרח 10-5
מ״מ .אורך הגביע  5-3מ״מ .הפרי הלקט מוארך ,מחורר :לחץ
קל על ההלקט הבשל מביא לזריית הזרעים מסרקיו.
♦ (ח״ש או ר״ש) מקומות לחים ,גינות ,משתלות ,חממות,
סדקי מדרכות ,דשאים .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח :החרמון ,הגולן.
 $מרס-אוקטובר( .ציור  : 1084צילום בעט׳  .)948טיפוס
התפוצה :צפוני — טרופי.
ח מ צ ק קטן comiculata L .0 .
* . 1צמחים זקופים ,קירחים .העלים ערוכים בשושנת .התפרחת
רבת־פרחים ,דמוית סוכך ,נישאת על עוקץ עסיסי שאורכו עולה
בהרבה על אורך העלים .אורך הפרח  30-15מ״מ .אורך הגביע
 7-5מ״מ .בא ח אין חניטת פירות .הצמחים מתרבים על ירי

משפחת הגרניים
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בצלצולים מחודדים המתפתחים על קני־שורש :הבצלצולים
מופצים על ידי החולד והעברת קרקע.
( 4ר״ש) מקומות מוצלים ,גינות ,פרדסים ,משתלות ומקומות
ישוב .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
& ינואר-מרס( .ציורים  : 1086,1085צילום בעט׳  .) 948טיפוס
התפוצה :צפוני — טרופי.
מוצאו מדרוט־אפריקה ,שם הצמחים חונטים פירות.
(ראה שם נרדף)
ח מ צ ק נטוי 0 . pes-caprae L.

ג תיון
(ציור סכימחי)

מ שפחת הגרניים
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geraniaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים או לעתים רחוקות נגדיים ,משוננים ,שסועים או
מורכבים אך לא תמימים (בארץ) :בעלי עלי־לוואי על פי רוב .התפרחת אשכול ,סוכך או שיבולת,
לעתים רחוקות הפרחים בוררים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים או מעט בלתי נכונים .איברי הפרח בכפולה
של  5על פי רוב .עלי־הגביע אינם נושרים לאחר הפריחה .עלי־הכותרת נושרים לאחר הפריחה.
אבקנים  . 15-5השחלה עלית ,בעלת  5עלי־שחלה מאוחים או מעורים לציו מרכזי ויוצרים עמוד מרכזי
בהמשכה של מצעית הפרח .עמודי־העלי חופשיים פחות או יותר :הצלקות חוטיות או כדוריות .הפרי
מפרדת ,נפרד בהבשלתו ל־ 5פרודות ,כרגיל הפרודות ניתקות מהעמוד המרכזי והן בעלות  2-1זרעים
ומקור.
 . 1מספר האבקנים  , 15כולם נושאים מאבקים .צמחי מדבריות חמים .עורקי העלים שקועים בטרף.
=> עט׳  389בהק Monsonia
=> 2
* . 1מספר האבקנים נושאי מאבקים 10-5
 . 2עשבים רב־שנתיים .העלים גזורים  3פעמים לאונות צרות דמויות סרגל או נימיות .הפרודות חסרות
מקור ואינן ניתקות מהעמוד המרכזי .צבע עלי־הכותרת צהוב או קרם.
=» עט׳  382בבךשטעןה Biebersteinia
*  . 2עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים אינם גזורים לאונות דקות .הפרודות בעלות מקור וניתקות
=> 3
מהעמוד המרכזי .צבע עלי־הכותרת אינו צהוב או קרם
 . 3העלים בעלי עירוק דמוי כף־יד ,כלומר ,עורקים בגורל דומה מסתעפים מנקודה אחת אל האונות
העיקריות של העלה .מקור הפרודות נגלל כלפי מעלה בהבשלה .מספר האבקנים נושאי מאבקים
.10
=> עמ ׳  382ג תי1ן Geranium
*  . 3העלים בעלי עירוק מנוצה ,כלומר ,מעורק מרכזי מסתעפים לאורכו עורקים צדדיים דקים .מקור
הפרודות מתפתל ונגלל .מספר האבקנים נושאי־מאבקים . 5

=> עט׳  384מקור־החסיךה Erodium
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בבו־שטיניה Biebersteinia
עשבים רב־שנתיים בעלי שורש עבה ,שעירים ,חלק מהשערות
בלוטיות ומדיפות ריח רע .העלים מסורגים ,גזוריס־מנוצים 3
פעמים לאונות צרות .הפרחים נכונים ,אורכם  15-10מ״מ ,ערוכים
באשכולות בראשי הגבעולים .עלי־הכותרת צהובים ,ערוכים לסירוגין
עם הצופנים .אבקנים  . 10עמודי־העלי מאוחים ,הצלקות כדוריות.
הפרודות אינן נפרדות מהציר ואינן נפתחות ,קירחות ,מגובששות.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים ,ערבות .נדיר מאוד .החרמון ,אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1087טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

ביברשטיניה שסועה muitifida DC.

b.

ג ת י 1ן Geranium
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .מפרקי הגבעולים תפוחים לעתים קרובות .העלים מסורגים ,לפעמים
העליונים נגדיים :הטרף אינו ארוך מרוחבו ,גזור או שסוע לאונות ובעל עירוק כעין כף־היד .עוקצי
התפרחת חיקיים נושאים  3-1פרחים .הפרחים נכונים .צופנים  , 5לסירוגין עם עלי־הכותרת .אבקנים
 , 10כרגיל כולם נושאים מאבקים .עמורי־העלי קצרים והצלקות שבראשם קצרות .הפרי מפרדת בעלת
מקור ארוך ,חלקו החיצוני של העמוד המרכזי נפרד ל־ 5מלענים ארוכים הנגללים מהבסיס כלפי
מעלה אך לא מסתלסלים בחלקם התחתון :הפרודות בנות  2זרעים ,נפתחות ,חסרות גומות בראשן.
יחידת ההפצה היא זרע (ללא דופן הפרודה).
 . 1עשבים רב־שנתיים בעלי פקעת או קנה־שורש עבה .אורך
=־> 2
עלה־הכותרת עולה על  1ס״מ
* . 1עשבים חר־שנתיים .אורך עלה־הכותרת פחות מ־ 1ס״מ => 4
 .2העלים מחולקים כעין כף־היד (אינם גזורים ער לבסיס האונות
הראשיות) .אורך עלי־הגביע ( 12-10)- 8מ״מ .עלי־הכותרת
בצבע ורוד או לילך עם עורקים כהים ,מפורצים מעט בראשם,
אורכם  25-15מ״מ .קנה־השורש מוארך ,אינו דומה לפקעת,
מכוסה קשקשים שהם שרידים של בסיסי עלים.
( 4ר״ש) חורשים וצל סלעים .נדיר מאור .הגליל העליון ,הרי
יהודה :החרמון.
 $3מרס-יוני( .ציור  .) 1088טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

גרניון הלבנון G. libani p .h . Davis
*  .2העלים גזורים ער בסים האונות .קנה־השורש דמוי פקעת =» 3
 . 3בראש מקור הפרי שריד קצר מאוד ( 0.5-0.2מ״מ) של עמוד־
העלי .הגבעול חסר עלים מתחת להסתעפות הראשונה .קנה־
השורש קצר ,מעובה ,בעל פקעת עגולה או דמוית ביצה .אורך
עלי־הגביע  5-3מ״מ .אורך עלי־הכותרת עד  15מ״מ.
♦ (ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור ,ערבות .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב,
הר הנגב ,דרו^ן הנגב :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
פברואר-מאי( .ציור  : 1089צילום בעט׳  .)931טיפוס הת
פוצה :אידו־סיבירי ,ימ־תיכוני ואירנו־טורני.

גרניון הפקעות G. tuberosum L.

משפחת הגרניים

*  . 3בראש מקור הפרי שריד של עמוד־העלי באורך  4-1.5מ״מ.
הגבעול נושא זוג עלים מתחת להסתעפות הראשונה .קנה־
השורש יוצר פקעת מוארכת.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים וסלעים .נדיר מאור .החרמון.
& אפריל .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

גרניון הררי G. libanoticum Schenk

.4

( ) 1הפרודות בעלות  3כנפיים או קרינים ,הצדדיים שבהם
משוננים .צמחים נדירים של אדום ומואב.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר מאוד .מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1090טיפוס התפוצה :מזרח סודני.

גרניון עזלעדפנפי G. triiophum Boiss.
* .4
.5
*. 5
.6

הפרודות מקומטות או חלקות אך חסרות כנפיים או קרינים
*=> 5
עלי־הכותרת בעלי ציפורן ארוכה וניכרת ,ראשם מעוגל .הפרודות
=> 6
מקומטות
עלי־הכותרת בעלי ציפורן קצרה ביותר ,ראשם מפורץ ואם
=> 7
מעוגל — הפרודות חלקות
טרף העלה שסוע עד  2/3-1/2מאורך הרדיוס .הגבעול קירח,
מבריק .עלי־הגביע בעלי קרין בגבם.
♦ (ח״ש) מקומות צל בחורש ובתה .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! הגלבוע!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
> מרס-יוני( .ציור  .) 1091טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
33
תיכוני.

גרניין נוצץ G. lucidum L.

*  . 6טרף העלה גזור כעין כף־היד .הגבעול שעיר .עלי־הגביע ללא

ק ח
♦ (ח״ש) בתה וחורש .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע ,הערבה! הגלעד.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1092טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

גרניון ר!אךגמן G. robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman
 )5( . 7העלים שסועים כעין כף־היר עד  2/3-1/2מאורך הרדיוס
י=>

8

*  . 7העלים גזורים כעין כף־היד לעומק גדול יותר ,לפחו ת העליונים
שבהם גזורים ער לנקודה בה נפגשים העורקים העיקריים => 9
 .8עלי־הכותרת מעוגלים בראשם .אורך המקור  20-15מ״מ:
הפרודות חלקות ושעירות .הזרעים בעלי
לי גומות קטנות או
מרושתים .אורך המקור  20-15מ״מ.

—
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>

( 4ח״ש) בתה ,צומח עשבוני ,שרות בור .נפוץ .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבר יהודה,
ערבות הירדן! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 #פברואר־אפריל( .ציור  ; 1093צילום בעמ ׳  .)931טיפוס
התפוצה :מערב אירו־סיבירי ,ימ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
גרניון עגל G. rotundifolium L .
*  . 8עלי־הכותרת מפורצים בראשם או רמויי לב־הפוך .אורך המקור
 12-8מ״מ :הפרודות מקומטות ,הזרעים חלקים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,אשפתות ושדות .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-מאי( .ציור  .) 1094טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
גרניון רך G. molle L .

 ) 7( . 9אורך עוקץ הפרח  5-2ס״מ .אורך עלי־הכותרת  10-7מ״מ.
הפרורה קירחת או מקריחה .הגבעול מקריח או בעל שערות
הדוקות.
( 4ח״ש) בתה ,בין סלעים .נדיר מאוד .הגליל העליון ,הכרמל.
&י מרס-אפריל( .ציור  .) 1095טיפוס התפוצה :מערב אירו־
סיבירי וים־תיכוני.
גרניון נאה G. coiumbinum L.
*  .9אורך עוקץ הפרח  12-6מ״מ .אורך עלי־הכותרת  6-4מ״מ.
הפרודה שעירה .הגבעול מכוסה שערות הכפופות כלפי מטה.
( 4ח״ש) שדות בור וקרקעות לחות .מצוי .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
ב .עלה־
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כותרת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,ערבות היררן:
הגולן ,מואב.
< $פברואר-אפריל( .ציור  .) 1096טיפוס התפוצה  :ר ת ם ומערב
אירו־סיבירי ויס־תיכוני.

גרניון גזור G. dissectum L.
0.8X

ג.פדודה

^
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f-i

מק 1ר־החסידה Erodium
־ י

־ ׳־ • ז

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים או נגדיים ,אורך טרפם עולה על רוחבו ,בעלי עירוק
מנוצה ,משוננים ,שסועים או גזורים .התפרחות דמויות סוכך ,בעלות עוקץ ניכר וחפים .הפרחים נכונים או
מעט בלתי נכונים .עלי־הגביע  , 5שווים .עלי־הכותרת  , 5ערוכים במסורג לצופנים .אבקנים נושאי מאבקים
 , 5סטמינודים  . 5הפרי מפרדת ,נפרד ל־ 5פרודות בלתי נפתחות ,בעלות מקור ארוך :חלקו התחתון של
המקור מתפתל בהתייבשו ,חלקו העליון מנוצה או בעל זיפים הדוקים :בראש הפדורה יש  2גומות
ומתחת כל אחת  3-0חריצים :יחירת ההפצה היא פ ת ר ה בעלת  2-1זרעים.
 . 1מקור הפרודה מכוסה זיפים (אינו מנוצה) לאורך צדו הפנימי:
בראש הפרורה  2גומות קטנות ,אחת מכל צר של המקור(ציור
=» 2
) 1097
*°•4
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*. 1

*.2
.3
*.3
.4

מקור הפרודה מכוסה שערות ארוכות ,רכות ודומה לנוצה:
בראש הפרודה אין גומות אך יש  2-1חריצים מכל צד של
=> 16
המקור (ציור ) 1098
העלים ,לפחות התחתונים שבהם משוננים ,מפורצים ,שסועים
או מחולקים אך אינם גזורים עד לעורק המרכזי של העלה:
לפעמים גזורים רק העלים העליונים עד לעורק המרכזי => 3
כל העלים גזורים־מנוצים עד לעורק המרכזי של העלה או
=־> 10
מחולקים עמוק
=> 4
מתחת לגומות שבראש הפרודות אין חריצים
מתחת לגומות שבראש הפרודה יש  3-1חריצים מקבילים
=> 6
לשפת הגומה
אורך הפרודה  4מ״מ ,אורך המקור  3-2ס״מ .קצה עלה־הגביע
מעוגל ובעל קבוצה של זיפים ארוכים .אורך הפרח עד  6מ״מ.
( 4ח ״ש) קרקעות חוליות .נדיר מאוד .חוף הכרמל ,השרון.
׳  $מרס-אפריל( .ציור  .) 1099טיפוס התפוצה :מערב ים־
תיכוני.
מקור־החסיוה החלק E. ainifoiium Guss.

*.4

אורך הפרודה  8-4מ״מ ,אורך המקור  8-4ס״מ .קצה עלה־
הגביע בעל חוד פתאומי עם או ללא זיף בקצהו .אורך הפרח
=> 5
יותר מ־ 6מ״מ.
החוד הקטן שבראש עלה־הגביע בעל זיף ארוך .העלה משונן
בשפתו אך אינו מפורץ ,שסוע או מחולק לאונות.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות וערבות על קרקעות חוליות.
נדיר .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב ,הר הנגב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1100טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
מקור־החסירה תמיס־עלים E. subintegrifolium Eig

*.5

החוד הקטן שבראש עלה־הגביע חסר זיף .העלה מחולק או
שסוע לאונות עמוקות אשר שפתן משוננת או שסועה אף
היא .צבע הכותרת לילך־ורוד.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות ,בעיקר בערוצים חצציים .מצוי.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת ים־
המלח ,הערבה  :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1101טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מקור־החסיוה המפצל תת־מין מאבק
E. laciniatum (Cav.) Willd. subsp. pulverulentum ( Boiss.) Batt.

.6

( ) 3אורך המקור  4-3ס״מ ,אורך הפרורה  5מ״מ :הגומות
שבראש הפרודה והחריץ שמתחת כל אחת — בעלי שערות
בלוטיות .צבע הכותרת לילך .שפת העלה משוננת או משונשנת
ולעתים רחוקות בעלת אונות אשר אורכן קצר מרוחבן.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,אשפתות ,צרי דרכים .נפוץ.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  : 1102צילום בעמ׳  .)936טיפוס הת
פוצה  :ים־תיכוני ואירנו־טורני.
מקור־החסירה החלמיתי E. malacoides (L.) LUer .

.5
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אורך המקור עולה על  4ס״מ ואורך הפרורה  5מ״מ או יותר:
הגומות והחריצים שבראש הפרודה חסרים שערות בלוטיות.
לפחות חלק מהעלים בעלי אונות עמוקות שאורכן עולה על
=> 7
רוחבן
אורך המקור  ) 12-( 10-6ס״מ ,אורך הפרודה  14-10מ״מ,
מתחת לגומה שבראש הפרורה יש  3-1חריצים .העלים
העליונים בעלי אונות המגיעות כמעט עד העורק המרכזי
=נ>

8

אורך המקור עד  6ם״מ ,אורך הפרודה  9-5מ״מ; מתחת
לגומה שבראש הפרודה יש ח ר ק אחד בלבד .אונות העלה
=> 9
אינן מגיעות ער לעורק המרכזי
מתחת לגומה שבראש הפרודה יש  3-2חריצים; אורך המקור
 ) 12-( 10-6ס״מ ,אורך הפרודה  12-10מ״מ :מקור הפרודה
הבשל סלול .בעל  10סלילים או יותר .קוטר הפרח 2-1.5
 0״מ .צבע הכותרת סגול־ארגמן.
♦ (ח״ש) בתה וצומח עשבוני על קרקעות חוליות .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :בקעת כנרות :הגולן.
ינואר-מאי( .ציור  .) 1103טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

מקור־החסיךה ה;פה E. botrys (Cav.) Bertoi.
מתחת לגומה שבראש הפרודה יש  2-1חריצים ,הגומה
עמוקה וקרקעיתה מגוממת :אורך המקור  ) 10-( 8-6ס״מ,
אורך הפרודה  14מ״מ :מקור הפרודה הבשל סלול ,בעל כ־5
סלילים .קוטר הפרח  0 3-2.5״מ .צבע הכותרת כחול־סגול
עם עורקים רריאליים ארגמניים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור .נפוץ ב חבל הים־
תיכוני .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח; הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
♦ פברואר-מאי( .ציור  .) 1104טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

מקור־החסיז־ה הגדול )L.) LUer.
( )7עשבים רב־שנתיים שעירים ומלבינים ,גדלים באדום,
נדירים מאוד .אורך עלי־הכותרת  20-15מ״מ (כפול מאורך
הגביע) ,צבעם סגול או ארגמן עם כתם כהה גדול בבסיסם.
אורך המקור  0 6״מ.
♦ (ר״ש) מדבריות .נדיר מאור .אדום.
 $sמרס( .ציור  .) 1105טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מקור־החסידה הנגכי Desf.) Wiiid(.
עשבים חד־שנתיים ירוקים או מאפירים ,שעירים .אורך עלי־
הכותרת כ־  7-5מ״מ(כאורך הגביע) ,צבעם ורוד .אורך המקור
 0 6-4.5״מ ,אורך הפרודה  8-5מ״מ.
( 4ח״ש) ערבות ובתות ספר .מצוי .הרי יהודה ,הר הנגב!
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות היררן ,בקעת ים־המלח,
הערבה  :עמון.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1106טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.

(ראה שם נרדף)

מקור־החסידה המצת E. neuradifoBum DeBie
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־־» 11
ה אין חריצים
=־> 12
ש  3-1חריצים
 . 11אורך המקור  ) 12-( 8-7ס״מ ,אורך הפרורה  15מ״מ .קוטר
הפרח  3-2.5ס״מ .צבע הכותרת כחול־סגול עם עורקים
ד .פרחים
ארגמניים.
( 4ח״ש) ערבות ,בתות ושדות .מצוי .חוף הגליל ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח  :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $מרס-מאי( .ציור  : 1107צילום בעמ׳  .)936טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
הכותרת בזן טיפוסי כאורך הגביע ובזן גדול־פותרת —
 var. macropetalum Zoharyארוכה ממנו כפליים.

מקור־החסידה הארך . ciconium (L.) LUer.
* . 11אורך המקור ( 8-4 )- 3ס״מ ,אורך הפרודה  8-4מ״מ .קוטר
הפרח  1.5-0.5ס״מ .צבע הכותרת ו ת ר או לילך חיוור.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות ,צומח עשבוני ובין שיחים .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :השפלה,
הרי יהודה ,מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר שומרון ,בקעת
יס־המלח; מואב ,אדום.
> מרס-אפריל( .ציור  .) 1108טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
83
מקור־החסידה המפצל תת־מין מפצל

E. laciniatum (Cav.) Willd. subsp. laciniatum
. 12

*. 12
. 13

*.13
.14

*. 14

( ) 10ציר העלה מכונף בין האונות העיקריות של העלה .קוטר
הפרח  3ס״מ .צבע הכותרת לילך .אורך המקור  12-8ס״מ,
אורך הפרודה  14-12מ״מ :הגומה שבראש הפרורה עטורה
ריסים וקרקעיתה חלקה ,מלווה מתחת ב־  2-1חריצים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ובתות על קרקעות חוליות .נ פ ק.
חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 83מרס-אפריל( .ציור  .) 1109טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
מקור־החסירה התל־אביבי lavivense Eig
=> 13
ציר העלה אינו מכונף בין האונות
החוד שבראש עלי־הגביע מסתיים ב־  2-1זיפים לבנים ,אורכם
כאורך החוד או גדול ממנו .הגומות שבראש הפרורה חסרות
=> 14
שערות בלוטיות
החור שבראש עלי־הגביע חסר זיפים .בקרקעית הגומות שבר 
=> 15
אש הפרודה יש שערות בלוטיות
רב־שנתיים חסרי גבעולים; ממרכז שושנת העלים יוצאים
עוקצי תפרחת חסרי עלים .אורך הכותרת עולה פי  3-2על
אורך הגביע.
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,קרקעות הדוקות ,צדי דרכים.
מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהורה; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 '83יולי-מרס (-אפריל)( .ציור  .) 1110טיפוס התפוצה :צפון
ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף) מקוד־החסידה הרומאי E. acauie (L.) Becherer et Theii.
חד־שנתיים בעלי גבעולים .התפרחות יוצאות מחיק עלי הגב 
עול; אורך עוקצי התפרחת עולה על אורך העלים החופים.
אורך הכותרת כאורך הגביע או עולה עליו במקצת.

d
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( 4ח״ש) בתות ,שדות בוו ,מקומות נטושים ואשפתות.
נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח; הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 83פברואר־מאי(-אוגוסט)( .ציור  .) 1111טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.

מקור־החסידה הגזור £. cicutarium (L.) LUer.
( ) 13העלים מנוצים פעם אחת :העלעלים משוננים או שסועים.
צמחים בעלי שערות דלילות.
( 4ח״ש) בתות ,שדות בור ,אשפתות ,צדי דרכים ,חורבות.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
> פברואר-מאי( .ציור  : 1112צילום בעמ׳  .) 936טיפוס
85
התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.

מקור־החסיךה המצוי E. moschatum (L.) LUe!•.
העלים מחולקיס־מנוצים פעמיים  :האונות מסדר שני שסועות
גם הן או משוננות .צמחי מדבר בעלי שיער צפוף.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות ,ערוצים וקרבת סלעים .מצוי.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
כנרות ,מרבד שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
 #פברואר-אפריל( .ציור  .) 1113טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.

(ראה שם נרדף)

מקור־החסידה המךפךי E. touchyanum Deiile

( ) 1העלים גזורים או מחולקים פעמיים לאונות דמויות סרגל.
החלק העליון של מערכת השורשים עבה ומעוצה :סמוך
לקצות שורשים מעוצים יש פקעות עגולות או דמויות ביצה.
צבע הכותרת לילך־םגול :בבסיס כל עלה כותרת כתם סגול
כהה.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות ,קרקעות לס וקרקעות אבניות.
נ פ ק ושולט בכתמים .פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :עמון ,מואב,
אדום.
 83פברואד-מאי( .ציור  : 1114צילום בעמ׳  .)936טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
הפקעות הצעירות אכילות ,הבוגרות אינן טעימות.
?1קור־החסידה השעיר E. crassifoiium LUer.
(ראה שם נרדף)
*  . f6העלים בלתי מחולקים או בעלי  5-3אונות .אם יש פקעות
שורש או שורשים עבים ועסיסיים הם מוארכים ולא כדוריים
=> 17
 . 17צמחים מלבינים ,חד־שנתיים ,לעתים רחוקות דו־שנתיים.
השורשים לא מעובים .הכותרת מעט בלתי נכונה ,צבעה
תכול חיוור ,לעתים  2עלי־הכותרת בצבע לכן־כחלחל :אורך
הכותרת  10-8מ״מ .זירי האבקנים שעירים.
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♦ (ח״ש או ד״ש) קרקעות לס־חולי וקרקעות אבניות במ 
דבריות ובערבות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
 $gמרס-מאי( .ציור  .) 1115טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי ומזרח סודני.

(ראה שם נרדף) מקור־החסירה המלבין
E. oxyrhynchum MB. subsp. bryoniifolium (Boiss.) Schoenb.-Tem.
* . 17צמחים רב־שנתיים ירוקים .השורשים מעובים .הכותרת נכונה,
=־> 18
צבעה סגול או לילך
 . 18צמחים קירחים או מקריחים .אורך עלי־הכותרת  8-7מ״מ,
צבעם לילך או ורוד ,אין כתם כהה בבסיס כל עלה־כותרת.
זירי האבקנים קירחים .אורך הפרודה  5-3מ״מ.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות :קרקעות עשירות בגבס .מצוי.
צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 1116צילום בעמ׳  .)936טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.

מקור־החסיךה הקרדו E. giaucophyiium (L.) LUer.
* . 18צמחים שעירים ,השערות קצרות .אורך עלי־הכותרת 15-10
( ) 20-מ״מ ,צבעם סגול־ארגמן ,בבסיסם יש כתם כהה .זירי
האבקנים ריסניים .אורך הפרודה  8מ״מ.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות ,בין סלעים ובערוצים קטנים.
נדיר .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :אדום.
 $5מרס-אפריל( .ציור  .) 1117טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

מקור־החסידה המעצה E. arborescens (Desf.) Wiiid.

בהק M onsonia
עשבים רב־שנתיים או חד־שנתיים ,שעירים .העלים נגדיים או מסורגים ,בעלי עלי־לוואי ,בעלי פטוטרת
ארוכה :שפת הטרף משוננת .עוקצי התפרחת ארוכים ,יוצאים מחיק עלים ,בראשם פרחים בוררים
או מרובים בתפרחת דמוית סוכך .הפרח נכון .עלי־גביע  . 5עלי־כותרת  . 5צופנים  5ערוכים לסירוגין
עם עלי־הכותרת .אבקנים  , 15כלם נושאים מאבקים ,מאוחים בבסיסם ל־ 5צרורות .השחלה בת 5
עלי־שחלה ,בכל אחר  2ביציות :עמודי־עלי וצלקות  . 5הפרי מפרדת נפתחת בדומה לסוג מקור־החסידה:
מקור הפרורה מכוסה שערות ארוכות ורכות ודומה לנוצה.
 . 1העלים מלבינים :טרף העלה דמוי ביצה־מוארכת .אורך עוקצי
הפרחים פי  4-3מאורך הגביע .עוקצי התפרחת יוצאים מתוך
שושנת עלים או מחיק עלים ונישאים על ענפים קצרים .אורך
מקור הפרודה  5-4ס״מ.
( 4ר״ש או ח״ש) ערוצים עם תשתית חולית במדבריות חמים.
נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
 $8מרס-אפריל( .ציור  : 1118צילום בעמ׳  .)968טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי וסודני.

!M. nivea (Dec
בהק צחור :caisne) Webb
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העלים ירוקים מאדימים ; טרף העלה דמוי ביצה; חלק מהעלים
דמויי לב בבסיסם .עוקצי התפרחת יוצאים מחיק עלים על
גבעולים .אורך מקור הפרודה  9-7ס״מ.
♦ (ר״ש או ח״ש) מדבריות חמים ,ערוצים וחצץ של סלעים
מגמתיים .נדיר .דרום הנגב :הערבה.
י  $ינואר-מאי( .ציורים  .) 1122 , 1119טיפוס התפוצה :מזרח
סודני.
בהק עקרפי M. heliotropioides (Cav.) Boiss.

מ שפחת הזוגניים

zygophyllaceae

שיחים ,בני־שיח ,עצים או עשבים .העלים נגדיים ,תמימים ,גזורים או מורכבים ,לעתים קרובות ב שתיים ;
עלי־לוואי קיימים על פי רוב .התפרחת פשוטה או מורכבת או הפרחים בודדים! לעתים קרובות הפרחים
נישאים מול עלים ומייצגים הסתעפות מסוימת בה פרח מסיים את ציר הענף ומחיק העלה שמתחתיו
(למעשה מולו) נמצא ניצן שבצמיחתו מוסיף פרק אחד לגבעול .הפרחים נכונים ודו־מיניים על פי
רוב! מספר האיברים בפרח בכפולה של  . 5-4עלי־הגביע ( , 5-4 )- 3חופשיים על פי רוב .מספר עלי־
הכותרת במספר עלי־הגביע או עלי־הכותדת חסרים .אבקניס ( , 10-8)- 4נדירות  . 15השחלה עלית,
יושבת או נישאת על עוקץ קצר לעתים רחוקות ,בעלת ( ) 12-( 5-4 )- 2מגורות! עמודי־עלי  1או ! 5
צלקת  3-2 , 1או  . 12-5הפרי הלקט או מפרדת ,לעתים רחוקות ענבה או בית־גלעין.
 . 1עצים או שיחים ירוקי גזע וענפים .העלים בעלי זוג עלעלים .הפרחים ירקרקים .הפרי בית־גלעין,
אורכו עד  3ס״מ.
=> עט׳  396זקום Balanites
=> 2
* . 1שיחים ,בני־שיח או עשבוניים
=> 3
 . 2כל העלים מסורגים
=> 4
*  . 2העלים נגדיים או לפחות העלים התחתונים נגדיים והעליונים מסורגים
 . 3עשבים רב־שנתיים .העלים גזוריס־מחולקים לאונות צרות דמויות סרגל או אזמל .אבקנים . 15-12
הפרי הלקט בעל  3מגורות.
=> עמ׳  391ש 2ר Peganum
* . 3שיחים בעלי ענפים מעוצים ,חלק מהסעיפים דוקרניים בקצותיהם .העלים תמימים ,דמויי יתר
בבסיסם ,בשרניים .אבקנים  . 15הפרי בית־גלעין אדום.
=> ? OS' 396מלוח Nitraria
 )2( .4העלים מורכביס־מנוצים בעלי  6-4זוגות עלעלים .הפרי מפרדת מכונפת או קוצנית או בעלת
בליטות ברורות .עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,שרועים.
=*> עמ׳  395קיטב Tribulus
=> 5
*  .4העלים בעלי  3-2עלעלים או שסועים למספר אונות או תמימים
 . 5מספר האיברים בפרחים בכפולה של ( .4 )- 3התפרחת דמוית שיבולת .עשבים חר־שנתיים שרועים,
בשרניים ,בעלי עלים תמימים או שסועים לאונות באופן בלתי רגולרי.
=> עמ ׳  391אבי־אךפע Tetradiciis
=> 6
*  . 5מספר האיברים בפרחים בכפולה של  . 5התפרחת אינה דמוית שיבולת
 .6הכותרת חסרה .עשבים רב־שנתיים שרועים של מדבריות חמים ,בעלי עלים מורכביס־תלתניים.
=> עמי  392זצנ?ה Seetzenia
=־> 7
*  . 6עלי־כותרת  . 5צמחים שונים מהנ״ל
 . 7עלי־הלוואי קוצניים .העלים אינם בשרניים ,בעלי  3עלעלים על פי רוב ,לעתים העלים פשוטים.
צבע עלי־הכותרת לילך ער סגול־ארגמן.
= OS' 392 >5פגונמ־י Fagonia
*  . 7עלי־הלוואי אינם קוצניים .העלים בשרניים ,מורכבים ,בעלי זוג עלעלים אחר ,לעתים רחוקות העלים
פשוטים .צבע עלי־הכותרת לבן ער צהוב.
=>
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משפחת הזוגניים
ע ב ר Peganum
עשבים רב־שנתיים קירחים ,מעוצים בבסיסם ,גובהם  70-30ס״מ.
העלים מסורגים ,גזוריפ־מחולקים באופן בלתי רגולרי לאונות צרות
דמויות סרגל או אזמל שאורכן  5-3ס״מ! עלי־הלוואי קטנים ונשירים.
הפרחים בוררים ,ערוכים מול עלים בדרך כלל .עלי־הגביע דמויי
סרגל ,דומים לאונות העלים .עלי־הכותרת לבנים ,מעט ארוכים
מהגביע ,אורכם כ־ 15מ״מ .הפרי הלקט בעל  3מגורות .הזרעים
מרובים ,משולשים.
♦ (ר״ש) קרקעות לס מלוחות מעט ,אשפתות ,חניוני עזים בערבות
ובמדבריות .מצוי .פלשת! הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,הגלער ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציורים  .) 1123 , 1120טיפוס התפוצה :אירנו־
טורני וסהרו־ערבי.
צמח רעל־רפואה ,מכיל אלקלואיז־ים הרמין והרמלין.

שכר לכן p. harmaia L.
אבי־ארבע Tetradiclis
- : - • -1
עשבים חר־שנתיים בשרניים וקירחים ,שרועים ,מסועפים ,הסעיפים
נגדיים .העלים התחתונים נגדיים ,העליונים מסורגים ,כולם בשרניים,
תמימים או שסועים לאונות באופן  .בלתי רגולרי .בהתייבש הצמח
משחירים כל איבריו .התפרחת דמוית שיבולת ,בעלת חפים .הגביע
בעל( 4)- 3אונות בלתי נשירות אורכן  2-1מ״מ .עלי־הכותרת(,4)- 3
לבנים ,אורכם כפול מהגביע .ההלקט בעל  4אונות ,קוטרו כ־ 3מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות מלוחות במדבר .נדיר ,שולט בכתמים .הר הנגב ;
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב,
אדום.
 $8רצמבר-אפריל( .ציור  .) 1121טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

(ראה שם נרדף)

אבי־אךבע מלוח T. teneiia (Ehrenb.) Litv.
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זצניה Seetzenia
עשבים רב־שנתיים קירחים ,שרועים! הענפים מסתעפים מצוואר
השורש .העלים מורכביס־תלתניים ,בעלי פטוטרת ,נגדיים ! עלי־
הלוואי קרומיים ,קטנים ,ריסניים .הפרחים קטנים ,נישאים בורדים
על עוקצי תפרחת שאורכם עולה על אורך העלה החופה .עלי־גביע
 . 5עלי־כותרת חסרים .אבקנים  , 5ארוכים מהגביע .עמודי־העלי , 5
נפרדים .ההלקט בן  5עלי־שחלה חד־זרעיים.
( 4ר״ש) קרקעות סחף במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב ! הערבה !
אדום.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 1124טיפוס התפוצה :סודני ואפריקאי.
זצמה מזרחית S. lanata (Willd.) Bullock
(ראה שם נרדף)

פגדיביה Fagonia
בני־שיח או עשבים רב־שנתיים שרועים ,על פי רוב קוצניים .העלים נגדיים ,בעלי ( 3) 1עלעלים:
עלי־הלוואי קוצניים .הפרחים בודדים ,יוצאים מבין עלי־הלוואי .עלי־הגביע  , 5נשירים או שאינם
נשירים .עלי־הכותדת  , 5צבעם ודוד בהיר ,לילך עד סגול־ארגמן .אבקנים  . 10השחלה יושבת ,מחומשת,
בעלת  5מגורות :עמוד־העלי דמוי מרצע ,אינו נושר :הצלקת פשוטה .ההלקט מחומש ,בעל  5שקעי
 ,אורך ,בעל  5מגורות חר־זרעיות ,נפתח ב־ 5תפרי אורך .הזרעים שטוחים.
=> 2
 . jהקוצים קצרים מהעלים
*
1
=> 4
* י הקוצים ארוכים מהעלים או שווים להם באורכם
הגביע אינו נושר לאחר הפריחה ומלווה את הפרי .צמחים
שרועים ,גדלים בקרקעות חוליות :גרגרי חול דבוקים על
פי רוב על העלים .העלעלים דמויי ביצה אז אזמל על פי
רוב (צורת העלה משתנה באופן ניכר בהתאם לעונה ולתנאי
הגידול) .צבע הכותרת סגול.
♦ (ר״ש) חולות מיוצבים וערוצים חוליים .מצוי .מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת ימ־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  : 1125צילום בעט׳  .)938טיפוס התפוצה :
סהרו־ערבי.

פגודה ךבי?ןה F. giutinosa Deiile
הגביע נושר לאחר הפריחה .בני־שיח הגדלים בקרקעות אבניות
וסלעיות ,זקופים או בעלי ענפים אלכסוניים ,ללא גרגרי חול
=> 3
על העלים
צמחים קירחים .העלעלים דמויי סרגל ,צבעם ירוק בהיר:
העלעל האמצעי ארוך מהאחרים .עוקץ הפרי ארוך פי 3-2
מהפרי .קוטר הפרי  6-5מ״מ .צבע הכותרת ורוד־לילך.
( 4ב״ש) בין סלעים .נדיר מאור .בקעת ימ־המלח.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1126טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

פגודה צרת־עלים F. tenuifolia Hochst.

*  . 3צמחים בעלי שערות דלילות ו /או שערות בלוטיות .העלעלים
דמויי אזמל או ביצה ,בעלי חוד בראשם ,צבעם ירוק־כהה עם
גון סגול .אורך עוקץ הפרי פי  2-1מאורך הפרי .קוטר הפרי
 5-4מ״מ .צבע הכותרת סגול.
( 4ב״ש) סלעים וראשי ערוצים חצציים במדבריות .מצוי .הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1127טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

פגודת סיני F. sinaica Boiss.
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( ) 1הגביע אינו נושר לאחר הפריחה .צמחים קירחים מקריחים
כחלחלים .קוטר הפרי פחות מ־  4מ״מ .אורך עלי־הכותרת 5-3
מ״מ ,צבעם ורוד .הענפים בעלי חריצים וצלעות אורך ,כמעט
רבועים בחתך רוחב.
♦ (ב״ש) ערוצים וסדקי סלעים במדבריות חמים .מצוי .הר
הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1128טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

פגומה קטנת־פרחים F. bruguierei DC.
128
*  .4הגביע נושר לאחר הפריחה .קוטר הפרי עולה על  6מ״מ.
אורך עלי־הכותרת עולה על  6מ״מ .הענפים עגולים בחתך
=> 5
רוחב
 . 5צמחים מכוסים שערות בלוטיות ולעתים דבוקים אליהן גרגרי
חול .העלעלים דמויי סרגל ,לעתים מעט מוארכים ,שפתם
מופשלת לאחור.
♦ (ב״ש) קרקעות חוליות ,מחשופי קירטון וערוצי נחלים
במדבר .מצוי .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהורה,
בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
< $אפריל-יוני( .ציור  ; 1129צילום בעמ ׳  .) 938טיפוס התפוצה :
מזרח סהרו־ערבי.

פגוניה ערבית F. arabica L.
*  . 5צמחים שעירים מאוד ,שעירים או מקריחים .העלעלים דמויי
ביצה או ביצה־הפוכה ,מחודדים בראשם ומעט דוקרניים ,שפתם
אינה מופשלת לאחור.
♦ (ב״ש) ערבות ומדבריות ,מחשופי קירטון ,בין סלעי גיר
ובערוצים בין סלעים מגמתיים .מצוי ,שולט בכתמים .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
מואב ,אדום.
> פברואר-אפריל( .ציור  : 1130צילום בעמ׳  .)938טיפוס
83
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
עדיין לא נערכה בדיקה מעמיקה של מיני הסוג פגודה בארץ.
חלוקת הסוג המובאת כאן היא מעין פשרה בין השקפתו
של זהרי ( ) 1972ושל החוקר המצרי נ .אל־חדידי בעבודות
שפורסמו .דעותיהם חלוקות בעיקר באשר לפגודה רפה .לדעתנו
מצויים במין זה בארץ מעברים הדרגתיים בין צורה קירחת
במדבר שומרון ,לצורה שעירה בנגב ובחלקים ניכרים של סיני
ועד לצורה שעירה מאוד בסביבת אילת ובדרום סיני.

פגוניה רפה F. mollis Deiile

זוגן Zygophyllum
שיחים ,בני־שיח או עשבים חד־שנתיים .העלים בשרניים על פי רוב ,נגדיים ,פשוטים או מורכבים ובעלי 2
עלעלים גליליים או שטוחים .הפרחים בודדים או בזוגות .עלי־גביע ( . 5)- 4עלי־הכותרת( , 5)- 4צבעם לבן,
ל ק־ צ ה ב ה ב או צהוב .אבקנים  : 10-5בבסיס הדרים קשקש או תוספת דמוית כנף .השחלה בעלת 5-4
מגורות .הפרי הלקט בעל  5כנפיים או  5צלעות או  5פסי אורך ,נפתח ב־ 5סדקי אורך או שאינו
נפתח.

עלים
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 . 1עשבים חד־שנתיים ,שרועים .צבע הכותרת צהוב .העלה פשוט.
♦ (ח״ש) קרקעות מלוחות במדבריות חמים .נפוץ ושולט
^
בכתמים .דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :אדום.
 $3פברואר-יוני( .ציור  : 1131צילום בעט׳  .)947טיפוס הת
פוצה :מזרח סודני.

זוגן ?שוט z. simplex L.
* . 1צמחים רב־שנתיים .צבע הכותרת לבן או לבן־צהכהב .העלה
<=> 2
מורכב ,בעל זוג עלעלים
 . 2העלעלים שטוחים ,דמויי ביצה הפוכה ,רוחבם  2-1ס״מ .הפרי
גלילי ,אורכו  3-2ס״מ .עשבים רב־שנתיים.
♦ (ר״ש) כתלים וחורבות .נדיר מאוד .הרי יהודה :עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1132טיפוס התפוצה :מעדב אירנו־
טורני.
זוגן רחב Z. fabagoL.

 .2העלעלים גליליים או חצי־גליליים קוטרם  4-2מ״מ .הפרי קצר
=> 3
מהנ״ל
 . 3בני־שיח מעוצים ,נפוצים .הפרי בעל  5כנפים דקות ורחבות,
אורכו שווה לרוחבן או קטן ממנו .אורך הכותרת עד  15מ״מ.
♦ (ב״ש) מדבריות וערבות בעיקר על סלעי גיר וצור .נ פ ק
מאוד ושולט בשטחים נרחבים .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערכה:
מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  : 1133צילום בעט׳  .)970טיפוס
התפוצה :מזרח סהדו־ערבי.
זוגן השיח Z. dumosum Boiss.

*.
ב׳4 .

 3רב־שנתיים מעוצים בבסיסם ,נדירים .הפרי אינו מכונף .הכותרת
==> 4
"'קצרה מהנ״ל
 . moצמחים מלביניס־כחלחלים ,שעירים .עוקצי הפרחים קצרים
מהפרחים ומהפירות .הפרי בעל  5בליטות דמויות קרן.
♦ (ר״ש) מליחות'רטובות בחוף הים ובמדבר .נדיר .השרון,
פלשת :בקעת ים־המלח ,הערבה.
& אפריל-יולי( .ציור  : 1134צילום בעט׳  .)366טיפוס התפוצה :
סהרו־ערבי.
ז מן לבן Z. album L. f!1.

*  .4צמחים ירוקים בהירים ,קירחים .עוקצי הפרחים ארוכים מהפר
חים ומחפירות .הפרי גלילי בעל  5צלעות.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים ,מניפות סחף או קרקעות מלוחות
רטובות במדבריות חמים .נדיר ,שולט בכתמים .הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה:
ארום.
פברואר-אפריל( .ציור  : 1135צילום כעט׳  .)365טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
ז מן אדים Z. coccineum L.
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קטב Tribulus
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,שעירים ,שרועים על פי רוב .העלים מורכבים־מנוצים ,בעלי 6-4
זוגות עלעלים .הפרחים ,חיקיים ,מול עלים או בין צמרי סעיפים של ענפים .עלי־הגביע  , 5נשארים
או נושרים לאחר הפריחה .עלי־הכותרת  , 5צהובים או צהבהבים .אבקנים  , 10נדירות  ; 5בבסיס
הזירים בלוטות .השחלה יושבת ,בעלת  5מגורות :עמוד־העלי  1או חסר ,הצלקת בעלת  5קרנים.
הפרי מפרדת של  5פרודות חד־זרעיות שאינן נפתחות ונפרדות מציר הפרי בהבשלה :הפרודות
נוקשות ,קוצניות ,מגובששות או מכונפות.
 . 1פרודת הפרי הבשלה בעלת זוג כנפיים מוארכות בשוליה:
הבליטות על הכנפיים עשויות להיות קוצניות או משוננות:
החלק שבין הכנפיים מכוסה גבשושיות וביניהן יוצאות שערות
ארוכות .ענפי הצמח נטויים באלכסון ואינם שרועים על הקרקע
=> 2
* . 1פרודת הפרי הבשל חסרת כנפיים ,כרגיל בעלת  4-2קוצים
שבסיסם עגול ואינו חלק מכנף מוארכת ,ובעלת שערות קצרות
והדוקות :חלק הפרודה שבין הקוצים מגובשש או בעל קוצים
=> 3
קצרים ונוקשים .הענפים שרועים על הקרקע
 . 2הכנף נמשכת ברציפות לכל אורך הפרודה ,צורת הכנף טרפז
והיא משוננת באופן בלתי רגולרי בשפתה.
♦ <ח״ש) קרקעות חוליות וערוצים במדבריות חמים .נדיר.
דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1136טיפוס התפוצה :סודני.

קטב גרול־פנף T. macropterus Boiss.

*  . 2הכנף מופסקת'ל־' 3 -1קוצים משולשים ארוכים ואינה רצופה
לכל אורך הפרי.
♦ (ח״ש) ערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר .בקעת ים־
המלח :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1137טיפוס התפוצה :סודני.
השקפתו של מ .זהרי ( : 1972עט׳ ~) 255על המינים והזנים
המכונפים ב סוג' קו ט ב לא התקבלה על ידי חוקרים שעסקו
בסוג זה בארצות השכנות .אין עדות ממשית למציאותו ב א ח
ישראל ש׳רק טב רף  Tribulus mollis Schweinf.שנאסף בצפון
סיני ומוזכר על ידי מ .זהרי( שם).
קיטב מכניף T. longipetalus Viv.
(ראה שם נרדף)

 ) 1( . 3עלי־הכותרת דמויי סרגל ,צרים .עמוד־העלי חסר.:הצלקת
דמוית פירמידה .הפרודות בעלות  4-2קוצים גדולים וביניהם
קוצים קטנים בגבה של הפרורה .עשבים רעים בשרות מושקים
ובגינות.
♦ (ח״ש) גינות ושדות שלחין .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
החרמון ,הגולן ,מואב ,אדום.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  : 1138צילום בעט׳  .)953טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.

קטב מצוי T. terrestris L.

1136
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*  . 3עלי־הכותרת דמויי ביצה הפוכה ,רחכים .עמוד־העלי ניכר,
הצלקת עגולה או מוארכת .הפרודה בעלת  2קוצים קצרים או
יבלות מחודדות ,ביניהם יש בליטות מעוגלות אך לא קוצים.
צמחי ערוצים במדבר.
♦ (ח״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב :מדבר
יהודה ,בקעת יט־המלח ,הערבה :אדום.
< $ינואר-אפריל( .ציור  .) 1139טיפוס התפוצה :מודח סודני.

קיטב דו״זיזי T. bimucronatus Viv.
ימלו ח N itraria

ב .פוי 3x

1139

פוח •x f

שיחים דוקרניים בעלי ענפים שעירים ,גובהם  2-1מ׳ .העלים
מסורגים או כדורים על ענפים קצרים ,מכחילים ,בשרניים דמויי
יתר בבסיסם ,חרוקים ,מפורצים או קטועים בראשם :עלי־הלוואי
קטנים .הפרח באורך  8-6מ״מ ,נישא על עוקץ ארוך .עלי־הגביע
 , 5אורכם  2מ״מ .עלי־הכותרת  , 5אורכם כפול מאורך הגביע,
צבעם לבן או לבן ירקרק ,שעירים .הפרי בית־גלעין דמוי ענבה
עסיסית אדומה ,בעלת  3צלעות.
♦ (ש׳) מליחות רטובות וסביבת מעיינות במרבד .מצוי ושולט
בכתמים .הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יפ־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  : 1140צילום בעמ׳  .) 965טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
הפרי הבשל נאכל ,טעמו מתיק־מלוח.

ןמלוח פגום N. retusa )Forssk.) Ascherson
זקום Balanites
עצים בגובה עד  6מ׳ או שיחים ,בעלי ענפים קוצניים  :הגוע והענפים
המעוציס ירוקי־קליפה ושעירים בצעירותם :הקוצים יוצאים מחיק
''עלים ,אורכם  0 )4-( 3-1״מ .העלים בעלי זוג עלעלים דמויי ביצה
או עגולים ,שעירים בצעירותם ,נישאים על פטוטרת צרה .אורך
הפרחים  12-8מ״מ ,נישאים על עוקצים קצרים בקבוצות של . 5-3
עלי־הכותרת קירחים ,ארוכים בהרבה מעלי־הגביע ,צבעם ירקרק.
אכקנים  . 10השחלה שקועה ,בעלת  5מגורות .הפרי בית־גלעין,
סגלגל ,מכוסה בשעווה כחלחלה ,ציפתו דקה ,אורכו  0 3-2״מ
י וקוטרו  1.5-1ס״מ.
♦ (ע׳ או ש׳) נאות מדבר ,סלעים וערוצים במדבריות חמים .נדיר.
שומרון ,דרום הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
& פברואר-אוגוסט (-דצמבר)( .ציור  : 1141צילום בעמ׳ .)958
'טיפוס התפוצה :סודני.
מוגן על ידי החוק !

וקום מצרי B. aegyptiaca (L.) Delile

מ שפחת הפשתיים

linaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים או נגדיים ,פשוטים ,מלווים או שאינם מלווים
בבלוטות לוו אי(ב מקו ם עלי־לוואי) .הפרחים נכונים ,רו־מיניים ,בורדים או בתפרחת מסוימת .עלי־גביע
 . 5עלי־כותרת  . 5אבקנים  , 5ערוכים לסירוגין עם  5סטמינודים .השחלה עלית ,בעלת  5-2מגורות:
ובכל אחת כרגיל  2ביציות :עמודי־עלי  . 5-2הפרי הלקט ,נפתח בקשוות .הורעים שטוחים ומבריקים.

משפחת הפשתיים

פ׳שתה Linum
•

T :

סימני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
=> 2
 . 1צבע הכותרת ורוד ,לבן ,כחול או תכלת
=> 6
 . 2צמחים שעירים ,השערות מפושקות .קוטר הפרח הפתוח 3-2
ס״מ .אורך הגביע פי  3-2מאורך ההלקט .צבע הכותרת ורוד,
מרכזה ארגמני.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נפוץ ושולט
בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,אדום.
 $8פברואר-מרס( .ציור  ; 1142צילום בעט׳  .) 938טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

פשתה שעירה L. pubescens Banks et Solander

*.2
.3

צמחים קירחים או מקריחים .צבע הכותרת לבן או תכלת
=> 3
הכותרת לבנה ,קוטרה כ־ 0 3״מ .עלי־הגביע ארוכים פי 3
מההלקט.
( 4ר״ש) ערוצים במדבריות .נדיר .מזרח עמון.
 83מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

פשתה לבנה L. album Kotschy

* .3
.4

הכותרת תכולה ,קוטרה עד  1ס״מ .הגביע קצר או מעט ארוך
=>4
עלי־הגביע דמויי ביצה עד עגולים ,בעלי חוד קטן בראשם,
אורכם  1/2או  2/3מאורך ההלקט .אורך ההלקט  1ס״מ.
צמחים נדירים של עבר הירדן המזרחי .״
( 4ח״ש) ערבות ושדות .נדיר .הגלעד ,עמון ,אדום.
 83אפריל( .ציור  .) 1143טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

פשתת הערבות L. peyronii Post
ד .ע

*  . 4עלי־הגביע מוארכים ,דמויי ביצה ,מתחדדים בהדרגה ,אורכם
כאורך ההלקט .אורך ההלקט  8-5מ״מ .צמחים של הגלילות
=>5
 . 5אורך ציפורן הכותרת כחצי מאורך הטרף .ההלקט נפתח
בהבשילו.
( 4ח״ש או ד״ש) שדות בור :קרקעות כבדות וכיצתיות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
יהודה :הגולן ,הגלעד.
 83מרס-אפריל( .ציור  .) 1144טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
bienne MillerL.
פשתה צרת־עלים
(ראה שם נרדף)
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*. 5

.6
לוואי בבסיסם
עלי־הכותרת  12-7מ״מ.
בבסיסם

ון ,השפלה ,הרי יהודה:

הגביע
ארוכים מההלקט

\

.9

ציפורן הכותרת ארוכה פי  1.5-1מהטרף .ההלקט הבשל אינו
נפתח .אורך ההלקט  8-7מ״מ.
( 4ח״ש) בתות וקרחות חורש .נדיר .פליט תרבות בגלילות
היפ־תיכוניות.
> מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :צמח תרבותי.
88
פשתה תךבותית L. usitatissimum L .
( ) 1אורך עלי־הכותרת  30-15מ״מ .העלים בעלי בלוטות
=> 7
העלים ללא בלוטות לוואי
=־> 9
צמחים חד־שנתיים .ההלקט אינו נפתח .עלי־הגביע דמויי
סרגל ,אורכם פי  3-2מאורך ההלקט .צבע הכותרת צהוב 
לימון.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור .מצוי .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר שומרון :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 1145טיפוס התפוצה :צפון ים־
תיכוני.
מצויה L. nodifiorum L.
* |  Tפשתה
«
T
צמחים רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה .ההלקט נפתח .עלי־
דמויי ביצה ,מוארכים או דמויי אזמל ,קצרים או
■=> 8
העלים חובקים את הגבעול בבסיסם ,בעלי חוד בראשם.
התפרחת בת  2או יותר פרחים .צבע עלי־הכותרת צהוב־כתום,
אורכם עולה על  2ס״מ.
 4בתות ,שדות בור ,ערבות .מצוי .עמק עכו ,פלשת :עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> מרס-מאי( .ציור  .) 1146טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
88
טורני.
פשתה גרילה L. mucronatum Bertol.
(ראה שם נרדף)
העלים מוצרים כלפי בסיסם וכלפי ראשם .הפרחים נישאים
בורדים בראשי ענפים .צבע עלי־הכותרת צהוב־לימון ,אורכם
פחות מ־ 2ס״מ.
( 4ר״ש) מורדות אבניים בפסגת החרמון ,חורבות בשאר
הגלילות .נדיר מאוד .השרון :בקעת חולה ,מדבר יהודה,
ערבות היררן :החרמון.
 #מאי-יוני( .ציור  : 1147צילום בעט׳  .)952טיפוס התפוצה :
מערב אירנו־טורני.
פשתה אךסית L. toxicum Boiss.

( )6עשבים רב־שנתיים קירחים .עלי־הגביע אינם ארוכים
מההלקט .העלים מחוספסים ,התחתונים נגדיים ,העליונים
מסורגים .אורך עלי־הגביע  5-3מ״מ .אורך עלי־הכותרת
 ) 12-( 10-8מ״מ.
( 4ר״ש) ביצות .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת.
> אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1148טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
88
פשתת הח 1ף L. maritimum L.
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*  .9עשבים חד־שנתיים .עלי־הגביע ארוכים מההלקט .העלים
■־־• 10
 . 10אורך עלי־הגביע  3-2.5מ״מ .אורך עלי־הכותרת  4.5-3.5מ״מ
אורך ההלקט  2מ״מ .העלים חלקים .צמחים עדינים ,זקופים.
♦ (ח״ש) מחשופי אבן־חול .נדיר .החר מון(בין מג׳רל שמם
למסעדה).
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

פשתה משלשת

l. trigynum l .

* . 10אורך עלי־הגביע  6-4מ״מ .אורך עלי־הכותרת  8-6מ״מ.
=> 11
 . 11צמחים בעלי עלים מחוספסים וגבעולים אשונים .התפרחת
צפופה ,דמוית שיבולת :עוקצי הפרחים עבים ,קצרים מהגביע.
הפרחים קצרים מהעלים הסמוכים להם .אורך ההלקט 2.5-2
מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
< $מרס-אפריל( .ציור  : 1149צילום בעט׳  .) 952טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.

אשונה L. strictum L.
פשתה
T
ן-
• ן T
* . 11צמחים בעלי גבעולים דקים ועדינים .התפדחות מרווחות,
נישאות על ענפים ארוכים ודקים :עוקצי הפרחים דקים,
ארוכים מהגביע או שווים לו באורכם .העלים הסמוכים
לפרחים אינם ארוכים מהם .אורך ההלקט  3מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות ,קרקע אבנית .מצוי .חוף הגליל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :מדבר שומרון:
הגולן.
מרס-מאי( .ציור  : 1150צילום בעט׳  .)952טיפוס התפוצה :
צפון יס־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

פשתת המכבד L. corymbulosum Reichenb.

מעזפחת החלבלובי-ים

euphorbiaceae

עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים ,שיחים או עצים ,לעתים קרובות בעלי מיץ חלבי .העלים מסורגים או
לעתים נגדיים ,פשוטים (בארץ) ,בעלי או חסרי עלי־לוואי .הצמחים חד־ביתיים או רו־ביתיים .הפרחים
קטנים ,על פי רוב חד־מיניים ,נכונים ,ערוכים באשכולות חיקיים ,בקבוצות או בתפרחות מסוימות.
העטיף כפול או פשוט או חסר :מספר איבריו בכפולה של  . 5הפרי הלקט בן  3-2מגורות הנפתחת
על ירי קשוות :בכל מגורה  2-1זרעים .הזרעים בעלי גופיף שומני(קרונקולה) לעתים קרובות.
 . 1צמחים מכילי מ ק חלבי .הפרחים ערוכים במעין סוכך ,חסרי עטיף ,מקובצים בתפרחת קטנה בעלת
מעטפה כללית (ציורים .) 1159 , 1158
=> עט׳  403חלבלוב Euphorbia
=> 2
* . 1צמחים מכילי מוהל לא חלבי .הפרחים שונים מהנ״ל כל פרח בעל עטיף משלו
 . 2צמחים דו־ביתיים .העלים נגדיים .הפרחים האבקניים ערוכים בעגילים בקצות ענפים או  2-1ביחד
בחיק עלים.
=> עט׳  402מךקולית Mercurialis
=> 3
*  . 2צמחים חד־ביתיים .העלים מסורגים
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משפחת החלבלוביים
שיחים או עצים קטנים העלים דמויי תריס ,מחולקים כעין כף־היד ,רוחכם מ־  6ם״מ ומעלה .הר,לקט
כרגיל מכוסה זיפים ,אורכו  3-1ס״מ.
=> עמ׳  402קיקיון Ridnus
עשבים או שיחים נמוכים .העלים תמימים או משוננים ,אינם דמויי תריס .ההלקט קטן מהנ״ל ואינו
=־> 4
מכוסה זיפים
אורך העלים  9-2ס״מ .השחלה והפרי בעלי  3מגורות חד־זרעיות.
=> עט׳  401לשישית chrozophora
אורך העלים עד  1ס״מ .הפרי בעל  3מגורות ,בכל אחת יש  2זרעים ,או הפרי בעל  6מגורות
*=5 >5
הגבעולים שרועים ,עשבים רב־שנתיים בעלי בסיס מעוצה .הפרחים הנקביים בעלי עלי־כותרת לבנים
קטנים.
=> עמ׳  400שלוחית Andrachne
הגבעולים זקופים ,עשבים חר־שנתיים .הפרחים חסרים עלי־כותרת.
=> עט׳  400פילנתוס Phyiianthus

ב לו חי ת Andrachne
עשבים רב־שנתיים שרועים ,חד־ביתיים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת :עלי־הלוואי קטנים .הפרחים
קטנים 3-1 ,בחיק עלים .הגביע בעל  5אונות .עלי־הכותדת קרומיים ,קצרים מהגביע .הפרחים האבקניים
בעלי  6-5אבקנים שזיריהם חופשיים או מאוחים מעט בבסיס ,ובעלי עלי מנוון .הפרח העלייני בעל כותרת
מנוונת :שחלה בעלת  3מגורות עם  2ביציות בכל אחת :עמודי־עלי  , 3מחולקים ל־  . 2הפרי הלקט בן 3
מגורות ,נפתח על ידי  3קשוות :בכל מגורה  2זרעים מצולעים.
 . 1צמחים קירחים כחלחלים .העלים דמויי ביצה או ביצה הפוכה.
השחלה קירחת.
/\°
( 4ר״ש) בתות ,ערבות ,סדקי סלעים ,גינות ,אשפתות .מצוי.
חוף הכרמל ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& פברואר-אוגוסט( .ציור  : 1151צילום בעט׳  .)963טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שלוחית קרחת A. teiephioides L .

* . 1צמחים שעירים ירוקים .העלים דמויי כליה או עגולים .השחלה
שעירה.
( 4ר״ש) ערוצים ,סדקי סלעים במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה:
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1152טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
שלוחית שעירה A. aspera Sprengel

פילנתוס Phyiianthus
עשבים חד־שנתיים ( ב א ^  ,עדינים ,זקופים ,גובהם  30-20ס״מ.
העלים מסורגים ,עגולים או דמויי ביצה הפוכה ,ערוכים בשני

משפחת החלבלוביים
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טורים ,יושבים או בעלי פטוטרת קצרה .הפרחים חד־מיניים (הצמח
חד־ביתי) ,חיקיים ,זעירים ,נישאים על עוקצים ארוכים פי 3-2
מהפרחים :כל עוקץ נושא פרח נקבי ו־  3-2פרחים זכריים .עלי־
הגביע בעלי שפה קרומית .עלי־הכותרת חסרים .הפרי הלקט בעל 6
מגורות חד־זרעיות.
♦ (ח״ש) חממות מושקות בקיץ .נדיר .השרון ,פלשת :הגליל
התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה.
 #ספטמבר-דצמבר .טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
פילנתוס עגיל־עלים p. rotundifoiius Wind.

ל שי שית C hrozophora
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,בעלי שערות כוכביות או
ועלי־לוואי .הפרחים חד־מיניים  :הצמחים חר־ביתיים .הפרחים
שיבולת :עלי־הכותרת  , 5ערוכים לסירוגין עם עלי־הגביע:
עמוד מרכזי .הפרחים העלייניים ערוכים  4-1יחדיו מתחת
סטמינודים  5או חסרים :השחלה בת  3מגורות חד־זרעיות:
הלקט בעל  3מגורות חד־זרעיות .הזרעים מצולעים.

קשקשים .העלים פשוטים ,בעלי פטוטרת
האבקניים ערוכים באשכולות חיקיים דמויי
האבקנים  , 15-5זיריהם מאוחים ויוצרים
לפרחי הזכר :עלי־כותרת  5או חסרים:
עמורי־עלי  , 3כל אחד מחולק ל־ . 2הפרי

 . 1בני־שיח זקופים ,ירוקים ,מכוסים שערות כוכביות ,גדלים בע 
רוצים בררום־הנגב והערבה .ההלקט מכוסה קשקשים משוננים
או ריסניים ולצדם גבשושים בולטים .אורך הזרעים  5-4מ״מ.
♦ (ב״ש) ערוצים במניפות סחף ובין סלעים ,מדבריות חמים.
נדיר .דרום הנגב :הערבה :אדום.
׳&׳ מאי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :סודני.

לשישית השיח C. oblongifolia (Delile) Sprengel
* . 1חד־שנתיים ירוקים ,אפורים או מלבינים ,מכוסים שערות כוכ 
ביות ,גדלים בעיקר בבתי־גידול מופרעים .קשקשי הפרי אינם
=־> 2
משוננים או ריסניים .אורך הזרעים עד  4מ״מ
 . 2ההלקט מכוסה בצפיפות שערות כוכביות .אבקנים כ־ . 15הזרעים
חלקים .פני הטרף מקומטים באופן בלתי רגולארי.
♦ (ח״ש) שקעים מוצפים באופן עונתי בקרקעות חוליות.
נדיר .השרון ,פלשת :מערב הנגב.
& אפריל-נובמבר( .ציור  .) 1153טיפוס התפוצה :סודני.

לשישית מקמטת c. plicata (Vahi) Sprengel
*  . 2ההלקט מכוסה קשקשים בלבד .אבקנים ער  . 10הזרעים מגו־
•=> 3
בששים .פני הטרף ישרים
 . 3העלים ירוקים או ירוקים־אפורים ,מכוסים שערות כוכביות.
מספר האבקנים ( .) 11-( 10)- 9ההלקט מכוסה קשקשים ומגוב־
שש .המוהל הירוק של הפרי מכחיל לאחר כ־ 20ד׳.
♦ (ח״ש) שדות גידולי קיץ ,שדות חרושים או נטושים  ,בתי־
גידול מופרעים .נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& מאי-אוקטובר (ציור  : 1154צילום בעט׳  .)960טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.

לשישית הצפעים c. tinctoria (L.) a . Juss.
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*  . 3העלים מלבינים ,מכוסים בצפיפות שערות כוכביות .מספר
האבקנים  .) 7-( 5-3ההלקט מכוסה קשקשים וחסר גבשושים.
המוהל הירוק של הפרי מכחיל לאחר שניות ספורות.
♦ (ח״ש) שדות ,בתי־גירול מופרעים ,אשפות .מצוי .חוף
הגליל ,פלשת; שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,מואב ,אדום.
& אפריל־נובמבר( .ציור  .) 1155טיפוס התפוצה :דרום־מזרח
יפ־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

לשישית הנוצין

obliqua (Vahl) SprengelC.

מ ו קו לי ת Mercurialis
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צמחים חד־שנתיים ,דו־ביתיים ,מקריחים ,זקופים .העלים נגדיים,
משונניס־חרוקים ,בעלי פטוטרת .הפרחים האבקניים ערוכים בשי 
בולים ארוכות עוקץ בקצות ענפים או בחיק עלים ובולטים מעליהם,
עטיפם בעל  3אונות ירוקות דמויות ביצה ,אורכן  2-1.5מ״מ!
אבקנים  . 12-8הפרחים הנקביים יושבים  2-1ביחד בחיק עלים;
עלי־העטיף דמויי ביצה ,מאוחים בבסיסם .רוחב ההלקט  4-3מ״מ,
בעל  )3-( 2מגורות חד־זרעיות ,מכוסה זיפים ,נפתח בעת ההבשלה.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,אשפתות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרכר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $$דצמבר-מאי( .ציור  ; 1156צילום בעמ ׳  .)961טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ויס־תיכוני.

מרקולית ITמצויה
־ • 1 1

פדחיס חיקיים

M.annua

קיקיון R idnus
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שיחים חר־ביתיים קירחים ,מכחילים ,גובהם  4-1מ׳ .העלים מסורגים,
דמויי תריס ,מחולקים כעין כף־היד ל־  11-7אונות ,רוחבם 30-6
ס״מ ,בעלי פטוטרת ארוכה ; עלי־הלוואי מאוחים .הפרחים ערוכים
בתפרחות גדולות חיקיות או בראשי ענפים ,בעלי  5-3עלי־עטיף
עשבוניים .הפרחים האבקניים מרובי־אבקנים שזיריהם מאוחים.
הפרחים העלייניים בעלי שחלה בת  3מגורות ועמוד־עלי מפוצל
ל־  3או  . 6ההלקט מתפרק ל־ 3חלקים חר־זרעיים .הזרעים גדולים,
חלקים ,מנומרים ,בעלי קרונקולה בראשם.
♦ (ש׳) בתי־גידול מופרעים ,ערוצי נחלים .מצוי .חוף הגליל,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :הגולן ,מואב.
 #מרס-נובמבר( .ציור  : 1157צילום בעט׳  .)963טיפוס התפוצה:
סובטרופי וטרופי.
מוצאו כנראה מאפריקה הטרופית ,התפשט והתאזרח בתקופה קרומה.
הזרעים משמשים להפקת שמן קיק.

קיקיון מצוי

r . communis L.
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ד .פרח עליני

ה .פרח אכקני

ד .פרח עליני
ה .פרח אכקני

ג .אונת מעטפת
ב.כוסית
1159

1158

חלבלוב מצוי
תפרחת (סכימתי)

חלבלוב השמש
תפרחת(סכימתי)

חלבלוב Euphorbia
עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים או בני־שיח ,חד־ביתיים ,בעלי מיץ חלבי .העלים מסורגים ,לפעמים נגדיים,
פשוטים! עלי־הלוואי קטנים או חסרים .הפרחים האבקניים והעלייניים ערוכים בתפרחת קטנה המכונה
״כוסית״ (ציורים  ,) 1159 , 1158בעלת מעטפת כללית מאוחת־עלים הדומה לעטיף של פרח ולה 5-4
אונות במסורג עם  5-4בלוטות! לפעמים הבלוטות צבעוניות ובעלות תוספת לבנה או צבעונית!
כל כוסית מכילה פרח עלייני אחד ופרח או מספד פרחים אבקניים! לעתים קרובות מספר כוסיות
סמוכות יוצרות תפרחת דמוית סוכך! הפרח העלייני בעל שחלה בת  3מגורות ועם  3או  6צלקות
הנישאת על עוקץ .הפרח האבקני כולל אבקן אחד ובעל חפה זעיר בבסיסו .הפרי הלקט בעל  3מגורות
חד־זרעיות ,נפתח לעתים קרובות בבת־אחת (״התפוצצות״) תוך זריית הזרעים למרחק .הזרעים בעלי או
חסרי תוספת שומנית (קדונקולה).
 . 1עלי־הגבעול נגדיים ,בסיסם לא סימטרי ,בעלי עלי־לוואי קטנים.
התוספות לבלוטות המעטפת תמימות או בעלות אונות מעוגלות
=־>2
העלים
עלי־לוואי!
הסמוכים לתפרחות נגדיים לעתים! לעתים רחוקות עלי־הגבעול
נגדיים ,אך אז התוספות לבלוטות בעלות קרניים או משוננות
=־> 12
והשיניים חרות בראשן
 .2העלים תמימים ואם חרוקים ובעלי שיניים מרוחקות ,הזרע חלק
=>3
=>4
הזרעים בעלי גומות
 . 3צמחים קירחים הגדלים בחולות החוף .ההלקט קירח .הזרעים
הבשלים חלקים.
♦ (ח״ש) חולות החוף .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון,
פלשת.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 1160טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
חלבלוב שרוע

*  . 3צמחים שעירים או לעתים רחוקות קירחים .גדלים במדבריות
חמים ,ההלקט שעיר או קירח .הזרעים בעלי גומות.
♦ (ח״ש) ערוצים וקרבת סלעים במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב! בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 1161טיפוס התפוצה :סודני.
חלבלוב גרגירי granulata Forssk.

1160

ג.כלוטה
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 )2( . 4הכוסיות ערוכות ב תפ חזו ת דמויות כדור שקוטרן כ־ 1ס״מ.
הענפים שרועים או אלכסוניים .אורך העלים עד  4ס״מ .ההלקט
מכוסה שערות הדוקות.
♦ (ח״ש) גינות מושקות ,שדות שלחין ,משתלות .מצוי.
השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקצת כנרות ,מדבר
יהודה ,בקעת ים־המלח  :הגולן.
& יולי־נובמבר( .ציור  : 1162צילום בעמ׳  .)947טיפוס הת
פוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הטרופית ,נאסף בארץ לראשונה
ב־. 1924

(ראה שם נרדף)

בתפרחת דמוית סוכך
ההלקט קירח
ההלקט שעיר

חלבלוב הפרורים E. hirta L.

הכוסיות אינן ערוכות בתפרחות כדוריות אלא בוררות או
=>5
■=>6
=>8
צמחים זקופים .העלים משוננים כמסור ,מחודדים בראשם,
מנוקדים באדום ,אורכם  )36-( 30-10מ״מ .התוספות לבלוטות
המעטפות לבנות ,מעוגלות.
( 4ח״ש) גינות מושקות ,שדות שלחין ,משתלות ואשפתות.
נדיר מאוד .חוף הכרמל; הרי יהודה :בקעת חולה.
אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 1163טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
חלבלוב נטוי E. maculata L.
(ראה שם נרדף)
*  .6צמחים שרועים .העלים תמימים או משוננים ומעוגלים בראשם
=> 7
צמחים קירחים :הגבעולים ירוקיס־בהירים עד מלבינים .העלים
תמימים ,אורכם  3-1מ״מ ,רוחבם  3-2מ״מ ,צבעם ירוק מלבין:
עלי־הלוואי מאוחים ,משולשים .הזרע בעל  4צלעות ,כל צלע
בעלת  4-3שקעי רוחב לא ברורים ,אורכו  0.8מ״מ .בלוטות
המעטפת סגלגלות ,צבען אדום או סגול כהה ,התוספות שלהן
לבנות ,תמימות או בעלות אונות מעוגלות ,רוחבן פי 3-1
מרוחב הבלוטות.
( 4ח״ש) בתי־שלחין ,סדקי מדרכות .נפוץ מאוד .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן.
& אפריל-אוקטובר .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,נאסף לראשונה בשנות ה־ : 70מתפשט בבתי־שלחין
וסביר כי נמצא גם בגלילות נוספות.

חלבלוב זוחל E. serpens Kunth
*  . 7צמחים שעירים ,השערות מפושקות דלילות או צפופות :הגב 
עולים מאדימים .העלים דמויי ביצה ,משוננים או חרוקים,
אורכם ( ) 11-( 7-3 )- 1מ״מ :עלי־הלוואי דמויי זיף .הזרע בעל
 4צלעות ,כל צלע בעלת קמטי רוחב ברורים ,אורכו  1מ״מ.
בלוטות המעטפת סגלגלות ,אדומות או אדמדמות ,התוספות
שלהן לבנות ובעלות  3שיניים או אונות ברורות .הגבעולים
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מאדימים .לפעמים ההלקט מכוסה שערות מפושקות.
♦ (ח״ש) שדות שלחין ,גינות ,משתלות ,אשפתות .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון! הגולן.
& אפריל-ספטמבר( .ציורים  .) 1166 , 1164טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ומערב אי תו־ טורני.
חלבלוב עגל־עלים :e L.
( )5שערות הפרי מפושקות ,מצויות בעיקר על הקרין שבגב
כל מגורה (בין התפרים) .בלוטות המעטפת סגלגלות ,אדומות
או ארגמניות כהות! התוספות ורודות ,רוחבן כמעט כרוחב
הבלוטה עצמה .הגבעולים שרועים ,אדמדמים או אדומים.
עלי־הלוואי דמויי מרצע ,אדמדמים ,שעירים .הזרעים בעלי 4
מקצועות חרים ובעלי קמטי רוחב ברורים לאורך הצלעות.
♦ (ח״ש) גינות מושקות ,שדות שלחין ,סדקים במדרכות.
נפוץ מאוד .השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,בקעת ים־המלח ,הערבה!
הגולן.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1165טיפוס התפוצה :צפון
אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה :מתפשט בבתי־שלחין.
הלבלוב פושט \ iton
השערות הדוקות או מפושקות ומצויות על כל הפרי .בלוטות
־־> 9
המעטפת ירוקות או צהבהבות אך לא אדומות
צמחים זקופים .העלים מצויירים ,בעלי כתמים בהירים או
אדומים ,בעיקר על העורק המרכזי ,שפתם משוננת או חרוקה.
הגבעולים אדמדמים .שערות הפרי מפושקות ,מסולסלות מעט.
הזרע בעל  4צלעות ,לאורכן שקעים מעטים לא ברורים.
בלוטות המעטפת עגולות עם תוספות לבנות או ורודות
שרוחבן פי  3-2מקוטר בלוטות המעטפת.
♦ (ח״ש) גינות מושקות ,בתי שלחין .נפוץ מאוד .השרון,
פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר יהודה ,הערבה! הגולן.
&י אפריל-ספטמבר( .צילום בעט׳  .) 959טיפוס התפוצה:
אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה! מתפשט בבתי־שלחין.
חלבלוב שעיד־פוי Kiotzsch

*  .9צמחים שרועים .העלים אינם מצויירים ,שפתם תמימה או
=־> 10
חרוקה .שערות הפרי ישרות
 . 10שערות הפרי מפושקות.
♦ (ח״ש) שדות שלחין ,גינות ,משתלות ,אשפתות .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון! הגולן.
♦ אפריל-ספטמבר( .ציורים  .) 1166 , 1164טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
חלבלוב עגל־עלים 1166.

E. chamaesyce L
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)! .שערות הפרי הדוקות

ג .כוסית

כ .עלים

ם ,אורכו  0.8מ״מ ,בעל

<=> 11
צלעות מקומטות לרוחבן.
בעל 4
מ״מ,
העלה ירוק ,ללא כתם אדום .צמחי מרבר שרועים ,בעיקר
בבתי־גידול טבעיים.
< 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .דרום פלשת! בקעת ים־
המלח ,הערבה.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 1167טיפוס התפוצה :סודני.
forskalii GayE.
חלבלוב מ צ ף
(ראה שם נרדף)
 4צלעות וכל צלע בעלת
רוב בעל כתם אדום בצרו
על פי
העלה
העליון ,סביב העורק המרכזי .בלוטות המעטפת סגלגלות,
צבען ירקרק :התוספות לבנות או ורודות ,תמימות או בעלות
 3אונות קהות ,רוחבן פי  3-2מרוחב בלוטות המעטפת.
צמחים של סביבת האדם.
( 4ח״ש) בתי־שלחין ,סדקי מדרכות ,צדי דרכים מרוססות
בקוטלי עשבים .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,שומרון,
הרי יהודה :בקעת כנרות ,מדבר יהורה.
אפריל-אוקטובר( .צילום בעט׳  .)959טיפוס התפוצה:
אמריקאי.
נאסף לראשונה כ־ 1974בסביבת בת־שלמה .מתפשט בבתי־
שלחין.
חלבלוב מ.אךים E. supina Rafin.

 ) 1( . 12צמחים זקופים ,צמירים.,לבנים .העלים נגדיים ,בסיסם
סימטרי ,בעלי פטוטרת .בלוטות המעטפת משוננות ,השיניים
מחודדות בראשן .הזרעים בעלי  4צלעות ,מגובששים.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ,שדות חרושים ,כרמים וגידולי
קיץ .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון-,
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדכר -שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגלעד ,עמון ,מואב.
 >83מאי-אוקטובר( .ציור  .) 1168טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב איתו־טורני.
petiolata Banks et SolanderE.
חלבלוב צמיר
(ראה׳שם נרדף)

י ♦יי

«

!  .פ ח

האדמה

ארמתיים

* . 12העלים מסורגים ,ואם נגדיים-הצמחים קירחים ובלוטות המ 
עטפת תמימות או בעלות זוג קרניים בשפתן אך לא משוננות
=> 13
בני־שיח ,שיחים או עשבים רב־שנתיים=־>14
עשבים חד־שנתיים■=>24
בני־שיח או שיחים ,חלקיהם המעוצים מצויים מעל פני
=־15-
* . 14עשבים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה אך מרבית חלקם העל־
אינו מעוצה=>18
 . 15שיחים ,גובהם  0 200-50״מ .אורך העלים  10-6ס״מ .בלוטות
המעטפת בעלות קרניים שאורכן קטן מרוחב הבלוטה.
( 4ש׳) צוקים .נדיר מאוד .הכרמל.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 1169טיפוס התפוצה :צפון ומערב
ים־תיכוני.

חלבלוב השיח E. dendroides L.
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* . 15בני־שיח ,גובהם אינו עולה על  60ס״מ .אורך העלים אינו
עולה על  2ס״מ .בלוטות המעטפת חסרות קרניים ואינן
=> 16
משוננות
 . 16בני־שיח בעלי ענפים דוקרניים ,גדלים ברום  2,200-1,900מ׳
בחרמון .הבליטות שעל ההלקט פחוסות וחצי־כדוריות.
( 4ב״ש) מדרונות אבניים וסלעיים .נדיר .החרמון.
&י אפריל-יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

חלבלוב קוצני E. erinacea Boiss. et Kotschy
* . 16בני־שיח הגדלים בגלילות היס־תיכוניות והמדבריות ברום
שאינו עולה על  1,300מ׳ .הבליטות שעל הפרי דמויות חרוט
=> 17
 . 17התפרחות ערוכות בסוככים בני  6-3קרניים! בראש כל קרן
ערוכות  3-1כוסיות .עלי־מעטפת הסוכך מצהיבים לקראת ב•
עונת הפריחה והשיחים מצהיבים למרחוק .צבע הגבעולים
הסמוכים לתפרחות ירוקים־צהבהבים .צמחי הגלילות הים־
תיכוניות.
( 4ב״ש) בתות ,גריגות וגלי אבנים .מצר .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  ! 1170צילום בעמ׳  .) 947טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
E. hierosolymitana Boiss.
הלבלוב מגב
(ראה שם נרדף)
* . 17התפרחות ערוכות בסוככים בני  )4 -( 3-1קרניים! כל קרן
נושאת כרגיל כוסית אחת .העלים הסמוכים לתפרחות אינם
מצהיבים לקראת עונת הפריחה .צבע הגבעולים הסמוכים
לתפרחות אדמדם .צמחי סלעים במדבר.
( 4ב״ש) סדקים וכיסי קרקע בסלעי מדבר .נדיר .הר הנגב,
דרום הנגב.
מרס-אפריל( .צילום בעט׳  .) 947טיפוס התפוצה  :אירנו־
טודני.

(ראה שם נרדף)

חלבלוב הרמון E. ramonensis Baum־/

 ) 14( . 18בלוטות המעטפת חסרות קרניים ,הן דמויות ביצה ואינן
=> 19
משוננות .שפת העלה משוננת
* . 18בלוטות המעטפת בעלות קרניים .שפת העלה תמימה => 20
 . 19צמחים הגדלים בביצות ובגרות נחלים .העלים בעלי שערות
ארוכות ,מפושקות וצפופות .אורך ההלקט  4-3.5מ״מ .הזרעים
מכוסים בליטות קטנות.
( 4ר״ש) ביצות וגדות מזרות .נדיר .השרון! בקעת חולה.
& יוני-אוקטובר\(ציור  .) 1171טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

חלבלוב שעיר E. hirsuta L.

* . 19צמחים בעלי פקעת־שורש ,הגדלים במדרונות חצציים ,בין
אבנים בחרמון .העלים מכוסים בדלילות בשערות קטנות
ורכות .אורך ההלקט  3מ״מ .הזרעים חלקים.
( 4ד״ש) מדרונות חצציים! רום  2,100-1,900מ׳ .נדיר
מאוד .החרמון.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני הררי.
חלבלוב אפיוס E. apios L.
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=> 21
 ) 18( . 20הזרעים מגובששים
=> 22
*  . 20הזרעים חלקים
 . 21צמחי ערבות של עמון ואדום .בלוטות המעטפת כעלות קרניים
משוננות בראשן על פי רוב.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר מאוד .עמון ,ארום.
 88אפריל( .ציור  .) 1172טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

חלבלוב המדבר E. cheiradenia Boiss. et Hohen.

*  .21צמחי מדרונות אבניים וראשי גבעות סחופות־רוח בחרמון.
קרני בלוטות המעטפת אינן משוננות בראשן .עלי־מעטפת
הסוכך והמעטפת שמתחת לכוסית צהובים ובולטים בעת
הפריחה.
( 4ר״ש) מדרונות :רום  2,200-1,800מ׳ .מצוי .החרמון.
 48מאי-יולי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.

חלבלוב מול־הלבנון E. antiiibanotica Mouterde
הרסס של חוף היס־התיכון .העלים
ס״מ ,יושבים וחובקים מעט את
בראש בלוטות המעטפת קצרות.
בגבן וחסרות קרין .הקרונקולה

 )20( . 22צמחים הגדלים באזור
מכחילים ,אורכם ) 3 -( 2-1
הגבעול בבסיסם .הקרניים
מגורות ההלקט מעוגלות
בראש הזרע זעירה.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות לאורך החוף .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 88אפריל-אוגוסט( .ציורים  .) 1181 , 1173טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

חלבלוב ה;ם E. paralias L.
*  . 22צמחים הגדלים במרוחק מהים ואם בקרבת הים ,העלים בעלי
פטוטרת .הקרניים שבראש בלוטות המעטפת ארוכות .מגורות
=> 23
ההלקט בעלות קרץ בגבן
 . 23צמחים הגדלים במישור החוף .העלים בעלי פטוטרת ,לפחות
התחתונים שבהם מעוגלים בראשם .קרני בלוטות המעטפת
ארוכות בהרבה מרוחב בלוטות המעטפת .אורך ההלקט כ־ 4
מ״מ.
( 4ר״ש) בתות וחורשים  :קרקעות חוליות .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הרי יהודה ,צפון הנגב.
 88מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1174טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

חלבלוב החוף E. terracina L.
*  . 23צמחים הגדלים בערבות ובחרמון .העלים חסרי פטוטרת,
מחודדים בראשם .ק תי בלוטות המעטפת קצרות מרוחב
הבלוטות .אורך ההלקט  7-5מ״מ.
( 4ר״ש) ערבות ומדרונות אבניים .נדיר .החרמון ,הגלעד,
עמון ,ארום.
אפרל -אוגוס ט( .ציורים  .) 1180 , 1175טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.

הלבלוב ענף E. macroclada Boiss.
 ) 13( . 24בלוטות המעטפת בעלות קרניים או דמויות סהר ,לעתים
רחוקות הבלוטות מצוייצות או הכוסית חסרת בלוטות => 25
*  . 24בלוטות המעטפת חסרות קרניים ,עגולות ,דמויות ביצה או
=> 33
קטועות

משפחת החלבלוביים
. 25

הזרעים חלקים .העלים מכחילים :אלו הסמוכים לתפרחת
מורחבים בבסיסם ,מ תרי ם בראשם לחוד ארוך ושונים מעלי
הגבעול דמויי הסרגל .בלוטות המעטפת בעלות  4-2קרניים
תמימות או מפורצות בראשן או בלוטות המעטפת שסועות
ל־  10-6אונות.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקעות חוליות בערבות ובמדבריות.
מצוי .פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,דרום הנגב :הערבה:
עמון ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1176טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.

(ראה שם נרדף)

. 26

. 27
*. 27
. 28

ב .פרי11
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 1176ד .בלוטה

חלבלוב.קהירי E. retusa Forssk.

■=»26
הזרעים מגובששים ,מרושתים או מגוממים
העלים נגדיים ,סימטריים בבסיסם .קרני בלוטות המעטפת
ארוכים מרוחב הבלוטה.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .אדום.
 88אפריל (ציור  .) 1177טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
חלבלוב דחוס E. densa Schrenk
התחתונים) מסורגים =»27
העלים (לפחות
הזרעים מרושתים ,מגובששים ,מקומטים או מגוממים (ללא
=>28
הזרעים בעלי חריצי אורך ,או חריצי רוחב או חריצי אורך
=>30
(הערוכים בסדר קבוע)
העלים התחתונים נימיים או מחטניים (דומים לנבטי אורן),
צפופים ,נושרים לפני הפריחה ומותירים צלקות נקודתיות
צפופות על הגבעול; העלים המלווים את התפרחות רמויי
ביצה רחבה או מעויין רחב ובעלי חוד קצר.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ,שדות בור או שדות חרושים
לקראת תבואות קיץ או לאחר שתבואות החורף נקצרו .מצוי.
חוף הגליל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד,
מואב.
 86מאי-אוקטובר( .ציורים  : 1179 , 1178צילום בעט׳ .)959
טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
חלבלוב ארפ־צובא E. aieppica L .
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משפחת החלבלוביים
*  . 28עלי הגבעול אינם נימיים ואינם מותירים צלקות כנ״ל :בעת
=> 29
הפריחה נותרים עלים על הגבעולים על פי רוב
 .29עלי הגבעול דמויי סרגל ,קטועים בראשם ובעלי חור פתאומי,
רוחבם  3-2מ״מ ; העלים הסמוכים לתפרחת דמויי ביצה רחבה.
קרני בלוטות המעטפת ארוכים פי  4-2מרוחב הבלוטות .אורך
ההלקט  4-3מ״מ .אורך הזרע  2מ״מ.
( 4ח״ש) בתות ושדות .נדיר .פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד.
 $3פברואר-יוני( .ציור  .) 1182טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
הלבלוב מקרין E. reuteriana Boiss.
*  . 29עלי הגבעול דמויי סרגל או סרגל־מויארך ,מוצרים בהדרגה
כלפי ראשם ,רוחבם  2-1מ״מ :העלים הסמוכים לתפרחת
רומים להם בצורתם או דמויי אזמל צר .אורך ההלקט 2-1
מ״מ אורך הזרע  1מ״מ .קרני בלוטות המעטפת ארוכות מעט
מרוחב בלוטות המעטפת.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .מצוי .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב :בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מרבד שומרון :הגולן.
&י ינואר-אפריל( .ציור  .) 1183טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.
• t - -1

?4
יסי ת

E. exigua
 Bחלכלוב צר־עלים L.
I

( )27הזרעים בעלי  6חריצי אורך.
( 4ח״ש) שדות בור ותבואות חורף .מצוי .פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה,
בקעת יס־המלח :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&׳ ינואר-מאי( .ציוד  .) 1184טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
חלבלוב חרוץ E. aulacosperma Boiss.
* 30הזרעים בעלי  2חריצי אורך ו־ 4טורים של גומות ,או בעלי
=> 31
חריצי רוחב בלבד
 . 31הזרע פחוס פחות או יותר ,בעל  4צלעות ,לאורכן  4טורים של
חריצי רוחב :לאורך ההלקט  3קרינים .קרני בלוטות המעטפת
ארוכות כפליים מרוחב הבלוטות ,קצרות מרוחבן או הקרניים
אינן מפותחות כלל.
( 4ח״ש) שרות מעוברים על קרקעות כברות בגידולי חורף
וקיץ .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&׳ מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1185טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

הלבלוב מגלבי e. faicata l .
*  . 31הזרע כעל  6צלעות ולאורכן  2חריצי אורך ו־ 4טורים
של חריצי רוחב .אורך ק תי בלוטות המעטפת גדול בהרבה
=> 32
מ רו ח ק
 .32הקרין בגב כל מגורה של הפרי בעל זוג כנפים בולטות וביניהן
חריץ עמוק .צמחים הגדלים בעיקר בסביבות האדם.

משפחת החלבלוביים
♦ (ח״ש) גינות ,משתלות ,צומח עשבוני ,אשפתות ,חורבות.
נ פ ח מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר ה ע ב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 $3כל עונות השנה( .ציורים  .) 1186 , 1159טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
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חלנלוב מצוי E. pepius L.

*  . 32הקרין בגב כל מגורה של הפרי פשוט ואין בו כנפיים עם p n
כנ״ל .צמחים הגדלים בעיקר בבתי־גירול טבעיים(ראשוניים).
♦ (ח״ש) ערבות ,מדבריות ובתות .מצוי .חוף הגליל ,השרון,
פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 1187טיפוס התפוצה :אי תו־ טו תי
וסהרו־ערבי.

חלבלוב פעוט E. chamaepeplus Boiss. et GaiU.

. 33

( ) 25ההלקט בעל בליטות המסתיימות בזיף ארוך .הזרעים
חלקים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ושדות מעובדים על קרקעות כבדות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן ,עמון.
 $3מרס-יולי( .ציור  .) 1188טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
חלבלוב סמור  E. vaierianifolia Lam.ג-פיי
(ראה שם נרדף)

*. 33
. 34
*. 34

=> 34
ההלקט חסר בליטות וזיפים כנ״ל
=> 35
הזרעים חלקים
הזרעים בעלי חריצי אורך או גומות ,מרושתים או מגובששים
38
אורך הזרע  3מ״מ :בראשו קרונקולה חרוטית ניכרת ,אורכה
 2.5מ״מ ,העלים דמויי סרגל ,קטועים בראשם ,בעלי שיניים
מרוחקות בבסיסם ובראשם :העלים הסמוכים לתפרחות רומים
לעלי הגבעול .צמחי ערבות ומדבריות.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות :קרקעות לסיות וחוליות ,נדיר,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  .) 1189טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
חלכלוב סיני E. grossheimii Prokh.
(ראה שם נרדף)

. 35

* . 35אורך הזרע  2-1מ״מ :הקרונקולה קטנה או זעירה-.העלים-
הסמוכים לפרח קצרים ורחבים מעלי הגבעול .צמחים הגדלים
=> 36
בשרות על קרקעות כבדות

ג .בלוטה
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 . 36צמחים שעירים פחות או יותר .העלים משוננים כמשור .אורך
ההלקט  4-3מ״מ.
( 4ח״ש) שדות על קרקעות כבדות או ביצתיות .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,מואב.
 86מרס-יוני( .ציור  .) 1190טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

כ .כוסית

הלבלוב משנשן E. arguta Banks et Solander
1190

*  . 36צמחים קירחים .העלים משונשנים עדינות כמשור לכל אורכם
=> 37
או רק בקצותיהם .אורך ההלקט ( 3-2 ) - 1מ״מ.
 . 37ההלקט עגול ,חסר חריצים לאורכו .אורך העלים הסמוכים
לתפרחת גדול מרוחבם.
( 4ח״ש) שדות .נדיר .עמק עכו ,השרון :בקעת חולה.
 86יוני-יולי( .ציור  .) 1191טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
חלבלוב לןטן־פוי e. microsphaera Boiss.

6.5X

אורכו  3-2.5ס״מ:

רגולריות .הבלוטות

ההלקט בעל  3חריצי אורך .אורך העלים הסמוכים לתפרחת
שווה או קטן מרודובם.
♦ (ח״ש) שדות ,בין גידולי קיץ .נדיר מאוד .עבר־הירדן
המזרחי.
& קיץ( .ציור  .) 1192טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
חלבלוב הגלגל E. gaillardotii Boiss. et Blanche
=> 39
( )34הזרע כעל חריצי־רוחב או גומות רוחב
=> 40
הזרע מרושת או מגובשש
הזרע פחוס פחות או יותר ,בעל  4צלעות ,לאורך כל אחת
טור של  6-4חריצי רוחב ,אורכו  1.5-1מ״מ .בגב המגורה
יש קרין.
♦ (ח״ש) שדות מעובדים על קרקעות כבדות בגידולי חורף
וקיץ .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1185טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
חלבלוב מגלני E. faicata L.

הזרע בעל  4צלעותולאורך כל אחת טור של  3חריצי רוחב:
בראש הזרע קרונקולה לבנה ,נישאת על
עוקץ קטן .גב המגורה מעוגל ,ללא קרין.
( +ח״ש) שדות .נדיר .הרי יהודה :החרמון ,הגלעד.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1193טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
הלבלוב עב־זרע E. phymatosperma Boiss. et Gaili.
( )38הזרעים בעלי  3צלעות ,מכוסים בבליטות שטוחות בלתי
במעטפת הכוסית קעורות ,דמויות משפך.

משפחת החלבלוביים
0.3X

הגבעולים עבים ,אורכם  60-40ם״מ .אורך העלים  8-3ס״מ
רוחבם  3-1.5ס״מ ,כולם רומים פחות או יותר.
( 4ח״ש) גינות ,משתלות ,שדות שלחין .נדיר .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה ,הדי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
הגולן.
& יולי-דצמבר( .ציור  .) 1194טיפוס התפוצה :אמריקה הט 
רופית.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הטרופית ,נאסף בארץ לראשונה
כ־. 1941

חלבלוב קעור E. genicuiata Ortega
*  .40הזרעים דמויי ביצה או כדוריים ,מרושתים .בלוטות המעטפת
אינן קעורות .הגבעולים דקים .עלי הגבעול והעלים הסמוכים
=» 41
לתפרחות שונים אלו מאלו בצורתם
 .41ההלקט שעיר.
( 4ח״ש) בתות ושדות .נדיר .חוף הכרמל ,השרון! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה; בקעת
בית־שאן ,הגלבוע.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1195טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

הלבלוב בירותי E. berythea Boiss. et Blanche
&5x ^5§!k

=> 42
*  .41ההלקט קירח
 . 42העלים דמויי מרית ,ראשם מעוגל ,שפתם משונשנת  :העלים
המלווים את התפרחות דמויי ביצה הפוכה או עגולים .פני
הזרע מרושתים באופן רגולרי פחות או יותר; הקרונקולה
דמוית ביצה צמודה לזרע.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ,בתות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
ינואר-מאי( .ציורים  .) 1196,1158טיפוס התפוצה  :אידו־
סיכירי ויט־תיכוני.

חלבלוב השמש L.

e . heiioscopia

*  .42העלים דמויי אזמל או דמויי ביצה ,העליונים סגלגלים,
כולם מחודדים בראשם ,שפתם משוננת עמוק או מצוייצת:
העלים המלווים את התפרחות דמויי ביצה ער משולשים .פני
הזרע מרושתים ובעלי בליטות (יבלות) מוארכות לרוחב הזרע
הערוכות באופן לא רגולרי :הקרונקולה נישאת על עוקץ קטן.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור .נ פ ק .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1197טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

הלבלוב מרשת E. oxyodonta Boiss. et Hausskn.

1196
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מ׳טפחת הטויבעניתיים

c allitric h a cea e

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,חד־ביתיים ,עדינים ,טבולים במי נחלים ,שלוליות או ביצות .הגבעולים
מסועפים ,משתרשים מהפרקים .העלים קטנים ,צרים או רחבים ,נגדיים  :אץ עלי־לוואי .הפרחים חר־מיניים,
קטנים ,בודדים או בקבוצות בחיק עלים ,מלווים על פי רוב בזוג הפיות .העטיף חסר .הפרחים האבקניים
בעלי אבקן אחד עם זיר ארוך .הפרחים העלייניים בעלי שחלה בת  2עלי־שחלה ,מחולקת ל־  4מגו ת ת
חר ביציות :עמורי־עלי(או צלקות)  . 2הפרי נפרד בהבשלה ל־ 4פרודות חד־זרעיות ,אורכו על פי רוב
פחות מ־ 1מ״מ.

טובעני ת Callitriche
• T :

ב .קטע גכעול

סימני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
 . 1כל הפירות יושבים :הפרודות מעוגלות בגבן .העלים דמויי
סרגל עד מרית ,מצטררים כלפי בסיסם ומעוגלים בראשם.
( 4ח ״ש או ר״ש) שלוליות ,נחלים ,תעלות של מים מתוקים.
נדיר .השרון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1198אירו־סיבירי ויפ־תיכוני.
lenisulca ClavaudC.
טובענית אביבית
(ראה שם נרדף)

* . 1הפירות כולם או חלקם נישאים על עוקצים ארוכים :הפרודות
=> 2
בעלות קרין או כנף בגבן
 . 2העלים דמויי מרית או דמויי ביצה ,מעוגלים בראשם ואם
=> 3
מפורצים האונות מעוגלות
* . 2העלים דמויי סרגל או אזמל ,מפורצים בראשם והאונות מחודדות
י=נ> 4
ביצה רחבה ובעלי פטוטרת:
או לפחות חלק מהם דמויי
וחסרי פטוטרת :התחתונים
ם ביותר בולטים מהמים
לפעמים דמויי סרגל .פרודות הפרי בעלות קרין רחב או כנף.
( 4ח״ש) פלגים של מים מתוקים הזורמים לאיטם .נדיר.
הגליל העליון :הגולן.
 $3מרס-מאי .טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי ויט־תיכוני.
טובענית הפלגים c. stagnaiis Scop.

*  .3העלים דמויי מרית או לעתים רחוקות דמויי סרגל ,על פי רוב
כולם בעלי פטוטרת.
( 4ח״ש או ר״ש) נחלים עונתיים ,שלוליות חורף .נדיר.
השרון :הגליל העליון.
& מרס-מאי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
טובענית נפתולסקי c. naftoiskyi Warburg et Eig

.4

( )2העלים דמויי אזמל־מרצע ,רחבים ביותר בבסיסם.
( 4ר״ש) תעלות ,מקווי מים ,נחלים עונתיים .נדיר .הגליל
העליון ,הגליל התחתון :הגולן.
 $3מרס-יוני( .ציור  .) 1199טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
טובענית דו־מינית C. truncata Guss.
(ראה שם נרדף)

משפחת הפיגמיים
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*  .4העלים מוארכים־םרגליים עד דמויי מרית ,מצטרריס בהדרגה
כלפי בסיסם.
( 4ר״ש) שלוליות חורף ,נחלים עונתיים .נדיר .השרון; הגליל
העליון :הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1200טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

טובענית העקצים

brutia PetagnaC.

1200

הפעמיים
מעזפחת ■ -ד • ־
•- - 1

rutaceae

עשבים ,שיחים או עצים ,על פי רוב בעלי בלוטות שמן אתרי ומדיפים ריח חזק .העלים מסורגים ,לפעמים
נגדיים ,פשוטים או מורכבים ,מנוקדים בבלוטות :אין עלי־לוואי .התפרחת מסויימת על פי רוב .הפרחים
רו־מיניים ,נכונים ,מספר איבריהם בכפולה של  . 5-2עלי־הגביע מפורדים או מאוחים .עלי־הכותרת
מפורדים .אבקנים כמספר עלי־הגביע או כפול ממספרם או יותר .השחלה עלית :עלי־השחלה מאוחים
על פי רוב ,מספרם כמספר עלי־הגביע ,בשחלה מאוחת  5-1מגורות ,בכל מגורה  2ביציות או יותר:
עמור־עלי  1כדרך כלל .הפרי בית־גלעין ,ענבה ,הלקט או מפרדת.
 . 1עלי־הכותרת צהובים ,משוננים או מצוייצים בשפתם .הפרחים  4־איבריים ,מלבד העליונים ביותר.
העלים גזורים־מנוצים פעמים.
=־> עט׳  415פיגם Ruta
* . 1עלי־הכותדת צהובים או צהובים מבפנים ואדומים מבחוץ ,תמימים .הפרחים  5־איבריים .העלים
תמימים או גזורים ל־ 3אונות.
=> עמי  415פיגמית Hapiophyllum

פיגם R uta
•• Y
שיחים זקופים ,מעוצים בחלקם התחתון ,בעלי ריח חריף ,קירחים,
מנוקדים בבלוטות צהובות ,גובהם  70-50ס״מ .העלים מסורגים,
גזורים־מנוצים פעמיים :העלעלים שונים בגודל ובצורה ,דמויי אזמל
או סגלגלים ,שפתם משוננת מעט .הפרחים מלווים חפים דמויי לב
עד דמויי ביצה־אזמל .הפרח בקוטר  15-8מ״מ ,נישא על עוקץ.
הגביע בעל  4אונות .עלי־כותרת  ,) 5-( 4אורכם כ־ 1ס״מ ,שפתם
מצוייצת .ההלקט בעל  ) 5-( 4אונות ,מסתיימות בחור פתאומי.
( 4ב״ש) חורשים ,גריגות ובתות .מצר .חוף ה ג ל ל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון:
הגולן ,הגלעד.
& פברואר-יוני( .ציור  .) 1201טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
שתול בגינות כצמח נוי ובושם.

(ראה שם נרדף)

פיגם מצוי L 5.

פיגמית Hapiophyllum
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,בעלי בלוטות וריח חריף .העלים מסורגים ,תמימים או גזורים ל־3
אונות .התפרחת דמוית סוכך .הפרחים מלווים בחפים .עלי־גביע  . 5עלי־הכותרת  , 5צבעם צהוב או
צהוב עם אדום .אבקנים  , 10זיריהם חופשיים או מאוחים בבסיס ,קירחים או שעירים .השחלה ב ת 5
מגורות עם או בלי קרניים בראשן :עמודי־העלי מאוחים לעמוד אחד .ההלקט נפרד בראשו ל־ 5מגורות.
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 .עלי־השחלה ומגורות ההלקט נושאים בראשם קרן ישרה או
כפופה .בני־שיח בעלי עלים דמויי אזמל ומוארכים עד דמויי
סרגל ,אורכם  12-10מ״מ .עלי־הכותרת צהובים ,אורכם פי 3-1
מהגביע.
( 4ב״ש) ערבות .נדיר מאוד .אדום.
 86אפריל( .ציור  .) 1202טיפוס התפוצה :אירנו־טותי.

פיגמית השיח H. fruticulosum (Labill.) G. Don fii.

עלי־הכותרת

ומגורות ההלקט חסרי קרניים כנ״ל=>2
אדמדמים או צהובים עם עורק אדום=>3
צהובים=>4
 .:עלי־הכותרת בעלי קרין ניכר (עורק ראשי) שצבעו אדום,
שוליהם צהובים ,אורכם  9-6מ״מ ,פי  5-3מהגביע :ניצני
הפרחים אדומים בצעירותם .העלים שעירים ,מכחילים ,דמויי
ביצה או אזמל ,אורכם  6-3מ״מ ,לעתים רעופים .זירי האבקנים
חופשיים .בני־שיח.
( 4ב״ש) סדקי סלעים .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב :אדום.
&׳ מרס-מאי( .ציור  : 1203צילום בעט׳  .)951טיפוס התפוצה:
מערב איתו־טורני.
האוכלוסיה המצויה בהר הנגב הוכרה כתת־מין נגבי:

.subsp negevensis Zohary et Danin
פיגמית פור H. poorei C.C. Townsend

*  .3עלי־הכותרת אדומים או אדמדמים ,אורכם  6-4מ״מ ,פי 4
מהגביע .העלים ירוקים ,דמויי סרגל־מוארכים ,אורכם 25-8
מ״מ .זירי האבקנים מאוחים בבסיסם .עשבים רב־שנתיים.
( 4ר״ש) מדבריות .מצוי .הגלעד ,עמון ,אדום.
 86מרס-אפריל( .ציור  .) 1204טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

פיגמית גלנש

h . bianchei Boiss.

( ) 2עשבים רב־שנתיים של הגלילות היס־תיכוניות ,גדלים בעיקר
בקרקעות כבדות .העלים דמויי ביצה הפוכה או אזמל הפוך,
מחולקים לעתים ל־  3-2עלעלים ,שפתם אינה כפופה לאחור.
בלוטות שמן אתרי אינן בולטות מתוך העלה.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ושדות מעוברים ,בעיקר על קרקעות
כבדות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
 86מרס-יוני( .ציור  .) 1205טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.

פיגמית מצרה H. buxbaumii (Poiret) G. Don Fil.
בני־שיח או עשבים רב־שנתיים שבסיסם מעוצה ,גדלים בעיקר
בקרקעות חוליות וחצציות בגלילות המדבריות .חלק מהעלים
דמויי סרגל וחלקם דמויי ביצה הפוכה (באותו פרט עצמו או
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בפרטים שונים)! כל העלים בלתי מחולקים ,שפתם כפופה
לאחור לעתים קרובות .בלוטות של שמן אתרי דמויות יבלות
עגולות ,בולטות תמיד על פני העלים והגבעולים.
( 4ב״ש) ערבות ומדבריות ,קרקעות חוליות וערוצים .מצוי.
פלשת! הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,ארום.
&י מרס-אפריל( .ציור  .) 1206טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף) פיגמית מגבעעזת H. tuberculatum (Forssk.) Ad. Juss.

מ שפחת הסימךבץם

simarubaceae

עצים או שיחים .העלים מסורגים ,מורכבים־מנוצים ,חסרי עלי־לוואי .הפרחים נכונים ,חד־מיניים או
דו־מיניים ,קטנים .הגביע בעל  7-3אונות או עלים .עלי־כותרת  . 7-3מספר האבקנים כמספר עלי־הכותרת
או כפול ממספרם .השחלה עלית בת  6-2עלי־שחלה ,בעלת  5-3מגורות .הפרי כנפית (בארץ),
הלקט או בית־גלעין.

אילנתה Ailanthus
־  - tן
t

עצים דו־ביתיים או פוליגמיים ,גובהם עד  20מ׳ ,משירי־עלים
בחורף .העלים גדולים ,מורכביס־מנוצים ובעלי עד  25עלעלים,
בבסיס העלעל צופן ירוק מבריק! העלים המעובים מדיפים ריח
רע .הפרחים קטנים וירקרקים ,מתפקדים כחד־מיניים .הגביע בעל
 6-5אונות ארוכות .עלי־כותרת  . 6-5אבקנים  10בפרחי הזכר,
מנוונים בפרחי הנקבה .עלי־שחלה  ,6-5חופשיים פחות או יותר,
מחוברים בחלקם התחתון ועל ידי עמודי־העלי .הפרי הוא קבוצה
של  5-2כנפיות :הכנף מפותלת והזרע בולט באמצע הכנפית .מתרבה
גם על ירי הצמחת ענפים אדבנטיביים משורשים ,ניתן להרבותו
מקטעי שורשים.
( 4ע׳) עץ נוי ופליט תרבות! גדל בבתי־גידול שבקרבת האדם.
מצר ,בעיקר בגלילות היט־תיכוניות .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון! הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה! מדבר יהודה ,וכנראה גם
בגלילות נוספות.
& אביב וקיץ( .ציור  ! 1207צילום בעמ׳  .)956טיפוס התפוצה:
מולדתו סין.
altissima (Miller) SwingleA.
א לנ ת ה פלוטית
(ראה שם נרדף)

מ שפחת מרבה־חלב
.
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polygalaceae

עשבים ובני־שיח (בארץ) .העלים מסורגים ,פשוטים ,תמימים! אין עלי־לוואי .הפרחים ערוכים בא שכולות
(בארץ) ,דו־מיניים ,לא נכונים ,נישאים על עוקצים בחיק חפה אחד ו־ 2חפיות .עלי־הגביע  , 5חופשיים,
רעופים אחר על השני! שני הפנימיים גדולים מהשאר ,צבעם לבן או לבן־לילך ,מרושתים בעורקים
ירוקים ,מכונים גם ״כנפיים״ .עלי־הכותרת  , 5-3בלתי שווים ,מאוחים בבסיסם ומעורים לצנור האבקנים!
האמצעי(התחתון) דמוי סירה ,מצריץ כרגיל בראשו .אבקנים  , 8זיריהם מאוחים ער לכדי מחצית אורכם
ויוצרים צינור .השחלה עלית ,בעלת  2מגורות .הפרי הלקט בעל  2מגורות חד־זרעיות .הזרעים שעירים,
בעלי קרונקולה בבסיסם.
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משפחת מרבה־חלב
מךבה־ךולב Polygala
סמני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
חר־שנתיים .העלים צרים .רמויי אזמל או סרגל־אזמל ,מצמררים
באופן הדרגתי כלפי ראשם .אורך הפרח  10-6מ״מ .אורך
ההלקט כ־ 8מ״מ .צמחי בתות של החבל הים־תיכוני.
( 4ח״ש) בתות עם כתמי צומח חד־שנתי דליל ונמוך .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-יוני( .ציור  : 1208צילום בעמ׳  .)972טיפוס התפוצה:
ים ־תיכוני.

מרנה־חלב מונפלןני p. monspeiiaca l .
* . 1עשבים רב־שנתיים או בני־שיח .אורך הפרח  8-5מ״מ אורך
=> 2
ההלקט  6-5מ״מ
 . 2עשבים רב־שנתיים נמוכים ,גובהם  15-8ס״מ ,בסיסם מעוצה,
חסרי ענפים דוקרניים .העלים דמויי ביצה או סגלגלים אורכם
 10-4מ״מ .אורך הפרח  6-5מ״מ.
( 4ר״ש) סדקי סלעים ,ערבות .נדיר .אדום.
אפריל( .ציור  .) 1209טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מךבה־חלב אד 1מי P. hohenackeriana Fischer et C.A. Meyer
*  . 2בני־שיח ,גובהם עד  50ס״מ ,קוטרם עד  60ס״מ ,מעוצים,
ענפי השנים שעברו דוקרניים או קוצניים .העלים והגבעולים
הצעירים מכוסים בדלילות בשערות הדוקות .העלים דמויי
סרגל־מוארכים ,אורכם  30-2מ״מ .אורך הפרח עד  8מ״מ.
( 4ב״ש) ערוצי נחלים בין סלעי גיר ,אבני חול וסלעים
מגמתיים במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב :הערבה :אדום.
אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1210טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
בסדקי סלעים חלקים בהרי דרום סיני גדל מךבה־חלב רתמי ( P .
 )sinaica Botsch.שהשערות על גבעוליו ועליו צפופות ומפוש
קות.

(ראה שם נרדף)

משפחת האלתיים

מחנה־חלב נגבי

negevensis DaninP.

anacardiaceae

עצים או שיחים ירוקי־ער או נשירים .העלים מסורגים על פי רוב ,לעתים נדירות נגדיים ,על פי
רוב מורכבים ,פשוטים לעתים רחוקות :עלי־לוואי חסרים או נשירים .התפרחת מכבר .הפרחים חד־
מיניים או רו־מיניים (הצמחים חד־ביתיים או פוליגמיים) ,נכונים ,קטנים .הגביע בעל  5-3אונות.
מספר עלי־הכותרת כמספר אונות הגביע או חסרים .מספר האבקנים כמספר אונות הגביע או כפול
ממספרן .השחלה עלית .הפרי דמוי כית־גלעין או אגחית ,חד־זרעי או בעל מספר זרעים.
 . 1הפרח מחוסר עלי־כותרת .העלה מורכב־מנוצה :העלעלים תמימים ,קירחים.
=> עמ ׳  419אלה Pistacia
=> 2
* . 1הפרח בעל  5עלי־כותרת .העלעלים תמימים או משוננים
 . 2אבקנים  . 5העלה קירח ,גזור ל־  5-3אונות משוננות ,או העלה מורכב־מנוצה ,שעיר ,שפת עלעליו
משוננת.
=> עט׳  420א 1ג Rhus
*  .2אבקנים  . 10העלה מורכב־מנוצה :העלעלים תמימים וקרחים.

=> עמ׳  422פלפלון Schinus

משפחת האלתיים

419

אלה Pistacia
•• T
עצים או שיחים דו־ביתיים ,מכילי שרף (טרפנטין) ובעלי ריח טיפוסי .העלים מסורגים ,מורכבים־מנוצים:
אין עלי־לוואי .הפרחים חד־מיניים ,חסרי כותרת ,ערוכים באשכולות חיקיים .הפרח האבקני בעל חפה,
 2חפיות ו־  2-1אונות עטיף :אבקנים  ,) 7-( 5-3זיריהם קצרים .הפרח העלייני בעל חפה 2 ,חפיות
ו־  5-2אונות עטיף! השחלה בעלת מגורה אחת וביצית אחת :עמוד־העלי קצר ושסוע בראשו ל־ 3אונות.
הפרי דמוי בית־גלעין :הפרי המכיל זרע בעל עובר צבעו ירוק ,טורקת או שחור! פרי המכיל זרע חסר
עובר צבעו אדום או אדמדם.

היר
דיו

 . 1העלעלים מעוגלים בראשם :ציר העלה בעל כנף ירוקה צרה
=> 2
* . 1העלעלים מחודדים בראשם :ציר העלה עגול ,חסר כנפיים
=> 3
 . 2שיחים יתקי־עד ,גובהם  3-1מ׳ .העלים צפופי־עלעלים ,קצרים.
מספר העלעלים זוגי ,אורכם  3-1.5ס״מ ,לעתים בולטים עפצים
עגולים או דמויי ביצה על העלעלים .פירות בשלים ,המכילים
זרעים מלאים ,צבעם שחור.
( 4ש׳) חורשים וגריגות על סלעים גירניים אך לא על
סלעי בזלת .נ פ ק ושולט .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע:
הגולן ,הגלער.
 $8מרס-אפריל( .ציור  : 1211צילום בעט׳  .)964טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.

אלת המסטיק p. lentiscus l .
* ,2עצים נשירים ,גובהם  20-1מ׳ :על פי רוב בעלי עפצים דמויי
אלמוגים שמתפתחים על הענפים ככדורים עד גודל כדור
טניס ,אדומים בתחילת השלכת ,מתייבשים ומשחירים לאחר
מכן .העלים דלילים ,ארוכים ,מאדימים ונושרים בסוף ה ק ק
או בתחילת החורף ומלבלבים באביב :אורך העלעלים 7-2.5
ס״מ ,מספר העלעלים אי־זוגי ,גודל העלעל המסיים את ציר
העלה כגודל שאר העלעלים .פירות בשלים ,המכילים זרעים
מלאים ,צבעם טורקת.
( 4ע׳) מלווה או שולט על סוגי קרקע ומסלע שונים ביער
פארק ,עם או בלי אלון התבור :עצים בודדים מקודשים :צדי
דרכים חדשות :משטחי סלע ולמרגלותיהם ,וערוצים במדבר.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק תרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מרבד
שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,ארוס.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  : 1212צילום בעט׳  956ובעמ׳ .) 964
טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מוגן על ירי החוק !

אלה אטלנטית P. atlantica Desf.

 ) 1( . 3עצים או שיחים ירוקי־עד ,גובהם עד  6מ׳ .ציר העלה
מכונף :מספר העלעלים אי־זוגי ,אורכם  7-2.5ס״מ ,בשרניים
מעט :העלעל המסיים את ציר העלה קטן וצר מהאחרים ,לעתים
קרובות דמוי מגל .הפירות מועטים ,על פי רוב חסרי זרעים.
העפצים ברומה לאלת המסטיק.
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משפחת האלתיים
♦ (ע׳ או ש׳) חורש ,עצים בודדים .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה.
& מרס-מאי( .ציור  : 1213צילום בעמ׳  .)956טיפוס התפוצה:
יט־תיכוני.
הורי אלת הכלאלם הם אלת המסטיק ואלה אךצלשיךאלית :מצויים
ב א ח עצים הנראים כבני־כלאים בין אלה אךצישךאלית ואלה
אטלנטית (למשל בתל רן).

אלת הפלאים P. saportae Burnat

* . 3עצים או שיחים נשירים ,גובהם  10-2מ׳ .ציר העלה חסר
=> 4
כנפיים
 .4מספר העלעלים זוגי מלבד בעלים של פרטים צעירים בהם
העלה עשוי להיות עד בעל עלעל גדול יחיד בראש ציר העלה:
הצד העליון של העלעל אינו מבריק .על פי רוב בעלי עפצים
מוארכים ,דמויי תרמיל ,מתפתחים מראשי ענפים ,מאדימים
לקראת השלכת ומשחירים מאוחר יותר .פירות בשלים ,המכילים
זרעים מלאים ,צבעם טורקיז.
( 4ש׳ או ע׳) חורש וגריגה על סוגי קרקע ומסלע שונים.
מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
* מרס-אפריל( .ציוד  : 1214צילום בעט׳  .)964טיפוס הת 
פוצה :מזרח ינדתיכוני.
מלווה חשוב של אלון מצוי בחורשים ב א ח.

אלה אךצישךאלית P. palaestina Boiss.

*  .4בראש ציר העלה יש עלעל שמימדיו כמימדי העלעלים האחרים
פחות או יותר ,בעלים של פרטים צעירים העלה עשוי להיות
עד בעל עלעל גדול יחיד בראש ציר העלה :הצד העליון
של העלעל מבריק .העפצים (כפי שנחקרו בסיני) אינם דומים
לתרמיל ושונים מהנ״ל.
( 4ש׳ או ע׳) סדקים וכיסי קרקע בסלעים .נדיר מאוד .אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1215טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אלה 8ךסית P. khinjuk Stocks

א 1ג Rhus
שיחים או עצים .העלים מסורגים ,מורכביט־מנוצים או מורכבים ובעלי  5-3עלעלים :הפרחים קטנים,
דו־מיניים או חד־מיניים (צמחים דו־ביתיים או פוליגמיים) ,ערוכים בא שכולות בחיק עלים או בקצות
ענפים .הגביע בעל  5-4אונות כמעט שוות .עלי־הכותרת  , 6-4שווים .אבקנים  6-4או  . 10השחלה
יושבת ,חד־מגורתית :עמודי־עלי  ,3חופשיים .הפרי ר מר ענבה קטנה ,פחוס ,צבעו אדום או חוס־אדום
בהבשלה.
 . 1שיחים שעירים לא קוצניים .העלים מורכביס־מנוצים ,בעלי
מספר עלעלים אי־זוגי :העלעלים משוננים בשפתם באופן
רגולרי .הפרי הב של שעיר ודביק.

משפחת האלתיים
♦ (ש׳ או ע׳) חורשים ובקרבת יישובים (אולי בעקבות
השימוש בצמח) .מצוי בכתמים .השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת
כנרות :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  : 1216צילום בעמי  .) 956טיפוס הת 
פוצה :איתו־טורני.
ציפת הפרי הבשל משמשת כתבלין ח מ ק  :העלים שימשו
לבירוס עורות.
הברסקאים R. coriaria L.
ג
1
א
 • I I JS* . 1שיחים קוצניים ,הקוצים קצות ענפים מעוצים .העלה מורכב אך
אינו מנוצה :כל העלעלים יוצאים מנקודה אחת ,הם משוננים
באופן בלתי רגולרי .הפרי הבשל קירח ,חלק ומבריק => 2
 . 2העלה דמוי כף־היד ,בעל  5עלעלים .בראש הפרי  3בליטות.
( 4ש׳) סלעי גיר בחוף הים .נדיר מאוד .חוף הגליל (ראש
הנקרה).
 $8מרס-אפריל( .ציורים  .) 1219 , 1217טיפוס התפוצה :דרום
יס־תיכוני.
א(ג מחמ ש R. pentaphylla (Jacq.) Desf.
*  . 2העלה בעל  3עלעלים או  3אונות .הפרי חסר בליטות בראשו.
( 4ש׳) סלעי גיר סרוקים בערבות ,במרבריות ,ובבתות ספר:
יער פארק במערב השומרון .מצוי ושולט בכתמים .השרון:
שומרון ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח  :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&׳ אפריל-מאי( .ציור  .) 1218טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
מוגן על ירי החוק !
א1ג קוצני R. tripartita (Ucria) Grande
t
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משפחת האלתיים
פלפל 1ן Schinus
עצים או שיחים ירוקי־עד ,רו־ביתיים או פוליגמיים ,כעלי שרף,
גובהם  5-2מ׳ .העלים מסורגים ,זקופים או נוטים לצדדים  ,מורכבים־
מנוצים למספר בלתי זוגי של עלעלים ,בעלי ציר־עלה מכונף ,אורכם
ער  20ס״מ :העלעלים כהים בצדם העליון ובהירים בתחתון ,רוחבם
(במין הגדל בר ב א ח )  18-15מ״מ .הפרחים זעירים ,ערוכים
במכבריס צפופים .הכותרת לבנה־צהצהבה .הפרי דמוי ענבה ,אדום
מבריק.
♦ (ע׳ או ש׳) צדי דרכים ,שולי שדות ,גדרות .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו :בקעת בית־שאן.
& מדס־מאי( .צילום בעט׳  .)965טיפוס התפוצה :מוצאו מ ב רז ל.
צמח נוי ,התאזרח בעיקר בבקעת בית־שאן .בגינות נוי ובשדרות
מקובל יותר גידולו של פלפלון נפו ת ( )S. moiie L.אשר עלעליו
צרים בהרבה והעלים משתלשלים.

פלפלון דמוי־אלה S. terebinthifolius Raddi

מ ^ פ ח ת האדר«ים

aceraceae

עצים או שיחים ירוקי־עד או נשירים .העלים נגדיים ,פשוטים ובעלי  5-3אונות בראשם ( ב א ח )  :אין
עלי־לוואי .הפרחים רו־מיניים או חר־מיניים ,קטנים וירקרקים ,נכונים או לא נכונים .עלי־הגביע ,) 12-( 5-4
חופשיים .מספר עלי־כותרת כמספר עלי־הגביע או  .0אבקנים  . 10-4השחלה עלית ,פחוסה ,בעלת 2
עלי־שחלה ו־  2מגורות עם מחיצה ביניהן :עמודי־עלי או צלקות  .) 3-( 2הפרי מפרדת ,עשוי )3-( 2
פרודות חד־זדעיות בעלות כנף (מפיו ת).

אדר Acer
סימני הסוג ניתנים בתיאור המ שפחה.
 . 1עצים או שיחים ירוקי־ער .העלים קירחים ומבריקים ,אורכם
 0 8-4״מ.
אורך כנף הפרודה  30-20מ״מ .צמחי החורש הים־תיכוני בצפון
ה א ח.

♦ (ע׳ או ש׳) חורש לח .מצוי .הגלל העליון ,הגליל התחתון:
החרמון.
& מרס-מאי( .ציור  : 1220צילום בעט׳  .)945טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ירי החוק !
אדר סוךA. obtusifolium Sm.
(ראה שם נרדף)
* . 1עצים נמוכים או שיחים נשירים .העלים קירחים או לפעמים
צדם התחתון שעיר ,אורכם  2-1ס״מ .א ו ח ט ף הפרורה 22-14
מ״מ .צמחי מדרונות בחרמון.
♦ (ע׳ או ש׳) מדרונות וראשי גבעות :דום  2,100-1,250מ׳.
מצוי .החרמון.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.

מוגן על ידי החוק !
(ראה שם נרדף)

אח־ ק טךעלי ם

A. monspessulanum L. subsp. microphylhim (Boiss.) Bornm.

משפחת הסלוודוריים

מ ש פ ח ת הסלודוריים
*

J

T J
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sa l v a d o r a c e a e

עצים או שיחים קירחים ,גובהם  5-1מ׳ .העלים נגדיים ,עבים ,מכחילים .התפרחת מכבד מסועף.
הפרחים רו־מיניים או לפעמים חר־מיניים ,ירקרקים .הגביע פעמוני ,בעל  4אונות .עלי־כותרת  . 4אבקנים
 , 4זיריהם חופשיים .השחלה עלית ,בת מגורה אחת וביצית אחת .הפרי ענבה כדורית ה ו ט ר ה 8 - 4
מ״מ ובהבשילה צבעה אדמדס־ורור.

סלוז־ורה Salvadora
T
• TI
סימני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
♦ (ע׳ או ש׳) נאות מדבר ,מקומות עם זרימת מים תת־קרקעית
קבועה במדבריות חמים .נדיר .מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יפ־המלח  :הערבה  :אדום.
 $5ינואר-אפריל( .ציור  .) 1221טיפוס התפוצה :סודני.
מוגן על ידי החוק !

פרסית
סלודורה
“» •
T
־ TI

מ שפחת האשחריים
•

t

—

v t

ו

• •t

rham naceae

שיחים או עצים נשירים או ירוקי־עד .העלים מסורגים או נגדיים ,בלתי מחולקים ! בעלי עלי־לוואי .התפרחות
קטנות ,חיקיות .הפרחים דו־מיניים או לפעמים חד־מיניים ,צבעם ירוק־צהבהב או לבנבן .עלי־גביע . 5-4
עלי־כותרת  5-4או חסרים .אבקנים  . 5-4השחלה עלית ,בעלת ( )4 -( 3-2) - 1מגורות בעלות ביצית
אחת על פי רוב .הפרי בית־גלעין או דמוי ענבה ,או יבש ומכונף ,כולל  4-2גלעינים.
 . 1העלים בעלי עורק עיקרי אחד! עלי־הלוואי קטנים ,דמויי מרצע ,לא קוצניים ,נשירים .הפרי דמוי
=> 2
ענבה או בית־גלעין ,קוטרו  6-3מ״מ ,מכיל  4-2גלעינים חד־זרעיים
* . 1העלים בעלי  3עורקים בולטים :עלי־הלוואי קוצניים .הפרי יבש ,דמוי דיסקוס או דמוי בית־גלעין
=» 3
כדורי ,גדול מהנ״ל
 . 2העלים מסורגים.
=־> עט׳  423אשחר Rhamnus
*  .2העלים נגדיים .צמחים נדירים מאור הגדלים באדום.
=> עט׳  424סגךטןה Sageretia
 ) 1( . 3הפרי יבש ,חום ,דמוי דיסקוס ,קוטרו  3-1.5ס״מ .אורך הפטוטרת  1/2-1/4מאורך הטרף.
=> עט׳  425שמיר Paiiurus
*  .3הפרי עסיסי ,צהוב או כתומ־חום ,כדורי או דמוי ביצה ,קוטרו  20-8מ״מ .הפטוטרת קצרה מהנ״ל.
־=» עט׳  425שמף Ziziphus

שחר Rham nus
א
T I V
שיחים או עצים ,לעתים קוצניים .העלים מסורגים ,לעתים כמעט נגדיים ,נשירים או ירוקי־עד• ,בעלי
פטוטרת ,תמימים או משוננים ,עירוקם מנוצה :עלי־הלוואי קטנים ,דמויי מרצע ,רכים ,נשירים .הפרחים
חד־מיניים (הצמחים בא  pדו־ביתיים או פוליגמיים) או דו־מיניים ,קטנים וירקרקים ,מקובצים ,לעתים
בוררים בחיק החפים .הגביע בעל  5-4אונות .עלי־כותרת  5-4או חסרים .אבקנים  . 5-4השחלה
בעלת  4-2מגורות :עמוד־העלי מחולק ל־  4-2אונות או בלתי מחולק .הפרי בית־גלעין ,מכיל 4-2
גלעינים חד־זרעיים הנפתחים לאורכם .הזרעים חלקים וחריץ בגבם.
=> 2
 . 1שיחים לא קוצניים
* . 1שיחים קוצניים ,קצות ענפים צדדיים מסתיימים בחוד נוקשה
=> 3
 . 2העלים שעירים משני צריהם ,נושרים בחורף ,משונשנים בשפתם.
צמחים הגדלים בפסגות החרמון.
♦ (ש׳) צוקים :רום  2,800-2,000מ׳ .נדיר .החרמון.
 $8מאי-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

אשחר הלבנון libanotica Boiss.

r.
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משפחת האשחדיים
*  . 2העלים קירחים ומבריקים ,ירוקי־ער ,משוננים במשור בשפתם:
שפת העלה חסרת כלורופיל ונראית כהילה לבנה מול האור.
צמחי חורש יט־תיכוני לח.
< 4ש׳ או ע׳) חורש לח ; בשנים האחרונות משמש כצמח נוי
גם בגלילות שחונות ומופץ על ירי ציפורים אל שטחי בור.
מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה :הגולן.
 k 86פברואר-אפריל( .ציור  : 1222צילום בעט׳  .)946טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.

אשחר רחב־עלים aiatemus L.

r.

 ) 1העלים שעירים ,שוליהם כפופים לאחור :ירוקי־עד.
♦ (ש׳) חורשים לחים .מצוי .חוף ה ג ל ל :ה ג ל ל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
עמון.
♦ מרס-אפריל( .ציור  .) 1223טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

אשחר מנקד R. punctata Boiss.
*  .3העלים קירחים או מקריחים ,שפתם אינה כפופה לאחור :נושרים
=> 4
בחורף
 .4שפת העלה תמימה .עלי־הכותרת זעירים .צמחי סלעים בערבות
ובמדבריות.
♦ (ש׳) סדקים וכיסי קרקע בסלעי ערבות ומדבריות .נדיר.
הר הנגב :מדבר יהודה :מואב ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  : 1224צ לו ם בעט׳  .) 946טיפוס הת 
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
מוגן על ידי החוק !

(ראה שם נרדף)

1224

אשותר דו־זרעי R. disperma Boiss.

ג .פרח *  . 4שפת העלה משוננת .אין עלי־כותרת .צמחים הגדלים בחורשים
וכגריגות של ה חבל היפ־תיכוני.
( 4ש׳) חורשים ,גריגות ובתות ,בעיקר בין סלעים ובתוכם.
נ פ ק ושולט .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 1225צילום בעט׳  .) 964טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
(ראה שם נרדף) אשחר אךצישךאלי

R. lycioides L. subsp. graeca (Boiss. et Reuter) Tutin

סגו־טיה Sageretia
שיחים ,לעתים קרובות בעלי ענפים צדדיים קוצניים :הענפים
הצעירים מכוסים שערות הדוקות .העלים נגדיים ,ירוקי־ער ,בעלי
פטוטרת ,משוננים או כמעט תמימים ,קירחים עם שערות הדוקות על

משפחת האשחריים
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העורק הראשי בצדם התחתון ,עירוקם מנוצה! עלי־הלוואי קטנים,
דמויי מרצע ,רכים ,נשירים .הפרחים זעירים (אורכם  1.5-1מ״מ>,
דו־מיניים ,ערוכים בשיבולים כראשי ענפים צדדיים בחיק חפים.
הגביע בעל  5-4אונות ,צבעו לבנבן .עלי־הכותרת חסרים .אבקנים
 . 5השחלה בעלת  4-2מגורות! עמור־העלי מסתיים בצלקת עגולה.
הפרי בית־גלעין ,שחור בהבשילו ,מכיל  3-2גלעינים.
♦ (ש׳) סלעים .נדיר מאוד .אדום.
 $gסתיו( .ציור  .) 1227טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
thea (Osbeck) M.C. JohnstonS.
סגרנרה אשחרית
(ראה שם נרדף)

שמיר Paliurus
T

•

עצים נמוכים או שיחים ,גובהם  4-2מ׳ .העלים מבריקים ,דמויי
ביצה ,משונשנים ,בעלי  3עורקים בולטים ,נשירים בחורף! הטרף
ארוך פי  4-2מהפטוטרת! עלי־הלוואי קוצניים ,האחר מאונקל והשני
ישר .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים באשכולות צפופים בחיק עלים.
עלי־גביע  . 5עלי־כותרת  . 5אבקנים  . 5השחלה בת  3-2מגורות.
הפרי דמוי דיסקוס ,מוקף מלל גלדני רחב ,חום בהבשילו ,קוטרו
 30-15מ״מ.
♦ (ש׳ או ע׳) חורש ושולי שדות ,קרקעות כבדות ואבניות .נדיר.
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון,
הרי יהודה! בקעת חולה! החרמון ,הגולן.
& אפריל-יוני( .ציור  ! 1228צילום בעט׳  .) 944טיפוס התפוצה:
צפון ומזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !

שמיר קוצני P. spina-christi Miller

שיזף Ziziphus
עצים או שיחים ירוקי־ער או נשירים .העלים מסורגים ,קירחים או שעירים ,בעלי  3עורקים
בולטים! עלי־הלוואי קוצניים ,האחר ישר והשני מאונקל .הפרחים רו־מיניים ,נכונים .עלי־גביע . 5
עלי־כותרת  . 5אבקנים  . 5השחלה בת  )4-3 -( 2מגורות! עמוד־העלי מפוצל ל־ )4-3 -( 2אונות .הפרי
בית־גלעין עסיסי בעל ( )4 -( 2) - 1מגורות קשות דופן שבכל אחת ( ) 3-( 2)- 1זרעים! הפרי מופץ על ירי
בעלי־חיים .ציפתו ראויה למאכל.

 . 1העלים שעירים בשני צדדיהם ,נשירים.
♦ (ש׳ או ע׳) ערוצים במדבריות חמים .נדיר מאוד .דרום
הנגב! הערבה.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1229טיפוס התפוצה :סודני.

שיזף שעיר Z. nummularia (Burman fil.) Whigt et Amott
=> 2
 . 1העלים קירחים או בעלי שערות קצרות על העורקים
 .2שיחים משירי עלים מדי חורף .הענפים זיגזגיים! בחיק קוצי־
הלוואי של ענפים מעוצים אשר קוטרם כ־ 1ס״מ נישאים ענפים
קצרים חסרי קוצים ,באביב ובקיץ נושאים ענפים קצרים אלה
עלים פרחים ופירות .קוטר הפרי  10-8מ״מ ,בהבשילו צבעו
חום בהיר.
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משפחת האשחריים
♦ (ש׳) מדרונות אבניים ,קרקעות סחף .נ פ ק  :שולט ומלווה
על ירי צומח עשבוני ועל ידי בתות ספר .עמק עכו ,השרון!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ;
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,ערבות הירדן; הגולן ,הגלעד.
 $3מרס-אפריל( .ציור  ! 1230צילום בעט׳  .)954טיפוס הת
פוצה :יט־תיכוני וסודני.

שיזף השיח Z. lotus )L.)Lam.
*  . 2עצים שאינם משירים עליהם אלא בחורף קר או בקיץ יבש.
הענפים מעוצים ,אינם זיגזגיים ואינם נושאים ענפים קצרים
כנ״ל .קוטר הפרי  15-10מ״מ ,בהבשילו צבעו צהוב־כתום.
♦ (ע׳) נאות מדבר ,מניפות סחף ,ערוצים גדולים במדבריות
חמים ,עמקים בין ההרים ולמרגלותיהם :רום  350מ׳ מתחת
לפני הים ועד כ־ 500מ׳ מעל פני הים .נ פ ק מאוד ושולט
בצומח דמוי סוואנה .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגולן ,מואב ,אדום.
& מרס-אוקטובר( .ציור  : 1231צילום בעמ׳  .)954טיפוס
התפוצה :סודני.

שיזף מצוי Z. spina--christi (L.) Desf.

מ שפחת הטליתיים
•
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tiliaceae

עצים ,שיחים או עשבים ,לעתים בעלי שערות כוכביות .העלים מסורגים ( ב א ח) ,פשוטים :עלי־הלוואי
קטנים ונשירים או חסרים .הפרחים נכונים ,דו־מיניים .עלי־גביע  . 5-4עלי־כותרת  5או חסרים .אבקנים
 10עד מרובים ,חופשיים או מקובצים לאגודות של  5או  . 10השחלה עלית ,בעלת  10-2מגורות:
עמוד־העלי  , 1מחולק או שאינו מחולק לאונות .ה פ ר י ( ב א ח ) בית־גלעין או הלקט.
 . 1שיחים .העלים עגולים ודמויי לב ,עורקים בולטים .הפרי בית־גלעין ,קוטרו כ־ 8מ״מ.
=־> עמ׳  426גררה Grewia
♦י ייי״י־יי׳ י׳ר־שנתיים .הפרי הלקט דמוי תרמיל ,אורכו  10-3ס״מ.
■=> עמ׳  427מלוכןה Corchorus

גרויה Grewia
שיחים ,גובהם עד  3מ׳ .הענפים שעדיין לא התעצו והעלים שעירים.
העלים כמעט עגולים ודמויי לב ,עורקיהם בולטים בצדם התחתון,
שפתם משוננת כמשור ,קוטרם  10-4ס״מ .עלי־גביע  . 5עלי־הכותרת
 , 5צבעם צהוב בתחילה ומאדים לאחר ההאבקה .הפרי שעיר ,בעל
 4גלעינים ,כל אחד מהם בעל  2-1זרעים.
♦ (ש׳) סלעים וערוצים במדבריות חמים .נדיר מאוד .ערבות
הירדן ( ? )  ,בקעת ים־המלח (סביבת מצפה שלם) ,הערבה (?).
 $5מרס-אפריל( .ציור  ; 1232צילום בעט׳  .)946טיפוס התפוצה:
טרופי.

גתיה שעירה G. viiiosa Wind.

משפחת הטליתיים
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מלוכיה Corchorus
עשבים (בארץ) בעלי שערות פשוטות או כוכביות .העלים משוננים כמשור! עלי־הלוואי קטנים .הפרחים
בודדים או ערוכים בזוגות בחיק עלים .עלי־גביע (  , 5)- 4נשירים .עלי־הכותרח  , 5צבעם צהוב .אבקנים
 10עד מרובים .השחלה בת  5-2מגורות! הביציות מרובות בכל מגורה .הפרי הלקט דמוי תרמיל,
נפתח ב־  )6 -( 5-2קשוות.
 . 1הפרי קירח ,אורכו  10-5ם״מ .העלים מחודדים בראשם ! השיניים
התחתונות בעלות זיפים ארוכים .הגבעול קירח.
( 4ח״ש) שדות־שלחין .נדיר .השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יורעאל! בקעת חולה ,בקצת כנרות! הגולן.
& מאי-אוגוסט( .ציור  ! 1233צילום בעמ׳  .)950טיפוס הת 
פוצה :טרופי.
משמש כירק מאכל וגם נזרע כגידול קיצי.
נאכלת olitorius L.
מ לו*ט Tה
V V V*V
* . 1הפרי מחוספס ,אורכו  3.5ס״מ .העלים מעוגלים בראשם!
השיניים התחתונות חסרות זיפים כנ״ל ודומות לשאר שיני
העלה .הגבעול שעיר.
( 4ח״ש) שרות שלחין .נדיר .השרון :הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל; בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהורה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .) 1234טיפוס התפוצה :טרופי.
מלוכיה משלשת c. triiocuiaris L.

מ שפחת החלמיתיים Malvaceae

ב .פרח

עשבים שיחים או עצים ,בעלי שערות כוכביות ו /או פשוטות .העלים מסורגים ,משוננים או שסועים לאונות
או מחולקים :עלי־לוואי ישנם .הפרחים דו־מיניים ,נכונים ,חיקיים ,בודדים או בתפרחות בראשי ענפים.
מתחת לגביע מצוי בדרך כלל גביעון בצל  3עלים חופשיים או מאוחים או הגביעון מאוחה־עלים ובעל
 11-6אונות .עלי־הגביע (  , 5) 4-3מאוחים פחות או יותר .עלי־הכותרת  , 5לעתים קרובות מעורים בבסיסם
לצינור אבקנים .האבקנים מרובים בדרך כלל ,זיריהם מאוחים לצינור ארוך .השחלה עלית ,בעלת
 2או הרבה עלי־שחלה .הפרי או הלקט :מפרדת בעלת פרודות רבות או מעטות ( ב א ח ); הפרודות
אינן נפתחות בדרך כלל .הזרעים שעירים לעתים קרובות.
אין גביעון מתחת לגביע =»2
יש גביעון מאוחה עלים או מפורד עלים מתחת לגביע=>4
 . 2צבע עלי־הכותרת ארגמן .הצמח בעל שערות פשוטות ,בלתי מסועפות.
•=> עמ ׳  430אנודה Anoda
=> 3
*  . 2צבע עלי־הכותרת צהוב .הצמח בעל שערות מסועפות או כוכביות
 . 3העלים רמויי לב בבסיסם.
=> עט׳  428אגוטילון Abutilon
*  . 3העלים דמויי אזמל צר או רחב ומצטררים בבסיסם לפטוטרת.
=> עט׳  430סידה Sida
אונות=>5
( ) 1הגביעון בעל  3-2עלים או
או עלים נפרדים =»7
הגביעון בעל  5או יותר אונות
הגביעון בעל  3אונות מאוחות בבסיסן במידה זו או אחרת.
־=> עט׳  432מע 1ג Lavatera
=» 6
*  . 5הגביעון בצל  3-2עלים מפורדים עד לבסיסם
 . 6עלי־הכותרת מפורצים בראשם .הפרודות אינן תפוחות לעת ההבשלה.
=־> עט׳  430לולמית Maiva
*  .6עלי־הכותרת אינם מפורצים בראשם .הפרודות תפוחות לעת ההבשלה.
=» עמ ׳  432בת־חלמית Maiveiia

428
.7

*.7
.8
*.8
.9

*. 9

משפחת החלמיתיים
(  )4הפרי הלקט בעל  5מגורות :המגורות בנות  3זרעים או יותר .עמור־העלי בן  5אונות .עלי־הגביעון
מפורדים ,צרים ומספרם  5או יותר.
=> עמ ׳  428היביסקיס Hibiscus
הפרי מפרדת מרובת פרודות .עמוד־העלי בעל אונות מרובות .הגביעון מאוחה עלים ,בעל  9-6אונות
<=> 8
עלי־השחלה ערוכים במספר סדרות סביב בסיסו של עמוד־העלי .הפרודות נפתחות בגבן.
=> עט׳  429קיטבלןה Kitaibelia
=> 9
עלי־השחלה ערוכים בדור אחד סביב בסיסו של עמוד־העלי .הפרודות אינן נפתחות
כל פרודה מחולקת באופן חלקי ל־ 2חלקים .הציר המרכזי של מצעית הפרח גלילי בחלקו התחתון,
מתרחב ומסתיים בראשו כגוף חרוטי .קוטר הפרח  0 )8 -( 6-2״מ.
=> עט׳  434חטמית Alcea
הפרודה אינה מחולקת .הציר המרכזי של מצעית הפרח גלילי למלוא אורכו .קוטר הפרח  2-1ס״מ.
־־?> עט׳  436נטופית Althaea

היביסקוס Hibiscus
עשבים שיחים או עצים .העלים שלמים או שסועים כעץ כף־היד .הפרחים דו־מיניים ,חיקיים ,בודדים
בדרך כלל .הגביעון בעל  5אונות .עלי־הכותרת  , 5צבעם צהוב או צהוב עם כתם סגול ( ב א ח) ,מעורים
בבסיסם לצינור האבקנים .השחלה בעלת  5מגורות :עמוד־העלי מחולק ל־  5אונות .ההלקט בעל  5או
 10מגורות ,בכל אחת  1או יותר זרעים שעירים.
 . 1בני־שיח הגדלים בערוצים וסלעים במדבריות חמים .העלה דמוי
ביצה ,אינו מחולק ,משונן .ההלקט ארוך בהרבה מהגביע .אורך
הכותרת  1.5-1ס״מ.
♦ (ב״ש) ערוצים וסדקי סלעים במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב :ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
 $ינואר-יולי( .ציור  .) 1235טיפוס התפוצה :טרופי.
היביסקוס סגלגל H. micranthus L. ill.
* . 1עשבים חד־שנתיים הגדלים בשדות שלחין .העלה מחולק ל־
 5-3אונות כעין כף־היד .ההלקט כלוא בגביע נפוח שצבעו
ירוק ועורקים אדומים בולטים לאורכו .אורך הכותרת 3-2.5
ס״מ.
♦ (ח״ש) שדות שלחין .מצוי .השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות :הגולן ,הגלעד.
& יוני-אוגוסט( .ציור  : 1236צילום בעמ׳  .)970טיפוס הת
פוצה :טרופי.

היביסקוס משלש

h . trionum L.

אבוטילוץ Abutilon
עשבים או שיחים שעירים ,כרגיל בעלי שערות הדוקות ומפושקות .העלים משוננים ,דמויי לב בבסיסם.
הפרחים חיקיים ,בודדים או בקבוצות .הגביעון חסר .הגביע בעל  5אונות .עלי־הכותרת  , 5מעורים בבסיסם
עם צנור האבקנים ,צבעם צהוב או כתום .השחלה בת  5עד הרבה עלי־שחלה .הפרי מפרדת :הפרודות
בעלות  3-1זרעים ,נפרדות מציר המצעית ונפתחות לאורכן.
 . 1עשבים חד־שנתיים מסועפים ,גובהם עד  2.5מ׳ ,גדלים בשדות
שלחין .הפרודה בעלת זוג זיפים ארוכים בראשה .הפטוטרת
עולה באורכה על עוקץ הפרח.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין ,במיוחד בשדות כותנה על קרקעות
כבדות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת בית־שאן :הגולן.
 $8מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1237טיפוס התפוצה :טרופי.

אבוטילץ האופרסטוס A. theophrasti Medicus

משפחת החלמיתיים
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* . 1בני־שיח או שיחים מדבריים ,גובהם אינו עולה על  1מ׳.
הפרודות בעלות מקור או מעוגלות וקטועות בראשן אך חסרות
זיף ארוך .עוקץ הפרח שווה או גדול באורכו מפטוטרת העלה
=> 2
החופה
 . 2מספר הפרודות בפרי  . 11-8צמחים ירוקים־אפורים ,מכוסים
שערות הדוקות.
( 4ש׳ או ב״ש) ערוצים וסלעים במדבריות חמים .נדיר .הר
הנגב ,דרום הנגב! בקעת יס־המלח ,הערבה! אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 1238טיפוס התפוצה :סודני.

)ראה שם נרדף)

אבוטילון השיח A. fruticosum Guiiiemin et Perrottet

*  . 2מספר הפרודות עולה על  . 15צמחים ירוקים בעלי שערות
=> 3
 . 3ראש הפרורה מעוגל.
( 4ש׳) שדות שלחין וליד מים במדבריות חמים .נדיר .ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח (בעיקר בצדה המזרחי).
& מאי־אוגוסט( .ציור  .) 1239טיפוס התפוצה :טרופי.
אבוטיאן לביד J . / A. pannosum (G. Forster) Schlecht.
* . 3ראש הפרודה אלכסוני ומסתיים בחור או בבליטה משני צדי
=> 4י ׳״*®5“ '4
 .4אורך עלה־הכותרת  16מ״מ או יותר ,ראשו מעוגל (בלתי
מ פו ח) .העלה דמוי ביצה ,רחב ,כמעט עגול ,מחודד מעט
בראשו.
( 4ש׳) ערוצים וקרבת מעיינות במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה!
אדום.
 #רוב עונות השנה( .ציור  ! 1240צילום בעט׳  .) 945טיפוס
התפוצה :סודני.
hirtum (Lam.) SweetA.
אבוטיאן קהה
(ראה שם נרדף)

ג .עלה־
כותרת

*  .4אורך עלה־הכותרת פחות מ־ 12מ״מ ,ראשו מ פו ח .העלה דמוי
ביצה ,מסתיים בחוד צר וארוך שאורכו כ־  1/3מאורך העלה.
 4קרבת מעיינות במדבריות חמים .נדיר .מדבר יהודה ! בקעת
ים־המלח.
 $3ינואר-אוגוסט( .ציור  .) 1241טיפוס התפוצה :טרופי.
אבוטיאן ה 1רי A. indicum (L.) Sweet

Kitaibelia
עשבים רב־שנתיים מסועפים ודביקים .העלים מסורגים ,מחולקים
לאונות כעין כף־היד .הגביעון מאוחה עלים ,בעל  9-6אונות .עלה־
הכותרת ורוד בהיר .אורכו  2ס״מ .הפרי מפרדת ,כעל הרבה פרודות
חד־זרעיות הנפתחות בגבן.
( 4ר״ש) צרי דרכים! רום  1,750-1,400מ׳ .נדיר מאוד .החרמון.
& קיץ .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
קיטבאת בלנזה K. balansae Boiss.
(ראה שם נרדף)

פרי

ד .עלה־
כותרת
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סידה Sida
עשבים רב־שנתיים או שיחים ,מכוסים בשערות כוכביות או מסועפות,
גובהם  2-1מ׳ .העלים דמויי אזמל עד מעויינים ,שפתם משוננת!
אורך הפטוטרת  5-3מ״מ .הפרחים בודדים בחיק עלים ,נישאים
על עוקצים .הגביע דמוי פעמון ,קרומי ,אורכו  6מ״מ ,בעל 5
שיניים משולשות ,ריסניות .צבע הכותרת צהוב חיוור ,קוטרה 10-8
מ״מ .הפרי בעל  6-5פרודות מקומטות ,אורכן כ־ 4מ״מ והן
מסתיימות כ־ 2מלענים ארוכים.
( 4ר״ש) שולי בריכות דגים ושדות מעובדים .נדיר .בקעת בית־
שאן.
&׳ קיץ .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר! נאסף לראשונה ב־. 1980
סירה מחךךת S. acuta Bunnan fil.

אנ 1דה A noda

עלי ואבקנים בחלמית
(סכימתי)
ג .צלקות•

א .מאבקים

ב .זירים מאוחים•

1242

עשב חד־שנתי ,מכוסה שערות פשוטות ,גובהו עד  1מ׳ .העלים,
במיוחד העליונים ,דמויי רומח בבסיסם לעתים קרובות או קטועים,
אורכם  6-2ס״מ .הפרחים חיקיים .הגביע בעל  5אונות ארוכות
ומצמררות .אורך עלי־הכותרת  0 2.5-2״מ ,צבעם ארגמני .הפרי
שטוח ,בעל  20-9פרודות חר־זרעיות ,מכוסות שערות קשות .הזרעים
מכוסים שערות רכות.
( 4ח״ש) שרות כותנה על קרקעות כבדות .מצוי .חוף הכרמל,
פלשת (ליד רמלה).
& יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר :נאסף לראשונה בקיץ . 1981
אנ 1ךה מציצת A. cristata )L.) Schlecht.

חל מי ת M alva

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,שעירים או מקריחים .העלים משוננים ,שסועים ,מחולקים או
גזורים :עלי־הלוואי קטנים .הפרחים בודדים או ערוכים בקבוצות בחיק עלים .הגביעון בעל  3עלים
נפרדים( .נדירות  .) 2עלי־הגביע  , 5מאוחים בבסיסם .עלי־הכותרת  , 5מפורצים בראשם ,צבעם לבן ,ורוד
עם פסים סגולים עד סגול .השחלה בעלת מגורות רבות .הפרי מפרדת :הפרודות מרובות ,חד־זרעיות,
ערוכות בדור יחיד סביב עמוד מרכזי קצר (המשך מצעית הפרח) .העלים והפירות של מרבית המינים
נאכלים טריים או מבושלים.
 . 1הפרחים נישאים בודדים בחיק העלים או בקבוצות בראש
הענפים .הגביעון בעל  2עלים דמויי סרגל .אורך הכותרת
כמעט כאורך הגביע .העלים גזורים כעין כף־היד.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות ,צומח עשבוני ואשפתות .מצוי.
השרון ,פלשת :הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה :עמון ,אדום.
י& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1243טיפוס התפוצה :דרום מערב
סהרו־ערבי.
חלמית מצרית M. aegyptia L .
 . 1הפרחים ערוכים בקבוצות בחיק העלים .הגביעון כעל  3עלים.
=> 2
הכותרת ארוכה מהגביע .העלים אינם גזורים

משפחת החלמיתיים
.2
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.3

*. 3

.4

אורך עלי־הכותרת  25-18מ״מ .פי  4-3מאורך הגביע.
♦ (ח״ש או ר״ש) צומח עשבוני ,ערוצים בערבות ,אשפתות,
שרות בור וחורבות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל
התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  ; 1244צילום בעמ׳  .)933טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ויט־תיכוני.
חלמית גדולה 1244.
אורך עלי־הכותרת  12-4מ״מ ,ער פי  2מאודך הגביע => 3
אורך הכותרת  ) 9-( 7-4מ״מ ,פי  1.5-1מאורך הגביע .הגביע
גדל •באופן ניכר לאחר ההפריה .גב הפרודה מקומט ,שפתו
=> 4
משוננת
אורך הכותרת  12-7מ״מ ,פי  2מאורך הגביע .הגביע אינו
גדל לאחר ההפריה .גב הפרודה חלק או מרושת ,שפתו חלקה
י=> 5
העלים מחולקים ל־  5-3אונות :האונות בעלות שיניים ארוכות
וחדות .אונות הגביע הפורה דמויות ביצה ער משולשות ,מת
חדדות בראשן בהדרגה .צמחים שעירים.
♦ (ח״ש) אשפתות וצדי דרכים .נדיר .חוף הגליל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
הרי יהודה :הערבה.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1245טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
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m . syivestris l

ב .פרודה

חלמית חדת־אונות M. oxyloba Boiss.
*  .4העלים בלתי מחולקים או מפורצים ל־  7-5אונות משוננות
בשפתן :השיניים קטנות ,משולשות .אונות הגביע הפורה דמויות
ביצה ,רחבות ,מסתיימות בחוד פתאומי קצר .צמחים קירחים
או מקריחים.
♦ (ח״ש) אשפתות וצדי דרכים ,קני נמלת הקציר בבתות ספר
וערבות ,מרבצי בעלי חיים .נפוץ מאור ושולט בכתמים .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה :הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1246טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

חלמית לןטגת־פרחים M. parviflora L.
 ) 3( . 5עלי־הגביעון דמויי סרגל עד מוארכים ,קצרים מהגביע,
רוחבם כ־ 1מ״מ .הפרודות שעירות ,חלקות .צמחים שעירים
מכוסים בצפיפות שערות הדוקות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .נדיר מאוד .הנגב :החרמון ,עמון,
אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 1247טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני אירנו־טורני.
חלמית מזנחת M. negiecta Waiir.
* . 5עלי־הגביעון דמויי ביצה עד מוארכים ,רוחבם עולה על  2מ״מ.
1247
הפרודות קירחות ,מרושתות ובעלות גומות .עוקץ הפרח קירח

ג .עלוז־כותרת
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או בעל שערות פשוטות מפושקות .צמחים קירחים ,מקריחים
או בעלי שערות דלילות מפושקות.
♦ (ח״ש) אשפתות ,צדי דרכים ,צומח עשבוני .נ פ ק ושולט
בכתמים .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $5פברואר-יוני( .ציור  .) 1248טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
מעוג כרתי רומה לחלמית מצויה אך מכוסה שערות כוכביות
הדוקות ,צפיפותן גדולה ובולטת על עוקץ הפרח והפרי .עלי־
הגביעון של מעוג פרתי מאוחים בבסיסם ורוחבם גדול משל
חלמית מצויה.

חלמית מצויה M. nicaeensis All.

ב ת־ חל מי ת Malvella
עשבים רב־שנתיים שרועים ,דומים לחלמית .העלים בלתי מחולקים.
עלי־הגביעון  , 3חופשיים ,דמויי סרגל או חוט .הגביע בעל  5אונות.
עלי־הכותרת תמימים ,צבעם ודוד בהיר .זירי האבקנים מאוחים רק
בבסיסם .הפרי מפרדת; הפרודות מרובות ,בלתי נפתחות ,חד־זרעיות,
נפוחות וקרומיות.
♦ (ר״ש) צומח עשבוני ושדות חרושים על קרקעות כבדות .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-יולי( .ציור  : 1249צילום בעמ׳  .) 931טיפוס התפוצה:
מזרח ימ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פת־חלמית שתעה M. sherardiana (L.) Jaub. et Spach

מעוג Lavatera
עשבים או שיחים ,מכוסים שערות כוכביות על פי רוב .העלים מפורצים או שסועים כעין כף־היד.
הפרחים בודדים בחיק עלים או ערוכים בקבוצות קטנות .הגביעון בעל  3עלים מאוחים בבסיסם או
עד  2/3מאורכם .הגביע בעל  5אונות .עלי־הכותרת  , 5צבעם ורוד ,ארגמן ,לילך ,לעתים קרובות
עם פסים רדיאליים כהים ,מעורים בבסיסם בעמוד האבקנים .האבקנים מרובים ,מאוחים לעמוד ,חלקם
העליון חופשי .השחלה עלית ,מרובת מגורות .הפרי מפרדת :הפרודות מרובות ,חד־זרעיות ,נפרדות
בהבשלה מהציר המרכזי.
 . 1הפרי מכוסה באופן מלא בדיסקוס שטוח או שקערורי(מתפתח
בראשו של הציר המתרומם ממצעית הפרח) .הגבעולים מכוסים
בשערות או בזיפים הכפופים כלפי מטה.
( +ח ״ש) צומח עשבוני או שדות מעובדים על קרקעות
כבדות .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כ .פוודה
חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מרס-יוני( .ציורים  : 1254 ,1250צילום בעמ׳  .)935טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

מעוג אפיל L. trimestris L.
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=> 2
קצה הציר אינו מכסה בדיסקוס את הפרי
שיחים .הפרחים בודדים (או לעתים רחוקות בזוגות) בחיק
עלים .אורך עוקץ הפרי עד  15מ״מ .בראש ציר המצעית יש
ג .עלה־כותרת
תוספת חרוטית שגובהה עולה על עובי הפרודות .אורך עוקץ
הפרי עד  15מ״מ.
♦ (ר״ש) שולי ערוצים בחורש ובבתי־גידול מופרעים .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל :הגולן.
& מאי-יולי( .ציור  .) 1251טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
בהרי יהודה נאסף מעוג השיח  , L. arborea L.פליט תרבות
שגובהו  3-1מ׳ ,פרחיו בקבוצות של  . 7-2הגביעון ארוך
מהגביע .התוספת החרוטית קצרה בהרבה מעובי הפרודות
השעירות( .צילום בעט׳ .)935
מעוג קפח  bryoniifolia Miller״ I
(ראה שם נרדף)
חד־שנתיים .הפרחים בקבוצות בחיק עלים :אם בודדים או
■=> 3
בזוגות ,אורך עוקץ הפרח  8-2ס״מ
קטע הציר שמעל לפרודות הבשלות מתרחב כחרוט .עלי־
הגביעון מאוחים עד  2/3אורכם והוא דומה לכוסית עם
 3חודים .עלי־הכותרת ורודים ובעלי פסים רדיאליים כהים,
מפורצים מעט ,אורכם  )3-( 2ס״מ .גב הפרורה בעל קמטי
רוחב ברורים.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ,צומח עשבוני ,שדות מעובדים.
מצוי .חוף הגליל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,בקעת ים־המלח  :הגולן.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .) 1252טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מעוג מנקר L. punctata All.
ציר המצעית אינו מתרומם מעל הפרודות .הגביע בעל  3עלים
דמויי ביצה ,אינם מחודדים ,מאוחים רק בבסיסם .גב הפרודה
חלק או בעל קמטי רוחב או מרושת .עלי־הכותרת ורודים,
מפורצים עמוק ,אורכם  20-12מ״מ.
♦ (ח״ש) אשפתות ,צרי דרכים .נ פ ק מאור ושולט בכתמים.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן,
הגלעד.
 •SSפברואר-אפריל( .ציור  : 1253צילום בעט׳  .)935טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
נבדל מחלמית מצוןה בכסות צפופה של שערות כוכביות על
כל הצמח ובמיוחד על עוקץ הפרח
מעוג פרתי
0.6X
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משפחת החלמיתיים
ח ט מי ת Alcea

עשבים רב־שנתיים ,שעירים (בעלי  2-1טיפוסי שערות) או קירחים .העלים מסורגים ,טרפם כרגיל
מחולק או שסוע כעין כף־היד .הפרחים גדולים ,בודדים או בזוגות בחיק עלים .הגביעון בעל ) 11-( 9-6
אונות ,קצר מהגביע .הגביע בעל  5אונות ,לעתים קרובות גרל לאחר ההפריה .עלי־הכותרת מפורצים
בראשם ,צבעם לבן ,צהוב בהיר ,ורוד עד סגול ,לעתים קרובות בעלי פסים כהים ,ארוכים בהרבה
מהגביע .האבקנים מאוחים לצינור כמעט עד למאבקים הצהובים .השחלה בת עלי־שחלה רבים!
בכל עלה־שחלה  2מגורות .הפרי מפרדת! הפרודות דו־מגורתיות אך מכילות רק זרע אחד ,ערוכות
סביב עמור מרכזי קצר ,מורחב בראשו למקור חרוטי.
צמחים בעלי גבעולים קצרים שאורכם ער  60ס״מ ,או בעלי
=> 2
גבעולים שרועים
צמחים בעלי גבעולים זקופים וגבוהים ,אורכם  0 200-60״מ
י=>

3

גבה של פרודת הפרי בעל שקע רדוד .צמחים חסרי גבעולים
או בעלי גבעולים צמודים לקרקע .העלים התחתונים עגולים
או כמעט כך ואינם מחולקים לאונות ברורות! העלים העליונים
בעלי  5-3אונות לא עמוקות .צבע הכותרת לבן ,ורוד או סגול.
♦ (ר״ש) בתות ,ערבות ,צומח עשבוני ,שרות בור .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן!
הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  ! 1255צילום בעט׳  .)933טיפוס התפוצה:
מזרח יפ־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

חטמית עין־הפרה A. acaulis )Cav.) Aief.

*  . 2גבה של פרודת הפרי כעל ח ר ק עמוק .צמחים בעלי גבעולים
שאורכם  60-30ס״מ .העלים בעלי  5-3אונות ארוכות ,מאוצב 
עים .צבע הכותרת לבן ,לבן־קרס או ורוד.
♦ (ר״ש) בתות ושדות בור .מצוי .הגליל העליון ! בקעת חולה,
בקעת כנרות! הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן! הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1256טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
(אנדמי).
חטמית הגליל A. galilaea Zohary
 ) 1( . 3העלים כמעט ואינם מחולקים או בעלי אונות קצרות => 4
*  . 3העלים ,לפחות העליונים שבהם ,מחולקיס־מאוצבעים לאונות
=> 6
שאורכן עולה על  1ס״מ
פרורת הפרי קירחת ,צריה בעלי גומות ברורות .טרף העלה
עגול או כמעט עגול ,שפתו משוננת .צמחי מדבר בעלי כותרת
צהובה.
♦ (ח״ש או ר״ש) מדבריות ,קרקע אבנית .נדיר מאוד .מזרח
עמון.
אפריל-מאי( .ציור  .) 1257טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
חטמית זהפה A. chrysantha (Sam.) Zohary
(ראה שם נרדף)
*  .4פרודת הפרי שעירה ,לפחות בשקע הרדוד שבגבה ,צריה בעלי
קמטים רדיאליים בולטים .טרף העלה בעל אונות קצרות אך
=> 5
ברורות ,לפחו ת בעלים העליונים
 . 5הצמח מכוסה בשערות זיפיות ,מפושקות וארוכות שהן כוכביות
1257
או פשוטות! שערות כוכביות קטנות חסרות או מועטות .קוטר

משפחת החלמיתיים
הפרח הפתוח עד  10ס״מ .אורך הגביעון שווה כמעט לאורך
הגביע .צבע הכותרת לילך או סגול .גב פרורת הפרי שעיר,
חלק (ללא חריצים).
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות .מצוי .חוף הכרמל,
השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! הגולן ,ע מק ,מואב.
 86אפריל-יוני( .ציורים  ! 1261,1258צילום בעט׳  .)933טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
חטמית זיפנית setosa (Boiss.) Alef .4 .
(ראה שם נרדף)
ג .עלה־בותרו
* . 5הצמח מכוסה שערות כוכביות קצרות והדוקות ,לעתים גם
בולטים מעליהן זיפים מפושקים וארוכים .קוטר הפרח הפתוח
פחות מ־ 10ס״מ .אורך הגביעון כחצי מאורך הגביע .צבע
הכותרת לבן או קרם .גב הפרודה מקומט ,התעלה הררודה
שבו שעירה.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות ,ליד סלעים ובערוצים .נדיר .צפון
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! הערבה! הגולן.
 86מרס-מאי( .ציור  .) 1259טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
בגלעד(ויתכן אף בצפון הנגב) מצוי מין קרוב ,בעל כותרת לבנה
או צהובה או סגולה (.)Alcea apterocarpa (Cihac) Boiss.
אורך הגביעון כאורך הגביע או כמעט כאורכו.
חטמית משרטטת striata (DC.) Alef .4 .
(ראה שם נרדף)

רם
ו ורוד

=> 7
=> 8
 . 7העלים העליונים ביותר בעלי  5-3אונות לא ארוכות! האונה
האמצעית משולשת( .ראה פרטים למעלה).
חטמית משרטטת A. striata (DC.) Alef.
(ראה שם נרדף)

*  . 7מרבית עלי הגבעול בעלי  5-3אונות! האונה האמצעית רמוית
ביצה־מוארכת .גב הפרורה ללא קמטים ,שעיר.
( 4ר״ש) ערוצים ומדרונות .נדיר .בקעת ים־המלח! מואב.
 86אפריל-יוני( .ציור  .) 1260טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
חטמית צה  3ה rufescens (Boiss.) Boiss .4 .
(ראה שם נרדף)
 )6( . 8אורך הגביעון כאורך הגביע פחות או יותר .גב הפרורה
מכוסה שערות פשוטות ,ללא חריצים וללא כנפיים בשוליו.
הגבעול מכוסה שערות זיפיות מפושקות ,פשוטות או כוכביות.
העלה מפורץ או שסוע כעין כף־היד.
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות .מצוי .חוף הכרמל,
השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! הגולן ,עמון ,מואב.
 86אפריל-יוני( .ציורים  ! 1261,1258צילום בעט׳  .)933טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
חטמית ויפנית A. setosa (Boiss.) Alef.
(ראה שם נרדף)
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1X.S

1.5X

 .8הגביעון קצר בהרבה מהגביע .גב הפרודה קירח או שעיר,
חסר שקע או חריץ ובעל שערות כוכביות או כעל חריץ עמוק
וכנפיים לצדו .הגבעול קירח או בעל שערות מועטות הדוקות
=־• 9
וקצרות
 .9גובה הצמח ( 3-2 )- 1מ׳ .אורך הפרח  0 10-8״מ :אונות הגביעון
או קצותיהן אדמדמות או ירוקות .פרודת הפרי בעלת חריץ
עמוק בגבה וכנפיים בשפת החריץ או הפרודה בעלת שערות
פשוטות .העלים התחתונים מפורצים או שסועים ל־ 10-7אונות!
עלי הגבעול העליונים מחולקימ־מאוצבעים לאונות ארוכות.
♦ (ר״ש) קרקעות כבדות לחות או ליד נחלים .מצוי .הגליל
העליון :בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון.
& אפריל-יולי(ציור  .) 1262טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
חטמית קרחת A. dissecta )Baker) Zohary
(דאה שם נרדף)

*  . 9גובה הצמח  1.5-1מ׳ .אורך הפרח  10-8ס״מ :אונות הגביעון
ירוקות .פרודת הפרי בעלת גב חסר חריץ או כנפיים כנ״ל
ומכוסה בשערות כוכביות .העלים גזוריס־מאוצבעים לאונות
מוארכות או דמויות סרגל.
♦ (ח״ש) מדרונות אבניים .נדיר .עמק עכו :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון :הגולן.
אפריל-יוני( .ציור  .) 1263טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
חטמית מאצפעת A. digitata (Boiss.) Aief.
(ראה שם נרדף)

נט 1פית Althaea
ב .פרודה

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים תמימים או בעלי אונות .הפרחים ערוכים כרגיל בתפרחות,
אורכם אינו עולה על  2ס״מ ,צבעם לבנ ק־ורוד .נבדל מהסוג חטמית ( )Alceaבפרחים קטנים יחסית:
פרודות הפרי חד־מגורתיות ,ערוכות סביב עמוד מרכזי גלילי שאינו מורחב בראשו.

 . 1הפרודות צמירות .צמחים רב־שנתיים צמירים ,גובהם עולה על
 50ס״מ.
♦ (ר״ש) ביצות וגדות נהרות .נדיר מאוד .השרון :בקעת
חולה.
♦ אוגוסט-נובמבר( .ציור  .) 1264טיפוס התפוצה  :אירו־סי־
בירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.

נטופית ךפואית A. officinalis L.
* . 1הפרודות קירחות .צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,גובהם
=> 2
ער  40ס״מ
 . 2צמחים חר־שנתיים זקופים ,גדלים בעיקר בגלילות הימ־תיכוניות.
אורך הגביע כ־ 15מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות ,שדות בור .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1265טיפוס התפוצה  :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

כ.פתדות

נטופית שעירה A. hirsutaL.

משפחת החלמיתיים
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*  . 2צמחים רב־שנתיים (לעתים חד־שנתיים) שרועים ,גדלים בעיקר
בגלילות המדבריות .אורך הגביע  10-7מ״מ.
הנגב!
ם .נדיר .הר הנגב ,דרום
הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1266טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

נטופית המךפר A. ludwigii L.

מ שפחת המתנניים
•

ז

-

־

-

•

• • t :

thymelaeaceae

שיחים ,עצים או עשבים .העלים מסורגים ולעתים נגדיים ,יושבים או קצרי־פטוטרת ,תמימים :אין
עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים או חד־מיניים (הצמחים דו־ביתיים או פוליגמיים) ,נכונים ,ערוכים באשכול,
העטיף פשוט,
רחוקות) .הפרח בעל צנור פרח:
על פי רוב .השחלה עלית,
8
קשקש .אבקנים
או עשבוני כפול ,בעל  ) 5-( 4אונות דמויות
בעלת  2מגורות (הנראות כאחת) וביצית אחת :עמוד־העלי פשוט או חסר :הצלקת בדרך כלל עגולה.
הפרי דמוי אגוזית ,ענבה או בית־גלעין ,או לעתים רחוקות הלקט.
 . 1אורך הפרי  8מ״מ .אורך העלים  7-3ס״מ .שיחים ירוקים הגדלים רק באדום ובמואב.
=> עט׳  437דפנה Daphne
* . 1אורך הפרי  3-2מ״מ .אורך העלים  20-2מ״מ .שיחים שעירים או עשבים חד־שנתיים הגדלים
בגלילות רבות.
=> עט׳  437מתנן Thymelaea

דפנה D aphne
שיחים ירוקי־עד קירחים ,גובהם  2-1מ׳ .הענפים מאדימים ,מסועפים,
מכוסים עלים בצפיפות .העלים מסורגים ,דמויי סרגל או אזמל,
קירחים ,מוצרים בראשם .הפרחים רו־מיניים ,ערוכים בקבוצות דמוית
קרקפת בראשי ענפים או בחיק עלים .העטיף וצינור הפרח צהובים,
שעירים .אורך הפרי  8מ״מ ,כלוא בתוך צינור הפרח שצבעו
בהבשלה אדמדם־חום ובראשו  4עלי־הגביע.
( 4ש׳) תשתית סלעית ואבנית בהרים גבוהים .מצוי באופן מקומי.
מואב ,אדום.
׳& יולי-אוקטובר( .ציור  .) 1267טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

צרת־עלים D. linearifolia Hart
דפנה
• T
“T
 ןTמתנן Thymelaea
שיחים או עשבים .העלים מסורגים ,קטנים או דמויי קשקש .הפרחים קטנים ,דו־מיניים או חד־מיניים, ,
חיקיים ,בורדים או בקבוצות .עלי־גביע  .4אין עלי־כותרת .אבקנים  , 8הזירים קצרים .הפרי אגוזית,
כלואה בצינור הפרח או חופשית.
 . 1שיחים בעלי ענפים מעוצים ,גובהם  0 150-50״מ .העלים קטנים,
נשארים במשך מספר שנים על הגבעולים(הקליפה בעלת סיבים
חזקים המשמשים לשזירת חבלים) .הפרחים צהובים.
( 4ש׳) בתות ספר ,קרקעות חוליות ורנדזינה בהירה בגלילות
היס־תיכוניות :קרקעות אבניות ,חוליות סלעים וערוצי נחלים
בערבות ובמדבריות .מצוי ושולט בערוצים .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה (?) ,מדבר
יהודה :מואב ,אדום.
& מרס-יולי( .ציור  : 1268צילום בעט׳  .)950טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני וסהרו־ערבי.

מתנן שיעיר T. hirsuta (L.) Endi.
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משפחת עץ־דזשמן

=> 2
* . 1עשבים חר־שנתיים .הפרחים ירקרקים
 . 2צמחים שעירים .אורך העלה  8-2מ״מ .אורך האגחית כ־ 2מ״מ.
♦ (ח״ש) ערבות ובתות ספר .נדיר .שומרון! מדבר שומרון,
מרבר יהודה ,ערבות הירדן.
& פברואר-ספטמבר( .ציור  .) 1269טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
gussonei BoreauT.
מתנן צמיר
(ראה שם נרדף)
* . 2צמחים קירחים או מקריחים .אורך העלה  20-5מ״מ .אורך
האגוזית כ־ 3מ״מ.
♦ (ח״ש) צומת עשבוני ,בתות ,שדות כור .מצוי .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב! מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן! החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& פברואר-ספטמבר( .ציור  ! 1270צילום בעמ׳  .)961טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

מ שפחת עץ־הש?!ן

מתנן מצוי T. passerina Cosson et Germ.

elaeagnaceae

שיחים או עצים ,לפעמים בעלי ענפים קוצניים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,תמימים ,ירוקים
בצדם העליון ,מכסיפים בתחתון .הפרחים דו־מיניים על פי רוב ,נכונים ,ערוכים  3-1בחיק העלים.
עלי־הגביע ערוכים בראש צינור הפרח ,מספרם  , 6-4צבעם צהוב .אין עלי־כותרת .מספר האבקנים
כמספר עלי־הגביע .השחלה עלית (בתחתית צינור הפרח) .הפרי אגווית כלואה בתוך צנור הפרח העסיסי
ועל כן דמוי בית־גלעין ,צבעו צהוב ,מכוסה קשקשים מכסיפים.

ע ץ־ה שמן Elaeagnus
סימני הסוג והמין ניתנים בתיאור המשפחה.
♦ (ע׳ או ש׳) פליט תרבות בצפון מישור החוף ובחרמון! עץ נוי
ותועלת .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו! החרמון.
אביב( .ציור  .) 1271טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

עץ־השמן המכסיף E. angustifolia L.

מ שפחת הסגליים

violaceae

עשבים רב־שנתיים או חד־שנתיים נמוכים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,תמימים או מחולקים,
בעלי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,בלתי נכונים ( ב א ח) ,בודדים או ערוכים בקבוצות בחיק עלים,
עם או בלי חפיות .עלי־הגביע  , 5אינם נושרים לאחר ההפריה .עלי־הכותרת  , 5התחתון שבהם בעל
דורבן .אבקנים  2 , 5התחתונים שבהם בעלי דורבן .השחלה עלית ,בעלת  3עלי־שחלה (נדירות ) 5-2
ומגורה אחת .הפרי הלקט בעל  3קשוות.

 ..משפחת הסגליים

סגל Viola
סימני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
.1

*. 1
.2
*. 2
.3

עשבים רב־שנתיים בעלי קני־שורש .רוחב הכותרת הפתוחה 2
ס״מ ,צבעה סגול כהה! הפרח מדיף ריח חזק .העלים דמויי לב
בבסיס ,קוטרם  4-2ס״מ או יותר.
( 4ר״ש) חורשים ובתי־גידול לחים .נדיר מאוד .הרי יהודה!
החרמון ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1272טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.
נאסף בגלילות הנזכרות במאה שעברה ובתחילת המאה הנוכחית
[על פי ( Post ) 1896-1883ועל פי (.]Dinsmore ) 1932
סגל ריחני v. odorataL .
חר־שנתיים .הכותרת בהירה (תכלכלה ו /או צהבהבה) רוחבה
=» 2
קטן מהנ״ל .העלים קטנים מהנ״ל
עוקץ הפרח בעל חפיות .דורבן הכותרת בולט מבסיס הגביע
=> 3
עוקץ הפרח חסר חפיות .דורבן הכותרת אינו בולט מבסיס
=> 4
הגביע
העלים תמימים ,רמויי סרגל ,רוחבם  5-2מ״מ :עלי־הלוואי
בעלי  2אונות ,האחת קצרה והשנייה כאורך עלה.
( 4ח״ש) שרות הרריים וצומח עשבוני .נדיר מאוד .הרי
יהודה :החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 86מרס-אפריל( .ציור  .) 1273טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
סגל תמים V. pentadactyla Fenzl

אונות ,רוחבם  20-5מ״מ :עלי־הלוואי
יותר.
השרון ,פלשת! הגליל העליון.
 .) 1274טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי

*  . 3העלים חרוקים או בעלי
מחולקים ל־ 3אונות או
♦ (ח״ש) בתות .נדיר.
 4sמרס-אפריל( .ציור
וים־תיכוני.
קרוב למין המתורבת אמנוןץתמר (.)V. tricolor L.
סגל שלש־גוני V. kitaibeliana Schultes
.4

( ) 2עלי־הלוואי מחולקים לאונות צרות וארוכות או שסועים
בראשם ל־ 3אונות .אורך עלי־הגביע  14-6מ״מ .אורך ההלקט
 9-7מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות וצומח עשבוני .נדיר מאוד .שומרון ,הרי
יהודה! הגולן ,אדום.
& מאי( .ציור  .) 1275טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
המידע מבוסס על  3איסופים שצוטטו בספרות המדעית.
סגל עטוי V. occulta Lehm.

*  . 4עלי־הלוואי תמימים .אורך עלי־הגביע  6-5מ״מ .אורך ההלקט
כ־ 5מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות ומדרונות אבניים .נדיר (על פי רוב) .עמק
עכו ,הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת חולה! החרמון
(נ פ ק ברום  2,300-1,000מ ׳) הגלעד ,עמון ,אדום.
אפריל-מאי( .ציור  .) 1276טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני,
מערב אירנו־טורני.
סגל צנוע V. modest a Fenzl
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משפחת השעוניתיים

מ ש פ ח ת השעויניתיים

pa ssifl o r a c e a e

מטפסים עשבוניים או מעוצים .העלים מסורגים ,בעלי פטוטרת ,פשוטים או בעלי אונות; עלי־הלוואי
צמודים לבסיס הפטוטרת .הקנוקנות ערוכות מול העלים .הפרחים נכונים ,אנדרוגיניים או חד־מיניים
וערוכים בודדים או בקבוצות חיקיות .עלי־הגביע  , 5-3צבעוניים בדרך כלל .עלי־הכותרת חסרים
או מספרם  5-3ומצומצמים :מתוך המצעית מתפתחת עטרה בת  1או יותר רורים של חוטים מפורדים
או מאוחים בבסיסם .אבקנים ( ,) 10-( 5)- 3בעלי זי ת ם מפורדים או מאוחים .השחלה עלית ,חד־מגורתית,
השליה דופנית! עמודי־עלי  . 5-1הפרי הלקט או ענבה.

1שעונית Passiflora
סימני הסוג ניתנים בתיאור המשפחה.
העלים בעלי  3או  5אונות ,צדם התחתון בעל שערות מאונקלות ;
הפטוטרת ארוכה ,בעלת זוג בלוטות בחלקה העליון .הפרחים
בודדים ,חיקיים .עלי־הגביע לבנים ,אורכם  1.5-1ס״מ .עלי־הכותרת
צרים ואינם בולטים .העטרה בעלת דור אחד של חוטים לבנים־
כחולים .השחלה שעירה .הפרי ענבה עסיסית כחולה כהה ,קוטרה
 4-1.5ס״מ.
( +מטפס ,ר״ש) מטפס על עצים כפרדסים ומטעים .מצוי .פלשת.
& אוקטובר .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מקורו באמריקה הדרומית והתיכונה .נאסף לראשונה ב־
. 1984

שעונית התות P. morifolia Masters

משפחת הזיטיסקיים

datiscaceae

עשבים רב־שנתיים דו־ביתיים (בארץ) או עצים נמוכים .העלים מסורגים ,פשוטים או מחולקים־מנוצים
שפתם משוננת שינון עמוק! אין עלי־לוואי .הפרחים חד־מיניים ,נכונים ,ערוכים בקבוצות חיקיות,
בשיבולים או אשכולות .הפרחים האבקניים בעלי גביע עם  9-3אונות :עלי־הכותרת חסרים :מספר
האבקנים  , 25-4זיריהם קצרים :העלי מנוון .הפרחים העלייניים בעלי צינור גביע הצמוד ל שחלה:
השחלה תחתית בעלת מגורה אחת ו־ 3עלי־שחלה :עמודי־עלי  , 3כל אחר שסוע לשתי אונות .הפרי
הלקט באורך  4מ״מ ,נפתח בראשו בץ עמודי־העלי שאינם נושרים.

ךטיס?ןה Datisca
תאור הסוג והמין ראה בתאור המשפחה.
♦ (ר״ש) גדות נהרות .נדיר מאוד .בקעת כנרות.
& קיץ .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואידנו־טורני.
נאסף ב־ 1932על ירי יעקב עולמי .העלים

דומים

לעלי

קנביס .Cannabis
דטיסקה קנבית D. cannabina L.

משפחת הלטמיים

cistaceae

בני־שיח או עשבוניים ,בעלי שערות כוכביות או פשוטות ולפעמים בלוטיות .העלים נגדיים או מסורגים,
פשוטים ותמימים על פי רוב :עלי־לוואי קיימים או חסרים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים ,בודדים בחיק עלים
או בתפרחות מסויימות .עלי־גביע  , 5-3לעתים קרובות  2עלי־הגביע החיצוניים קטנים מ־ 3הפנימיים .עלי־
כותרת ( . 5)- 3האבקנים מרובים ,ערוכים על מצעית דמוית דיסקוס .השחלה עלית ,בעלת  5-3עלי־שחלה
או לעתים יותר :עמוד־עלי  1או חסר .הפרי הלקט רב־זרעים ,נפתח לאורך קשוותיו.
 . 1שיחים או בני־שיח בעלי עלים ירוקים שרוחבם עד  2ס״מ ,ירוקים כל השנה .קוטר הכותרת 6-3
ס״מ .עלי־הגביע הפנימיים אינם גדולים בהרבה מהחיצוניים.

=> עמ׳  441לטס Cistus

משפחת הלוטמיים
*. 1
.2

*. 2
.3
*. 3

441

חר־שנתיים או בני־שיח שרוחב עליהם אינו עולה על  1ס״מ ,משירי־קיץ או ירוקים כל השנה .קו טו
=> 2
הכותרת קטן מהנ״ל .עלי־הגביע הפנימיים גדולים בהרבה מהחיצוניים
בני־שיח .האבקנים החיצוניים של הפרחים עקרים וחסרים מאבקים (בדוק פרחים צעירים או ניצני
פדיחה) .ההלקט בעל  12-3זרעים.
=» עט׳  445לטמית Fumana
עשבים חד־שנתיים או בני־שיח .כל האבקנים פוריים ובעלי מאבקים .ההלקט בעל זרעים מרובים
=> 3
יותר
עשבים חד־שנתיים .האבקנים ערוכים בדור אחר .הפרחים חסרי חפים.
=> עמ ׳  441שמשונית Tuberaria
עשבים חד־שנתיים או בני־שיח .האבקנים ערוכים במספר רורים .הפרחים ערוכים בחיק חפים או
עלים.
=> עט׳  442שמשון Helianthemum

ליטם Cistus
בני־שיח או שיחים ירוקי־ער ( ב א ח) .העלים נגדיים ,בעלי פטוטרת ,חסרי עלי־לוואי .התפרחת מסוימת,
פשוטה או מורכבת ,לעתים הפרחים בודדים .עלי־גביע  3או  . 5עלי־כותרח  , 5נשירים .האבקנים מרובים,
ערוכים במספר דורים ,כולם נושאים מאבקים .השחלה בעלת  10-5מגורות בלתי שלמות; עמוד־עלי
 , 1הצלקת עגולה או בעלת  10-5אונות .ההלקט נפתח ב־ 10-5קשוות עד לאמצעיתן.
 . 1עלי־הכותרת לבנים ,חלקים ולא מקומטים .הפרי קטום בראשו,
מצולע בחלקו העליון ,מכוסה שערות קטנות והדוקות ,אורכו
כ־ 7מ״מ .שולי הפטוטרת חופשיים לכל אורכם.
♦ (ב״ש או ש׳) בתות ,גריגות וחורשים :קרקעות טרה־רוסה,
חול־חמרה ,כורכר ו ת ר דנ ה בהירה על קירטון חווארי .נפוץ
ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-יוני( .ציוד  : 1277צילום בעט׳  .) 972טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
לטם מ תני c. saiviifolius L.
* . 1עלי־הכותרת ורודים ,מקומטים .הפרי מעוגל בראשו ואינו
מצולע ,מכוסה בצפיפות שערות ארוכות יחסית ,אורכו כ־1
ס״מ .פטוטרות העלים ,ביחוד העליונים ,מאוחות לנדן קצר
בבסיסן :עם גידול הגבעול והתרחבותו הפטוטרות נפרדות.
♦ (ב״ש או ש׳) בתות ,גריגות וחורשים :קרקעות טרה־רוסה,
חול־חמרה ,כורכר ,ת ר דנ ה בהירה על קירטון חווארי ונדירות
על קרקע בזלתית (בגולן) .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $gמדס-יוני( .ציור  : 1278צילום בעמ׳  .) 934טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
ליטם שעיר creticus L

#משוינית Tuberaria
׳1
עשבים חד־שנתיים (בארץ) מכוסים שערות מפושקות .הגבעולים
זקופים על פי רוב .העלים תמימים ויושבים :התחתונים ערוכים
בשושנת וחסרים עלי־לוואי ,העליונים נגדיים בעלי עלי־לוואי.
הפרחים בתפרחת חד־בדית חסרת חפים :עוקצי הפרחים ארוכים

מ ש פ ח ת ה לו ט מיי ם
ועדינים .עלי־הגביע  , 5שני החיצוניים קטנים מ־ 3הפנימיים .עלי־
הכותרת  , 5צהובים עם בסיס כתום .האבקנים מרובים ,כולם פוריים
וערוכים ברור אחר .השחלה בת  3מגורות בלתי שלמות .ההלקט
נפתח ב־ 3קשוות עד לבסיסו.
♦ (ח״ש) בין שיחים ,על קרקעות חוליות .נדיר .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,השפלה; צפון הנגב ,מערב הנגב :הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1279טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
שמעונית הטפין T. guttata (L.) Fourr.

שמ שון Helianthemum
בני־שיח או עשבים חד־שנתיים .העלים נגדיים או התחתונים נגדיים והעליונים מסורגים -,עלי־לוואי
קיימים .התפרחת מסוימת ,חד־ברית או דו־בדית .הפרחים בולטים לעין במינים רבים .עלי־הגביע  , 5שני
החיצוניים קטנים כרגיל מ־ 3הפנימיים .עלי־הכותרת  , 5צבעם צהוב על פי רוב ,לפעמים לבן עד ארגמן
כהה .האבקנים מרובים ,כולם פוריים .ההלקט נפתח לאורכו ל־ 3קשוות ומכיל הרכה זרעים.
 . 1עלי־הכותרת בצבעי ורוד ,לבן או ארגמן בגוונים שונים ,בסיסם
בעל צבע שונה מהצבע העיקרי .עלי־הגביע בעלי עורקים
כהים בולטים ,קרומיים בפרי .עשבים רב־שנתיים ,בעלי עלים
מאפירים ,נושרים כולם בקיץ.
♦ (ר״ש) ערבות וכתות .מצוי ,שולט בכתמים .פלשת  :שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח; הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  ; 1280צילום בעט׳  941ובעט׳ .)966
טיפוס התפוצה  :מערב אירנו־טורני.
בהר הנגב ,בסביבת הר רמון ,קיים מגוון צבעים מרהיב באוכ 
לוסיות של שמשון השלחופיות .בעל מיקוריזה עם פמהין בהר
הנגב.
שמשון ה שלחופיות H. vesicarium Boiss.
=־»2
* . 1צבע הכותרת צהוב
 . 2עשבים חד־שנתיים .הפרחים בודדים בחיק עלים או בחיק חפים
=>3
שאורכם עולה על אורך הגביע
*  . 2בני־שיח .הפרחים ערוכים בתפרחות מרווחות או צפופות:
=>6
החפים קטנים או קצרים מהגביע
 . 3עוקצי הפרחים או הפירות משתלשלים כלפי מטה לאחר
הפריחה .הגביע קרומי ,מתנפח לאחר ההפריה ,בעל עורקים
אדומים בולטים .לפעמים הפרחים אינם נפתחים כלל.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני וערבות .מצוי .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ; הגולן ,הגלעד,
עמון ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  ; 1281צילום בעט׳  .)955טיפוס
התפוצה :יט־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שמש 1ן מצרי H. aegyptiacum (L.) Miller
עוקצי הפירות זקופים או נוטים לצדדים לאחר הפריחה .הגביע
אינו קרומי ,אינו מתנפח לאחר הפריחה ועורקיו אינם אדומים
=> 4
עוקצי הפרחים אופקיים ,כפופים מאמצעיתם כלפי מעלה,
אורכם עולה בהרבה על אורך הגביע.

משפחת הלוטמיים
♦ (ח״ש) בתות ,שרות בור ,ערבות מדבריות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $8ינואר-אפריל( .ציורים  : 1287 , 1282צילום בעט׳ .)955
טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

שמשון מצר H. salicifolium (L.) Miller
*  .4עוקצי הפריחה זקופים או אלכסוניים :הפרי נמצא בהמשך ישר
של עוקצו .הגביע ארוך מעט או קצר מעט מאורך עוקץ הפרי
=> 5
 . 5קשוות הפרי שעירות ,בעיקר בחלקן העליון .הזרעים בעלי
בליטות.
♦ (ח״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון :הגולן.
& מרס-מאי( .ציורים  : 1286 , 1283צילום בעמ׳  .) 955טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
יש הרואים במין זה תת־מין של שמשון ריסני.

שמשון שעיר H. lasiocarpum Jacques et Herincq
* . 5הפרי קירח ,או שעיר רק לאורך התפרים אך לא בגב הקשווה.
הזרעים חלקים.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,ערבות ומדבריות .נ פ ק .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציורים  : 1284 , 1285צילום בעמ׳ .)955
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מין רב צורות .בהר הנגב בעל מיקוריזה עם המהין.

שמשון ריסני H. ledifolium (L.) Miller
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 )2( . 6עוקצי הפרחים משתלשלים למטה לאחר הפריחה וערוכים
=> 7
בצד אחר של ציר התפרחת
*  .6עוקצי הפרחים זקופים או הפרחים חסדי עוקץ ויושבים על
=> 8
הגבעול בצד אחד או בכל צדריו של ציר התפרחת
 . 7ירוקי־ער הגדלים על קירטוךחווארי או על כורכר ב חבל הים־
תיכוני .ההלקט שעיר בראשו ,אורכו כחצי מאורך הגביע .אורך
עוקץ הפרח לפחות אורך עלי־הגביע הקצרים.
♦ (ב״ש) בתות על ת חי נ ה בהירה ועל כורכר .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& ינואר-מאי( .ציור  : 1288צילום בעט׳  .) 955טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני.
שמשון אז 1בי1ני H. syriacum (Jacq.) Dum.-Courset
(ראה שם נרדף)
*  . 7ירוקים בעיקר בחורף ובאביב ומשירים את מרבית העלים בקיץ.
גדלים במדבר בסדקי סלעים ובערוצי נחלים ,לעתים רחוקות
גדלים על אבני חול בדרום פלשת ,וקרקעות חוליות במערב
הנגב .כל ההלקט שעיר ,קצר מעט מהגביע הפורה .אורך עוקץ
הפרח כאורך הגביע או קצר ממנו.
♦ (ב״ש) סדקי סלעים וערוצי נחלים במדבריות ובערבות.
נפוץ .פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1289טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
בעל מיקוריזה עם כמהין.
שמשון קהירי H. kahiricum Delile
 ) 6( . 8הפרחים נישאים על עוקצים שאורכם עולה על  4מ״מ.
=> 9
קוטר הפרח הפתוח  25-15מ״מ .צמחי מדבר
*  . 8הפרחים יושבים על גבעולי הפריחה ללא עוקצים או עם עוקצים
שאורכם כ־ 1מ״מ .קוטר הפרח הפתוח  12-5מ״מ ואם 25-15
מ״מ ,אלה בני־שיח הגדלים על כורכר או בחולות מיוצבים
=> 10
במישור החוף
עלי־הגביע הפנימיים מוארכים ער סגלגלים ,אורכם פי  3ויותר
מרוחבם ,מוצרים בהדרגה בראשם .לקראת הקיץ קליפת הענפים
נעשית לבנה ומבריקה והענפים הופכים דוקרניים.
♦ (ב״ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים במדבריות חמים .נדיר.
הר הנגב ,דרום הנגב :הערבה :מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1290טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
שמשון ר1מךבר H. sancti-antonii Boiss.

1291

*  .9עלי־הגביע הפנימיים דמויי ביצה ,אורכם פחות מפי  2מרוחבם,
קטועים בראשם ומסתיימים בחור פתאומי .הענפים נותרים
צהבהבים ,מכוסים שערות כוכביות ,אינם מלבינים ואינם נעשים
דוקרניים לקראת הקיץ.
♦ (ב״ש) ערבות ,בעיקר בסדקי סלעים .מצוי .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהורה ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 1291צילום בעט׳  .)955טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
שמשון הנגב H. ventosum Boiss.
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 )8( . 10קוטר הפרח  25-15מ״מ .אורך הגביע וההלקט  8-7מ״מ.
עורקי הגביע מכוסים שערות כוכביות הדוקות בלבד.
♦ (ב״ש) בתות וערבות ,בעיקר על קרקעות חוליות ומחשופי
כורכר .מצוי ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
בקעת כנרות :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1292טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
שמשון סגלגל H. stipulation (Forssk.) C. Chr.
(ראה שם נרדף)
* . 10קוטר הפרח הפתוח  12-5מ״מ .אורך הגביע וההלקט אינו
עולה על  5מ״מ .עורקי הגביע מכוסים שערות ארוכות יחד
=> 11
עם כוכביות .צמחי מדבר
 . 11הענפים מסועפים ,סבוכים ,רובם אופקיים או כמעט אופקיים,
מלבינים ומבריקים ,קשיחים ודוקרניים לאחר הפריחה.
♦ (ב״ש) ערוצים וסלעים במדבריות חמים .מצוי .הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת יט־המלח ,הערבה :הגלעד,
עמון ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 1293צילום בעט׳  .)955טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי ומזרח סודני.

שמשון ליפי lippii (L.) Dum.-Courset

h.

* . 11הענפים מסועפים מעט ,רובם אנכיים (זקופים) ,מצהיבים ולא
מבריקים ,גמישים ולא דוקרניים לאחר הפריחה.
♦ (ב״ש) שדות חול מיוצב .מצוי ,שולט בכתמים .פלשת:
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :ערבות הירדן
(?) ,בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1294טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
בעל מיקוריזה עם כמהין.

שמשון יושב H. sessiliflorum (Desf.) Pers.
Tל Iט ■מית Fum ana
בני־שיח מסועפים .העלים מסורגים או נגדיים ,שפתם גלולה לאחור :עלי־הלוואי קטנים ,דמויי אזמל,
מרצע או סרגל .הפרחים ערוכים בתפרחת בעלת חפים קטנים מעלי הגבעול או בחיק עלי הגבעול .עוקצי
הפרחים ארוכים מהגביעים .עלי־הגביע  , 5שני החיצוניים קטנים .עלי־הכותדת  , 5ארוכים מהגביע,
צבעם צהוב או צהוב־כתום .אבקנים  , 40-20החיצוניים עקרים ,חסרי מאבקים וקצרים מהפנימיים בעלי
המאבקים .השחלה בעלת  3עלי־שחלה ,חד־מגורתית! עמוד־העלי עבה בראשו :הצלקת בעלת  3אונות.
ההלקט נפתח ב־ 3קשוות.
 . 1העלים נגדיים ,שפתם גלולה לאחור :העלים הסמוכים לפרחים
קטנים ביחס לעלי הגבעול .הפרחים ערוכים בתפרחות קיצוניות.
צבע עלי־הכותרח צהוב־לימון :קוטר הכותרת הפתוחה 15-10
מ״מ .אורך ההלקט  5-4מ״מ.
♦ (כ״ש) בתות על קירטון חווארי ,על כורכר ,על חול
חמרה ,ולעתים גם על טרה־רוסה :כיסי קרקע בסלעי ערבות
ומדבריות .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,רדום הנגב:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-יולי( .ציור  : 1295צילום בעט׳  .)949טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
לטמית ךביזקה F. thymifolia (L.) Webb
(ראה שם נרדף)

446

משפחת הלוטמיים
העלים מסורגים ,שפתם גלולה מעט לאחור :העלים הסמוכים
לפרחים אינם שונים מעלי הגבעול .הפרחים בורדים בחיק עלים.
צבע עלי־הכותרת צהוב־כתום חיוור :קוטר הכותרת הפתוחה
( 30-25 )- 20ס״מ .אורך ההלקט 6־  8מ״מ.
( 4ב״ש) בתות וגריגות על טרה־רוסה ,על חול חמרה ועל
כורכר .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
 86מרס-מאי( .ציור  .) 1296טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

לטמית עךבית F. arabica (L.) Spach

מ שפחת האשליים

tamaricaceae

עצים או שיחים .העלים מסורגים ,לעתים קרובות הם מנוונים לכדי קשקשים זעירים על הענפים
הדקים והירוקים :כל האיברים הירוקים מכוסים בלוטות המפרישות תמיסות מלוחות שמתגבשות למלח:
אין עלי־לוואי .התפרחת אשכול או מכבד או הפרחים בורדים .הפרחים רו־מיניים ,נכונים ,איבריהם
בכפולה של  .) 6-( 5-4עלי־הגביע ועלי־הכותרת חופשיים או מאוחים מעט בבסיסם .אבקנים 5 , 4
או הרבה .השחלה עלית בת  5-2עלי־שחלה ,חר־מגורתית :מספר עמודי־העלי כמספר עלי השחלה
או עמור־העלי חסר .הפרי הלקט .הזרעים שעירים בכל שטחם או בעלי זר שערות בלבד.
 . 1בני־שיח הגדלים במדבר על מדרונות יבשים ומלוחים .הפרח עטוף ברור של חפים מרובים  :אורכו
עולה על  8מ״מ .האבקנים מרובים.
=ג> עמי  446אשליל Reaumuria
* . 1עצים או שיחים הגדלים בבתי־גירול לחים ולעתים קרובות גם מלוחים .הפרח יוצא מחיק חפה
יחיד :אורך הפרח פחות מ־ 8מ״מ .מספר האבקנים 4־( 5־.) 12
=> עמ׳  447אשל Tamarix

א שליל R eaum uria
בני־שיח מסועפים ,קירחים או שעירים .העלים בשרניים או שאינם בשרניים ,שטוחים או חצי־גליליים או
גליליים ,מנוקדים בבלוטות מלח על פי רוב .הפרחים בודדים ,בעלי  10-5חפים רעופים צמודים לבסיס
הפרח .עלי־הגביע  , 5מאוחים בבסיסם או לעתים חופשיים .עלי־הכותרת  , 5לבנים עד ורדרדים ,חופשיים,
בצרי בסיסם זוג קשקשים מצוייצים או תמימים .האבקנים מרובים ,מאוחים בבסיסם ל־ 5קבוצות היושבות
על דיסקוס עסיסי .השחלה בעלת  5עלי־שחלה ,חד־מגורתית :עמורי־עלי  . 5ההלקט נפתח ב־ 5קשוות
שמתקפלות כלפי מטה .הזרעים מכוסים שערות בצפיפות.

 . 1העלים והחפים אינם בשרניים ,דקים ושטוחים ,סגלגלים או
דמויי אזמל או דמויי סרגל ,מחודדים בראשם ,אורכם עד 20
מ״מ ורוחבם ער  3מ״מ.
♦ (ב״ש) מדבריות .נדיר מאור .אדום.
& מאי־יולי( .ציור  .) 1297טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אשליל מסרג R. altemifolia (Labill.) Britten
* . 1העלים והחפים בשרניים ,רמויי גליל שלם או חצוי ,מעוגלים
=> 2
בראשם ,רוחבם אינו עולה על  1מ״מ
 . 2בני־שיח סבוכים :הענפים אופקיים ,אלכסוניים ,סבוכים זה בזה,
בקיץ צבע קליפתם אפור מ ב ת ק .העלים גליליים ,קירחים :עלי

משפחת האשליים

447

הקיץ לעתים כדוריים .אורך הגביע כ־ 4מ״מ ,שפת עלי־הגביע
תמימה.
♦ (ב״ש) ערבות על קירטון בלוי של סלעים מגיל קנומן,
טורון ואיאוקן .מצוי ,שולט בכתמים .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב.
& מאי-יוני( .ציור  ; 1298צילום בעט׳  .)968טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
גרל גם במרכז סיני ובצפונו.
אעזליל הןגכ R. negevensis Zohary et Danin
*  . 2בני־שיח דלילים  :הענפים אנכיים ,מרוחקים אחד מהשני ,בקיץ
צבע קליפתם צהבהב .העלים חצי־גליליים או שטוחים בצדם
העליון ,שעירים בדרום ה א ח מקריחים או קירחים בצפונה!
העלים החורפיים ארוכים בהרבה מהקיציים .אורך הגביע 10-5
מ״מ ,שפת עלי־הגביע משוננת באופן בלתי רגולרי.
♦ (ב״ש) ערבות ומדבריות ,קירטונים וחווארים של סנון
(שולט) וקרקעות אבניות וסלעיות(נלווה) .נ פ ק ושולט בכתמים.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,עמון,
אדום.
& מרס-יולי( .ציור  .) 1299טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
ומזרח סהרו־ערבי.
זן טיפוסי שעיר וגדל בדרום הנגב ובסיני! זן קצר־חפים (var.
 )brachylepis Zohary et Daninשאינו שעיר והחפים קצרים
מהגביע ,גדל בעיקר בהר הנגב! זן אךצישךאלי var. palaestina
 ,)Boiss.) Zohary et Daninאינו שעיר ,חפיו ארוכים וגרל
בעיקר במדבר יהודה.
hirtella Jaub. et SpachR.
אעזליל שעיר
(ראה שם נרדף)
ה .חתך בעלה

א׳עזל Tam arix

1299

עצים או שיחים בעלי גזעים ! הענפים הצעירים קירחים או שעירים .העלים קטנים ,דמויי קשקש ,יושבים
וחובקים את הגבעול או יוצרים נדן סביבו ,בעלי בלוטות מפרישות מלח צל פי רוב .התפרחת אשכול
פשוט או מורכב! התפרחות יוצאות ישירות מענפים מעוצים של שנים קודמות או כהמשך לענפים
ירוקים של השנה הנוכחית .הפרחים דו־מיניים או נדירות חר־מיניים(,אז הצמחים דו־ביתיים) ,בעלי
עטיף כפול שמספר איבריו בכפולה של  ,)6-( 5-4בעלי עוקצים ובחיק חפים .הגביע עשבוני או
קרומי ,עלי־הגביע חופשיים או מאוחים מעט בבסיסם .עלי־הכותרת נושרים או נשארים לאחר ההפריה,
צבעם לבן ,ורוד או אדמדם ,תמימים או מפורצים בראשם .האבקנים  , 5-4לעתים  , 15-7נישאים
על דיסקוס בעל  5-4אונות תמימות או מפורצות או לעתים חסר .השחלה בעלת  4-3עלי־שחלה,
חר־מגורתית! עמודי־עלי  3או  ,4נדירות  . 5-2ההלקט חרוטי ,רב־זרעים ,נפתח בקשוות .בראש הזרע
הזעיר ציצית של שערות חר־תאיות.
כל מיני הסוג אשל מוגנים על ידי החוק !
 . 1העלים חסרי טרף ,יוצרים נרן .הגבעולים ירוקים ,מפורקים
לפרקים ברורים ,בכל פרק יש בליטה משולשת זעירה .אבקנים
 . 5עצים או שיחים ,גובהם  15-2מ׳.
♦ (ע׳ או ש׳) ערוצי נחלים בעלי תשתית חולית־אבקית־חצצית
במדבריות חמים .מצוי .פלשת! צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,רדום הנגב! בקעת יס־המלח ,הערבה! עמון ,אדום.
 $5יולי-נובמבר( .ציור  .) 1300טיפוס התפוצה :סודני.
נטוע כעץ יעור בקרקעות חוליות בנגב ובגינון עירוני .שימש
כעץ צל ליד בתים בוררים ובארות.
אקזל הפרקים T. aphyiia (L.) Karsten 1 1300
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* . 1העלים בעלי טרף ברור .הגבעולים אינם מפורקים לפרקים כנ״ל
=> 2
 . 2אבקנים ( . 15-7)6-5הפרח חסר דיסקוס אבקני .עמורי־עלי 3
=> 3
■ . 2אבקנים  . 5-4הדיסקוס האבקני כעל  5-4אונות תמימות או
מפורצות .עמודי־עלי  . 3לעתים רחוקות (באשל מרובע) מספר
=> 5
האבקנים  8-6ומספר עמודי־העלי .4
 . 3בסיס העלה צר ואינו חובק את הגבעול .אשכולות הפריחה
דלילים .עלי־הכותרת ורודים ,מופשלים כלפי מטה .אבקנים
( . 10-8) 7-5
( 4ש׳ או ע׳) מליחות .נדיר .בקעת יס־המלח ,הערבה.
 86מרס-דצמבר( .ציור  .) 1301טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי ומזרח סודני.

אשל העךבה T. aravensis Zohary
־  . 3בסים העלה רחב וחובק את הגבעול באופן מלא או חלקי.
אשכולות הפריחה צפופים ודומים לשיבולים .עלי־הכותרת
=> 4
ורודים או לבנים וראשם זקוף
 .4אורך הפרח  2-1.5מ״מ .אבקנים  . 10-8אורך ההלקט עד 6
מ״מ.
( 4ש׳) מליחות .נדיר .הר הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה.
 86מרס-דצמבר( .ציור  .) 1302טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ומזרח סודני.
ב .זיוי אבקנים

1303

אשל חובק T. amplexicaulis Ehrenb.

*  . 4אורך הפרח  )7-( 5מ״מ .אבקנים  . 15-6אורך ההלקט 12-7
מ״מ.
( 4ש׳) מליחות .נדיר .בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון.
 86אפריל-נובמבר( .ציור  .) 1303טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי ומזרח סודני.
אשל מתנני T. passerinoides Desv.
( ) 2כל פרחי האשכול בעלי  4עמורי־עלי .בזן מךפךי
 var. deserti (Boiss.) Zoharyו מ ן מאיר (var. meyeri (Boiss.
 Boiss.עלי־גביע  ,4עלי־כותרת  ,4אבקנים  : 4בזן טיפוסי (var.
 )tetragynaעלי־גביע  , 5עלי־כותרת  , 5אבקנים (.)6-( 5)- 4
( 4ש׳ או ע׳) מליחות וביצות של מים מלוחים .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,השפלה ,צפון הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון.
 86דצמבר-אפריל( .ציור  .) 1304טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני וסהרו־ערבי.

אשל מרבע T. tetragyna Ehrenb.

=» 6

ג.אבקנים

1305

*  . 5כל פרחי האשכול או מרביתם בעלי  3עמודי־עלי
 . 6מספר האבקנים . 4
♦ (ש׳ או ע׳) מליחות וגדות נהרות .נדיר .השרון :בקעת
חולה ,בקעת ים־המלח.
 #מרס-יוני( .ציור  .) 1305טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אשל לןטן־פרחים t . parviflora DC.

משפחת האשליים
* .6

הפריה,
האביב או
ההפריה

.7

*.7

.8

=>7
בכל התפרחות או
בקיץ=>8
=>9
עלי־הכותרת לבנים .אורך התפרחות המתפתחות בסוף האביב
או במהלך הקיץ  )4 -( 3-2ס״מ .בראש המאבק יש בליטה.
♦ (ע׳ או ש׳) ליד מקווי מים מתוקים .מצוי .בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הי ר ק! הגולן ,מואב.
& מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1306טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

אשל הירדן T. jordanis Boiss.

* .8

עלי־הכותרת ורודים .אורך התפרחות בכל העונות ער  6ס״מ.
בראש המאבק אין בליטה.
♦ (ש׳ או ע׳) צמחי נוי; לעתים פליטי תרבות .נדיר .בקעת
חולה.
& מרס-נובמבר( .ציור  ; 1307צילום בעט׳  .)930טיפוס
התפוצה :סינו־יפני.
אשל סיני T. chinensis Low.
ד .זירי אכקנים

רגל

משולש

 )7( . 9עלי־הכותרת ורודים ,נטויים כלפי מעלה או מופשלים
=־> 10
*  .9עלי־הכותרת לבנים ,זקופים או נטויים מעט ,אך אינם מופשלים
=» 11
 . 10אורך התפרחות ער  0 10״מ .החפים מופשלים כלפי מטה,
אורכם  3-2מ״מ .המאבקים בעלי בליטה בראשם .אורך
ההלקט (עם עמור־העלי)  3מ״מ.
♦ (ע׳) ליד מים .נדיר מאד .בקעת כנרות (מוצא הכנרת
לירדן).
& מרס-מאי( .ציור  .) 1308טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אשל ו! 33ךת T. gennessarensis Zohary

* . 10התפרחות קצרות מהנ״ל .החפים זקופים ,אורכם  1.5מ״מ.
אורך ההלקט (ביחד עם עמוד־העלי)  1.5מ״מ .אין בליטה
בראש המאבק.
♦ (ע׳) מליחות .נדיר .הערבה.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1309טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
אשל הנגב T. negevensis Zohary
 ) 9( . 11התפרחות מורכבות ,צומחות בעיקר כהמשך של ענפי
הצמיחה הנוכחית ,באביב המאוחר ובקיץ! הפרחים עצמם
נישאים על סעיפים מסדר  .4-3המין ה נ פ ק ביותר ב א ח .
♦ (ש׳ או ע׳) ערוצי נחלים בערבות ובמדבר ,מליחות,

ג .בסיסי הזירים
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ביצות ,מעיינות ,בין חולות החוף .נפוץ מאוד ושולט בערוצים.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
& מרס-דצמבר( .ציור  ! 1310צילום בעמ׳  .)968טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
תוארו זנים רבים של מין זה.

אשל זדאור T. nilotica (Ehrenb.) Bunge
האשכולות ערוכים בודדים ,בעיקר או אך ורק לאורך הענפים
=־» 12
המעוצים של השנה שעברה
האשכולות עבים ,אורכם  5-2ס״מ ,עוביים  7-6מ״מ .אורך
עלי־הכותרת  3-2.5מ״מ .העלים מעויינים ,בסיסם מורחב,
חובק מעט את הגבעול .המאבקים חסרי בליטה ,קהים בראשם.
זירי האבקנים יוצאים מראש אונות הדיסקוס.
♦ (ע׳ או ש׳) חולות החוף .נדיר מאור .פלשת.
® אפריל-מאי( .ציור  .) 1311טיפוס התפוצה :צפון ים־
תיכוני.

אשל עב־שבילת T. hampeana Boiss. et Heldr.
* . 12האשכולות דקים מהנ״ל ,אורכם  8-6ס״מ ,עוביים אינו
עולה על  4-3מ״מ .אורך עלי־הכותרת כ־ 1.3מ״מ .העלים
דמויי סרגל־אזמל ,אינם חובקים את הגבעול .המאבקים בעלי
בליטה בראשם :זירי האבקנים יוצאים מהמפרצים שכין אונות
הדיסקוס.
♦ (ע׳ או ש׳) ליר מים מליחים .נפוץ בגרות הירדן .בקעת
כנרות ,ערבות היררן ,בקעת יס־המלח.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1312טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.

ארצישראלי palaestina Bertol.־* T.
אשל
 ! vי  11״ *
״ V7

ג.אבקגם 1312

/ז

הפרנקניים
ח ת . . . ------- .
ב פ ^ י מ . $.פ. .

frankeniaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,גדלים במליחות ,מפרישים תמיסות מלח .העלים קטנים ,נגדיים או
ערוכים ברורים ( ב א ח) ,תמימים ,בעלי פטוטרת .הפרחים דו־מיניים ,נכונים ,בורדים או בקבוצות אורכם
 6-4מ״מ ( ב א ח) .עלי־הגביע (  ( 5)- 4ב א ח )  ,מאוחים ביותר ממחצית אורכם .מספר עלי־הכותרת כמספר
עלי־הגביע ,צבעם ורוד .אבקנים  ( 6-3ב א ח) או מרובים ,חופשיים או מאוחים בבסיסם .השחלה
עלית בעלת  4-2עלי־שחלה ,חד־מגורתית! עמור־עלי  , 1מחולק בראשו ל־  4-3אונות .הזרעים בעלי
מעטה קרומי.
יא2

פרנהניה Frankenia
סימני הסוג נתונים בתאור המשפחה.
 . 1צמחים רב־שנתיים ,בסיסם מעוצה .העלים דמויי סרגל או
סרגל־מוארך ,ראשם מעוגל ,שפתם שעירה או ריסנית ,מופשלת
לאחור .הפרחים ערוכים בקבוצות.
♦ (ר״ש) מליחות רטובות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! מערב הנגב! בקעת ים־המלח! עמון,
אדום.
& מרס-יוני( .ציור  ! 1313צילום בעמ׳  .)974טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי וים־תיכוני.

שעירה
פרנקניה
» • T
 I־ T11VI

F. hirsuta

משפחת הפרנקניים
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* . 1צמחים חד־שנתיים .העלים דמויי ביצה הפוכה ,בעלי שערות
קצרות וכסות קמחית בצדם התחתון ,ראשם מ פ ו ח ,שפתם
אינה מופשלת לאחור .הפרחים בודדים על פי רוב.
♦ (ח״ש) מליחות רטובות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת! הר הנגב ,רדום הנגב! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה! עמון ,מואב.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1314טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
פרנקנזיה מאבקת F. puiveruienta L.

מ שפחת האלטיניים

elatinaceae

1314

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים עדינים הגדלים ב מקור מים או בנחלים זורמים .העלים נגדיים או
ברורים ,בלתי מחולקים! עלי־הלוואי קטנים .הפרחים קטנים ,רו־מיניים ,חיקיים ,בודדים או בקבוצות
קטנות נכונים ,איבריהם בכפולה של  .)6 -( 5-2עלי־הגביע מפוררים או מאוחים בבסיסם .עלי־הכותרת
מפוררים ,ורדרדים או לבנבנים .מספר האבקנים כפול ממספר עלי־הכותרת .השחלה עלית ,בעלת ) 6-( 5-2
מגורות! עמורי־העלי חופשיים .הפרי הלקט בעל מחיצות.
 . 1העלה שעיר ,שפתו משוננת .מספר איברי הפרח בכפולה של . 5
עט׳  451נךגןה Bergia
* . 1העלה קירח ,שפתו תמימה .מספר איברי הפרח בכפולה של .4-2
עט׳  452אלטין Elatine

ב תי ה Bergia
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) ,בעלי שערות מפושקות :הגבעולים
מרובים ,זקופים או אלכסוניים .העלים נגדיים ,דמויי אזמל־סגלגלים,
מחודדים בראשם ,שעירים ומשוננים ,אורכם  3-1ס״מ ,רוחבם 1-0.5
ס״מ :עלי־הלוואי קרומיים ,דמויי סרגל או מרצע ,אורכם 4-3
מ״מ .הפרחים קטנים ,בקבוצות חיקיות על פי רוב .עלי־הגביע , 5
אורכם  1.5-1.2מ״מ .עלי־הכותרת  , 5קצרים מעלי־הגביע ,צבעם
ורדרד .אבקנים  . 5אורך ההלקט  1.2מ״מ .הזרעים מרובים.
♦ (ח״ש) שולי מקווי מים ,ביצות ,תשתית חולית .נדיר .השרון.
& אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 1315טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
ברגיה א מנית innioides Roth
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אלטין Elatine

עשבים חד־שנתיים עדינים הגדלים באגמים או בנחלים זורמים .העלים נגדיים או ברורים ,תמימים.
הפרחים זעירים ,מספר איבריהם בכפולה של  ( 4ב א ח) .עלי־הגביע  ,4מאוחים בבסיסם .עלי־הכותרת
לבנים או ורודים ,נושרים לאחר הפריחה .אבקנים  6 ,4או  , 8זיריהם חופשיים .הפרי הלקט כדורי,
פחוס מעט ,בעל  4-3מגורות רב־זרעיות.

 . 1העלים נגדיים ,דומים זה לזה .עלי־הכותרת קצרים בהרבה
מעלי־הגביע .הזרעים כפופים כקשת או בחצי מעגל.
♦ (ח״ש) שלוליות חורף .נדיר .השרון! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,השפלה.
& פברואר-אפריל( .ציורים  .) 1317 , 1316טיפוס התפוצה:
דרום מערב אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
אלטין עקים־זךעים E. macropoda Guss.
(ראה שם נרדף)

* . 1העלים ברורים ,הטבועים רמויי סרגל וערוכים עד  18בדור;
המצויים מחוץ למים דמויי אזמל או ביצה וערוכים עד 3
ברור .עלי־הכותרת ארוכים מעלי־הגביע .הזרעים ישרים או
כמעט ישרים.
♦ (ח״ש או ר״ש) שלוליות חורף .נדיר מאור .הגולן.
& מאי-יוני( .ציור  .) 1318טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
אלטין הדודים E. aisinastrum L.
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lythraceae

עשבים חד־שנתיים או שיחים .הגבעולים בעלי  4מקצועות .העלים נגדיים ,מסורגים או ברורים!
עלי־הלוואי זעירים או חסרים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים או בלתי נכונים ,בעלי צינור פרח .ערוכים
בורדים או בקבוצות בחיק עלים ,בשיבולים או במכבדים בראשי ענפים .הגביע דמוי צינור או פעמון,
מאוחה עלים ומסתיים ב־  5-4שיניים ! בין שיני הגביע יש לפעמים שיניים קטנות שהן אונות הגביעון.
מספר עלי־הכותרת כמספר שיני הגביע ,לפעמים חסרים .אבקנים  8-2ויותר .השחלה שקועה במצעית,
מספר עלי השחלה  . 6-2הפרי הלקט או אגוזית.
 . 1הפרחים ערוכים ברורים יושבים או נישאים על עוקצי תפרחת .העלים נגדיים .אורך עלי־הכותרת
 1-0.5מ״מ או חסרים .הפרי עטוף בצינור פרח כדורי.
=> עמ'  452אמנןה Ammannia
* . 1הפרחים בודדים ,חיקיים או ערוכים בשיבולים בראשי ענפים .עלי־הכותרת גדולים מהנ״ל .הפרי
עטוף בצינור פרח גלילי או פעמוני.
=> עמ׳  453שנית Lythrum

אמניה Am m annia
־ ־ TI
עשבים חד־שנתיים קירחים ,הענפים בעלי  4מקצועות לפחות בחלק מאורכם .העלים נגדיים ( ב א ח),
חסרי פטוטרת ועלי־לוואי ,תמימים ,בעלי עורק אחר .הפרחים קטנים ( 2.5-2מ״מ) ,נכונים בעלי  2חפיות.
שיני־גביע  . 4עלי־כותרת  4או חסרים .אכקנים ( ( 4)*2ב א ח ) או  8ערוכים על הגביע .השחלה כלואה
בצינור הפרח .הפרי הלקט כדורי כלוא בצינור הפרח .הזרעים זעירים ומרובים.
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 . 1הפרחים יושבים או כמעט יושבים בקבוצות צפופות .עלי־
הכותרת חסרים על פי רוב.
( 4ח״ש) ביצות ,גדות נהרות .נדיר .השרון ,פלשת! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1319טיפוס התפוצה :טרופי ,רב־
אזורי.
אמנןה מצרית A. baccifera L .
(ראה שם נרדף)

* . 1הפרחים נישאים על עוקצים ברורים ,קבוצותיהם דלילות .עלי־
הכותרת ורודים.
( 4ח״ש) שולי ביצות! קרקע חולית .נדיר .השרון.
& יולי-אוגוסט( .ציור  .) 1320טיפוס התפוצה :אפריקאי
טרופי.
אממה רנת־פרחים A. prieureana Guillemin et Perrottet

שנית Lythrum
עשבים או שיחים נמוכים ,גדלים בקרקעות לחות .הגבעולים בעלי  4מקצועות לפחות בצעירותם .הע
נגדיים ,מסורגים או ערוכים ברורים ,תמימים .הפרחים כמעט נכונים עם נטייה לסימטריה דו־צדדית,
חיקיים ,בודדים או ערוכים בקבוצות או בשיבולים .הגביע בונה צינור גלילי או פעמוני( צינור הפרח),
בעל  12-7עורקים או צלעות ו־ 12-8שיני גביע .עלי־הכותרת  ,6-4ורודים או סגולים .אבקנים  12-2מעורים
לבסיסו או לאמצעיתו של צינור הפרח וערוכים בשתי קומות .השחלה בעלת  2מגורות! עמוד־העלי
עם צלקת עגולה בראשו .באוכלוסיות המינים השונים יש  3טיפוסים באשר ליחסי אורך בין עמוד־העלי
והאבקנים (הטרוסטילןה  !) heterostylyבחלק מהצמחים הפרחים בעלי עמוד־עלי ארוך מכל האבקנים
והאבקנים בינוניים וקצרים! בחלקם עמוד־העלי קצר מהאבקנים הארוכים וארוך מהקצרים ובחלקם
עמוד־העלי קצר מכל האבקנים .ההלקט ארוך ,רב־זרעי ,נפתח ב־  2קשוןת.
 . 1עשבים רב־שנתיים שעירים בעלי בסיס מעוצה ,מתחדשים
מדי אביב מבסיסם ומגיעים לגובה  2-1מ׳ .התפרחות דמויות
שיבולת ומצויות בראשי הענפים.
( 4ר״ש) גדות נהרות ,מעיינות ,תעלות ניקוז וביצות .נפוץ
ושולט בכתמים .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה! בקעת תולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן! הגולן.
& יוני-נובמבר( .ציור  ! 1321צילום בעט׳  .)941טיפוס הת 
פוצה :רב־אזורי.
עזנית גדולה l . saiicaria l .
* . 1צמחים קירחים או מקריחים ,חר־שנתיים או רב־שנתיים שגובהם
אינו עולה על  60ס״מ .הפרחים בורדים או ערוכים  3-2בחיק
=־> 2
עלים
 . 2העלים רמויי ביצה או ביצה הפוכה ,אורכם פי  2-1מרוחבם,
נגדיים פרט לעליונים ,גובה הצמחים עד  15ס״מ.
( 4ח״ש) קרקעות לחות .נדיר .השרון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1322טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.
שנית רחבת־עלים L. borysthenicum (Schrank) Litv.
*  . 2העלים דמויי סרגל ,מוארכים או דמויי אזמל ,אורכם פי 5-4
=> 3
מרוחבם ,מסורגים בדרך כלל
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 .עשבים רב־שנתיים .האבקנים בולטים מהגביע ,מספרם . 12
אורך הפרח  15-10מ״מ.
( 4ר״ש) ביצות ,שלוליות חורף ,תעלות ,מעיינות .נ פ ק.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת יס־המלח  :הגולן ,הגלעד ,אדום.
& מרס-יולי( .ציור  .) 1323טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
שנית מתפתלת . junceum Banks et Soiander
(ראה שם נרדף)
 .עשבים חד־שנתיים .האבקנים אינם בולטים מהגביע ,מספרם
=> 4
 . 6-2אורך הפרחים אינו עולה על  8מ״מ
 .אבקנים  . 2הגביע בעל  8עורקים ו־ 8שיניים ,הפנימיות שבהן
דמויות ביצה ,בעלות חוד פתאומי.
( 4ח״ש) בתי־גידול לחים .נדיר .פלשת :הרי יהודה  :החרמון,
הגולן.
&י מאי-יולי( .ציור  .) 1324טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

שנית הקורנית L. thymifolium L.
 .אבקנים  . 6-4מספר שיני הגביע עולה על  8ומגיע עד  12ואם
 , 8מספר עורקיו  : 12-10האונות הפנימיות דמויות מרצע או
=» 5
משולש ואינן בעלות חוד פתאומי
 .אורך שיני הגביע החיצוניות  1.5-1מ״מ ,השיניים הפנימיות
דמויות מרצע .אורך הפרחים כ־  8מ״מ .העלים מסורגים ,אורכם
 25-10מ״מ ,רוחבם  8-2מ״מ ,העליוניים דמויי אזמל או
סרגליים ער מוארכים ,מוצרים בראשם.
( 4ח״ש) ביצות וקרקעות מוצפות בחורף .נדיר .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,עמון.
& פברואר-אוגוסט( .ציור  .) 1325טיפוס התפוצה :רב־אזורי.

שנית קטנת־עלים L. hyssopifolium L.
אורך שיני הגביע החיצוניות  0.5מ״מ ,השיניים הפנימיות
דמויות משולש ,לעתים זעירות .אורך הפרח  5מ״מ .העלים
מסורגים או נגדיים ,אורכם  20-5מ״מ ,רוחבם  5-1מ״מ ,דמויי
סרגל־מוארכים עד דמויי סרגל ,ראשם קהה.
♦ (ח״ש) בתי־גידול לחים .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת! הכרמל ,שומרון! בקעת חולה ,בקעת כנרות!
בקעת יס־המלח! הגולן.
& פברואר-אוגוסט( .ציור  .) 1326טיפוס התפוצה :אירו־סי־
בירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
שנית שות־שנים L. tribracteatum Sprengel
(ראה שם נרדף)

מ שפחת ההדסיים

myrtaceae

עצים ,שיחים או לעתים רחוקות עשבוניים .העלים נגדיים או מסורגים או ערוכים דורים ,פשוטים,
קירחים .הפרחים נכונים ,בודדים או בתפרחות פשוטות או מסועפות .עלי־גביע  . 5-4עלי־כותרת 5
או לעתים רחוקות חסרים .האבקנים מרובים .השחלה תחתית ,בעלת  3-2מגורות מרובות ביציות.
הפדי ענבה ,הלקט או אגחית.
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הרס Myrtus
שיחים ירוקי־עד ריחניים .העלים גלדניים .הפרחים בחיקי עלים,
בוררים או ערוכים בתפרחות קצרות .עלי־הכותרת לבנים ,אורכם
 9-6מ״מ .הפרי ענבה ,אורכו  10-8מ״מ ,צבעו שחור־כחול או
סגול ובראשו אונות הגביע.
♦ (ש׳) חורשים וגרות נהרות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל! בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן.
& מאי-אוגוסט( .ציור  ! 1327צילום כעמ׳  .)970טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
הרס מצוי ..I. communis L.
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onagraceae

עשבים או שיחים .העלים נגדיים ,או מסורגים או ערוכים ברורים ,פשוטים ,תמימים או משוננים .הפרחים
דו־מיניים ,על פי רוב נ כוני ם( ב א ח) ,בורדים בחיק עלים או ערוכים בתפדחות בראשי ענפים .הגביע מאותה
עלים חלקו התחתון מרכיב את צינור הפרח ,מסתיים ב־ 2או ב־  5-4אונות .מספר עלי־הכותרת כמספר
אונות הגביע או לעתים רחוקות חסרים .אבקנים  2או  4ערוכים ברור אחר ,או  8או  10ערוכים
בשני רודים! גרגרי האבקה ערוכים במסות וקשורים ביניהם בחומר רירי דביק (ויסצין) .השחלה תחתית
בעלת מגורה אחת או מספר מגורות! עמור־עלי אחד! הצלקת יחידה ,שסועה ל־ 4או ל־ . 2הפרי הלקט,
אגחית או ענבה.
 . 1עלי־גביע  4או  , 5אינם נושרים לאחר הפריחה ונותרים על הפרי על פי רוב .עלי־הכותרת חסרים או
מספרם  . 5אבקנים  4או  . 10צמחים קירחים.
=» עמ׳  455מדר Ludwigia
=> 2
* . 1עלי־גביע ועלי־כותדת  ,4נושרים לאחר הפריחה .אבקנים  . 8צמחים שעירים או קרחים
 . 2הזרעים בעלי ציצת שערות ארוכות .צבע הכותרת ורוד עד סגול ,לעתים רחוקות לבן.
=> עמ ׳  456ערברפה Epiiobium
*  .2הזרעים חסרי שערות כנ״ל .צבע הכותרת צהוב ולעתים ורור.
=> עמ׳  456ט־־הלילה Oenothera

מדד Ludwigia
עשבים רב־שנתיים קירחים של מקווי מים ובתי־גירול לחים .העלים מסורגים או נגדיים ,תמימים על
פי רוב! עלי־לוואי זעירים או חסרים .הפרחים נכונים על פי רוב .עלי־גביע  . 5-4מספר עלי־הכותרת
כמספר עלי־הגביע או חסרים ,צבעם צהוב .מספר האבקנים כמספר עלי־הגביע או כפול ממנו .השחלה
בעלת  5-4מגורות .ההלקט דמוי סרגל ,עגול או בעל  10-8צלעות ,בראשו נישאים עלי־הגביע ,נפתח
באופן בלתי רגולרי .הזרעים מרובים.
שם הסוג היה מקובל כ מןר ( ,)Jussiaeaהוחלף בפלורה ללודביגיה בעקבות שנוי בשמו המדעי והוחזר
כאן ,כמו אצל זהרי ( ,) 1976לשם מרד.

 . 1אין עלי־כותדת .העלים נגדיים.
♦ (ר״ש) ביצות ובתי־שלחין .נדיר מאור .בקעת חולה.
& מאי( .ציור  .) 1328טיפוס התפוצה :רב־אזורי.
מרד הפצות )L.) Elliott
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מ״מ ,צבעם צהוב .העלים מסורגים.
עלי־כותרת  , 5אורכם 18-10
בעל שורשי ציפה לבנים ספוגיים.
צמח הצף על פני מים הוא
( 4ר״ש) נהרות וגדותיהם ,מים עומרים ליד מעיינות .נדיר.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון:
בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
 $8אפריל-נובמבר( .ציור  .) 1329טיפוס התפוצה :טרופי אפ 
ריקאי.
מדל זוחל L . stolonifera (Guillemin et al.) Raven
(ראה שם נרדף)

עךברבה Epilobium
׳ עשבים רב־שנתיים ( ב א ח) .העלים נגדיים ,מסורגים או ערוכים ברורים .הפרחים רו־מיניים ,נכונים
או כמעט נכונים ,חיקיים ובודדים בדרך כלל .עלי־הגביע  , 4נושרים לאחר הפריחה .עלי־הכותרת
מפושקות על
צבעם ורוד עד סגול .אבקנים  . 12-2השחלה זקופה :עמוד־העלי נימי :הצלקות ,4
בסיסו לאורך
רוב .ההלקט כעל 4מגורות ,דמוי סרגל ,כעל 4מקצועות ,נפתח מראשו כלפי
הקשוות .הזרעים מרובים ,בעלי ציצה של שערות ארוכות.

הגבעול קירח בעל  4-2צלעות בולטות לאורכו .ההלקט קירח.
( 4ר״ש) בתי־גידול לחים .נדיר .בקעת חולה  :החרמון ,הגולן.
& יולי-ספטמבר( .ציור  : 1330צילום בעמ׳  .) 938טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף) ערברכה מרכעת
£. tetragonum L. subsp. tournefortii (Michalet) Leveille
* . 1הגבעול מכוסה שערות מפושקות ,חסר צלעות .ההלקט שעיר
=> 2
 . 2העלים חובקים מעט את הגבעול .אורך עלי־הכותרת(20-10 )- 6
מ״מ .גובה הצמח  200-60ס״מ.
( 4ר״ש) ביצות ,גדות נחלים ,מעיינות ,תעלות ביוב .נפוץ
ושולט בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,מואב.
& מאי-דצמבר( .ציור  : 1331צילום בעמ׳  .)938טיפוס הת 
פוצה  :אידו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
ערברבה שעירה e . hirsutum L.

*  . 2העלים מוצרים כלפי בסיסם ולעתים בעלי פטוטרת ואינם
חובקים את הגבעול .אורך עלי־הכותרת  9-4מ״מ .גובה הצמחים
 70-30ס״מ.
( 4ד״ש) גדות נהרות .נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה.
& יוני-אוקטובר( .ציור  .) 1332טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויפ־תיכוני.
ערברפה קטנת־פךחים E. parviflorum Schreber

נר־הלילה O enothera
* * | T
•י
עשבים רב־שנתיים או חר־שנתיים ,מעוצים לפעמים בבסיסם .העלים מסורגים ,תמימים או משוננים
או בעלי אונות .הפרחים ערוכים בודדים או בזוגות בחיק העלים .עלי־הגביע  ,4מופשלים לאחור.
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עלי־הכותרת  ,4צבעם צהוב ,ורוד או לבן .אבקנים  , 8ערוכים בשני דורים .השחלה בעלת  4מגורות:
הצלקת בעלת  4אונות ארוכות על פי רוב .הפרי בעל  4מגורות רב־זרעיות .הזרעים קירחים.

.1

צבע הכותרת ורוד או אדמדס־סגול .הפרחים נפתחים בשעות
הזריחה .צבע השורש לאחר גירוד קליפתו ורוד.
( 4ר״ש) גינות .נדיר .חוף הגליל ,השרון; הרי יהודה.
& אפריל-נובמבר( .צילום בעט׳  .)936טיפוס התפוצה :אמ 
ריקאי .נאסף לראשונה בגיא בך הינו ם ,ירושלים ,ב־. 1980
מתפשט בשדות בחוף הגליל ובגינות בירושלים.

נר־הלילה הוריד rosea Aiton .0
* . 1צבע הכותרת צהוב .הפרחים נפתחים בשעות השקיעה => 2
 . 2אורך עלי־הכותרת  18-5מ״מ .לפחות חלק מהעלים בעלי אונות
עמוקות או משוננים ,חלקם כמעט תמימים.
♦ (ח״ש או ר״ש) שרות שלחין .נדיר מאוד .השרון ,פלשת.
 $8יוני .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
נאסף לראשונה בשדה ורבורג ב־ . 1985מקורו כדרום־מזרח
אמריקה הצפונית.

נר־הלןלה המפצל laciniata Hill .0
*  . 2אורך עלי־הכותרת כ־ 30מ״מ .העלים תמימים או מעט משוננים
אך לא גזורים לאונות.
( 4ר״ש) בעיקר קרקעות חוליות ,גם בקרקעות כבדות .נפוץ
ושולט בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :בקעת
חולה.
 $8אפריל-ספטמבר( .ציור  : 1333צילום בעט׳  .)950טיפוס
התפוצה :דרום אמריקאי.
גר בארץ ,הגיע בסוף המאה הקודמת.

נר־הלןלה החופי drummondii Hooker .0

מ שפחת אלף־העלה

haloragaceae

עשבים או כני־שיח ,קירחים ,טבולים במים .העלים נגדיים או ערוכים ברורים ,לפעמים מסורגים .הפרחים
חד־מיניים בדרך כלל ,נכונים ,זעירים ,חיקיים ,בודדים או ערוכים בשיבולים או במכבדים בראשי״ענפים.
עלי־גביע (  4 )- 3-2או חסרים .מספר עלי־הכותרת כמספר עלי־הגביע או חסרים .השחלה תחתית ,בעלת
5.5x
 4-1מגורות! עמודי־עלי  : 4-1צלקות  . 4-1הפרי דמוי אגוזית ,מפרדת או בית־גלעין.

אלף־העלה Myriophyllum
עשבים רב־שנתיים קירחים ,חד־ביתיים ,בעלי קני־שורש ,נופם טבול
כולו במים ! הענפים בלתי מעוצים ,מכוסים עלים ,אורכם עד  2מ׳.
העלים ערוכים ברורים ,גזורים־מנוצים פעם אחת לאונות נימיות.
הפרחים ערוכים בראשי הענפים (על פני המים) בשיבולים שאורכן
 0 10-3״מ .הפרחים האבקניים עליונים בשיבולת ,בעלי  4עלי־
כותרת ,ו־ 8אבקנים .הפרחים העלייניים ערוכים ברורים התחתונים
של התפרחת :השחלה בת  4מגורות :צלקות  .4הפרי מפרדת
קטנטנה המתפרקת ל־ 4פרודות הר־זרעיות.
( 4ר״ש) אגמים ,בריכות ונחלים .נדיר .בקעת חולה ,בקעת כנרות:
הגולן.
 $8יולי-אוגוסט( .ציור  .) 1334טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

אלף־ךעלה המשכל M. spicatum L.
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מ שפחת הטרשניתיים
י
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theligonaceae

עשבים חר־שנתיים שרועים .העלים התחתונים נגדיים והעליונים מסורגים ,כלם בעלי פטוטרת ,דמויי
ביצה ,בשרניים מעט! עלי־הלוואי עוטפים את בסים העלה .הפרחים חר־מיניים (צמחים חד־ביתיים),
קטנים ,יושבים  3-1בחיק העלים .הפרחים האבקניים ערוכים בזוגות מול העלים העליונים ,בעלי
עטיף קרומי בן  2אונות ( ב א ח); אבקנים  . 20-7הפרחים העלייניים בחיק עלים תחתונים ,בעלי עטיף
דמוי משפך ,זעיר ,נושר במהרה ,בן  4-2אונות :השחלה תחתית .הפרי קטנטן ,בשרני ,דמוי בית־גלעין,
כדורי.

טו־שנית Theligonum
תאור הסוג והמין ראה בתאור המשפחה.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,מקומות אבניים .מצוי .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1335טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
טךענית שיתעה T. cynocrambe L .
(ראה שם נרדף)

מ שפחת הקיס1ס׳!י ם

araliaceae

עשבים ,שיחים ,עצים או מטפסים מעוצים .העלים מסורגים ,פשוטים או מורכבים! עלי־לוואי קיימים או
חסרים .הפרחים רו־מיניים או חר־מיניים ,קטנים :התפרחת קרקפת ,סוכך ,אשכול או שיבולת .הגביע
מעורה בשחלה ,בעל  5-4שיניים .עלי־כותרת  , 10-5נשירים .מספר האבקנים כמספר עלי־הכותרת.
השחלה תחתית על פי רוב ,בעלת  1או הרבה מגורות חד־זרעיות .הפרי דומה לענבה או לאגוזית ,בעל 5
מגורות או פרודות.
X0.3

קיס 1ס Hedera
צמח מטפס מעוצה ,נאחז בעזרת שורשי־אחיזה הצומחים מתוך
ענפיו .עלי הצמח לפני פריחה בעלי  5-3אונות משולשות ,עירוקם
כעין כף־היד :העלים הסמוכים לתפרחות חסרי אונות ,דמויי ביצה או
מעויין ,עירוקם מנוצה .הפרחים צהבהביס־ירוקים ,ערוכים בסוככים:
עוקצי התפרחת ועוקצי הפרחים מכוסים שערות כוכביות .השחלה
בעלת קונוס בראשה ,ממנו עולה עמוד־העלי .הפרי הבשל שחור,
דמוי ענבה ,קוטרו  8-5מ״מ.
♦ (ש׳ מטפס) חורש ,צוקים וסלעים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון :הגולן ,אדום.
& אוקטובר-פברואר( .ציור  : 1336צילום בעמ׳  .)963טיפוס הת 
פוצה :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.

קיסוס החיןש

משפחת הסוככיים

H. helix

( umbelliferae (apiaceae

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים רחוקות שיחניים .העלים מסורגים ,לעתים רחוקות כמעט נגדיים
או ערוכים כדורים ,שסועים־מנוצים ,מחולקים־מנוצים ,גזוריס־מנוצים ,לפעמים גזוריס־מנוצים או בלתי
מחולקים :הפטוטרות גדולות ,מורחבות בבסיסן ועוטפות כנדן פתוח את הגבעול :עלי־לוואי חסרים על
פי רוב .התפרחת סוכך מורכב בעל מספר סוככונים (ציוד  ) 77או לעתים רחוקות סוכך פשוט דומה
לקרקפת (ציורים  :) 1348-1344בבסיס הסוכך יש לעתים מעטפת של חפים קטנים עשבוניים או קרומיים,
תמימים או משוננים או גזורים :בבסיס הסוככון יש לעתים קרובות מעטפית של חפיות קטנות :העוקצים

משפחת הסוככיים
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חתכים בפירות הסוככיים (סכימתי)
א .צלעות ראשוניות
כ .צלעות שניוניות
ג .כיבי שמן
הז ר ע
ה .צרור צינורות

1337

נושאי הסוככונים מכונים קרנות הסוכך .הפרחים רו־מיניים או חר־מיניים ,נכונים או בלתי נכונים.
אונות הגביע חסרות או קטנות ומספרן  . 5עלי־הכותרת  , 5צבעם לבן או צהוב ,ירקרק ,כחול או
ארגמן ,שווים או ההיקפיים גדולים והפנימיים קטנים ,תמימים או מפורצים ,עם שן כפופה פנימה
בין שתי האונות .אבקנים  . 5השחלה תחתית ,בת ( 2)- 1מגורות חד־זרעיות ,בראשה נמצא גופיף
שטוח או חרוטי המחולק בדרך כלל ל־ 2ומכונה פנית! מן הכנית עולים  2עמודי־עלי (ציור .) 1342
הפרי דו־זרעון(ציור  ,) 125כל זרעון הוא פרודה חר־זרעית (ציורים  ;) 1340-1337שתי הפרודות מעורות
זו בזו באמצעות עמוד ביניים ,שהוא המשכה של מצעית הפרח ומתפצל לשניים ונראה כנושא הפרי
בעת הינתקות הפרודות זו מזו לאורך שטח המגע :הפרודות עגולות ,פחוסות מגבן או פחוסות מצדן:
כל זרעון בעל  5צלעות ראשוניות (ציור  ) 1340מהן  2בשפות הזרעון ו־  3בגבו ,לעתים קרובות עוברות
 4צלעות שניוניות (ציור  ) 1337ברווחים שבין הצלעות הראשוניות; ברווחים שבין הצלעות הראשוניות
עוברים בקליפת הזרעון ביבי־שמן הנראים בבירור בחתך רוחב (ציורים  ;) 1340-1337הפירות קירחים או
שעירים ,או מכוסי קשקשים ,בליטות ,שלחופיות ,זיפים חלקים זיפיס־מקורסים או קוצים .להגדרת צמחי
משפחה זאת יש לבדוק פירות בשלים.
=> 2
חפי המעטפת נוקשים וקוצניים
=> 3
* . 1חפי המעטפת אינם קוצניים או הסוכך חסר מעטפת
חפי המעטפת הקוצניים והארוכים בעלי קבוצה של קוצים צדדיים קצרים בבסיסם .הסוכך מורכב.
עלי־הגביע אינם נראים בבירור .עשבים חד־שנתיים.
=> עם'  495צנינה Exoacantha
חפי המעטפת קוצניים ,אך אינם מצויירים בקוצים צדדיים כנ״ל .הסוכך פשוט .עלי־הגביע נראים
בבירור .עשבים דב־שנתיים.
=> עמ׳  465חךחבינה Eryngium
=> 4
( ) 1העלים התחתונים ,או לפחות חלקם ,פשוטים ,שפתם תמימה או משוננת
=> 10
*  . 3העלים התחתונים גזורים או מחולקים  3-1פעמים
שפת העלים תמימה ,עורקי העלים מקבילים פחות או יותר (לפחות בעלים התחתונים).
=> עמי  477צלע־השור Bupieurum
=> 5
שפת העלים משוננת או חרוקה ולא תמימה ,העירוק מנוצה על פי רוב
הסוככים פשוטים ,לעתים דמויי קרקפת .טרף העלה עגול ,דמוי כליה או תריס ,הפטוטרת ארוכה.
= >5עמ׳  464ספלילה Hydrocotyle
=> 6
הסוככים מורכבים .העלה שונה מהנ״ל
7
הפרי קירח .צמחים רב־שנתיים בעלי שורש עבה
=־> 8
הפרי שעיר ,בעל בליטות או יבלות .צמחים חד־שנתיים
עלי־הכותרת צהובים .עלי־הגביע קצרים .אורך הפרי  18-15מ״מ ,זרעון אחד בעל  2-1כנפיים
בגבו והשני בעל  3-2כנפיים בגבו.
=> עמ׳  477פנפה Heptaptera
עלי־הכותרת לבנים .עלי־הגביע ניכרים .אורך הפרי  5-3מ״מ ,כל זרעון בעל  5צלעות ראשוניות,
חסר כנפיים.

=> עמ׳  481חדמשית Faicaria
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 )6( . 8הפרי דמוי ביצה או כדור ,פחוס מעט מהצד ,מעוגל או דמוי לב בבסיסו! כל הפירות רומים
זה לזה.
=> עמ'  484כמנון Pimpineiia
=> 9
*  . 8לפחות חלק מהפירות רקועים ,פחוסים מגבם ,דמויי דיסקוס
 .9הסוככון בעל  2טפוסי פירות ,ההיקפיים רקועים והמרכזיים דמויי כדור ,קוטר הפרי הרקוע 10-8
מ״מ .חפי הסוככים וחפיות הסוככונים זקופים דמויי סרגל ,רוחבם  4-1מ״מ.
=> עמ ׳  492זיךכמונית Tordyiium
*  . 9הסוככון בעל  1או  2טפוסי פירות ,קוטר הפרי הרקוע  7-2מ״מ .חפי הסוככים וחפיות הסוככונים
רמויי חוט או זיף ,רוחבם עד  1מ״מ ,לפחות חפי הסוככים מופשלים כלפי מטה.
־=>  493 ' 132סלסלה Ainsworthia
 ) 3( . 10הפרי כולו או חלקו ,מכוסה שערות ,זיפים ,שיכים ,קוצים ,בליטות ,גבשושים ,או יבלות
= >

* . 10הפרי קירח ,חלק או בעל צלעות או כנפיים

11

=> 37

 . 11שיני הגביע גדולות ,גזורות ,מנוצות או דמויות מסרק .הסוככים כדוריים! הסוככונים חר־פרחיים.
הפרי בעל זרעון אחד בלבד.
=» עמ׳  467נוצנית Lagoecia
=> 12
* . 11שיני הגביע אינן מנוצות .הסוככים אינם כדוריים! הסוככונים בעלי יותר מפרח אחד
. 12
*. 12
. 13

*. 13
. 14

*. 14

=> 13
הפרי מכוסה שיכים ,זיפים או קוצים
=» 19
הפרי מכוסה שערות רכות ,גבשושים או בליטות
הגבעולים בעלי זיפים־מקורסים .הצלעות הראשוניות של הפרי בעלות  )7-4 -( 3-1קוצים המסתיימים
בחוד ישר ואינם כפופים כאנקול או אינם מצויירים בגולה של זיפים זעירים
=> עמ׳  473ליסאה Lisaea
=־> 14
הגבעולים קירחים או בעלי שערות פשוטות ,חסרי שיכים מקורסים
העלה גזור־מנוצה פעם אחת .רוחב האונות הסופיות  15-10מ״מ .כל אחת מ־ 7הצלעות בגבו
של הזרעון ( 3ראשוניות ו־  4שניוניות) בעלת  3-2טורים של שיכים מקורסים .צמחים הגדלים
בקרקעות כבדות.
=> עט׳  472טוךגנןה Turgenia
=> 15
העלה גזור־מנוצה  3-2פעמים ,רוחב האונות הסופיות עד  3מ״מ

 . 15שיכי הזרעון מאונקלים ואינם מקורסים! אורך הפרי יותר מ־ 1ס״מ .צמחים הגדלים בקרקעות
אבניות בכתות ועל ערימות אבנים בגלילות היס־תיכוניות.
=־>  472 ' 132אחיגזר Orlaya
=> 16
* . 15שיכי הזרעון מקורסים ולא מאונקלים! אורך הפרי פחות מ־ 1ם״מ
=> 17
 . 16הזרעון בעל  4טורים של שיכים היוצאים מ־ 4הצלעות השניוניות
*. 16
. 17

*. 17

. 18

*. 18

. 19
*. 19

הזרעון בעל  7טורים של שיכים היוצאים מ־ 4הצלעות השניוניות וכן מ־ 3הצלעות הראשוניות
=18 >5
השיכים שעל הפרי מסתיימים בגולה קטנה של זיפים זעירים או של שיניים כפופות! בכל צלע יש
רק טור אחד של שיכים .עלי־המעטפת של הסוכך מחולקים ל־ 3אונות או לעתים גזורים־מנוצים,
בלתי מחולקים.
=>  497 ' 132גזר Daucus
השיכים שעל הפרי מסתיימים בחוד ואינם מקורסים! כל צלע וצלע בעלת  3-1טורים של שיכים
או של זיפים ,בין צלע לצלע יש רווחים ברורים .עלי־המעטפת של הסוכך חסרים.
=>  470 ' 132גזיר Torilis
( ) 16לפחות כמה מעלי־המעטפת של הסוכך מחולקים ל־ 3אונות .שני הזרעונים בפרי רומים זה
לזה! על כל צלע של הזרעון יש  3-2טורים של שיכים מקורסים .צמחי חוף היס־התיכון.
= 473 ' 132 >5גז תי ת Pseudorlaya
עלי־המעטפת של הסוכך אינם מחולקים .לעתים קרובות השיכים בזרעון אחד ארוכים ובולטים
יותר מאשר בשני! השיכים ניצבים לפני הזרעון או נוטים כלפי מעלה ומכסים את פניו ער כי קשה
להבחין בשורותיהם.
=>  470 '132ג ד י Torilis
=־> 20
( ) 12הפרודות פחוסות מגבן(ציור ) 1338
=> 28
הפרודות אינן פחוסות מגבן(ציורים ) 1340 , 1339 , 1337
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 .20העלים ,לפחות התחתונים ,גזורים־מנוצים פעם אחת :רוחב האונות הסופיות  3-1ס״מ .קרנות
הסוכך שונות באורכן זו מזו .אורך הפרי  8-7מ״מ .צמחים חד־שנתיים ,גובהם עד  150ס״מ.
■=> עט׳  493דל־קךנים Synelcosciadium
* . 20קרנות הסוכך שוות זו לזו באורכן פחות או יותר .רוחב האונות הסופיות של העלים פחות מ־1
=>21
ס״מ
 . 21העלים מכחילים ,גזוריס־מנוצים או שסועים פעם אחת ל־ 3אונות ,רוחב האונות הסופיות כ־8
מ״מ .אורך הפרי  7מ״מ ,רוחבו  3מ״מ .גובה הצמחים  30-20ס״מ ,גדלים בעבר־הירדן.
=> עמ ׳  494דוקרוהה Ducrosia
=> 22
י
* . 21העלים גזוריס־מנוצים  3-2פעמים
■=»23
בעלות כנפיים ,קרניים או גבשושיות הערוכות לאורכן
הצלעות בגב הזרעון
=>24
שטוחות ואין בליטות לאורכן
הצלעות בגב הזרעון
חד־שנתיים קירחים .הזרעונים דמויי ביצה ,בעלי כנפיים או מגובששים לאורך הצלעות ,נפרדים
בקושי זה מזה לעת ההבשלה .צמחים של קרקעות כבדות.
=> עט  488 ,גבשונית Capnophyiium
*  . 23עשבים רב־שנתיים שעירים או מקריחים .הזרעונים סגלגלים ,הכנפיים שמעל הצלעות חלקות ואינן
מגובששות כנ״ל ,נפרדים בקלות עם ההבשלה .צמחים הגדלים בבתות על קירטון־חווארי או
=> עט׳  490פלכלך Feruiago
במדרונות אבניים בחרמון
 )22( . 24הפרחים ההיקפיים בסוכך בעלי עלי־כותרת חיצוניים גדולים באופן ניכר מהפנימיים .לכל
צמח  2טיפוסי פירות :ההיקפיים רקועים עגולים ,דו־זרעיים ,קוטרם  10-4מ״מ :הפנימיים כדוריים
כמעט ,חד־זרעיים ,קוטרם  5-2מ״מ.
=» עמ׳  492ךךפמונית Tordyiium
=>25
כל עלי־הכותרת קטנים .כל פירות הסוכך דומים זה לזה
=־>26
או ירקרקים
עלי־הכותרת צהובים
־=>27
עלי־הכותרת לבנים
 . 26ביבי השמן בגב הזרעון צרים ואינם ממלאים את השקעים בין צלעות הזרעון .עלי־הכותרת צהובים.
העלים ירוקים צהבהבים ,גזורים־מנוצים  )3-( 2-1פעמים ,רוחב האונות הסופיות שלהם  6-5מ״מ,
משוננות שינון עמוק.
=> עמ ׳  494אגורה Maiabaila
* . 26ביבי השמן בגב הזרעון רחבים כרוחב השקעים שבין צלעות הזרעון .עלי־הכותרת לפעמים ירקרקים
או צהבהבים (על פי רוב צבעם לבן) .העלים מאפירים ,גזורים־מנוצים  3פעמים :רוחב האונות
הסופיות אינו עולה על  1מ״מ.
־=> עט׳  494זוזימה Zosima
 ) 25( . 27צמחי מדבר אפורים שעירים ,ללא שערות בלוטיות .העלים התחתונים גזורימ־מנוצים 3
פעמים ,רוחב האונות הסופיות אינו עולה על  1מ״מ.
=> עט׳  484זוזימה Zosima
*  . 27צמחים ירוקים ,מכוסים שערות בלוטיות ,גדלים בפסגות החרמון .העלים התחתונים גוורים־מנוצים
 2-1פעמים לאונות רחבות ועגולות.
=> עמ ׳  495הו־קלאין Heracleum
 ) 19( . 28הפרי מכוסה שערות רכות ,אורכן גדול פי  5-3מרוחב גוף הפרי.
=־ -עט׳  470שע תר Chaetosciadium
מגיע אף למחצית קוטרו של הפרי=־־29
אורכן אינו
=־30-
אורך הפרי אינו עולה על פי  3מרוחבו
=>34
אורך הפרי גדול פי  5או יותר מרוחבו
 . 30בני־שיח או שיחים ,גבעוליהם ירוקים כל השנה וחסרים עלים ברוב עונות השנה .העלים בעלי
אונות נימיות .עלי־הכותרת שעירים על פי רוב.
=> עמ׳  483קזוח Pituranthos
בקיץ=>31
חד־שנתיים או רב־שנתיים ,חלקיהם העל־אדמתיים מתייבשים
אורכו6-5מ״מ רוחבו8-6
קשקשים בגבו,
בעל
מ״מ .העלים גזורימ־מנוצים  4-3פעמים ,בעלי אונות נימיות או דמויות סרגל.
=> עמ ׳  476שמרר Bilacunaria
* . 31עלי־הכותרת לבנים .הפרי שעיר ,ארוך או קצר מהנ״ל .העלים בעלי אונות נימיות או רחבות ושונות
=>32
מהנ״ל.
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 . 32אורך הפרי  15-12מ״מ ,שחור בהבשילו ,בראשו עמודי־עלי שאורכם  4-3מ״מ .העלים גדולים,
קירחים ,אורכם ער  30ס״מ.
=> עמ׳  476לקול,יה Lecokia
=> 33
* . 32אורך הפרי  2-1.5מ״מ! אורך עמודי־העלי כ־ 1מ״מ .העלים קטנים מהנ״ל
 . 33צמחים רב־שנתיים ,לפעמים בעלי בסיס מעוצה .מעטפת הסוכך בעלת  ) 5-3 -( 1עלי־מעטפת או
המעטפת חסרה .העלים התחתונים גזורים־מנוצים פעם אחת או  : 3-2האונות הסופיות דמויות
אזמל או ביצה או מוארכות.
=> עמ'  484כמגון Pimpinella
*  . 33צמחים חד־שנתיים .המעטפת בת  5חפים .העלים גזורימ־מנוצים  3-2פעמים! האונות הסופיות
נימיות או דמויות סרגל.
=> עמ'  480פמנ1נית Trachyspermum
 )29( . 34גבעולי הצמח הפורה נפוחים מאוד מתחת למפרקים .הפרי מכוסה זיפים זקופים ,אורכו 15-8
מ׳׳מ ,רוחבו  3מ״מ.
=>  467 ' 132מפריק Myrrhoides
=> 35
* . 34גבעולי הצמח אינם נפוחים כנ״ל
 . 35עלי־הכותרת ועלי־מעטפת הסוכך צהובים־כתומים .אורך הפרי  20-15מ״מ עוביו  3-2מ״מ .העלים
גזוריס־מנוצים  3-2פעמים לאונות נימיות מחוספסות .עשבים רב־שנתיים הגדלים בחרמון.
=> עמ׳  468פדופילום Chaerophyiium
=> 36
* . 35עלי־הכותרת לבנים .עלי־המעטפת ירוקים .עשבים חד־שנתיים
 . 36עלי־הגביע אינם נושרים וניכרים לפחות בחלק מהפירות .הפרי מכוסה שערות רכות ,אורכו )7-( 3-2
מ״מ .צמחים שרועים על פי רוב.
=> עמ'  467סוכשף Anisosciadium
* . 36עלי־הגביע זעירים או חסרים ,נושרים לאחר ההבשלה .הפרי מכוסה זיפים זקופים ,אורכו עולה על
 15מ״מ (עד  0 6״מ) .צמחים זקופים על פי רוב.
= s< 132' 468מסרק Scandix
=־> 38
 ) 10( . 37הזרעונים פחוסים מגבם באופן ברור (השווה חתך רוחב לציור ) 1338
=־■ 45
* . 37הזרעונים אינם פחוסים מגבם (השווה חתך רוחב לציורים ) 1340 , 1339
 . 38צבע הפרחים לבן! במרכז התפרחת יש לעתים קרובות סוכך בעל פרחים שכותרתם סגולה כהה או
=־39 -
שחורה
=> 40
*  . 38צבע הפרחים צהוב! אין במרכז התפרחת פרחים כהים כנ״ל
 . 39מלל הזרעון קרומי ,מחולק ל־ 12-8אונות רחבות (ציור  1444ד) .העלים גזוריס־מנוצים  3-2פעמים
לאונות נימיות.
=>  495 ' 132שפךיךה Artedia
* . 39שפת הזרעון תמימה ,אינה מחולקת לאונות .העלים גווריס־מנוצים פעם אחת ,האונות רחבות ואינן
נימיות.
=>  492 ' 132דךפמונית Tordyiium
 )38( . 40צמחים חד־שנתיים .הצלעות הצדדיות של הזרעון בעלות כנפיים (ציור  .) 1338העלים
גזוריס־מנוצים  3-2פעמים ואונותיהם נימיות .גידולי תרבות או פליטי תרבות.
=> עט׳  487שבת Anethum
=> 41
*  . 40צמחים רב־שנתיים
 .41הזרעון בעל טבעת עבה וספוגית בשפתו ,אורכו  6-5מ״מ .העלים התחתונים גזורים־מנוצים 2
פעמים ! האונות הסופיות דמויות סרגל או אזמל.
= >5עט׳  717יוךנןה Johrenia
=־> 42
*  .41שפת הזרעון חסרת טבעת כנ״ל
 .42צמחים בעלי שערות כוכביות או זיפים מקורסים .אורך הפרי  12-7מ״מ.
=» עמ'  491א 1פ 1פנקס Opopanax
=s< 43
*  .42צמחים קירחים ואם שעירים ,חסרי שערות כוכביות או זיפים מקורסים
 . 43כל הפרחים דו־מיניים .העלים גזורים־מנוצים  , 3-1אונות העלים משוננות ,אינן נימיות .אורך הפרי
 8-3מ״מ.
=> עמ ׳  492אחישבת Peucedanum
*  .43הפרחים פוליגמיים .הסוככים המרכזיים רו־מיניים ומבשילים פירות ,הצדדיים בעלי פרחים זכריים
בדרך כלל .העלים גזוריס־מנוצים  5-3פעמים :אונות העלים נימיות על פי רוב .אורך הפרי 12-6
=*> 44
מ״מ
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 . 44מעטפת הסוכך בעלת  5חפים או יותר.
=» עמ׳  490נ ל כ ל ך Feruiago
* .44
.45
* .45
. 46

* . 46

מעטפת הסוכך בעלת  2-1חפים או חסרה.
=> עמ ׳  488פלך Ferula
=־> 46
( ) 37צבע הפרחים צהוב או צהוב־ירקרק
=> 51
צבע הפרחים לבן ,לפעמים לבךירקרק או ורוד
צמחים בשרניים רב־שנתיים ,קירחים ,גדלים בסלעים וחומות הפונים אל הים .העלים מחולקים־
מנוצים  2-1פעמים ,האונות גדולות ,עבות ומוארכות.
=> עמ ׳  486קתתמין Crithmum
■=> 47
צמחים לא בשרניים ,אינם גדלים בסלעי חוף הים

 .47צמחים חד־שנתיים .העלים גזורים־מנוצים  4-3פעמים לאונות נימיות .צמחים הגדלים בקרקעות
כבדות.
=> עט׳  481נידית Ridolfia
=> 48
*  . 47צמחים רב־שנתיים בעלי שורש או שורשים עבים
 .48האונות הסופיות של העלים התחתונים (לפחות) נימיות

=> 49

*  . 48האונות הסופיות של העלים התחתונים (לפחות) רחבות

=> 50

 .49אורך הפרי  )8-( 6-4מ״מ ,רוחבו כ־ 2מ״מ .כל חלקי הצמח העל־ארמתיים מדיפים ריח של ״אניס״.
צמחים גבוהים ,פורחים בקיץ.
=» עט׳  487שמר Foeniculum
*  .49אורך הפרי עולה על  10מ״מ ,רוחבו  15-6מ״מ .אין לחלקי הצמח ריח של ״אניס״ .צמחים נמוכים,
פורחים בחורף ובאביב.
=־> עמ׳  477שעמון(פרנגיס) Prangos
 )48( . 50הפרי בעל כנפיים לאורך הצלעות ,אורכו גדול מרוחבו ,צבעו חום בהיר(אינו שחור) .הסוככים
והסוככונים בעלי עלי־מעטפת ועלי־מעטפית .עלי הגבעול מסורגים.
=> עמ'  475נזיד Smyrniopsis
* . 50הפרי חסר כנפיים לאורך צלעותיו ,אורכו שווה או קטן מרוחבו ,צבעו שחור .הסוככים והסוככונים
חסרי עלי־מעטפת ועלי־מעטפית .עלי הגבעול נגדיים ,נפרדים או מחוברים ויוצרים מעין גביעים
במפרקים.
=> עמ'  474מוך  ,ת Smyrnium
הפרי גלילי־מצולע או
מהפרי או לעתים רחוקות שווה לאורכו
דמוי חרוט הפוך או

פת
עוקץ הפרי קצר מהפרי

גלילי־מוארך,עוקץ הפרי ארוך
=> 52
ביצה הפוכה ,לעתים גלילי ואז
=־> 54

 . 52הפרי מבריק ,בראשו מקור קצר ,הצלעות אינן נראות .עלי־הכותרת החיצוניים של הפרחים ההיקפיים
גדולים משאר עלי־הכותרת שבסוכך.
=» עט׳  468סמית Anthriscus
* . 52הפרי אינו מבריק ,חסר מקור ,צלעותיו נראות בבירור .עלי־הכותרת ההיקפיים אינם כנ״ל => 53
. 53
*. 53
. 54
*. 54
. 55

*. 55
. 56

צמחים רכ־שנתיים .עלי־המעטפת של הסוכך פשוטים וקטנים.
=» עט׳  482פרתה Bunium
צמחים חד־שנתיים .עלי־המעטפת של הסוכך גדולים ,גזורים־מנוצים  2פעמים.
=> עט׳  480אמיתה Ammi
=> 55
( ) 51מרבית העלים גזורים־מנוצים פעם אחת או גזורים ל־  3עלעלים
=> 57
מרבית העלים גזותס־מנוצים  3-2פעמים
הסוכך חסר עלי־מעטפת ,לעתים רחוקות בעל  2-1עלי־מעטפת .צמחים שרועים בעלי ריח של
כרפס (סלרי).
=> עט׳  479פךפס Apium
=־• 56
מספר עלי־המעטפת בסוכך  5-4או יותר .צמחים זקופים ,אינם בעלי ריח של כרפס
הגבעול חסר עלים ,גובהו  2-1מ׳ :העלים ערוכים בשושנת .אורך קונו ת הסוכך  1.5-1ס״מ .צמחים
הגדלים בחורש.

=־> עמ׳  863סיסון Sison
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* . 56הגבעול נושא עלים ,גובהו  ) 100-( 60-30ס״מ .אורך ק תו ת הסוכך  2-5ס״מ .צמחים הגדלים
בבתי־גידול לחים.
=> עט׳  485ב ת ל ה Berula
 ) 54( . 57עלי־המעטפת של הסוכך גזוריס־מנוצים לאונות ארוכות ,נימיות או דמויות סרגל.
=> עט׳  480אמיתה Ammi
=־> 58
*  . 57עלי־המעטפת אינם גזורים ,או הסוככים חסרים עלי־מעטפת
 . 58הפרי עגול ,אינו נפרד או נפרד בקושי לשתי פרודותיו ,בראשו ניכרות שיני הגביע .צמחים בעלי
ריח חריף (של כוסברה).
=> עמ׳  473גד Coriandrum
*  . 58שיני הגביע אינן ניכרות בראש הפרי .צמחים חסרי ריח חריף כנ״ל ואם בעלי ריח של כוסברה,
=>59
הפרי נפרד בקלות לפרורותיו
הפרודות כדוריות או כמעט כדוריות ,מקומטות אך הצלעות לא ניכרות בהן .צמחים בעלי ריח
חריף (של כוסברה) ,גדלים בקרקעות כבדות או על טרה־רוסה בין סלעים.
=> עמ׳  474חדירים Bifora
* . 59הפרודות אינן כדוריות ,חלקות והצלעות ניכרות בהן .צמחים ללא ריח של כוסברה ,גדלים בסדקי
־־»60
סלעים
 . 60הסוככים חסרים עלי־מעטפת או בעלי מעטפת של  )3-( 2-1עלים :אם המעטפת בעלת  5-3עלים
=־>61
עוקצי הפירות קצרים מהפירות עצמם
הסוככים בעלי  5עלי־מעטפת או יותר .עוקץ הפרי ארוך מהפרי=־>62
 .61צמחים הגדלים בקרבת מים ,ביצות וגדות נחלים .הפרי אינו נפרד בקלות לפרודותיו :עמודי־העלי
ניכרים בראש הפרי ,על פי רוב נוקשים :קליפת הפרי ספוגית.
=־• עמ׳  486ןינית Oenanthe
*  .61צמחים הגדלים בסדקי סלעים ,במדרונות אבניים או בצל חורשים .הפרי נפרד בקלות לשתי
פרודותיו :עמודי־העלי אינם ניכרים בפרי הבשל ,או אם ניכרים אינם נוקשים ,קליפתו אינה
ספוגית.
=־> עט׳  485סזקליגךןה Scaligeria
 )60( . 62אונות העלים נימיות או דמויות סרגל ומשוננות בראשן .צמחים בגובה  50-10ס״מ ,בעלי פקעת
כדורית בעומק  20-10ס״מ :כשמושכים את הגבעול מבסיסו הוא ניתק בתוך הקרקע מראש הפקעת
וחלק הגבעול התוך־אדמתי נותר לבן .הזרעונים הבשלים שחורים עם  5עורקים בהירים על כל
אחד ,אורכם עד  1.5מ״מ .גדלים בבתות ,בשרות ובסדקי סלעים.
=> עמ ׳  474אסתום Astoma
*  . 62אונות העלים דמויות אזמל ,שפתם משוננת .צמחים בגובה  150-60ס״מ ,בעלי שורש עבה המקומט
לרוחבו .הגבעול ניתק בסמוך לפני הקרקע .הזרעונים הבשלים חומים ,אורכם  4-2.5מ״מ .גדלים
בעיקר באשפתות ובחורבות.
=־> עט׳  476דוש Conium

ספלילה Hydrocotyle
עשבים רב־שנתיים ( ב א ^  ,גדלים בבתי־גידול לחים ,משתרשים ממפרקי הגבעולים .העלים פשוטים,
תמימים או משוננים מעט :עלי־הלוואי קרומיים .התפרחות דמויות קרקפת או שיבולת ,ערוכות בחיק
העלים או מולם :החפים קטנים ,נשירים .הפרחים דו־מיניים .עלי־הגביע אינם ניכרים .עלי־הכותרת
ירקרקים ,דמויי ביצה ,מחודדים ,תמימים .הכנית שטוחה :עמודי־העלי נימיים .הפרי פחוס מצדדיו:
הצלע המרכזית שבגב הזרעון בעלת קרין או דמוית כנף ,שאר הצלעות לא ניכרות.

 . 1העלים דמויי תריס .הפרחים ערוכים על ציר התפרחת בקבוצות
נפרדות מרוחוקת זו מזו.
♦ (ר״ש) ביצות ושלוליות מים עומדים .נדיר מאוד .חוף
הכרמל ,השרון :בקעת חולה.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1341טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וצפון ימ־תיכוני.
ספלילה קטנה H. vulgaris L.
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* . 1העלים דמויי כליה או לב בבסיסם .הפרחים ערוכים בסוכנים
=> 2
רמויי קרקפת בראש עוקץ התפרחת
 . 2שפת הפרודה מכונפת.
♦ (ר״ש) ביצות ושלוליות מים עומרים .נדיר מאוד .השרון!
שומרון! בקעת חולה! הגולן.
& מרס־יולי( .ציור  .) 1342טיפוס התפוצה :סובטרופיוטרופי.

ספלילה מצרה ides L. fil.

*  . 2שפת הפרורה אינה מכונפת.
♦ (ר״ש) ביצות ושלוליות מים עומדים .נדיר מאור .בקעת
חולה! הגולן.
 #יוני-יולי( .ציור  .) 1343טיפוס התפוצה :טרופי.

זעירה ides Lam.
ספלילה
T • I
T • | -

ךוךחבינה Eryngium
עשבים רב־שנתיים ,על פי רוב קוצניים .העלים פשוטים עד גזורים־מנוצים  3פעמים ,שפתם משוננת,
לעתים קרובות השיניים קוצניות .הסוככים פשוטים ,דמויי קרקפת או שיבולת בעלת חפי־מעטפת קוצניים.
הפרחים דו־מיניים ,יושבים בחיק חפיות קוצניות דמויות אזמל .עלי־הגביע מחודדים ,נראים בבירור בראש
הזרעון .צבע עלי־הכותרת לבן עד סגול־כחול .הפרי מכוסה בקשקשים או בגבשושים .צלעות הזרעון
אינן נראות בבירור.
 . 1צמחים הגדלים לחוף־הים .העלים גלרניים ,קירחים  ,כחלח־
לימ-לבנבנים ,רחבים ,דמויי לב בבסיסם בעלי עורקים לבנים
בולטים ושוליים קוצניים .רוחב עלי־המעטפת גרול מ־ 1ס״מ.
אורך הזרעון  1ס״מ ,מכוסה קשקשים קוצניים.
♦ (ר״ש) חולות החוף .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  ! 1344צילום בעט׳  .)942טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

חךחבינה חופית 1L.
*. 1
.2
*.2
.3

צמחים הגדלים בפנים הארץ .העלים אינם גלרניים .עלי־
=> 2
המעטפת צרים מהנ״ל .הזרעון אינו מכוסה קוצים
העלים התחתונים תמימים ,משוננים אך אינם גזורים ,על פי
=> 3
רוב מתייבשים בעת הפריחה
העלים התחתונים גזורים ,על פי רוב ירוקים בעת הפריחה
■=> 5
צמחים הגדלים בבתי־גידול לחים .העלים התחתונים דמויי
אזמל־מוארכים ,מוצרים בהדרגה בבסיסם לפטוטרות קצרות
מהטרף .אורך החפיות הקוצניות המלוות את הפרחים כאורך
עלי־המעטפת של הסוכך! לפחות חלק מהחפיות בעלות זוג
קוצים קרוב לבסיסן.
♦ (ר״ש או ח״ש) ביצות ,שלוליות חורף ,ליד נחלים .נדיר.
הגולן.
 #3יוני-יולי( .ציור  .) 1345טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

טובענית loiss.
חרחבינה
• T I
־11־• T
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*  . 3צמחים הגדלים בכתות ,גריגות או חורשים .הצמח כולו מכחיל
לאחר הפריחה .העלים התחתונים דמויי לב בבסיסם ופטוטרת
צרה וארוכה לפחות כאורך הטרף .לפחו ת חלק מהחפיות בעלות
■=> 4
 3חודים
כל החפיות שבק הפרחים בקרקפת ב ע לו ת( ) 5-( 3)- 2שיניים או
חודים .קוטר הקרקפת  ) 12-( 8-7מ״מ .גבעולי הפריחה מסועפים,
הסתעפותם מסוימת ,כל ציר מסתיים בתפרחת הנישאת על
עוקץ .גובה הצמח  0 50-20״מ.
♦ <ר״ש או ד״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שרות בור ,נחלים
בערבות .נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הד
הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות היררן ,בקעת
יפ־המלח  :החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3מאי-אוגוסט( .ציור  : 1346צילום בעט׳  .)942טיפוס הת 
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
חךחבינה מכחילה E. creticum Lam.
רק החפיות ההיקפיות בקרקפת בעלות  3שיניים ,המרכזיות
תמימות .קוטר הקרקפת  16-12מ״מ .גבעולי הפריחה אינם
מסועפים ,מכוסים בעלים גזורים כעין כף היד ,משוננים וקוצניים
ער לתפרחת :התפרחות יושבות בחיק עלי הגבעול העליונים.
גובה הצמח ער  08ס״מ.
♦ (ר״ש) צל חורשים ,יערות ובתות .מצוי .עמק עכו :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה :בקעת כנרות :הגולן.
♦ מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1347טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

חרחבינה חרמשית E. faicatum F. Delaroche

ב .סוככים

 )2( . 5גובה הצמח  70ס״מ ,מכחיל כולו בסוף הפריחה .החפיות
ההיקפיות בסוכך בעלות  3חודים ,הפנימיות אינן מחולקות.
אונות העלים רחבות.
♦ (ר״ש) מדרונות ושולי רולינות :רום  2,800-1,650מ׳ .מצוי.
החרמון.
& יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
חחזבינה חרמונית E. billardierei F. Delaroche
* . 5צמחים ירוקים שאינם מכחילים .כל החפיות המלוות את הפרחים
=> 6
בסוכך תמימות .אונות העלים צרות
 . 6גובה הצמח ער  80ס״מ .מספר חפי־המעטפת  , 5לעתים רחוקות
מספרם .6
♦ (ר״ש) בתות ספר ,בתות על קרקעות אבניות ,ערבות,
סדקי סלעים במדבר .נפוץ ושולט בכתמים .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,ארום.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1348טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
E. giomeratum
מגבבת Lam.
חרחכינה
ה
v v •* 1
 « «• -t
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*  . 6גובה הצמח  40ס״מ .מספר חפי המעטפת . 12-7
( 4ר״ש) מדרונות ושולי דולינות  :רום  2,800-1,900מ  /מצוי
בכתמים .החרמון.
& יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
חחזבינה ןך?ןה E. bourgatii Gouan

נ 1צנית Lagoecia
חד־שנתיים זקופים ,עדינים ,קירחים ,גובהם  60-15ס״מ .העלים
גזוריס־מנוצים פעם אחת .הסובכים דמויי קרקפת :הסוככונים חר־
פרחיים ,קוטרם  2-1ס״מ .עלי־המעטפת ,עלי־המעטפית ועלי־הגביע
רמויי עלה ,גזורימ־מנוצים פעם אחת .הפרחים קטנטנים ,כותרתם
לבנה .הכנית קצרה מעמוד־העלי היחיד .הפרי בעל זרעון יחיד,
אורכו  2מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שרות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 1349טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
נוצנית בדורית L. cuminoides L.

ס 1כ שך Anisosciadium

1.5X

חר־שנתיים שרועים ,שעירים ,גובהם  20-10ס״מ .העלים התחתונים,
גזורימ־מנוצים  2פעמים .הסוכך התחתון מסיים את הגבעול המרכזי
הקצר :שאר הסובכים ערוכים מול עלים על ענפים צדדיים  :חפי־
המעטפת אינם שווים .הסוככונים פוליגמיים :החפיות דמויות ביצה.
הגביע של הפרחים ההיקפיים בעל  )3(- 2אונות ,של הפרחים
הפנימיים חסר אונות .עלי־הכותרת לבנים ,אורכם  2מ״מ .הפירות
גליליים עד מוארכים ,שעירים ,אורכם כ־ 2מ״מ :יחידת ההפצה
היא הסוכך השלם.
( 4ח״ש) מדבריות :על קרקע אבנית .נדיר .הערבה :אדום.
&׳ מרס-אפריל( .ציור  .) 1350טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
סו ןl 8y ?3ך ■מ■ןר בז ת A. isosciadium Bornm.

מפריק M yrrhoides
עשבים חד־שנתיים ,מכוסים שערות או זיפים ,גובהם 100-20
 0״מ .הגבעול מסועף באופן דו־קרני ,חלול ,מ ח ו ק לאורכו ,נפוח
מתחת למפרקים .העלים התחתונים גזוריס־מנוצים  2פעמים לאונות
שסועות .הסוככים חסרי מעטפת ,בעלי  )5-( 3-2סוככונים בני 10-5
פרחים :המעטפית בעלת  5חפיות דמויות אזמל .הפרי מכוסה זיפים
הפונים כלפי מעלה ,אורכו  15-8מ״מ :הזרעון צר וארוך.
( 4ח״ש) בין סלעים ושיחים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל :בקעת כנרות :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 #אפריל-יוני( .ציור  .) 1351טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
מפריק נפוח M. nodosa (L.) Cannon

ב .דו־זרע

468

משפחת הסוככיים
סיגית Anthriscus
•T I
עשבים דו־שנתיים ורב־שנתיים (בארץ) ,קירחים בדרך כלל ,גובהם
 100-50ס״מ .השורשים עבים ,דמויי כישור .הגבעולים מסועפים,
חלולים ,מחורצים לאורכם .העלים התחתונים ,גזוריס־מנוצים 3-2
פעמים ,הסעיפים הראשוניים והשניוניים בעלי פטוטדיות ארוכות.
הסוככים חסרי חפים ,נישאים על עוקצים ארוכים ,בעלי 8-4
סוככונים ! הסוככונים בעלי  5חפיות מוארכות צמירות או ריסניות
בשפתן ,מופשלות בעת הבשלת הפירות .בכל סוכך מעורבים פרחים
דו־מיניים ואבקניים .עלי־הכותרת לבנים ( ב א ח) ,ההיקפיים שבהם
גדולים מהפנימיים .הפרי מוארך ,חלק ומבריק ,אורכו (12-10)- 8
מ״מ.
♦ (ר״ש או ר״ש) צל חורש ,בין סלעים וסמוך לגדרות .מצוי.
פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1352טיפוס התפוצה! מזרח יפ־תיכוני.
סעית מבריקה A. lamprocarpus Boiss.

כרופילום Chaerophyllum
עשבים רו־שנתיים או רב־שנתיים בעלי גבעול זקוף .העלים גזורים־
מנוצים  3-2פעמים לאונות נימיות מחוספסות .חפי הסוכך צהובים־
כתומים .הפרחים צהובי־כותרת .אורך עמודי־העלי כפול מאורך
הכנית .הפרי דמוי חרמש מוארך ,אורכו  20-15מ״מ.
♦ (ד״ש או ר״ש) מדרונות! רום  1,900מ׳ .נדיר .החרמון.
&׳ יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
כרופילום פתים C. aurantiacum Post

מסרק Scandix
חד־שנתיים ,שעירים או מקריחים .העלים גזורים־מנוצים  3-2פעמים ,האונות הסופיות דמויות סרגל
או נימיות .הסוככים מסיימים ענפים או ערוכים בחיק עלים ,נישאים על עוקצים ארוכים .הסוכך
חסר עלי־מעטפת על פי רוב! הסוככונים בעלי חפיות מפורצות או גזורות ובעלות שפה קרומית.
הפרחים דו־מינים על פי רוב ,לעתים קרובות מספר פרחים אבקניים ערוכים בסוככון מרכזי .עלי־הגביע
קטנים או חסרים .עלי־הכותרת לבנים ,מפורצים בראשם .הפרי דמוי סרגל עד מוארך ,בעל מקור
ארוך ,החלק נושא הזרע פחוס מהצד (ציור  ,) 1339המקור פחוס מגבו לעתים קרובות ,מכוסה זיפים
על עורקיו ועל שפתו! הזרעונים נפרדים בהבשלה זה מזה תוך זריקתם למרחק ,במיוחד בהשפעת
חום ויובש.

 . 1חפיות־המעטפית של הסוככונים גזורות־מנוצות לאונות דמויות
סרגל כמו העלים .הפרי ישר ,אורכו(כולל המקור)  25-20מ״מ.
♦ (ח״ש) ערבות ,מדרונות אבניים .נדיר .הר הנגב! החרמון
(מצוי) ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $5אפריל-מאי( .ציור  .) 1353טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מסרק פ 1כבי S. stellata Banks et Solander
(ראה שם נרדף)
* . 1חפיות־המעטפית של הסוככונים אינן דומות לעלים ,פשוטות
=>2
או מפורצות בראשן ל־ 2אונות מחודדות
=>3
כל הפירות בסוככון דומים
אורך הפרי  ) 7.5-( 6-4ס״מ,
לעתים קרובות הפרי המרכזי יושב,
אורך הפרי פחות מ־ 3ס״מ.
=>4
רחב ואינו מתפצל לזרעוניו

משפחת הסוככיים
0.8X

 . 3עמודי־העלי ארוכים פי  3-2מרוחב הכנית .הסוכך בעל 3-1
סוככונים.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור .נ פ ק .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
יהודה; הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  ! 1354צילום בעט׳  .)972טיפוס הת 
פוצה :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני אירנו־טורני.
מסרק שולמית S. pecten-veneris L.
*  . 3עמודי־העלי ארוכים פי  7-5מרוחב הכנית .הסוכך בעל 9-3
סוככונים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור .נ פ ק .השרון! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון! הגולן ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1355טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
מסרק איברי S. iberica MB.

 ) 2( .4הפרי המרכזי בסוכך עבה ,קוטרו עד  4מ״מ :כל הפירות
ישרים.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל; בקעת כנרות ,הגלבוע:
הגולן ,הגלעד ,עמון.
♦ מרס-אפריל( .ציור  .) 1356טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
מסרק אךצישךאלי S. palaestina (Boiss.) Boiss.
(ראה שם נרדף)
*  . 4קוטר הפרי המרכזי ,העבה מהאחרים ,פחות מ־ 2.5מ״מ => 5
 . 5עלי־הכותרת ההיקפיים אינם שונים באורכם מעלי־הכותרת
הפנימיים .הפרי המרכזי עבה ,חלק ,קוטרו  1מ״מ :חלק
מהפירות ההיקפיים כפופים מעט כקשת ,כולם מכוסים זיפים
קצרים הפונים כלפי מעלה ,אורכם כ־ 3ס״מ! לפעמים חלק
מהסוככונים חסרים פירות יושבים .מספר הסוככונים בסוכך
. 3-1
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,חורשות .נדיר מאוד .הרי
יהודה! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן.
 $3מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וימ־תיכוני.
מסרק דרומי s . australis L .

* . 5עלי־הכותרת ההיקפיים ארוכים מהפנימיים .קוטר הפרי המרכזי,
היושב 2.5-2 ,מ״מ :אורך הפירות ההיקפיים  0 2.5-1״מ => 6
 .6אורך עוקץ הפרי עד  1מ״מ .אורך הפירות  15-10מ״מ ורוחבם
עד  2.5מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .נדיר מאוד .הגלעד.
 $3אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מסרק אשון S. turgida (Boiss. et Blanche) Boiss.
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משפחת הסוככיים
אורך עוקץ הפרי  4-2מ״מ .אורך הפירות  25-20מ״מ ורוחבם
עד  2מ״מ .מספר הסוככונים בסוכך  .) 5-( 3לפעמים אץ
בסוככון פרי מרכזי יושב ועבה יותר מהאחרים .חלק גדול
מהפירות ההיקפיים כפוף כקשת! כל הפירות מכוסים זיפים
קצרים הפונים כלפי מעלה.
♦ (ח״ש) גרות נהרות ,קרקע חולית .נדיר מאור .עמק עכו.
& מאי( .ציור  .) 1357טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
בפלורה ( ) 1972ובמגדיר של זהרי ( ) 1976הובא מץ זה כמסרק
מגלני  : s . faicata Lond.זו היתה כנראה טעות בהגדרה.

מסרק גרול־פרח s. grandiflora L.

ש ע ת ר Chaetosciadium
חד־שנתיים ,בעלי כסות דלילה של זיפים רכים .העלים גזורים־
מנוצים  3פעמים .הסוככים חסרי מעטפת :הסוככונים בעלי עלי־
מעטפית דמויי מרצע שאורכם עולה על אורך עוקצי הפרחים .עלי־
הכותרת ורודים ער לבנים .הפרודות מוארכות ,מכוסות בשערות
סגולות בצעירותן מצהיבות או מלבינות בהבשלה :אורכן גדול פי
 5-3מקוטר גוף הפרי.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,סדקי סלעים .נפוץ .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 1358צילום בעט׳  .) 976טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.

שיערור שעיר C. trichospermum (L.) Boiss.
גזיר Torilis
חד־שנתיים שעירים .העלים גזוריס־מנוצים  3-1פעמים .הסוככים נישאים על עוקצים ארוכים או כמעט
יושבים :עלי־המעטפת ספורים או חסרים :חפיות־המעטפית דמויות מרצע על פי רוב .הפרחים דו־מיניים
או אבקניים .שיני־הגביע משולשות ער דמויות אזמל ,אינן נושרות לאחר הפריחה .עלי־הכותרת לבנים
או ורדרדים ,ההיקפיים גדולים מהפנימיים לעתים קרובות .הכנית קצרה ,עבה :עמודי־העלי אינם
נושרים לאחר הפריחה .הפרי מוארך או דמוי ביצה ,פחוס מעט מהצד :הפרודה בעלת  5טורי זיפים
על הצלעות הראשוניות ,זיפים או בליטות על  4הצלעות השניוניות ובנוסף זיפים קצרים מפוזרים
בלא סדר בשקעים בין הצלעות :שתי הפרודות נבדלות זו מזו על פי רוב באורך הזיפים.
 . 1כל הסוככים ערוכים מול העלים  :עוקצי התפרחת קצרים ,אורכם
כ־ 0 1״מ ,או חסרים :הסוככונים  3-2בכל סוכך ,יושבים או על
קרנות באורך  5מ״מ .הפרודה החיצונית בעלת שיכים ,הפנימית
מכוסה בליטות בלבד ,לעתים שתי הפרודות שוות ,אורכן 5-3
מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות ובתי־גירול מופרעים .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1359טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני אירנו־טורני.

גזיר המפרקים T. nodosa (L.) Gaertner

משפחת הסוככיים
* . 1לפחו ת חלק מהסוככים ערוכים בחיק עלים :עוקצי התפרחות
ארוכים ,אורכם לפחו ת כאורך הסוכך על קרנותיו .הפרודות
=> 2
שוות או לעתים שונות זו מזו
 . 2הסוכך בעל  ) 12-( 6-4עלי־מעטפת :מספר הסוככונים . 12-5
הגבעול בעל זיפים שטוחים ,כפופים כלפי מטה.
( 4ח״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר מאור .הגולן ,עמון.
& יולי-אוגוסט( .ציור  .) 1360טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)
*. 2
.3

*. 3
.4

גדר גליד )Houtt.) DC.

=> 3
הסוכך חסר מעטפת או בעל חפה מעטפת אחד
עמורי־העלי ארוכים מהכנית פי  6-2או שווים לה באורכם.
הפרי דמוי ביצה או אם מוארך־סרגלי אורכו ער  10מ״מ
ואורך הזיפים שעל הצלעות גדול פי  5-4מרוחב גוף הפרי
■=> 4
עמודי־העלי קצרים מהכנית .הפרי דמוי סרגל או סרגלי־מוארך,
אורכו  8-4מ״מ :אורך הזיפים ער פי  3מרוחב גוף הפרי => 5
הפרי ד מר ביצה או סגלגל ,אורכו  5-3מ״מ :הזיפים מחוספסים,
קצרים או שווים לרוחב גוף הפרי ,הם ארוכים בפרודה אחת
וקצרים בשניה .עמודי־העלי ארוכים פי ( 6-2 ) - 1מהכנית.
( 4ח׳׳ש) צומח עשבוני ,שרות ,בתות וגריגות .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מרבד שומרון ,מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,אדום.
> אפריל( .ציור  : 1361צילום בעמ׳  .) 957טיפוס התפוצה:
85
דרוס אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
גדר מדק T. arvensis (Huds.) Link
(ראה שם נרדף)

*  .4הפרי מוארך־סרגלי ,אורכו ער  10מ״מ :הזיפים אינם מחוספסים
ונושאים שיכים בקצותיהם ,אורכם גדול מפי  5-4מרוחב גוף
הפרי .אורך עמורי־העלי כאורך הכנית.
( 4ח״ש) מדרונות אבניים .נדיר .בקעת חולה  :החרמון(מצוי),
הגולן.

& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
גזיר gaillardotii (Boiss.) Drude VTOT.
(ראה שם נרדף)
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 ) 3( . 5מספר הסוככונים  )4-( 3-2לסוכך! חלק מהסוכנים ערוכים
מול העלים .אורך הפרי  8-7מ״מ! הזיפים על  4הצלעות
השניוניות ערוכים ב־  3-2טורים (במבט מקדקוד הפרודה נראה
גוש של זיפים שאינם נפרדים זה מזה).
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות .מצוי .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1362טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
גזיר דק־עלים T. leptophylla (L.) Reichenb.
(ראה שם נרדף)
*  . 5מספר הסוככונים ( 12-5)- 4לסוכך! כל הסוככים בראשי ענפים.
אורך הפרי  7-4מ״מ! הזיפים שעל כל אחת מ־  4הצלעות
השניוניות ערוכים בטור אחד (במבט מקדקוד הזרעון נראים 4
טורי זיפים מרוחקים ונפרדים זה מזה).
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור ,חורשים .נפוץ .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1363טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

גזחור (גזיר) דקיק T. teneiia (Deiile) Reichenb.

טוו־גניה Turgenia

כ .דו־זועון

חד־שנתיים שעירים ,מסועפים באופן דו־קרני ,גובהם  0 40-15״מ.
העלים גזוריס־מנוצים פעם אחת! האונות משוננות אורכן  6-2ס״מ.
עוקצי הסוככים ארוכים! מספר הסוככונים בסוכך  ! 4-2חפי־מעטפת
 , 5חפיות־מעטפית  . 5הפרחים דו־מיניים או אבקניים .הכותרת לבנה
ער סגלולית .הפרי ביצני ,אורכו ( 15-10)- 8מ״מ! על כל אחת
מהצלעות הראשוניות והשניוניות  2-1טורי שיכים ,לעתים רחוקות
חלק מהשיכים מנוונן לבליטות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ושדות חרושים ,בעיקר על
קרקעות כבדות .מצוי .פלשת! הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת כנרות ,מדבר שומרון! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,ארום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1364טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

)T. latifolia (L.
רחבת־עלים Hoffm.
טורגניה
׳
'
•
■ ר •
» 1
ti

t

אחיגזר Orlaya
חד־שנתיים קירחים או שעירים ,גובהם  30-15ס״מ .העלים גזורים־
מנוצים  3-2פעמים בעלי זיפים דלילים או צפופים .הסוככים
נישאים על עוקצים ארוכים ,ב ע לי( 3-2 )- 1סוככונים! חפי־המעטפת
מוארכים עד דמויי אזמל ,קצרים מקרנות הסוכך .הפרחים רו־מיניים

משפחת הסוככיים
או אבקניים .עלי־הכותרת לבנים .הפרי ביצני־סגלגל ,אורכו 10
מ״מ ,בעל כתמים ארגמנייס־סגולים בצעירותו! השיכים מאונקלים
בקצותיהם.
♦ (ח״ש) ציבורי אבנים ,בתות על תשתית אבנית .נדיר .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה!
החרמון ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-מאי( .ציור  ! 1365צילום בעט׳  .)967טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
אחיגזר ההרים daucoides (L.) Greuter .0
(ראה שם נרדף)

גן תי ת Pseudorlaya
חד־שנתיים שעירים ,שרועים ,גובהם  30-10ס״מ .העלים גזורים־
מנוצים  3-2פעמים .הסוככים בעלי  ) 5-( 4-2סוככונים ,אורך הקרנות
אינו שווה! חפי־המעטפת תמימים או מחולקים ל־  3-2אונות!
חפיות־המעטפית ארוכות מעוקצי הפירות .הפרחים דו־מיניים או
אבקניים! הכותרת לבנה .הפרי סגלגל ורמוי עדשה ,אורכו 12-8
מ״מ ,רוחבו  8-5מ״מ! השיכים ערוכים ב־  3-2טורים על כל
אחת או על חלק מהצלעות השניוניות ,השיכים מסתיימים בקבוצת
זיפים קטנים הפונה כלפי מטה (גלוכיריות).
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות במישור החוף ובמדבר .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! מערב הנגב ,הר
הנגב! מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1366טיפוס התפוצה :יס־תיכוני וסהרו־ערבי.
גז תי ת החוף P. pumila (L.) Grande
(ראה שם נרדף)

ליסאה Lisaea
חר־שנתיים שעירים ,גובהם  40-20ס״מ .הגבעולים מסועפים באופן
דו־קרני ,בעלי זיפים מקורסים במעורב עם שערות פשוטות .העלים
גזוריס־מנוצים פעם אחת ,האונות משוננות .הסוככים נישאים על
עוקצים ארוכים ,בעלי  8-5קרנות מכוסות זיפים קשים ! חפי המעטפת
 , 5חפיות המעטפית  , 5מוארכים מוצרים לחור ארוך ,שפתם קרומית
רחבה בדרך כלל .הפרחים רו־מיניים ופרחים אבקניים מצויים בכל
סוכך .עלי־הכותרת לבנים ,ההיקפיים גדולים מהפנימיים .הפרי דמוי
ביצה או כדור ,נפרד ל־ 2זרעונים שווים או שונים!  3הצלעות
הראשוניות בגב הזרעון בולטות כקרין ולאורכן  ) 7-6 -( 4-1קוצים.
♦ (ח״ש) שרות .נדיר מאד .הכרמל ,הרי יהודה! מדבר שומרון!
מדבר יהודה! הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1367טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
ליסאה סי ת ת strigosa (Banks el Soiander) EigL.
(דאה שם נרדף)

Tגד C oriandrum
חר־שנתיים ( ב א ח) קירחים ,בעלי ריח חריף (של כוסברה) ,גובהם
 50-20ס״מ .העלים מבריקים ,התחתונים תמימים ומשוננים או
בעלי  3אונות ,האמצעיים גזורים־מנוצים פעמיים לאונות רחבות,
משוננות ,העליונים גזורים־מנוצים  3-2פעמים לאונות נימיות או
דמויות סרגל .הסוככים בעלי ( 5-3 )- 2סוככונים! המעטפת בעלת
חפה אחד או חסרה! הסוככונים בעלי חפיות־מעטפית .הפרחים
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רו־מיניים או אבקניים .עלי־הכותרת לבנים או ורודים ,ההיקפיים
גדולים מהפנימיים .הפרי כדורי ,אינו נפרד בהבשלה ,קוטרו 5-2.5
מ״מ ,בראשו ניכרות שיני הגביע.
( 4ח״ש) קרקעות כבדות ,תבואות חורף .מצוי .פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
הגולן ,הגלעד ,ע מ ק.
 86מרס-יוני( .ציורים  .) 1369 , 1368טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
צמח תבלק ,מוכר בשם פוקפךה.

גר השרה C. sativum L.
חרירים Bifora
. • .• j
י ! ״ שנו:׳• ם בעלי ריח חריף (של כוסברה) .העלים גזוריס־מנוצים
 3-2פעמים .הסוככים והסוככונים בעלי  )3-2 -( 1חפים וחפיות או
המעטפת והמעטפית חסרים :מספר הסוככונים בסוכך (.)5-( 3-2 ) - 1
הפרחים רו־מיניים ברובם .עלי־הכותרת לבנים ,מפורצים בראשם.
הפרי פחוס מהצד ,רוחבו (  7-4מ״מ) עולה על אורכו (  4-2מ״מ):
הזרעונים כמעט כדוריים ,מקומטים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני על קרקעות כברות ועל טרה־רוסה .מ צר.
השרון ,פל שת :הגליל העליק ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 86מרס-אפריל( .ציור  : 1370צילום בעט׳  .)971טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

חמתם מצרים B. testiculata (L.) Schultes
אםת 1ם Astom a
1עשבים רב־שנתיים ,קירחים ,בעלי פקעת בעומק  20-10ס״מ ,גובהם
 0 50-15 ,״מ .העלים התחתונים גזוריס־מנוצים פעמיים לאונות נימיות
או דמויות סרגל .הסוככים נישאים על עוקצים ארוכים ,בעלי 12-8
סוככונים! חפי־המעטפת וחפיות־המעטפית דמויי סרגל או זיף.
הפרחים זעירים ,רו־מיניים או אבקניים .הכותרת לבנה .הפרי פחוס
מצדדיו ,אורכו ער  1.5מ״מ ,רוחבו ער  2מ״מ! הפרודות שחורות,
בעלות  5צלעות בהירות.
♦ (ר״ש) כתות ,צומח עשבוני ,קרקעות עמוקות בתחומי בתות
הספר ,כיסי קרקע של סלעים בערבות! עשב רע בשרות תבואה.
מצוי .חוף הכרמל! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגלעד,
עמון ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1371טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

אסתום מצוי A. seseiifoiium DC.
מ 1ךית Smyrnium
עשבים רו־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים ,זקופים .העלים התחתונים גזורים ל־ 3עלעלים רחבים,
משוננים עמוקות .הסוכך בעל מספר קטן או גדול של סוככונים :חפי־המעטפת וחפיות־המעטפית קטנים
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או חסרים .מרבית הפרחים רו־מיניים ,מקצתם אבקניים .עלי־הגביע קטנים או בלתי ניכרים .עלי־הכותרת
צהובים או צהובים־ירקרקים ,תמימים .הכנית דמוית חרוט .הפרי עגלגל ,קירח :הפרודות שחורות,
הצלעות לא בולטות ,לעתים  3צלעות הגב הראשוניות ניכרות.
 . 1העלים העליונים בלתי מחולקים ,חרוזים על הגבעול ויוצרים
במפרקים מעין גביעים ששפתם תמימה .בשנותיו הראשונות
מפתח הצמח שורש שיפודי עבה ושושנת עלים! בשנה ה־ 4-2
מפתח תפרחת ולאחר ההבשלה מת (מ1נו?ןךפי) .הגבעולים
ספוגיים ,קלים ונפוצים ברוח לאחר שבירה מקרית .הפרודות
כמעט כדוריות ,קוטרן  6-5מ״מ ,בגבן  3קמטים בולטים
ובראשן שרירי הכנית.
♦ (ד״ש או ר״ש) גלי אבנים ,צומח עשבוני ,בתות .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,הגלבוע :הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  : 1372צילום בעט׳  .)950טיפוס התפוצה:

מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

מורית קלוטה S. connatum Kotschy

* .1העלים העליונים גזורים ל־ 3אונות משוננות .צמחים רו־שנתיים
או רב־שנתיים .הפרודות דמויות חצי־כדור ,אורכן  8מ״מ.
♦ (ד״ש או ר״ש) צל חורשים ויערות ,לעתים על אשפתות.
נדיר .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 1373טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.

מורית גדולה s. oiusatrum l .

נזיד Smymiopsis

כ .דו־זרעון

עשבים רב־שנתיים ,קירחים וגבוהים .העלים גזוריפ־מנוצים פעם אחת ,האונות רחבות ומשוננות .הסוככיסן
בעלי סוככונים רבים :חפי־המעטפת גדולים ,מספרם  : 5-3הסוככונים בעלי חפיות־מעטפית .הפרחים
גדולים ,דו־מיניים ואבקניים .עלי־הכותרת צהובים ,תמימים .הפרי פחוס מצדדיו ,נושא כנית שטוחה:
הפרודות מצולעות ולאורך  5הצלעות יש קרינים או כנפיים.

 . 1צמחים כדוריים הגדלים בשדות וערבות ,גובהם  60-40ס״מ.
אורך הפרי  10מ״מ .לאחר ההבשלה ניתק כל החלק העל־אדמתי
ומתגלגל ברוח.
♦ (ר״ש) שדות וערבות .נדיר .הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1374טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

נדד ?!עמוני S. cachroides Boiss.

* . 1צמחים הגדלים בחרמון .אורך הפרי  5מ״מ.
♦ (ר״ש) למרגלות צוקים :רום  1,800-1,650מ׳ .נדיר מאור.
החרמון.
 $8יוני-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

נזיר סות S. syriaca Boiss.
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עשבים דו־שנתיים או רב־שנתיים בעלי שורש שיפודי ,קירחים,
זקופים ,גובהם  150-60ם״מ ,בעלי ריח רע אופייני :הגבעול חלול,
מ ח ו ח ובעל כתמים כהים על פי רוב .העלים גזוריס־מנוצים
( ) 4 -( 3)- 2פעמים :האונות משוננות .הסוככים נישאים על עוקצים
לארוכים ,בעלי  20-8סוככונים  :המעטפת בעלת  5-4חפים  :הסוככונים
בעלי  20-12פרחים ,מרביתם דו־מיניים מיעוטם אבקניים .עלי־
הכותרת לבנים .הפרי דמוי ביצה ,רחב :הפרודות בעלות צלעות
ראשוניות בולטות וברורות.
♦ (ר״ש או ר״ש) אשפתות ,חורבות ,גדרות .מצוי ושולט בכתמים.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה  :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר יהודה :
הגולן ,הגלעד.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1375טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
צמח רעל מסוכן ,אין לאכול אף חלק ממנו.
רוש עקד . macuiatum L .

לקוקיה Lecokia
עשבים רב־שנתיים קירחים ,בעלי שורש שיפודי עבה .העלים ערוכים
בשושנת ועל גבעול הפריחה ,גזורים־מנוצים  2-1פעמים ,האונות
גדולות ,משוננות .הסוככים קיצוניים ,בעלי  10-5סוככונים ,חסרים
:חפי־מעטפת ,המרכזיים זכריים :חפיות־המעטפית דמויות מרצע.
עלי־הכותרת לבנים .הפרי פחוס־ביצני ,אורכו  15-12מ״מ ,מכוסה
שיכים קצרים ,משחיר בהב שלה.
♦ (ר״ש) צל חורש .נדיר .החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1376טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
לקוקיה כחזית L. cretica (Lam.) DC.

\ש IמTרו Bilacunaria
עשבים רב־שנתיים בעלי שורש שיפודי ,מקריחים או שעירים ,לעתים
מעוצים בבסיסם ,גובהם  80-30ס״מ .הגבעולים מסתעפים מלמטה,
בעלי חריצים לאורכם .אורך העלים התחתונים  40-20ס״מ ,גזורים־
מנוצים  4-3פעמים לאונות נימיות .הסובכים נישאים על עוקצים
ארוכים ,מספר הסוככונים  : 8-4מתחת לסוכך פורה יש סוככים
צדדיים אבקניים .הפרחים צהובי כותרת .הפרי כרורי־פחוס ,אורכו
 6-5מ״מ רוחבו  8-6מ״מ :הפרודות בעלות  5צלעות ,מכוסות
ביבלות דמויות קשקשים.
♦ (ר״ש) בתות וצומח עשבוני :מרובה על קרקעות חוליות
וקרקעות בזלת .מצוי ושולט בכתמים .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה :הגלבוע :הגולן ,עמון.
 $5מרס-יוני( .ציור  .) 1377טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ,מערב
אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
שמךר בואסןה B. boissieri (Reuter et Hausskn.) Pimenov et Tichomirov

משפחת הסוככיים

477

ש ע מון ( פ ת גו ס ) Prangos
עשבים רב־שנתיים ,מסועפים! צוואר־השורש סיבי :העלים גזורים־
מגוצים ( 6-4 )- 3פעמים! האונות נימיות או דמויות סרגל ! צוואר־
השורש סיבי! נדן העלה מורחב ובולט .הסובכים שבראשי הענפים
בעלי פרחים דו־מיניים ,הסובכים הצדדיים אבקניים! חפי־המעטפת
וחפיות המעטפית מרובים .עלי־הכותרת צהובים ,כמעט תמימים.
הפרי עגלגל ,פחוס מעט מהצדדים ,בעל צלעות בולטות ישרות
או גלוניות ,תמימות או משונשנות! הפרודות כוללות  5גושים של
רקמה ספוגית משועמת מתחת ל־ 5הצלעות.
צלעות הפרי לא מכונפות או מכונפות בכנפיים י שרות(ציור  13 78ב)
או מסולסלות (ציור  .) 1379הבדלים בצורת הכנפיים קיימים אפילו
בתוך אוכלוסיות ישרות.
♦ (ר״ש) שדות בור או שדות מעובדים ,קרקעות עמוקות .מצוי.
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה! הגולן.
פברואר-אפריל .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
שע מון(פרנגוס) מצלע P. feruiacea (L.) Lindley
(ראה שם נרדף)

פנפה H eptaptera
עשבים רב־שנתיים קירחים ,גובהם  70-40ס״מ .העלים גדולים,
התחתונים פשוטים ,האחרים גזוריס־מנוצים פעם אחת .הסובכים
בעלי  22-8סוככונים שווים פחות או יותר!  2סוככים אבקניים
או יותר יוצאים מתחת לסוכך הרו־מיני והפורה! חפי־המעטפת
וחפיות־המעטפית דמויי אזמל ,שפתם קרומית .עלי־הכותרת צהובים.
הכנית דמוית חרוט .עמודי־העלי ארוכים מרוחבה של הכנית .הפרי
פחוס מעט מגבו ,אורכו  18-15מ״מ ,רוחבו  7-5מ״מ ,עוקץ הפרי
כמעט כאורכו! הפרודות בעלות רקמה ספוגית ,בדרך כלל לא שוות,
האחת בעלת  2-1כנפיים או צלעות בגבה והשניה בעלת  3-2כנפיים
או צלעות.
♦ (ר״ש) בתה ,חורש ושרות בור .נדיר .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגולן.
& אפריל-מאי( .ציוד  .) 1380טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
כנפה חרוקה H. crenata (Fenzi) Tutin

צלע־העזויר Bupieurum
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים תמימים ,יושבים .הסוככים והסוככונים בעלי חפי־מעטפת
וחפיות־מעטפית או לעתים החפים חסרים .הפרחים רו־מיניים ,צפופים .עלי־הכותרת צהובים  ,צהובים־
ירוקים ,לפעמים אדמדמים או חומים ,תמימים או משוננים מעט בראשם .הכנית שטוחה ,לעתים חרוטית.
עמודי־העלי קצרים .הפרי ביצני עד מוארך ,פחוס מצדדיו! הפרודות בעלות  5צלעות ראשוניות וחסרות
צלעות שניוניות.
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 . 1העלים רחבים ,העליונים חרוזים על הגכעול .הסוכך חסר חפי־
 aמעטפת! חפיות־המעטפית דמויות ביצה או עגולות ,בעלות חור
| פתאומי.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור וערבות .נ פ ק.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה,
שומרון ,מדבר
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
הגולן ,הגלעד,
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח! החרמון,
עמון ,מואב.
 86מרס-יוני( .ציור  .) 1381טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
צלע־השור החרוזה B. lancifoiium Hornem .
(ראה שם נרדף)

*. 1
.2
* .2
.3

העלים צרים ,אינם חובקים את הגבעול ואינם חרוזים .החפים
=> 2
והחפיות דמויי אזמל או מרצע
=> 3
החפיות ארוכות ,מכסות על כל פרחי הסוככונים
החפיות קצרות ,פרחי הסוככונים גלויים ואינם כלואים בין
=> 5
החפיות
הסוככון בעל  4חפיות עשבוניות ואינן שקופות בין העורקים!
העורקים אינם מנוצים.
( 4ח׳׳ש) שרות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון! הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1382טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

צלע־השור האשונה

b . brevicauie Schiecht.

*  . 3הסוככון בעל  5חפיות ,קרומיות־שקופות בין העורקים ! העורקים
=> 4
מנוצים או שאינם מנוצים
 .4החפיות בעלות  3עורקים בלתי מנוצים .הסוכך המרכזי יושב.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור .נ פ ק .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1383טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

צלע־השור הקטנה B. nodifiorum Sm.
9X

דו־זרעון

1384

*  . 4החפיות בעלות  5-3עורקים מסועפיס־מנוצים .כל הסוככונים
נישאים על עוקצים ארוכים.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות .נדיר .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה :החרמון ,הגלעד.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1384טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
צלע־השור המעךקת B. odontites L.
(ראה שם נרדף)
=־> 6
 )2( . 5הזרעון חלק בין צלעותיו .צמחי בתות וחורשים
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*  . 5הזרעון מכוסה גבשושים או יבלות קטנות .צמחי ערבות או
=> 8
מליחות
 . 6הסוכך בעל  5סוככונים או יותר .אורך עוקצי הסוככים 4-2
ס״מ .אורך קרנות הסוכך  40-5מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות וחורשים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון !
החרמון ,הגולן( מ צ ר) ,הגלער ,עמון ,ארום.
& מרס-יולי( .ציור  .) 1385טיפוס התפוצה :דרום ומערב
אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

צלע־השור הזקופה B. gerardu All.

*  . 6מספר הסוככונים  4-1בסוכך .אורך קרנות הסוכך  25-2מ״מ
־=> 7
 . 7קרנות הסוכך (הנימיות) והחפיות מחוספסות או משונשנות.
♦ (ח״ש) חורש על קרקע בזלתית .נדיר .הגולן.
& יולי( .ציור  .) 1386טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

צלע־העזור נואסמז B. boissieri Post

ב .סוככק בפרי

/

(׳

*  . 7קרנות הסוכך והחפיות חלקות.
♦ (ח׳׳ש) קרקע רדודה על אפר וולקני .נדיר מאור .החרמון,
הגולן.
 $8מאי-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

צלע־השור הלבנונית B. libanoticum Boiss. et Blanche

 )5( . 8צמחים הגדלים במליחות רטובות ,גובהם  70-30ס״מ .אורך
חפיות־המעטפית  3-2מ״מ .אורך הפרי  1.9-1.7מ״מ.
♦ (ח׳׳ש) מליחות רטובות ושטחים מוצפים .נדיר .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת
בית־שאן.
 $3יוני-אוגוסט( .ציור  .) 1387טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
orientale SnogerupB.
צלע־השור הדקיקה
(ראה שם נרדף)
*  . 8צמחים הגדלים בערבות ,בקרקעות לא מלוחות .גובהם 15-5
ס״מ .אורך חפיות־המעטפית  8-2.5מ״מ .אורך הפרי 1.1-0.9
( ) 1.4-מ״מ.
♦ (ח״ש) ערבות .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מרבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :עמון ,מואב.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1388טיפוס התפוצה :יט־תיכוני,
מערב אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.

צלע־השור העךבתית B. semicompositum L.

פךפס Apium
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים קירחים .העלים גזוריט־מנוצים או גזורים ל־ 3אונות רחבות .הסוככים
בראשי ענפים או חיקיים :חפי־המעטפת וחפיות המעטפית חסרים או קיימים וניכרים .מרבית הפרחים
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דו־מיניים .עלי־הכותרת לבנים ,לבניס־ירקרקים או אדמדמים ,תמימים על פי רוב .הפירות פחוסים מעט
מהצדדים ,דמויי ביצה ורחבים או כמעט כדוריים :הצלעות הראשוניות בולטות בזרעון.
 . 1עלי הגבעול בעלי  3אונות .החפיות חסרות .צמחים בעלי ריח
של סלרי.
♦ <ח״ש או ד״ש) ביצות ,גדות נחלים ,תעלות ,ליד מעיינות.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הד הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,בקעת ים־המלח :הגולן,
אדום.
& מאי-ספטמבר( .ציור  ^)1389טיפוס התפוצה :צפוני — טרו
פי.
פךפס ריחני A. graveoiens L.
* . 1כל העלים גזוריט־מנוצים פעם אחת .מעטפית הסוככון בעלת
 5חפיות או יותר .הגבעולים משתרשים ממפרקיהם הבסיסיים.
( +ר״ש) גרות נחלים ,תעלות ,ליד מעיינות .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת כית־שאן ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
 6אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1390טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
פךפס הנצית A. nodiflorum (L.) Lag.
(ראה שם נרדף)
חתימת המגדיר נמצא בדשא בירושלים מין חר־שנתי נוסף ,פו־פס ע דן Apium
 .leptophyiium (Pers.) Benthגובה הצמח הבוגר  15-5ס״מ .אונות העלים נימיות.
אורך עלי־הכותרת הלבנים  0.5מ״מ .הפרי הבשל בעל צלעות ,קירח ,קוטרו 2-1.5
מ״מ .נודע כעשב רע באמריקה ,אוסטרליה ,אפריקה ופורטוגל.

פמנונית Trachyspermum
חד־שנתיים קירחים או בעלי מעט שערות קצרות .הגבעולים
מסועפים ,מחורציט־מצולעים .העלים גזוריס־מנוצים  3-2פעמים!
האונות נימיות או סרגליות .הסוככים בעלי  20-8סוככונים :מספר
חפי־המעטפת  5או פחות :מספר חפיות־המעטפית  . 6-3הפרחים
דו־מיניים .אורך עלי־הכותרת  1מ״מ .הפרי ביצני ,פחוס מעט
מהצד ,אורכו  2-1.5מ״מ ,מכוסה בצפיפות בבליטות או בשערות
דמויות גרגרים.
♦ (ר״ש) קרקע אבנית .נדיר מאוד .הרי יהודה.
 43מאי( .ציור  .) 1391טיפוס התפוצה :המזרח התיכון.
צמח תבלין .יתכן שהפרט היחיד ,שנמצא בירושלים ,היה פליט
תרבות.

פמנונית קופטית T. ammi )L.) Sprague
ד .חפי־הסוכך

אמיתה Ammi

חר־שנתיים ( ב א ח) ,העלים גזורים־מנוצים  3-1פעמים לאונות נימיות או דמויות אזמל .הסוככים
נישאים על עוקצים ארוכים או בראשי ענפים :מספר הסוככונים רב :מעטפת הסוכך בעלת חפים
גזורים לאונות נימיות :חפיות המעטפית מרובות ,תמימות .הפרחים דו־מיניים .עלי־הכותרת לבנים
או לבניס־ירקרקים .הפרי פחוס מהצדדים ,דמוי ביצה או מוארך ,אורכו  2-1.5מ״מ :הזרעון בעל 5
צלעות.
 . 1האונות הסופיות של כל העלים נימיות או סרגליות ,אינן
משונשנות .צמחים ירוקים בהירים צפופי עלים .קרנות הסוכך
נסגרות לאחר הבשלתו ונפתחות בהרטבו.

משפחת הסוככיים
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות ,ביצות ,שולי שדות ,שולי כבישים
מרוססים בקוטלי עשבים .מצוי ,שולט בכתמים .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע; הגולן.
 $3אפריל-אוגוסט( .ציור  ; 1392צילום בעמ׳  .)967טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
אמיתה קיצית A. visnaga (L.) Lam.
* . 1האונות הסופיות של העלים או לפחות של העליונים דמויות
אזמל או מוארכות ,שפתן משונשנת .קרנות הסוכך אינן נסגרות
בהבשלה או בהתיבשות והסוכך נשאר פתוח.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ובתי־גידול מופרעים.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פל שת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-ספטמבר( .ציור  ; 1393צילום בעט׳  .)967טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
אמיתה גדולה A. majus L.

ניו־ית Ridolfia
עשבים חר־שנתיים קירחים ,בעלי ריח דומה לשל שומר או ״אניס״,
גובהם  120-30ס״מ .העלים גזורים־מנוצים  3פעמים ,האונות נימיות.
הסוככים קיצוניים וחיקיים ,בעלי קרנות ארוכות ועדינות ,אורכן
 8-3ס״מ :הסוככונים מרובי פרחים; המעטפת והמעטפית חסרים.
הפרחים רו־מיניים .הכותרת צהובה .הפרי מצולע ,קירח ,אורכו
 2-1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) שרות בור ושרות תבואה ,קרקעות כבדות .נ פ ק ושולט
בכתמים .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן,
הגלעד.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .) 1394טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
משמש כתבלין בהחמצת מלפפונים וכתחליף לשומר.
נירית הקמה R. segetum (L.) Moris

ח ך מ $י ת Falcaria
עשבים דו־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים או מקריחים .הגבעולים
זקופים ,גובהם ־ 50-30ס״מ .העלים התחתונים תמימים או גזורים
ל־ 3אונות ,שפת האונות משוננת ,השיניים חרות :עלי הגבעול
גזוריס־מנוצים או בעלי  3אונות .הסוכך בעל סוככונים רבים! חפי־
המעטפת וחפיות־המעטפית דמויי מרצע או סרגל ,מופשלים בעת
ההבשלה .הפרחים רו־מיניים או אבקניים .עלי־הכותרת לבנים .הפרי
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משפחת הסוככיים
דמוי סרגל־מוארך ,אורכו  5-3מ״מ :הזרעון בעל  5צלעות ראשוניות
ניכרות.
♦ (ד״ש או ר״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שולי שדות .מצוי '.הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן,
עמון ,אדום.
& מאי-יולי( .ציורים  .) 1402 , 1395טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

חךמשית השדות F. vulgaris Bernh.

סיס 1ן Sison
ל ע ש בי ם רו־שנתיים ,קירחים ,גובהם  2-1מ׳ .הגבעול ח סי עלים'
בחלקו העליון או בעל עלים קטנים :העלים התחתונים כעלי פטוטרת
ארוכה ,גזוריס־מנוצים פעם אחת :האונות דמויות בוצה־מוארכות,
משוננות ,השיניים מחודדות :האונות של עלי הגב&ול דמויות סרגל
או נימיות .הסוככים נישאים על עוקצים ארוכים ,בעלי  7-5סוככונים :
אורך קרנות הסוכך  1.5-1ם״מ :המעטפת והמעטפית בנות 6-5
חפים או חפיות .הפרחים דו־מיניים .עלי־הכותרת לבנים ,עגולים,
מפורצים בראשם .הפרי ביצני ,פחוס מהצד ,אורכו  2-1.5מ״מ.
( 4ד״ש) חורש .נדיר מאור .הגליל העליון :החרמון ,הגולן.
& יולי-אוגוסט( .ציור  .) 1396טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

י(0ן קפחS. exaltatum Boiss. 0

פרויה Bunium
T| *I
עשבים רב־שנתיים קירחים (בארץ) בעלי פקעת־שורש ,הפרחים דו־מיניים או פוליגמיים .העלים
גווריס־מנוצים  3-2פעמים ,האונות הסופיות צרות ,דמויות סרגל או נימיות .הסובכים קיצוניים,
בעלי מעטפת או חסרי מעטפת :הסוככונים בעלי  5חפיות־מעטפית או יותר .עלי־הכותרת לבנים
או אדמדמים .הפרי פחוס מהצדדים ,מוארך ,דמוי ביצה או מנסרה :הזרעון בעל  5צלעות רקות

 . 1עוקץ הפרי קצר מהפרי בדרך כלל :אורך הפרי כ־ 3מ״מ.
מעטפת הסוכך חסרה או בעלת חפה אחד .מספר ביבי־השמן
בחריצים שבין צלעות הפרי . 3-2 ,

♦ (ר״ש) מדרונות ,סלעים .נדיר מאוד .החרמון ,הגולן.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

כרתת פסטלוצי B. pestalozzae Boiss.
* . 1עוקץ הפרי ארוך מהפרי .מעטפת הסוכך בעלת מספר חפים.
=> 2
בכל חריץ של הזרעון יש רק ביב־שמן אחד
לעוקצי הפירות זקופים ,דקים :אורך הפרי  4מ״מ .עמורי־העלי
ארוכים פי  3או יותר מהכנית.
( 4ר״ש) שדות תבואה .נדיר .פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
מרס-מאי( .ציור  .) 1397טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני

ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

פרומז נאה B. paucifolium DC.
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*  . 2עוקצי הפירות עבים ומפושקים לכעין כוכב .עמודי־העלי ארוכים
מעט מהכנית .אורך הפרי  6-5מ״מ.
♦ (ח״ש) בתות ושדות .נדיר .פלשת! השפלה ,הרי יהודה.
 #מרס-מאי( .ציור  .) 1398טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

כורה כלכית B. feruiaceum Sm.
קזוח Pituranthos
־

"1398

עלים .מרבית העליםבבסיס
ירוקים־מכחילים ,כמעט חסרי
טרף ובגרים נרן העוטף את
כמעט חסרי
נימיות! העלים העליונים
הגבעול או חיקיים!החפים
מסיימים את
בראשו .הסוככים קטנים,
והחפיות נשירים על פי רוב .הפרחים רו־מיניים .עלי־הכותרת ירקרקיס־לבנים או ירקרקים־צהובים .הפרי
דמוי ביצה או כדורי ,שעיר או מכוסה זיפים ,פחוס מעט מהצדדים! הזרעון בעל  5צלעותt .
 . 1הענפים זיזגיים ,החלקים הירוקים בעלי ריח טיפוסי .הפרי
כדורי ,קוטרו  1.5מ״מ ,מכוסה שערות קצרות .הסוככים בעלי
 10-6סוככונים! החפים והחפיות אינם נושרים לאחר הפריחה.
( 4ב״ש) בתות ספר ,סלעים ,ערוצי נחלים .מצוי ושולט
בכתמים .פלשת! השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הד הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה!
מואב ,אדום.
 86אפריל־נובמבר( .ציורים  ! 1401 , 1399צילום בעט׳ .)953

טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
משמש כתבלין למאכל ולמשקה.
קזוח עקם P. tortuosus (Desf.) Ascherson et Schweinf.
* . 1הענפים ישרים ,הצמח חסר ריח או בעל ריח חלש .הפרי מוארך
או דמוי בשה ,אורכו  3-2מ״מ ,שערותיו ארוכות .הסוככים
בעלי  ) 5-( 4-3סוככונים! החפים והחפיות נשירים.
( 4ב״ש) ערוצי נחלים גדולים בערבות ובמדבריות .מצוי
(פחות מקודמו) .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!

הערבה! אדום.
 86יוני-נובמבר( .ציור  .) 1400טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

קזוח שלש־קךני P. triradiatus (Boiss.) Ascherson et Schweinf.
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פמנוץ Pimpinella

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים שעירים או קירחים .העלים התחתונים תמימים או גזותפ־מנוצים
 )3-( 1פעמים; האונות משוננות .הסובכים קיצוניים ברובם ,מרובי סוככונים; חפי־המעטפת וחפיות־
המעטפית חסרים על פי רוב .הפרחים רו־מיניים או אבקניים .עלי־הכותרת לבנים על פי רוב ,לפעמים
ההיקפיים גדולים מהפנימיים .הפרי פחוס מעט מהצד ,דמוי כדור או דמוי ביצה ,על פי דוב שעיר.
2X ,

 . 1חד־שנתיים .העלים התחתונים

מנוצים ( 1־ ) 2פעמים

תמימים=>2
* . 1עשבים רב־שנתיים או דו־שנתיים ,בסיסם מעוצה וצואר השורש
סיבי(הסיבי ם הם שרידי עלים של שנים ע ב ת) העלים גזורים־
=>4
 .2אורך הפרי  5-3מ״מ .צמחים ריחניים ,גובהם  60-10ס״מ.
( 4ח״ש) צמח תבלין ,לעתים פליט תרבות .נדיר .הרי יהודה.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1403טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

פמנון האניס P. anisum L.,
אורך הפרי  2-1מ״מ

כ .דו־זועון

1404

=>3
הפרי מכוסה בשערות ארוכות זקופות או כפופות .הגבעול
בעל שערות מפושקות או שערות צמריות .הכנית דמוית חרוט,
ניכרת ,אורכה  1/3-1/2מאורך הפרי .צמחים נמוכים מ20-
ס״מ.
( 4ח״ש) ערבות ובתות ספר .נדיר .פלשת :צפון הנגב ,הר
הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ! מואב.
 $gמרס-אפריל( .ציור  .) 1404טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

?topן שעיר P. eriocarpa Banks et Solander
*  . 3הפרי בעל שערות קצרות ישרות והדוקות .הגבעול מקריח או
קירח .הכנית קטנה ורמוית פטמה ,אורכה  1/6-1/5מאורך
ה פ ת.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,ערבות; קרקעות אבניות ,סדקי
סלעים .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,ארוס.
 $gמרס-אפריל( .ציור  .) 1405טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

פמנון כרתי P. cretica Poiret
 ) 1( .4עשבים גבוהים וזקופים ,גובהם  100-50ס״מ .חפי־המעטפת
וחפיות־המעטפית חסרים .קרנות הסוכך שונות זו מזו באורכן
(  7-4ס״מ) .הפרי מכוסה שעוות מפושקות.
ר״ש) בתות וחורשים .מ צר .השרון; הגליל
התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת
הגלעד ,עמון.
כנרות! הגולן,
(ציור  ! 1406צילום בעט׳  .)971טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.

1406

1

פמנון קפל! p. peregrins L.
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*  .4עשבים נמוכים דמויי שיחים ,גובהם  50-20ם״מ .המעטפת
=> 5
והמעטפית בעלות מספר חפים וחפיות (עולה על ) 1
 . 5הפרי מכוסה שערות או זיפים.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שרות בור .נריר .פלשת :הרי
יהודה ,הר הנגב! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
י  $אפריל-יוני( .ציור  .) 1407טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
מנ(ן ענףP. corymbosa Boiss. 3
זרעין י

*  . 5הפרי אינו שעיר ,מכוסה יבלות או בליטות.
( 4ר׳׳ש) קרקע אבנית .נדיר מאוד .מואב.
& מאי-יוני( .ציור  .) 1408טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
פמנון אוליביה p. oiivieri Boiss.

סקליגריה Scaligeria

 fי־•"" ,

T
י
עשבים רב־שנתיים ,הגבעולים מקווקווים או מחורצים לאורכם .העלים פשוטים או גזוריפ־מנוצים ,מרביתם
ערוכים כשושנת .הסוככים קיצוניים וחיקיים :מעטפת הסוכך בעלת חפים צרים מועטים או מרובים
או הסוככים חסרי מעטפת :חפיות־המעטפית קרומיות או צבעוניות .הפרחים רו־מיניים או אבקניים.
עלי־הכותרח לבנים ,מפורצים .הפרי דמוי ביצה ,כדור או גליל ,בעל  5צלעות בולטות.

 . 1מספר הסוככונים בסוכך ( .) 20-( 12-6)- 5צלעות הזרעון ניכרות
בעיקר בראשו .צמחים בעלי שורשים עבים שיפודיים ,גובהם
 60-30ס״מ.
( 4ר״ש) סדקי סלעים ,בתות ,חורשים .מצוי .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1409טיפוס ה ת פ ת ה :מזרח ים־תיכוני.
סקליגמה פרתית S. napiformis (Sprengel) Grande
(ראה שם נרדף)

* . 1מספר הסוככונים בסוכך ( .)4-( 3)- 2צלעות הזרעון ניכרות לכל
אורכו .צמחים בעלי פקעת־שורש בדורית ,גובהם  0 120-60״מ.
( 4ר״ש) סרקי סלעים ,יערות אלונים .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל :הגלבוע; החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1410טיפוס ה ת פ ת ה :מזרח יפ־תיכוני.
חרמונית . hermonis Post
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Vב ת Tל ה Berula
עשבים רב־שנתיים קירחים .הגבעולים נושאי שלוחות .העלים
התחתונים גזוריס־מנתים  4-3פעמים ,טבולים לפעמים במים:

ג.דו־זחנון
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ג .דו־זרעון

א•

העליונים גזוריס־מנוצים פעם אחת .הסובכים מרובי סוככונים ,בעלי
מעטפת של  5או יותר חפים מופשלים .הפרחים דו־מיניים וזכריים,
אורכם  2-1מ״מ ,קצרים מעוקצי הפרחים .עלי־הכותרת לבנים.
הפרי דמוי כדור או ביצה ,פחוס מצדדיו ,בעל צלעות ברורות,
אורכו כ־ 1.5מ״מ.
( 4ר״ש) ביצות ותעלות .נדיר .בקעת חולה ,בקעת כנרות :עמון.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .) 1411טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.
ברולה זקופה B. erecta )Hudson) Coviiie

קךיתמ 1ן Crithm um
עשבים רב־שנתיים ,שיחניים ,בעלי קני־שורש ,קירחים ,בסיסם מעו 
צה .העלים בשרניים ,גזוריפ־מנוצים  2-1פעמים .הסוככים מרובי־
סוככונים ,בעלי מעטפת ומעטפית שעליהן הבשרניים מופשלים.
הפרחים רו־מיניים .עלי־הכותרת קטנים ,צהובים או צהובים־ירוקים.
הפרי דמוי ביצה־מוארכת ,בעל  5צלעות ,מכיל רקמת שעם.
( 4ר״ש) סלעים ,צוקים וקירות לחוף הים־התיכון .מצוי ,שולט
בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 $ sמאי-ספטמבר( .ציור  : 1412צילום בעט׳  .)955טיפוס התפוצה:
מערב ודרום אירו־סיבירי וים־תיכוני.

קריתמון ןמי C. maritimum L.

יינית Oenanthe
עשבים רב־שנתיים או דו־שנתיים ,קירחים ,גדלים בבתי־גידול לחים .הגבעול חלול .העלים גזורים־
מנוצים  3-1פעמים .הסוככים בראש ענפים או חיקיים ,בעלי סוככונים מועטים או מרובים :המעטפת
בעלת חפים רבים או מעטים או חסרה :מעטפית הסוככון מרובת חפיות .הפרחים דו־מיניים ואבקניים.
עלי־הגביע ניכרים בפרי .עלי־הכותרת בצבע לבן או ורדרד ,מפורצים ,ההיקפיים גדולים מהפנימיים,
הכנית חרוטית .עמורי־העלי ארוכים .הפרי גלילי ,מוארך או דמוי ביצה או כדורי ,עלי־הגביע ערוכים
בכעין עטרה לראשו :דופן הפרי משועמת :הזרעונים נפרדים זה מזה זמן רב לאחר ההבשלה או שאינם
נפרדים
 . 1הסוככון המרכזי בסוכך יושב ,פורה ,הסוככונים ההיקפיים
נישאים על קרנות ארוכות ,אבקניים ואינם נושאים פרי.
( 4ר״ש) ביצות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1413טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

ןינית חרוזה proiifera L .0 .
=» 2
כל הסוככונים (פורים ואבקניים) נישאים על עוקצים
כל סוכך בעל  3סוככתים כדוריים .הגבעול צר במפרקים .הפרי
דמוי חרוט הפוך ,קצר באופן ברור מעמודי־העלי.
( 4ר״ש) ביצות וגדות נהרות .נדיר .השדון :בקעת חולה:
החרמון ,הגולן.
 #אפריל-מאי( .ציור  .) 1414טיפוס התפוצה :מערב אירו־
סיבירי וימ־תיכוני.

ןינית נבובה fisiuiosa L .0 .
*  .2כל סוכך בעל  10-5סוככונים שאינם כדוריים .הפרי גלילי,
=» 3
ארוך מעמודי־העלי או שווה להם באורכו

משפחת הסוככיים
 . 3פקעות־השורש דמויות ביצה ,מרוחקות מצוואר־השורש .האונות
הסופיות של העלים התחתונים דמויות יתר־ביצה ,של העלים
העליונים דמויות סרגל .חפיות הסוככונים כפופות כלפי מטה.
( 4ר״ש) ביצות וקרקעות לחות כבדות .נדיר .השרון :בקעת
חולה :הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1415טיפוס התפוצה :ררום אירו־
סיבירי ויפ־תיכוני.
.יינית קמנונית pimpineiioides L .0 .
*  . 3פקעות השורש שיפודיות ,יוצאות מצוואר השורש .האונות
הסופיות של כל העלים דמויות סרגל .חפיות הסוככונים הדוקות
^ לג ב עו ל.
^ ( 4ר״ש) ביצות וגרות נחלים הזורמים מספר שבועות או
חודשים במהלך החורף .נדיר .עמק יזרעאל ,שומרון :בקעת
חולה  :הגולן.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1416טיפוס התפוצה :צפון ים־תיכוני.
.יינית בינונית silaifolia MB .0 .
(ראה שם נרדף)

שמר Foeniculum
\ T
עשבים רב־שנתיים בעלי ריח אופייני( של ״אניס״) ,קירחים ,לפעמים
מעוצים בבסיסם :הגבעולים ירוקים ואשונים במהלך הקיץ ,חסרי
עלים או בעלי שרידי עלים יבשים או לעתים נדירות בעלי עלים
ירוקים שנ ת ם בעל אונות נימיות בודדות בראשם ,גובהם  2-0.7מ׳,
מתייבשים בחורף .העלים גזוריס־מנוצים  4-2פעמים לאונות נימיות,
מתפתחים בחורף ומתייבשים במהלך הקיץ .הסוככים והסוככונים
חסרי מעטפת ומעטפית .הפרחים דו־מיניים ,קטנטנים .עלי־הכותרת
צהובים .הפרי דמוי ביצה־מוארכת ,אורכו  6-4מ״מ :הזרעון בעל 5
צלעות.
( 4ר״ש) גדות נחלים ,בתות ,שדות־בור ,בתי־גירול מופרעים .נ פ ק
מאוד ושולט בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
יולי-נובמבר( .ציור  : 1417צילום בעמ׳  .) 955טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
העלים ,הגבעולים הפרחים והפירות משמשים כתבלין למאכל ול 
משקה.
שמר פשוט f . vuigare Miller

שבת Anethum
חד־שנתיים קירחים בעלי ריח חריף( של ״אניס״) ,גובהם  60-30ס״מ.
העלים גזוריס־מנוצים  4-2פעמים ,האונות נימיות .הסוככים נישאים
על עוקצים ארוכים :מספר הסוככונים  : 30-15המעטפת והמעטפית
בעלות  2-1חפים או כרגיל חסרות .הפרחים דו־מיניים .עלי־הכותרת
צהובים ,מפורצים .הפרי פחוס מגבו ,דמוי ביצה או סגלגל ,אורכו
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 6-3מ״מ ,בעל  5צלעות!  3הצלעות שבגב הזרעון בולטות2 ,
הצדדיות דמויות כנף.
♦ (ח״ש) גידול תקלאי ופליט תרבות .נדיר .פלשת! השפלה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב.
אפריל-יוני( .ציור  .) 1418טיפוס התפוצה :מוצא משוער
— ררומ־מערב אסיה.
שבת זהב  A. chryseum Boiss.הוא מין נוסף המובא בפלורה
פלסטינה ( ) 1972כפליט תרבות .בפלורה של תורכיה משוייך מין
ן ך ^ ן ן yi
 2•5זה לסוג אחישכת ומצויין כצמח אנדמי של תורכיה.

שבת ריחני A. graveolens L.

גבשוינית Capnophyllum
חר־שנתיים קירחים ,גובהם  50-15ס״מ .העלים גזוריט־מנוצים 3
פעמים ,האונות הסופיות דמויות סרגל־מוארכות ,תמימות או שסועות
ל־  3-2אונות .עוקצי הסובכים עבים ,שונים באורכם! הסוככים
בראשי ענפים וחיקיים! מספר הסוככונים  . 5-2חפי־המעטפת ספורים
או חסרים ,נשירים! חפיות־המעטפית אינן נשירות .עלי־הכותרת
לבנים .הפרי דמוי ביצה־מוארך ,אורכו  7-5מ״מ! הפרודות כמעט
ולא נפרדות זו מזו בהבשלה ,בעלות צלעות בולטות מחולקות
לגבשושיות מרובות.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני על קרקעות כבדות ,תבואות חורף .מצוי.
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע!
הגולן ,הגלעד.
מרס־יוני( .ציור  .) 1419טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

גבש1נית השדה c. peregrinum (L.) Lag.
זרעון מכונף

1420

Ferula

עשבים רב־שנתיים בעלי שורשים עבים וצוואר־שורש סיבי( הסיבי ם הם שרידי עלים של שנים עברו).
פי רוב דמויות סרגל או נימיות .התפרחת
גדולים ,גזודיט־מנוצים  6-2פעמים :האונות על
עוקץ קצר ובעל פרחים דו־מינייםונושאים
אחרים ,המרכזי שבהם יושב או נישא על
פירות ,הצדדיים נושאים פרחים אבקניים בדרך כלל :חפי־המעטפת והמעטפית מעטים או חסרים.
עלי־הכותרת צהובים או לבנבנים ,קירחים או שעירים .הפרודות פחוסות חזק מגבן ,צלעות הגב נימיות,
הצלעות הצדדיות מכונפות (ציור .) 1420
=>2
קצרות ,צמחים אפורים
ת שערות
=>3
עם שערות בודדות
רחים או מקריחים
 . 2העלים מלבלבים בתחילת החורף ומתייבשים בתחילת הקיץ:
אורך נדן העלה גדול מרוחבו .גבעול התפרחת מתפתח בסוף
ג.דו-זרעון
.:סוככת
הקיץ ותחילת החורף ,גובהו  40-20ס״מ :סוככי התפרחת
ערוכים ברורים .עלי־הכותרת צהובים ,קירחים.
( 4ר״ש) צומח עשבוני וערבות :קרקעות לס ,קרקעות חומות
עמוקות וקרקעות אבניות .נדיר .השדון ,פלשת :עמק יזרעאל,
הכרמל ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :הגלבוע :החרמון.
 $$אוגוסט-דצמבר( .ציור  .) 1421טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פלך דו־דורי F. biverticillata Thieb.
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*  .2גבעול התפרחת בעל עלים; רוחב נ ק העלה עולה על אורכו.
עלי־הכותרת צהובים ,שעירים.
♦ (ר״ש) מדבריות אבניים .נדיר מאור .עמון ,מואב.
 $8אביב( .ציור  .) 1422טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
כלך  3לנש F. blanchei Boiss.
 ) 1( . 3נרן העלים נפוח ועוטף את הגבעול ,לפחות בפרקים
העליונים ,שפות הנדן מחוברות באופן חלקי ויוצרות כעין
=־> 4
כוסית סביב הגבעול
*  . 3נדן העלים אינו נפוח ,שפותיו אינן מחוברות ואינו יוצר מעין
7
כוסית
 .4הפרורה בעלת  2ביבי־שמן צרים בכל שקע שבין צלעות הגב
בפרורה .צמחים גבוהים 2-1 ,מ׳ ,גדלים בערבות ובקרבת סלעים
בהר הנגב מעל רום  900מ׳.
♦ (ר״ש) ערבות וקרבת סלעים .נדיר .הר הנגב :אדום.
 $8אפריל-מאי( .ציור  .) 1423טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
(אנדמי).
כלך נג 3י F. negevensis Zohary
*  .4הפרודה בעלת ביב־שמן יחיד ורחב בכל שקע שבין צלעות
הגב .צמחים שגובהם אינו עולה על  80ס״מ ,ואם עולה על 1
=־> 5
מ׳ אלה צמחי סלעים במזרח השומרון ובגלבוע
 . 5צמחי סלעים במורח השומרון (ואדי בידן) ,גובהם  2-1מ׳,
פורחים באביב .אורך הפרי  12-10מ״מ ,רוחבו  6-5מ״מ.
♦ (ר״ש) צוקי סלעים .נדיר מאור .מזרח השומרון! הגלבוע.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1424טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
(אנדמי).
כלך שומרוני F. samariae Zohary et P.H. Davis
*  . 5צמחי ערבות בהר הנגב או צמחי פסגות החרמון ,גובהם עד
=־> 6
 80ס״מ ,פורחים בקיץ
 . 6צמחים הגדלים על קרקעות חוואריות ואבניות בהר הנגב .רוחב
כנפי הזרעון עד  1מ״מ.
♦ (ר״ש) ערבות; קרקעות המתפתחות על חוואר ,בזלת וגיר
קשה .נדיר .הר הנגב (ליד שדה בוקר ,רמון והר שגיא).
 $8מאי-יוני( .ציור  : 1425צילום בעמ׳  .) 949טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני(אנדמי).
לך תיןF. daninii Zohary 3

*  . 6צמחים הגדלים על דרדרות אבנים בחרמון .רוחב כנפי הזרעון
כ־ 2מ״מ.
♦ (ר׳׳ש) דרדרות אבנים! רום  2,800-2,500מ .נדיר ,שולט
בכתמים .החרמון.
 $8מאי-אוגוסט( .צילום בעמ׳  .)949טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני הררי(אנרמי).
פלך וזרמוני . hermonis Boiss.
 )3( . 7רוחב הפרי  10-8מ״מ ,אורכו  20-10מ״מ .מספר הסוככונים
בסוכך  . 40-20צמחים ירוקים ,גובהם  2-1מ׳.

y6x

*r
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( 4ר״ש) בתות ,בתות ספר ,צומח עשבוני ,בין סלעים ומדרונות
אבניים במדבר .מצוי ושולט בכתמים .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבד יהודה ,ערבות הי ר ק:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציורים  ; 1432 , 1426צילום בעמ׳  .)949טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
פלך מצוי F. communis L.
*  . 7רוחב הפרי  8-5מ״מ ,אורכו  12-8מ״מ .מספר הסוככונים
בסוכך  . 15-7צמחים ירוקים הגדלים במדבר או צמחים ירוקים־
=> 8
כחלחלים הגדלים בסמוך לצוקים ב חבל הימ־תיכוני
 .8הפרי הבשל כחלחל .צמחים הגדלים ב חבל היס־תיכוני בקרבת
צוקים או עליהם ,גובהם  )3 -( 2.5-2מ׳.
( 4ר״ש) צוקים ומרגלותיהם .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה;
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן; הגולן.
<& מאי( .ציורים  .) 1433 , 1427טיפוס התפוצה :דרום ים־
תיכוני.

כלך מרוקני F. tingitana L.

* . 8הפרי הבשל חוס־צהבהב .צמחים הגדלים במדבר ,על קרקעות
חוליות ובערוצים ,גובהם עד  1.5מ׳.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות וערוצים במדבר .נדיר .מערב הנגב:
עמון ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  .) 1428טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
0.3x

פלך סיני F. sinaica Boiss.

פלכלף Ferulago
עשבים רב־שנתיים זקופים ,קירחים ,גובהם עד  1.5מ׳ .העלים גזורים־מנוצים  3-2פעמים .התפרחת
מסועפת ,הסוככים ערוכים ברורים או נגדיים ,על עוקצים ארוכים! הסוכך המרכזי נושא פירות ,הצדדיים
אבקניים ,-חפי־המעטפת וחפיות־המעטפית קיימים .עלי־הכותרת צהובים .הפרי פחוס מגבו :צלעות
הזרעון בולטות 3 ,צלעות הגב דמויות כנף 2 ,צלעות הצד מהוות חלק מהכנף שבשפת הזרעון.

 . 1עלי־הכותרת מכוסים בגבם בשערות זיפיות קצרות .השחלה
מחוספסת ,מכוסה בזיפים .הפרי הצעיר שעיר ,הבוגר קירח או
מקריח .אורך החפים  10-7מ״מ .אורך עוקצי הפירות  7-5מ״מ.
צמחים הגדלים בררדרות אבנים בחרמון.
( 4ד״ש) ררררות אבנים במדרונות תלולים ; רום 2,800-1,400
מ׳ .נפוץ ושולט .החרמון.
 #יוני-יולי( .ציור  .) 1429טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
פלכלך שעיר־פךי F. trachycarpa Boiss.
(ראה שם נרדף)
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* . 1עלי־הכותרת והשחלה קירחים .אורך החפים והחפיות 7-3
מ׳׳מ .אורך עוקצי הפירות  10-8מ״מ .צמחים הגדלים בכתות
וחורשים.
( +ר״ש) בתות על קירטון־חווארי ,חורשים .נדיר .הגליל
העליון ,הכרמל ,הרי יהורה :הגולן.
& מאי-יוני( .ציור  .) 1430טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
פלכלך סורי F. syriaca Boiss.

רניה Johrenia
י1
Tt V
עשבים רב־שנתיים זקופים ,גובהם  100-30ס״מ .העלים התחתונים
גזוריס־מנוצים  2פעמים ,האונות הסופיות דמויות סרגל־אזמל,
אורכן עד  4ס״מ .הסוכך בעל  10-5קרנות לא שוות .עלי־הכותרת
צהובים .הפרי פחוס מגבו ,אורכו  6-5מ״מ רוחבו  2.5מ״מ ,שפתו
עבה ולבנה בעוד מרכז הפרי ירוק או חום.
♦ (ר״ש) חורש .נדיר מאור .החרמון.
<&> אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
זיו־קרנית . dichotoma DC .
יורניה
־• : 1
 vן
t

א 1פ1פנל!ס Opopanax
עשבים רב־שנתיים בעלי שערות כוכביות או זיפים מקורסים .העלים
גזוריס־מנוצים  3-2פעמים ,אונותיהם מוארכות עד דמויות אזמל!
העלים העליונים קטנים ומגוונים .התפרחת מסועפת ,הסוככים בעלי
 15-5סוככונים פוריים  :חפי־המעטפת וחפיות־המעטפית דמויי סרגל,
מספרם  . 5-2עלי־הכותרת צהובים .הפרי פחוס מגבו ,קירח :הזרעון
סגלגל 3 ,צלעות הגב נימיות ,רוחב הכנף בשפת הזרעון  3-2מ״מ.
( 4ר״ש) צל חורש .נדיר מאוד .הגלעד.
& מאי-יולי( .ציור  .) 1431טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני ואירנו־טורני.
אופופנקס שעיר hispidus (Friv.) Griseb .0 .

1431
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אחיעזבת Peucedanum

עשבים רב־שנתיים קירחים או בעלי שערות פשוטות .העלים גזודיס־מנוצים  4-2פעמים .התפרחת
מסועפת ,הסובכים מרובים ,קטנים ,בעלי סוככונים מעטים או מרובים :חפי־המעטפת חסרים או נימיים
עד רמויי אומל ,מעטפית הסוככונים קיימת בדרך כלל .הפרחים דו־מיניים ואכקניים .עלי־הכותרת
צהובים (בארץ) .הכנית חרוטית רחבה .הפרי פחוס מגבו ,סגלגל ,ביצני או עגלגל :הורעון בעל  3צלעות
בגבו ו־ 2כנפיים בשפתו.
 . 1גובה ענפי התפרחת עד  2מ׳ או יותר :הסעיפים בוווית ישרה
לגבעול (בהשוואה לשומר פשוט הגדל לעתים ב ש טו ת ,מ
הסעיפים ערוכים בוווית חדה לגבעול והפירות שונים) .העלים
מתייבשים לפני הפריחה והגבעולים חסרי עלים פעילים על פי
דוב .הפרי רמוי ביצה או עגול ,אורכו  3-7מ״מ.
( 4ר״ש) בתות ,בין סלעים ,צומח עשבוני ,שדות בור ,ערוצים
בערכות .מצוי .השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:״החרמח,
הגולן ,אדום.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1434טיפוס התפוצה :מורח ים־
תיכוני.

(ראה שם נרדף)

אחיש?ת ענף P. junceum (Boiss.) Mouterde

* . 1גובה ענפי התפרחת  ) 90-( 35-20ס״מ ,ההסתעפות מעטה.
העלים מצויים על הגבעולים בעת הפריחה .הפרי סגלגל ,אורכו
 8-7מ״מ ,רוחבו  3.5מ״מ.
( 4ד״ש) מדרונות בסמוך לריכחי שלג :רום 2,800-1,900
מ׳ .מצוי בכתמים .החרמון.
j
 $8מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.

אחישבת מדלדל P. depauperation Boiss. et Baiansa

ךךפמ 1נית Tordylium
חר־שנתיים (בארץ) ,שעירים .הגבעולים נושאים עלים .העלים גזורימ־מנוצים  3-1פעמים ,לפעמים
התחתונים פשוטים .קרנות הסוכך אינן שוות :מעטפת הסוכך בעלת מספר חפים או חסרה ,חפיות־מעטפית
ישנן .הפרחים רו־מיניים ואכקניים .עלי־הגביע משולשים ניכרים .עלי־הכותרת לבנים ,ההיקפיים גרולים
יותר מהפנימיים .הכנית חרוטית ,שפתה גלית .הפירות משני טיפוסים :פירות רקועים ששפתם עבה
ונפוחה ופירות רמרי א תן( ע ד כדור):בהם מפותח רק זרעון אחד.
 . 1החפיות מ 11פשלות ,קצרות מהסוככונים .עלי־הכותרת ההיקפיים
.:פרי דמיי אתן
גדולים בקרבה מהפנימיים .כל העלים גזוריס־מנוצים  3-1פע
מים .הפיו+ת הפנימיים דמויי אוזן ,קוטרם  5-2מ״מ  :הפירות
השטוחים!קירחים ,מגובששים או בעלי בליטות.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ,שדות תבואה .נ פ ק,
שולט בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרץ ,פלשת! הגליל
העליון ,ה ג ל ל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
;הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,גדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן,
הגלעד ,עמון.
 #מרס־מאי( .ציור  .) 1435טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני
— ומעד :אירנו־טורני.
ךך  3מ1נית מ צ ק ת T. aegyptiacum (L.) Lam.
1
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* . 1החפיות זקופות ,ארוכות מהסוככונים .עלי־הכותרת ההיקפיים
גדולים כמקצת מהפנימיים .העלים התחתונים תמימים ,העליונים
גזוריפ־מנוצים פעם אחת .הפירות הפנימיים רמויי אחן או חס 
רים; הפירות השטוחים מכוסים שערות בצפיפות.
( 4ח״ש) בתות ושרות בור .נדיר .חוף הגליל; הגליל העליון,
הכרמל.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1436טיפוס ה ת פ ת ה :מזרח ים־תיכוני.

ךךפמונית סודית T. syriacum L.

סלסלה Ainsworthia
 T • Iחד־שנתיים ( ב א ח) ,שעירים או מכוסי זיפים .העלים תמימים או
הסוככים בעלי סוככונים רבים :החפים והחפיות נימיים .הפרחים
לבנים ,ההיקפיים גדולים בהרבה מהפנימיים ,בעלי אתה אחת גדולה
של האונה הגדולה .הפירות פחוסים ,עגלגלים או סגלגלים ,בעלי
פירות רקועים ופירות דמויי אחן.

כרגיל גזורים־מנתים פעם א ח ת
רו־מיניים ואבקניים .עלי־הכותרת
ואונה שניה קטנה צמודה לבסיסה
שפה עבה; לפעמים הסוכך בעל

 . 1פירות הסוכך שווים בצורתם ,רקועים ,דמויי ב ת ה ,אורכם 4-2
מ״מ .אורך עלי־הכותרת ההיקפיים  10-5מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,קרחות חורש ,שרות בור.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1437טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכתי.
סלסלה מצומז A. trachycarpa Boiss.

הסוכך בעל פירות רקועים ועגולים שקוטרם  7-5מ״מ ,ופידות
דמויי אחן .אורך עלי־הכותרת ההיקפיים  3-2מ״מ.
( 4ח״ש) חורשים ,בתות ומקומות צל .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ; בקעת כנרות ,הגלבוע  :החרמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1438טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
סלסלת הפךמל A. cordata Boiss.
(ראה שם נרדף)
2x

ג.פירות כרותים

זיל־קתים Synelcosciadium
חד־שנתיים שעירים או מכוסי זיפים הדוקים ,גובהם  200-60ס״מ.
העלים בעיקר בבסיס ,גזוריס־מנוצים פעם אחת .הסוככים מרובים,
בעלי  7-3סוככונים :הקרנות מכוסות זיפים ,אורכן אינו שווה,
הארוכות ער  8-5ס״מ :הסוככונים קצרי עוקץ כמעט יושבים
בחיקי המעטפית .הפרחים דו־מיניים ואבקניים .עלי־הכותרת לכנים,
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מכוסים זיפים בצדם התחתון ,ההיקפיים גדולים מהפנימיים .הפרי
סגלגל ,פחוס מגבו ,מכוסה זיפים ,קוטרו  8-7מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,בתי־גידול מופרעים .נ פ ק .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
 lxבית־שאן ,הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  : 1439צילום בעמ׳  .)969טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.

ךל־קךנןם כךמלי S. carmeli (Labill.) Boiss.

ב .זרעון

דוקר 1זי ה D ucrosia
חד־שנתיים קירחים ,גובהם  25-15ס״מ .העלים גזורים־מנוצים או
מחולקים ל־ 3אונות .הסוככים מסיימים גבעולים או לפעמים חיקיים :
מספר הסוככונים  , 25-12עוקציהם שווים או כמעט שווים :החפים
והחפיות מועטים ,רמויי מרצע מופשלים כלפי מטה :הסוככונים בעלי
 30-20פרחים .עלי־הכותרת ירקרקים־צהבהבים .הפרי רקוע ,סגלגל,
אורכו  5מ״מ ,בעל שפה עבה לבנה ,מרכזו מכוסה זיפים.
♦ (ח״ש) ערוצי נחלים במדבר .נדיר .מזרח הגלעד ,מואב ,אדום.
 $sאפריל-מאי( .ציור  .) 1440טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

רדקרודה מניפתית D. flabellifolia Boiss.
ז 1ך מ ה (זוזימיה)

Zosima

ב .זרעון

עשבים רב־שנתיים שעירים ,אפורים ,גובהם  50-20ס״מ :צואר
השורש סיבי (הסיבים הם ש רזי עלים של שנים עברו) .העלים
ערוכים כשושנת והגבעולים נושאים סוככים בלבד :העלים גזורים־
מנוצים  3-2פעמים לאונות דמויות סרגל .הסוככים בעלי 10-4
סוככונים :המעטפת והמעטפית בעלי חפים וחפיות צרים .הפרחים
דו־מינייב ואבקניים .עלי־הכותרת לבנים או ירוקיס־צהבהבים .הכנית
נמוכה ,בעלת שפה גלית .הפרי עגול ,רקוע ,שעיר ,אורכו  10-8מ״מ,
שפתיו עבות.
( +ר״ש) ערבות ומדבריות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :מואב ,ארום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1441טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טותי.

(ראה שם נרדף)

ותימה מז־ברית

absinthiifolia (Vent.) LinkZ.

אגורה M alabaila
T
:־

0.7X
א .סובכון

1442

ב .זרעון

עשבים רב־שנתיים ,שעירים ,ירוקים ,בעלי עלים על הגבעולים
הפשוטים .העלים גזוריס־מנוצים  ) 3-( 2-1פעמים  :האונות הסופיות
דמויות ביצה ,צרות ,משוננות .הסוככים ב ע לי( 15-10)- 6סוככונים,
חסרי מעטפת :הסוככון חסר מעטפית ,או בעל חפית אחת ,או בעל
מספר חפיות .הפרחים רו־מיניים ואבקניים .הכותרת צהובה .הפרי
דמוי ביצה הפוכה ,רקוע ,שעיר או קירח ,קוטרו  12-7מ״מ ,עטור
כנף שרוחבה עולה על רוחב הזרע.
( +ר״ש) ערבות ,שדות ולעתים צומח עשבוני או בתות .מצוי.
הגליל העליון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $gפברואר-מאי( .ציור  .) 1442טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
אגורה מךברית M. secacul (Banks et Solander) Boiss.
(ראה שם נרדף)

משפחת הסוככיים
ה מןל און Heracieum
עשבים רב־שנתיים בעלי שערות פשוטות ובלוטיות ,גובהם עד 60
ם״מ ,בעלי או חסרי ריח .העלים התחתונים גזוריפ־מנוצים פעם
אחת .עלי־הכותרת ל מי ם .השחלה שעירה .הפרי רקוע ,פחוס מגבו,
עם כנפיים בשוליו ,שעיר או קירח.
♦ (ר״ש) מרגלות צוקים; רום  2,800-2,300מ׳ .נדיר .החרמון.
& יולי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

הרקלאון נמוך H. humile Sm.
צנינה Exoacantha
! • T
חד־שנתיים ,מלבינים ,קירחים ,מבריקים ,גובהם  40-20ס״מ .העלים
גזוריס־מנוצים פעם אחת :אונות העלים התחתונים דמויות ביצה או
אזמל; אונות העלים העליונים דמויות סרגל או נימיות .הסובכים
נישאים על עוקצים ארוכים ועבים ,בלתי שווים באורכם :החפים
קוצניים ,בעלי עורק לבן :הסוככונים קטנים ורבים :חפיות־המעטפית
קוצניות .הפרחים רו־מיניים .עלי־הכותרת לבנים או ורודים .הפרי
כדורי או דמוי ביצה ,אינו פחוס ,בעל חריצי אורך ברורים ,אורכו
 1מ״מ :סוכני הפרי מכונסים ,עטורים בחפים הקוצניים.
♦ (ח״ש) שרות ומטעים חרושים על קרקעות כבדות .נדיר .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון,
הגולן ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1443טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
צנינה קוצנית E. heterophylla Labill.

שפרירה Artedia
  • :דחד־שנתיים ,קירחים ,זקופים לגובה  60-20ס״מ .העלים גזורים־
מנוצים  3-2פעמים לאונות נימיות .הסובכים נישאים על עוקצים
ארוכים ,מרובי סוככונים המסתיימים כמישור אחד :הסוככון המרכזי
עקר ,בעל זיפים שחורים או סגוליס־כהים :החפים והחפיות גדולים,
גזוריס־מנוצים פעם אחת לאונות נימיות .הפרחים דו־מיניים ואבק־
ניים .עלי־הכותרת לבנים ,ההיקפיים גדולים פי  8-6מהפנימיים.
הפרי רקוע (פחוס מגבו) ,כמעט עגול 3 :צלעות הגב של הזרעון
מופיעות כפסים 2 ,הצלעות הצדדיות בעלות בליטות קרומיות
היוצרות כנף מופסקת בשפת הזרעון ,רוחב הכנף עולה על רוחב
החלק המכיל את הזרעון.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור :קרקעות כבדות .נ פ ק.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
<&> מרס-מאי( .ציור  .) 1444טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

שפריךה.קשקשנית A. squamata L.
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משפחת הסוככיים
גזר Daucus

עשבים חד־שנתיים או רו־שנתיים ,לפעמים בעלי שורש עבה ,שעירים או מכוסי זיפים ,זקופים על פי
רוב .העלים גזוריס־מנוצים  4-2פעמים .הסוככים נישאים על עוקצים או ערוכים בחיק עלי הגבעול.
החפים והחפיות גזורימ־מנוצים או בעלי  3אונות .הפרחים דו־מיניים ואבקניים .עלי־הכותרת ההיקפיים
גדולים על פי רוב מהפנימיים ,צבעם לבן ,צהוב־לבן או אדמדמם .הפרי דמוי ביצה ,פחוס מעט,
מוארך או גלילי :הזרעונים קמורים בגבם ,ישרים בשטחם הפנימי 5 :הצלעות הראשוניות בעלות זיפים
קצרים 4 ,הצלעות השניוניות בולטות עד מכונפות ,כל אחת נושאת שודד ,של שיכים אשר בראש כל
אחר מהם יש קבוצת שערות הפונות כלפי בסיס השיך.
 . 1צמחים דו־שנתיים ,מפתחים שורש עבה ושושנת־עלים בשנה
הראשונה ,בשנה השניה מתפתחים שושנת־עלים וגבעול גבוה,
נושא סוככים על עוקצים ארוכים  :גובה הצמח הפורח 200-70
ס״מ .הסוככים בעלי  40-15סוככונים :הסוככון המרכזי עקר,
בעל עלי־כותדת סגוליפ־כהים .עלי־הכותדת לבנים ,ההיקפים
גדולים מהמרכזים .אורך הפרי  4-1.5מ״מ ,רוחבו  3-2מ״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שרות בור ,בתי־גידול מופרעים.
נ פ ק מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ע ר מ ת הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $ sאפריל-אוגוסט( .ציור  : 1445צילום בעט׳  .)969טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

גזר הגנה תת־מין קפח

D. carota L. subsp. maximus (Desf.) Ball

* . 1צמחים חד־שנתיים ,גובהם אינו עולה על  60ס״מ ואם מגיע
ל־ 80ס״מ עלי־הכותרת מצהיבים בהתייבשם .מספר הסוככונים
■=> 2
אינו עולה על 15
 . 2הסוככים יושבים בחיק העלים והדוקים לגבעול :מספר ה  0וכ־
כונים  . 6-3עלי־הכותרת ההיקפיים אינם שונים מהפנימיים. .
♦ (ח״ש) בתות וערבות .מצר .פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יפ־המלח  :הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1446טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

גזר יושב D. subsessilis Boiss.
=> 3
* . 2הסוככים נישאים בראשי עוקצים ניכרים
 . 3הפרי מכוסה זיפים רכים שבסיסם אינו מורחב ,אורך הזיפים
גדול מרוחב הפרי .חפי־המעטפת וחפיות־המעטפית תמימים
בדרך כלל ,קרומיים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני .נדיר .ערבות הירדן :הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
אפריל-מאי( .ציור  .) 1447טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.

גזר ה«ךדן

d . jordanicus Post

*  . 3הפרי מכוסה שיכים שבסיסם מורחב באופן בולט ,אורך השיכים
קטן או שווה לרוחב הפרי .חפי־המעטפת וחפיות־המעטפית
=> 4
גזורימ־מנוצים או בעלי  3-2אונות

משפחת הסוככיים
פחת
 .4חפי־המעטפת גזורים־מנוצים ,בעלי  7-5אונות תמימות או
שסועות .עלי־הכותרת מצהיבים אחר הפריחה .שיכי הפרי
מזהיבים עם ההבשלה.
( 4ח״ש) שרות בור ושרות תבואה ,קרקעות כבדות .נ פ ק.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה!
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן! הגולן.
 88אפריל-מאי( .ציור  .) 1448טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

גזר זהב D. aureus Desf.

*  .4חפי־המעטפת שסועים ל־  3-2אונות או לעתים רחוקות גזורים־
מנוצים ואז הסוכך בעל  6-3סוככונים .עלי־הכותרת אינם
=> 5
מצהיבים לאחר הפריחה .שיכי הפרי אינם מזהיבים
 . 5שיכי הזרעון יוצאים מתוך כנף שגובהה כגובה המשולש
שבבסיס השיכים! אורך הפרי  3-2מ״מ .הגבעולים קירחים או
מקריחים ,זקופים ,גובהם עד  20ס״מ .חפי־המעטפת גזורים־
מנוצים ,אורכם כמעט כאורך הקרנות הארוכות ביותר .מספר
הסוככונים . 6-3
( 4ח״ש) בתות .נדיר .הרי יהודה! בקעת כנרות.
 88אפריל( .ציור  .) 1449טיפוס התפוצה :צפון ים־תיכוני.

גזר עדין D. guttatus Sm.
*  . 5שיכי הזרעון יוצאים מתוך כנף שגובהה קטן מגובה המשולש
שבסיס השיכים ! אורך הפרי  3או  8-4מ״מ .הגבעולים שעירים
או מקריחים ,אורכם  60-15ס״מ .חפי־המעטפת קצרים מקרנות
הסוכך שווים להם או ארוכים מהם! מספר הסוככונים . 15-3
=> 6
 .6צמחים שרועים הגדלים בקרקעות חוליות .אורך הפרי כ־  4מ״מ!
בסיס השיכים משולש צר ,שיכים שכנים כמעט ולא מחוברים
בבסיסם ! הצלעות הראשוניות אינן ניכרות .חפי־המעטפת קצרים
בהרבה מקרנות הסוכך! קרנות הסוכך שונות באורכן ,הארוכות
שבהן מגיעות לאורך  6ס״מ.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב!
הערבה! אדום.
 88מרס-אפריל( .ציור  .) 1450טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

גזר החוף D. utoraiis Sm.
*  . 6צמחים זקופים הגדלים בקרקעות שונות ,בעיקר לא חוליות.
אורך הפרי  8-4מ״מ בסים השיכים משולש רחב ,שיכים שכנים
מחוברים בבסיסם! הצלעות הראשוניות ניכרות .חפי־המעטפת
כאורך קרנות הסוכך או ארוכים מהן! קרנות הסוכך שוות
ץ
באורכן פחות או יותר ,אורכן מגיע ל־ 3ס״מ.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,שדות בור ושדות מעוברים.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
הגולן.
 88אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1451טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

גזר מצוי D. bicolor Sm.
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משפחת האברשיים
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erica ceae

שיחים או עצים .הפרחים דו־מיניים .הגביע בעל  5-4אונות ואינו נשיר .הכותרת מאותת עלים ,בעלת
 5-4אונות .אבקנים  5-4או  ; 10-8המאבקים נפתחים על ידי נקבוביות או סדקים .השחלה עלית ,על פי
רוב בעלת  5-4מגורות :עמור־עלי  , 1צלקת  . 1הפרי ענבה או הלקט.

טלב Arbutus
ק
T T
שיחים גבוהים או עצים ,ירוקי־עד .העלים גלדניים .הפרחים ערוכים
במכבד .הגביע בעל  5אונות .הכותרת דמוית ביצה או כד ובעלת
 5שיניים ,צבעה לבן והמראה שלה הוא כעין הדונג .אבקנים : 10
המאבקים בעלי  2נקבוביות ו־ 2קרניים בראשם .הענבה בעלת 5
מגורות ,בכל אחת  5-4זרעים.
♦ (ע׳) חורש ,שולט בקרקעות על קירטון־חווארי .מצר .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
הגלבוע :החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב.
י  $מרס-אפריל :פירות :אוקטובר-נובמבר( .ציור  : 1452צילום
בעמ ׳  .) 966טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
קטלב !rמ צר A. andrachne L.
r tI

מ שפחת הךקןפתץם

primulaceae

עשבים בעלי עלים פשוטים ,נגדיים או מסורגים או בסיסיים .הפרחים נכונים ,רו־מיניים ,יחידים או
באשכולות ,שיבולים ,סוככים או מכבדים ,לעיתים קרובות בחיק חפים .הגביע בעל  5-4עלים או אונות
ואינו נשיר .הכותרת בעלת צינור ואוגן המחולק ל־  5-4אונות .האבקנים מעורים אל צינור־הכותרת
ועומדים מול אונות־הכותרת ,מספרם כמספר האונות .השחלה עלית ,בעלת מגורה אחת :עמור־עלי , 1
צלקת  . 1הפרי הלקט בעל זרעים מעטים או רבים.
 . 1אונות־הכותרת מופשלות לאחור (ציור  ,) 1455אורכן  3-1.5ס״מ .העלים דמויי לב.
= ■3עמ׳  499רקפת Cyclamen
=>2
אין הכותרת והעלים כנ״ל
 . 2העלים מרוכזים בבסיס הגבעול .הפרחים ערוכים בסוכך.
=> עמ׳  499אנךרוסקי Androsace
=>3
 .העלים ערוכים לאורך הגבעול כולו .התפרחת שונה מהנ״ל
לאחור=>4
רחים יחידים בחיקי עלים נגדיים .עוקצי־הפירות כפופים
5
*  . 3הפרחים ערוכים בא שכולות או במכבדים בעלי חפיות :עוקצי־הפירות אינם כפופים לאחור =>
 .4הכותרת זעירה ,קצרה בהרבה מהגביע .ההלקט נפתח ב־ 5קשוות.
=> עמ ׳  500ז ע תר Asteroiinon
*  . 4אורך הכותרת כאורך הגביע .ההלקט נפתח במכסה.
=־> עמ ׳  500מרגנית Anagaiiis
 )3( . 5בין  5האבקנים עומדים לסרוגין  5סטמינודים דמויי קשקש .השחלה תחתית למחצה.
=> עט׳  500ערידה Samoius
*s

«יז חוזרזיוודיח המזחרידל ןמייוו

עט׳  499ליסי ממה Lysimachia

משפחת הרקפתיים
אנןיר 1סקי Androsace
עשבים נמוכים (  5-1ס״מ) חר־שנתיים ( ב א ח) .העלים ערוכים
בשושנת על פי רוב .הפרחים ערוכים בסוכך .הכותרת בעלת צינור
אשר לועו מצטרר על ידי עטרה קצרה או על ידי קפל .ההלקט
נפתח ב־ 5קשוות כמעט ער לבסיסו .מספר הזרעים מועט.
♦ (ח״ש) בתות ,שדות וערבות .נדיר .הרי יהודה ,הר הנגב :מדבר
יהודה! ה ח ר ט ^ הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1454טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

אנדרוסקי גדולה maxima L
ךקןפת Cyclamen
צמחים בעלי פקעת אשר מראשה יוצאים עלים ופרחים .הפרחים ארוכי עוקץ ,צבעם ארגמן ,ורוד או
לבן .צינור־הכותרת קצר ,האוגן מחולק ל־ 5אונות ארוכות ,האונות מופשלות לאחור (ציור .) 1455
האבקנים קבועים על צינור הכותרת! המאבקים מחודדים בראשם .ההלקט כדורי כמעט ונפתח ב־5
קשוות או נסרק באופן בלתי רגולארי .הנבט בעל פסיג אחר.
 . 1אורך אונות־הכותרת  3-2ס״מ ,צינור־הכותרת קצר פי  5-4מה־
אונות .עוקץ־ההלקט הבשל אינו עשוי כסליל .העלים חרוקים־
משונשנים.
♦ (ר״ש) חגור סלעים ,בין אבנים ובקרקעות חוליות .נ פ ק
מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
 $8דצמבר-אפריל( .ציור  ! 1455צ לו ם בעמ׳  .)940טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

רקפת מצרה persicum Miller

JC.

* . 1אורך אונות־הכותרת  0 1.5-1״מ ,צינור־הכותרת קצר פי 2.5-2
מהאונות .העלים תמימים או חרוקים מעט• עוקץ־ההלקט הבשל
עשוי כסליל! צמחים נדירים בעלי ריח נעים.
♦ (ר״ש) בין סלעים וליד גזעי עצים בצל החורש .נדיר.
הגליל העליון! החרמון ,הגולן.
& ינואר( .ציור  ! 1456צילום בעמ׳  .) 940טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !

רקפת ענית C. coum Miller
ליסימכיה Lysimachia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים או כמעט נגדיים,
הפרחים ערוכים באשכולות או במכבדים .הכותרת דמוית פעמון או
גלגלית ,וררררה ,בעלת  5אונות .אבקנים  , 5לפעמים זיריהם מאוחים
בבסיסם .ההלקט נפתח ב־ 5קשוות! הזרעים רבים.
♦ (ח״ש) בתי־גידול לחים .נדיר .עמק עכו ,השרון ! הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,שומרון! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ! הגלעד ,ארוס.
& מרס-מאי( .ציורים  ! 1457 , 1453צילום בעט׳  .) 934טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

ליסימטה מספקת diibia Soiander

ג .כותרת פרושה
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משפחת הרקפתיים
זעריר Asterolinon
עשבים זעירים חר־שנתיים .העלים נגדיים ,יושבים .הפרחים יחידים,
חיקיים .הכותרת בעלת צינור קצר ואוגן קצר דמוי פעמון בעל 5
אונות ,אורכה קטן פי  4-3מאורך הגביע .אבקנים  , 5זיריהם ארוכים
מהכותרת .ההלקט עטזף בגביע ,קשוותיו  , 5מספד זרעיו . 3-2
♦ (ח״ש) בתות וסלעים .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מרבד שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הי ר ק:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  : 1458צילום בעט׳  .) 970טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
זעתר כוכבני A. linum- steiiatum (L.) Duby

מרגנית Anagallis
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים תמימים ,נגדיים או ערוכים שלושה־שלושה .הפרחים יחידים
על פי רוב בחיקי עלים ,נישאים על עוקצים .הכותרת גלגלית ,הצינור קצר מאוד ,האוגן מחולק כמעט
עד לבסיסו ל־ 5אונות :לאורך שפות האונות מצויות בדרך כלל בלוטות זעירות .אבקנים  , 5הזירים
שעירים .ההלקט כדורי וקרומי ,דב זרעים ונפתח על ידי מכסה (ציור  .) 112הזרעים מזווים.
 . 1עוקצי־הפרחים ארוכים באופן ניכר מהעלה שמחיקו הם יוצאים.
העלים העליונים דמויי ביצה או אזמל .הבלוטות בשפות אונות־
הכותרת רבות ,בנות  3תאים ,התא הקיצוני כרורי :צבע הכותרת
כחול או לעתים רחוקות אדום כצבע השני.
♦ (ח׳׳ש) שדות מעובדים ,שדות בור ,בתה .נ פ ק מאוד .בכל
גלילות ה א ק .
♦ מרס-אפריל( .ציורים  : 1459,112צילום בעמ׳  .) 943טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
בארץ מצויים  3זנים :זן השדה — הגדל בקרבת מעיינות ,בעל
פרחים שצבעם כצבע השני :זן תנ ל — בעל פרחים כחולים
ועלים שאורכם  0 1.5״מ ורוחבם  1ם״מ :זן ךחב־עלים — בעל
פרחים כחולים ועלים שאורכם  3-2ס״מ ורוחבם  2-1.5ס״מ.
ב .אונת־כותרח
1459
הזן התכול נ פ ק ,האחרים נדירים.
 .מךגנית השרה A. arvensis L.
עוקצי־הפרחים אינם ארוכים בדרך כלל מהעלה או ארוכים ממנו
רק במקצת .העלים העליונים דמויי אזמל .הבלוטות בשפות
אונות־הכותרת בנות  4תאים ,מעטות או לפעמים חסרות ,התא
הקיצוני מוארך :צבע הכותרת כחול.
♦ (ח״ש) קרקע מעוברת .נדיר .חוף הכרמל ,פלשת :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב :הגלעד.
&י אפריל-יוני( .ציור  .) 1460טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני וסהרו־ערבי.

קטנה A. foemina Miller
מרגנית
• - T J־ T
11
ערידה Samolus
T , **I
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות בני־שיח .העלים מסורגים ,תמי 
מים .הפרחים ערוכים בא שכולות בקצות הגבעולים ,על פי רוב בחיק
חפים .הכותרת כמעט דמוית פעמון :כפי הכותרת סטמינודים דמויי

משפחת הרקפתיים
קשקש בסירוגין עם האבקנים .השחלה תחתית למחצה .ההלקט
דמוי ביצה או כדורי ,נפתח על ירי  5קשוות .הזרעים מרובים.
♦ (ר״ש) גדות נחלים ,ביצות ומעיינות .מצוי .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן! מואב ,אדום.
& אפריל-אוקטוכר( .ציור  ! 1461צילום בעט׳  .)973טיפוס הת
פוצה! צפוני  -טתפי.
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ערידת הבצות s. vaierandi L.

העפריתיים
שפחת • JTT
• *מ-------

plumbaginaceae

עשבים או שיחים .העלים מסורגים או ערוכים בשושנת .הפרחים ,הערוכים בתפרחות ,נכונים ודו־מיניים!
לפעמים קיימת הטרוסטיליה .הגביע בלתי נשיר בעל  5עלים מאוחים ,רומה לצינור או למשפך ,בעל אוגן
קרומי או מוקשה ,צבעוני או עשבוני .הכותרת בעלת  5אונות .האבקנים עומרים מול אונות־הכותרת,
מספרם  . 5השחלה עלית! עמודי־עלי  5או  1בעל  5צלקות .הפרי שקיק קרומי ,בלתי נפתח או נפתח
על שי מכסה או באופן בלתי רגולארי ,מכיל זרע אחד.
 . 1בני־שיח דמויי חצי־כדור הגדלים על החרמון .העלים דוקרניים ,דמויי מחט.
=> עמ  503 ,דוךער Acantholimon
=> 2
"
ים מהנ״ל
קצרים
עשבוניומכוסה בלוטותהנישאות עלעוקצים
(ציור  1462ג) .עמוד־עלי . 1
=־> עמ׳  503עפתת Plumbago
קרומי,צבעוני או לבןוחסר בלוטות כנ״ל(דומה לגביע
=> 3
ציורים  1463ג .) 1468 ,עמודי־עלי 5
 . 3הפרחים ערוכים בשיבולים גליליות צפופות .צינור־הכותרת ארוך מהאונות.
=> עט׳  502עךעךית Psylliostachys
* . 3הפרחים ערוכים בשיבולים חד־צדדיות ,והללו מסודרות בתפרחות רמויות אשכול .צינור־הכותרת
קצר מהאונות ,או הכותרת מחולקת כמעט ער לבסיסה.
־=> עט׳  502ערער Limonium

עפרית Plumbago
עשבים רב־שנתיים או שיחים ,בעלי גבעולים וענפים נושאי עלים.
העלים מכוסים ,ביחוד בצרם התחתון ,באבקה לבנה הדומה לקמח.
הפרחים ערוכים בשיבולים או באשכולות! החפים והחפיות ירוקים.
הגביע דמוי צינור ומכוסה בלוטות בעלות עוקץ (ציור  1462ג).
הכותרת רמוית מסמר ,צינורה ארוך מהאוגן ,וארוך כמעט פי 2
מהגביע ,צבעה לילך או ארגמן .האבקנים חופשיים .עמור־עלי
 , 1נושא  5אונות של צלקת דמוית חוט .הפרי (השקיק) מוארך,
נפתח אחרי הבשלתו במעגל לרוחבו בקרבת בסיסו.
♦ (ר״ש) צומח עשבוני וצדי דרכים .מצוי .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגל ל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
 #יוני-אוקטובר( .ציור  ! 1462צילום בעמ׳  .)938טיפוס התפוצה!
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
עפרית אירופית europaea L.
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משפחת העפריתיים
עךעד )Limonium (Statice

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או שיחים .העלים ערוכים בשושנת על פי רוב ,עלי־הגבעול דמויי
קשקש .הפרחים ערוכים בקבוצות המלוות  3חפים ,בכל קבוצה  5-1פרחים .הגביע קרומי או צבעוני ,אינו
נושר ,בעל  5עורקים :אוגן־הגביע בעל  10-5אונות או הגביע מפורד עלים .הכותרת אינה בולטת
לעין ,מפוררת עלים או בעלת צינור קצר ,נובלת אחרי הפריחה .האבקנים מעורים בבסיס הכותרת
או לאורך מחציתה התחתונה .עמורי־העלי  , 5חופשיים או מאוחים בבסיסם ,הצלקות דמויות חוט.
יק קרומי בבסיסו ,מוקשה ונפתח בראשו על ידי מכסה או נסדק באופן בלתי רגולדי .כל מיני
ערער מוגנים על ידי החוק !
 . 1הענף הנושא את קבוצות הפרחים בעל  5-3כנפים המסתיימות
=־> 2
ליד כל מפרק בקצה דמוי עלה (ציור ) 1464
ב .תפרחת 1 ! f!l
=> 3
ג.גביע י * . 1אין הענף או הגבעול בעלי כנפיים
 . 2הגביע כחול ,קטוע וחסר אונות .צבע הכותרת קרם .צמחים
רב־שנתיים שעירים או מחוספסים של אזור חוף הים או צמחי
נוי :בתרבות יש זנים הנבדלים בצבע הגביע.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות במדרונות הפונים אל הים .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
מרס-יוני( .ציור  : 1463צילום בעט׳  .)943טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

ערער כחיל L. sinuatum (L.) Miller

 . v*2הגביע תכול או לבן ,בעל  5אונות או זיפים .צבע הכותרת
צהוב .צמחי מדבר וערבות חר־שנתיים קירחים.
״ ♦ (ח״ש) בתי־גידול מלוחים ,קרקעות לסיות וקרקעות על
קירטון וחוואר במדבר .נפוץ .פלשת :השפלה ,הרי יהורה ,צפון
העב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 1464צילום בעט׳  .)943טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

עךעד תכיל L. lobatum (L. fil.) Chaz.

 ) 1( .3אורך העלים  20-5ס״מ ,רוחבם  2-1.5ס״מ .צמחי מליחות
גבוהים ( 60-30ס״מ).
( 4ר״ש) ביצות ומעיינות מלוחים .נדיר ,שולט בכתמים .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הר הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן.
 $3אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1465טיפוס התפוצה :צפוני —
טרופי.
angustifolium (Tausch) Turrill
L.
ערער הכצות
(ראה שם נרדף)
* . 3העלים קצרים יותר ורוחבם אינו עולה על  1ס״מ ,או צמחי
■=> 4
מדבר חסרי עלים בזמן הפריחה
 .4צמחי מדבר חסרי עלים בזמן הפריחה .אורך הגביע  5-4מ״מ.
הגבעולים מכוסים יבלות שעירות ,דמויות קשקשים.
( 4ר״ש) קרקעות מלוחות ,יבשות או לחות ,במדבר .מצוי.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 1466צילום בעמ׳  .)937טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
pruinosum (L.) 0 . KuntzeL.
עךער מאכק
(ראה שם נרדף)

משפחת ה׳
* .4צמחי אזור חוף הים ,סלעים ומורדות הפונים אל הים .אורך
=> 5
הגביע  8-6מ״מ
 . 5קבוצות הפרחים כפופות וקרובות זו לזו .אורך העלים 5-3
ס״מ.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות ,מורדות הפונים אל הים וביצות
מלוחות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת.
 $ gיוני-אוקטובר( .ציור  .) 1467טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
oleifolium MillerL.
עךעד רתמי
(ראה שם נרדף)

* . 5קבוצות הפרחים אינן כפופות ,והן מרוחקות זו מזו .אורך
העלים עד 0 3״מ.
♦ (ר״ש) צוקים הפונים אל הים .נדיר .חוף הגליל ,ענוק עכו,
השרון.
& יוני-אוקטובר( .ציור  .) 1468טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

נרדף)

ערער עני L. graecum (Poiret) Rech. fil.
עךעךית Psylliostachys

)

עשבים חר־שנתיים .התפרחת דמוית שיבולת צפופה :הפרחים
ערוכים בקבוצות בנות  4-2המלוות  2חפיות .הגביע אינו נשיר,
דמוי משפך :צינור הגביע בעל  10צלעות :אוגן הגביע קרומי.
צינור הכותרת ארוך מהאונות .עמורי־עלי  , 5הצלקות דמויות חוט.
השקיק נפתח באופן בלתי רגולרי בקשוות.
( 4ח״ש) קרקעות מלוחות ,יבשות או לחות ,במדבר .נדיר אך
שולט בכתמים .ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :מזרח עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1469טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
עחגוית משבלת P. spicata (Willd.) Nevski

חד Tעד Acantholimon
“S

בני־שיח של הרים גבוהים ,דמויי כרים
ירק־מכחיל .התפרחות דמויות שבולת,
צבעוניים .הגביע קרומי ,בלתי נשיר ,צבעוני ,בעל
קרומי־גלרני ,בלתי נפתח או נסרק לאורך

כרוריים־למחצה ,בעלי עלים דוקרניים דמו
בולטות מעל פני הכר :כל פרה מלווה 1
 5עורקים ואוגן בעל  10-5או- ............................
הזויות.

 . 1העלים מכחילים ,קירחים ,אורכם  3-1.5ס״מ ,רוחבם 2-1.5
מ״מ .עוקץ התפרחת קצר מהתפרחת :צבע הפרחים ורוד חי.
קוטר הכרים  40-30ס״מ.
( 4ב״ש) מדרונות חשופי־רוח ,צומח כר־קוצי :רום
 2,350-1,700מ /נ פ ק .החרמון.
& קיץ( .צלום בעט׳  .)933טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

חךעד הלבנון A. libanoticum Boiss.

י

* . 1העלים ירוקים ,לעתים קרובות שעירים ,אורכם  1.5ס״מ או
יותר ,רוחבם  1-0.5מ״מ .צבע הפרחים אדמדם .עוקץ התפרחת
כאורך התפרחת או ארוך ממנה.
( 4ב״ש) מדרונות חשופי־רוח ,צומח כר־קוצי :רום
 2,800-2,300מ׳ .נ פ ק .החרמון.
&י ק ק .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
A. ulicinum (Schultes) Boiss.
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משפחת הלבניים

מ ש פ ח ת הלבניים

styr ac ac eae

שיחים או עצים ,על פי רוב מכוסי שערות כוכביות או דמויות קשקש .העלים פשוטים ,מסורגים
וחסרי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,נכונים .הגביע והכותרת בעלי  8-4אונות .מספר אבקנים כמספר
אונות הכותרת או כמספרם הכפול או יותר מזה ,זיריהם מאוחים זה לזה בבסיסם לקבוצה אחת
או לקבוצות אחרות .עמוד־עלי  ; 1הצלקת תמימה או בעלת  5-3אונות .הפרי בית־גלעין או הלקט,
־ זרעים מעטים.

לבנה Styrax
עצים קטנים בעלי עלים תמימים .הפרחים ערוכים בתפרחות קצרות.
הגביע בעל  5שיניים ואינו נשיר .הכותרת לבנה ,צינורה קצר ,מיספר
אונותיה  .8-5אבקנים  . 16-8הפרי בית־גלעין ,עטוף בבסיסו בגביע.
על פי רוב הזרע  , 1גדול.
♦ (ע׳ או ש׳) חורש ,יער או שרידיהם .נפוץ .השרון ,פלשת; הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון.
אפריל-יוני :פירות :ספטמבר-נובמבר( .ציור  : 1470צילום בעמ׳
 .)971טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

לכנה רפואי S. officinalis L.

מ שפחת הזיתיים

oleaceae

עצים או שיחים ,לפעמים מטפסים .העלים פשוטים או מורכבים־מנוציס ,נגדיים או לפעמים מסורגים,
חסרי עלי־לוואי .הפרחים נכונים ,דו־מיניים או חד־מיניים .הגביע בעל  4אונות או חסר לגמרי .הכותרת
בעלת  8-4אונות או עלים או חסרה לגמרי .אבקנים  , 2לעתים רחוקות  .4-3השחלה עלית ,בעלת
 2מגורות ,בכל מגורה  2-1ביציות! עמוד־עלי  1או  ; 0הצלקת דמוית גולה או בעלת  2אונות.
הפרי בית־גלעין או כנפית או ענבה כפולה.
 . 1העלים מנוצים ,בעלי עלעלים ששפתם משוננת כמשור .הפרחים חסרי גביע וכותרת .הפרי כנפית.
=> עט׳  505מילה Fraxinus
* . 1העלים פשוטים ואם מנוצים ,שפת העלעלים תמימה .הפרחים בעלי גביע וכותרת ,הכותרת מאוחת
=> 2
עלים .הפרי אינו כנפית
 . 2הכותרת דמרת מסמר ,בעלת  5אונות ,צבעה צהוב ,קוטרה  15-12מ״מ .הפרי ענבה.
=» עט׳  505יסמין Jasminum
* . 2הכותרת גלגלית כמעט ,בעלת  4אונות ,צבעה ל בנ ק או קרם ,קוטרה קטן מהנ״ל .הפרי בית־גלעין
=־> 3
 . 3העלים תמימים ,צדם התחתון מכוסה קשקשים מכסיפים .אורך בית־הגלעין  1ס״מ או יותר ,חלקו
הבשרני מכיל שומן ,הגלעין קשה כעצם.
=> עט׳  504זית Olea
* . 3העלים ירוקים ,שפתם משוננת כמסור לעתים קרובות ,צרם התחתון אינו כנ״ל .אורך בית־הגלעין
 ! 1קליפת הגלעין עשויה כעין הנייר.
־ -----
=> עט׳  505בר־זית Phiiiyrea

זית Olea
עצים ירוקי־עד ,בעלי עלים גלדניים ,תמימים ועל פי רוב נגדיים.
הפרחים דו־מיניים .הגביע בעל  4שיניים קצרות .הכותרת בעלת
 4אונות וצינור קצר ,צבעה לבן (אחרי הפריחה צהבהב) .הפרי
בית־גלעין בעל  2-1זרעים (יתר הביציות מתנונות) ,ציפתו מכילה
שומן! הגלעין קשה כעצם.

משפחת הזיתיים
( 4ע׳ או ש׳) תרבותי בכל הארץ .זן בר של מין זהo. europaea :
 ,L. var. sylvestris (Miller) Brot.המצטיין בבית גלעין קטן ,בענפים
תחתונים קוצניים ובעלים קטנים ,גדל בר בחורש ובצוקים .מצוי.
חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,מדבר שומרון:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-מאי .פירות :ספטמבר-אוקטובר( .ציורים : 1472 , 1471
צילום בעמ׳  .)958טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

דת איר1פי europaea L .0 .
בר־זית Phillyrea
שיחים או עצים קטנים ירוקי־עד .העלים נגדיים .הפרחים דו־מיניים,
קטנטנים וירקרקים .הגביע בעל  4אונות .הכותרת גלגלית כמעט,
בעלת  4אונות .המאבקים יושבים כמעט .הפרי בית־גלעין שחור־
כחלחל ,ציפתו דקה והגלעין שביר.
( 4ש׳ או ע׳) חורש .מצוי .חוף הגלל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה :הגלבוע :הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1473טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
פר־זלת בינוני
(ראה שם נרדף)

מילה Fraxinus
עצים בעלי עלים מורכביט־מנוצים ,לעתים רחוקות בעלי עלעל
יחיד .הפרחים חד־מיניים או דו־מיניים ,לפעמים הצמחים דו־ביתיים.
הגביע בעל  4אונות או חסר .הכותרת חסרה על פי רוב או בעלת
 6-2עלי־כותרת חפשיים לבנים .השחלה בת  2מגורות ,בכל מגורה
ביצית אחת .הפרי כנפית חר־זרעית פחוסה.
( 4ע׳) בעיקר גדות נחלים ומעיינות .נדיר .השרון  :הגליל העליון,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן :הגולן ,הגלעד.
* פריחה :פברואר־מרם( .ציור  .) 1474טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !

מילה סורית syriaca Boiss.
יסמין Jasm inum
שיחים ומטפסים בעלי עלים מסורגים ,פשוטים או מורכביס־מנוצים
או תלתניים .הגביע בעל  9-4אונות או שיניים ואינו נשיר .הכותרת
דמוית מסמר ,בעל  9-4אונות ,צבעה צהוב או לבן .הפרי ענבה
כפולה ,בעלת זרע  1בכל מגורה.
שיחי בר זקופים שגובהם  1.5-0.5מ׳ .העלים בעלי  3עלעלים
(לעתים ירוקות  ,)2-1רוחב העלעלים אינו עולה על  5מ״מ .צבע
הפרחים צהוב.
( 4ש׳) חורש ,שרידי חורש או בתות על טרשי גיר .נדיר .הגליל
העליון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע :החרמון ,הגולן,
הגלעד.
& פריחה :אפריל-מאי :פירות :יוני( .ציור  .) 1475טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מזמץ שירוני fruticans L

ב.
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משפחת הערבזיים

מ ש פ ח ת הערבזיים
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g en tia n a c e a e

צמחים קירחים ,חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים רחוקות שיחים .העלים נגדיים ,יושבים ,פשוטים,
תמימים וחסרי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,נכונים .הגביע בעל ( 5-4לפעמים  ) 12-6אונות .הכותרת
בעלת ( 5-4לפעמים  ) 12-6אונות שזורות בעור הפרח בכפתור .האבקנים קבועים על צינור הכותרת
בין אונות הכותרת ומספרם כמספרן .השחלה עלית בעלת  2-1מגורות! הצלקת בת  2אונות.
הפרי הלקט הנפתח ב־ 2קשוות.
 . 1הגביע בעל  12-6אונות דמויות מרצע .הפרחים צהובים.
=> עט׳  506פלורה Biackstonia
* . 1הגביע בעל  5אונות .הכותרת ורודה או צהובה ,לפעמים לבנה.
=־> עט׳  506ער3ז Centaurium

פלT1רה Biackstonia
צמחים חד־שנתיים .הכותרת בעלת צינור קצר ואוגן המחולק ל־12-6
אונות ,צבעה צהוב .אבקנים  . 12-6ההלקט בן מגורה . 1
♦ (ח״ש) מקומות לחים ובתות על קירטון חווארי .נדיר .עמק
עכו ,השרון ,פלשת! הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת חולה!
החרמון.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1476טיפוס התפוצה :יט־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
perfoliata (L.) HudsonB.
פלוךה חרוזה
(ראה שם נרדף)

ערבז Centaurium
*T 1
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,עשבוניים ,בעלי גבעולים מצולעים .הכותרת דמוית משפך או מסמר,
בעלת צינור ארוך ו־ 5אונות .האבקנים קבועים על חלקו העליון של צינור הכותרת ,מספרם  ! 5המאבקים
שזורים לאחר היפתחם .ההלקט בן  2מגורות.

 . 1הכותרת צהובה.
♦ (ח״ש) מקומות לחים .נדיר .חוף הכרמל ,השרון.
אפרל-מאי( .ציור  .) 1477טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
עך3ז הח1ף C. maritimum (L.) Fritsch
=> 2
* . 1הכותרת ורודה ,לפעמים לכנה
 . 2הפרחים מחוסרי עוקצים וערוכים לאורך הענפים בתפרחות
דמויות שיבולת דללה .צינור הכותרת שווה כמעט באורכו
לצינור הגביע.
♦ (ח״ש) מקומות לחים ובתות על קירטון חווארי וחול־
חמרה .מצוי פה ושם .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הג לל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! הגולן ,עמון.
 $ gמאי-אוגוסט( .ציורים  .) 1481 , 1478טיפוס התפוצה :ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
עך3ז מ שבל C. spicatum (L.) Fritsch

משפחת הערבזיים
* .2הפרחים נישאים על עוקצים ברורים ואם הפרחים יושבים ,הרי
אורך צינור הכותרת גדול פי  2מאורך הגביע .התפרחת אינה
=> 3
דומה לשיבולת
 . 3צינור הכותרת ארוך פי  2מאורך הגביע בזמן הפריחה .העלים
בבסיס הצמח ערוכים כשושנת.
♦ (ח״ש או ד״ש) חורש .נדיר מאוד .חוף הגליל! הגליל
העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת בית־שאן.
מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1482 , 1479טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
erythraea RafnC.
עך3ז ס 1ככני
(ראה שם נרדף)
*  .3צינור הכותרת ארוך רק במיקצת מאורך הגביע בזמן הפריחה.
העלים בבסיס הצמח אינם ערוכים בשושנת.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות לחות ,גם חורש .מצר .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמללהשרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל' ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה\
הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד,
עמון.
& אפריל-מאי( .ציורים  .) 1483 , 1480טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורגי.
(ראה שם נרדף)
עך3ז רק־פרחים C. tenuiflorum (Hoffmanns, et Link) Fritsch

1479

1480
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משפחת ההרדופיים

ההודופיים
שפחת
מ
־ ־ ן
•  * 1־

apocynaceae

שיחים או עשבים רב־שנתיים ,לפעמים בעלי מיץ חלבי .העלים פשוטים ותמימים ,נגדיים או ערוכים
ברורים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים .אונות הגביע  . 5אונות הכותרת  . 5האבקנים  , 5מעורים בכותרת
וקבועים בין אונותיה .העלי בנוי מ־ 2עלי־שחלה ,מאוחים או חפשיים ,בעלי עמוד־עלי אחד וצלקת
אחת ,משותפים לשניהם! השחלה על פי רוב עלית .הפרי מפוחית או הלקט או בית־גלעין או ענבה.
הזרעים מרובים על פי רוב ובעלי ציצת שערות בראשם או בעלי כנף.
 . 1פי צינור הכותרת מוקף עטרה מצוייצת (ציור  .) 1485העלים דמויי אזמל ,גלרניים .צבע הפרחים
ורוד (בצמחי בר) ,לבן או אדום (בצמחי תרבות) .הזרעים שעירים .שיחי בר הגדלים בגרות נחלים
ובאפיקים טרשיים ,או שיחי־נוי תרבותיים.
=> עמ׳  508החיוף Nerium
=> 2
* . 1הכותרת מחוסרת עטרה כנ״ל .צמחים שונים מהנ״ל
 . 2הכותרת דמוית פעמון ,אורכה קטן מ־ 1ס״מ ,צבעה ורוד .הפרחים ערוכים בקבוצות בקצות ענפים.
=ג -עמי  509סמ-הפלב Trachomitum
*  . 2הכותרת דמוית מסמר ,אורכה עולה על  1ס״מ ,צבעה כחול או ורוד או לבן .הפרחים יחידים בחיקי
עלים ,נישאים על עוקצים ארוכים.
=> עמ׳  508ונקה Vinca

ת?] ה Vinca
עשבים רב־שנתיים ,בעלי נצר זוחל ועלים נגדיים .הפרחים יחידים
בחיקי עלים ונישאים על עוקצים ארוכים .הכותרת כחולה ( ב א ח),
דמוית מסמר ,לועה מחומ ש! צינור הכותרת מורחב ובעל אזור
שערות מעל לאבקנים :אונות הכותרת קטועות באלכסון .האבקנים
,קבועים על הכותרת בגובה מחצית הצינור! המאבקים ארוכים בהרבה
מהדרים ונוטים זה כלפי זה מעל לצלקת .מפוחיות . 2
♦ (ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ושרות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1484טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב
אי תו־ טו תי.
ונקה עש13נית V. herbacea Waldst. et Kit.

הרדוף Nerium

1485

שיחים בעלי מיץ חלבי .העלים נגדיים או ברורים בני  . 4-3הפרחים
גדולים ובולטים ,ערוכים בתפרחות מסדימות .הכותרת דמוית מסמר
ובעלת עטרה מצוייצת סביב הלוע .האבקנים קבועים על הכותרת
בגובה מחצית הצינור! המאבקים ארוכים מהדרים ומסתיימים בזיף
שזור ושעיר .מפוחיות  . 2הזרעים מרובים ,שעירים ובראשם ציצת
שערות ארוכות.
♦ (ש׳) גדות נחלים ואפיקים אשר בתשתיתם חלוקים .נ פ ק .עמק
עכו ,חוף הכרמל! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,אדום.
& מרס-אוגוסט( .ציור  : 1485צילום בעמ׳  .) 932טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
החיוף הנחלים N. oleander L.

משפחת ההרדופיים

509

סם־הפלב Trachomitum
עשבים מעוצים בבסיסם ,בעלי קנה־שורש ,מכילי מיץ חלבי .העלים
נגדיים (העליונים מסורגים לפעמים) .הפרחים ערוכים בתפרחות
מסויימות .הכותרת דמוית פעמון ,קטנה .האבקנים קבועים בבסיס
צינור הכותרת! המאבקים ארוכים מהזירים ומסתיימים בחוד קרומי.
צופנים  , 5בשרניים ,בבסיס הכותרת .מפוחיות  , 2דקות ומאורכות.
הזרעים מרובים ,נושאים ציצת שערות ארוכות בראשם.
♦ (ר״ש) ליד מעיינות וביצות .נדיר .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון :שומרון ,הר הנגב.
 $ gיולי-אוקטובר( .ציור  : 1486צלום בעמ׳  .)937טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
venetum (L.) WoodsonT.
סם־הןלב המזרחי
(ראה שם נרדף)

מ שפחת האסקלפיים

asclepiadaceae

עשבים ,שיחים או מטפסים בעלי מיץ חלבי .העלים נגדיים ,תמימים ,או חסרים .הפרחים רו־מיניים,
נכונים .הגביע בעל  5אונות ואינו נשיר .הכותרת גלגלית או דמוית פעמון :יש ומלבד הכותרת מכיל הפרח
עטרה תמימה או בעלת אונות קרומיות או בשרניות שצודותיהן שונות בסוגים השונים של המשפחה
הזאת (ראה ציור  1494ב) .אבקנים  , 5זיריהם מאוחים על פי רוב ויוצרים צינור המקיף את העלי:
המאבקים מאוחים על פי רוב ומעורים בראש העלי :האבקה של כל שק־אבקה מלוכדת על פי רוב לגוש
המכונה אבקית .העלי בן  2שחלות עיליות ,כל שחלה בת עלה־שחלה אחד :עמודי־עלי  ,2מאוחים בראשם
ויוצרים צלקת מחומשת אחת .מפוחיות ( 2לעתים רחוקות  .) 1הזרעים מרובים ,פחוסים ,מכונפים לעתים
קרובות או בעלי ציצת שערות בראשם.
 . 1זירי האבקנים אינם מאוחים :המאבקים מהודקים (לא מעורים) אל קצה עמורי העלי :האבקה אינה
מלוכדת לאבקית .אונות העטרה נימיות או דמויות סרגל ,ארוכות / 5 .א ל
■=> עט׳  510ח לביב PeHpioca
* . 1זירי האבקנים מאוחים :המאבקים יושבים ומעורים בקצה עמודי העלי:להאבקה מלוכדת לאבקית.
=» 2
אונות העטרה אינן כנ״ל
 . 2העלים דמויי ביצה הפוכה או עגולים כמעט ,רוחבם  10-5ס״מ .המפוחית אחת ,נפוחה ורמוית
כדור כמעט ,חלקה ,קוטרה  10-6ס״מ .שיחים גבוהים.
=> עט׳  511פתילת־ המךבר Calotropis
=> 3
*  . 2העלים והמפוחית קטנים יותר :לפעמים העלים חסרים
 . 3הגבעולים והענפים מעובים ובשרניים מאוד ,בעלי  4מקצועות תמים דמויי שיניים (ציורים , 1496
 .) 1497העלים מנוונים או נושרים במהרה.
=> עמ׳  513אצביע Caralluma
הגבעולים והעלים שונים מהנ״ל=>4
העלים דמויי ביצה או עגולים ,בסיסם על פירובדמוי לב=>5
העלים אינם כנ״ל או חסרים=־•7
 . 5שיחי מדבר לבידיס־מלבינים ,מעוצים בבסיסם .אונות הכותרת בעלות שערות ארוכות .המפוחיות
מכוסות על פי רוב שיכים ארוכים.
=> עט׳ Pergularia fPM 512
עשבים רב־שנתיים .המפוחיות חסרות שיכים=>6
מטפסים קירחים כמעט ,גדלים בבתי־גידול לחים.העליםדמויי לב בבסיסם .התפרחות נישאות על
עוקצים .צבע הכותרת לבן או ורוד .אורך המפוחיות 0 9״מ ויותר.
=> עמ'  512חנק Cynanchum
*  .6עשבים רב־שנתיים שאינם מטפסים ,גדלים בין טרשים בחרמון .העלים דמויי ביצה ,אינם דמויי
לב בבסיסם .צבע הכותרת צהוב־ירקרק .אורך המפוחיות 0 6״מ.
=> עט'  512איסם Vincetoxicum
( )4המפוחיות מכוסות שיכים=־•8
המפוחיות חסרות שיכים=־9-
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מ שפחת האסקלפיים
הפרחים ערוכים בתפרחות דמויות סוכך :עוקצי הפרחים ארוכים בהרבה מהפרה .קוטר הכותרת
 25-15מ״מ :אונות הכותרת פרושות לצררים או מופנות לאחור .שיחים (ב א ח).
=> עמ׳  511מסמור Gomphocarpus
הפרחים ערוכים בקבוצות קטנות :העוקצים שוים פחות או יותר לאורך הפרח .הכותרת קטנה (3-2
מ״מ) :אונות הכותרת זקופות .עשב רב־ שנתי(באח).
=> עמ 510 ,גלוסונמה Giossonema
־=> 10
( ) 7צמחים מטפסים .עוקצי הפרחים ארוכים
=> 11
”
שיחים זקופים .עוקצי הפרחים אינם ארוכים
הכותרת מחולקת כמעט עד לבסיסה לאונות דמויות סרגל ,צבעה ירקרק .העלים אליפסיים או דמויי
אזמל.
=> עט׳  513מחמעז Pentatropis
הכותרת גלגלית ,מחולקת עד למחציתה לאונות משולשות או דמויות ביצה.:צבעה לבן או ורוד.
העלים על פי רוב דמויי סרגל.
=> עמ׳  511אחי־חרגל Oxysteima
( )9המפוחיות דמויות ביצה ואורכן  4-3ס״מ .הפרחים מרובים וערוכים בתפרחות דמויות סוכך
בחיקי העלים .הגבעולים נושאים עלים.
=> עמ׳  511חךגל Solenostemma
המפוחיות דמויות פלך ,אורכן  10ס״מ או יותר .הפרחים מעטים ,בקבוצות הנישאות על עוקצים
קצרים .העלים מעטים ,נושרים במהרה.
 >=sעמ׳  513מעלה־עשן Leptadenia

חלביב Periploca
שיחים זקופים או מטפסים .הכותרת גלגלית ומחולקת ל־ 5אונות כמעט ער לבסיסה ,צבעה חוס־ירוק,
ארגמן כהה או צהבהב :העטרה עשויה  5אונות נימיות או דמויות סרגל ,או  10אונות קצרות .הזירים
חפשיים :המאבקים שעירים בגבם ומהודקים אל קצה העלי .המפוחיות חלקות ,גליליות ומחודדות כלפי
הקצה.
 . 1שיחי מדבר זקופים .העלים קטנים ,נושרים במהרה .קוטר
הכותרת  15-10מ״מ.
( 4ש׳) ערבת טרשים .נדיר .הגליל התחתון ,דרום הנגב:
בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 1487צילום בעט׳  .)933טיפוס
התפוצה :סודני.
מוגן על ירי החוק !
חלביב רתמי P. aphylla Decaisne

* . 1שיחים מטפסים של בתי־גידול לחים .העלים מפותחים .קוטר
הכותרת  25-20מ״מ.
( 4מטפס) ליד גדות נחלים .נדיר .בקעת חולה :הגולן ,מואב.
אפריל-מאי( .ציור  .) 1488טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

חלביב יוני P. graeca L.

ג ל 1ס 1נ מ ה

G io ss o n e m a

עשבים רב־שנתיים או בני־שיח לבידים של מדבר .העלים דמויי
ביצה צרה ,דמויי אזמל או סרגל ,בסיסם קטוע או דמוי יתר ,שפתם
גלונית .הפרחים ערוכים יחידים או מעטים בקבוצה ,בחיקי עלים.

מ שפחת האסקלפיים
הכותרת מחולקת עמוקות ל־ 5אונות ובעלת עטרה בת  5אונות
מוארכות העומדות בסרוגין לאונות הכותרת .המפוחיות מכונפות,
דמויות ביצה ,מחודדות ,שעירות ומכוסות שיכים או גבשושים,
אורכן  3-2ס״מ.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות בערוצים .נדיר מאור .דרום הנגב :החוף
המזרחי של ים־המלח ,הערבה :אדום.
 $ gמרס-אפריל( .ציור  : 1489צילום בעמ׳  .)964טיפוס התפוצה:
סודני.
גל01ינמת ביבה G. boveanum (Decaisne) Decaisne
חרגל
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S o le n o s te m m a

שיחים בעלי ענפים זקופים .העלים מוארכיט־אליפסיים ,חדים,
בשרניים במקצת .הפרחים ערוכים בסוככים .הכותרת קטנה ,דמוית
פעמון ובעלת  5אונות מאורכות וזקופות; העטרה עשויה  5אונות
מעוגלות קצרות המקיפות את בסים הצינור של זירי האבקנים.
המפוחיות יחידות ,דמויות ביצה ,בלתי קוצניות.
♦ (ש׳) מדבר .נדיר .ערמת הירדן ,בקעת ים־המלח.
 83מרס-אפריל( .ציור  : 1490צילום בעט׳  .)971טיפוס התפוצה:
סודני.
חךגל המך3ר S. arghel (Deiile) Hayne
(ראה שם נרדף)

א חי־ ח ת ל

O x y s te lm a

עשבים מדבריים רב־שנתיים קירחים .העלים דמויי סרגל ,מוצרים
לפטוטרת בבסיסם .הכותרת גלגלית ,ותרה ,בעלת  5אונות משולשות
וריסניות ,קוטרה  20-15מ״מ .העטרה עשויה  5אונות נפוחות בבסיסן
והולכות ודקות כלפי ראשן .המפוחיות חלקות ,מוארכות ומחודדות
בקצוות.
♦ (ר״ש) נאות מדבר .נ ת ר מאור .בקעת ים־המלח.
 83מרס-אפריל( .ציור  .) 1491טיפוס התפוצה :סודני.
אחי־חו־גל אפתקני alpini Decaisne .0
(ראה שם נרדף)
מ ס מו ר

G om p h ocarp u s

בני־שיח או שיחים מלבינים .העלים מאורכים ,דמויי אזמל או סרגל.
הפרחים ערוכים בסוככים היוצאים מחיקי העלים .הכותרת גלגלית
בעלת  5אונות ,אונותיה מפשלות לפעמים לאחור :העטרה בת 5
אונות המעורות בצינור האבקנים ,כל אונה קעורה .כל מאבק מסתיים
בתוספת קרומית .הצלקת שטוחה ,מחומשת .המפוחיות נפוחות,
מתחדדות כלפי ראשן ומכוסות שיכים רכים ושערות קצרות.
♦ (ב״ש) ערוצים אבניים במדבריות חמים .נדיר מאוד .הר הנגב,
דרום העב :ערבות הירק ,בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
 >83ינואר-מרס( .ציור  .) 1492טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

מסמ1ר סיני G. sinaicus Boiss.
פ תי ל ת־ ה מ ך ב ר

C a lo tr o p is

שיחים בעלי מ ק חלבי .העלים גדולים ,דמויי ביצה רחבה ער דמויי
אליפסה ,יושבים כמעט ,בעלי זוג אזניות בבסיסם .הכותרת כמעט
גלגלית ,קוטרה כ־ 20מ״מ ,לבנבנה ,מ ב ח ק ירקרקה ,בעלת  5אונות
דמויות ביצה וחדות בחציין העליון ,צבען סגול או ארגמן־כהה:

1491
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העטרה עשוייה  5אונות מעורות בצינור האבקנים ובעלי דורבן
בבסיסם .הצלקת מחומשת ,פחוסה מלמעלה .המפוחית  , 1גרולה
ונפוחה ,כדורית כמעט ,קוטרה  12-8ס״מ ,היא חלקה ,רכה למגע
־ • ובעלת רקמה ספוגית בתוכה.
( 4ש׳) נחלים ,קרבת מעיינות וצדי דרכים במדבריות חמים .מצוי.
חוף הכרמל; צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
מאי־נובמבר( .ציור  : 1493צילום בעט׳  .)974טיפוס התפוצה:
סודני.
כנראה הוכנס לגינות נוי והתאקלם על יד טבריה ,בבקעת בית־שאן,
בחוף הכרמל ובחיפה .מוגן על ידי החוק !
פתילת־המךכר הגדולה (תפוח סדום) C. procera )Aiton) Aiton Cl.

ח 3ק

C ynanchum

עשבים רב־שנתיים מטפסים .העלים דמויי לב (ובעלי אזניות
בבסיסם) .הכותרת גלגלית ,צבעה לבן או ורוד ,בעלת  5אונות
מוארכות :העטרה דמוית כוסית ,בעלת  10אונות 5 ,החיצוניות
עומדות מאחורי הפנימיות .המפוחיות דקות וארוכות ,חלקות ,כרגיל
מתפתחת רק אחת מהשתים.
♦ (ר״ש) גדות נחלים וקרבת מעיינות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,צפון העב ,מערב
הנגב ,הר העב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,מואב.
& יוני-ספטמבר( .ציור  : 1494צילום בעט׳  .)933טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
חנק מחדד C. acutum L.

אי ס ם

V in c e to x ic u m

עשבים רב־שנתיים זקופים ,קירחים גובהם עד כ־ 1מ׳ .העלים
דמויי ביצה .הפרחים ערוכים בסוככים זעירים בחיקי עלים .הכותרת
גלגלית ,בעלת  5אונות ,צבעה צהוב־ירקרק ,רוחבה  5-3מ״מ:
העטרה עשויה  5בלוטות קצרות שצבען ארגמן .המפוחיות דמויות
אזמל צר ,קירחות ,אורכן  6ס״מ.
( 4ר״ש) בין טרשים גירניים .מצוי .החרמון.
& יולי-אוגוסט( .צילום בעמ׳  .)945טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
הררי.
dionysiense MouterdeV.
איסם קטךפךחים
(ראה שם נרדף)

ד מי ה

P e r g u la r ia

שיחי מדבר לבידים ,הענפים הצעירים נכרכים מסביב לישנים .העלים
עגולים או דמויי ביצה ודמויי לב בבסיסם .הכותרת גלגלית מחולקת
ל־ 5אונות צרות וחדות ,מקופלות לאורכן כלפי מטה ,שעירות
בשפתן ,צבען לק־צהבהב :העטרה כפולה ,החיצונית קצרה ,דמוית
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טבעת ובעלת  10אונות ,הפנימית בת  5אונות מפוררות ומסתיימות
כל אחת בחוד דמוי מרצע .המפוחיות חלקות או מכוסות שיכים
רכים.
♦ (ב״ש) ערוצי נחלים וסדקי סלעים במדבריות חמים .מצוי .צפון
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ימ־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציורים  .) 1496 , 1495טיפוס התפוצה :סודני.
ךמןה לבירה P. tomentosa L.
(ראה שם נרדף)

מ ח מ ש Pentatropis
עשבים רב־שנתיים ,מטפסים .העלים אליפסיים או מוארכים ,קצרי
פטוטרת .הכותרת גלגלית ,בעלת  5אונות צרות וארוכות :העטרה על
פי רוב כפולה ,הפנימית בעלת  5עלעלים המעורים בצינור הזירים,
החיצונית בעלת  5שיניים זעירות או חסרה .המפוחית דמוית פלך,
חלקה.
♦ (ר״ש) ערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר .הר הנגב ,דרום
הנגב :ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
 8Sמרס-אפריל( .ציור  .) 1497טיפוס התפוצה :סודני.
מחמ ש לולעי P. nivalis (J.F. Gmelin) Field et Wood
(ראה שם נרדף)

מעלה־ע שן Leptadenia
שיחים חסרי עלים ,כעלי ענפים רתמיים וזקופים :הענפים הצעירים
נושאים עלים הנושרים מהרה .הכותרת גלגלית ,בעלת צינור קצר ו־5
אונות צמירות :העטרה בעלת  5עלעלים קצרים בשרניים המסתיימים
בציצת שערות .המפוחיות חלקות ,רק אחת מהשתיים מתפתחת,
דמוית פלך ,ארוכה ( 13-10ס״מ).
♦ (ש׳) נאות מדבר ונחלים במדבריות חמים .נדיר .ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח :אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1498טיפוס התפוצה :סודני וסהרו־ערבי.
מעלה־עשן מרבך L. pyrotechnica (Forssk.) Decaisne ,

אצבוע Carallum a
עשבים רב־שנתיים ,בשרניים :הגבעולים קירחים בעלי  4מקצועות ,חסרי עלים או בעלי עלים מנוונים
דמויי קשקש בשרני היושבים על זיזים היוצאים ממקצועות הענפים (ציור  .) 1499הגביע בשרני .הכותרת
גלגלית או דמוית פעמון ,בעלת  5אונות משולשות ומפרצים חרים ביניהן :העטרה כפולה ,אונות העטרה
הפנימיות מופנות אל הצלקת ונוגעות בה ,העטרה החיצונית בעלת אונות מחודדות ומפושקות .המפוחיות
חלקות ,מחודדות בראשן.
 . 1הפרחים נישאים על עוקצים שאורכם כאורך הגביע .צבע
הכותרת צהבהב.
♦ (ר״ש) קרקע א מי ת וחגווי סלע .נדיר .הר הנגב ,דרום
הנגב ,בקעת ים־המלח  :אדום.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 1499טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
אצב1ע ןם־המלח C. sinaica (Decaisne) A. Berger
(ראה שם נרדף)
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* . 1הפרחים יושבים כמעט .הכותרת בעלת פסי רוחב שצבעם
ארגמן.
( 4ר״ש) כיסי קרקע וסדקים בסלעים .מצוי .שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר העב ,דרום העב:
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! אדום.
 $5אוקטובר-אפריל( .ציור  ; 1500צילום בעט׳  .)944טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

אצ13ע אירופי C. europaea (Guss.) N.E. Brown var. judaica Zohary
מין נוסף אצבוע מגובשש  c. tubercuiata N.E. Brownהגדל בסדקים של
אבן חול באדום הוגדר בשנות ה־.80

חבלבל

Y:

1503

 1501ן

(עמוד־עלי וצלקת)

(עמוד־עלי וצלקת)

משפדות החבלבליים

convolvulaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים קרובות מטפסים או נכרכים ,לפעמים בני־שיח .העלים מסורגים,
על פי רוב חסרי עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים ,נכונים .הגביע בעל  5-4עלים או אונות ,בלתי נשיר.
הכותרת דמוית צינור או משפך או פעמון ,שזורה בהיותה בכפתור הפרח ,בעלת  5אונות או קפולי אורך.
אבקנים  . 5השחלה עלית ,כרגיל בת  2מגורות ובעלת  2-1ביציות בכל מגורה :עמודי־עלי  . 2-1הפרי
הלקט הנפתח בקשוות או במכסה או באופן בלתי רגולרי ,או ענבה יבשה בלתי נפתחת.
=> עט׳  521כשות Cuscuta
 . 1טפילים נכרכים חסרי עלים ,לא ירוקים
=־> 2
* . 1צמחים בעלי עלים ,ירוקים
 .2עמודי־עלי  . 2הכותרת בעלת  5אונות מוארכות .הפרחים והעלים קטנים ואינם ארוכים מ־ 5מ״מ.
=> עט׳  514ערר Cressa
=ג> 3
* . 2עמור־עלי  . 1הכותרת אינה כנ״ל .הפרחים והעלים גדולים מהנ״ל
■=> עמ׳  515לפופית ipomoea
 .3הצלקת כדורית או בעלת  3-2אונות כדוריות (ציור .) 1503
=> 4
י
* . 3הצלקת מחולקת ל־ 2אונות שאינן כדוריות
 . 4הצלקות מעובות ונבדלות בברור מעמוד־העלי(ציור  .) 1502החפיות המלוות כל פרח רחבות ,אינן
מרוחקות מבסיס הגביע ,דמויות עלה ועוטפות את הגביע ,רוחבן עולה על  5מ״מ (ציור .) 1504
=> עט׳  516חבלפלן Calystegia
*  .4הצלקות רקות ואינן נבדלות בבירור מעמוד־העלי(ציור  .) 1501החפיות צרות מהנ׳׳ל.
=> עט׳  521חבלבל Convolvulus
ערר

C ressa

עשבים רב־שנתיים ,נמוכים ומסועפים ,שעירים .העלים קטנים,
יושבים ותמימים ,מפרישי מלח .התפרחות דמויות שיבולת .הגביע
בעל  5עלים .הכותרת בעלת צינור ומחולקת ל־ 5אונות המופשלות
לאחור .האבקנים בולטים מתוך הכותרת .עמודי־עלי  , 2הצלקות
דמויות גולה .ההלקט על פי דוב חד־זרעי ,נפתח ב־ 2או ב־ 4
קשוות.
( 4ר״ש) קרקעות כבדות ומלוחות במקצת ,קרקעות מלוחות ולחות
בקרבת מעיינות במדבר .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,צפון העב ,הר העב ,דרום
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה! הגולן ,עמון ,אדום.
& מאי-נובמבר( .ציור  .) 1505טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ואירנו־
טורני.

ערר פרתי c. cretica L.
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לפופי ת Ipom oea
עשבים או שיחים מטפסים ,קירחים .העלים ארוכי פטוטרת .הפרחים גדולים ,מלווים על פי רוב ב־ 2חפיות
קטנות .הגביע בן  5עלים .הכותרת דמוית משפך רחב ,בעלת  5קיפולי אורך ואוגן תמים או לפעמים
בעלת  5אונות .האבקנים חבויים בתוך הכותרת .עמוד־עלי  , 1הצלקת דמוית גולה ,על פי רוב בעלת
 2אונות (ציור  .) 1503ההלקט על פי רוב בעל  4זרעים שעירים ( ב א ח).
 . 1צבע הכותרת לבן־צהבהב .העלים גלדניים ,דמויי לב בבסיסם
ומפורצים בקצה ,לפעמים בעלי אונות ,אורכם  3-1ס״מ .עשבים
רב־שנתיים של חולות חוף הים ,זוחלים ומשתרשים.
( 4ר״ש) חולות בחוף הים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! מערב הנגב.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 1509טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וטרופי.
לפופית ך!ח 1ף I. stolonifera (Cyr.) J.F. Gmelin
* . 1צבע הכותרת ורוד ,סגול או ארגמן .העלים גדולים יותר ,שונים
מהנ״ל .עשבים רב־שנתיים נכרכים של בתי־גידול לחים =» 2
 . 2רוב העלים דמויי חץ ,צרים ואינם מחולקים לאונות .צבע
הכותרת ורוד או ארגמן .קוטר ההלקט כ־ 1.5ס״מ.
( 4ר״ש) ליד נחלים וביצות .נריר .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון.
 $sיוני-ספטמבר( .ציור  ! 1506צילום בעמ׳  .) 935טיפוס
התפוצה :טרופי.

לפופית החצים sagittata Poiret .1

(ראה שם נרדף)

*  . 2העלים מחולקים כעין כף היד ל־  7-5אונות .צבע הכותרת סגול.
קוטר ההלקט כ־ 1ס״מ.
( 4ר״ש) גדל בר ליד מים ובמשוכות .מצוי .גם תרבותי
במקומות רבים ב א ח .השרון! הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ! בקעת חולה ,בקעת כנרות.
פורח בעיקר בקיץ( .ציור  .) 1508טיפוס התפוצה :טרופי.

לפופית פפנית

(ראה שם נרדף)

1509

cairica (L.) Sweet.1
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חבלבל

C o n v o lv u lu s

עשבים בעלי גבעולים נכרכים או שרועים ,או בני־שיח .הפרחים יחידים או ערוכים בקבוצות ,כל
פרח מלווה ב־ 2חפיות .הגביע בן  5עלים .הכותרת דמוית משפך או פעמון ,בעלת  5קפולי אורך
ואוגן תמים (ציור  )90או לפעמים בעלת  5אונות .עמור־עלי  , 1צלקות ( 2ציור  .) 1501ההלקט
בן  2מגורות ונפתח על ידי  2קשוות ,בכל מגורה  2זרעים.
 . 1כל העלים בעלי פטוטרת ברורה! בסיס הטרף (לפחות של
עלי הגבעול האמצעיים) דמוי רומח או חץ או לב או מעוגל

=־• 2
 . 1עלי הגבעול יושבים או הטרף עובר בהדרגה לפטוטרת! בסיס
ב.עלי־גכיע
=> 11
טרף העלה אינו כנ״ל
 . 2התפרחות צפופות ודמויות קרקפת ,בנות  10-4פרחים ,נישאות
על עוקצים דקים .אורך הגביע  10-8מ״מ! עלי־הגביע שעירים
מאוד ומחודדים .הכותרת לבנה ,אורכה  15-12מ״מ.
♦ (ב״ש) סלעים ,ערוצי נחלים ונאות מדבר במדבריות חמים.
נדיר .הר הנגב! ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה.
 >$8אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1510טיפוס התפוצה :סודני.
תבלבל מגבב C. auricomus (A. Richard) Bhandari
(ראה שם נרדף)
3 >=.
 . 2התפרחות והפרחים אינם כנ״ל
 . 3הכותרת כחולה ,אורכה  10-8מ״מ ,והיא גדולה לכל היותר
פי  2מאורך הגביע .החפיות נמצאות ממש בתחתית הגביע,
אורכן כאורך הגביע או יותר .עשבים חד־שנתיים.
♦ (ח״ש) שרות בור ומקומות אבניים .מצוי .השרון! הג ל ל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
1511
 >$sפברואר-מאי( .ציור  .) 1511טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
תבלבל סיצילי C. sicuius L.
* .3הכותרת אינה כחולה ,אורכה  40-15מ״מ (לעתים רחוקות
=> 4
 15-8מ״מ) .החפיות מרוחקות מבסיס הגביע
 .4הגביע מכוסה שערות ארוכות ,אורכו  15-8מ״מ! עלי־הגביע
עשבוניים בחלקם העליון .ההלקט מכוסה שערות צמר .אורך
הכותרת  40-30מ״מ ,צבעה לבן או קרם.
( +ר״ש) שדות תבואה ושדות בור בעיקר על קרקעות כברות.
נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה! הגולן,
הגלעד.
& מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1512טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
ח  3ל3ל שעיר C. betonicifolius Miller
=> 5
הגביע וההלקט שונים מהנ״ל
עלי־הגביע מסתיימים באופן פתאומי בחור דק שאורכו 3-1.5
מ״מ (ציור  1513ב) .אורך הכותרת  20-15מ״מ ,צבעה ורוד
(לעתים רחוקות לבן) .עוקץ הפרי מעובה וכפוף כלפי מטה.
עשבים חד־שנתיים.
♦ (ח״ש) בתה וחורש .מצוי .חוף הגליל ,השרון! הגליל הע 
ליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה! בקעת כנרות :הגולן ,עמון.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 1513טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
ח  3ל 3ל סורי C. coelesyriacus Boiss.

מ שפחת החבלבליים
*. 5

עלי־הגביע אינם מסתיימים כנ״ל ,או מסתיימים בחוד רק
שאורכו אינו עולה על  1מ״מ .עשבים רב־שנתיים על פי רוב
=נ>
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אורך הכותרת  10-8מ״מ ,אורכה כפול מאורך הגביע ,צבעה
ותר .צמחי מדבר.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקעות חוליות או ערוצי נחלים במדבר.
נדיר .מערב הנגב! הערבה.
 $מאי( .ציור  .) 1514טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
חבל 3ל מצרי C. fatmensis G. Kunze

* . 6אורך הכותרת  40-15מ״מ ,אורכה עולה לפחות פי שלושה
על אורך הגביע
=> 7
 . 7צבע הכותרת מבפנים צהוב כגפרית .הגבעולים ,העלים ועלי־
הגביע מכוסים בצפיפות שערות קצרות מהודקות.
( 4ר״ש) שדות תבואה ושדות בור .מצוי .עמק עכו ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה :בקעת כנרות :הגולן.
אפריל-יוני( .ציור  .) 1515טיפוס התפוצה :מזרח-ים־
תיכוני.
(ראה שם נרדף)
חבלפל אךצןשךאלי C. palaestinus Boiss.
צבע הכותרת מבפנים ורוד או ארגמן או לבן ואם הצבע קרם
=> 8
הצמחים קירחים.
צבע הכותרת לבן או קרם .צמחים קירחים על פי רוב .העלים
=> 9
תמימים או משוננים.
צבע הכותרת ורוד או ארגמן .צמחים שעירים .העלים בעלי
=> 10
אונות או חרוקים
צבע הכותרת לבן (ארגמן חיוור לאורך הקיפולים מבחק),
לעיתים רחוקות ורוד ,אורכה  2ס״מ .עוקצי הפרחים שווים
בדרך כלל באורכם לעלים .נצרים צעירים שעירים לפעמים.
( 4ר״ש) שדות מעוברים ,שדות בור וצומח עשבוני ,בעיקר
על קרקעות כבדות .נפוץ מאור כעשב רע (מתרבה גם על ידי
קטעי קנה־שורש) .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת•,
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-נובמבר( .ציור  .) 1516טיפוס התפוצה :צפוני -
טרופי.
השירה c. amnsis L.
חבלבל
־ TV
 “ I־־ “ I
צבע הכותרת קרם ,לבן רק בצמחי החרמון ,אורכה 0 3״מ
או יותר .עוקצי הפרחים ארוכים בהרבה מהעלים .העלים
העליונים דמויי סרגל לפעמים.
( 4ר״ש) שדות תבואה ,שדות בור וצומח עשבוני .מצוי.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1517טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
חכלבל רפואי c . scammonia L.
1517
 )8( . 10אורך עלי־הגביע  10-8מ״מ .העלים (לפחות העליונים)
בעלי אונות דמויות סרגל ,ארוכות ,קהות בראשן פחות או
יותר.
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משפחת החבלבליים
♦ (ר״ש) שדות בור ,צומח עשבוני ,משוכות וערוצי נחלים
בערבות ובמדבריות .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
מרס־יוני( .ציור  .) 1518טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
חבלבל כפני C. althaeoides L.
) . 1אורך עלי־הגביע  ) 7-(6-5מ״מ .העלים חרוקים ובעלי אונות!
אונות העלים אינן דמויות סרגל ,אונות העלים הצעירים חרות
באופן ניכר.
♦ (ח״ש או ר״ש) שדות תבואה ושדות בור ,בעיקר על
קרקעות כברות .נפוץ .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון
^ הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,עמק בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 1519טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
חבל 3ל המשי C. stachydifolius Choisy
 ) 1( . 11עשב רב־שנתי של החרמון! נמוך ,מרובה גבעולים קצרים,
דחוסים ומהודקים אל הקרקע .אורך הכותרת  1.5-1ס״מ,
אורכה פי  4מהגביע ,צבעה ורוד־צהבהב כצבע העור .ההלקט
בעל שערות בקדקרו.
♦ (ר״ש) קרקעית דולינות! רום  2,800-1,900מ /נ פ ק.
החרמון.
& יולי-אוגוסט .טיפוס התפתה :יס־תיכוני הררי.
ח 3ל 3ל הלבנון C. libanoticus Boiss.

=>12
צמחים שונים מהנ״ל.
 . 12הפרחים חסרי עוקצים וערוכים בתפרחות צפופות דמויות
שיבולים או קרקפות! התפרחות נישאות על עוקצים או
מ״מ =>13
יושבות .אורך עלי־הגביע(15-10)-7
 . 12הפרחים בעלי עוקצים וערוכים יחידים (או  )2-1בחיקי עלים
§ או בקבוצות דלילות הנישאות על עוקצי תפרחת ארוכים,
 '1ואם התפרחת דמוית קרקפת ,הפרחים מוקפים עלים ארוכים
העולים באורכם על הפרחים .אורך הגביע  )9-( 8-3מ״מ
־=> 16
קבוצות הפרחים יושבות או נישאות על עוקצים שאינם מגיעים
=>14
באורכם ל־0 1״מ
 . 13קבוצות הפרחים נישאות על עוקצים העולים באורכם על 1
=>15
ס״מ
 . 14עשבים רב־שנתיים .צבע הכותרת לק־צהבהב .אורך הגביע
 15-10מ״מ .עורקי העלים בולטים מאוד בצדם התחתון
של העלים ושקועים באופן ברור בצדם העליון .ענפי הצמח
שרועים ,אורכם  40ס״מ ויותר.
( +ר״ש) חולות חוף הים־התיכון וגבעות כורכר .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1520טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
תבלבל החוף c. secundus Desr.

משפחת החבלבליים
* . 14בן־שיח זקוף .צבע הכותרת לק־ורדרד .אורך הגביע כ־10
מ״מ .עורקי העלים אינם כנ״ל .הענפים הפורחים קצרים
כרגיל מ־0 40״מ ,הענפים הישנים קוצניים בקצותיהם על פי
רוב.
( 4ב״ש) קרקעות חוליות ,חולות מדבר פנימיים .מצוי.
דרומה של פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :הערבה.
 $ gאפריל-מאי( .ציור  .) 1521טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

חבלפל צמיר C. lanatus Vahl
 ) 13( . 15שערות הצמח צפופות מאוד ורכות ,צבען כצבע החלודה.
עלי הגבעול דמויי ביצה או אזמל ,רוחבם עולה על  4מ״מ:
העורקים שקועים בצדם העליון של העלים .אורך הגביע כ־10
מ״מ.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות פנימיים במדבר .נדיר .צפון הנגב,
הר הנגב :בקעת יס־המלח :אדום.
מרס-יוני( .ציור  : 1522צילום בעמ׳  .)970טיפוס התפוצה :
מזרח סהרו־ערבי.
חכלפל מעפל c. spicatus Peter
* . 15שערות הצמח אינן צפופות ,אפורות .עלי־הגבעול דמויי סרגל
או אזמל ,רוחבם  4-3מ״מ :העורקים אינם שקועים בצדם
העליון של העלים .אורך הגביע  7מ״מ.
( 4ר״ש) עבר הירדן .נדיר.
י $אביב .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.
נאסף פעם אחת בעבר הירדן במקום לא ידוע.

חבלפל עבר־הןךךן C. jordanensis Sa‘ad
 ) 12( . 16עשבים חד־שנתיים .הפרחים יחידים בחיקי העלים,
יושבים או נישאים על עוקצים שאורכם אינן עולה על אורך
־־?> 17
העלים שמחיקם הם יוצאים
* . 16עשבים רב־שנתיים ובני־שיח .הפרחים ערוכים בקבוצות הניש 
אות על עוקצים שאורכם עולה על אורך העלה שמחיקם הם
=> 19
יוצאים
 . 17השחלה וההלקט קירחים .אורך הכותרת  9מ״מ ,צינורה
צהבהב והאוגן כחול .אורך הגביע  4מ״מ .עוקצי הפרחים
ארוכים מהפרחים.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות .נ פ ק מאוד .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון,
ארוס.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1523טיפוס התפוצה :צפון ים־
תיכוני.

חבלבל עךין C. pentapetaloides L.
=> 18
* . 17השחלה וההלקט שעירים .אורך הגביע.אינו כנ״ל
 . 18אורך הכותרת אינו עולה על  12מ״מ :אוגן הכותרת ורוד.
אורך הגביע  3מ״מ .הפרחים יושבים כמעט.
( 4ח״ש) שרות תרבות ושדות בור .מצוי .הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה :הגלעד,
עמון ,מואב.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 1524טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.

חבלפל גלוני C. humiiis jacq.
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משפחת החבלבליים
* . 18אורך הכותרת  30-20מ״מ ,צבעה כחול בחלקה העליון ,לבן
בחלקה האמצעי וצהבהב בבסיסה .אורך הגביע  8-5מ״מ.
הפרחים נישאים על עוקצים ארוכים.
♦ (ח״ש) צמח גינות פליט־תרבות .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הרי יהודה.
 $אפדיל-יולי( .ציור  .) 1525טיפוס התפוצה :מעדב ים־
תיכוני.

חכלפל קזלש־גוני C. tricolor L.
=> 20
 ) 16( . 19השחלה וההלקט שעירים
* . 19השחלה וההלקט קירחים (לעתים רחוקות השחלה שעירה
=־21 -
במקצת בחלקה העליון)
 .20בן־שיח  :הענפים נושאי הפרחים זקופים ואשונים ! הגבעולים
והעלים אפורים־מבריקים ,מכוסים בצפיפות שערות משי הדו 
קות.
♦ (ב״ש) גבעות אבניות ,סלעים וערוצים סלעיים .מצוי.
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הד הנגב ,דרום
הנגב :מרבר יהודה.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1526טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.

ח3ל3ל זיתני C. oleifolius Desr.
* . 20עשב רב־שנתי! הגבעולים ארוכים ,מתרוממים או שרועים,
אינם אשונים :הגבעולים והעלים ירוקים ,בעלי שעדות רכות
ומפושקות בחלק התחתון של הענפים.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה .מצוי .השרון! הגליל העליון ,הג ל ל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ! בקעת חולה !
החרמון ,הגולן.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1527טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

חבלנל איטלקי C. cantabrica L.
 ) 19( . 21אורך הכותרת  25-20מ״מ .עלי־הגביע גלדניים ,אורכם
 5-3מ״מ .עשב רב־שנתי ,דמוי שיח ,כדורי כמעט ,גובהו
0 80-50״מ ,בעל ענפים מפושקים וסבוכים ,מוקשים ודוקרניים
במידת־מה.
♦ (ר״ש) בתות ספר ,צומח עשבוני וסלעים .נפוץ מאוד.
חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב! בקעת ח ל ה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3אפריל-יולי( .ציור  ! 1528צילום בעט׳  .)932טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
1

חבל 3ל השיח C. dorycnium L.

 . 21אורך הכותרת  15-10מ״מ .עלי־הגביע עשבוניים וירוקים
בחלקם העליון ,אורכם  7-5מ״מ .הענפים מסועפים רק
בבסיסם.
♦ (ר״ש) ליד מעונות אדם במדבר .נדיר .ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח! הגולן ,מואב.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1529טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

חבל3ל מרבדי C. pilosellifolius Desr.
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חבלבלן Calystegia
עשבים רב־שנתיים ,נכרכים או משתרעים ,קירחים כרגיל ,בעלי קנה־שורש או שלוחות .העלים בעלי
פטוטרת ,תמימים .הפרחים נישאים על עוקץ ארוך ,על פי רוב יחידים בחיקי העלים :החפיות
גדולות ,נגדיות ,אינן מרוחקות מבסיס הגביע ועוטפות אותו פחות או יותר .הגביע בן  5עלים שווים
כמעט .הכותרת דמרת משפך או פעמון ,בעלת  5קיפולי אורך ,האוגן חסר אונות ברורות .האבקנים
אינם בולטים מתוך הכותרת .עמוד־עלי  : 1צלקות  , 2גדולות ,הגבול ביניהן לבין עמוד־העלי ברור.
ההלקט כדורי ,מכיל  4זרעים ונפתח על ידי  4קשוות.
 . 1צמחים שרועים של חולות חוף הים  :הגבעולים אינ ם(או כמעט
אינם) נכרכים .העלים דמויי כליה ,עגולים כמעט ,אורכם אינו
עולה על רוחבם .צבע הכותרת ורוד.
( 4ר״ש) חולות חוף הים בצפון הארץ .נדיר מאוד .חוף
הגליל.
 $מאי־יולי .טיפוס התפוצה :ים תיכוני.

חבלנלן עגיל־עלים C. soidaneiia (L.) R. Br.
* . 1צמחים מטפסים הגדלים בבתי־גידול לחים :הגבעולים נכרכים.
העלים דמויי חץ פחות או יותר ,ארוכים פי  3לפחות מרוחבם.
צבע הכותרת לבן או קרם.
( 4ר״ש) ליד מים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן :הגולן ,הגלעד.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1530טיפוס התפוצה :בעיקר אירו־
סיבירי.
חבלבלן המ שנות ,.( R. Br.
(ראה שם נרדף)

כ שות Cuscuta
טפילים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,חסרי עלים ובעלי גבעולים נימיים מסתעפים ונכרכים .הפרחים
קטנים ,לבנבנים ,ערוכים על פי רוב בקרקפות (ציור  .) 1539הגביע והכותרת בני  5-4אונות .האבקנים
מעורים בכותרת ,מספרם כמספר אונות הכותרת :בין בסיסי הדרים יושבים על צינור הכותרת קשקשים
מצויצים או משוננים .השחלה עלית ,בת  2מגורות ו־ 4ביציות :עמודי־עלי  . 2-1ההלקט קרומי ,נפתח
על ידי מכסה או נקרע באופן בלתי רגולרי.
שם הסוג פשית הוא נקבה ולא זכר כפי שנחשב ^ Flora Palaestinaובמגרירים שונים .על כן שונה
תואר המין של  5מינים בהתאם.
.1

עמוד־עלי  . 1עובי הגבעולים  2-1מ״מ .הפרחים ערוכים
באשכול מוארך פחות או יותר .טפיל בעיקר על שיחים ועצים.
( 4ר״ש) קרקעות כבדות .נפוץ בעיקר לאורך מישור החוף
ובקעת הירדן .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן :הגולן.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1531טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
כשות גסה Vahi
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*. 1

.2

עמודי־עלי  2או שתי הצלקות יושבות .עובי הגבעולים קטן
מהנ״ל .הפרחים ערוכים בקרקפות או בסוכנים קטנים ■=> 2
עמודי־עלי אין :הצלקות יושבות ,גליליות .אונות הגביע וה 
כותרת מחודדות .ההלקטים קטנים מאוד ,עטופים בכותרת
שאינה נושרת .הזרעים מרושתים .קוטר התפרחת  0.5ס״מ.
צבעה לבךורדרד.
()Phiomis
לשלהבית
במיוחד
ניטפל
♦ (ח״ש)
ולמרוביון ( : )Marrubiumרום  2,100-1,680מ׳ .מצוי .החרמון.
& קיץ .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני הרד.
כשות קוטשי C. kotschyana Boiss.
=> 3
עמודי־עלי . 2
הצלקות דמויות גולה .ההלקט דמוי כדור פחוס מלמעלה,
קוטרו  3-2מ״מ.
♦ (ח״ש) טפיל על צמחים רבים ,במיוחד על צמחי מספוא
(כגון תלתן אלכסנדרוני ,אספסת תרבותית) :בעיקר שדות
וצדי דרכים ,בתי־שלחין .נ פ ק מאוד .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן,
הערבה :הגולן.
מאי-דצמבר( .ציור  : 1533צילום בעם׳  .)960טיפוס
התפוצה :אמריקאי.
מוצאו מארה״ב :הוכנס ארצה כנראה אחרי מלחמת העולם
הראשונה ,אך התחיל להתפשט ב א ק בעיקר החל משנות
הששים ,עם התרחבות היקף גידולי השלחין ב א ק .בשנות
השמונים מתפשט לאורך צרי דרכים.
כשות השדות C. campestris Yuncker

ר .כותרת פרושה

ד .כותרת פרושה

1535

=־> 4
הצלקות מוארכות (ציור  1534ה)
הפרחים נישאים על עוקצים וערוכים בתפרחות דמויות סוכך:
=> 5
אורך העוקצים כאורך הפרח או עולה עליו בהרבה
הפרחים יושבים או כמעט יושבים וערוכים בקרקפות => 6
הגביע קטוע ,אונותיו בלתי ברורות .עוקצי הפרחים ארוכים
בהרבה מהפרחים .עלי־גביע ,עלי־כותרת ואבקנים . 5
♦ (ח״ש) ניטפל במיוחד אל בני־שיח ושיחים (כגון  :ינבוט,
רותם ,מלוח קיפח) :קרקעות כבדות .נדיר .בקעת יס־המלח.
יוני-יולי( .ציור  .) 1534טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
 3שות בבלית C. babylonica Choisy

אונות הגביע ברורות .עוקצי הפרחים אינם ארוכים מהפרחים.
עלי גביע ,עלי־כותרת ואבקנים  ,4לעתים וחוקות בחלק מן
הפרחים . 5
♦ (ח״ש) ניטפל בעיקר אל קטניות תרבות ואל בני־שיח
(כגון :שברק קוצני ,קורנית מקורקפת) קרקעות כבדות .מצוי.
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הרי יהודה :בקעת כנרות ,מדבר
יהודה :אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1535טיפוס התפוצה :אירנו־טותי.

כשות העקצים C. pedicellata Ledeb.
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( )4הגביע רמוי קערית ,קצר מצינור הכותרת ואינו מהודק
אליה .פתיחת ההלקט בלתי רגולרית .קוטר הקרקפת 5.5
מ״מ .אורך הפרח  3-2.5מ״מ .אונות הכותרת אינן מפושקות
לצדדים.
♦ (ח״ש) ניטפל אל צמחי הגה מצוי ,לוטוס הביצות ואחרים !
קרקעות כבדות .נדיר .בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הערבה.
& מרס-יולי( .ציורים  .) 1539 , 1536טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.

כעזות 3נר1ת C. gennesaretana Sroelov
הגביע רמוי פעמון ,שווה כמעט באורכו לצינור הכותרת
=> 7
והדוק אליו .ההלקט נפתח לרוחבו בקרבת בסיסו
הגביע והכותרת בעלי ( 4לעתים רחוקות  ) 3אונות (ציור
 1537ג); קצות אונות הכותרת כפופים במקצת כלפי פנים.
הגבעולים אדמרמיס .קוטר הקרקפת כ־ 5-4מ״מ .אורך הפרח
כ־ 2-1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) טפיל על פי רוב על צמחי בתה (ביחוד על סירה
קוצנית) .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה; בקעת
כנרות :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-יוני( .ציורים  .) 1540 , 1537טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.
נשית אךצישךאלית C. palaestina Boiss.
הגביע והכותרת בעלי  5אונות(לעתים רחוקות בחלק מהפרחים
=> 8
 4אונות) .אורך הפרחים  4-2מ״מ
ט פ ל על הפשתה התרבותית .אורך הפרחים  4-3מ״מ .הגב
עולים כמעט אינם מסועפים .הגביע קרומי 3-2.5 ,מ״מ,
אונותיו משולשות ,חדות .קשקשי הכותרת מחולקים ל־2
אונות מצויצות .עמורי־העלי(כולל הצלקות) קצרים מהשחלה
בזמן הפריחה.
♦ (ח״ש) שרות פשתה תרבותית .נריר מאור .השפלה.
& אפריל-מאי( .ציורים  .) 1541 ,1538טיפוס התפוצה :אירו־
סיבירי ,יט־תיכוני ואירנו־טורני.

כשות הפשתה C. epiiinum Weihe

*ג}T T T r
ג .כותרת פרושה

1537

1538
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=*> 9
צמחים שונים מהנ״ל
אורך הגביע  3-2.5מ״מ :אונות הגביע רחבות ,דמויות ביצה
הפוכה ומסתיימות בקצה בשרני(ציור  1542ג) .קוטר הקרקפות
( 12-8)- 7מ״מ .הגבעולים עבים באופן יחסי .צמחי הגלילות
הצפוניות של ה א ח.
יוני.
♦ (ח״ש) טפיל על שיחים ובני־שיח (כגון :מרוה משולשת,
פרע קטן־עלים) :חורש וגריגה .הגליל העליון ,הגליל התחתון:
הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1542טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.

פשות הגליל C. approximata Babington
ג .גכיע

* .9

=> 10
הגביע אינו כנ״ל .קוטר הקרקפת  ) 7-( 6-4מ״מ
 . 10הגביע מחולק לאונות ער מתחת למחצית אורכו :האונות
מעוכות ,גליליות כמעט ,מוארכות ובלתי מחודדות .אורך
עמורי־העלי (כולל הצלקות) כאורך השחלה או גדול מזה
(ציור  1543ד).
♦ (ח״ש) טפיל על בני־שיח ועשבים :בתה וערבות .מצוי.
נפוץ בדרום ה א ח יותר מאשר בצפונה .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגלעד ,מזרח עמון.
 #ינואר-מאי( .ציור  .) 1543טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.

כשות שטוחת־פרחים c. pianifiora Ten.

*  10אונות הגביע חרות ,משולשות עד דמויות ביצה ,אינן מעוכות
־=> 11
 . 11הגביע בשרני במקצת ,צבעו נוטה לארגמן :אונות הגביע
בעלות קרץ בגבן ,צורתן משולש רחב ,מחודד(ציור  1544ד).
אונות הכותרת אינן מפושקות לצדדים.
♦ (ח״ש) טפיל על בני־שיח של הבתה (כגון :סירה קוצנית,
קורנית מקורקפת ,אשבל ארצישראלי) .בתה .נדיר מאוד.
השרון :הכרמל ,הרי יהודה ,צפון הנגב :עמון.
< $ינואר-יוני( .ציור  .) 1544טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

פשות הקורנית C. epithymum (L.) L.

:jfyYVYi
) (nr? n o
ד .כותרת פרושה

 . 1הגביע קרומי ,לבן או צהבהב :אונות הגביע אינן בעלות
קרין .אונות הכותרת מפושקות לצדדים .ע מודי־ העלי(כולל
הצלקות) קצרים על פי רוב מהשחלה (ציור  1545ד).
♦ (ח״ש) טפיל כרגיל על עשבים .קרקעות בור וקרקעות
מעוברות .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה,
הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& ינואר-יוני( .ציור  .) 1545טיפוס התפוצה :יס־תיכוגי
ואירנו־טורני.

פשות קצרת־עלי C. brevistyla A. Braun
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boraginaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,לעתים רחוקות שיחים או עצים ,בדרך כלל הם מכוסים
בזיפים .העלים מסורגים וחסרי עלי־לוואי ,לעתים נדירות נגדיים ,על פי רוב תמימים .התפרחת חד־בדית,
מכונה עקרבית .הפרחים נכונים או לפעמים בלתי נכונים ,על פי רוב דו־מיניים .הגביע על פי רוב
בעל  5עלים או שיניים ,אינו נשיר ,כרגיל גדל ומתרחב עם הבשלת הפרי (״גביע פורה״) .הכותרת
גלגלית ,דמוית מסמר ,משפך ,פעמון או צינור ,בעלת  5אונות .אבקנים ( 5לעתים רחוקות פחות מזה).
השחלה עלית ,בנויה משני עלי־שחלה ומחולקת על ידי מחיצות מדומות ל־ 4מגורות ,לעתים רחוקות
השחלה בת  2מגורות בלבד :מספר הביציות במגורה 1או  : 2עמוד־העלי יושב בראש השחלה
(ציור  1551ד) או עולה מבין  4אונותיה (כמו בציור  .) 1567הפרי בן  4או  2פרודות או אגוזיות (לפעמים
מתפתחות רק  ,) 3-1לעתים רחוקות הפרי בית־גלעין.
עצים או שיחים גדולים ,גובהם  8-2מטרים .הפרי בית־גלעין.
=> עמ׳  527ערף Cordia
=>2
עשבים או בני־שיח .הפרי יבש ,בן  4-1פרודות
הכותרת בלתי נכונה ,דמוית משפך ובעלת אוגן אלכסוני ,כמעט דו־שפתנית (ציור  1588ב) ,אורכה
 40-10מ״מ .אורך הזירים גדול פעמים אחרות מאורך המאבקים.
=־• עט׳  539עכנאי Echium
=>3
הכותרת נכונה ,ואם בלתי נכונה ,אורך הזירים כאורך המאבקים לכל היותר
 . 3הגביע זעיר בזמן הפריחה :אונות הגביע בעלות שיניים בבסיסן! הגביע גדל בהרבה עם הבשלת
הפרי והופך פחוס מהצדדים ורו־ שפתני(ציור  1566ב).
=> עמ׳  532חספסת Asperugo
=>4
הגביע שונה מהנ״ל
 .4עמוד־העלי יושב בראש השחלה (ציורים  1548ה  : 0 1 5 5 1 ,הצלקת דמוית חרוט או מרצע .התפרחת
חסרת חפים (ציור  1550א) .הפרחים לבנים על פי רוב ,לעתים רחוקות צהובים.
=> עמ ׳  527עקץ־העקךב Heliotropium
=>5
עמוד־העלי יוצא מבין הפרודות או מבין אונות השחלה (ציור ) 1567
 . 5הכותרת גלגלית כמעט ,קוטרה  1ס״מ או יותר :אוגן הכותרת כחול ,סגול חיוור או כצבע בשר
חי :האונות דמויות ביצה ובעלות חוד דמוי מרצע בראשן .חמשת המאבקים ערוכים בצורת קונוס
ומסתיימים בחוד שזור .העלים נגדיים (העליונים לפעמים מסורגים).
=־> עט׳  542צמרורה Trichodesma
הכותרת והמאבקים אינם כנ״ל=6>5
 . 6בני־שיח מסועפים מאוד הגרלים בקרקעות חוליות כאזור החוף או במדבר :קליפת הענפים הישנים
=»7
לבנה .צבע הכותרת כחול או ארגמן
שאינם כנ״ל=>8
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לפעמים בני־שיח
 . 7הכותרת בלתי נכונה בעלת אוגן אלכסוני ,דו־שפתני  :לוע צינור הכותרת שעיר .הפרודות מגובששות.
=> עמ׳  531בר־עכנאי Echiochiion
* . 7הכותרת נכונה ,רמוית צינור ומתרחבת כלפי מעלה בהדרגה :לוע הצינור קירח .הפרודות חלקות,
מבריקות.
=> עמ ׳  530גלעינון Moitkiopsis
=> 9
 )6( . 8הפרודות חלולות בבסיסן ומוקפות כרגיל בטבעת ברורה
הפרודות אינן חלולות בבסיסן ואינן מוקפות בטבעת כנ״ל=־•14
התפרחות חסרות חפים .עשבים רב־שנתיים של מקומות צל=>10
*  . 9התפרחות בעלות חפים או נושאות עלים .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים של בתי־גידול שונים
=>11
הנ״ל
 . 10הכותרת דמוית צינור ,אורכה  20-15מ״מ ,צבעה לבן או לפעמים תכול (או סגול לאחר הייבוש).
=> עט׳  544סינפיטון Symphytum
* . 10הכותרת דמוית מסמר או גלגלית ,קוטרה כ־ 5מ״מ ,צבעה כחול.
= -3עמ׳ ? 544תנד ה Brunnera
 )9( . 11אורך הכותרת  3.5-3מ״מ ,אורך אונותיה כאורך הצינור או יותר מזה .עשבים חד־שנתיים
מדבריים קטנים.
=> עמ ׳  546בטנונית Gastrocotyle
=> 12
* . 11אורך הכותרת גדול מהנ״ל ,אונותיה קצרות מהצינור
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 . 12הפרודות בעלות כעין סדק אופקי עמוק ,מקביל לבסיסן ,בצדן הפונה למרכז הפרי .עשבים
חד־שנתיים של קרקעות חוליות.
=> עט׳  546הוךמוצקןה Hormuzakia
=» 13
הפרודות חסרות סדק כנ״ל
לוע הכותרת בעל  5קשקשים עבים בולטים :הקשקשים ארוכים כרוחבם או יותר מרוחבם ,מכוסים
פטמות או שערות קטיפה .הפרודות קירחות.
=> עט׳  542לעזון־הפר Anchusa
* . 13לוע הכותרת בעל טבעת שערות או בעל  5קבוצות שערות או קשקשים שעירים שרוחבם עולה על
אורכם .הפרודות מכוסות שערות קצרות מאוד.
עט׳ 545נוניאה Nonea
=>
( ) 8הפרודות מכוסות זיפים מאונקלים (שראשיהם כמו וו של חכה) => 15
=> 20
הפרודות אינן מכוסות זיפים מאונקלים כנ״ל
 . 15הפרודות  2או  . 1אונות הגביע צרות ודמויות מרצע ,עם הבשלת הפרי הן מתכופפות כלפי פנים
ונראות כעין צ פ תי חתול (ציור  1565ד) .על פני הפרודות גבשושים מאונקלים .צמחי ערבות
חד־שנתיים קטנים.
=» עמ׳  532רועזלמז Rocheiia
=> 16
* . 15הפרודות כרגיל  . 4אונות הגביע אינן כנ״ל
 . 16קוטר הפרי כולו  20-6מ״מ :הפרודות שוות ,מכוסות שיכים שראשיהם מאונקלים (ציורים ,572
=> 17
 .) 573עשבים רב־שנתיים או רו־שנתיים
* . 16קוטר הפרי קטן מ־ 6מ״מ :הפרודות אינן שוות זו לזו ,ואינן מכוסות שיכים כנ״ל .צמחי מדבר
=> 19
חר־שנתיים קטנים
 . 17עשבים מלבינים המכוסים כסות רקה של כעין שערות שיבה .התפרחת הפורה ארוכה ,דמוית
אשכול .קוטר הפרי  12-10מ״מ :הפרודות פחוסות מלמעלה (ציור  1572ב ).
־=> 18
* . 17עשבים קירחים נדירים .התפרחת הפודה אינה כנ״ל .קוטר הפרי  20מ״מ :הפרודות אינן פחוסות
מלמעלה.
 =< OS' 534טדכלנת Trachelanthus
=> עט׳  534לעזון־הפלב Cynoglossum
 . 18האבקנים חבויים בתוך הכותרת
* . 18האבקנים בולטים מתוך הכותרת ,ארוכים פי  2ממנה.
=> עט׳  534סולננת Soienanthus
 ) 16( . 19הפרי כולו רמוי פירמידה :הפרודות הבשלות נפרדות אחת-אחת מן המיבלט של מצעית
השחלה.
=» עט׳  531לפית Lappuia
* . 19הפרי כולו מוארך ,אינו דמוי פירמידה ,בעל צלעות אורך :הפרודות מעורות לכל אורכן במיבלט
של מצעית השחלה ואינן נפרדות אף אחרי ההבשלה.
=> עמ ׳  531שנןן Heterocaryum
 ) 14( .20הפרודות מעורות במיבלט דמוי הקונום של מצעית השחלה ,ואינן נפרדות ממנו וזו מזו אף
אחרי ההבשלה .צמחי מרכר חד־שנתיים.
=> עט  531 ,לפית Lappuia
=>21
נפרדות אחרי ההבשלה
 . 21כל פרורה מוקפת מלל קרומי רחב ,המלל גלול פנימה (בצרה העליון של הפרודה ,ציור ,) 1567
או( ב ח ר מון) שטוח פחות או יותר .צבע הכותרת סגול ,כחול־סגול ,או ארגמן .צמחים מלבינים־
מאפירים.
= OS' 532 •3הילל Paracaryum
חסרות מלל כנ״ל .הצמחים אינם מלבינים <=>22
=>23
כפופות כקשת ,צד כי ראשן קרוב לבסיסן הנישא על עוקץ
אינן כפופות כנ״ל =>24
 . 23הכותרת דמוית צינור ,בעלת אונות חרות קטנות המופנות לאחור (ציור  1585ג) .המאבקים בעלי
תוספת ארוכה בראשם.
= OS' 538 -3מציץ Podonosma
* . 23הכותרת דמוית מסמר ,בעלת אונות שאינן חדות .המאבקים חסרים תוספת כנ״ל.
=>  OS' 540אלקנה Alkanna
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=» 25
 )22( . 24הכותרת דמוית צינור ,רחבה ,אורכה  25-20מ״מ ,אונותיה קצרות מאוד
=> 26
* . 24הכותרת אינה כנ״ל
 . 25צמחים קירחים .בסיסי המאבקים בעלי תוספות הפונות לצדדים .עלי־הגבעול העליונים דמויי ביצה
הפוכה ובסיסט דמוי לב.
=> עט׳  538דונגית Cennthe
* . 25צמחים ויפניים .המאבקים חסרים תוספות בבסיסם .עלי־הגבעול העליונים אינם כנ״ל.
=־> עט׳  536סמ,קן Onosma
 )24( . 26התפרחות חסרות חפים ,לעתים רחוקות בעלות חפים בחלקן העליון בלבד .הפרודות חלקות
ומבריקות .עשבים חר־שנתייס עדינים של מקומות צל.
■=> עט׳  546זכריני Myosotis
=> 27
התפרחות בעלות חפים או עלים
 . 27הפרודות קבועות בצרן הקדמי על בסיס דמוי חרוט .הכותרת זעירה ,לועה חשוף .צמחי מדבר
חר־שנתיים קטנים.
=>  OS' 530מגסטומה (Ogastemma (Megastoma
=> 28
*  . 27הפרודות קבועות בבסיסיהן על מצעית שטוחה פחות או יותר
 . 28צבע הכותרת כחול או לבן :בתוך צינור הכותרת נמצאים פסי אורך שעירים או קטיפתיים.
עמוד־העלי אינו מפוצל.
=>  OS' 535גלעינית Buglossoides
*  . 28צבע הכותרת צהוב או תרוג ,לעתים רחוקות סגול או כחלחל; בתוך צינור הכותרת אין פסי אורך
כנ״ל .עמוד־העלי מפוצל ל־ 2או ל־.4
=־> עמ ׳  535אתבי ת Amebia

ערף C ordia
עצים או שיחים .העלים מסורגים או נגדיים כמעט ,מוארכים
או דמויי אזמל .התפרחות קיצוניות ,רווחות .הגביע בלתי נשיר,
בעל  5אונות או  8-3שיניים .הכותרת לבנה ,בעלת צינור גלילי
ו־  5-4או  8-6אונות .האבקנים בולטים מתוך הכותרת .השחלה
בת  4מגורות ,בכל מגורה ביצית  ; 1עמוד־העלי מחולק פעמיים
ל־ 2זרועות; הצלקות  .4הפרי בית־גלעין מוארך.
♦ (ע׳ או ש׳) נאות מדבר .נדיר .מדבר יהורה ,בקעת יס־המלח.
< $מאי-אוקטובר( .ציור  ; 1546צילום בעט׳  .) 951טיפוס התפוצה:
סודני.
מוגן על ידי החוק !

(ראה שם נרדף)

ערף המרפד sinensis Lam.
עלןץ־הע?ןךב Heliotropium

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .הפרחים יושבים או כמעט יושבים ,ערוכים על פי רוב
בתפרחות עקרביות חסרות חפים .הכותרת דמוית מסמר ,בעלת  5אונות ולפעמים בעלת שיניים בין האונות.
האבקנים קבועים על צינור הכותרת ,זיריהם קצרים מאוד .הצלקת מורחבת בבסיסה (ציור  1551ד) .הפרי
נפרד כרגיל ל־  4פרודות ,לפעמים הפרודות מאוחות שתים־שתים או כל ארבעתן יחד :לפעמים חלק
מהן מתנוון.
 . 1אונות הכותרת צהבהבות ,דמויות משולש צר :אוגן הכותרת
בעל קיפול בכל מפרץ שבין האונות :צינור הכותרת מכוסה
שערות משי מ ב ח ק ,קירח מבפנים .המאבקים קבועים בקרבת
לוע הכותרת .בני־שיח של קרקעות חוליות מדבריות.
♦ (ב״ש) קרקעות חוליות ,שולט בחולות נודדים .מצוי.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,רדום הנגב :הערבה:
אדום.
ג .כותרת (
מרס-אפריל( .ציור  .) 1547טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
1547
עלןץ־העיןךב הצהיב H. digynum (Forssk.) C. Chr.
(ראה שם נרדף)
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הכותרת לבנה ,האונות אינן כנ״ל .המאבקים קבועים בגובה
=> 2
אמצע צינור הכותרת או למטה מזה
הכותרת בעלת  5שיניים זקופות וערוכות לסרוגין עם האונות.
המאבקים ארוכים .הצלקת מסתיימת במכחול של שערות.
עשבים חד־שנתיים נמוכים בעלי גבעול זקוף וזיפים קשים
ומפושקים פחות או יותר.
♦ (ח״ש) סלעים .מצוי .עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב ,דרום
הנגב! הגלבוע ,הערבה! הגולן.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  ! 1548צילום בעט׳  .)973טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

עקץ־העקרב הארם־צובאי H. myosotoides Banks et Soiander
=> 3
בין אונות הכותרת אין שיניים כנ״ל
הצלקת דמוית קונוס ,אורכה שווה לרוחבה או קטן מרוחבה
׳=> 4
=> 6
אורך הצלקת גדול מרוחבה
צינור הכותרת שעיר מבפנים ובעל צלעות אורך שעירות ,כל
צלע מסתיימת בשן שעירה .המאבקים קבועים מתחת לאמצע
צינור הכותרת .עשבים חד־שנתיים בעלי שערות רכות ארוכות.
♦ (ח״ש) שדות תרבות ,שדות בור ובתי־גידול מופרעים.
נפוץ .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מרבד שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! הגולן.
♦ מאי-אוקטובר( .ציור  .) 1549טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

עקץ ־העקרב השעיר FL hirsutissimum Grauer
צינור הכותרת קירח מבפנים ,ואין לו לא צלעות אורך שעירות
=> 5
ולא שיניים שעירות
עשבים חד־שנתיים .הפרחים בעלי ריח נעים (כולם בעלי
כותרת לבנה)! אורך הכותרת  5-4מ״מ! צינור הכותרת ארוך
רק במקצת מאוגן הכותרת .המאבקים קצרים.
♦ (ח״ש) שדות ובתה .נדיר .חוף הכרמל ,השתן ,פלשת!
הכרמל ,שומרון ,השפלה! בקעת ים־המלח! הגלעד.
& מאי-נובמבר( .ציור  .) 1550טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

עיקץ־העל^ב הדיחני H. suaveolens MB.
בני־שיח צהבהבים של מדבר .הפרחים חסרי ריח (חלקם בעלי
כותרת לבנה וחלקם בעלי כותרת צהובה) :אורך הכותרת 8
מ״מ :צינור הכותרת ארוך בהרבה מאוגן הכותרת .המאבקים
ארוכים.
♦ (ב״ש) ערוצים וסלעים במדבריות חמים .מצוי .צפון
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים המלח,
הערבה :אדום.
< $ינואר-אפריל( .ציור  : 1551צילום בעט׳  .)973טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.

עקץ־העקךב המרבה H. arbainense Fresen.
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( )3העלים דמויי אזמל ,ארוכים יותר מפי שניים מרוחבם,
שפתם גלית .בני־שיח מדבריים.
♦ (ב״ש) ערוצים במדבריות חמים .מצוי .הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה!
אדום.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 1552טיפוס התפוצה :סורני וסהרו־
ערבי.
עקץ־העלןךב הגל1ני H. bacciferum Forssk.
(ראה שם נרדף)

*  . 6העלים דמויי ביצה או דמויי אליפסה או עגולים ,אורכם
אינו עולה על פי שניים מרוחבם ,שפתם אינה גלית .עשבים
=־> 7
חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח
 . 7עמור־העלי ארוך מהצלקת .הפרי בעל פרודה אחת המכילה
רק זרע יחיד ,הפרודה גדולה ( 4-3מ״מ) ,פחוסה בצדה
האחד וקמורה בצדה השני ומעובה בשפתה ,אונות הגביע כותרת פרושה
אינן מתפשקות לצדדים בזמן הבשלת הפרי והגביע נושר יחד
עם הפרי.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות מוצפות בחורף .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה ,הר הנגב! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,ערבות היררן ,בקעת יס־המלח ! החרמון ,הגולן.
 $5מרס-אוקטובר( .ציור  .) 1553טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
עקץ־העקךב השרוע H. supinum L.
*. 7

עמוד־העלי קצר בהרבה מהצלקת .הפרודות כרגיל  ,4קטנות,
=> 8
דמויות ביצה או בעלות  3מקצועות
הכותרת שעירה בצרה הפנימי ,אורכה  10-7מ״מ .הגביע קצר
במידה ניכרת מצינור הכותרת .צמחי בקעת ים־המלח.
( 4ר״ש) חלוקי נחלים בערוצים ובשטחים בהם הים נסוג.
נדיר .בקעת יט־המלח.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1554טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
עלןץ־העקךב ןם־המלחי H. maris-mortui Zohary

*8

הכותרת אינה שעירה בצדה הפנימי ,אורכה  6-4מ״מ .הגביע
=> 9
ארוך כאורך צינור הכותרת או קצר ממנו במקצת
בן־שיח של גבעות גיר וקרקעות מדבר .אונות הכותרת חדות
ובעלות חור קצר המופנה כלפי פנים .העלים עגולים פחות
או יותר ,מרביתם בגודל  1ס״מ .הגביע נשאר זמן מה על
הגבעול לאחר שנשרו מתוכו הפרודות.
♦ (ב״ש) בתות וערבות .נ פ ק מאור .עמק עכו ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
אפדיל-ספטמבר( .ציור  .) 1555טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
עילןךהעקךב עגל־העלים H. rotundifoiium Lehm.

.8

.9
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*  .9עשבים חד־שנתיים של קרקעות מעובדות וצרי דרכים .אונות
הכותרת אינן כנ״ל .העלים גדולים מהנ״ל ,דמויי ביצה או
=־• 10
אליפסה
 . 10צמחים מלבינים .המאבקים מסתיימים בחור הכפוף פנימה.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל הע 
ליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,ררום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
ימ־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 1556טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני.
עקץ־העקךב האפיר H. bovei Boiss.
* . 10צמחים ירוקים .המאבקים אינם מסתיימים בחור כפוף .אונות
הכותרת מעוגלות בראשן.
( 4ח״ש) שדות ,בתי־גידול מופרעים וצדי דרכים .נ פ ק
מאוד .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
ה עב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח; החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מאי-אוקטובר( .ציור  ! 1557צילום בעמ׳  .)973טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
עקץ־העקךב האירופי H. europaeum L.

גלעינון Moltkiopsis
בני־שיח אפורים המכוסים זיפים לבנים מהודקים ודפים מפושקים
מעטים וארוכים יותר היוצאים כל אחד מגבשושית .העלים מוקשים
ובעלי זיפים .התפרחות קצרות ,חר־צדדיות ,בעלות חפים .הכותרת
רמוית צינור ,מתרחבת בראשה ,כחולה ,שעירה מ ב ח ק .האבקנים
ב .כותרת קבועים בלוע הכותרת ,זיריהם בלתי שווים .הפרודות חלקות ,מב־
( 4ב״ש) חולות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת! מערב הנגב,
דרום הנגב! בקעת יס־המלח ,הערבה! אדום.
מרס-מאי( .ציור  ! 1558צילום בעט׳  .)931טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
גלעינון החוף M. ciliata (Forssk.) I.M. Johnston
(ראה שם נרדף)

ד .גביע
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מג  0ט 1מ ה )Ogastemma (Megastoma

״(  p f Y Vעשבים חר־שנתיים קטנים .העלים דמויי סרגל ,מכוסי שערות דפניות.
^  .ו התפרחת חד־צררית .הפרחים יושבים .הכותרת דמוית פעמון ,לבנה,
קצרה מהגביע ,אורכה כמעט  3מ״מ .הפרודות  , 4מגובששות,
ג .כותרת
קבועות בצדן הפנימי על מצעית השחלה דמוית הפירמידה.
( 4ח״ש) חול מדבר הנוצר מאבן־חול נובית ו מג תי ט .נדיר .דרום
הנגב! הערבה! אדום.
י  $מרס-מאי( .ציור  .) 1559טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף)
ה .פרודות
מגסטומה זעירה 0 . pusillum (Bonnet et Barratte) Brummitt
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בר־עכנאי Echiochilon
בני־שיח נמוכים ,הגדלים בחולות החוף והמדבר (ב א ח) ,בעלי
ענפים מפותלים .העלים שעירים ,על פי רוב מסורגים  .הגביע בעל
אונות בלתי שוות .הכותרת בלתי נכונה ,צינורה צר וכפוף במקצת,
לועה שעיר ,צבעה תכול; אוגן הכותרת דו־שפתגי ,השפה העליונה
בעלת  2אונות ,התחתונה בעלת  3אונות .המאבקים חבויים בתוך
צינור הכותרת וכמעט יושבים .עמוד־העלי חבוי בתוך הכותרת:
הצלקת בת  2אונות .הפרודות מגובששות.
( 4ב״ש) חולות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת; צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! הערבה! אדום.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1560טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

בר־עכנאי שייחני E. fruticosum Desf.
לפית Lappula
עשבים חר־שנתיים(בארץ) בעלי עלים צרים .הפרחים קטנים ,יושבים או קצת עוקץ .הגביע קצר רק במקצת
מהכותרת ומחולק כמעט עד בסיסו .הכותרת כחלחלה ,דמוית צינור או פעמון ,בעלת  5קשקשים זעירים
בלועה .המאבקים ארוכים מהזירים .עמור־העלי חכר כתוך הכותרת .הפרי כולו דמוי פירמידה :פרודות ,4
שוות זו לזו ,זקופות ,כל פרודה דמוית מנסרה ובעלת זיזים חדים ,כולן מעורות במיבלט של מצעית
השחלה :אחר הבשלתן הן ניתקות אחת־אחת.
 . 1הפרודות בעלות זיזים גסים ואינן מצוידות בזיפים המאונקלים
בראשיהם .אורך צינור הכותרת  2.5מ״מ.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה! עמץ ,מואב ,אדום.
< $פברואר-אפריל( .ציור  .) 1561טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

לפית שפנית L. spinocarpos (Forssk.) Ascherson

* . 1הפרודות מצוידות לאורך שפותיהן בזיפים שראשיהם מאונקלים.
אורך צינור הכותרת  1.3מ״מ.
( 4ח״ש) מדבר .נדיר .אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1562טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

לפית חסרת־עקץ L. sessiliflora (Boiss.) Guerke
שנין Heterocaryum
עשבים חד־שנתיים קטנים הנבדלים מלפית בעיקר בצורה המוארכת של הפרי כולו ובצורת הפרודות:
הפרי בעל צלעות אורך ואינו דמוי■מנסרה;  4הפרודות מעורות במיבלט דמוי העמוד של מצעית השחלה ן
ואינן נפרדות אחר הבשלתן! שתיים מהן שונות משתי הנותרות .עשבים חד־שנתיים?.

 . 1אורך הפרי שווה פחות או יותר לרוחבו(כ־ 4מ״מ) :הפרודות
בעלות כנפיים רחבות .הגביע הפורה (והעוקץ) קצר מהפרי.
( 4ח״ש) קרקעות מדבר חוליות .נדיר .מדבר יהודה! מדבר
עמון ,אדום.
י&י אפריל( .ציור  .) 1563טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

שמן קטן H. subsessiie Vatke
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* . 1הפרי ארוך מרוחבו ( 7-6מ״מ) :הפרודות אינן בעלות כנפיים
רחבות .הגביע הפורה (והעוקץ) שווה באורכו לפרי או ארוך
ממנו.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נדיר .הר הנגב :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1564טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

:י

.C \/W

שמן שפני H. szovitsianum (Fischer et C.A. Meyer) A. DC.
ר^צליה Rochelia
T I V
x v4

עשבים חד־שנתיים ,קטנים וענפים .הפרחים קצרי עוקץ .הגביע בעל
|| ו|
 5עלים או אונות ,הגדלים לאחר הפריחה ומתכופפים כלפי פנים.
| |1ב.פוח
הכותרת זעירה ,דמוית משפך ושווה כמעט באורכה לגביע .האבקנים
?  )^0 0 9חבויים בתוך צינור הכותרת ,זיריהם קצרים מאוד :המאבקים בעלי
ג.כותרת \ |)||/תוספת בראשם .הצלקת דמוית גולה .הפרודות דמויות פירמידה,
מספרן  2או לפעמים  , 1פניהן מכוסות זיפים או שערות כוכביות
פיו™
(ציור  1565ד).
^
♦ (ח״ש) ערבות ,מדרונות אבניים .נדיר .הר הנגב :מדבר יהודה:
החרמון ,מזרח הגלעד ,אדום.
 $8אפריל-מאי( .ציור  .) 1565טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

רויצלןה דו־זחנית R. disperma (L. fii.) C. Koch
חספסת Asperugo
עשבים חר־שנתיים שרועים ,מחוספסים או מכוסים שערות קשות
המופנות לאחור ,בעלי גבעולים מזוותים .הפרחים חיקיים ,ערוכים
בקבוצות קטנות .הגביע בעל  5אונות בזמן הפריחה :בין כל  2אונות
הגביע נמצאות  2שיניים קטנות :אחרי הפריחה גדל הגביע ונעשה
פחוס מן הצדדים ,כעין ארנק בעל  2קשוות רחבות ,האחת בעלת
 ,7השנייה בעלת  8שיניים או אונות(ציור  1566ה) .הכותרת זעירה,
כחלחלה עם גוון אדמדם ,דמוית משפך ,כמעט ואינה עולה על
אורך הגביע ,בלוע הכותרת  5קשקשים קטנים .האבקנים חבויים
בתוך הכותרת ויושבים כמעט .הצלקת דמוית גולה .פרודות ,4
פחוסות מהצדדים ,מגובששות.
♦ (ח״ש) אשפתות ,מרבצי עדרים ומקומות צל .מצוי .השרון:
הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 1566טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

חספסת שרועה A. procumbens L.

הילל Paracaryum
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .אפרפרים ,מכוסים שכבת לבד דקה .הפרחים קטנים .הכותרת דמוית
משפך ,בעלת  5קשקשים קטנים בלועה .האבקנים חבויים כרגיל בתוך הכותרת ,המאבקים ארוכים
מהזירים .הצלקת דמוית גולה .פרודות  ,4מגובששות או חלקות פחות או יותר ומעורות במיבלט על
מצעית השחלה .שפת הפרודה שטוחה או נפוחה וגלולה פנימה (ציור  ,) 1567או בעלת אונה גלולה,
שטוחה או קעורה במקצת.

משפחת הזיפניים
 . 1עשבים רב־שנתיים של החרמון .שפת הפרודה שטוחה או
=> 2
קעורה במקצת
* . 1עשבים רב־שנתיים או חד־שנתיים .שפת הפרודה גלולה פנימה
=־> 3
 . 2הפרודות מגובששות במקצת ומוקפות שפה משוננת רחבה.
צבע הכותרת כחול־סגול.
( 4ר״ש) מדרונות הרים מוכי־רוח; רום  2,800-2,200מ׳.
מצוי .החרמון.
 #מאי-אוקטובר .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
הילל החןמון P. lithospermifolium (Lam.) Grande

*  . 2הפרודות חלקות ,שפתן תמימה .צבע הכותרת כחול.
( 4ר״ש) מדרונות יבשים .נריר .החרמון.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
הילל מבריק P. lamprocarpum Boiss.
 ) 1( . 3עשבים רב־שנתיים .צבע הכותרת סגול כהה או חוס־ארגמן,
אורכה  6-4מ״מ .רוחב הפרורה  6-4מ״מ .עלי־הגבעולים
יושבים.
( 4ר״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .מערב הנגב .הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציורים  .) 1570 , 1567טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי ומערב אירנו־טורני.
הילל מקמט P. rugulosum (DC.) Boiss.

*  . 3עשבים חד־שנתיים עדינים .צבע הכותרת כחול ,אורכה 2.5-1.5
מ״מ .רוחב הפרודה  3-2מ״מ .העלים בעלי פטוטרות קצרות.
( 4ח״ש) ערוצים על סלעים מגמתיים במדבר .נדיר מאוד.
דרום הנגב :אדום.
& מרס-אפריל( .ציורים  .) 1569 , 1568טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי ואירנו־טורני.
הילל קטן P. intermedium (Fresen.) Lipsky
*
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משפחת הזיפניים
טרכלנת Trachelanthus
 t־  v־:
עשבים רב־שנתיים קירחים ,בעלי עלים יושבים גדולים .הפרחים
דומים לפרחי דונגית .התפרחות דמויות סוכך מורכב .אורך הפרחים
כ־ 15מ״מ .הגביע בעל  5אונות מוארכות .הכותרת דמוית צינור,
ארוכה במקצת מהגביע ,מורחבת בחלקה העליון ,צהובה .האבקנים
קבועים על הצינור מתחת ללוע הכותרת; הזירים רחבים ,קצרים
מהמאבקים .עמור־העלי בולט מתוך הכותרת .פרודות  , 4גדולות,
דמויות ביצה או חצי כדור ,מכוסות בצפיפות בשיכים קצרים
שראשיהם מאונקלים.
♦ (ר״ש) נמצא ב־ 1873על ידי  Paineבעבר הירדן המזרחי בפאת
יער ועל ירי  Postב־ 1886במואב .לא נמצא במאה ה־. 20
& אפריל( .ציוו  .) 1571טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
טרכלנת גר 1ל־עלים T. foliosus (Paine) Tristram

לשויךהפלב Cynoglossum
עשבים רב־שנתיים או דו־שנתיים ( ב א ח) ,מלבינים ,בעלי גבעולים זקופים .התפרחות חסרות חפים.
הכותרת דמוית משפך ,צינורה קצר ואורכו כאורך הגביע ,לועה סתום ב־ 5קשקשים .האבקנים חבויים
בתוך הכותרת :המאבקים ארוכים מהדרים .הצלקת דמוית גולה .הפרודות  ,4פחוסות מלמעלה ומכוסות
שיכים קצרים שראשיהם מאונקלים.
 . 1הכותרת תכולה ולה רשת עורקים כהים יותר .הגבעול מלבין,
שערותיו מהודקות .רוחב הפרי הבשל  12-10מ״מ.
♦ (ד״ש) אשפתות ,צדי דרכים ,בתות וצומח עשבוני .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1572טיפוס התפוצה :יט־תיכוני
ואירנו־טורני.
לשון־הפלב הפרתית c. creticum Miller

* . 1הכותרת אדומה .הגבעול בעל שערות מפושקות .רוחב הפרי
כרגיל  8-6מ״מ.
♦ (ח״ש) סלעים כהרים וברמות גבוהות .החרמון ,רום
 2,100-1,600מ׳ :הגלעד ,עמון.
מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :דרום יט־תיכוני.
לש1ן־הפלב הפיצילית c. nebrodense Guss.

ס 1לננת Solenanthus
עשבים זקופים ,דו־שנתיים או רב־שנתיים ,גובהם  1מ׳ .עלי הבסיס
מוארכים ,מלבינים .הגביע בעל  5אונות .הכותרת דמוית צינור,
בעלת אונות קהות ,זקופות וקשקשים קהים ,מכוסים שערות צפופות
קצרות .אבקנים  , 5קבועים על צינור הכותרת מתחת לאמצעה:
הדרים בולטים מתוך הכותרת בחלקם הגדול :המאבקים מוארכים.
פרודות  ,4דמויות ביצה ,פחוסות ,מכוסות בשיכים קצרים.
( +ר״ש) מרגלות מצוקים :רום  2,800-2,300מ׳ .נדיר מאור.
החרמון.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
פולננת האבקנים s. stamineus (Desf.) Wettst.

משפחת הזיפניים
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גלעינית ( Buglossoides (Lithospermum
עשבים חר־שנתיים (בארץ) .הגביע גדל במידה ניכרת עם הבשלת הפרי .הכותרת דמוית מסמר או משפך;
הצינור ישר וצר ובו פסי אורך שעירים או קטיפתיים בין האבקנים ,החבויים בכותרת .הזירים קצרים מאוד.
המאבקים חבויים בצינור הכותרת :הקונקטיב מתארך לקצה עקר קטן .עמוד־העלי דק וקצהו בלתי
פורה ומפוצל כרגיל ל־ : 2צלקות  , 2צדדיות ונמצאות מתחת לקצה הבלתי פורה של עמוד־העלי.
פרודות  , 4ישרות ,דמויות ביצה או פירמידה ,קירחות ,מגובששות ,מקומטות או חלקות ,בעלות מקור
בראשן וקרין בצדן הפנימי.
 . 1עוקץ הגביע הפורה מעובה מאוד ,אורכו  3-2מ״מ ,עוביו
בחלקו העליון כרוחב בסיס הגביע .הכותרת כחלחלה ,לעתים
רחוקות לבנה.
♦ <ח״ש) שדות מעוברים ,בתות וצומח עשבוני .נדיר .הרי
יהודה :מדבר שומרון! החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& מאי( .ציור  .) 1574טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.

גלעינית עבת־עקץ B. incrassata (Guss.) I.M. Johnston

'4

* . 1עוקץ הגביע הפורה קצר יותר ,אינו מעובה ,ועוביו קטן בהרבה
=?> 2
מבסיס הגביע
 . 2השערות על הגביע ועל החפים צהבהבות או אדמדמות ,ביחוד
בתפרחות צעירות .הכותרת כחולה ,לעתים רחוקות לבנה ,אורכה
 6-4מ״מ :אונות הכותרת מוארכות.
♦ (ח״ש) בתות ,שדות בור וערבות .מצוי .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 1575צילום בעט׳  .)969טיפוס
התפוצה :מזרח יט־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

גלעינית זעירת־פרחים B. tenuifiora (L. fii.) I.M. Johnston
* . 2השערות על הגביע ועל החפים לבנבנות .הכותרת לבנה ,אורכה
 8-6מ״מ :אונות הכותרת דמויות ביצה.
♦ (ח״ש) בתות ,שדות בור וערבות .מצוי .השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
♦ פברואר-אפריל( .ציור  .) 1576טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

גלעינית השדה B. arvensis (L.) I.M. Johnston
ארנבית Arnebia
“ • T t

צמחי ערבות חר־שנתיים או רב־שנתיים .הפרחים הטרוסטיליים על פי רוב .הגביע מצויר בזיפים
קשים ואשונים .הכותרת דמוית משפך או מסמר ,צבעה על פי רוב צהוב או כתום (לפעמים עם כתם
חומ־ארגמני ,הנעלם במשך הזמן ,בין בסיסי האונות) ,לעתים צבעה כחול או כחול־סגול עד ארגמן־
חום :צינור הכותרת צר ,מוארך ,קירח מבפנים ,לעתים קרובות בבסיסו צופן דמוי טבעת .המאבקים
יושבים כמעט וחבויים בתוך צינור הכותרת .עמוד־העלי בעל  2או  4זרועות :צלקות  2או  ,4על פי רוב
דמויות גולה .פרודות  ,4קירחות ,ישרות ,דמויות ביצה או פירמידה או מוארכות ,בעלות גבשושים או
גומות ,לעתים הפרודות חלקות.

מ שפחת הזיפניים
 . 1הכותרת קירחת כמעט ,צבעה סגול חיוור או כחלחל .הפרודות
חלקות כמעט ,חסרות קרין בצרן הפנימי .השורש מכיל חומרי
צבע אדומים.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות במדבר .נדיר .מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :הערבה :אדום.
י $מרס-אפריל( .ציור  : 1577צילום בעט׳  .)930טיפוס הת 
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
אתנית הצבעים A. tinctoria Forssk.
(ראה שם נרדף)
* . 1הכותרת שעירה ,צבעה צהוב .הפרודות בעלות קרין בצדן
=> 2
הפנימי ,על פי רוב מגובששות
 . 2הגביע אינו גדל כמעט בזמן הבשלת הפרי .הצלקות  . 2אורך
הפרודות  1.5מ״מ בערך.
( 4ח״ש או ר״ש) ערוצים במדבריות חמים ,על סלעים
מגמתיים ואבני־חול .מצוי .דרום הנגב :בקעת ים־המלח,
הערבה.
 #מרס-אפריל( .ציור  : 1578צילום בעט׳  .)945טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי וסודני.

אתנית זיפנית A. hispidissima (Lehm.) DC.
* . 2הגביע גדל במידה ניכרת אחרי הפריחה .הצלקות  ,4ואם , 2
אורך הפרודות עולה על  2.5מ״מ ורוחבן עולה על  2מ״מ
י=> 3
 . 3הצלקות  .4אורך הגביע בזמן הבשלת הפרי  10-8מ״מ ,לעתים
רחוקות  15מ״מ :בסיסו של הגביע מוקשה ,מחומש ובעל
בליטות לאורך כל עלה־גביע ,ככרבולת נושאת זיפים :רוחב
אונות הגביע  1-0.5מ״מ .אורך הפרודות  2-1.5מ״מ ,הן
מכוסות גבשושים השונים בגודלם.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נ פ ק .הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מרבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1579טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

אתנית שרועה A. decumbens (Vent.) Cosson et Kralik
הצלקות  . 2אורך הגביע הפורה  3-2ס״מ :בסיסו תפוח ובעל
גבשושים מזויינים בזיפים ,אך הצינור חסר כרבולות :רוחב
אונות הגביע  4-3מ״מ .אורך הפרודות  3-2.5מ״מ ,רוחבן
 2.5-2מ״מ ,הן בעלות קמטים וגבשושיות רווחות.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .נ פ ק .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :עמון ,מואב ,אדום.
׳& ינואר-אפריל( .ציור  : 1580צילום בעמ׳  .)945טיפוס הת
פוצה  :מערב אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

ארנבית צרת־עלים A. linearifolia DC.
2X
א .ג ב י ע ב פ רי

סמל!ן Onosma
עשבים רו־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,מכוסים זיפים אשונים היוצאים כל אחר מגבשוש המוקף
לפעמים טבעת שערות (ציור  1584ג) .הכותרת דמוית צינור ובעלת  5שיניים קצרות מופשלות לאחור
(כמו בציור  1581ב) ,צבעה צהוב או לבן ולפעמים משתנה אחרי הפתחה :בבסיס צינור הכותרת
נמצא צופן דמוי טבעת המחולק לאונות (ציור  .)31582האבקנים קבועים על צינור הכותרת :המאבק

משפחת הזיפניים
בעל חוד קרומי בראשו .עמור־העלי ארוך .הפרודות  , 4ישרות ,דמויות ביצה או מאורכות,
קרץ בצד הפנימי ,חלקות ומבריקות או לפעמים מגובששות ,בסיסן שנו־־
5x

 .1הזיפים אינם מוקפים שערות בבסיסם (ציור 1581ג) .צבע
הכותרת לבן ,קרם או צהוב־אדמרם
=> 2
* .1הזיפים מוקפים טבעת שערות בבסיסם (ציור 1584ג) ,צבע
הכותרת צהוב
=> 4
המאבקים בולטים כמעט לכל אורכם מתוך הכותרת .בני־שיח.
הצופן אינו ריסני .צבע הכותרת צהוב ההופך לאדמדפ־חום
בסוף הפריחה .הפרודות חלקות .צמחי חורש ויער ,המכוסים
זיפים ולפעמים גם שערות קצרות בין הזיפים.
♦ (ר״ש) חורש ויער אלונים .מצוי .עמק עכו! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל :החרמון ,הגולן ,אדום.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1581טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

1581

סמקן מעצה frutescens Lam .0 .
כותרת פרושה '
0.5X

* . 2המאבקים חבויים בתוך הכותרת ,או קצותיהם העקרים בולטים
=> 3
מתוכה .עשבים רב־שנתיים או רו־שנתיים
 .3המאבקים שווים כמעט לדרים באורכם .הכותרת קירחת ,צבעה
לבן או צהוב.
♦ (ד״ש או ר״ש) ערבות ומדבריות ,קרקעות על קירטון או
לס .מצוי .פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1582טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
סמקן דוקרני aieppica Boiss .0 .
(ראה שם נרדף)

* . 3המאבקים ארוכים מהדרים .הכותרת מכוסה בקרבת ראשה
שערות קצרות מאוד ,צבעה צהוב או לעתים רחוקות לבן־קרם.
( 4ר״ש) מדרונות :צומח עשבוני .נדיר מאוד .החרמון.
* מאי-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

סמקן המשי . sericea Wind.

 ) 1( .4עשבים דו־שנתיים גבוהים ( 80-30ס״מ) הגדלים בקרקעות
כבדות .עלי הבסיס דמויי אזמל ,אורכם  20-10ס״מ .אורך
הכותרת  20מ״מ.
( 4ר״ש) שדות וצומח עשבוני בקרקעות כבדות .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע :הגלעד ,עמון.
* אפריל-יוני( .ציור  .) 1583טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

סמקן ענקי . gigantea Lam.

 \ 1582יודה
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*  .4עשבים רב־שנתיים של מואב ,אדום והחרמון ,גובהם אינו עולה
על  25ס״מ .העלים דמויי מרית או אזמל הפוך ,אורכם אינו
עולה על  4ס״מ .אורך הכותרת  2.5ס״מ.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים וערבות .נדיר .החרמון ,מואב,
אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1584טיפוס תפוצה :מערב אירנו־
טורני.

סמקן אהר1נס1ן aaronsohnii Feinbrun .0

מציץ Podonosm a
עשבים רב־שנתיים המכוסים שערות בלוטיות וביניהן זיפים דקים היוצאים כל אחד מגבשוש לבן.
התפרחות קיצוניות ,בעלות עלים .הכותרת דמוית צינור ובעלת שיניים חדות מופשלות לאחור (ציורים
 ) 1586 , 1585בבסיס צינור הכותרת נמצא צופן דמוי טבעת .המאבקים דמויי חץ בבסיסם ,בראשם
תוספת קרומית צרה הבולטת מתוך הכותרת .עמוד־העלי דק וארוך .הפרודות נישאות על עוקץ קצר
 tוכפופות כקשת וראשיהן (המקור) נמצאים ליד בסיסיהן.
 . 1אורך הגביע בזמן הפריחה  9-6מ״מ ,אורך הגביע הפורה
 12-10מ״מ .הכותרת  13-10מ״מ ,צבעה תכלת ,או באוכלוסיות
מדבריות צבעה לבן לעתים קרובות .הגביע קצר רק במקצת
מצינור הכותרת.
♦ (ר״ש) צוקים ,חומות וסלעים .נפוץ מאוד .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-יוני( .ציור  : 1585צילום בעט׳  .)943טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

מציץ סורי P. orientalis (L.) Feinbrun

 . 1אורך הגביע בזמן הפריחה  5-3מ״מ ,אורך הגביע הפורה 7-5
מ״מ .הכותרת  10-8מ״מ ,צבעה לבן .הגביע קצר כמעט פי 2
מצינור־הכותרת.
♦ (ר״ש) סלעים .נדיר .הגלעד ,מואב ,אדום.
<&■ אפריל( .ציור  .) 1586טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

מציץ מךפךי P. galalensis Boiss.

דונגית Cerinthe
עשבים חד־שנתיים ,דו־שנתיים או רב־שנתיים ,קירחים ומאפירים.
התפרחת צפופה וחפיה צבעוניים לפעמים .הגביע בעל  5אונות
עשבוניות בלתי שוות .הכותרת לבנה ובעלת נקודות סגולות זעירות.
היא דמוית צינור ובעלת אונות קצרות מופשלות לאחור .האבקנים
חבויים בכותרת או בולטים מעט :המאבקים דמויי רומח בבסיסם
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ומסתיימים בחוד קרומי .עמוד־העלי דק והצלקת דמוית גולה.
פרודות  , 2כל אחת מחולקת ל־ 2חלקים.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקעות גירניות וקרקעות בזלת ,לעתים קרובות
במקומות צל .מצוי .השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון! בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן! הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $3אפריל-מרס( .ציור  ! 1587צילום בעמ׳  .)946טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.
ד1נגית אךצןשךאלית C. palaestina Eig et Samuelsson

עכנאי Echium
עשבים חד־שנתיים ,דו־שנתיים או רב־שנתיים ,בעלי זיפים היוצאים מגבשושים .הגביע מחולק כמעט עד
לבסיסו .הכותרת בלתי נכונה ,דמוית שופר או משפך ,בעלת אוגן אלכסוני! אונות־הכותרת  , 5קצרות,
בלתי שוות .האבקנים בולטים על פי רוב מתוך הכותרת ,זיריהם בלתי שווים באורכם ! המאבקים קטנים.
עמוד־העלי ארוך ,וכרגיל שעיר .פרודות  ,4דמויות ביצה ובעלות  3מקצועות ,שטחן מגובשש ומקומט
על פי רוב.
 . 1הכותרת קירחת פרט לשערות ארוכות לאורך העורקים ,צבעה
כחלחל־סגול ,אורכה  30-20מ״מ! לוע הכותרת רחב מאור.
העלים המלווים את הפרחים לופתים את הגבעול .עשבים חד־
שנתיים המוגבלים לצפון ה א ק.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות .מצוי ,שולט בכתמים .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון! בקעת חולה,
בקעת כנרות! הגולן ,הגלעד.
 $3אפריל( .ציור  .) 1588טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
עכנאי נאה E. plantagineum L.
* . 1הכותרת שעירה בכל שטחה ובעלת שערות ארוכות יותר לאורך
=> 2
העורקים
 . 2צבע הכותרת ורוד־צהבהב חיוור ,אורכה  13-10מ״מ (או
לפעמים  20מ״מ) .עשבים דו־שנתיים או רב־שנתיים ,בעלי
גבעול זקוף ,גובהו  200-60ס״מ ,עבה ,בלתי מסועף ,מסתיים
בתפרחת צרה וארוכה ובה קבוצות פרחים על ענפים בחיקי
העלים! קבוצות הפרחים קצרות בראשונה ומתארכות עד 7
ס״מ בעת הבשלת הפירות.
( 4ד״ש או ר״ש) קרקעות כבדות מוצפות בחורף ,גדות
נחלים ,בין טרשי בזלת .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות!
החרמון ,הגולן ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1589טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
עכנאי מגבב E. glomeratum Poiret
* . 2צבע הכותרת סגול־כחלחל או אדום (לבן לעתים רחוקות
בצמחים מיובשים) ,אורכה  35-15מ״מ .עשבים חד־שנתיים
או רב־שנתיים המסתעפים מן הבסיס .התפרחת שונה מהנ״ל
=> 3
 .3הגבעולים בעלי זיפים אשונים היוצאים מגכשושים ,אין שערות
אחרות ביניהם .צמחי מדבר חד־שנתיים.
( 4ח״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגלעד ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  ! 1590צילום בעט׳  .)937טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי.
עכנאי זיפני E. rauwolfii Delile
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* .3הגבעולים מכוסים שערות צפופות קצרות חיפים דלילים ארוכים
=> 4
 .4עשבים חד־שנתיים .כל האבקנים חבויים בתוך הכותרת או 2
הארוכים שבהם בולטים במקצת מתוכה .צבע הכותרת סגול־
כחלחל בזמן הפריחה (לעתים רחוקות לבן) ,אורכה 35-25
מ״מ :קוטר האוגן  1ס״מ או יותר .הגבעול זקוף ,מסתעף
בחלקו העליון.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,קני נמלים ,ערבות ומדבריות.
נפוץ מאוד ולעתים קרובות שולט .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
♦ מרס-אפריל( .ציור  ; 1591צילום בעמ׳  .)937טיפוס הת 
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
עפנאי יהרךה E. judaeum Lacaita
* .4עשבים רב־שנתיים המסתעפים מבסיסיהם .האבקנים בולטים
מתוך הכותרת במידה ניכרת .צבע הכותרת אדום ,הופך סגול
לאחר התייבשות הכותרת (לעתים רחוקות הצבע לבן) ,אורכה
 25-15מ״מ! קוטר האוגן אינו מגיע ל־ 1ס״מ .הענפים שרועים
או מתרוממים.
♦ (ר״ש) בתות ,מקומות בור וקרבת יישוב ,על קרקעות שונות.
נ פ ק מאור .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום.
הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
מרס-אוגוסט( .ציור  : 1592צילום בעמ׳  .)937טיפוס הת 
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
עכנאי שרוע E. angustifolium Miller

אלקנה Alkanna
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,בעלי שורשים אדומים .הכותרת דמוית מסמר :בחלקו הפנימי העליון של
צינור הכותרת ישנה לעתים קרובות חגורה של שערות זעירות או של פטמות ,מתחת לה נמצאת טבעת
של  5קשקשים זעירים מסורגים עם  5האבקנים .האבקנים קבועים כרגיל בגבהים שונים :המאבקים
יושבים כמעט .הצלקת דמוית גולה או בעלת  2אונות קצרות .הפרודות  4או ( 3-1בגלל התנוונות),
כפופות כקשת ,שטחן מגובשש או עשוי רשת קמטים :ראש הפרודה יוצר זוית עם בסיסה הנישא על
v
עוקץ קצר.
 . 1צבע הכותרת כחול עמוק (לעתים לבן) .הפרודות מגובששות
ומבריקות .צמחי קרקעות חוליות.
( +ר״ש) חול־חמרה וקרקעות חוליות אחרות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :צפון הנגב:
אדום.
 $3פברואר-אפריל( .ציורים  .) 1598 , 1593טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
־ושה
אלקןת הצפעים A. tinctoria Tausch
(ראה שם נרדף)
* . 1צבע הכותרת תכלת או צהוב או כתום .שטח הפרודות עשוי
גבשושיות או רשת קמטים .צמחים של בתי־גידול שונים מהנ״ל

=> 2
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 . 2צבע הכותרת תכלת ,אורכה כ־ 10מ״מ .החפים דמויי אזמל.
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,גובהם  30-15ס״מ.
( 4ר״ש או ב״ש) בתות וערבות ,בעיקר על קרקעות המתפתחות
מקירטון .מצוי .פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח  :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציורים  ,• 1599,1594צילום בעט׳  929וכעט׳
 .) 942טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אלקגה סמורה trigosa Boiss. et Hohen .
החפים דמויי
מ״מ.
גובה הצמחים  50-30ס״מ=־> 3
כמעט ,רוחבן
הכותרת שעיר מבחוץ .הפרודות כדוריות
הגביע הפורה
אורך
מ״מ ואורכן שווה כמעט לרוחבן.
עולה על  1ס״מ .צמחים חסרי שערות בלוטיות.
( 4ר״ש) שדות בור ,לעתים קרובות על קרקעות כבדות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן.
 $3מרס-יולי( .ציורים  .) 1597 , 1595טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני.
אלקנת הגליל alilaea Boiss.

*  . 3הכותרת קירחת מבחוץ .הפרודות אינן כדוריות ,רוחבן  3מ״מ,
אורכן  2.5-2מ״מ .אורך הגביע הפורה  1ס״מ .צמחים דביקים,
בעלי שערות בלוטיות.
( 4ר״ש) טרשים .נדיר .מדבר יהודה :החרמון ,אדום.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  : 1596צילום בעט׳  .)945טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

אלקנה מזרחית rientaiis (L.) Boiss.
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צמחי מדבר שעירים או ויפניים .העלים נגדיים (העליונים לפעמים מסורגים) .הגביע בעל  5צלעות או
כנפיים בבסיסו ,גדל עם ההבשלה .הכותרת גלגלית כמעט ,בעלת אונות רחבות המסתיימות בחוד ,פרושות
לצדדים או מופשלות לאחור :הצינור קצר מהאונות :הלוע חסר קשקשים .האבקנים קבועים על צינור
הכותרת :הזירים קצרים :המאבקים ארוכים ,קטיפניים או צמריים בגבם ובעלי חוד שזור בראשם ,כל
חודי המאבקים נוטים זה אל זה ומהווים כעין קונוס .הצלקת דמוית גולה ,זעירה .הפרודות  ,4פחוסות
מגבן ,היקפן דמוי ביצה ,חלקות או מקומטות ,זקופות ומעורות בצדן הפנימי בעמוד מרכזי בעל 4
מקצועות.
 . 1קוטר הכותרת  25-15מ״מ ,צבעה תכלת (לפעמים ורדרד),
צינורה צהוב .הפרודות בעלות שפה מורמת ,אורך הפרודה
 10ס״מ ,רוחבה  7מ״מ .צמחים מאפירים ,בעלי שערות משי
מהודקות.
( 4ח״ש או ר״ש) מדרונות סלעיים ,ליד מעיינות ,צבורי
אבנים במתלולים ובאפיקים חצציים .נדיר .בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
עמון ,מואב.
& מרס-יוני( .ציור  : 1600צילום בעט׳  .) 943טיפוס התפוצה:
.מזרח סהרו־ערבי.
צמרורת נואסןה T. boissieri Post
* . 1הכותרת קטנה יותר ,סגולה או כחולה ,בעלת כתמים כהים
בלועה וצינור צהוב .שפת הפרודות שטוחה ומשוננת־דוקרנית.
=> 2
צמחים מכוסים זיפים ושערות
אורך הגביע  6מ״מ בזמן הפריחה ,הגביע הפורה  1ס״מ או
יותר .עלי הגבעול מוארכים ומחודדים בבסיסם ,אורכם גדול
יותר מפי שניים מרוחבם.
( 4ח ״ש או ר״ש) ערוצים במדבריות חמים .מצוי .הר הנגב,
דרום הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 1601צילום בעט׳  .)938טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי ,סודני ,טרופי ודרום־אפריקאי.
צמרורה אפתקאית T. africana )L.) Lehm.

*  . 2אורך הגביע  5-4מ״מ בזמן הפריחה ,הגביע הפורה  7-6מ״מ.
עלי הגבעול מעוגלים בבסיסם ,אורכם גדול פחות מפי שניים
מרוחבם.
( 4ח״ש או בן שנים מעטות) סלעים במדבריות חמים .נדיר.
דרום הנגב :אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1602טיפוס התפוצה :מזרח סודני.
צמרורת אהךנבךג T. ehrenbergii Boiss.

ל שו ך ה פ ר Anchusa
עשבים חד־שנתיים ,רו־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים .הפרחים לעיתים הטרוסטיליים .הכותרת
דמוית מסמר על פי רוב ,נכונה או כמעט כך :הצינור ישר או כפוף ,לועו סגור ב־ 5קשקשים קהים,
שעירים או מצויצים (כמו כציור  1604ג) .האבקנים חבויים כתוך צינור הכותרת .עמור־העלי יוצא מבין 4
אונות השחלה .הפרודות  , 4חלולות בחלקן התחתון ,בסים כל פרודה מוקף טבעת נפוחה הנשארת
לפעמים על מצעית השחלה לאחר נשירת הפרודות.

משפחת הזיפניים
 . 1הגביע מחולק לאונות עד לאמצעו לכל היותר .הכותרת דמ
משפך ,צבעה סגול כהה או ארגמן כהה.
( 4ח״ש או ד״ש) שדות בור ,צומח עשבוני וכתות .נפוץ .ו
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העל
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בק
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהוז
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
מרס-מאי( .ציור  ! 1603צילום בעמ׳  .)935טיפוס התפות
יס־תיכוני.
לשון־הפר המצוןה
(ראה שם נרדף)

*. 1
.2

*. 2
.3

הגביע מחולק כמעט עד לבסיסו .הכותרת דמוית מסמר
=־•
גלגלית ,שונה מהנ״ל בצבעיה
צבע הכותרת צהוב בהיר או ורוד חיוור עד לבן :ק:
הקשקשים שבלוע צינור הכותרת כפופים החוצה ,קטיפג׳
=c
עשבים חד־שנתיים
צבע הכותרת כחול או לבן :הקשקשים ישרים ובעלי שעו
=>
ארוכות .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים
צבע הכותרת צהוב בהיר :אורך צינור הכותרת כאורך הגב
רוחב הפרודות  4-3מ״מ.
( 4ח״ש) שדות ,בתות ,ערבות ומדבריות .נפוץ .חוף הכר!
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרע
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנ
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלב
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המי
הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1604טיפוס התפוצה :סהרו־ערנ

לשון־הפר המצךיח .( DC.

*  . 3צבע הכותרת ורוד חיוור עד לבן :אוגן הכותרת אלכנ
במקצת :צינור הכותרת ארוך מהגביע פי  . 2-1.5רוחב הפרוז
 2.5-2מ״מ.
( 4ח״ש) מקומות סלעיים בערבות ובמדבריות .מצוי .מע!
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המ<
הערבה :עמון ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 1605טיפוס התפוצה :מזרח סה
ערבי ומערב אירנו־טורני.

לשון־הפר המךפךית

 )2( .4עשב חד־שנתי .אורך הכותרת אינו עולה על  8מ״מ :צ<
הכותרת כפוף מתחת לאמצעו :צבע הכותרת כחול ,הא
התחתונה לבנה :רוחב אוגן הכותרת  7-6מ״מ .אונות הגו
הפורה נפרשות לרוחב עם תום ההבשלה .הפרודות רח1
במקצת מאורכן ,דמויות ביצה.
( 4ח״ש) כרמי זיתים חרושים ,קרקע טרה־רוסה .נדיר .הגי
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל :הגלעד.
 $ sמרס-מאי( .ציור  .) 1606טיפוס התפוצה :מערב איו
טורני.

לשוךהפר המזרחית
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4 &%

עשבים גבוהים ,רב־שנתיים ודו־שנתיים .אורך הכותרת עולה
על  1ס״מ :צינור הכותרת אינו כפוף .הפרודות ארוכות מרוחבן,
=> 5
“ אורכן  8-4מ״מ
הגביע קצר מצינור הכותרת בזמן הפריחה :אונות הגביע קהות
בראשן ,ריסניות ובעלות שורה של זיפים מוקשים לאורך עורקו
האמצעי(ציור  1607ב) .הגבעול בעל שיכים קשים פזורים ,חסר
זיפים או שערות.
♦ (ר״ש) שרות כור ,צומח עשבוני ,ובתות .נפוץ מאוד .חוף
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-יוני( .ציור  : 1607צילום בעמ׳  .)943טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
לש1ךד!פר הפמורה A. strigosa Banks et Solander
הגביע שווה פחות או יותר באורכו לצינור הכותרת :אונות
הגביע חדות ומכוסות בכל שטחן בזיפים מהודקים .הגבעול
מכוסה זיפים ארוכים בעלי גבשוש בבסיסם.
♦ (ר״ש) שדות חרושים ושדות בור ,על פי רוב על קרקעות
כבדות .נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $ gמרס-מאי( .ציור  .) 1608טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

לשוךהפר האיטלקית A. itaiica Retz.

ברונרה Brunnera
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .שפת העלים משונשנת .התפרחת
חסרת חפים .הפרחים קטנים .הגביע גדל עם ההבשלה .הכותרת
גלגלית או דמוית מסמר ,כחולה :הצינור קצר :לועה סגור ב־5
קשקשים קטיפתיים דמויי ביצה .האבקנים חבויים בתוך צינור
הכותרת :הזירים קצרים .עמוד־העלי קצר מאוד .פרודות  ,4אינן
ארוכות מרוחבן ,בעלות צלעות או רשת קמטים ,בסיסן חלול.
♦ (ר״ש) חגווי סלעים מוצלים :רום יותר מ־ 1,000מ׳ מעל פני
הים .מצוי .החרמון ,צפון הגולן ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .צילום בעמ׳  .)942טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
3רונךה מזרחית B. orientalis (Schenk) I.M. Johnston

סינפיטוין Symphytum
עשבים רב־שנתיים ,מסתעפים מצוואר השורש .הפרחים משולשלים.
אונות הגביע מגיעות ל־  1/3מאורכו .הכותרת דמוית צינור ,מורחבת
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בחלקה העליון ,ארוכה פי  2בערך מאורך הגביע ,אונותיה קצרות
ורחבות :צבעה לבן ,לעיתים תכלכל .האבקנים חבויים בתוך הכותרת:
בין כל  2מאבקים סמוכים נמצא קשקש מוארך .עמוד־העלי בולט
מתוך הכותרת .פרודות  ,4בסיסן חלול ומוקף טבעת.
♦ (ר״ש) צל סלעים .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון,
השפלה ,הדי יהודה :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר יהודה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר־אפריל( .ציור  .) 1609טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
סינפיטון אךצישךאלי S. brachycalyx Boiss.
(ראה שם נרדף)

נוניאה Nonea
״ T
עשבים חד־שנתיים ( ב א ח) .הגביע גדל עם ההבשלה ,מתרחב בבסיסו .הכותרת דמוית מסמר ,משפך
או פעמון :על אמצעו של צינור הכותרת קבועים  5קשקשים מצויצים או שעירים .האבקנים קצרי
זירים ,כלולים בצינור .פרודות  ,4בסיס הפרודה שקערורי ,מוקף טבעת מעובה או משוננת (ציור
 1611ד).
 . 1צבע הכותרת כ חול בהיר .הגביע מחולק לאונות עד למחציתו.
האבקנים קבועים על צינור הכותרת בקרבת בסיסו .הפרודות
ארוכות בהרבה מרוחבן ,דמויות ביצה ,חלקות כמעט ומבריקות.
♦ (ח ״ש) בתות ומקומות צל .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,הגלבוע ,הערבה (עשב־רע בשלחין):
הגולן ,הגלעד ,עמון.
ינואר-אפריל( .ציור  : 1610צילום בעט׳  .) 943טיפוס הת 
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
נוניאה קהה N. obtusifolia (Wiiid.) DC .
* . 1צבע הכותרת קרם ער לבן או ארגמן כהה .הגביע מחולק
לאונות כדי שליש אורכו או פחות מזה .האבקנים קבועים על
צינור הכותרת מעל לאמצעו .הפרודות רחבות מאורכן ,דמויות
=> 2
ביצה או ,כליה ,שטחן מקומט־מרושת
 . 2צבע הכותרת קרם עד לבן :הכותרת דמוית משפך ,בעלת צינור כותרת פרושה
וכפופה כברך מעל לצינור .הפרודות רחבות במקצת מאורכן.
♦ (ח״ש) שדות בור ובתה ,קרקעות כבדות או טרה־רוסה.
מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 1611טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
נוניאה פלשתית N. philistaea Boiss.
*  . 2צבע הכותרת ארגמן כהה ,ואם לבן ,הכותרת אינה כפופה כברך
=> 3
מעל לצינור .הפרודות רחבות פי  2בערך מאורכן
 . 3צבע הכותרת ארגמן כהה :אוגן הכותרת דמוי פעמון ,אורכו
כאורך הצינור .הפרודות בעלות מקור צדדי ואינן סימטריות.
♦ (ח״ש) בתות על קרקע ת חי נ ה .נדיר .הרי יהודה :מדבר
יהודה :עמון ,מואב ,אדום.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .) 1612טיפוס התפוצה  :אירנו־טורני.
נ1ניאה נאה N. melanocarpa Boiss.
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*  . 3צבע הכותרת לבן• ,אוגן הכותרת פרוש ,קצר מהצינור .הפרודות
דמויות כליה ,סימטריות.
♦ (ח״ש) שדות וכתות .נדיר .השרון ,פלשת; שומרון ,השפלה,
הרי יהורה ,מערב הנגב! ערבות הירדן ,מואב.
< $מרס-אפריל( .ציור  .) 1613טיפוס התפוצה :צפון ימ־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
נוניאה 3ךסנית N. ventricosa (Sm.) Griseb.

בטנונית Gastrocotyle
עשבים חד־שנתיים ,מסועפים מבסיסם .הפרחים קטנים .הגביע גדל
עם ההבשלה .הכותרת דמוית משפך או צינור ,צבעה סגול חיוור,
אורכה כאורך הגביע ,לועה סגור על ידי  5קשקשים שעירים; אורך
הצינור כאורך האוגן .האבקנים חבויים בצינור הכותרת .הצלקת
דמוית גולה .פרודות  ,4רחבות מאורכן ,דמויות ביצה או כליה,
שטחן מקומט־מרושת ובעל גבשושיות קטנות בין הקמטים ,בסיסן
חלול ומוקף טבעת משוננת! בצד הפנימי של הפרודות ישנו חריץ
אופקי המקיף חלקית את הפרורה מעל לטבעת שבבסיס.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נ פ ח .פלשת! הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,רדום הנגב! בקעת כנרות ,מרבד יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה! ע מק ,מואב ,אדום.
מרס־מאי( .ציור  .) 1614טיפוס התפוצה :אירנו־טורני וסהרו־
ערבי.
בטנונית שעירה G. hispida (Forssk.) Bunge

הוירמוצקיה H orm uzakia
rl 1 r 1
עשבים חר־שנתיים .הפרחים צפופים בתפרחת ,כמעט יושבים .הגביע
מחולק לאונות כמעט עד לבסיסו וגדל אחרי הפריחה .הכותרת
סגולה או כחלחלה ,דמוית מסמר ,לועה סגור על ירי  5קשקשים
דמויי ביצה הבולטים מתוך הצינור! צינור הכותרת ארוך מהאוגן.
האבקנים קבועים מתחת לקשקשים אשר בלוע הכותרת .הצלקת
דמוית אלה .פרודות  ,4רחבות מגובהן וכפופות ,שטחן מקומט־
מרושת ,בסיסן חלול ומוקף טבעת! בצדן הפנימי של הפרודות ישנו
חריץ אופקי עמוק המקיף חלקית את הפרודה מעל לטבעת שבבסיס.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1615טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
הוךמוצקןה מגכבת H. aggregata (Lehm.) Gujuieac
(ראה שם נרדף)

זכריני Myosotis
עשבים חד־שנתיים ,רו־שנתיים או רב־שנתיים קטנים ,מכוסים בדרך כלל שערות מפושקות והדוקות.
עלי־הבסיס ערוכים בשושנת .הפרחים זעירים .הגביע מחולק לאונות כדי מחצית עד שני שלישים של
אורכו .הכותרת דמוית מסמר או פעמון ,צינורה קצר ,בלועה ישנם  5קשקשים זעירים ,צבעה כחול
או לבן .האבקנים אינם בולטים מתוך צינור הכותרת! הזירים ק צ ת ם! המאבקים מסתיימים בחוד.
פרודות  , 4על פי רוב דמויות ביצה ,קירחות ,חלקות ומבריקות.
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באופן פתאומי כלפי מטה,
הגביעים הפורים כפופים
בהרבה מהגביע(אורכם קטן מ־ 1מ״מ) ,כדרך כלל
צמודים אל הגבעול .צמח חר־שנתי עדין שגובהו  10-5ס״מ.
( 4ח״ש) מדרונות וסלעים! רום  2,100-1,450מ׳ .נדיר .החר 
מון.
> אפריל־מאי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.
35
זכריני מפשל M. refracta Boiss.
שונים מהנ״ל=> 2
מהודקים אל הגבעול ,על פי

הגביעים הפורים זקופים,
רוב קצרים מהגביע.
( 4ח״ש) א ק ־ חו ל חרסיתית ,מדרונות מוצלים :רום
 1,100-1,000מ׳ .נדיר מאוד .החרמון ,הגולן.
 35מאי-יוני( .ציור  .) 1616טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
זכריני זקוף־עקצים M. stricta Roemer et Schultes
*  . 2עוקצי הגביעים הפורים אינם מהודקים אל הגבעול ,ישרים או
=־> 3
כפופים כלפי מטה ,אורכם על פי רוב כאורך הגביע
 . 3אורך הגביע הפורה  3-2מ״מ :צינור הגביע ארוך כאורך האונות
או קצת יותר ,הוא מכוסה שערות מאונקלות שאורכן כרוחב
צינור הגביע .צינור הכותרת ארוך מהגביע.
( 4ח״ש) צל חורש של אלון מצוי ואלה אושלשךאלית .נדיר.
הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :הגולן ,הגלעד,
עמון.
 35מרס-מאי( .ציור  .) 1617טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
מאנקל M. uncata Boiss. et Bal.
זכריני
•
1
t is

*  . 3אורך הגביע הפורה  4.5-3מ״מ :צינור הגביע קצר מהאונות
ומכוסה שערות מאונקלות קצרות יותר .צינור הכותרת ארוך
כאורך הגביע או קצר ממנו.
( 4ח״ש) סלעים מוצלים בחורש אלון מצוי ואלון תולע.
נדיר .הגליל העליון(כר ם בן־זמרה) :החרמון ,הגולן.
> אפריל-מאי( .ציור  .) 1618טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
35
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
זכ הני מסעף M. ramosissima Rochel
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עשבים ,שיחים או עצים ,לפעמים מטפסים .הגבעולים או הענפים מזוותים על פי רוב .העלים נגדיים,
לפעמים ערוכים ברורים או מסורגים  :אין עלי־לוואי .הפרחים דו־מיניים או חד־מיניים ,כרגיל בלתי נכונים,
לעתים רחוקות נכונים .הגביע אינו נשיר .הכותרת רו־שפתנית על פי רוב ,בעלת  5-4או לפעמים 8-6
אונות .אבקנים ( 4לעתים רחוקות  ,)2קבועים על צינור הכותרת על פי רוב שניימ־שניים בגובה שונה.
שחלה עלית :עמור־עלי  . 1הפרי כרגיל יבש ומתפרק על פי רוב ל־  4אגוזיות.
 . 1העלים מאוצבעים ,בני  7-5עלעלים .שיחים.
=> עט׳  549שייח־אברהם Vitex
=> 2
* . 1העלים שונים מהנ״ל
 . 2שיחים או עצים .העלים גלרניים ,שפתם תמימה .הפרחים יושבים בתפרחת רמוית קרקפת.
=> עמ׳  549אביצניה Avicennia
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* . 2עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים אינם תמימים .הפרחים ערוכים בשיבולים או בקרקפות
=> 3
מוארכות .הפרי יבש
 . 3הגביע בעל  2אונות שאורכן כמחצית אורך הגביע .הפרחים ערוכים בקרקפות צפופות המתארכות
אחרי הפריחה .אגוזיות  . 2העלים דמויי יתד או מרית ,משוננים כמשור בחלקם העליון .צמחים
זוחלים.
=־> עט׳  548ליפןה Phyla
* . 3הגביע בעל  5-4אונות קצרות מאוד .הפרחים ערוכים בשיבולים ארוכות .אגוזיות  . 4העלים אינם
כנ״ל.
=> עמ׳  548ורננה Verbena

Vו SרVמ Tה Verbena
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .העלים נגדיים על פי רוב או ערוכים ברורים בני . 3
הפרחים קטנים ,ערוכים בתפרחות דמויות שיבולת .הגביע בעל  5-4אונות קצרות ,כמעט אינו גדל
אחרי הפריחה .הכותרת דמוית מסמר ובעלת  2שפות בלתי ברורות :הצינור ישר או כפוף .האבקנים
חבויים בתוך צינור הכותרת .הפרי הבשל מתפרק ל־ 4אגוזיות.
 . 1עשב רב־שנתי זקוף .צבע הכותרת לילך בהיר .התפרחת בת
שיבולים אחדות ארוכות ,אורך השיבולים בפרי  10ס״מ או
יותר .העלים שסועים־מנוצים או משוננים .הגבעול קירח וחלק
או מחוספס לאורך צלעותיו.
♦ (ר״ש) צדי דרכים ,שדות בור ,ערוצים ושקעים באדמות
כבדות ,גדות נחלים .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 $ sמאי-ספטמבר( .ציור  : 1619צילום בעמ׳  .)932טיפוס
התפוצה :סובטרופי וטרופי.
וךבנה ךפואית V. officinalis L.
* . 1עשב חד־שנתי שרוע על פי רוב .צבע הכותרת כחלחל .התפרחת
עשויה שיבולת קצרה ,יחידה על פי רוב .העלים גזורים־מנוצים
פעמיים לאונות קטנות .הגבעול שעיר ,אפרפר.

♦ (ח״ש) קרקעות כבדות מוצפות בחורף .נדיר .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הכרמל ,הרי יהודה ,מערב הנגב :ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,מואב.
מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1620טיפוס התפוצה :ים־תיכוני,
מערב אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.

וךבנה שרועה v. supina L.

ליפיה Phyla
עשב רב־שנתי ,זוחל .העלים נגדיים ,בעלי פטוטרת .הפרחים קטנים
וערוכים בקרקפות חיקיות צפופות המתארכות אחרי הפריחה .הגביע
קטן ,דמוי צינור ,קרומי ,בעל  2אונות .הכותרת דמוית מסמר או
משפך ,בעלת  2שפות בלתי ברורות .האבקנים חבויים בתוך צינור
הכותרת .הפרי יבש ,לאחר הבשלתו הוא מתפרק ל־ 2אגוזיות.
♦ (ר״ש) מקומות לחים  :גם בתרבות כצמח דשא .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח.
 $8אפריל-ספטמבר( .ציור  : 1621צילום בעמ׳  .)934טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני ,מערב אירנו־טורני וטרופי.
(ראה שם נרדף)

ליפןה זוחלת p. nodiflora (L.) Greene
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שייח־אברהם vitex
־־ ! T T
־
•
שיחים או עצים בעלי עלים נגדיים .הפרחים ערוכים בתפרחות קיצוניות .הגביע דמוי פעמון ,בעל 5
שיניים קצרות .הכותרת דו־שפתנית ,ארוכה מהגביע ,צבעה לילך או סגול :השפה העליונה בעלת 2
אונות ,התחתונה בעלת  3אונות ,האונה הקדמית גדולה מכולן .האבקנים בולטים מתוך הכותרת .הפרי
בית־גלעין יבש הנפרד בזמן ההבשלה ל־ 4חלקים.
 . 1העורקים בצדו הפנימי של הגביע מרושתים רק בשליש העליון
של הגביע .השפה התחתונה של הכותרת קירחת או שעירה
בצדה הפנימי .שיחים שגובהם  2-1מ׳.
( 4ש׳) גדות נחלים ואפיקים שתשתיתם חלוקי נחלים .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ; הגולן,
1622
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3יוני-ספטמבר( .ציורים  : 1625 , 1622צילום בעמ׳ .)944
טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

שיח־אברהם מצוי v. agnus-castus L.
בצדו הפנימי של הגביע מרושתים בשני השלישים
של הגביע .השפה התחתונה של הכותרת שעירה
בצדה הפנימי .שיחים שגובהם  3-1.5מ׳.
ליר מים .נדיר .חוף הגליל; חוף הכנרת ,בקעת חולה

* . 1העורקים
העליונים
בצפיפות
( 4ש׳)
(נפוץ).
 35יוני-ספטמבר( .ציור  .) 1623טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

שיח־אברהם קפח V. pseudo-negundo (Bornm.) Hand.-Mazz.
אביצניה Avicennia
שיח או עץ ירוק־עד בעל שורשי אוויר זקופים היוצאים משורשים
אופקיים; גובה הצמח  3-1.5מ׳ .העלים נגדיים ,גלדניים ,תמימים.
הפרחים יושבים בתפרחות דמויות קרקפת .הגביע קצר ,בעל  5אונות
דמויות ביצה או מוארכות .הכותרת צהובה ,רמוית משפך ,צינורה
קצר! האוגן בעל  4אונות כרגיל .האונות שוות כמעט .אבקנים
 : 4המאבקים בולטים במקצת מתוך הכותרת .הפרי הלקט בשרני
במקצת ,הנפתח ב־ 2קשוות ,קוטרו כ־ 2.5ס״מ .זרע . 1
( 4ע׳ או ש׳) מנגרובים בסיני ,במי־ים בחוף מפרץ אילת ,מפתחו
של ואדי כיד ודרומה .שולט במקומות ספורים.
& ינואר( .ציורים  .) 1626 , 1624טיפוס התפוצה :טרופי.

־־־־צניה ימית k.) Vierh.
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עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,בני־שיח או שיחים ,המכילים כרגיל שמנים מפיקי ריח .הגבעולים
בעלי  4מקצועות או לעתים רחוקות גליליים .העלים נגדיים :אין עלי־לוואי .הפרחים על פי רוב דו־מיניים,
מקובצים כרגיל בקבוצות והללו ערוכות על הגבעול בזוגות נגדיים המהווים דורים מדומים :כל דור נמצא
בחיק זוג עלים או זוג חפים נגדיים .הגביע אינו נשיר .הכותרת על פי רוב רו־שפתנית פחו ת או יותר:
ג
,צלקות השפה העליונה בעלת  2אונות ,התחתונה בעלת  3אונות .האבקנים קבועים על צינור הכותרת ,מספרם  2או
 , f ,ובמקרה האחרון  2מהם קצרים ו־ 2ארוכים יותר .השחלה עלית ,מחולקת ל־  4אונות (ציור :) 1627
עמוד־העלי עולה מבין אונות השחלה ובראשו  2אונות .הפרי עשוי  4-1פרודות ועטוף בגביע הגדל עם
ההבשלה (גביע פורה).

=> 2
 . 1אבקנים 4
=> 32
* . 1אבקנים  ; 2לפעמים יש גם  2סטמינודים
 . 2הכותרת נראית כחד־שפתנית(ציורים  1630א ,) 1631 ,שפתה העליתה קצרה מאוד .האגחיות קבועות
|
=»3
בצרן
=>4
הכותרת דו־שפתנית באופן ניכר או נכונה כמעט ובעלת  4אונות .האגחיות קבועות בבסיסן
האונה
הכותרת (או צינורה בלבד) מתייבשת אחדי הפדיחה ואינה נושרת ,כרגיל בעלת  3אונות,
האמצעית של השפה התחתונה מפורצת או מחולקת ל־ 2אונות משנה (ציור  1630א) .הפרחים
 ,״ ״יו ש בי ם•
=> עט  553 ,חר־ש׳פה Ajuga
א .שחלה
עלי *  . 3הכותרת נושרת אחרי פריחה ,בעלת  5אונות (ציור  .) 1631הפרחים על פי רוב בעלי עוקץ.
=> עמ׳  553געדה Teucrium
1
 )2( .4הגביע רו־שפתני ,חסר שיניים ,השפות תמימות ,סגורות בזמן הבשלת הפרי" שפתו העליונה
של הגביע בעלת קשקש מעוגל ושקערורי(ציור  1647ב).
=־> עמ ׳  557קערולית Scutellaria
הגביע אינו כנ״ל =>5
=>6
האבקנים וכרגיל עמוד־העלי חברים בתוך צינור הכותרת
*  . 5האבקנים ועמור־העלי בולטים מתוך צינור הכותרת (אך יש והם חבויים תחת השפה העליונה)
=> 9
 .6הדורים המרומים של פרחים ערוכים בתפרחת ר מר ת שיבולת .העלים (או החפים) שבחיקם נמצא
דור הפרחים שונים באופן ניכר מעלי הגבעול ,קצרים מהפרחים ואינם עולים באורכם על  0 1״מ.
הגביע בעל  15-13עורקים.
=־> עמ׳  558אזובי1ן Lavandula
=>7
התפרחת והעלים שבחיקם נמצאים דורי הפרחים ,אינם כנ״ל .הגביע בעל  10-5עורקים
כל דור מרומה מכיל  2פרחים .עשבים חר־שנתיים ננסיים ,דביקים.
=> עט׳  559זעירה Thuspeinanta
*  . 7הדודים המדומים מכילים פרחים רבים יותר .עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,לעתים עשבים
=>8
חר־שנתיים
 . 8הגביע בעל  5שיניים .העלים שמתחת לדורי הפרחים תמימים (לעתים בעלי שיניים בלתי ברורות)
ושונים בצורתם מעלי־הגבעול.
=> עט׳  560ב ח לון Sideritis
*  . 8מספר שיני הגביע  5או  10או יותר מזה .העלים שמתחת לדורי הפרחים חרוקים ודומים
לעלי־הגבעול.
=> עט׳  559מרוביון Marrubium
( ) 5הגביע זעיר ,חסר שיניים ,סדוק בגבו כמעט עד לבסיסו ,שפת אוגן הגביע תמימה.
=> עמ 558 ,אזוב Majorana
=> 10
*  .9הגביע אינו כנ״ל
 . 10הגביע גדול (אורכו  2ס״מ או יותר) ,אלכסוני ,דמוי פעמון בעל אוגן קטוע ו־ 5חודים זעירים,
או רו־שפתני ובעל  7קוצים דקים בשפתו התחתונה .החפיות שמתחת לפרחים דמויות מרצע,
דוקרניות .עשבים חר־שנתיים קירחים.
=> עמ׳ ? 567ר־גביע Moiucceiia
=> 11
* . 10הגביע והחפיות אינם כנ״ל
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הפרודות בשרניות ,דמויות ענבה(ציור  .) 1643הגביע רו־שפתני כמעט .הכותרת לבנה ,אורכה כ־2
הפרחים ערוכים שניים־שניים בדור .שיחים מטפסים ,קירחים כמעט.
=> עט׳  556פרסיון Prasium
=12 -5
י
הפרודות אינן בשרניות .צמחים שתים מהנ״ל
השפה התחתונה של הגביע הרו־שפתני בעלת  4אונות ,השפה העליונה עשויה אונה גדולה וחדה
אחת.
=» עמ ׳  567ויךמנןח Wiedemannia
הגביע אינו כנ״ל=>13
החפיות דמויות יתר ומניפה ,בעלות  9-5שיניים המסתיימות בחודים ארוכים.
=> עמ׳  563מניפנית LaUemantia
אינן כנ״ל=>14
החפיות ,אם ישנן,
הכותרת מכוסה שערות צפופות ,אורכה  30-15מ״מ ,צבעה צהוב או לילך (לפעמים השפה
התחתונה צבעה ארגמן או חוס־אדמדם); השפה העליונה רמוית קובע :צינור הכותרת קצר
מהשפה העליונה או ארוך כמוה .אונות עמוד־העלי בלתי שוות במרה רבה .צמחים שאינם עשבים
15
חר־שנתיים
=> 16
הכותרת שונה מהנ״ל ו /או אונות עמוד־העלי שוות זו לזו
הפרודות מכוסות שערות צפופות בקצה העליון .שיני־הגביע רחבות מאוד .העלים שבבסיס הצמח
מחולקיס־מנוצים פעם או פעמיים ,ואם אינם מחולקים הרי הם עגולים או דמויי ביצה ,משוננים
או חרוקים .התפרחות מכוסות שערות צפופות.
=> עמ'  563צמר Eremostachys
הפרודות ושיני־הגביע אינן כנ״ל .העלים אינם מחולקים ,עבים על פי רוב ,שונים מהנ״ל.
=> עט׳  564שלהבית Phiomis
=ג> 17
( ) 14עלי־הגבעול (והעלים המלווים את הפרחים) תמימים
=> 24
עלי־הגבעול משוננים כמשור ,משוננים או חרוקים
=> 18
הגביע פחוס בגבו ובעל  2קרינים צדדיים ריסניים
=־> 19
הגביע אינו פחוס בגבו ואינו כנ״ל
העלים דמויי סרגל ,אורכם ( 8-2או  ) 10מ״מ .האבקנים בולטים מתוך הכותרת ופונים לצדדים.
התפרחות דמויות קרקפת.
=> עט׳  585קורנית Coridothymus
העלים רמרי סרגל או אזמל ,אורכם עולה על  1ס״מ .האבקנים חברים תחת השפה העליונה של
הכותרת וערוכים במקביל .התפרחות מוארכות ,דמויות שבולת.

=> עט׳  583צוותית Thymbra
. 19
*. 19
. 20

*. 20
. 21

* . 21
.22

*. 22
. 23

( ) 17העלים ,החפים ,החפיות והגביע מנוקדים בבלוטות יושבות ,צהובות או אדמדמות הנראות
=*■ 20
כמו דקירות סיכה
העלים ,החפים ,החפיות והגביע אינם נראים כאילו נדקרו בסיכה ,אף כי לפעמים הם בעלי בלוטות
=22 >5
הגביע דו־שפתני באופן ברור! שיני השפה התחתונה של הגביע דמויות מרצע ,שיני השפה העליונה
משולשות וקצרות הרבה יותר.
=» עמ׳  585פת־קותית Thymus
=> 21
כל שיני־הגביע שוות פחות או יותר
העלים דמויי ביצה רחבה או עגולים ,דמויי לב או מעוגלים בבסיסם .לוע הגביע שעיר .אונות
עמור־העלי בלתי שוות.
=» עמ  583 ,אז 1בית Origanum
העלים מוארכים ובסיסט שונה מהנ״ל .לוע הגביע קירח .אונות עמוד־העלי שוות.
=> עט׳  580צתרה Satureja
( ) 19הגביע דו־שפתני באופן ניכר! שיני השפה התחתונה דמויות מרצע ,שיני השפה העליונה
משולשות וקצרות בהרבה .עשבים רב־שגתיים מלבינים בשל כסות צפופה של שערות קצרות.
הגבעולים שרועים.
־=> עמ׳  582פלמנו 1ה Calamintha
=> 23
הגביע אינו כנ״ל .בני־שיח
אורך הגביע אינו עולה על  4מ״מ! רוחב צינור הגביע  1.5-1מ״מ .אורך העלים אינו עולה כרגיל
על  2ס״מ.

=> עט׳  581זוטה Micromeria
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*  . 23אורך הגביע ( 10-7)- 6מ״מ! רוחב צינור-הגכיע  3.5-2.5מ״מ .לפחות חלק מהעלים אורכם  2ס״מ
או יותר.
=> עט׳  569אשפל stachys
 ) 16( . 24האבקנים בולטים בהרבה מתוך הכותרת .הכותרת דמוית משפך ,בעלת  4אונות שוות כמעט.
צמחים של בית־גידול לחים ,ריחם ריח נענה (מנתה).
=> עט׳  586נענה Mentha
*  . 24האבקנים אינם בולטים מתוך הכותרת או בולטים רק במעט .הכותרת דו־שפתנית בברור => 25
 . 25הגביע דו־שפתני באופן ניכר! שתי השיניים של השפה התחתונה דמויות מרצע או מסתיימות בחוד
ובאורך =»26
השיניים של השפה העליונה שונות מהן בצורה
הגביע שונה מהנ״ל=>29
אודך עלי־הגבעול אינו עולה
אורך עלי־הגבעול  2ס״מ או יותר .החפיות עולות על
. 27

* . 27

.28

*. 28

.29
* . 29

. 31

* . 31

עמון ובעלת

*. 32

 5מ״מ באורכן

=>28

עשבים חד־שנתיים קטנים .העלים המלווים את הפרחים ארוכים מקבוצת הפרחים שבחיקם .הגביע
דמוי צינור צר ,מצטרר באמצעו.
עמ׳  582אקינוס Acinos
עשבים רב־שנתיים שרועים .העלים המלווים את הפרחים קצרים מקבוצת הפרחים שבחיקם .הגביע
אינו מצטרר באמצעו.
=> עמ׳  582פלמינתה Caiamintha
( ) 26החפיות דמויות חוט ומכוסות שערות ארוכות! מספר קבוצות הפרחים על כל גבעול פריחה
( 2-1ער  ,)3צורת הקבוצה כקרקפת צפופה .צבע הכותרת ורוד־ארגמני.
=> עמ ׳  582קלינופוךיון ciinopodium
החפיות דמויות אליפסה ,או ביצה! על כל גבעול קבוצות פרחים רבות .צבע הכותרת לבן ער
סגול־חיוור.
=> עט׳  580מליסה Melissa
( ) 25הגביע בעל  15עורקים .זוג האבקנים האחורי(הפנימי) ארוך מהזוג הקידמי.
=>  562 ' 02נפית Nepeta
=> 30
הגביע בעל  5או  10עורקים .זוג האבקנים האחורי(הפנימי) קצר מהזוג הקידמי

 . 30הגביע בעל  5שיניים ,אודך כל שן גדול מרוחבה
*. 30

על  1.5ס״מ .החפיות זעירות=>27

=> 31

אוגן הגביע חרוק או הגביע בעל  15-10שיניים ,ואם מספר השיניים  5הרי רוחב כל שן גדול
מאורכה.
=»  02י  568בלוטה Baiiota
הפרודות קטומות בראשן .צינור הכותרת מורחב באופן פתאומי בחלקו העליון (ציור  1677ב) ;
השפה העליונה של הכותרת עשויה בצורת קובע ,השפה התחתונה בעלת  3אונות ,האונות
הצדדיות קצרות מאוד ודמויות שיניים או מעוגלות! האונה האמצעית משונצת מאוד בבסיסה
ומחולקת לשניים בקצה .המאבקים שעירים (ציור  1676ג) .העלים המלווים את הפרחים העליונים
לבנים בקרבת בסיסם .צמחים קירחים או מקריחים.
=> עט׳  566נזמית Lamium
הפרודות מעוגלות בראשן .צינור הכותרת אינו מורחב כנ״ל! האונות הצדדיות של השפה התחתונה
אינן כנ״ל .צמחים שעירים על פי רוב.
=>  569 ' 02אשבל Stachys
 4אונות שוות כמעט ,צבעה לבן ,אורכה  6-3מ״מ ,ארוכה
בצורתם משאר העלים .עשבים
את קבוצת הפרחים אינם שונים
דב־שנתיים גבוהים הגדלים ליד אפיקי מים.
=> עט׳  585פף־הזאב Lycopus
=> 33
י
הכותרת רו־שפתנית(ציורים ) 1723 , 1702

 2סטמינודים 2[ .שקי־האבקה של האבקנים הפורים מאוחים זה
חד־שנתיים קטנים.
 1מ״מ ,אורכו  9-8מ״מ .עשבים
■=> עמ׳  579אפובית Ziziphora
*  . 33אין סטמינודים .רוחב הגביע גדול מהנ״ל .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או שיחים.
־=־>  572 '02מרח־Salvia .
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חד־שיפה Ajuga
עשבים או בני־שיח .העלים משוננים כרגיל .הפרחים יושבים .הגביע דמוי פעמון ,כעל  5שיניים .הכותרת
אינה נושרת אחרי הפריחה (לפעמים רק חלקה העליון נושר) :צינור־הכותרת ח ב ר פחות או יותר בתוך
הגביע ,ישר או לפעמים שזור סביב עצמו ,לעתים קרובות בעל טבעת שערות פנימית! השפה העליונה
של הכותרת קצרה מאוד (הכותרת חד־שפתנית למראית עין) ,מפורצת או מחולקת ל־ 2אונות! השפה
התחתונה מוארכת ,מפושקת ומחולקת ל־ 3אונות ,האונות הצדדיות מאורכות ,האמצעית רחבה ומחולקת
לעתים קרובות ל־ 2אונות (ציור  1630א) .אבקנים  , 4בלתי שווים באורכם ובולטים מתוך הכותרת ,הזוג
הקידמי ארוך יותר .עמוד־העלי בעל  2זרועות רחבות שוות כמעט .הפרודות מגוממות או מקומטות
לרוחבן.
 . 1צבע הכותרת כחול .שיני הגביע ארוכות פי  2מהצינור .דורי־
הפרחים מכילים פרחים מרובים.
♦ (ר״ש) חורשים ומקומות לחים .נדיר מאוד .הרי יהודה!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
אפריל( .ציור  .) 1628טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנרטורני.
מזרחי A. orientals L .
חד־שפה
• • Tt
T T
* . 1צבע הכותרת צהוב ,כתום או נוטה לארגמן ,לעתים קרובות עם
קווים שצבעם ארגמן .אורך שיני־הגביע כאורך הצינור או קצר
■=> 2
ממנו .דורי הפרחים מועטי פרחים
 . 2הכותרת כולה מצטמקת אחר הפריחה ואינה נושרת .עלי־הגבעול
בעלי  3אונות .הפרודות מקומטות לרוחבן.
( +ר״ש או ב״ש) כיסי קרקע וסדקים בסלעים ,בתות .נפוץ.
מין זה מיוצג ב א ח על ידי שלשה תת־מינים:
 . 1תת־מין מצוי  subsp. chia (Schreber) Arcangeliהנ פ ק
בסדקי סלעים ובבתות יס־תיכוניות.
 . 2תת־מין אךצישךאלי  subsp. palaestina (Boiss.) Bornm.שע 
ליו וגבעוליו שעירים יותר מקודמו ומצוי בכתות ספר ובמדבר.
 .3תת־מין שלש־אונ 1ת subsp. tridactylites (Bentham) P.H .
 Davisשגבעוליו רכים ושכירים ,הכותרת ורודה או צהובה
ומצוי בסדקי אבן חול נובית באדום.
& ינואר-מאי( .ציור  ! 1629צילום בעמי  .)947טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
חר־שיפה מצוי A. chamaepytis (L.) Schreber
(ראה שם נרדף)
*  . 2חלקה העליון של הכותרת נושר! צינור הכותרת קרומי ונשאר
אחר הפריחה .עלי־הגבעול תמימים או בעלי שיניים קצרות.
הפרודות מגוממות.
( +ר״ש) בתות־ספר ,בעיקר על מדרונות קירטוניים .מצוי.
השרון ,פלשת! שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן!
מואב.
& פברואר-יוני( .ציור  .) 1630טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
iva (L.) SchreberA.
חד־שפה תמים
(ראה שם נרדף)

געדה Teucrium
 ! T-עשבים או שיחים .הפרחים נישאים על פי רוב על עוקצים .הגביע דמוי פעמון או דמוי צינור ,בעל
 10עורקים ו־ 5שיניים שוות או בלתי שוות ,אינו גדל בזמן הבשלת הפרי .הכותרת נשירה! צינור
הכותרת קצר וחסר טבעת שערות מבפנים! השפה העליונה של הכותרת קצרה מאוד ושסועה (הכותרת
חד־שפתנית למראית עין)! השפה התחתונה בעלת  5אונות ,מהן האונה האמצעית שקערורית וגדולה
משאר האונות 4 ,האונות הנותרות מוארכות (ציור  .) 1631אבקנים  ,4בלתי שווים באורכם ובולטים על
פי רוב בהרבה מתוך הכותרת .עמוד־העלי בעל  2זרועות שוות כמעט .הפרודות מרושתות או מקומטות
או חלקות כמעט.
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הגביע דו־שפתני! השן העליונה עגולה או דמוית ביצה ורחבה
=> 2
לפחות פי  2משאר השיניים
כל שיני־הגביע שוות ,או אם אינן שוות אין השן העליונה
=t< 3
כנ״ל
דודי הפרחים מקורבים ומראה התפרחת כשיבולת צפופה.
הענפים אינם דוקרניים .החפים דמויי מרצע ,שעירים כעין
הנוצה ,אורכם כאורך הגביע .עשב רב־שנתי.
♦ (ר״ש) חורש וגריגה על טרה־רוסה בין סלעי גיר .נדיר.
חוף הכרמל ,השרון! הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה! החרמון.
& מאי-יוני( .ציור  .) 1632טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
stachyophyllum p.H. DavisT.
געדת הזזרעז
(ראה שם נרדף)
*. 2

רו ת הפרחים מרוחקים זה מזה וערוכים בתפרחת רחבה דמוית
מכבד ,בכל דוד  4-2פרחים וזוג ענפים קוצניים ק צ ת ם! ענפי
המכבד דוקרניים בקצותיהם .שיני־הגביע דוקרניות .עשב חד־
שנתי.
♦ (ח״ש) עשכ־רע בקרקעות כבדות .מ צד .עמק עכו ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,ה ת יהודה ,צפון הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע! הגולן.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1633טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
גערה קוצנית t . spinosum L.
( ) 1העלים גזורים  3-1פעמים כעין הנוצה או כעץ כף־היר!
אונותיהם ארוכות ,מוארכות או דמדות סרגל .הכותרת כחולה
י= 4 0
העלים תמימים ,חדוקיס ,משוננים או שסועים .הכותרת אינה
=> 7
כחולה
אורך הכותרת  8-7מ״מ ,אורכה פי  1.5מאורך הגביע .המכבד
דמוי פירמידה ,רוחבו כאורכו או גדול מאורכו .הענפים
ועוקצי־הפרחים מפושקים ויוצרים זווית ישרה עם הגבעול.
הפרודות שעירות.
( 4ר״ש) שדות תבואה על קרקעות כבדות ומקומות נטושים.
נדיר .הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד.
 35מאי-יוני( .ציור  .) 1634טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
גערה זעיךת־  9ךחים T. parviflorum Schreber
הכותרת ארוכה לפחו ת פי שניים מהגביע .המכבד צר .הענפים
=> 5
ועוקצי־הפרחים יוצרים זווית חדה עם הגבעול
שיני־הגביע כפופות בראשן כעין אנקול .כל חלקי הצמח,
והגביע בכלל ,מכוסים שערות קצרות צפופות והדוקות שצבען
אפור.
( 4ר״ש) ערבות .נדיר .הגולן ,הגלעד ,אדום.
& אפריל( .ציור  .) 1635טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
גערה מאבקת T. pruinosum Boiss.

1635

שיני־הגביע אינן כפופות כעין אנקול .הגבעולים והעלים
קירחים ומשחירים אחרי ייבוש ,או בעלי שערות זקופות
■=> 6
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גובה הצמח  80-50ס״מ או יותר; הגבעולים מסתעפים בצורת
מכבד גדול ורחב דמוי פירמידה .העלים מבריקים .שיני־הגביע
שוות לצינור או קצרות במקצת מהצינור .הכותרת בעלת
שערות בלוטיות.
♦ (ר״ש) בתה על אק־חול ,חול־חמרה ואפר וולקני(טוף).
נדיר .עמק עכו ,השרון! החרמון ,הגולן.
אפריל-יולי( .ציור  .) 1636טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

געדה קפחת
*. 6

t . procerum Boiss.

גובה הצמח  50-20ס״מ .הגבעולים מסועפים בצורת מכבר
קצר .העלים ירקרקים או אפורים במקצת .שיני הגביע ארוכות
במקצת מהצינור .הכותרת אינה בעלת שערות בלוטיות .צבע
הפרחים כחול מרהיב עין.
♦ (ר״ש) טרשים בכתמי שלג :רום  2,800-1,700מ׳ .מצוי
בכתמים .החרמון.
& יוני-יולי( .צילום בעט׳  .)942טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.
געדה מזרחית T. orientale L.
( ) 3עלי־הגבעול תמימים ודומים לעלי הרוזמרין ,קירחים
וירוקים כרגיל בצדם העליון ושעירימ־מלבינים בצדם התחתון.
צבע הכותרת סגול חיוור .פרקי הגבעול ארוכים.
♦ (ב״ש) גריגה ובתה ,בעיקר על קירטון חווארי .מצוי.
השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה  :הגלבוע.
מאי-ספטמבר( .ציור  ; 1637צילום בעט׳  .)931טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

גערה פרתית _ creticum l .ץ 1637
*. 7
.8
*. 8

־־> 8
עלי־הגבעול חרוקים או משוננים או חתוכים
צבע הכותרת ארגמן .דורי הפרחים נמצאים בחיקי עלים ,אינם
=> 9
צפופים ואינם צבורים לקרקפות
צבע הכותרת לבן או קרם .דורי הפרחים צבורים לקרקפות
=>

.9
* .9

11

=־> 10
שיני־הגביע שוות כמעט ,חדות
שלוש השיניים העליונות של הגביע קהות ודמויות ביצה,
שתי השיניים התחתונות מחודדות ,צרות יותר ודמויות אזמל.
צמחים שעיריס־מלבינים ,הגדלים בצוקים .׳ -
♦ (ר״ש) צוקים זקופים או סדקים בסלעים .נדיר .שומרון:
מדבר יהודה.
יוני-יולי( .ציור  .) 1638טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
גערת הסלעים T. montbretii Bentham

 . 10העלים גלדניים ,דמויי יתד בבסיסם ,נישאים על פטוטרת.
אורך הגביע  8-7מ״מ .צמחים נמוכים של בתה וגריגה.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה ,קרקע אבנית וסלעית :בעיקר בחברות
סירה קוצנית ולוטם .נפוץ .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב :הגלבוע :אדום.
י  $אפריל-יולי( .ציור  : 1639צילום בעמ׳  .)931טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
גערה מפשקת T. divaricatum Heidr.

:'-y
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* . 10העלים דכים ,יושבים ,דמויי ל ב עד מעוגלים בבסיסם .אורך
הגביע כ־ 3מ״מ .צמחים גבוהים של בתי־גידול לחים.
( 4ר״ש) ליד נחלים ,ביצות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון :בקעת חולה ,בקעת כנרות;
החרמון.
> יוני-אוקטובר( .ציור  .) 1640טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
$s
ואירנו־טורני.
גערה ה3צ 1ת T. scordioides Schreber
( ) 8בני־שיח המסתעפים ליד בסיסם .הענפים בלתי מסועפים,
אורכם  )40-( 30-10ס״מ ,כל ענף נושא תפרחת דמוית סוכך
של קרקפות פרחים .העלים מוארכים ,יושבים ,אורכם 3-1
ס״מ ,שפתם גלולה לאחור .אורך הגביע  4מ״מ .בני־שיח
בלתי דוקרניים.
( 4ב״ש> בתות ,סלעים וערוצים בערבות ומדבריות .נ פ ק
מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יורעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  ; 1641צילום בעמ׳  .) 969טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני ,ים־תיכוני וסהרו־ערבי.
גערה מצרה T. capitatum L.
(ראה שם נרדף)
* . 11בני־שיח ,בעלי ענפים סבוכים :קצות הענפים דוקרניים וח 
שופים אחרי עונת הפריחה .קרקפות הפרחים נישאות על
ענפים קצרים (  8-3ס״מ) ,קוטר הקרקפת אינו עולה על 1
ס״מ .העלים דמויי יתד בבסיסם ,אליפסיים או דמויי ביצה
הפוכה ,אורכם  1ס״מ לכל היותר ,שפתם גלולה במקצת
לאחור .אורך הגביע  2.5מ״מ .צמחי מדבר מלבינים.
( 4ב״ש) ואריות סלעיים במדבריות חמים .נדיר .דרום הנגב,
הערבה.
י  $יוני-אוקטובר( .ציור  .) 1642טיפוס התפוצה  :מורח סהרו־
ערבי.
געדה מלבינה T. leucocladum Boiss.

פרסיון Prasium
סוג בן מין יחיד .שיח מטפס ,קירח כמעט .העלים משוננים על
פי רוב .דורי הפרחים בני  2פרחים .הגביע דמוי פעמון ,בעל 10
עורקים ,דו־שפתני כמעט ,השפה העליונה בת  5אונות ,התחתונה
בת  2אונות .הכותרת דו־שפתנית .צבעה לבן ,צינורה אינו בולט
מתוך הגביע ,בעל טבעת שערות :שפתה העליונה של הכותרת
תמימה ,דמוית כובע ,התחתונה בעלת  3אונות ,מהן האמצעית
גרולה ותמימה 2 :השפות שוות כמעט באורכן(ציור  .) 1643אבקנים
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 ,4חבויים מתחת לשפה העליונה .הפרודות שחורות ,דמויות ענבה.
( 4ש׳) חורש ,גריגה ומשוכות מוצלות .נפוץ .חוף הגליל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
 #ינואר-יולי( .ציור  .) 1643טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

פרסיון גדול p. majus L.

?ןערוךית Scutellaria
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .שפת העלים אינה תמימה .דורי הפרחים ערוכים על
פי רוב בתפרחות דמויות שיבולת או אשכול .הגביע רו־שפתני ,בעל שפות תמימות ,קצרות ורחבות,
הנסגרות עם הבשלת הפרי :בגב השפה העליונה ישנו קשקש מעוגל וקעור (ציור  1647ב) .הכותרת
דו־שפתנית ,בעלת צינור ארוך ,כפוף החוצה ומורחב בחלקו העליון (ציור  .) 1644אבקנים  , 4חבויים
מתחת לשפה העליונה של הכותרת :המאבקים ריסניים .הפרודות כדוריות כמעט ,מגובששות ולפעמים
שעירות.

 . 1צמחי ביצות .העלים מוארכים או דמויי אזמל ,אורכם גדול פי
 3בערך מרוחבם :העלים המלווים את הפרחים אינם נבדלים
בצורתם מיתר העלים .צבע הכותרת כחול ,לפעמים לבן.
( 4ר״ש) ביצות ,בחברת גומא הפפירוס .נדיר .בקעת חולה.
 #ספטמבר( .ציור  .) 1645טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
.קערוןית הפצה s. gaiericulata L.
* . 1צמחי בתה או סלעים .העלים דמויי ביצה או עגולים ,אורכם
הוא לכל היותר פי  2מרוחבם :העלים המלווים את הפרחים
=> 2
שונים בצורתם מעלי הגבעול ,שפתם תמימה
 . 2צבע הכותרת צהוב ,השפה התחתונה נוטה לעתים קרובות
לארגמן.
( 4ר״ש) בתות ,בעיקר על קירטון .נדיר .פלשת :שומרון,
הרי יהודה ,צפון הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $מאי-יוני( .ציור  .) 1646טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
קערורית שיחנית tomentosa Bertoi.
(ראה שם נרדף)
3
*  . 2צבע הכותרת אינו צהוב
 . 3צבע הכותרת סגול ,אורכה  20-15מ״מ .הגביע אינו נפוח בפרי,
אורכו ורוחבו בפרי  7מ״מ .הגבעולים זקופים.
( 4ר״ש) סלעים מוצלים ,בתה וחורש .מצוי .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע ,בקעת ים־המלח  :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
< $אפריל-יולי( .ציור  : 1647צילום בעמ׳  .) 940טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני.
קערורית סגלה S. subvelutina Rech. fil.
(ראה שם נרדף)
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*  . 3צבע הכותרת ארגמן או קרס־צהבהב .הגביע נפוח בפרי ,אורכו
ורוחבו  15מ״מ .הגבעולים שרועים.
♦ (ר״ש) לרגלי טרשים! רום  2,800-1,300מ׳ .מצוי .החרמון.
מאי-ספטמבר( .צילום בעמ׳  .) 975טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני הררי.

קערוךית נארית s. utricuiata Labill.

אז 1בי 1ן Lavandula
עשבים רב־שנתיים ,בני־שיח ,או שיחים .דורי הפרחים ערוכים בתפרחות דמויות שיבולת הנישאות
כרגיל על עוקץ ארוך .הגביע בעל  15-13עורקים! שיני־הגביע  , 5העליונה מורחבת במינים אחדים.
הכותרת דו־שפתנית! השפה העליונה בת  2אונות ,השפה התחתונה בת  3אונות שוות פחות או יותר!
צינור הכותרת בולט מתוך הגביע .אבקנים חבויים בתוך צינור הכותרת ,מספרם  .4הפרודות חלקות,
קירחות! דורי הפרחים ערוכים בתפרחות דמויות שיבולת.
 . 1העלים תמימים ,דמויי סרגל .התפרחות צפופות ,אורכן 3-2
ס״מ ,ומסתיימות בציצת חפים גדולים בהרבה מהפרחים שצבעם
סגול כהה .האונה העליונה של הגביע מסתיימת בתוספת דמוית
לב .צבע הכותרת ארגמן כהה.
♦ (ב״ש) בתה על א ק ־ חו ל ועל חול־חמרה .נדיר .חוף הגליל,
השרון ,פלשת! החרמון.
& פברואר-מאי( .ציור  ! 1648צילום בעמ׳  .)929טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני.
ברבי ( Barbeyחתנו של בואסייה) מצא את הצמח במאה
שעברה גם על יד דהדיה (דרום הרי יהודה).

אזוביון דגול L. stoechas L.
=> 2
* . 1העלים גזוריפ־מנוצים פעם או פעמיים
 . 2התפרחות דמויות ביצה ,מסתיימות בציצת חפים צפופה! החפים
כחולים ,גדולים בהרבה מהפרחים ודמויי ביצה .העלים דמויי
A
סרגל.
♦ (ב״ש) סדקים בצוקים של אבן חול .נדיר מאוד .אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1649טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני
י\ ,
( ) וסהרו־ערבי.
אזוביין משנן L. dentata L.
*  . 2התפרחות אינן מסתיימות בציצה כנ״ל! החפים קטנים ,העלים
■=> 3
גזורים לאונות סרגליות ואינם דמויי סרגל
 . 3העלים גזוריס־מנוצים פעם אחת .דורי הפרחים אינם מקורבים
זה לזה! החפים קצרים בהרבה מהגביע .צבע הכותרת כחול
חיוור.
♦ (ב״ש) ערוצים במדבריות חמים .מצוי .הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
♦ ינואד-אפריל( .ציור  .) 1650טיפוס התפוצה :סהדו־עדבי
וסודני.
coronopifolia PoiretL.
אזוביון מךפךי
(ראה שם נרדף)
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*  . 3העלים גזוריס־מנוצים פעמיים .דורי הפרחים מקורבים זה לזה:
החפים קצרים רק במעט מהגביע .צבע הכותרת כחול.
♦ (ב״ש) ערוצים במדבריות חמים ונאות מדבר .מצוי .הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
ערבה :מואב ,אדום.
ינואר־אפריל( .ציור  .) 1651טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי ומזרח סודני.

אזוביון שעיר L. pubescens Decaisne
זעירה Thuspeinantha
עשבים חר־שנתיים קטנים ,רביקים ,בעלי ריח בלתי נעים .דורי
הפרחים מרוחקים .הגביע דמוי פעמון ,בעל  10עורקים :שיני־הגביע
 , 5משולשות ושוות כמעט :אחרי ההבשלה מתנפח הגביע במקצת.
הכותרת דו־שפתנית ,לבנה או ורודה :צינור הכותרת בולט מתוך
הגביע ,חסר טבעת שערות :אוגן הכותרת קטן ,השפה העליונה
שטוחה ,האונה האמצעית של השפה התחתונה רחבה מהצרריות,
תמימה .האבקנים אינם בולטים מתוך הכותרת ,מספרם  .4עמוד־
העלי בעל  2אונות בלתי שוות .הפרודות גדולות ,מוארכות ,חלקות.
( 4ח״ש) רמה מדברית .נדיר .הגלעד ,מואב ,אדום.
 $5אפריל-יוני( .ציור  .) 1652טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

זעירה פךסית T. persica (Boiss.) Briq.
מווביוין M arrubium
עשבים רב־שנתיים על פי רוב .העלים משוננים ער שסועים בשפתם ,מקומטים .הדורים המרומים
מרובי־פרחים .הגביע דמוי צינור ,בעל  5או  10שיניים שוות ,מפושקות או כפופות לאחור בזמן
הבשלת הפרי ולעתים קרובות דוקרניות .הכותרת דו־שפתנית :צינור הכותרת אינו בולט על פי רוב מתוך
הגביע :השפה העליונה זקופה ,התחתונה מפושקת .אבקנים  ,4חברי ם בתוך צינור הכותרת ,אינם שווים
באורכם ,הזוג הקידמי ארוך מהזוג האחורי .הפרודות חלקות.
=2 0
 . 1שיני־הגביע 5
=> 3
* . 1שיני־גביע  10או יותר
 .2שיני־הגביע משולשות או דמויות ביצה .אורכן כמחצית אורך
הצינור .צבע הכותרת לילך .העלים דמויי מניפה ,רחבים כרגיל
מאורכם.
( 4ח״ש או ר״ש) צדי דרכים ומקומות נטושים ,בעיקר
בערבות ובמדבריות .מצר .פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב :מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,הערבה.
מרס-מאי( .ציור  : 1653צילום בעט׳  .) 972טיפוס התפוצה :
דרום יס־תיכוני ומזרח סהרו־ערבי.

מרוביון הנגב

m . alysson L.

*  . 2שיני־הגביע דמויות מרצע ,אורכן כשליש אורך הצינור .צבע
הכותרת כצבע הבשר .העלים דמויי ביצה או עגולים.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים .מצוי .החרמון ,בקרבת השיא.
&> יוני-אוקטובר( .צילום בעמ׳  .)972טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני הררי.

מרוביון לבנוני M. libanoticum Boiss.

560

משפחת השפתניים
 ) 1( .3שיני־גביע  , 10שוות פחות או יותר ,דמויות מרצע ומאונקלות,
מכוסות שערות צמר בחציין התחתון ,קירחות בחציין העליון.
הגבעולים נושאי התפרחות מכוסים שערות צמר לבנות .החפים
מסתיימים במלען קירח ומאונקל.
♦ (ב״ש) צרי דרכים ,אשפתות ומקומות נטושים .נ פ ק.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת חולה ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  ; 1654צילום בעט׳  .)972טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

מרוביון מצוי M. vulgare L.
שוות,
כמעט
נושאי
צמחי

מספר שיני־הגביע עולה על  10והן שטוחות ,אינן
אחדות מהן שסועות ל־ 2או ל־ , 3מכוסות שערות צמר
עד לקצה .החפים קצרים ואינם מאונקלים .הגבעולים
התפרחות צהבהבים ,מכוסים שערות כוכביות קצרות.
ערבות בעבר הירדן.
♦ (ב״ש) חברת לענת המדבר .נדיר .הגלעד ,מואב ,אדום.
♦ יוני-יולי( .ציור  .) 1655טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

מתביון הערבות M. cuneatum Banks et Solander

ב ת ל 1ן Sideritis
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,או שיחים .העלים תמימים או משוננים .הגביע דמוי צינור או פעמון,
לפעמים רו־שפתני ,כעל  5שיניים המסתיימות כרגל בחוד קוצני .הכותרת דו־שפתנית :השפה העליונה
זקופה וכמעט שטוחה ,תמימה או מפורצת ,השפה התחתונה מפושקת .אבקנים  , 4חבויים בצינור
הכותרת ,אינם שווים באורכם ,שני האבקנים האחוריים קצרים מאוד ,שני הקדמיים חסרי מאבקים
לפעמים .הפרודות חלקות.
 . 1צמחים חד־שנתיים .החפים פחות או יותר תמימים ,דומים לעלי
2
הגבעול
* . 1צמחים רב־שנתיים .החפים שונים מעלי־הגבעול ,משוננים פחות
=> 4
או יותר ועוטפים את דורי הפרחים
 . 2השן העליונה של הגביע ארוכה משאר השינים ,הללו כפופות
לאחור :הגביע בעל גבנון בבסיסו .הכותרת לבנה.
♦ (ח״ש) יער אורן ירושלים .נדיר מאוד .הגלעד.
& אפריל־יוני( .ציור  .) 1656טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
בחלון פפוף־שנים S. curvidens Stapf
(ראה שם נרדף)

*  . 2שיני־הגביע שוות פחות או יותר ,אינן כפופות לאחור :הגביע
=> 3
אינו בעל גבנון בבסיסו .צבע הכותרת צהוב או חום
 . 3הצמח מכוסה כולו שערות .בבסיס הגביע שערות לבנות .צבע
הכותרת צהוב ההופך לחום.
♦ (ח״ש) שדות בור .מצוי .החרמון.
& קיץ .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

כחלון מרחק s. remota Dum.-Urviiie
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*  .3הצמח בעל שעירות פזורה ,שערות מעטות זקופות .הגביע ירוק,
בעל שערות זקופות .צבע הכותרת צהוב ההופך חופ־שחרחר
אחרי הפריחה.
( 4ח״ש) החרמון.
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
בחלון הךןי s. montana L.
.4
* .4

.5

*. 5

( ) 1עלי־התפרחת שבחיקם יושבים דורי הפרחים עולים באורכם
=> 5
על דורי הפרחים
עלי־התפרחת שבחיקם יושבים דורי הפרחים אינם עולים
באורכם על דורי הפרחים .צבע הכותרת ארגמן־סגול .גובה
הצמח 40־( 50־ )80ס״מ.
( 4ר״ש) מורדות אבניים  :רום  2,800-1,700מ׳ .מצוי .החרמון.
 #יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
בחלון לבנוני s . libanotica Labiu.
עלי־התפרחת העליונים בעלי ריסים ארוכים בשפתם .פרקי
הגבעול באזור התפרחת מכוסים שערות בלוטיות קצרות ושערות
לא בלוטיות ארוכות ופזורות.
( 4ר״ש) בתה וגריגה .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
הגולן ,הגלעד ,מואב.
י  $יוני-אוקטובר( .ציורים  .) 1658 , 1657טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
כחלון ח סני s. perfoiiata L.
עלי־התפרחת אינם ריסניים ,גלדניים ,בעלי עורקים בולטים
בצדם התחתון .פרקי הגבעול באזור התפרחת בעלי שערות
בלוטיות בלבד ,קצרות וצפופות.
( 4ר״ש) בתה וגריגה .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 1659טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

בחלון ענף S. puiiuians Vent.
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נפית Nepeta

עשבים דב־שנתיים על פי רוב .העלים משוננים או שסועים .הגביע דמוי צינור ,בעל  15עורקים .הכותרת
רו־שפתנית! צינור הכותרת חסר טבעת שערות ,מורחב על פי רוב בחלקו העליון! השפה העליונה של
הכותרת זקופה ,התחתונה בעלת אונה אמצעית שקערורית .אבקנים  , 4עולים מתחת לשפה העליונה(ציור
 1663א) ואינם שווים באורכם! זוג האבקנים האחוריים ארוך יותר.
 . 1התפרחות נישאות על עוקצים ,יוצאות מחיק עלי־תפרחת מפות
=> 2
חים היטב
=» 3
 . 1התפרחות יושבות או נישאות על עוקצים קצרים
 . 2שיני־הגביע קצרות בהרבה מצינור הגביע .הצמחים מכוסים
שערות מהודקות קצרות .צבע הכותרת ורוד־צהבהב.
♦ (ר״ש) שרות .נדיר .הגלעד.
 #מאי( .ציור  .) 1660טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

נפית הגביעים N. calycina Fenzl

*  . 2שיני־הגביע שוות באורכן לצינור הגביע או ארוכות ממנו.
הצמחים מכוסים שערות זקופות ארוכות .צבע הכותרת ל ק.
♦ (ר״ש) חורבות ושדות בור .נדיר .מואב ,אדום.
י&י מרס-אפריל( .ציור  .) 1661טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

נפית עטופה N. involucrata (Bunge) Bornm.

( ) 1החפים שווים באורכם לצינור הגביע או ארוכים ממנו,
דמויי סרגל ,שפת החפים קרומית .קוטר דורי הפרחים . 2-1.5
ס״מ .גובה הצמח  40ס״מ .צבע הכותרת לק־ורדרד.
♦ (ר״ש) מדרונות טרשיים! רום  1,930-1,400מ׳ .נדיר.
החרמון.
& מאי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

?פית איטלקית N. itaiica L.

צע וחסרי שפה

* . 3החפים קצרים מצינור הגביע ,או אם ארוכים ממנו הרי הם
=>4
קרומית
 . 4אורך הגביע  20-15מ״מ .צבע הכותרת ארום־ארגמן .התפרחת
דמוית שיבולת.
♦ (ר״ש) טרשים וצרי דרכים! רום  1,500-1,200מ׳ .נדיר.
החרמון.
< $מרס-יוני .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

נפית הבשן N. trachonitica Post

כחלחל
 .5הכותרת כפופה מאוד

על 10מ״מ .צבע הכותרת לבנבןאו
=>5
=>6
* . 5הכותרת כפופה במקצת .אורך הגביע  8-6מ״מ.
( +ר״ש) דרדרות תלולות ! רום  2,800-1,800מ׳ .נדיר .החרמון.
& יולי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

נפית מגבבת N. glomerata Bentham
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 . 6הצמח אפור ,בעל שערות צפופות .אורך הכותרת  15-12מ״מ.
( 4ר״ש) בתות וציבורי אבנים .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& אפריל-יוני( .ציורים  : 1663,1662צילום בעט׳  .)943טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
נפית  3פופה N. curviflora Boiss.

* . 6הצמח ירוק ,בעל שערות דלילות ,גובהו 0 80-60״מ .אורך
הגביע  9-8מ״מ .אורך הכותרת  30מ״מ וצבעה כחול.
( 4ר״ש) טרשים ,וצרי דרכים :רום  2,800-1,650מ׳ .מצוי.
החרמון ,הגלעד.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1664טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
נפית קיליקית N. cilicia Boiss.
(ראה שם נרדף)

מניפנית Lallemantia
| •  Tי
עשבים חד־שנתיים או רו־שנתיים .התפרחות מורכבות ,דמויות
שיבולת :החפיות דמויות מניפה ,מעורקות ,בעלות  9-5שיניים
המסתיימות בחודים ארוכים .הגביע דמוי צינור ,בעל  15עורקים,
השן העליונה רחבה מהאחרות .הכותרת כחולה ,לפעמים צהבהבה,
רו־שפתנית :צינור הכותרת חבוי בתוך הגביע :השפה העליונה
שקערורית ,השפה התחתונה מפושקת .האבקנים חבויים בתוך צינור
הכותרת .האגודות חלקות.
( 4ח״ש) שדות וצומח עשבוני על קרקעות כבדות .נדיר .הרי
יהודה :מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 >S sאפריל-מאי( .ציור  .) 1665טיפוס התפוגה :מערב אירנו־טורני.
מניפנית איברית L. iberica (MB.) Fischer et C.A. Mityer

צ מ ח Eremostachys
עשבים רב־שנתיים ,לפעמים בני־שיח .העלים משוננים ו/או גזורים לאונות .הפרחים יושבים בקבוצות/
מאורגנות והדורים המדומים ערוכים בתפרחת דמוית שיבולת ארוכה .הגביע דמוי צינור ,פעמון או
משפך ,בעל לוע קטוע ו־ 5שיניים שוות ,רחבות ,לפעמים מסתיימות בחור דוקרני .הכותרת דו־שפתנית:
צינור הכותרת אינו בולט מתוך הגביע :השפה ׳העליונה דמוית כובע ,התחתונה מפושקת ובעלת
 3אונות מעוגלות .האבקנים  ,4שוני אורך ,חבויים/מתחת לשפה העליונה של הכותרת_.הפרודות
“
 ׳׳שעירות בראשן ובעלות  3מקצועות.
 . 1העלים מוארכים ,חתוכיס־מנוצים פעם או פעמיים .התפרחת
מכוסה שערות צפופות וארוכות.
( 4ר״ש) בתה ושרות בור ,נ פ ק .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב. .
פברואר-אפריל( .ציור  : 1666צילום בעט׳  .)953טיפוס
התפוצה :מזרח יפ־תיכוני ומערב אירנרטורני.
צמר מפצל E. laciniata (L.) Bunge
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* . 1העלים עגולים או דמויי ביצה ,משוננים או חרוקים או חתוכים.
התפרחת אינה מכוסה שערות צפופות ארוכות.
♦ (ר״ש) מישור מדברי! רום  1,000-800מ׳ .נדיר .מואב,
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1667טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

צמר אד1מי E. transjordanica Eig

שלהבית Phlomis
־ • T 1
עשבים רב־שנתיים ,בני־שיח או שיחים ,צמירים או לבידים .העלים אינם מחולקים לאונות ,עבים
ומקומטים .הפרחים יושבים (או כמעט כך) ,ערוכים ברורים מדומים ,צפופים .הגביע דמוי צינור
או פעמון קטוע בראשו ,בעל  5שיניים 10-5 ,עורקים 5 ,צלעות ו־ 5חריצים .הכותרת דו־שפתנית,
צבעה צהוב ,לעתים רחוקות יותר לילך או לבן! צינור הכותרת אינו בולט מתוך הגביע ,בתוך
הצינור טבעת שערות למטה מאמצעו! השפה העליונה של הכותרת דמוית כובע ,מהודקת מצדדיה
ומכוסה שערות צפופות ,השפה התחתונה מפושקת .האבקנים  , 4חבויים מתחת לשפה העליונה ,הזוג
הקידמי ארוך מהזוג האחורי .הפרודות דמויות ביצה ובעלות  3מקצועות.
 . 1צבע הכותרת לילך מלוכלך או ורוד .הגבעולים עשבוניים

=2 >5
=> 3
* . 1צבע הכותרת צהוב .בני־שיח ועשבים רב־שנתיים
 .2החפים מנוצים ,בעלי שערות ארוכות ,אורכם  2-1.5ס״מ.
הכותרת  5-4ס״מ ,צבעה ורוד חי .דורי־הפרחים מעטים ,בעלי
פרחים רבים.
♦ (ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .החרמון.
 #מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

שלהבית אשונה P. rigida Labill.

*  .2החפים דמויי מרצע ,בעלי שערות מעטות .הכותרת  1.5ס״מ,
צבעה לילך מלוכלך.
♦ (ר״ש) עשב רע בשדות של קרקעות כברות .מצוי .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון
הנגב :הגלבוע! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $ gמאי-יולי( .ציור  .) 1668טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

שלהבית הגלגל P. pungens Wind.
.3
* .3
.4
* .4

( ) 1בני־שיח או שיחים .דורי־הפרחים מוקפים חפים' מרובים!
=> 4
אורך החפיות  1ס ״מ או יותר
צמחים עשבוניים .החפים אינם מרובים! אורך החפיות 6-3
־־> 6
ס״מ ,או אין חפיות
החפים שווים באורכם לגביעים או ארוכים מהם במקצת =־> 5
החפים דמויי סרגל ואינם עולים באורכם על מחצית אורך
הגביע .עלי הענפים חסרי הפרחים מכוסים שערות צמר ,צבעם
הופך אחר התייבשם לצהוב־זהוב.
♦ (ב״ש) סדקי סלעים ומדרונוות סלעיים .נדיר .הגליל העליון,
הרי יהודה! החרמון ( מצוי ברום  1,900-1,200מ׳).
מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.

שלהבית צהפת־עלים P. chrysophyiia Boiss.
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 .5החפים דמויי ביצה או אזמל ,שטוחים ,רוחבם  10-3מ״מ.
בני־שיח מדבריים שגובהם  100-50ס״מ.
( 4ב״ש) מדרונות סלעיים במדבריות ,בערבות ובכתות ספר.
נדיר .הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
יהודה ,בקעת יפ־המלח ! עמון ,מואב ,אדום.
מרס-יוני( .ציורים  ! 1670 , 1669צילום בעמ׳  .)955טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.

שלהבית המךפר piatystegia Post

* . 5החפים רמויי מרצע ,כפופים פנימה ,רוחבם אינו עולה על 3
מ״מ .בני־שיח או שיחים שגובהם  150-80ס״מ.
( 4קר או ב״ש) חורש ,גריגה ובתות ים־תיכוניות .מצוי .פלשת !
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
 #מרס-יוני( .ציור  .) 1671טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.

דביקה viscosa Poiret
שלהבית
| • •T
• T» -

=> 7
 )3( . 6שערות העלים מהודקות
=> 8
*  . 6שערות העלים זקופות כשערות צמר
 . 7עלי הגבעולים קטועים בבסיסם .צבע השערות אפור־צהבהב.
שיני הגביע קצרות מאוד ,משולשות :אורך הגביע 0 1.5״מ.
( 4ר״ש) שדות ואחו .מצוי .החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב,
אדום.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1672טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

שלהבית סורית syriaca Boiss.

*  .7עלי הגבעולים הולכים וצרים בבסיסם ,בעלי עורקים בולטים.
צבע השערות אפרפר .שיני הגביע דמויות אזמל ,אורכן כשליש
אורכו של הצינור! אורך הגביע  1ס״מ.
( 4ר״ש) מורדות .נדיר בגלבוע! נפוץ בחרמון! רום
 2,800-1,700מ׳.
& מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני הררי.

שלהבית קצרת־שפה breviiabris Boiss.

 )6( . 8הגביע מוצר מתחת ללועו ,שיניו דמויות מרצע ובסיסן
מורחב .עלי הבסיס דמויי ביצה ודמויי לב בבסיסם.
( 4ר״ש) שדות .נדיר .החרמון ,הגולן ,עמון ,אדום.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1673טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

(ראה שם נרדף)

שלהבית קוררית kurdica Rech. fil.
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* . 8הגביע אינו מוצר מתחת ללועו ,שיניו משולשות עד דמויות
אזמל או ביצה .עלי הגבעול מוארכים ,מוצרים בבסיסם ,בעלי
פטוטרות ארוכות.
♦ (ב״ש) בתות ספר ,שולט או נלווה במספר חברות .מצוי.
פלשת :דרום השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
אפריל-יוני( .ציור  : 1674צילום בעמ׳  .)955טיפוס התפוצה :
מערב אירנו־טורני.
שלהכית קצרת־שנים P. brachyodon (Boiss.) Zohary
בררום הרי יהודה ,בסביבת הר עמשא מצויות אוכלוסיות של בן כלאים בץ של^בית
קצרת־שנים לשלהבית הגלגל .בני הכלאים יוצרים זרעים לעתים רחוקות .מצויים
טיפוסי מעבר רבים בץ שני ההורים הניכרים בצבעי כותרת וצורת עלים בעמדת
מעבר בין ההורים (צילום בעמ׳  .)941אוכלוסיות אלה ,היחידות בארץ ובעולם,
נמצאות בסכנת הכחדה בעקבות נטיעת יער יתיר כשטח גידולן.

נזמית Lamium
•• 1
מרומיםצפופים.
אורב־שנתיים .העלים אינם תמימים .הפרחים ערוכיםברורים
אופעמון ,בעל
הפרחים אינםנפתחיםוההאבקה נעשית בתוך הפרח .הגביעדמויצינור
 5שיניים שוות או בלתי שוות ובעל  5עורקים .הכותרת דו־שפתנית ,לועה מורחב (ציור  1677ב):
צינור הכותרת בולט מתוך הגביע :השפה העליונה רמוית כובע ,השפה התחתונה מפושקת ,בעלת
אונה אמצעית גדולה ,משונצת בבסיסה ולפעמים מחולקת לשניים ,האונות הצדדיות קצרות ,מעוגלות
או דמויות שיניים .האבקנים חבויים מתחת לשפה העליונה (ציור  1676ב) ,מספרם  .4הפרודות בעלות 3
מקצועות ,חדות וקטועות בראשן.
 . lxצינורהכותרת עם טבעת של שערות בתוכו=> 2
3
הכותרת בלי טבעת של שערות בתוכו=>
 . 2צבע הכותרת לבן .עלי התפרחת העליונים לבנים כרגיל בבסיסם.
הפרודות חלקות .צמחים חר־שנתיים.
( 4ח״ש) צדי דרכים ,מקומות נטושים :גרל כרגיל בכתמים.
נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 1675טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.

נזמית לכנה L. moschatum Miller

1675

* . 2צבע הכותרת ורוד .העלים העליונים של התפרחת אינם כנ״ל.
צמחים רב־שנתיים.
( 4ר״ש) סלעים לחים או מוצלים .נדיר מאור .בקעת כנרות:
החרמון(בניאס) ,הגולן.
פברואר-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
נזמית קטועה , truncation Boiss.
 ) 1( . 3צמחים חד־שנתיים .העלים העליונים לופתים את הגבעול
ושונים בצורתם ובגורלם משאר העלים .צבע הפרחים ארגמן
עז ,לעתים רחוקות לבן .צינור הכותרת ארוך מאוד .לפעמים
הפרחים אינם נפתחים כלל והכותרת כולה אינה ארוכה מהגביע,
במקרה זה נעשית ההפריה בתוך הפרח הסגור (קליסטוגמיה).
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♦ (ח״ש) שדות ,צדי דרכים ,מקומות נטושים .נפוץ .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות היררן! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
 $gדצמבר-אפריל( .ציור  ! 1676צילום בעט׳  .)936טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
נזמית לופתת L. ampiexicauie L.
*  . 3צמחים רב־שנתיים .העלים אינם כנ״ל .הכותרת בעלת קווים
ונקודות שצבעם ארגמן על רקע ל ק או ורדרד! השפה העליונה
סדוקה לשניים.
♦ (ר״ש) חורש ומקומות סלעיים .נריר .הגליל העליון (הר
מירון ורכס נפתלי) :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& אפריל-מאי( .ציור  ! 1677צילום בעמ׳  .)936טיפוס הת
פוצה :יס־תיכוני.
(ראה שם נררף)

ממית מל4וות L. garganicum L. subsp. striatum (Sm.) Hayek

וידמניה W iedemannia
•  V־ TI
עשבים חד־שנתיים בעלי עלים משוננים או שסועים .התפרחות
רבות־פרחים ,מרוחקות זו מזו .הגביע דמוי פעמון או רמוי חרוט
הפוך ,מכוסה שערות שצבען ארגמן ,גדל בהרבה והופך רו־שפתני
עם הבשלת הפרי ,בעל אונה עליונה גדולה וחרה וארבע אונות
תחתונות קטנות יותר .הכותרת רו־שפתנית ,צבעה ארגמן ,היא
מכוסה שערות רכות שצבען ארגמן .לוע הכותרת מורחב ,צינורה
בולט מתוך הגביע .האבקנים  ,4הזוג הקירמי ארוך מהזוג האחורי.
הפרודות בעלות  3מקצועות חדים ,ראשן קטוע.
♦ (ח״ש) קרקע מעובדת .נריר מאוד .הרי יהודה(ירושלים) :אדום
(פטרה).
& מאי-יוני( .ציור  .) 1678טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

וידמנמז מזךחית W. orientalis Fischer et C.A. Meyer

בר־גביע Moluccella
עשבים חר־שנתיים קירחים .העלים בעלי פטוטרת ,משוננים או שסועים .החפיות דמויות מרצע ,קוצניות.
הגביע גדול ,קרומי או גלרני ובעל עורקים מרושתים ,דמוי שופר או דמוי חרוט הפוך ומלוכסן ,ראשו קטוע
ובעל  5זיזים ,או דו־שפתני ובעל  10-5שיניים קוצניות .הכותרת רו־שפתנית ,לבנה או ורודה! צינור
הכותרת אינו בולט מתוך הגביע ,בתוך הצינור ישנה טבעת שערות מלוכסנות! השפה העליונה של הכותרת
זקופה ,דמוית כובע ,התחתונה בעלת אונה אמצעית רחבה ומפורצת בראשה .אבקנים  , 4חבויים תחת
לשפה העליונה .הפרודות בעלות מקצועות חדים וקטועות בראשן.
 . 1הגביע קרומי ,דמוי שופר ,קטוע בראשו ,בלתי קוצני ובעל
 5חורים שאורכם כ־ 1מ״מ .הכותרת קצרה בהרבה מהגביע,
צבעה לבן.
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( 4ח״ש) שרות ובתי־גירול מופרעים על קרקעות כבדות.
נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
אפרל-יוני( .ציור  ; 1679צלו ם בעמ׳  .)968טיפוס התפוצה :
מזרח ימ־תיכוני.
1679

חלק M. laevis L.
בר־גביע
T TI
 • T־
* . 1הגביע גלרני ,דו־שפתני; השפה העליונה מסתיימת בחוד דוקרני
אחד ,התחתונה ב־ 7חורים בלתי שווים .אורך הכותרת כאורך
הגביע ,צבעה לבן או ורוד.
( 4ח״ש) צדי דרכים ושדות בור .מצוי .חוף הגליל ,חוף
הכרמל; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  : 1680צילום בעט׳  .)969טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

פר־גביע קוצני M. spinosa L.
1680

בל 1ט ה Ballota

עשבים רב־שנתיים או בני־שיח .העלים חרוקים או משוננים .הגביע דמוי משפך ,בעל  10עורקים
ו־ 10-5שיניים .הכותרת דו־שפתנית ,שפתה העליונה זקופה ודמוית כובע ,התחתונה מפושקת ובעלת
אונה אמצעית מפורצת :צינור הכותרת חבוי בגביע או בולט מתוכו במקצת ,בעל טבעת שערות
פנימית .אבקנים  , 4חטיים מתחת לשפה העליונה ,הזוג הקידמי ארוך מהזוג האחורי .הפרודות מעוגלות
בראשן ,חלקות*. ^.
אוגן הגביע חרוק או משונן באופן בלתי רגולרי ,פתוח לרווחה
ואלכסוני ,קוטרו  1ס״מ או יותר .צבע הכותרת לבן .עלי
הגבעול האמצעיים דמויי לב או קטועים בבסיסם.
♦ (ב״ש) בתות ,חורשים ,ערבות ומדבריות :קרקעות אבניות
או בסלעים .נ פ ק .פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $אפריל־אוקטובר( .ציור  .) 1681טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
בל 1טה גלונית B. undulata (Fresen.) Bentham
* . 1הגביע בעל  10-5שיניים ,אוגן הגביע וקוטרו אינם כנ״ל .צבע
=> 2
הכותרת לילך או ארגמן כהה
שיני הגביע  , 10משולשות ,חדות ומסתיימות בחור דוקרני קצר:
חמש שיניים לסרוגץ קצרות מהשאר .צמחים של סדקי סלעים.
( 4ב״ש) צוקים ,סלעי גיר ,דולומיט ומלת .מצוי .חוף
הכרמל :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע ,מדבר שומרון :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 >$gאפריל-יולי( .ציור  ; 1682צילום בעט׳  .)930טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני.
 3ל1טת הסלעים B. saxatilis C. Presi
* . 2שיני הגביע  , 5רחבות ודמויות ביצה ,אורכן כמעט כרוחבן,
ן?
קטועות או מעוגלות בראשן ,מסתיימות בחוד קצר :לפעמים
ב .גבעול %
=> 3
ישנן  5-3שיניים זעירות נוספות
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 . 3צמחים של חברת שיחים בקרקעות חוליות ,בעיקר באזור החרף.
אורך הגביע  ) 10-( 8-7מ״מ :רוחב אוגן הגביע שווה כמעט
לאורך הצינור .אורך החפיות  3.5-2.5מ״מ ,ראשן לבנבן וקירח.
♦ (ר״ש) בין שיחי גריגה ובחברת חרוב ואלת המסטיק,
משוכות ,קרקעות חוליות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
אדום.
& אפריל-יוני( .ציורים  .) 1687,1683טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני.

בל1טה פלשתית B. philistaea Bornm.
* . 3צמחי מקומות נטושים ליד יישובים ,בעיקר בהרים .אורך הגביע
 11-9מ״מ! רוחב אוגן הגביע קטן מאורך הצינור .החפיות
שעירות עד לראשן ,אורכן  8-4מ״מ.
♦ (ר״ש) מקומות נטושים .נדיר ומקרי .חוף הכרמל(עתלית):
שומרון(שכם) ,הרי יהודה (ירושלים).
& יוני-יולי( .ציורים  .) 1686 , 1684טיפוס התפוצה :מערב
יס־תיכוני.

ב .חפית

בלוטה מבאישה B. nigra L.

א  $ב ל Stachys
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .הפרחים יושבים או נישאים על עוקצים קצרים .הגביע
דמוי פעמון או צינור ,בעל  10-5עורקים ו־ 5שיניים שוות או כמעט שוות .הכותרת דו־שפתנית ,שפתה
העליונה זקופה וקמורה במקצת ,תמימה או מפורצת ,השפה התחתונה מפושקת ,בעלת אונה אמצעית
גדולה :צינור הכותרת אינו בולט מתוך הגביע ומצויד בתוכו על פי רוב בטבעת שערות ישרה או
מלוכסנת .אבקנים  ,4בולטים מתוך הכותרת .הפרודות מעוגלות בראשן.
 . 1עשבים חד־שנתיים ,ירוקים פחות או יותר :הגבעולים קירחים
=ג> 2
כמעט או בעלי שערות מפושקות
* . 1עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,אפורים או מלבינים  :הגבעולים
=> 5
והעלים או הגבעולים בלבד ,מכוסים לבד או צמר
 .2אורך החפיות  10-7מ״מ .צבע הכותרת ארגמן דהה או לילך
דהה ,אורכה  18מ״מ .גובה הצמח 0 35-25״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות .נדיר מאוד .השרון  :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה.
& אפרל( .ציור  .) 1685טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

אשכל זהרי S. zoharyana Eig
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=> 3
החפיות זעירות או חסרות
העלים המלווים את הפרחים יושבים .אורך הגכיע כ־ 15מ״מ.
אורך הכותרת  25-20מ״מ ,צבעה,לילך דהה .גובה הצמח
 80-40ס״מ.
י ( 4ח״ש) שרות .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  : 1688צילום בעמ׳  .)930טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
אשפל ערני S. arabica Hornem.
העלים המלווים את הפרחים בעלי פטוטרות ,לפחות בחלקה
התחתון של התפרחת .אורך הגביע  10-4מ״מ .אורך הכותרת
=> 4
לכל היותר  15מ״מ
שיני הגביע קצרות מהצינור ומסתיימות בחור ארוך למרי.
הגבעולים קירחים כמעט .צבע הכותרת ארגמן ,אורכה 15-12
מ״מ .צמחים נפוצים בבתות הרריות.
( 4ח״ש) בתה .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הג ל ל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הג לן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
 $ gמרס-מאי( .ציור  : 1689צילום בעט׳  .)930טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני.
אשבל מערק S. neurocalycina Boiss.

שיני הגביע ארוכות כאורך הצינור ומסתיימות בחור קצר.
הגבעולים מכוסים שערות מפושקות ארוכות .צבע הכותרת
ארגמן חיוור ,אורכה  8-6מ״מ .צמחים נדירים של אזור
החוף.
( 4ח״ש) שדות ומשוכות מוצלות .נדיר .השרץ ,פלשת.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1690טיפוס התפוצה :אירו־סיבידי
ויס־תיכוני.

אשבל השדה S. arvensis (L.) L.

( ) 1צמחים רב־שנתיים של החרמון ,מכוסים לגמרי בכסות
צמרית לבנה ,גובהם  60-20ס״מ .העלים תמימים .הכותרת
 12-10מ״מ ,צבעה לבן .הגביע צמרי לבן.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .החרמון.
אפריל-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני הררי.
אשבל צחור S. nivea Labill.
'
=> 6
צמחים שונים מהנ״ל
צבע הכותרת לבן־צהבהב .הגביע ירוק או נוטה לארגמן,
מכוסה שערות קצרות ובלוטיות .דורי הפרחים מרוחקים זה
מזה ,העלים המלווים את הדורים אינם ארוכים מהדור.
( 4ר״ש) סדקים בסלעים ,גריגה וחורש .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל :הגלבוע:
הגולן.
מאי-יוני( .ציור  .)1691טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
מפסק S. distans Bentham
אש3tל I r i s
1v
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צבע הכותרת ורוד ,לילך או ארגמן .הגביע אפור ,מכוסה
=> 7
בצפיפות שערות רכות ,לפעמים כוכביות
העלים תמימים .הגבעולים גליליים או בעלי  4מקצועות רק
בחלקם העליון .הגביע מכוסה שערות כוכביות .בני־שיח של
בתי־גידול סלעיים ,מכוסים לבד לבן סמיך ,גובהם 60-20
=t< 8
ס״מ
העלים ירוקים ,חרקרוקים או משוננים .הגבעולים בעלי 4
מקצועות ברורים .שערות הגביע אינן כוכביות .עשבים רב־
=» 9
שנתיים גבוהים
עלי התפרחת מוארכים או דמויי אליפסה .צמחי מדבר בנגב.
♦ (ב״ש) סלעים וערוצים במדבר .מצוי  .מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :אדום.
פברואר-מאי( .ציור  ; 1692צילום בעמ׳  .)930טיפוס
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

אשכל מצרי S. aegyptiaca Pers.

*. 8

עלי התפרחת דמויי ביצה או מעוין .צמחי גבעות בגלילות
הים־תיכוניות.
♦ (ב״ש) סלעים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה; מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,עמון.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  ! 1693צילום בעמ׳  .)930טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

אשבל אוצישךאלי S. palaestina L.

.9

( )7העלים התחתונים דמויי לב או מעוגלים או קטועים
בבסיסם .צמחים של בתי־גירול לחים או של החרמון
= >

* .9

10

העלים התחתונים הולכים וצרים כלפי בסיסם .צמחי מקומות
סלעיים.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה בין סלעים .מצוי .הגליל העליון,
שומרון ,הרי יהודה :החרמח ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
מאי-יוני( .ציור  ; 1694צילום בעט׳  .)930טיפוס התפוצה :
מזרח ימ־תיכוני.

אש3ל 3רתי s. cretica L.

 . 10דורי הפרחים מקורבים ויוצרים תפרחת דמוית שיבולת צרה,
רוחבם  1.5-1ס״מ.
♦ (ר״ש) גדות נחלים .נדיר מאוד .הגליל העליון ,עמק
יזרעאל ,שומרון! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 1695טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

אש3ל אךך*הש3לת S. longispicata Boiss. et Kotschy
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* . 10דורי הפרחים מרוחקים זה מזה ,רוחבם  3-2ס״מ או יותר
= >

. 11

11

רוחב החפיות  3-2מ״מ .שיני הגביע זקופות בזמן ההבשלה,
כל שן מסתיימת בחוד רך.
♦ (ר״ש) ביצות ,נחלים ,גדות נהרות .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,הרי יהודה :בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
& יוני-אוקטובר( .ציורים  : 1701 , 1696צילום בעמ׳ .)930
טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

אשכל הבצה S. viticina Boiss.
* . 11רוחב החפיות  1-0.5מ״מ .שיני הגביע מפושקות בזמן הה 
בשלה ,כל שן מסתיימת בחוד דוקרני
= >

12

 . 12שפתה העליונה של הכותרת תמימה :צבע הכותרת ארגמן או
צבע בשר חי ,או הכותרת העלת כתמים שצבעם קרם .חפיות
התפרחת סגלגלות־מעוינות.
♦ (ר״ש) גדות נחלים ותעלות ,מקומות לחים בסבך שיחים.
נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה :החרמון ,הגולן.
אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 1697טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

אש3ל נאה S. spectabilis DC.

* . 12שפתה העליונה של הכותרת מפורצת :צבע הכותרת ורוד.
חפי התפרחת דמויי מרצע.
( +ר״ש) מקומות אבניים .נדיר .החרמון.
אוגוסט-ספטמבר .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

אש 3ל אהת3ךג S. ehrenbergii Boiss.

מרוה Salvia
־־ ▼ :
עשבים ,בני־שיח או שיחים .עלי התפרחת שונים כרגיל מעלי הגבעול :החפיות קטנות בדרך כלל.
הפרחים ערוכים רודים דורים בתפרחות דמויות שיבולת או אשכול .הגביע דמוי פעמון או ביצה הפוכה
או צינור ,על פי רוב דו־שפתני :שפתו העליונה בעלת  3שיניים או חסרת שיניים ,שפתו התחתונה
בעלת  2שיניים .הכותרת דו־שפתנית ,השפה העליונה קעורה ,ישרה או כפופה כעין הקשת ,השפה
התחתונה מפושקת ובעלת  3אונות ,מהן האמצעית גדולה מהצדדיות :צינור הכותרת קירח בפנים או
בעל טבעת שערות או בעל קשקש זעיר (כמו בציור  .) 1703האבקנים ( 2לפעמים ישנם גם  2סטמינודים
זעירים) :הזירים קצרים ומסתיימים בקונקטיב ארוך מאור אשר בקצהו האחר נמצאת לשכה המכילה
אבקה ובקצהו השני כרגיל לשכה ריקה הדומה לקשקש (ציור  ) 1704או לזיז מחודד .הפרודות חלקות,
כשהן נרטבות הן מתכסות ריר.
.1

שיח יס־תיכוני שגובהו  1.5-1מ׳ ,מכוסה צמר לבן ומהודק,
קצר וצפוף .טרפי העלים שמתחת לתפרחת פשוטים אך בחלק
הגדול של הצמח בעלי ( 2-1לפעמים  )4אונות או עלעלים
בבסיסם .צבע הכותרת ורוד־ארגמני.

משפחת השפתניים
( 4ש׳) גריגה וחורש ים־תיבוניים .נ פ ק ולפעמים בולט
בחברות הצמחים .חוף הגלל ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
הגלבוע.
 $3מרס-יוני( .ציורים  : 1702,1698צילום בעמ׳  .)936טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

fruticosa MillerS.
מרוה משלשת
(ראה שם נרדף)
* . 1עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .העלים אינם
=> 2
בעלי אונות בבסיסם
.2

שערות
.3

עלי הגבעול התחתונים גזוריפ־מנוצים ,או בעלי  3או 5
אונות או עלעלים :האונות מוארכות או דמויות ביצה או
דמויות ביצה הפוכה ,מרוחקות זו מזו ונישאות על פטוטריות
בפנים=» 3
העלים אינם מחולקים ,ואם מחולקים ,הרי לא כנ״ל=> 5
הפרחים יושבים ,מלווים בחפיות בלתי נשירות שאורכן כאורך
הגביע :דורי הפרחים עטופים בעלי תפרחת בלתי נשירים,
דמויי סירה וארוכים מהגביעים .שיני הגביע משולשות וחדות:
אורך הגביע  15-10מ״מ .צבע הכותרת ורוד הנוטה לארגמן.
( 4ר״ש) שדות בור ,קרקע אבנית .נדיר מאוד .הרי יהודה.
 #מאי-יולי( .ציור  .) 1699טיפוס התפוצה :מעדב אירנו־

טורני.
ממת החפים S. bracteata Banks et Solander

הה

* . 3הפרחים נישאים על עוקצים ניכרים :עלי התפרחת קצרים
=> 4
מהגביעים ,נשירים
שפתייםושיניים,
הגביע נפוח כעין כד ו/או קדירה ,חסר
או ארגמן,אורכה
 30-25מ״מ.

( 4ר״ש) שרות תבואה ושרות בור על קרקעות כבדות.
מצר .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת כנרות ,מרבר שומרון :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
י  $מרס-מאי( .ציור  .) 1700טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
כרתות

ד .לשכה עקרה
א .זיר

מתר! מנצה S. pinnata L.
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הגביע רו־שפתני ,שיניו משולשות בבסיסן ומסתיימות בחוד
מרצעני ער מלעני .צבע הכותרת כחול ,אורכה  40-20מ״מ.
( 4ר״ש) צל חורש וגלי אבנים :רום  1,500-900מ׳ .נדיר.
החרמון(הר דוב ונחל שיאון).
 #אפריל־מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

מרוה פטלית S. rubifolia Boiss.

 )2( . 5בני־שיח נמוכים של המדבר .אורך הגביע הפורה 7-5
מ״מ .אורך הכותרת אינו מגיע ל־ 10מ״מ .העלים אינם
מחולקים ,שפתם חרוקה או גלית ,שטחם אינו חלק ,אורכם
=> 6
 3-1ס״מ ,רוחבם אינו מגיע ל־ 1ס״מ
* . 5צמחים שונים מהנ״ל לפחות בסימן אחר של הגביע ,הכותרת
=־> 7
או העלים
 . 6הגביע(במיוחד הצינור) מכוסה שערות ארוכות ,חלקן בלוטיות :
השיניים העליונות של הגביע זעירות ,קצרות בהרבה מהשיניים
התחתונות :השפה העליונה של הגביע קעורה וקצרה מהתח־
תונה .צבע הכותרת כחול חיוור או לבנבן.
( 4כ״ש) ערוצים וסלעים במדבריות חמים .מצר .פלשת:
הגליל התחתון ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,רדום
הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מרבד שומרון ,מרבד יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
 #ינואר-אפריל( .ציור  .) 1705טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

מתה מצרית S. aegyptiaca L.

*. 6

הגביע מכוסה כולו בלוטות יושבות ושערות ארוכות לא
בלוטיות :השיניים העליונות של הגביע קצרות רק במקצת
מהשיניים התחתונות :שפות הגביע שוות כמעט ,השפה
העליונה אינה קעורה .צבע הכותרת לבן או כחול חיוור.
( 4ב״ש) ערוצים במדבריות חמים .מצוי .דרום הנגב ,הער
בה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 1706צילום בעט׳  .)936טיפוס
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

מתת המרפר s. deserti Decaisne

( )5עשבים חד־שנתיים .העלים חרוקים ,דמויי ביצה או
מוארכים ואינם מחולקים ,אורכם  7-2ס״מ ,רוחבם )4-( 2-1
ס״מ .עלי התפרחת (חפים) דמויי ביצה .הגביע דמוי צינור:
לאחר ההבשלה הגביעים בעלי צלעות בולטות ,נוטים כלפי
=> 8
מטה ולאחור
=> 9
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח ,שונים מהנ״ל
החפים העליונים סגולים ,יוצרים ציצה בראש התפרחת ואינם
נושאים פרחים בחיקם .צבע השפה העליונה של הכותרת
סגול.
א״ *3
( 4ח״ש) שדות ,בתות וצומח עשבוני בקרקעות שונות .נ פ ק
גביעים יבשים
גביעים יבשים
! 707
שהררטבי
ולפעמים גרל בשפע ושולט בכתמים .חוף הגליל ,השרון,
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פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפק העב ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח; הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציורים  : 1708 , 1707צילום בעט׳ .)936
טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.

דגולה honninum L.
מרוד!
T
I
“ T t
*. 8

התפרחת חסרה ציצת חפים סגולים כנ״ל .צבע הכותרת ורוד־
ארגמן ,לפעמים לבן.
( 4ח״ש) שרות ,בתות וצומח עשבוני .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הג ל ל העליון ,הג ל ל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,השפלה ,הדי יהודה ,צפון העב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,ערבות הירדן ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,מואב.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1709טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

מרוה ןךקה viridisL.
 ) 7( . 9הגביע גרל בהרבה אחרי הפריחה .העלים בעלי פטוטרות
ארוכות .העלים המלווים את התפרחת דמויי ביצה או אזמל.
=» 10
=» 11
 . 10צבע הגביע ארגמן בזמן הפריחה ואחריו .הכותרת קצרה
מהגביע בזמן הפריחה ,צבעה סגל.
( 4ב״ש) בתה ,אחו .נדיר .הרי יהודה :החרמון ,הגלעד,
עמון ,מואב ,ארום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1710טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

(ראה שם נרדף)

מדוה רחבת־גכיעVahimulticaulis

* . 10צבע הגביע ירוק חיוור בזמן הפריחה ואחריו .הכותרת ארוכה
מהגביע בזמן הפריחה ,צבעה כחול חיוור.
( 4ר׳׳ש) קרקעות טרשים .נדיר .החרמון.
 #אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
מרות פינו* S. pinardii Boiss.
 )9( . 11קצהו הקירמי של הקונקטיב חופשי ,קצר ,רמר מרצע
ואינו מסתיים בלשכה ריקה .צבע הכותרת סגול ,אורכה 15-10
מ״מ :בתוך צינור הכותרת יש טבעת שערות .צבע הגביע
ארגמן :השן האמצעית של שפת־הגביע העליונה זעירה או
מנוונת .גבעולי הצמח מאדימים לעת ההבשלה.
( 4ר׳׳ש) בתה יס־תיכונית ושדות בור .נפק .השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מרבד יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  : 1711צילום בעט׳  .)936טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני.
מתת ןהוךה S. judaica Boiss.
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* . 11קצהו הקירמי של הקונקטיב מורחב כאופן פתאומי ללשכה
ריקה ושטוחה :הלשכות הריקות של שני האבקנים מאוחות
של
זו לזו(יוצרות מעין דוושה) .הכותרת והשפה העליונה
=»12
הגביע אינן כנ״ל
בתוך צינור הכותרת ישנו קשקש מצוק־־»13
צינור הכותרת חסר קשקש מצוק=»17
 . 13בן־שיח רב־גבעולים בעל ריח חריף .צבע הכותרת קרם ,שפתה
העליונה צהובה .הגביע מכוסה בלוטות יושבות ושערות לבנות
ארוכות ,רכות ,אורכו  10מ״מ ,רוחבו  10-7מ״מ ,שפות הגביע
פתוחות לרווחה.
♦ (ב״ש) בתה על גבעות קירטוניות ,סלעים וערוצים במדבר.
מצוי ושולט בכתמים .עמק עכו ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח  :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1712טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
מ ת ה ריחנית S. dominica L.
(ראה שם נרדף)
=> 14
* .13עשבים רב־שנתיים .הכותרת והגביע אינם כנ״ל
 . 14עלי הבסיס ועלי הגבעול מוארכים ומחולקים לאונות מוארכות
דמויות סרגל ,תמימות או גזורות־מנוצות .פני העלים משו־
לכקות בצדן העליון ,צמירות בצדן התחתון .צבע הכותרת
לבנבן או צהבהב.
( 4ר״ש) שדות ,על קרקעות לסיות או על קירטון .נדיר
מאור .השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
< $מרס-יוני( .ציורים  .) 1713,1703טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
מרוה שסועה S. ceratophyila L.
=» 15
עלי הבסיס ועלי הגבעול אינם כנ״ל
צמח בעל ריח נעים .עלי התפרחת גדולים ,צבעם על פי רוב
ארגמן חיוור או ל ק .הגביע דמוי פעמון ,מכוסה פטמיות.
צבע הכותרת ורוד או לבן ,גודלה 0 2.5״מ.
( 4ר״ש) בתות וצומח עשבוני בין סלעים .נדיר .הגליל
העליון :הגולן.
 $3מאי-יוני( .ציור  .) 1717טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
מתה מרשתת S. sciarea L.
* . 15צמחים חסרי ריח נעים ,בעלי עלי־תפרחת פחות מפותחים
*=> 16
 . 16צמחים גבוהים ( 150-80ס״מ) ,קירחים כמעט .העלים גדולים
( 30ס״מ) .הגביע קטוע כמעט .הכותרת ארוכה פי  5מהגביע,
אורכה 0 3-2״מ ,היא לבנה ובעלת כתם גדול שצבעו ארגמן
על השפה התחתונה.
( 4ר״ש) כתות וצומח עשבוני .נדיר .הגליל העליון ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3אפריל-מאי( .ציור  : 1714צילום בעט׳  .)942טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ירי החוק !

(ראה שם נרדף)

מתה פחלה S. indica L.
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* . 16צמחים גבוהים פחות ( 100-40ס״מ) ,בעלי עלים אפרפרים,
מכוסים שערות צמר .הכותרת לבנה כולה ועליה שערות
סגולות ארוכות ,אורכה 0 2.5-2״מ ,ארוכה פי  3מהגביע.
( 4ר״ש) מדרונות וצדי דרכים; רום  2,800-1,400מ׳ .מצוי.
החרמון.
 #יוני-ספטמבר( .צילום בעט׳  .)972טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני הררי.

מתה כוצינית S. microstegia Boiss. et Baiansa
=»18
=>21
 . 18אורך הגביע בזמן הפריחה  7-5מ״מ ,הגביע הפורה 10-8
=>19
אולילך
אדוםכעין היין או ורודאו
=>20
 . 19צבע הכותרת סגול כהה ,אורכה  25-15מ״מ .הגביע מכוסה
שערות לבנות ,ארוכות ומפושקות .העלים מוארכים או משול
שים ,גזוריס־מנוצים לאונות דמויות סרגל ,פניהם משולבקים־
מקומטים.
( 4ר״ש) בתה על חול־חמרה וכורכר או על לס וקרקעות
אבניות בערבות ובמדבריות .השרון ,פלשת (צורה בעלת
פרחים גדולים); השפלה ,הרי יהורה :צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מרבד יהודה,
בקעת ימ־המלח ,הערבה; עמון ,מואב ,אדום.
י&י פברואר-מאי( .ציור  .) 1715טיפוס התפוצה :ררום ים־
תיכוני וסהרו־ערבי.

מתו! צמידה S. lanigera Poiret
* . 19צבע הכותרת כחול או לילך ,אורכה  12-10מ״מ .הגביע אינו
מכוסה שערות כנ״ל .העלים חרוקים או בעלי אונות ואינם
כנ״ל.
( 4ר״ש) צרי דרכים ,שדות בור ובתה .נפק .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר שומתן ,מדבר יהודה! הגלעד ,עמון ,מואב.
 $$נובמבר-מאי( .ציור  ; 1716צילום בעט׳  .)943טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.

מרוה מצויה S. verbenaca L.
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( ) 18התפרחת דביקה .הגביע מכוסה שערות בלוטיות .צבע
הכותרת ארגמן מן ןרושללם) או ורור־ארגמני(זן לק־גביע),
אורכה פי  3-2.5מהגביע.
( 4ר״ש) מקומות סלעיים בבתה ,בגריגה ובחורש .נ פ ק.
חוף הכרמל ,השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
אדום.
י $מרס-יוני( .ציור  ! 1718צילום בעט׳  .)965טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני.
הזן לרק־גביע נ פ ק בעיקר בחבלי הארץ הצפוניים.

ממת לרושלים S. hierosolymitana Boiss.
התפרחת אינה דביקה .הגביע מחוספס או בעל זיפונים.
הכותרת ארוכה פי  2מהגביע ,צבעה ורוד ארגמני ,שפתה
העליונה כהה יותר.
( 4ר״ש) שרות בור בקרקעות כבדות .נדיר מאוד .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה.
 #מרס-יוני( .ציור  .) 1719טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני
(אנרמי).

ממת איג S. eigii Zohary
( ) 17אורך עוקצי הפרחים לפחות כמחצית אורך הגביע,
עלי התפרחת אינם ארוכים מהעוקצים .אורך הגביע הפורה
אינו מגיע ל־ 10מ״מ .צבע הכותרת לבן או צהבהב .העלים
צהבהבים ,בעלי פטוטתת ארוכות ,בסיסם דמוי לב.
( 4ר״ש) שרות בור ,בעיקר על קרקעות כבדות .מצוי.
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב! הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה! החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1720טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טותי.

מרוה סורית S. syriaca L.
 .עוקצי הפרחים קצרים בהרבה מן הגביע ,עלי התפרחת עוטפים
את הדורים לפחות בבסיסם .אורך הגביע הפורה  30-20מ״מ

=J< 22
 .עלי הבסיס והגבעול אינם מחולקים ,דמויי ביצה ,עלי התפרחת
מסתיימים בחוד דוקרני .הכותרת לבנה ,אורך השפה העליונה
אינו מגיע ל־ 1ס״מ.
( 4ר״ש) שדות וערבות .מצוי .פלשת! הגליל העליון,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,רתם הנגב! בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח! הגולן ,מואב ,אדום.
 #אפריל-יוני( .ציור  .) 1721טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מתה קוצנית s. spinosa L.
 .עלי הבסיס מוארכים או דמויי אזמל ,גזורים־מנוצים לאונות.
השפה העליונה של הכותרת גדולה ,אורכה עולה על  1ס״מ
=> 23
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 . 23צבע הכותרת לבן .לעתים רחוקות ורוד .אורך הגביע הפורה
אינו עולה על  22מ״מ .עלי התפרחת קרומיים ,ל מים עד
ורודים.
♦ (ר״ש) בתה ושרות בור ,סלעים וערוצים בערבות .מצוי.
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת בנרות ,מרבר יהודה ,בקעת ים־
המלח! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
אפריל( .ציור  ; 1722צילום בעמ׳  .)972טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מרוח אךצלע\ךאלית S. palaestina Bentham
* . 23צבע הכותרת קרם .אורך הגביע הפורה  30-25מ״מ .עלי
התפרחת עשבוניים ,צבעם ירוק חיוור .הגבעול באזור התפרחת
מכוסה שערות צפופות.
♦ (ר״ש) ערבות ושדות בור .מצוי .פלשת! הגליל התחתון,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה; הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 1723טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
מ ת ה מלבינה S. samueissonii Rech. fil.
(ראה שם נרדף)

אבובי ת Ziziphora
עשבים חר־שנתיים(בארץ) .התפרחיות צפופות כרגיל ויוצרות תפרחות דמויות קרקפת או שיבולת .הגביע'
צר ,דמר צינור ,דו־שפתני במקצת ,בעל  5שיניים קצרות ו־ 13עורקים ,לועו שעיר .הכותרת דו־שפתנית,
צבעה ורוד על פי רוב :צינור הכותרת בולט במעט מתוך הגביע ,מורחב במקצת בחלקו העליון,
חסר טבעת שערות פנימית :השפה העליונה של הכותרת זקופה ותמימה ,השפה התחתונה מפושקת,
בעלת  3אונות מעוגלות .האבקנים ( 2הזוג הקירמי) ,עולים מתחת לשפה העליונה ,כל אבקן בעל לשכה
פורה אחת ולשכה שנייה עקרה :זוג האבקנים האחוריים מנוונים לסטמינודים קטנים או חסרים .הפרודות
חלקות.
=» 2
 . 1צמחים חר־שנתיים קטנים
* . 1צמח רב־שנתי של החרמון ,מעוצה ומסועף מאוד בבסיסו .עלי
התפרחת אינם שונים משאר העלים .צבע הכותרת לבן .הגביע
אפור.
( 4ר״ש) מורדות סלעיים :רום  2,800-2,000מ׳ .מצוי.
החרמון.
& יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

אבובית החךטומים z. clinopodioides Lam.
 . 2דורי הפרחים מקובצים לקרקפות בקצות הגבעולים  :עלי הת
פרחת רחבים ,דמויי ביצה ומעוין .צבע הכותרת ורוד.
( 4ח״ש) בתות ,שדות ,צומח עשבוני וערוצים בערבות .מצר.
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת
כנדות ,הגלבוע ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  : 1724צילום כעמ׳  .)929טיפוס הת
פוצה :ימ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

אנובית מ?ןך?ןפת Z. capitata L.
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*  . 2דורי הפרחים ערוכים בתפרחות מוארכות דמויות שיבולת! עלי
התפרחת צרים ,דמויי אזמל או סרגל .צבע הכותרת ורוד,
לפעמים לבן.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .הר הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
3x
הערבה! החרמון ,עמון ,מואב ,אדום.
י  $מרס-מאי( .ציור  .) 1725טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

אבובית עדינה z. tenuior L.
מליסה Melissa
עשבים רב־שנתיים .העלים משוננים .הפרחים בעלי עוקצים ארוכים,
מקובצים בתפרחיות רבות .הגביע דו־שפתני ,דמוי פעמון ,בעל 13
עורקים! השפה העליונה שטוחה או שקערורית במקצת בעלת 3
שיניים קצרות ,התחתונה בעלת  2שיניים דקות ומחודדות (ציור
 1726ג) .הכותרת דו־שפתנית ,צבעה לבנבן עד לילך! צינור הכותרת
בולט מתוך הגביע וחסר טבעת שערות! השפה העליונה של הכותרת
זקופה ומפורצת ,התחתונה בעלת  3אונות .האבקנים  , 4הזוג האחורי
ארוך יותר .הפרודות חלקות.
♦ (ר״ש) ליד מים ובמקומות לחים ומוצלים .מצוי .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע! הגולן.
<& מאי-ספטמבד( .ציור  ! 1726צילום בעמ׳  .)935טיפוס התפוצה:
יפ־תיכוני ואירנו־טורני.

מליסה ךפואית . officinalis L.
צתרה Satureja
עשבים רב־שנתיים על פי רוב ,ריחניים .העלים תמימים ,גלרנייס ,הם וחלקי צמח אחרים מכוסים בלוטות
יושבות אדמדמות .הגביע בצל  5שיניים שוות כמעט ,עורקיו בלתי ברורים .הכותרת דו־שפתנית! צינור
הכותרת בולט מתוך הגביע ואין בו טבעת שערות! השפה העליונה שטוחה ,תמימה או מפורצת ,התחתונה
בעלת  3אונות .אבקנים  ,4עולים מתחת לשפה העליונה ,הזוג הקידמי ארוך מהזוג האחורי .הפרודות
חלקות.
־ . 1העלים מוארכים עד דמויי ביצה הפוכה ,דמויי יתד בבסיסם
וחדים בראשם ,מקופלים לאורכם .אורך הגביע  8-6מ״מ .צבע
הכותרת ורוד־ארגמני ,לעתים רחוקות לבן .בני־שיח ריחניים
של גריגה ובתה יס־תיכוניים.
♦ (ב״ש) גריגה ובתה על קירטון וסדקים בסלעי גיר קשים.
נ פ ק ולעתים שולט .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה.
& מרס־מאי( .ציור  ! 1727צילום כעמ׳  .)939טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.

צתרה וחיה S. thymbra L.
* . 1העלים מוארכים ,קהים בראשם ,שטוחים .אורך הגביע 2.5
מ״מ .צבע הכותרת לבן .בני־שיח מדבריים.
♦ (ב״ש) מדבריות .נדיר .אנדמי בשטח מוגבל .מדבר יהודה
(על קירטון מצורק! אדום (על אק־חול נובית).
 >$gאוקטובר( .ציור  .) 1728טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
ומזרח סהרו־ערבי.
ה .כותרת יוש
פיישה

צתרה מדברית S. thymbrifolia Hedge et Feinbrun
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זו ט ה M icromeria
עשבים רב־שנתיים ,לפעמים חד־שנתיים או בני־שיח :הגבעולים זקופים .העלים קטנים .הגביע דמוי
צינור או פעמון ,בעל  13עורקים ו־ 5שיניים שוות כמעט .הכותרת דו־שפתנית! צינור הכותרת בולט
מתוך הגביע או אינו בולט ,חסר טבעת שערות :השפה העליונה זקופה ושטוחה כמעט ,התחתוו
בעלת  3אונות .אבקנים  ,4זקופים ,הזוג הקירמי ארוך מהזוג האחורי .הפרודות חלקות.

 . 1צבע הכותרת לבן או קרם ,האוגן בעל כתמים לילכיים.
דורי הפרחים 0 3-1.5״מ ,כל דור מסועף פעמים או
והתפרחיות נישאות על עוקצים ארוכים .בני־שיח ריחניים
כסות קטיפתית צהבהבה של שערות מהודקות ,צפופות וק
גובהם  100-40ס״מ.
♦ (ב״ש) סלעי גיר שטוחים .נ פ ק ושולט בכתמים.
הגליל ,עמק עכו ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת נ
הגלבוע.
פברואר-יוני( .ציור  : 1729צילום בעמ׳  .)932טיפוכ
פוצה :מזרח ים־תיכוני.
זיטה לבנה M. fruticosa (L.) Druce
(ראה שם נרדף)

* . 1צבע הכותרת ורוד־ארגמני .רוחב דורי הפרחים כ־ 1ס״מ ;
הדורים אינם כנ״ל .צמחים בעלי שעירות שונה מהנ״ל ■=> 2
 . 2הגביע מכוסה שערות ארוכות מאוד ,אורכן עולה על רוחב
צינור הגביע :אורך שיני הגביע כשני שלישים של אורך הצינור.
העלים דמויי ביצה.
♦ (ב״ש) סדקים וכיסי קרקע בסלעי גיר קשים בתות ים־
תיכוניות על סלעים רכים .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הג ל ל העליון ,הג ל ל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1730טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
זוטה מערקת M. nervosa (Desf.) Bentham

2.5X

* .2שערות הגביע קצרות הרבה יותר :אורך שיני הגביע קטן
=> 3
ממחצית אורכו של הצינור
 . 3צמחים של גלילות ים־תיכוניות .הדורים צפופי פרחים .הפרחים
יושבים כמעט :אורך החפיות  3.5-2מ״מ .אורך הגביע 4-3
מ״מ.
( 4ב״ש) סלעי גיר וצוקים מוצלים בחורש ,בגריגה ובבתה.
מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
 $8מרס-אוגוסט( .ציור  : 1731צילום בעמ׳  .)932טיפוס הת 
פוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
זוטה צפופה M. myrtifolia Boiss. et Hohen.
(ראה שם נרדף)
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* . 3צמחי מדבר .דורי הפרחים מרווחים .הפרחים נישאים על
עוקצים ברורים! אורך החפיות  2-1מ״מ .אורך הגביע 3-2
מ״מ.
( 4ב״ש) סלעי גיר וצוקים בערבות .מצוי .צפון הנגב ,מערב
־' הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון(ואדי פרעה) ,ערבות
הירדן! אדום.
&׳ מרס-מאי( .ציור  ! 1732צילום בעמ׳  .)932טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.

זוטת סיני M. sinaica Bentham

פלמינהה Calam intha
| T
• T T
עשבים רב־שנתיים ,אפורים ,מכוסים כסות שעדות קצרות וצפופות.
העלים ( ב א ח) דמויי ביצה רחבה ,תמימים או חרוקים ,אורכם כ־1
0״מ .הדודים מועטי פרחים ,מרווחים! אורך עוקצי הפרחים כאורך
הגביע או יותר .הגביע דמוי צינור או פעמון ,דו־שפתני ,בעל
 13עורקים ,אורכו  4-5מ״מ! שיני השפה העליונה  , 3משולשות,
שיני השפה התחתונה  , 2ארוכות יותר ודמויות מרצע .הכותרת
רו־שפתנית ,צבעה ורור־ארגמני ,ינודה ישר ,מחוסר טבעת שערות!
השפה העליונה של הכותרת שטוחה כמעט ,מפורצת ,האונה
האמצעית של השפה התחתונה גדולה מהצרדיות .אבקנים  ,4הזוג
הקידמי ארוך מהזוג האחורי .הפרודות חלקות.
( 4ר״ש) בתות על קירטון חווארי .מצר בכתמים .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת חולה ,מדבר יהודה:
הגלעד ,עמון.
& מאי-אוקטובר( .ציור  ! 1733צילום בעט׳  .)934טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.

פלמינתה אפךה C. incana )Sm.) Heidr.

לןלינ 1פ 1ך 1ן Clinopodium
עשב רב־שנתי שגובהו  80-30ס״מ .העלים דמויי ביצה ,אורכם 6-2
0״מ .התפרחיות דמרות קרקפת ,מרובות פרחים וצפופות ,ערוכות
ברורים! החפיות דמויות סרגל ,בעלות שערות ארוכות .הגביע דמוי
צינור ,כפוף מעט ,דו־שפתני ,בעל  13עורקים ,אורכו  12-8מ״מ!
שיני השפה העליונה דמויות אזמל או סרגל ,שיני השפה התחתונה
דמרות מרצע ,ארוכות יותר! השפה העליונה כפופה לאחור אחרי
הפריחה .שאר סימני הפרח והפרי כמו לכלמינתה.
( 4ר״ש) מקומות צל בחורש ובסביבתו .נדיר .החרמון ,הגולן.
 $ gמאי-אוגוסט( .ציור  .) 1734טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.

קלינופוךיון מנצה C. vuigare L.

אקינום Acinos
עשב חר־שנתי קטן ונמוך .העלים קצרים ,סגלגלים או עגלגלים.
התפרחיות מועטות פרחים ,ערוכות ברורים בחיקי העלים העליונים.
הפרחים נישאים על עוקצים שאורכם קטן מאודך הגביע .הגביע רמוי
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צינור ,משונץ באמצעו ,רו־שפתני ,בעל  13עורקים ,לועו שעיר,
אורכו  8-6מ״מ! שיני השפה העליונה דמויות אזמל ,שיני השפה
התחתונה דמויות מרצע ,ארוכות יותר .צבע הכותרת ארגמני־ורררר
או סגלולי .שאר סימני הפרח והפרי כמו לכלמינתה.
( 4ח״ש) שדות ובתה .נדיר .הרי יהודה! החרמון ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1735טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
אקינ 01החני A. rotundifolius Pers.
(ראה שם נרדף)

צ ת תי ת Thym bra
בני־שיח מכוסים בלוטות יושבות המפרישות שמן אתרי ריחני.
העלים תמימים ,יושבים ,צרים .התפרחות דמויות שיבולת .הגביע
רמוי צינור ,רו־שפתני ,בעל  13עורקים ,פחוס בגבו ובעל  2קרינים
צדדיים ריסניים ,ושאר שטחו כמעט קירח ,מכוסה בלוטות יושבות
אדמדמות! שיני השפה העליונה משולשות ,שיני השפה התחתונה
דמויות מרצע וארוכות יותר .הכותרת דו־שפתנית ,צינורה בולט
מתוך הגביע ,צבעה ורור־ארגמני ,לפעמים לבן! שפתה העליונה
זקופה וכמעט שטוחה .האבקנים  ,4עולים מתחת לשפה העליונה
של הכותרת ,הזוג הקירמי ארוך מהזוג האחורי! המאבקים של כל
זוג מקורבים זה אל זה .הפרודות חלקות.
( 4ב״ש) בתה על קירטון חווארי .מצוי .השרון! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! הגלעד.
& אפריל-יולי( .ציור  ! 1736צילום בעט׳  .)939טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
מעפלת .
צתרנית
* |V V S I
• t

אזוב M ajor ana
בני־שיח אפרפרים ,מכוסים כסות צמר ובלוטות יושבות .העלים
תמימים ,דמויי ביצה ,בעלי עורקים בולטים .דורי הפרחים ערוכים
בשיבולים מוארכות או דמויות ביצה .הגביע מתרחב בהדרגה כלפי
מעלה ושסוע לאורכו לפנים ,שפתו תמימה (ציור  1737ב) .הכותרת
לבנה ,דו־שפתנית ,שפתה העליונה זקופה ושטוחה ,התחתונה בעלת
 3אונות .האבקנים  ,4בלתי שווים ומפושקים .הפרודות חלקות.
( 4ב״ש) שדות כור ,בתה וגריגה בגבעות של סלעי גיר וקירטון.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,פלשת! הגליל העליון,
הג ל ל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה,
צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& אפריל-ספטמבר( .ציור  ! 1737צילום בעמ׳  .)967טיפוס הת 
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
העלים ,טריים או מיובשים ושחוקים ,משמשים כתבלין למאכלים
שונים ,משמש להכנת תבלין ה״זעתר״ .מוגן על ירי החוק !
אז 1ב מצוי M. syriaca (L.) Rafrn.

אז 1בי ת Origanum
בני־שיח(בארץ) מכוסי שערות בלוטיות קצרות וצפופות ,בלוטות יושבות צהבהבות או ארמד
שערות רב־תאיות מפושקות צפופות או דלילות .העלים יושבים ,תמימים ,דמויי ביצה רחבה ,בסיסם דמוי
לב .התפרחיות ערוכות בתפרחות דמויות שיבולת! הפרחים נישאים על עוקץ קצר ,אחד אחד בחיק חפים
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או ביצה ,מוצרים בבסיסם .הגביע דמוי פעמון בעל  18-10עורקיםובעל 5שינייםשוות
לועו שעיר .הכותרת רו־שפתנית! צינור הכותרת בולט מתוך הכותרת!השפה העליונה זקופה
ושטוחה ,השפה התחתונה בעלת  3אונות .אבקנים  ,4בולטים מתוך הכותרת ,ערוכים בשני זוגות בלתי
שווים באורכם .הפרודות חלקות.
 . 1צמחים הגדלים באדום ,אורך הגביע  6מ״מ .העלים ,הגבעולים
והגביעים מכוסים בדלילות שערות רב־תאיות ( 10-3תאים)
פשוטות ומפושקות! בולטות במיוחד השערות בשפת העלים

=> 2
העלים
* . 1צמחים הגדלים בישראל ,אורך הגביע  6.5-3מ״מ.
והגבעולים מכוסים בצפיפות שערות פשוטות או בעלישערות
פשוטות רק בבסיס העלים ולעתים רחוקות על הגבעולים =» 3
 .2הגביע דו־שפתני ,שיני השפה העליונה זקופות ,השן המרכזית
באורך  1.5מ״מ ,הצדדיות באורך  2-1.5מ״מ!  2שיני השפה
התחתונה כפופות לאחור ,אורכן  2.5מ״מ! צינור הגביע בעל
 15-10עורקים .הכותרת בולטת מהגביע ,צבעה לבן.
( 4ב״ש) סרקי סלעים ,במיוחד אבני־חול ,רום  900-700מ׳.
1738
נדיר .אדום.
 $ gיולי-אוקטובר( .ציור  .) 1738טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני(אנדמי).

אז1כית פטרה petraeum Danin .0

1739

* . 2שיני הגביע שוות ,אורכן  2-1.5מ״מ .הגביע בעל 18-15
עורקים.
( 4ב״ש) סרקי סלעים ,במיוחד אבני־חול ,רום  450מ׳ .נדיר
מאוד .אדום.
מרם()?(-ציור  .) 1739טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
(אנדמי).

אזובית פונלן 0. punonense Danin
 ) 1( .3אורך הגביע  6.5-5.5מ״מ .אורך הכותרת  13-11מ״מ,
צבעה לבן או קרם ,בכפתור הפרח צבעה צהוב .שערות פשוטות
מפושקות מצויות לעתים רחוקות על גבעולים או בשתי קבוצות
בבסיס עלי־הגבעול.
( 1y 4ב״ש) ערבות ומדבריות! כיסי קרקע וסדקים בסלעי גיר
^ וצור ,מצוקים וערוצים שכנים! רום  300מ׳ מתחת לפני הים
עד  700מ׳ מעל פני הים .מצוי ,שולט בכתמים .הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! מדבר יהודה.
 $5מאי-ינואר( .ציור  ! 1740צילום בעמ׳  .)967טיפוס התפוצה :
מערב אירנו־טורני(אנרמי).

אזובית המךכר 0. dayi Post
* . 3אורך הגביע  4.5-3מ״מ .אורך הכותרת  9-8מ״מ ,צבעה לילך
חיוור ,בכפתור הפרח צבעה ארגמן .שערות פשוטות מצויות
בצפיפות על העלים ,הגבעולים והגביעים.
( 4ב״ש) כיסי קרקע וסדקים בסלעי גיר ,מצוקים וערוצים
סמוכים! רום  1000-800מ׳ .נדיר .הר הנגב.
מרס-נובמבר( .ציור  ! 1741צילום בעט׳  .)967טיפוס הת 
פוצה :מערב אירנו־טורני(אנרמי).

אזובית ךמ1ן 0. ramonense Danin
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ק ויונית Coridothymus
בני־שיח ענפים ,בעלי ריח של שמן אתרי המופרש על ידי בלוטות
יושבות שעל פני כל חלקי הצמח .העלים אשונים ,דמויי סרגל,
אורכם  8-2מ״מ .רורי הפרחים צבורים לקרקפות צפופות שאורכן
 1.5-1ס״מ .הפרחים קטנים וריחניים .הגביע רו־שפתני ,בעל 13
עורקים ,פחוס בגבו ובעל  2קרינים צדדיים ריסניים ,כולו מכוסה
בלוטות אדמדמות ,לועו שעיר :השפה העליונה שטוחה כמעט,
בעלת  3שיניים קצרות משולשות ,השפה התחתונה ארוכה קצת
יותר ,שסועה ל־ 2שיניים רמרות מרצע .הכותרת ורורה־ארגמנית,
דו־שפתנית ,צינורה בולט מתוך הגביע ,ללא טבעת שערות; השפה
העליונה זקופה ,שטוחה ומפורצת ,התחתונה מפושקת ובעלת 3
אונות .אבקנים  ,4שווים כמעט ,ישרים ובולטים מתוך צינור
הכותרת .הפרודות חלקות.
( +ב״ש) בתה על קירטונים וכורכר .נ פ ק ושולט בכתמים .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב :מדבר
שומרון ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מאי-אוקטובר( .ציור  ; 1742צילום בעמ׳  .)940טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
העלים ,טריים או מיובשים ושחוקים ,משמשים כתבלין למאכלים
שונים ,משמש גם להכנת תבלין ה״זעתר״ .מוגן על ירי החוק !

קורנית מקךקפת C. capitatus (L.) Reichenb. fil.

בת־קוךנית Thymus
בן־שיח ריחני ,שכל חלקיו מכוסים בלוטות יושבות ,המדיפות
שמן אתרי ריחני .העלים גלרניים ,דמויי אזמל .התפרחיות מועטות
פרחים ,ערוכות בתפיחות דמויות קרקפת או שיבולת .הפרחים
קטנים .הגביע דו־שפתני ,כעל  13-10עורקים ,גלילי וחסר קרין,
מכוסה בלוטות יושבות ,אדמדמות ,לועו שעיר :השפה העליונה
בעלת  3שיניים משולשות ,השפה התחתונה מחולקת ל־ 2שיניים
דמויות מרצע וריסניות ,ארוכות משיני השפה העליונה .הכותרת
דו־שפתנית ,צבעה לבן ,שפתה העליונה שטוחה כמעט ,התחתונה
בעלת  3אונות .אבקנים  ,4שווים כמעט באורכם .הפרודות חלקות.
♦ (ב״ש) ערוצים עם תשתית חלוקים בערבות .נדיר .הר הנגב!
בקעת ים־המלח! עמון ,מואב ,אדום.
& יוני-יולי( .ציור  : 1743צילום בעט׳  .)969טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.

הערבות
נת־קורנית
 |T־T
• T I

t . bovei Bentham

פף־הזאב Lycopus
עשבים רב־שנתיים כמעט קירחים של ביצות וגרות נחלים .העלים
משוננים ,אורכם  10-4ס״מ .דורי הפרחים צפופים ,מרוחקים זה
מזה .הפרחים קטנים ,יושבים .הגביע דמוי פעמון ,בעל  13עורקים
ו־ 5-4שיניים שוות כמעט ,דמויות מרצע .הכותרת לבנה ,בעלת 4

צלה הגבעול
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אונות שוות כמעט ,צינורה אינו בולט מתוך הגביע .אבקנים פורים
 , 2בולטים החוצה ; סטמינודים  , 2זעירים ,חבויים בצינור הכותרת.
הפרודות בעלות  3מקצועות ,חלקות.
♦ (ר״ש) קרבת מים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ; הגולן.
& יולי-אוקטובר( .ציורים  ; 1748 , 1744צ לו ם בעט׳  .)971טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.

פף־הץאב האירופית L. europaeus L.
נענה M entha
עשבים רב־שנתיים בעלי בלוטות יושבות ,כרגיל בעלי קנה־שורש זוחל .העלים בעלי ריח נענה
(מנתה) ,על פי רוב משוננים .הפרחים קטנים ,על פי רוב דו־מיניים ,ערוכים בתפרחות דמויות
קרקפת או שיבולת .הגביע דמוי פעמון או צינור ,בעל  13-10עורקים ו־ 5שיניים .הכותרת רמרת
משפך ,צבעה לילך ,ארגמן ,ורוד או לבן :האוגן בעל  4אונות שוות כמעט או האונה העליונה
רחבה יותר ולפעמים מפורצת (ציור  1745ב) .האבקנים  ,4שווים פחות או יותר באורכם ,בולטים מן
הכותרת .הפרודות דמויות ביצה ,חלקות או מגובששות.
2.5X

.1

1745

דורי הפרחים מרובים ,מרוחקים זה מזה ,קוטרם  1.5*1ם״מ!
אין הפיות .אורך הגביע  3מ״מ ובלועו טבעת שערות.
♦ (ר״ש) קרבת מים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! עמק יזרעאל ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,ערבות היררן ; הגולן.
& יוני-ספטמבר( .ציורים  ; 1749 , 1745צילום בעט׳ .)936
טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ומערב אידנו־טורני.

נענת הפדורים M. puiegium L.
הדורים צבורים לתפרחות דמויות קרקפת או רמויות שיבולת:
החפיות מוארכות ,דמויות אזמל צר או דמוית מרצע .לוע הגביע
=> 2
קירח
דורי הפרחים ערוכים בשיבולת צפופה פחות או יותר (לעתים
השיבולים מופסקות בחלקן התחתון) .קוטר השיבולת 10-7
מ״מ .אורך הגביע  1.5-1מ״מ .העלים כמעט יושבים.
♦ (ר״ש) נחלים ומעיינות .המין הנפוץ ביותר של נענה בארץ.
השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,אדום.
 $gיוני-אוקטובר( .ציור  .) 1746טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ,אירנו־טורני ,מזרח ודרום אפריקאי.

M. longifolia
משבלת L.
נענה
ס
v v s 1
 -t j

ם״מ! לפעמים נוספות  2-1קרקפות מתחת לקרקפת העליונה.
אורך הגביע  4-3.5מ״מ .העלים בעלי פטוטרות.
♦ (ר״ש) נחלים ופלגים קטנים .מצוי .השרון ,פלשת :עמק
יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
 $3יולי-נובמבר( .ציורים  .) 1750,1747טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.

נענת המים M. aquatica L.

משפחת הסולניים

1748

מ שפחת הסולניים

M

587

.,

solanaceae

עשבים או שיחים ,לפעמים צמחי רעל .העלים מסורגים או לפעמים נגדיים בקרבת התפרחות ,אץ
עלי־לוואי .הפרחים כרגיל רו־מיניים ,נכונים או בלתי נכונים במקצת .הגביע בעל  5אונות או
עלים .הכותרת בעלת  5אונות .אבקנים  , 5קבועים על צינור הכותרת ,לפעמים אחד מנוון .השחלה
עלית ,בת  5-2מגורות :עמוד־עלי  . 1הפרי הלקט או ענבה ,לעתים רחוקות בית־גלעין .הזרעים מרובים.
 . 1הכותרת גלגלית .הדרים קצרים מהמאבקים.
=> עט׳  590סולנום Soianum
=> 2
* . 1הכותרת דמוית מסמר ,משפך או פעמון .הזירים אינם קצרים מהמאבקים
 .2כל העלים ערוכים בשושנת ,צמודים אל הקרקע ,גדולים מאוד ,מקומטים .עשבים רב־שנתיים ,כמעט
חסרי גבעול ,בעלי שורש ראשי מעובה .הפרחים נישאים על עוקצים שאורכם גדול פי  6-2מאורך
הפרח .הכותרת דמוית פעמון ,צבעה לילך דהה .הפרי ענבה ריחנית שקוטרה עולה על  2ס״מ.
=> עמ׳  592דודא Mandragora
=>3
והפרי אינםכנ״ל
צמחים בעלי גבעול .הכותרת
 . 3אורך הפרח  6ס״מ או יותר .הגביע נושר אחר הפריחה ,אך בסיסו נשאר קבוע וגדל עם הפרי .הפרי
הלקט גדול מכוסה שיכים.
=> עט׳  592דטורה Datura
קוצני=>4
קטנים יותר .הגביע אינו נושר .הפרי ענבה או הלקט בלתי
 .4שיחים בעלי קוצים .הכותרת דמוית מסמר או משפך ,צבעה סגול חיוור או לבנבן ,אורכה אינו עולה
=־• עט׳  588אטד Lycium
על  2ס״מ.
=>5
יחים חסרי קוצים ,או עשבים .הכותרת אינה כנ״ל
 . 5הפרי ענבה כדורית או עטופה בגביע נפוח .הכותרת שעירה .האבקנים שווים באורכם.
=> עט׳  590ויתדה Withania
=>6
פרי הלקט .האבקנים אינם שווים באורכם
 . 6ההלקט נפתח לרוחבו על ידי מכסה (ציור  .) 1756הפרחים ערוכים באשכולות או בשיבולים.
=> עט'  589שברון Hyoscyamus
*  . 6ההלקט נפתח על ירי קשוות בראשו .הפרחים ערוכים במכברים.
=> עמ׳  593טבק Nicotiana
כ1ען מצלע ( Physalis anguiata L.ציור ראה למעלה) ,הניכר בפרחים לבנים ובגביע קרומי ונפוח
לעת הבשלת הפרי ,מתפשט בגינות ובשדות כותנה .נאסף בשרון ,בגליל התחתון ,בעמק יזרעאל
ובבקעת בית־שאן.
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משפחת הסולניים
אטד Lycium

שיחים קוצניים .העלים מסורגים ,תמימים .הגביע דמוי צינור או פעמון או ספל ,בעל  5שיניים או
דו־שפתני כמעט ובעל  3-2שיניים! אין הגביע גדל עם הבשלת הפרי .הכותרת דמוית מסמר או משפך,
צבעה על פי רוב סגול־חיוור ,בעלת  5אונות מפושקות .אבקנים  , 5קבועים על צינור הכותרת! הדרים
דמויי חוט ,ארוכים מהמאבקים .הפרי ענבה.
 . 1הגביע דמוי צינור ,אורכו  5-3מ״מ ,שיני גביע  , 5שוות זו
לזו .עוקצי הפרחים ,הגביע ,הענפים הצעירים והעלים — אפ 
רפרים ומכוסים שערות קצרות ,לעתים רחוקות קירחים .הענבות
אדומות .שיחי מדבר.
♦ (ש׳) אפיקים וסלעים במדבריות חמים ,לעתים קרובות
יחר עם מיני שיטה .נ פ ק .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה! מואב ,אדום.
& נובמבר-יוני( .ציור  ! 1751צלום בעט׳  .)929טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי ומזרח סודני.
אטד עךבי L. shawii Roemer et Schultes
(ראה שם נרדף)
* . 1הגביע רמוי פעמון או ספל ,לעתים קרובות דו־שפתני .צמחים
=> 2
שונים מהנ״ל
 . 2אורך הגביע כ־ 2מ״מ ,רוחבו כאורכו .אורך הכותרת 20-15
מ״מ ,צינורה צר וארוך! אורך האונות כרבע אורך הצינור.
האבקנים אינם בולטים מתוך הכותרת .צבע הענבות שחור.
הפרחים סדורים בקבוצות בנות  .3-1שיחים של קרקעות חוליות.
♦ (ש׳) קרקעות חוליות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב.
& פורח כמעט כל השנה( .ציור  .) 1752טיפוס התפוצה :דרום
יס־תיכוני.
אטד הח1ף L. schweinfurthii Dammer
* . 2הגביע ארוך יותר .הכותרת קצרה יותר .האבקנים בולטים על
=> 3
פי רוב מתוך הכותרת .הענבות אדומות כרגיל
 . 3הדרים שעירים בבסיסם .צמחי אדום.
♦ (ש׳) משוכות וגדרות אבנים המקיפות שדות .אדום (על יר
פטרה).
& אפריל( .ציור  .) 1753טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
(אנדמי).

אטד אדומי L. petraeum Feinbrun
=> 4
* . 3הדרים קירחים
 . 4הפרחים בקבוצות מו ת  2-1פרחים ,לעתים רחוקות  3פרחים.
אורך הכותרת עולה על  1ס״מ ,צינורה גלילי ,ארוך פי 3-2.5
מהאוגן.
'כותית ♦ (ש׳) לאורך דרכים ,שרות וואדיות ,לפעמים יוצר משוכות.
פחשה מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,הגלעד,
 )7עמון ,מואב.
ה .פרי  $3פורח בעיקר בחודשי הק ת( .ציור  .) 1754טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
1754

■־ גביע

אטד אירופי L. europaeum L.

משפחת הסולניים
*  . 4הפרחים בקבוצות בנות  2פרחים או יותר .אורך הכותרת 11-10
מ״מ ,צינורה מתרחב והולך מהבסיס בכיוון הלוע ,ארוך פי
 2-1.5מהאוגן.
♦ (ש׳) משוכות וואדיות .מצר .הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה! עמון ,מואב,
אדום.
< $אפריל( .ציור  .) 1755טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
יתכן שהצמחים בעין כרם ליד ירושלים ובצפונה של יפו
נטועים.
אטד רב־פרחים depressum Stocks
(ראה שם נרדף)

כותרת -
פרושה
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1755

1756

שפרח Hyoscyamus
••יו

׳■

׳•

- ,

א .הלקט פתוח(סכימתי)

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים בעלי ריח חריף ,ברובם שעירים ודביקים ! מינים אחדים ידועים כמכילים
אלקלואידים רעליים ו /או חשובים כחומרי מרפא .הגביע דמוי צינור ופעמון ,בעל  5שיניים או אונות,
גדל עם הבשלת הפרי! הגביע הפורה אשון ובעל עורקים בולטים .הכותרת דמוית משפך או פעמון!
אוגן הכותרת בלתי נכון ,בעל  5אונות ,ולעתים קרובות סדוק בין האונות הקירמיות! האונות בלתי
שוות פחות או יותר ,מעוגלות בראשן .אבקנים  , 5קבועים על צינור הכותרת ובולטים מתוכו על
פי רוב .הצלקת דמוית גולה .הפרי הלקט בלתי קוצני ,חבוי בתוך הגביע ונפתח על ידי מכסה (ציור
 .) 1756הזרעים מגובששים או מגוממים.
 . 1הכותרת ארוכה במקצת מהגביע ,אורכה  14-8מ״מ ,צבעה צהוב
חיוור .עשב מדבר חר־שנתי קטן ,גובהו אינו עולה כרגיל על
 20ס״מ.
( 4ח״ש) תשתית לס בוואדיות ,קרקע מעובדת במדבר .נדיר.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! ערבות הירדן,
בקעת יט־המלח ,הערבה! אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  .) 1757טיפוס התפוצה :אי תו־ טו תי.
גביע כ פ ת
שכר 1ן פעוט pUSi!ius L.
=> 2
* . 1הכותרת ארוכה בהרבה מהגביע
 . 2הכותרת בעלת רשת צפופה של עורקים שצבעם סגול על רקע
סגול חיוור ,אורכה  25-20מ״מ .שיני הגביע הפורה מסתיימות
בחוד דוקרני.
( 4ח״ש או ר״ש) שרות מעובדים ואפיקים ,בעיקר על קרקעות
לסיות .מצוי .פלשת! השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! מדבר יהודה! הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #פברואר-אפריל( .ציור  ! 1758צילום בעט׳  .)941טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.

שברון מרשת H. reticulatus L.
*  . 2צבע הכותרת צהוב או צהוב חיוור ,לעתים קרובות צבע לוע
=> 3
 . 3העלים כעלי אונות חדות או בעלות שינון חד .עשב רב־שנתי
נפוץ על חומות וסלעים ברוב חבלי ה א ^
( 4ר״ש) צוקים ,סלעים ,חומות וקירות בתים .נ פ ק .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח ,הערבה!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1759טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

שכרון זהב H. aureus L.

ג■ I
גביע בפרי
ב ,גביעים בפרי
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משפחת הסולניים
* . 3העלים בעלי אונות משולשות גדולות ,תמימות ,קהות פחות או
=־> 4
יותר
 .4צבע הכותרת צהוב חיוור ,אורכה  30-15מ״מ .עשבים ירוקים־
חיוורים בעלי שערות לבנות מפושקות.
♦ (ח״ש או ר״ש) חומות וצרי דרכים .מצוי .חוף הגליל:
הגליל העליון ,הכרמל ,השפלה! בקעת חולה :החרמון ,עמון,
מואב.
♦ מרס-יוני( .ציור  .) 1760טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

שפרון לבן aibus l .

h.

* . 4צבע הכותרת צהוב ,אורכה כ־ 30מ״מ .צמחי מדבר דביקים
וצהבהבים ,בעלי שערות בלוטיות צפופות.
♦ (ח״ש) אפיקי נחלים במדבר .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה; מדבר עמון,
מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  ; 1761צילום בעט׳  .)954טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.

שכר1ן המדבר H. desertorum (Boiss.) V. Taeckholm

ויתניה W ithania
־ TI
•
שיחים שגובהם  1.5-1מ׳ ,מכוסים שערות כוכביות .הגביע דמוי
פעמון ,בעל  6-5שיניים ,גדל אחרי הפריחה :הגביע הפורה נפוח
ומכיל את הענבה .הכותרת דמוית פעמון ,בעלת  6-3אונות ,צבעה
*8׳ °צהוב־ירקרק .האבקנים קבועים על הכותרת קרוב לבסיסה :הזירים
ארוכים מהמאבקים .הפרי ענבה כדורית מרובת זרעים .הזרעים
__
פרישה פחוסים ,דמויי כליה.
♦ (ש׳) מקומות נטושים ,אשפתות ומקומות יישוב .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
פורח בעיקר בקיץ( .ציור  ! 1762צילום בעמ׳  .)958טיפוס
התפוצה  :יפ־תיכוני ,מערב אירנו־טורני וטרופי.

רתמה משמית W. somnifera (L.) Dunal

1763

סולנום Solanum
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,או בני־שיח או שיחים .הגביע גלגלי ,בעל ( 10-5 )- 4אונות ,אינו גרל
כרגיל אחרי הפריחה .הכותרת גלגלית או דמוית פעמון רחב ,בעלת  5אונות וצינור קצר (ציור .) 1763
אבקנים  , 5קבועים על צינור הכותרת :הזירים קצרים מאוד :המאבקים גדולים ,נוטים על פי רוב זה אל
זה ,ונפתחים על ידי נקב בראשם .השחלה בת  2מגורות .הפרי ענבה .הזרעים פחוסים.
 . 1צבע הכותרת לבן ,קוטרה אינו עולה על  1.5ס״מ .צמחים חסרי
=־> 2
קוצים
* . 1צבע הכותרת צהוב או לילך ,קוטרה  3-2ס״מ .צמחים בעלי
=4 >5
קוצים או חסרי קוצים

משפחת הסולניים
אונות הגביע ארוכות מרוחבן .העלים בעלי שיניים ומפרצים או
אונות קהות ושווות .הענבות שחורות .צמחי מדבר שגבעוליהם
וענפיהם הישנים מעוצים :הענפים הצעירים מכוסים שערות
קצרות רכות.
( 4ש׳) סרקי סלעים ואפיקים במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב :בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
 98מרס( .ציור  .) 1764טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
לנום סעיS. sinaicum Boiss. 10

*  . 2אונות הגביע ארוכות כרוחבן .העלים תמימים או בעלי שיניים
בלתי שוות .צמחים חד־שנתיים(לפעמים מאריכים לגדול מעבר
=» 3
לשנה אחת)
 . 3צבע הענבות שחור או ירוק .קבוצות הפרחים בנות  10-5פרחים.
המפרצים בין אונות הגביע הפורה חדים.
( 4ח״ש או ר״ש) מקומות נטושים ,אשפתות ולמרגלות שיחי
רותם בחולות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :החרמון ,הגולן ,מואב ,אדום.
& אביב ו ק ק .טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
סילנרם שחור s. nigrum L.

*  . 3צבע הענבות צהוב או אדום .קבוצות הפרחים בנות  6-3פרחים.
המפרצים בין אונות הגביע הפורה מעוגלים.
( 4ח״ש או ר״ש) מקומות נטושים ,אשפתות וגינות .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
> אביבוקיץ( .ציור  : 1765צילו ם בעט׳  .)965טי פו ס התפוצה:
98
אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
villosum MillerS.
סולנום שעיר
(ראה שם נרדף)

 ) 1( .4צבע הכותרת צהוב .אבקנים  , 5אחר מהם ארוך בהרבה
מהאחרים וכפוף לפנים .הגבעולים ,העלים והגביע מכוסים
קוצים ארוכים דמויי מחט .הגביע הפורה דמוי כדור מכוסה
קוצים בצפיפות .העלים מחולקים לאונות.
( 4ח״ש) עשב רע בבתי־שלחין על קרקעות כבדות .נדיר.
חוף הכרמל ,השרון :עמק יזרעאל ,הרי יהודה ,מערב הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן.
 98יוני-אוקטובר( .ציור  .) 1766טיפוס התפוצה :אמריקאי.
מוצאו מאמריקה התיכונה ומאמריקה הצפונית .הוכנס ארצה
באקראי בשנים האחרונות.
סולנום המקור S. cornutum Lam.
(ראה שם נרדף)
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משפחת הסולניים
*  .4צבע הכותרת לילך .האבקנים שווים פחות או יותר .צמחים
בעלי קוצים או שיכים .העלים פחות או יותר תמימים =־> 5
השיכים חזקים ועל פי רוב כפופים .העלים גדולים ,רמויי ביצה
ורחבים .קוטר הפרי  3-2ס״מ .שיח.
♦ (ש׳) נאות מדבר ונחלים במדבריות חמים .מצר .מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :מואב.
ינואר-אוגוסט( .ציור  : 1767צילום בעט׳  .)936טיפוס
התפוצה :סודני.
סולנום החדק S. incanum L.

*  . 5השיכים חלשים וישרים .העלים מוארכים .קוטר הפרי כ־ 1ס״מ.
עשב רב־שנתי או ק־ שי ח.
♦ (ר״ש או ב״ש) מקומות יישוב ,גנים וגינות ,צרי דרכים.
נ פ ק ,שולט בכתמים .עמק עכו .השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון :הערבה.
& מאי-אוגוסט( .ציור  : 1768צילום בעמ׳  937ובעט׳ .) 951
טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הטרופית :הוכנס ארצה באקראי
ומתפשט בשנים האחרונות.
ס 1לנום זיתני S. elaeagnifolium Cav.
(ראה שם נרדף)

דודא M andragora
עשב רב־שנתי חסר גבעול ובעל שורש עבה ,דמוי פלך .העלים
גדולים ,ערוכים כשושנת .הגביע דמוי פעמון ,בעל  5אונות חרות,
גדל עם הבשלת הפרי .הכותרת דמוית פעמון ,קוטרה  3-2ס״מ,
צבעה לילך עמום .הפרי ענבה עסיסית כדורית ,צבעה צהבהב עד
כתום ,קוטרה  3-2.5ס״מ .הזרעים רבים ,רעילים.
♦ (ר״ש) שרות בור ,צומח עשבוני ובתה .מצוי .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
דצמבר-מרס( .ציור  : 1769צילום בעמ׳  .)931טיפוס התפוצה:
מזרח יפ־תיכוני.
דודא ךפואי M. autumnaiis Bertoi.
(ראה שם נרדף)

דטורה D atura
T
T
עשבים בעלי ריח בלתי נעים ,מכילים חומרי רעל (חלק מהחומרים משמשים כחומרי מרפא חשובים).
העלים גדולים ,ארוכי פטוטרת .הגביע דמוי צינור ,עם הבשלת הפרי הוא נושר כשבסיסו נשאר קבוע וגדל
עם הפרי .הכותרת גדולה ,דמוית משפך ,צבעה לבן על פי רוב .האבקנים שווים באורכם ,קבועים בקרבת
בסיס הכותרת וחברים בתוך הצינור .הפרי הלקט ,קוצני על פי רוב.
 . 1ההלקט הבשל זקוף .אורך הגביע אינו עולה על  4ס״מ .העלים
־=> 2
משוננים ומפורצים

משפחת הסרלניים
* . 1ההלקט הבשל נטוי הצדה או כלפי מטה ,מכוסה קוצים דקים.
אורך הגביע  10-8ס״מ .העלים תמימים.
( 4ח״ש) מקומות נטושים ,בתי־גידול מופרעים ,מזבלות,
שדות שלחין ,צרי דרכים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה,
מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מרבר
יהודה ,ערבות הירדן :בקעת יס־המלח.
 $8יוני-נובמבר( .ציור  ; 1770צילום בעט׳  .)969טיפוס הת
פוצה :צפוני — טרופי.

צמח גר ,מוצאו מאמריקה הדרומית הטרופית.
זיטורה נטרת־פךי D. innoxia Miller
(ראה שם נרדף)
 . 2ההלקט חסר קוצים או בעל קוצים קצרים ומרובים ,שווים
פחות או יותר.
( 4ח״ש) צרי דרכים ,בתי־גידול מופרעים ,קרבת יישוב ,שדות
שלחין ומקומות לחים .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת בית־שאן! הגולן.
יוני-אוקטובר( .ציור  ! 1771צילום בעט׳  .)969טיפוס
התפוצה :צפוני — טרופי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה ,התפשט באירופה ,אסיה ואפריקה.

זקופת־פרי D. stramonium L.
זיטורה
• I
 I־
T
T 1
* . 2ההלקט בעל קוצים ארוכים ,בלתי שווים ,דמויי חרוט ,העליונים
ארוכים מהתחתונים.
( 4ח״ש) עשב־רע שהופיע בשנים האחרונות בשרות מושקים.
מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :השפלה ,הרי יהודה (רמת
רחל); בקעת חולה.
 $8קיץ( .ציור  ; 1772צילום בעט׳  .)969טיפוס התפוצה:
סובטרופי וטרופי.

דטורה אכזרית D. ferox L.

טבק Nicotiana
שיחים ( ב א ח) בעלי עלים תמימים .התפרחת מכבד דליל .הגביע
דמוי צינור או פעמון ,בעל  5שיניים :הכותרת דמוית מסמר ,משפך
או צינור ,בעלת אוגן קצר ו־ 5שיניים ,צינורה ארוך ,גלילי או
נפוח במקצת ,צבעה ( ב א ח) צהוב־ירקרק .אבקנים  , 5אחד מהם
קצר מהאחרים :הזירים ארוכים .הפרי הלקט הנפתח ב־ 2קשוות
בעלות  2שיניים.
( 4ש׳) אשפתות ,בתי־גירול מופרעים ,צרי דרכים ,חומות .נפוץ.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! הגולן.
& הפריחה בעיקר בקיץ( .ציור  .) 1773טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הדרומית.

טבק השיח N. glauca Graham
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משפחת הלעניתיים

מ שפחת הליעניתיים
״

J

־
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־

• T

scrophulariaceae

עשבים ,בני־שיח ,שיחים ולעתים רחוקות עצים ,אחדים ט פ לי ם גמורים או טפילים למחצה או ספרופיטים.
העלים פשוטים ,נגדיים או מסורגים .הפרחים דו־מיניים ,בלתי נכונים או נכונים .הגביע בעל 5-4
אונות ,אינו נושר אחרי הפריחה .הכותרת דמויות פעמון או גלגלית ,לעתים קרובות רו־שפתנית,
בעלת  2אונות בשפה התחתונה ו־  3אונות בשפה העליונה .אבקנים  4או  , 2לעתים  , 5קבועים
על הכותרת לסירוגין עם אונות הכותרת ,לפעמים אינם שווים באורכם; לפעמים ישנו סטמינוד ר מר
קשקש במקום אבקן חמישי .עמוד־עלי  ; 1ה שחלה עלית ,הצלקת דמוית ג ל ה על פי רוב .הפרי הלקט
בן  2מגורות ,שונה באופן פתיחתו .הזרעים מרובים על פי רוב.
=>2
הכותרת גלגלית ,לעתים רחוקות דמוית פעמון או צינור
אינה גלגלית ואינה דמוית פעמון ־=>4
הכותרת רו־שפתנית על פי רוב :צינורה גלילי או כטנוני;
 . 2אבקנים  . 2הכותרת בעלת  4אונות בלתי שוות.

*. 2
.3

=*> עמ ׳  611כרוניקה Veronica
=> 3
אבקנים  . 5-4הכותרת בעלת  5אונות
הכותרת דמוית פעמון ,צבעה ל ל ך ועליה עורקים כהים יותר .עשבים קירחים בעלי גבעולים
שרועים או זוחלים ,המכים שורשים מפרקי הגבעולים .כל העלים נגדיים.

=> עמ׳  611פשטה Bacopa
מכים שורשים ממפרקי
זוחלים ואינם
הכותרת גלגלית ,צהובה .עשבים או בני־שיח ,שאינם
כשושנת.
לעתים ק ת בו ת
חלק מהם ערוכים
עמ ׳  3 595וצץ Verbascum
 ) 1( .4הכותרת בעלת דורבן צר ומחודד (כמו בציורים  1798ב( ) 1815 ,לעתים רחוקות הדורבן אינו
מחודד ובמקרה זה אורך הכותרת  12-10מ״מ ואורך הדורבן  5-2מ״מ) .הגביע בעל  5אונות
*=> 5
=> 8
*  .4הכותרת חסרת דורבן ובסיסה מגובנן במקצת (כמו בציור  1818ב)
 . 5העלים דמויי לב וכליה ,בעלי  7-5אונות ועורקים היוצאים מבסיס העלה! הפטוטרת ארוכה מהטרף.
==> עמ ׳  601צלצל Cymbalaria
=> 6
י
*  . 5העלים אינם כנ״ל
 . 6ההלקט נפתח על ידי  4או  6קשוות .הגבעולים זקופים ,כל גבעול מסתיים בתפרחת בעלת חפים
(אשכול ,שיבולת או קרקפת); החפים דמויי סרגל או אזמל .עשבים חד־שנתיים.
=> עמ ׳  603פשתנית Linaria
*  . 6ההלקט נפתח ב־  2מכסים צדדיים אשר נושרים עם ההבשלה או נשארים קבועים ,או נפתח באופן
בלתי רגולרי ,או ההלקט אינו נפתח עם הבשלתו .הפרחים ערוכים באשכול רפה או כיחידים בחיקי
=> 7
העלים .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח
 .7אורך הגביע  10-8מ״מ או יותר .ההלקט קצר בהרבה מהגביע ומסתיים במקור דמוי חרוט ,אחר
ההבשלה נשבר ההלקט ליד בסיסו באופן בלתי רגולרי .הזרעים בעלי צלעות אורך ובעלי גומות
בין הצלעות .עשבים חד־שנתיים זקופים ,נדירים מאוד.
=> עם'  607פמה (Hueblia (Chaenorrhinum
*  . 7הגביע קטן מהנ״ל .ההלקט אינו כנ״ל .הזרעים בעלי גבשושים או גומות ,ואינם בעלי צלעות.
בני־שיח ,עשבים רב־שנתיים או עשבים חר־שנתיים שרועים.
=־> עט׳  601קיקםןה Kickxia
=> 9
 )4( .8הגביע בעל  4אונות או שיניים
=> 11
*  .8הגביע בעל  5אונות או שיניים
 . 9ההלקט דמוי ביצה ,תפוח .הכותרת לבנה ובעלת כתמים שצבעם ארגמן .טפיל למחצה.
=> עט 616 ,עלוק Bellardia
=> 10
*  . 9ההלקט מוארך או דמוי אזמל .צבע הכותרת ברוב המקרים צהוב או תרוג
 . 10ההלקט שעיר ,תפוח .שפת העלים תמימה .הזרעים בעלי חריצי אורך .צבע הכותרת כתום.
■=> עמ׳  616ש»ית Odontites
* . 10ההלקט אינו שעיר ,מהודק במקצת מהצדדים .שפת העלים אינה תמימה .אין לזרעים חריצי אורך.
צבע הכותרת צהוב ,ארגמן או לפעמים ל ק  .ט פ ל למחצה.

=> עמ׳  616עלקלוק Parentucellia
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 )8( . 11לוע הכותרת סגור על ירי קיפולי השפה התחתונה והשפה העליונה ,בסיסה מורחב ברמות שק
(ציור  ,) 1818אורכה  45-10מ״מ.
=> עמ'  606לע־הארי Antirrhinum
הכותרת אינה כנ״ל=>12
 . 12אכקנים 2
=> עמ׳  610אנטיכךיס Anticharis
אבקנים 13>=5-4
 . 13צבע הכותרת לבן ,אורכה  5-4מ״מ .ההלקט נפתח על ידי  2נקבים בראשו.
=> עמ׳  607חסרף Anarrhinum
 4קשוות=>14
או
צבע הכותרת אינו לבן .ההלקט נפתח על ירי 2
מ״מ ,לועהשעיר.בן־שיחמרברי.
15
אץ סטמינור .צבע הכותרת סגול וכתום ,אורכה
=> עם'  611פר־לע Lindenbergia
ישנו סטמינוד דמוי קשקש או רמוי סרגל .הכותרת אינה כנ״ל,אורכהקטן מהנ״ל על פי רוב,
=»15
לועה אינו שעיר
 . 15הסטמינוד קבוע תחת השפה העליונה של הכותרת .הפרחים ערוכים בתפרחות.
=> עמ׳  608לענית Scrophularia
* . 15הסטמינור קבוע בבסיס צינור הכותרת .הפרחים יחידים בחיק עלים .צמח בעל שערות בלוטיות.
=> עט׳  611מעזיובית Mosheovia

בוצין Verbascum

עשבים רו־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,לבידים על פי,דוב .העלים על פי רוב מסורגים ו/או עו־וג
בשושנת .הגביע בעל  5שיניים או אונות שוות .הכותרת גלגלית ,בעלת  5אונות בלתי שוות במקן!
צבעה צהוב ,נושרת עם ההפריה .אבקנים  ,5לעתים רחוקות  ! 4הזירים אינם שווים באורכם ,צמיו
כרגיל (ציור  1779ב) .ההלקט נפתח בראשו על ירי  2קשוות .הזרעים בעלי גומות.
כל הצמח מכוסה שערות מסועפות=>2
שערות הצמח פשוטות או מסועפות רק בחלקים התחתונים
של הצמח ,לפעמים הצמחים קירחים בחלקם העליון => 18
אורך הגביע אינו עולה על  5מ״מ בזמן הפריחה .הפרחים
ערוכים בקבוצות בנות  ,8-2לפחות בחלקה האמצעי של
=>3
או חסרות
אודך הגביע  15-8מ״מ בזמן הפריחה ,ואם הגביע קטן יותר,
הפרחים יחידים או בתפרחות רו־קרניות בנות  3פרחים ובעלות
=> 12
חפיות מוארכות ומפושקות
אונות הגביע דמויות סרגל .העלים בבסיס הצמח אפורים
(לפחות בצדם התחתון) .ההלקט ארוך בערך פי  2מרוחבו
=> 4
אונות הגביע דמויות ביצה או אזמל .העלים בבסיס הצמח/
ירוקים או צהובים .ההלקט ארוך לכל היותר פי  1.5מרוחבו י-
י=נ>

6

הזירים של  2האבקנים הקדמיים קירחים בחלקם העליון(כמו
בציור  1779ג) .עוקצי הפירות קצרים מהחפים .הטרפים של
עלי הבסיס או של השושנת אינם עולים על  20ס״מ באורכם.
=>5
כל הזירים שעירים לכל אורכם (ציור  1776ג) .עוקצי הפירות
ארוכים מהחפים .אורך עלי־השושנת  100-50ס״מ או יותר.
גובה הצמח  2-1.5מ׳.
( 4ד״ש) מקומות פתוחים ,מעל  1,000מ׳ .גרל באוכלוסיות
נדירות ומבודדות .הגליל העליון (הר מירון); החרמון
 2,200-1,500מ׳ ,ארום.
י $מאי( .ציור  .) 1774טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.

בוצין הכ^ן qulebicum Post

1774
י כ .קטע תפרחת
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מעל לחפה (שבחיקו הפרחים) אין חפירת .צבע השערות על
זירי האבקנים צהבהב.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים .נדיר .החרמון.
מאי־אוגוסט .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

פוצץ הארזים V. cedreti Boiss.
מעל לחפה (שבחיקו הפרחים) יש  2חפיות .צבע השערות
על זירי האבקנים הינו סגול־ארגמן .עוקצי הפירות קצרים
מהחפים .גובה הצמח  80-50ס״מ.
♦ (ר״ש) צומח עשבוני ,בתות ,שדות בור .מצוי .הגליל
העליון :בקעת חולה :החרמון ,הגולן.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1775טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכתי.

פוצץ ךמש|7אי V. damascenum Boiss.
( ) 3צבע השערות על זירי האבקנים לבן או צהוב בהיר:
כל הזירים שעירים לכל אורכם (ציור  1776ב) .עלי־השושנת
תמימים או חרוקים חירוק עדין ,לעתים רחוקות משוננים .כל
הצמח מכוסה לבד צפוף מאוד שצבעו כצבע החלודה => 7
צבע השערות על זירי האבקנים ארגמן :הזירים של  2האבקנים
הקדמיים קירחים בחלקם העליון .עלי־השושנת בעלי אונות

=> 8
עוקצי הפירות קצרים מהגביע.
♦ (ר״ש) שטחים מישוריים .נדיר .החרמון(ראשייה).
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

פוצץ דק־שבלת v. leptostachyum DC.

עוקצי הפירות שווים באורכם לגביע.
♦ (ד״ש) מקומות נטושים וערוצים בערבות .מצוי .שומרון,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת ימ־המלח :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יולי( .ציור  : 1776צילום בעט׳  .)946טיפוס הת
פוצה :מערב איתו־טורני ,מזרח סהרו־ערבי וסודני.

בוצץ סיני V. sinaiticum Bentham
( )6צמחים עקרים (ההלקטים אינם מתפתחים ,גרגרי האבקה
מצומקים) .אורך הגביע  5-4מ״מ .עלי הגבעול סורחים על
=> 9
הגבעול (כמו בציור  1777א)
צמחים פורים העושים הלקטים בעלי זרעים .גרגרי האבקה
=> 10
פורים
אורך התפרחת  60-50ס״מ :התפרחת בעלת ענפים צדדיים
רבים שאורכם  40ס״מ.
♦ (ד״ש או ר״ש) צרי דרכים חדשות .מצוי .הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה.
אפריל-אוגוסט .טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
בן־כלאיים בין פוצץ שיחני לפוצץ מפרץ v. fruticuiosum x sinuatum
נבדל מפוצץ שייחני על ידי עלי גבעול סורחים היוצרים
כנפים לגבעול ,על ידי גביע קטן וכותרת שקוטרה  20מ״מ:
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נבדל מבוצין ?יפוץ בעיקר על ידי גביע גדול יותר ושערות
הצמח הארוכות והצפופות יותר.
אורך התפרחת כ־ 20ס״מ :אורך הענפים הצדדיים כ־ 10ס״מ.
♦ (ב״ש או ר״ש) צפון הנגב ( 21ק״מ דרומית לבאר־שבע).
נדיר.
 $3מאי( .ציור  .) 1777טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב איתו־טורני.
ק־כלאיים בין פוצץ המךפר לפוצץ מפ 1ץ (v. eremobium

.)x sinuatum
 )8( . 10קוטר הכותרת  40-30מ״מ .אורך הגביע  5-4מ״מ .עלי־
השושנת בעלי פטוטרת ארוכה.
♦ (ח״ש או ד״ש) יער אורן ירושלים ,חורשים וכתות .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הכרמל :בקעת
חולה :החרמון ,הגולן.
& מאי-אוגוסט( .ציורים  .) 1780 , 1778טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.

פוצץ טךי18לי V. tripolitanum Boiss.
* . 10קוטר הכותרת  25-15מ״מ .אורך הגביע  )4-( 3.5-2.5מ״מ.
עלי השושנת יושבים כמעט או בעלי פטוטרת רחבה =־> 11
 . 11אבקנים  . 5עלי הגבעול סורחים ויוצרים כנפיים לגבעול
ההולכות וצרות כלפי מטה.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ,צדי דרכים ומקומות
אשפה על קרקעות שונות .נפוץ מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3אפריל-אוקטובר( .ציור  : 1779צילום בעמ׳  .)946טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
ליד חוף הים יש אקוטיפ שגבעוליו שרועים.

L. pbs
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תכונות
של
הפרחים יחידים בחיק חפים

אבקנים  . 4עלי הגבעול אינם סורחים או סורחים למרחק קצר
בלבד ,מעוגלים בבסיס :הגבעולים חסרי כנפיים .צמחים של
צפון ה א ח (מהשומרון צפונה).
( 4ד״ש) חורש ,שדות בור וצרי דרכים .מצוי .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון :בקעת כנרות:
הגולן ,הגלעד ,עמון.
 #3מאי־ספטמבר( .ציור  .) 1781טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פוצין לקוי V. gaillardotii Boiss.
( )2הפרחים ערוכים בתפרחות דו־קרניות(ריכאזיה) מרוחקות
זו מזו ,כל אחת בת  3פרחים או לפעמים בת פרח  : 1הפרח
האמצעי של התפרחת (הדיכאזיום) נישא על עוקץ ובבסיסו
 2חפיות מוארכות או דמויות מרצע ומפושקות :שני הפרחים
הצדדיים יושבים בחיק שתי החפיות :הדיכאזיום נישא כרגיל
על עוקץ שאורכו  8-1מ״מ .העלים התחתונים של הצמח
מחולקים ־מנוצים לאונות .ק־ שיח מדברי שגובהו  60-40ס ״מ.
( 4ב״ש) אפיקים במדבר .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח ,הערכה :הגולן ,מזרח
הגלעד ,מזרח עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציור  .) 1782טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
פוצץ ד!מך3ר V. eremobium Murb.
ישנן ,אינן כנ״ל .צמחים בעלי צרוף שונה של
=>13
הפרחים בקבוצות בנות  7-2בחיק חפים ,לפחות בחלק
ענפי התפרחת=>14
=>16
עלי הגבעול האמצעיים סורחים .צמחי פטרה ,הערבה והחרמון.
( 4ד״ש) וואדיות עם עצי שיטה ויפרוק המדבר בעמק
הערבה :נדיר .הערבה :החרמון ,אדום.
& אפריל( .ציור  .) 1783טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
פוצץ סלע־ארום V. petrae P.H. Davis et Huber-Morath
עלי הגבעול אינם סורחים .צמחי הגלילות הצפוניות של ה א ק
=> 15
עלי הגבעול התחתונים בעלי פטוטרות .הגביע בעל שערות
בלוטיות ומחולק לאונות כמעט ער לבסיסו .התפרחת דמוית
שיבולת .גובה הצמח  100-75ס״מ :צבע כסות השערות
צהבהב.
( 4ר״ש) חורש .נדיר .הגליל העליון  :החרמון(רום 700-300
מ׳) ,הגולן.
& אפריל-יולי( .ציור  : 1784צילום בעמ׳  .)946טיפוס הת 
פוצה :מזרח ים־תיכוני.
פוצץ קיסמה V. caesareum Boiss.
עלי הגבעול התחתונים יושבים .הגביע חסר שערות בלוטיות,
מחולק לאונות ער שני שלישים של אורכו .קבוצות הפרחים
מרוחקות זו מזו .גובה הצמח  2-1מ׳ .צבעו אפור.
( 4ר״ש) מקומות לחים .מצוי .עמק עכו :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון :בקעת חולה,
בקעת כנרות.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1785טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
הרצין הגליל V. galilaeum Boiss.
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*. 16
. 17

*. 17

. 18
*. 18
. 19

*. 19

( ) 13אורך הגביע  5-3מ״מ .קוטר הכותרת  12-8מ״מ או
פחות מזה .הפרחים אינם מלווים בחפיות ,יחידים ,נישאים
על עוקצים היוצאים מחיק חפים קטנים מאוד .ק־ שיח בעל
ענפים רבים ,דקים ומפושקים.
♦ (ב״ש) ערוצים חוליים ואבניים .מצוי .דרום הנגב :אדום.
& מאי-ספטמבד( .ציור  .) 1786טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
בוצין שימפר chimperianum Boiss.
אורך הגביע  15-7מ״מ .קוטר הכותרת  50-25מ״מ .הפרחים
=> 17
מלווים בחפיות
עלי הגבעול התחתונים סורחים במידת מה .כסות השערות
רכה למדי .קוטר הכותרת  50-40מ״מ :אורך ההלקט 10-5
מ״מ .צמחים נדירים.
( 4ר״ש) מדרונות גירניים יבשים .נדיר .צפון הנגב! בקעת
כנרון ,הגולן ,הגלעד.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1787טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
3וצין הירדן (rdanicum Murb.
עלי הגבעול התחתונים אינם סורחים .כסות השערות אינה
רכה .קוטר הכותרת  40-25מ״מ .אורך ההלקט  6-4מ״מ.
צמחים נפוצים.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות ,קרקעות גירניות ולסיות .נ פ ק.
פלשת :שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר העב ,דרום העב :בקעת כנדות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון,
מואב.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 1788טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
פוצץ שיחני ruticulosum Post
( ) 1עוקצי הפרחים קצרים מהגביע או שווים לו באורכם => 19
=> 20
עוקצי הפרחים ארוכים לפחות פי שניים מהגביע
אבקנים  .4החפים דמויי סרגל או גזוריס־מנוצים לאונות
אחדות דמויות סרגל .עלי הגבעול האמצעיים גזוריס־מנוצים
פעם או פעמיים.
( 4ח״ש) בתה וקרקע סלעית .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מרבד יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח:
החרמון ,הגלעד ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 1789טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פוצץ מזרחי rientale (L.) All.
(ראה שם נרדף)
אבקנים  . 5החפים דמויי ביצה או לב ,חדים או מסתיימים
בחוד ארוך ,תמימים או משונשנים .עלי הגבעול האמצעיים
אינם כנ״ל.
( 4ר״ש) בתה על אק־חול או על סלעי קירטון או בזלת.
מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1790טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פוצץ טבוץני iberiadis Boiss.

599

600

משפחת הלעניתיים
 ) 18( . 20בני־שיח מדבריים קטנים .קוטר הכותרת אינו מגיע
ל־ 10מ״מ .העלים התחתונים קטנים (אינם גדולים מ־ 2ס״מ
באורך ו־ 4מ״מ ברוחב) ,מוארכים או רמויי אזמל .תמימים
או תמימים כמעט.
♦ (ב״ש) סלעים במדבר .נדיר .בקעת יס־המלח :אדום.
י  #מרס-מאי( .ציור  .) 1791טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
decaisneanum 0 . KuntzeV.
נוצץ לןטן־פרחים
(ראה שם נרדף)
*.20
. 21
*. 21
,
. 22

עשבים .קוטר הכותרת  32-10מ״מ .העלים התחתונים גדולים
=> 21
הרבה יותר ,מנוצים לאונות
אבקנים  . 5עלי הגבעול תמימים או גליים או משוננים => 22
אבקנים  aעלי הגבעול דמויי כינור ,העלים העליונים דמויי
=נ> 23
ביצה ,משוננים ,חדים
השערות פשוטות על פני כל הצמח .צמחי חול־חמרה במישור
החוף.
( 4ד״ש) חול־חמרה .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון.
 #אפריל-מאי( .ציור  .) 1792טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

בוצין ביתתי V. berytheum Boiss.

* . 22השערות מנוצות על החלקים התחתונים של הצמח ,שאר
חלקי הצמח מכוסים בלוטות יושבות כמעט .צמחי מדבריות
חוליים בעבר־הירדן.
( 4ח״ש או ד״ש) מדבר חולי .נדיר .מזרח עמון ,מואב.
& אפריל( .ציור  .) 1793טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
*
מצין עבר־הןךדן v. transjordanicum Murb.
 ) 21( . 23כמעט כל עלי הגבעול מסורגים .כל המאבקים מחוברים
אל הזיר באמצעם .עוקצי הפרחים קירחים .צמחים הגדלים
ליד מים.
( 4ר״ש) ליד מים .מצוי .השרון ,פלשת :הג ל ל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1794טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
*®3י (ראה שם נרדף) מצין שונה־עלים
V. agrimoniifolium (C. Koch) Huber -Morath subsp. syriacum
(Murb.) Feinbrun
:בעול

* . 23כל עלי הגבעול עדיים .המאבקים של  2אבקנים אינם מחוברים
׳ ® אל הזיר באמצעם .עוקצי הפרחים אופקיים ,בעלי שערות
בלוטיות .צמחים הגדלים במקומות סלעיים בחורש וביער.
( 4ח״ש או ר״ש) סלעים בחורש ,בצוקים ובמחצבות
־־־® -נטושות .נדיר .הכרמל.
 #אפריל-מאי( .ציור  .) 1795טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

־

js .r

(ראה שם נרדף)

בוצין אפקי V. levanticum I.K. Ferguson
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צלצל Cymbalaria
צמחים רב־שנתיים קירחים .רוחב העלים שווה לאורכס; הטרף בעל
 7-5אונות דמויות ביצה או עגולות .עוקצי הפרחים ארוכים פי 5
או יותר מהגביע .הגבעול בעל  5אונות ,אורכו  2מ״מ .הכותרת
דו־שפתנית בעלת דורבן ,אורכה  8מ״מ ,צבעה סגול חיוור! גבנון
השפה התחתונה בעל כתמים צהובים! הדורבן כפוף במקצת ,אורכו
 2.5מ״מ .אבקנים  . 4ההלקט נפתח בראשו ב־ 6שיניים (או במינים
אחרים אינו נפתח).
♦ (ר״ש) קירות .נדיר .הרי יהודה (ירושלים).
יולי( .ציור  .) 1769טיפוס התפוצה :יט־תיכוני ואירו־סיבירי.
(ראה שם נרדף)
צלצל החומות C. muralis P. Gaertner, B. Meyer et Schreb.

קיקסיה Kickxia
• 11 1ז▼
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .העלים מסורגים על פי רוב .הגביע בעל  5אונות שוות
כמעט .הכותרת דו־שפתנית ,בעלת דורבן! השפה העליונה וקופה ,בעלת  2אונות ,השפה התחתונה בעלת
 3אונות! לוע הכותרת סגור על ירי קיפולי  2השפות .אבקנים  ,4שניים מהם ארוכים מהאחרים ,כולם
חברים בתוך צינור הכותרת .ההלקט בעל  2מגורות ,כל מגורה נפתחת במכסה עגול ,או ההלקט אינו
נפתח כלל עם הבשלתו .הורעים מרובים ,אינם חלקים.
 . 1עלי הגבעול והעלים המלורם את הפרחים דמרי סרגל ,ת ח ב ם
 2-1מ״מ .אורך הכותרת  25-15מ״מ (כולל הדורבן) ,צבעה
צהוב .בני־שיח קירחים מדבריים ,בעלי ענפים אשונים .ההלקט
נפתח במאוחר ב־ 2מכסים.
♦ (ב׳׳ש) ערוצים וסלעים במדבריות חמים .נ ת ר .הר הנגב,
דרום הנגב! הערבה! אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1797טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
וסודני.
קילןסןה גרולת־פרחים K. spartioides (Buch) Janchen
(ראה שם נרדף)
* . 1העלים אינם דמרי סרגל ,רוחבם גדול מהנ״ל .צמחים שונים
=» 2
מהנ״ל
 . 2הכותרת צהובה ,אחרי הפריחה היא נובלת וצבעה משתנה ללבן,
עוטפת את ההלקט! ה דו ר ק דמוי אנקול .העלים המלווים את
הפרחים תמימים או בעלי  2-1שיניים ,דמויי יתד בבסיסם,
אורכם עולה על אורך הפרחים! התפרחת צפופה .ההלקט אינו
נפתח אחר הבשלתו.
♦ (ר״ש) ער מ ת ,מדבריות בעיקר באפיקים חצציים .מצוי.
פלשת! הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה!
אדום.
& מרס-אוגוסט( .ציור  ! 1798צילום בעמ׳  .) 953טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף)
קי ק מ ה רבת־פרחים K. floribunda (Boiss.) Taeckholm et Boulos
*  . 2הכותרת אינה נשארת בתפרחת אחרי הפריחה .צמחים בעלי
=־> 3
צרוף תכונות אחר
 . 3כל העלים תמימים ,בסיסם מעוגל או דמוי לב ,חסר שיניים
=> 4
ואינו דמוי חץ
*  . 3לפחות אחרים מהעלים בעלי שיניים ,דמויי רומח או דמויי חץ
<=> 5
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 . 4אונות הגביע דמויות ביצה ,דמויות לב בבסיסן ,רוחבן בזמן
הבשלת ההלקט  2-1.5מ״מ .הכותרת צהובה ובעלת בתם
ארגמני כהה על שפתה העליונה ,אורכה (כולל הדורבן) 13-9
מ״מ .עשב חר־שנתי בעל ענפים שרועים ארוכים ושערות
ארוכות ,חלקן בלוטיות .ההלקט נפתח במכסים נשירים.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות ,שרות בור ומקומות לחים .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה!
בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .) 1799טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

קיקסיה עגלת־עלים K. spuria (L.) Dumort.

*  .4אונות הגביע דמויות סרגל עד אזמל .אורך הכותרת  9-8מ״מ,
צבעה צהבהב.
♦ (ח״ש) קרקע מעובדת ובתי־גירול מופרעים .נדיר .בקעת
יס־המלח! החרמון ,הגולן ,אדום.
&> יוני-נובמבר( .ציור  .) 1800טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
קיקסיה צמידה K. lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.
(ראה שם נרדף)
 ) 3( . 5עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים מסתעפים מהבסיס;
הגבעולים ארוכים ,שרועים .ההלקט נפתח במכסה נשיר =־> 6
*  . 5בני־שיח בעלי ענפים רותמיים ישרים ומפושקים! ההלקט אינו
נפתח אחרי הבשלתו או נפתח במכסים שאינם נושרים => 7
 . 6הזרעים הבשלים מגובששים .העלים (כולל כל העלים המלווים
את הפרחים) משולשים ודמויי רומח או חץ .הגבעולים מכוסים
שערות מפושקות ארוכות ושערות בלוטיות קצרות .עוקצי
הפרחים מפושקים ,קירחים פרט לקצה העליון .צבע הכותרת
כחלחל .עשבים חר־שנתיים של חורש וגריגה.
♦ (ח״ש) חורש וגריגה .נדיר מאוד .השרון :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל.
<& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1801טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
קיקסןת הקנוקנות K. cirrhosa (L.) Fritsch
(ראה שם נרדף)
*  .6הזרעים הבשלים מגוממים .רוב העלים מעוגלים בבסיסם ,דמויי
ביצה ,תמימים ,או עלי הגבעול משוננים ,לפעמים אחדים
מהעלים רמויי רומח .צבע הכותרת צהוב או כחלחל ובשפתה
העליונה כתם סגול .עשבים חר־שנתיים של קרקעות כבדות.
המין קיקסיה שרועה כולל שני זנים:
(א) זן שרועה ( ,)var. sieberiהנמצא בגלילות דלהלן :השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן.
(ב) זן משי ,var. bombycina (Boiss. et Blanche) Rech. fil.
המצטיין בשעירות צפופה וארוכה בצבע האפור של הצמחים,
נמצא בגלילות הבאות :חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה.
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♦ (ח״ש) שדות בור ,כרמים .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות
הירדן! החרמון ,הגולן.
♦ אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1802טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

(ראה שם נרדף)

קיקסמז שרועה

sieberi (Reichenb.) AllanK.

 ) 5( . 7אורך העוקצים כאורך הגביע או קצרים מזה .עשב רב־שנתי
מעוצה בבסיסו ,המכוסה שערות בלוטיות.
♦ (ר״ש) סלעים ומדרונות אבנייס במדבריות חמים .מצר.
צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& מרס־יוני( .ציור  ; 1803צילום בעמ׳  .) 953טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף)

קיקסןה אשונה K. acerbiana (Boiss.) Taeckholm et Boulos
=> 8
*  . 7העוקצים ארוכים יפי  1.5עד פעמים אחדות מהגביע
 .8אורך הכותרת (כולל הדורכן)  15-12מ״מ .ההלקט בעל 4-2
זרעים ,אינו נפתח ,נשיר .אורך הזרעים  1.5מ״מ .בני־שיח
המכוסים כרגיל בצפיפות בשערות ארוכות המעורבות בשערות
בלוטיות קצרות.
ב .פרח
♦ (ב״ש) ערבות ,בתות ספר ובתות ים־תיכוניות .מצוי .פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון ה עב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
&י פברואר-יוני( .ציור  .) 1804טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.
קיקסתז מצרית K. aegyptiaca (L.) Nabelek
(ראה שם נרדף)
*  . 8אורך הכותרת (כולל הדורבן)  10-8מ״מ .ההלקט בעל 80-30
זרעים ,אינו נשיר ,נפתח במכסים מוארכים שאינם נושרים.
אורך הזרעים כ־  0.5מ״מ .בני־שיח המכוסים בצפיפות בשערות
בלוטיות.
♦ (ב״ש) צוקים זקופים של אק־גיר ודולומיט .נדיר אך שולט
בכתמים .מדבר שומרון ,מדבר יהודה :בקעת יט־המלח.
 $3מרס-יוני( .ציור  : 1805צילום בעט׳  .)953טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי(אנדמי).

קיקסןת ןהוךה K. judaica Danin
באדום נתגלתה לאחרונה קיקסיה אדומית .Kickxia petrana Danin
1805
פ ש תני ת

L in a r ia

* 1ד .קטע^
גבעול<
\

עשבים חד־שנתיים (בארץ) או רב־שנתיים או בני־שיח .העלים תמימים ,יושבים :עלי גבעולים ,שאינם
נושאים פרחים או תפרחות ,שונים כרגיל מעלים של גבעולים נושאי תפרחות .הגביע בעל  5אונות
שוות כמעט .הכותרת דו־שפתנית ,בעלת דורבן :שפתה העליונה זקופה ובעלת  2אונות ,והתחתונה
בעלת  3אונות :לוע הכותרת סגור על ידי קיפולי שתי השפות .אבקנים  ,4שניים מהם ארוכים מהאחרים,
כולם חבויים בצינור הכותרת .ההלקט כדורי או דמוי ביצה ,נפתח ב־  6-4שיניים .הזרעים מרובים ,דמויי
ביצה ,חרוט ,או דיסקוס ואינם חלקים.

* n a

מ מזוזוז רז

ה ליזזוי חיי ם

הזרעים דמויי דיסקוס ,מוקפים מלל קרומי ,המפוצל לפעמים
=> 2
=> 6
הזרעים אינם דמויי דיסקוס וחסרים מלל כנ״ל
אורך הכותרת  5-3מ״מ ,צבעה כחול או לפעמים לבן ; אורך
הרורבן כ־ 1מ״מ .העלים של גבעולים נושאי תפרחת מוארכים
או דמויי אזמל ,רוחבם כ־  3-2מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות ובתות .מצוי .פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח  :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1806טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

פקזתנית ןעיךה

* *g

micrantha (Cav.) Hoffmanns, et LinkL.

^ .irsזרע

=> 3
הכותרת והדורבן ארוכים יותר
צבע הכותרת ארגמן או סגול ,צבע החיק מבפנים לבן ,אורכה
(כולל הדורבן) כ־ 15מ״מ .עוקצי הפרחים ארוכים מהגביע.
שפת הזרע צרה וריסנית .צמחי קרקעות קלות של אזור החוף.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .חוף הגליל ,השרון ,פלשת.
< $מרס-אפריל( .ציור  .) 1807טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

פעחנית ריסנית L. pelisseriana (L.) Miller
צבע הכותרת צהוב

=־• 4
אורך הכותרת (כולל הדורבן)  9-6מ״מ ,לפעמים הכותרת
בעלת עורקים שצבעם סגול על רקע צהוב .צמחים חד־שנתיים.
שפת הזרע רחבה ,קרומית ואינה מפוצלת.
♦ (ח״ש) מקומות אבניים .נדיר .החרמון ,הגולן ,הגלעד,
מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1808טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

פעתנית קטנת־פרחים L. simplex Desf.

אורך הכותרת  1.5ס״מ או יותר .צמחים רב־שנתיים =» 5
צבע הכותרת צהוב חיוור ,אורכה  18-16מ״מ .אונות הגביע
חסרות עורקים .התפרחת אינה צפופה בסוף הפריחה.
♦ (ר״ש) שדות בור .נדיר .החרמון.
מאי-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
פשתנית א 1שה L. aucheri Boiss.

צבע הכותרת צהוב הנוטה לכתום ,אורכה  25-20מ״מ .אונות
הגביע בעלות עורקים אחדים .התפרחת צפופה גם בסוף
הפריחה.
♦ (ר״ש) מדרונות חרבים .נדיר .החרמון.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
דמשקאית L. damascena Boiss. et Gaill.
פשתנית
■ ־ ■I t
• •r 1
=> 7
( ) 1הגביע קירח
t

הגביע שעיר או ריסני

=> 10

משפחת הליעניתיים
הכותרת לבנה ,הדורבן דק מארד ,אורכו גדול פי  1.5מאורך
הכותרת .ההלקט כדורי כמעט ,קצר בהרבה מהגביע.
( 4ח״ש) קרקעות כברות מעוברות .מצוי .חוף הגליל ,עמק
עכו; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,ערבות הירדן! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
י  $ינואר-מאי( .ציורים  .) 1810 , 1809טיפוס התפוצה :צפון
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
פשתנית ארפ־צובא epensis (L.) Miller
כנ״ל

*.7

=>8
העלים של גבעולים נושאי תפרחות הינם דמויי סרגל או
דמויי חוט ,רוחבם  1.5-1מ״מ ,מסורגים! הזרעים מקומטים
לרוחבם .הכותרת צ הוב ה(כולל חיק הכותרת) .ההלקט מוארך,
ארוך כרגיל מהגביע.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת !
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,הערבה!
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1811טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
פשתנית אעזקלון !is (Viv.) Sprengei
(ראה שם נרדף)

* .8

העלים של גבעולים נושאי תפרחות דמויי אליפסה או ביצה,
או מוארכים ,רוחבם ( 10-4)- 2מ״מ ,לפחות חלקם נגדיים או
=>9
אורך הכותרת (כולל הרורבן)  25-15מ״מ.
( 4ח״ש) קרקע מעוברת וצומח עשבוני .מצוי .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
הרי יהודה! הגלבוע! עמון ,מואב.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 1812טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
פשתנית משלשת 1yiia (L.) Miller

* .9

אורך הכותרת (כולל הדורבן)  8-6מ״מ.
( 4ח״ש) בתה ,צומח עשבוני ושדות .מצוי .השרון ,פלשת!
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן! עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 1813טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
פשתנית מלבינה frons (Sm.) Sprengei

.8

וממים
.9

 )6( . 10עלי הגבעול רמויי אזמל ,מחוררים ,רוחבם  3.5-2מ״מ.
צבע הכותרת סגול או ארגמן ! צבע החיק חיוור .התפרחת נראית
לבנה־מבריקה משום השערות הלבנות הארוכות המכסות את
הגביע.
( 4ח״ש) חול־חמרה .נדיר .השרון ,פלשת! מערב הנגב!
הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1814טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני(אנדמי).
פשתנית ןפ1ensis Bornm. 1
* . 10עלי הגבעול דמויי סרגל או חוט ,רוחבם  1.5-1מ״מ .צבע
הכותרת צהוב או סגול ,צבע החיק צהוב .התפרחת אינה
■=־> 11
לבנה־מבריקה

605

*3׳'

! שפחת הלעני תיי ם
*' 3

׳

 . 11הכותרת גרולה ,צהובה ,סגולה או לבנה עם לוע השונה
בצבעו משאר הכותרת ,אורכה (כולל הרורבן)  25-15מ״מ:
השפה התחתונה רחבה (רוחבה עולה על  5מ״מ) :הזרעים
דמויי כליה ,מכוסים גבשושים עדינים.
♦ (ח״ש) מדבר וערבות .נפוץ ,גדל כרגיל בהמונים ויוצר
כתמי צבע במדבר באביב .פלשת! השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,רדום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה! מואב ,אדום.
נדיר בפלשת ,בשפלה ובהרי יהודה.
> מרס-אפריל( .ציור  : 1815צילום בעט׳  938ובעט׳ .)952
33
טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

פשתנית ססגונית L. haelava (Forssk.) Deiile
 . 11הכותרת קטנה ,צהובה ,אורכה (כולל הדורבן)  10-8מ״מ:
השפה התחתונה צרה (אינה עולה ברוחבה על  4מ״מ).
הזרעים מקומטים לרוחבם ,אינם דמויי כליה.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הערבה:
אדום.
&׳ מרס-אפריל( .ציור  .) 1811טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

פקזתנית אשקלון l . tenuis (Viv.) Sprengei

ליע־הארי Antirrhinum
,“I T
~
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים תמימים .הפרחים בתפרחות קיצוניות או יחידים בחיק
עלים .הגביע בעל  5אונות שוות כמעט .הכותרת דו־שפתנית ,לועה סגור על ידי קיפולי השפות,
בסיסה מורחב בדמות שק (ציור  :) 1818השפה העליונה זקופה ,התחתונה מפושקת .אבקנים  ,4בלתי
שווים באורכם .ההלקט דמוי ביצה או אגס ,בעל מגורות בלתי שוות ,רב־זרעיות :המגורה האחורית,
הגבוהה יותר ,נפתחת על ידי עפעף אחד ,הקדמית ,הנמוכה יותר ,על ידי  2עפעפים משוננים (ציור
א ו אוי! הזרעים חסרי שפה קרומית.
 . 1אונות הגביע דמויות סרגל ,ארוכות מצינור הכותרת .אורך
הכותרת  15-10מ״מ .עשבים חד־שנתיים.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות מעובדים ושדות בור .נ פ ק.
חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
> ינואר-מאי( .ציור  .) 1816טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
33
לע־האוי הקטן A. orontium L.
(ראה שם נרדף)
* . 1אונות הגביע דמויות ביצה ,קצרות מצינור הכותרת .אורך
=» 2
הכותרת  45-17מ״מ .עשבים רב־שנתיים
 . 2אורך הכותרת  25-17מ״מ ,צבעה צהוב חיוור .אונות הגביע
חדות או חרות כמעט .עשבים של חומות וקירות אבן ישנים
בערים.
( 4ר״ש) קירות אבן וחומות בערים .מצוי .השרון ,פלשת:
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת ימ־המלח.
> מרס-יוני( .ציור  .) 1817טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
33
צמח גר ,מוצאו מדרום אירופה .מצר במקומות הבאים:
ירושלים ,רמלה ,לוד ,יפו ,ראש פינה ,יריחו.

משפחת הלעניתיים
*  . 2אורך הכותרת  45-30מ״מ ,צבעה ורוד או ארג מן(ב ע ל מגוון
רחב של צבעי כותרת בזנים תרבותיים) .אונות הגביע מעוגלות
בראשן .צמחי צוקים או צמחי נוי תרבותיים.
( 4ר״ש) צוקים ובתי־גידול מופרעים בשטחי חורש .מצוי.
הגליל העליון ,הכרמל :בקעת חולה! החרמון ,הגולן.
& אפריל-מאי( .ציורים  : 1822 , 1818צילום בעט׳ .)934
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

לע־האו־י הגדול A. majus l .
פמה ( Hueblia (C haenorrhinum
עשבים חד־שנתיים קטנים ושעירים .הגביע בעל  5אונות שוות
כמעט .הכותרת רו־שפתנית ,כחלחלה ,בעלת דורבן קצר ,לועה
אינו סגור :השפה העליונה בעלת  2אונות ,התחתונה בעלת 3
אונות .אבקנים  ,4בלתי שווים באורכם .ההלקט הבשל קצר בהרבה
מהגביע ונשבר באופן בלתי רגולרי מבסיסו או ,במינים אחרים,
נפתח על ירי  2נקבים .הזרעים מרובים .בלתי חלקים.
♦ (ח״ש) גבעות חרבות .נדיר .הרי יהודה :הגלעד ,עמון.
י& מרס-אפריל( .ציור  .) 1819טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

פמה פרסית

H. calycina (Banks et Solander) Speta

חסרף Anarrhinum

) 0.5X

עשב רב־שנתי קירח ,זקוף ,גובהו מגיע ל־ 80-50ס״מ .הגביע בעל
 5אונות .הכותרת דו־שפתנית ,לבנה ,חסרת דורבן ,לועה אינו סגור!
השפה העליונה בעלת  2אונות זקופות ,התחתונה בעלת  3אונות.
אבקנים  ,4בלתי שווים באורכם .ההלקט ארוך מהגביע ונפתח ב־2
נקבים ,ראשו מפורץ.
( 4ר״ש) חומות וצוקים ,ת חינו ת בהירות .מצוי .הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,אדום.
אפריל-יוני( .ציורים  .) 1821 , 1820טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

וראה שם נרדרז

...

חסיף מזרחי \ . forskahlii (J.F. Gmelin) Cuf.
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משפחת הלעניתיים

לענית Scrophularia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,קירחים על פי רוב .הפרחים ערוכים בתפרחות דו־קרניות,
חיקיות או קיצוניות(ציור  .) 81הגביע בעל  5אונות ,קהות כרגיל ובעלות שפה קרומית .הכותרת דו־שפתנית,
ארגמן ,אדום־צהבהב כצבע רעפים ,צהבהב או ירקרק :השפה העליונה בעלת 2אונות
קצרות וזקופות פחות או יותר ,האונה הקידמית מפושקת או כפופה אחורנית :צינור הכותרת
גלילי או דמוי כד (ציור  1828ב) .אבקנים  , 4שניים ארוכים ושניים קצרים :בין האונות העליונות של
הכותרת נמצא על פי רוב אבקן חמישי מנוון(ס טמינוד) דמוי קשקש .ההלקט בן  2מגורות ונפרד לעת
ההבשלה לשני חלקים .הזרעים מרובים ומקומטים לרוחבם.
צמח הגדל ליד מים ,בעל גבעולים גבוהים (  2-1מ׳) נושאי
עלים .העלים בלתי מחולקים ,בעלי שיניים ובעלי עורקים
הנראים בצדם התחתון :העלים התחתונים גדולים (20-5
ס״מ) .התפרחות בעלות עוקץ ,מרובות פרחים .צבע הכותרת
צהוכ־חום מלוכלך.
♦ (ר״ש) בתי־גידול לחים .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן.
 33מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1823טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

לענית גרולת־עלים s. macrophyiia Boiss.
צמחים של בתי־גירול אחרים ובעלי צרוף תכונות שונה => 2
צמחי אדום (פטרה) ,גובהם  70-40ס״מ .העלים גדולים
(עד  0 20״מ) ,מחולקיס־מנוצים ,בעלי אונה קיצונית גדולה
ואונות צדדיות קטנות יותר ,דמויות ביצה מוארכת .התפרחות
והפרחים בעלי עוקצים ארוכים .ההלקט דמוי חרוט או ביצה,
אורכו  9-7מ״מ ,ארוך בהרבה מהגביע ,בראשו מקור ארוך.
♦ (ד״ש) סלעים .נריר .אדום.
 33אפריל( .ציור  .) 1824טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
(אנדמי).

לענית הנבטים s. nabateorum Eig
=>3
צמחים שונים מהנ״ל
4
=>
העלים ,לפחות עלי הבסיס ,מחולקים עמוקות
כל העלים אינם מחולקים ,שפתם תמימה או משוננת => 10
=>5
העלים האמצעיים והעליונים מסורגים
=>6
כל העלים ,כולל העליונים ,נגדיים
צמח שענפיו סבוכים זה בזה ,התפרחת דמוית קונוס רחב כעין
המכבד .הסעיפים הקיצוניים של כל ענף תפרחת נושאים 7-4
פרחים או יותר .אורך הגביע  2-1.5מ״מ .אורך הכותרת 5-4
מ״מ  :אונותיה בעלות פטמות.
( 4ר״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה  :החרמון ,הגולן ,אדום.
 33אפרל-יוני( .ציור  : 1825צ לו ם בעמ׳  .)935טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

לענית מפשקת s. peyronii Post
ד .עלה בסיס

1825

*. 5

ענפי הצמח אינם סבוכים .התפרחות דמויות אשכול ,גליליות
פחות או יותר ,בלתי מסועפות ,ארוכות מ רו ח ק .הסעיפים
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הקיצוניים של עלי התפרחת קצרים ,נושאים  2או  3פרחים.
אורך הגביע  3-2מ״מ .אורך הכותרת כרגיל  6-7מ״מ.
♦ (ר״ש או ב״ש) בתות על קרקעות שונות וואדיות עם
תשתית חלוקים במדבר .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון ה עב ,מערב הנגב ,הר ה עב ,דרום הנגב!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1826טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
לענית מצוןה s. xanthogiossa Boiss.
=־> 7
=> 9
.7

*. 7
.8

*. 8

העלים בעלי שפה לבנה כעין הסחוס .סעיפי התפרחת ארוכים.
אורך הגביע  2-1.5מ״מ .צמחי מדבר שגובהם ) 100-( 60-40
 0״מ .העלים מעטים ,אורכם  0 4-2״מ.
( 4ר״ש) מדבר וערבה ,בעיקר בנחלים .מצוי .צפון הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב; מדבר שומרון ,מדבר יהודה :ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
&י מרס-מאי( .ציור  .) 1827טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
לענית המךבר s. deserti Deiile
העלים אינם בעלי שפה לבנה .סעיפי התפרחת קצרים .אורך
=> 8
הגביע  3-2מ״מ .צמחי סלעים
שיני העלים או אונות העלים חדות .ענפי התפרחת יוצאים
מחיק עלים דמויי ביצה או אליפסה ,רוחב העלים התחתונים
שבהם מגיע ל־ 1ס״מ .אורך הכותרת  8-6מ״מ .צמחים
הגדלים ברום לא גבוה מעל פני הים.
♦ (ר״ש) צוקי א ק־גיר זקופים .נדיר .הגליל ה ת ח תון( צוקי
ארבל ,רום  100מ׳ מעל פני הים).
 >$gמרס( .ציור  .) 1828טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
לענית פינו* S. pinardii Boiss.
שיני העלים או אונות העלים חרות .ענפי התפרחת יוצאים
מחיק חפים צרים דמויי אזמל ,רוחבם קטן בהרבה מ־ 1ס״מ.
אורך הכותרת  5-4מ״מ .צמחים הגדלים ברום  1,200-650מ׳
מעל לפני הים.
♦ (ר״ש) סדקים וכיסי קרקע בצוקים ובמשטחי סלע .נדיר.
הר הנגב :הגולן ,מואב ,אדום.
י  $מרס-אפריל( .ציור  .) 1829טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

לענית הסלעים S. xyiorrhiza Boiss. et Hausskn.
.9

(  ) 6אורך הכותרת  15-8מ״מ ,צבעה אדוס־צהבהב .העלים
מחולקיס־מנוצים לאונות ש רו ח ק עולה על  1ס״מ.
( 4ד״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלער ,עמון.
♦ פברואר-אפריל( .ציור  .) 1830טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

(ראה שם נררף)

לענית גדולה S. rubricauiis Boiss.

I <v
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אורך הכותרת  8-7מ״מ ,צבעה חוס־אדמרם או ארגמן כהה.
העלים מחולקים־מנוצים לאונות ש ת ח בן אינו מגיע ל־ 0.5
ס״מ.
( +ד״ש או ר״ש) שרות בור ובתה .עמק עכו ,השרון ,פלשת;
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הרי יהודה ,צפון
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1831טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
לענית ןךיחו s . hierochuntina Boiss.
(ראה שם נרדף)

 ) 3( . 10כל העלים מסורגים ,מוארכים או דמויי מ ת ת ,תמימים
או משוננים ,אורכם  1.5-1ס״מ .צבע הכותרת חוט־אדמדם,
אורכה  5-4מ״מ .התפרחות בנות  7-5פרחים .בני־שיח הגדלים
בין גבעות־חול של דיונות לאורך רצועת החוף ,בעלי קליפת
גבעול לבנבנה.
♦ (כ״ש) עמקים בין ה תונו ת ,שדות חול .מצד .עמק עכו,
השרון ,פלשת! מערב הנגב.
 $מרס-אפ תל( .ציור  .) 1832טיפוס התפוצה :סהרו־עדבי.

לענית החולות S. hypericifolia Wydler
 . 10*,לפחו ת עלי הבסיס נגדיים .צבע קליפת הגבעול חום או ירוק.
=־> 11
צמחים עשבוניים
f
 . 11עשב חד־שנתי .אונות הגביע בעלות שפה קרומית לבנה
רחבה .האבקנים בולטים הרבה מתוך הכותרת .הסטמינוד
רחב מאורכו.
( 4ח״ש) סלעים .נדיר .הגו לן( ע ל יד הבניאס).
 38אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.

לענית נוציךה' S. nusairiensis Post

* . 11עשב רב־שנתי .אונות הגביע בעלות שפה קרומית צרה.
האבקנים בולטים רק במקצת (  5-4מ״מ) מתוך הכותרת.
הסטמינוד קטן ,עגול.
♦ (ר״ש) סלעים! רום  2,370-1,200מ׳ .מצוי .החרמון,
אדום.
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

לענית הלבנון s. libanotica Boiss.

;18

אנטיכריס Anticharis
עשבים חר־שנתיים דביקים .העלים מסורגים .הגביע בעל  5אונות.
הכותרת ארוכה מהגביע ,בעלת צינור ואוגן המחולק ל־ 5אונות,
צבעה ורוד .אבקנים  . 2הפרי הלקט מחורר הנפתח על ירי 2
קשוות! אורכו גרול מאורך הגביע פי  . 1.5הזרעים מ ת בי ם.
♦ (ה״ש) ערוצים חצציים ,בעיקר בנוף של סלעים מגמתיים
ומטמורפיים .נדיר מאוד .דרום הנגב ( א ל ת ,ממערב לבית־ספר
שרה).
& (ספטמבר )-ינואר-מרס .טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

אנטיכריס בלוטי A. glandulosa (Ehrenb. et Hempr.) Ascherson
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&שי1בית Mosheovia
עשבים חר־שנתיים .העלים התחתונים נגדיים .הפרחים ערוכים אחד
אחר בחיקי העלים .הגביע בעל  5אונות מחודדות ,לעת ההבשלה
הוא ארוך יותר מההלקט .הכותרת רו־שפתנית כמעט ,צבעה כתום,
אוגנה אלכסוני ,בעל  5אונות שוות כמעט .אבקנים  ,4בלתי שווים
באורכם וקבועים בבסיס צינור הכותרת! במקום האבקן החמישי ישנו
קשקש (סטמינור) הקבוע בבסיס צינור הכותרת) .ההלקט מסתיים
במקור חר וישר ,אחר הבשלתו נפתח ההלקט ב־ 2קשוות .הזרעים
מרובים ,מקומטים.
♦ (ח״ש) בתה .נדיר .ה ג ל ל העליון! הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1833טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
נ<שי1כית גלילית M. galilaea Eig

בר־ליע Lindenbergia
בני־שיח מעוצים של מדבריות .העלים נגדיים ,לפעמים העלים
העליונים מסורגים .הפרחים ערוכים בתפרחות רווחות דמויות
שיבולת ארוכה .הגביע בעל  5שיניים בלתי שוות במקצת .הכותרת
רו־שפתנית ,ארוכה מהגביע ,צבעה כתום וסגול! שפתה העליונה
קעורה חקופה ,התחתונה בעלת  3אונות ובעלת גבנון ליר לוע
הכותרת .אבקנים  ,4בלתי שורם באורכם ,חברי ם בצינור הכותרת.
ההלקט נפתח ב־ 2קשוות .הזרעים זעירים.
♦ (ב״ש) אפיקים שתשתיתם חולות הנוצרים מגרניט ו מ א ק־ חו ל
נובית .נדיר .דרום הנגב! בקעת יס־המלח.
& מרס-אפריל( .ציור  ! 1834צילום בעמ׳  .) 946טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.
בר־לע סיני L. sinaica (Decaisne) Bentham

פשטה Bacopa
עשבים רב־שנתיים שרועים ,המכים שורשים מהמפרקים .העלים
עדיים .הפרחים יחידים בחיק עלים .הגביע בעל  5אונות בלתי
שוות .הכותרת דמוית פעמון ,צבעה לילך חיוור ועליה עורקים
כהים ,ארוכה פי  1.5מהגביע .אבקנים  4או  . 5ההלקט ר מ ר ביצה,
חד ,קצר מהגביע ,נפתח על ידי  4קשוות .הזרעים זעירים.
♦ (ר״ש) מקומות לחים .נדיר .מערב הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
ים־המלח! הגולן.
&׳ אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1835טיפוס התפוצה :טרופי.
)B. monnieri (L.
שרועה Pennell
פשטה
׳
'
T
I
T - J

ב11ניקה Veronica
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עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים התחתונים עדיים! החפים או העלים שמחיקם יוצאים הפרחים,
מסורגים .הגביע מחולק עמוקות ל־  4או ל־ 5אונות ,האונות בלתי שוות כרגיל .הכותרת גלגלית ,בעלת 4
אונות ,צבעה כחול בהיר ,לעתים לבן ,ורוד או לילך! אונות הכותרת אינן שוות ,העליונה רחבה יותר
(ציור  .) 1836אבקנים  , 2בעלי זירים ארוכים למרי .עמוד־העלי אינו נשיר ,הצלקת תמימה .ההלקט
פחוס כרגיל מהצדדים ,בן  2מגורות ו מ פו ח על פי רוב בראשו .הזרעים פחוסים פחות או יותר או
קעורים.
 . 1צמחים רב־שנתיים .החפים תמיר קטנים בהרבה מהעלים
=> 2
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*. 3

.4

»j

* .4
.5

צמחים חר־שנתיים .החפים גדולים לפעמים כמו העלים ,אבל
=> 10
תמיר מסורגים
הגבעולים (אך לא עוקצי התפרחות) קירחים לגמרי => 3
הגבעולים (אך לא עוקצי התפרחות) שעירים במקצת או
=־> 6
בצפיפות ,לפחו ת בחלקם העליון
העלים ,לפחות אלה שמחיקם יוצאת תפרחת ,בעלי פטוטרות
קצרות או יושבים כמעט ובסיסם דמוי יתר.
( 4ר״ש) מדרונות לחים .נדיר .הגולן(קוניטרה).
 38יולי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
כרוניקה סקךךית V. scardica Griseb.
העלים ,לפחות העליונים שמחיקם יוצאים ענפי תפרחת,
יושבים ובעלי בסים רחב ,ולעתים קרובות חובקים את הגבעול
=> 4
ההלקט אליפסי ,בסיסו דמוי יתר באופן ברור.
( 4ח״ש או ר״ש) קרקע לחה וביצתית .נדיר .חוף הגליל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל :בקעת
חולה ,ערבות הירדן :מואב.
 38מרס-אוגוסט( .ציור  .) 1837טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ומערב איתו־טורני.
כרוניקה עדינה v . anagalloides Guss.
ההלקט עגול או דמוי ביצה ,בסיסו רחב ,מעוגל או קטוע
=> 5
עלי הגבעול התחתונים והאמצעיים בעלי פטוטרות .אשכולות
הפירות צפופים ,חד־צדדיים  :עוקצי ההלקטים כפופים במקצת
ליד בסיסם ומופנים אל ציר התפרחת.
( 4ר״ש) מים וביצות .נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה:
החרמון ,הגולן.
 38מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1838טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
כרוניקת החולה v . lysimachioides Boiss.
(ראה שם נרדף)
עלי הגבעול התחתונים והאמצעיים יושבים .אשכולות הפירות
אינם חר־צרריים :עוקצי ההלקטים מפושקים עד אופקיים
כמעט.
( 4ר״ש או לפעמים ח״ש) פלגי מים ,מים רדודים .נ פ ק
מאור .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח  :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-אוגוסט( .ציור  : 1839צילום בעמ׳  .)930טיפוס
התפוצה :צפוני — טרופי.
כרוניקת המים v. anagaiiis-aquatica l .

=> 7
 ) 2( . 6שערות התפרחת בלוטיות ובלתי בלוטיות
=> 8
*  . 6כל שערות התפרחת אינן בלוטיות
 . 7אורך העלים  12-5מ״מ ,שפתם חרקרוקה .אורך עמוד־העלי
 3.5-2.5מ״מ.
( 4ר״ש) מקומות סלעיים ברום מעל ל־ 1,400מ׳ .נדיר.
החרמון.
 38מאי-יולי .טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני הררי.
1839
כרוניקה אפרפרה V. polifolia Bentham
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אורך העלים  30-15מ״מ ,שפתם משוננת עמוקות כמשור.
אורך עמור־העלי  4.5-4מ״מ.
♦ (ר״ש) חורש ובתה במדרונות אבניים; רום 2,670-1,650
מ׳ .נדיר .החרמון.
אפריל-יולי .טיפוס התפוצה  :יט־תיכוני הררי.
כרוניקה אוכת־שבלת v. macrostachya Vahi

.8

( )6העלים אפורים או לבנים ,מכוסים בצפיפות שערות שאורכן
 0.5מ״מ לפחות.
( 4ר״ש) חורש ובתה במדרונות אבניים :רום 2,670-1,650
מ׳ .נדיר .החרמון.
אפריל-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
כרוניקה אךפת־שבילת . macrostachya Vahi

* .8

העלים ירוקים ,מכוסים שערות קצרות שאורכן אינו מגיע
=> 9
ל־  0.5מ״מ ,או קירחים כמעט
אורך העלים  20-5מ״מ ,העליונים בעלי שפה תמימה או
בעלת  ) 8-( 6-2שיניים מכל צד לכל היותר .ק־ שי ח שרוע
ננסי .צבע הכותרת כ חול ולבן.
< 4ב״ש) כתות ,מקומות סלעיים ,קרקעית של דולינות :רום
 2,800-1,650מ׳ .נ פ ק .החרמון.
מאי-אוגוסט( .צילום בעמי  .)969טיפוס התפוצה  :אירנו־
טודני.
כרוניקה מזרחית . orientaiis Miller

.9

* .9

. 10
*. 10
. 11

*. 11
. 12

אורך העלים  45-20מ״מ ,שפת כולם (כולל העליונים) בעלת
 25-10שיניים מכל צד.
( 4ר׳׳ש) צל של חורש אלון מצוי ואלון תולע ,בתות על
קירטון חווארי .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון :החרמון.
אפריל-מאי( .ציור  : 1840צילום בעמ׳  .) 942טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני.
כרוניקה קרחת , leiocarpa Boiss.
(ראה שם נרדף)

( ) 1העלים תמימים או משוננים כמשור במידת מה .החפים
־־» 11
תמימים ,לפחות האמצעיים והעליונים
העלים (ולפעמים גם החפים) חרוקים באופן ברור או שסועים
13
או מחולקים
עוקצי הפירות כפופים וההלקטים נטויים כלפי מטה.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .החרמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1841טיפוס התפוצה :אידנו־טורני.
כרוניקה פפופת־עיקץ campyiopoda Boiss.
עוקצי הפירות זקופים או ישרים ונטויים כלפי מטה => 12
קוטר הכותרת  17-7מ״מ .אורך עמוד־העלי  3.5-2.2מ״מ.
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( +ח״ש) קרקעות מעוברות ושדות בור ,צומח עשבוני על
קרקעות כבדות וכתמים בהם הניקוז גרוע .נ פ ק ,לעתים שולט
בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה!
בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבד יהודה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 #ינואר-אפריל( .ציורים  ! 1848 , 1842צילום בעמ׳ .)942
טיפוס התפוצה! מזרח יס־תיכוני.

כרוניקה סודית V. syriaca Roemer et Schultes

* . 12קוטר הכותרת  6-2מ״מ .אורך עמור־העלי  1.2-0.2מ״מ.
♦ (ח״ש) מקומות סלעיים וחוליים .נדיר .החרמון.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

כרוניקה דו־אונתית v. biloba Schreber

1844

הכותרת כחולה

 ) 10( . 13אורך עוקצי ההלקטים  2.5מ״מ לכל היותר.
♦ (ח״ש) שרות בור ,סלעים .נדיר .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות! הגולן.
 $2מרס-מאי( .ציור  .) 1843טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
כרוניקת השדה v . arvensisL.
=>14
 3מ״מ לכל היותר
אורך עוקצי ההלקטים
=>15
אורך עמוד־העלי אינו עולה על  1.2מ״מ
=>17
אורך עמוד־העלי 1.3מ״מ לכל הפחות
 . 15הכותרת לבנה .העלים אינם ארוכים מרוחבם.
♦ (ח״ש) חו מו ת וסלעים מוצלים ,קרקע מעובדת .מצר.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה!
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה! הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  ! 1844צילום בעמ׳  .)969טיפוס
התפוצה :ימ־תיכוני.
כרוניקה למה (כולל V. cymbalaria Bodard (V. panormitana
י =>16
 . 16אונות הגביע דמויות ביצה או סגלגלות .ההלקט שעיר ,מכיל
 24-16זרעים .גודל הזרעים אינו עולה על  1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) מקומות צל ,קרקע מעובדת ,צומח עשבוני .מצוי.
עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב!
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,ערבות הירדן! הגלעד ,מואב.
< $ינואר-אפריל( .ציור  .) 1845טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מוצא הצמח כנראה מקדמת אסיה ,משם התפשט מזמנים
n
1
היבשות.
קרומים כמלווה גידולי שדה בכל ה ד  3ש ו ח .
כר1ני?ןה מבוימןה v. poiita Fries

משפחת הליעניתיים
* . 16אונות הגביע משולשות ודמויות לב .ההלקט קירח ,מכיל 4-3
זרעים .גודל הזרעים  2מ״מ לפחות .ה עלי ם(כולל התחתונים)
בעלי  5-3אונות ,הקיצונית רחבה מהצרדיות.
♦ (ח״ש) מקומות צל .נריר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הרי יהודה! החרמון ,עמון.
& פברואר-מרם( .ציור  .) 1846טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
כרוניקה קיסוסית ia L.

=> 18
 ) 14( . 17אורך עמוד־העלי  3.5-2.2מ״מ
* . 17אורך עמור־העלי  ) 1.7-( 1.5-1.3מ״מ ,כעומק המפרץ שבראש
ההלקט.
♦ (ח״ש) מדרונות! רום  1,700-1,600מ׳ .נדיר מאור .החר
מון.
< $אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הר ת.
כרוניקה דביקה v. viscosa Boiss.
 . 18צמח שרוע פחות או יותר .החפים האמצעיים משוננים ושווים
בגודלם לעלים .ההלקט בעל זו ר ח רחבה בראשו .אורך הזרעים
 1.4מ״מ לכל הפחות.
♦ (ח״ש) גנים ,קרקע מעוברת .נדיר .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל העליון :בקעת כנרות :החרמון.
 38פברואר-אפריל( .ציור  .) 1847טיפוס התפוצה  :אירנו־

טותי.
ברורקה פךסיתjersica Poiret
(ראה שם נרדף)
* . 18צמח זקוף .החפים האמצעיים תמימים ,קטנים בהרבה מהעלים.
ההלקט בעל זווית צרה בראשו .אורך הזרעים  1.3מ״מ לכל
היותר.
( 4ח״ש) קרקעות מעובדות ושרות בור ,צומח עשבוני על
קרקעות כברות וכתמים בהם הניקוז גרוע .מצוי ולעתים שולט
בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
& ינואר-אפריל( .ציורים  : 1848 , 1842צילום בעט׳ .) 942
טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
בר1ני?ןה סוךית ijriaca Roemer et Schultes
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עללןלוק Parentucellia

עשבים חד־שנתיים ,זקופים ,דביקים ,טפילים למחצה .העלים נגדיים .הפרחים ערוכים באשכול דמוי
שיבולת .הגביע דמוי צינור ,בעל  4אונות .הכותרת דו־שפתנית ,צהובה :שפתה העליונה דמוית
כובע ,תמימה או מפורצת ,התחתונה ארוכה מהעליונה ,בעלת  3אונות מעוגלות .אבקנים  ,4שניים
מהם קצרים משני האחרים .ההלקט מוארך או דמוי אזמל .הזרעים רבים וזעירים.
אורך אונות הגביע כמחצית אורך הצינור .אורך הכותרת 13-10
מ״מ .ההלקט קירח .גובה הצמח  30-10ס״מ.
♦ (ח״ש) בתה וערבות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
מרס-אפריל( .ציור  : 1849צילום בעמ׳  .)951טיפוס הת 
פוצה :מזרח ים־תיכוני ואירנו־טורני.
עלקלרק צהכ־פרחים P. flaviflora (Boiss.) Nevski
(ראה שם נרדף)

אורך אונות הגביע כאורך הצינור .אורך הכותרת  20-15מ״מ.
ההלקט שעיר בחלקו העליון .גובה הצמח  70-25ס״מ.
♦ (ח״ש) שרות וצומח עשבוני על קרקע כבדה .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,השפלה :בקעת חולה ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד.
מרס-יוני( .ציור  .) 1850טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
עלקלוק דביק P. viscosa (L.) Caruel

עלול! Bellardia
עשבים חד־שנתיים ,טפילים למחצה המשחירים לאחר ייבוש .העלים
נגדיים .הכותרת דמוית שיבולת .הגביע רמוי פעמון ,בעל  4שיניים.
הכותרת דמרת צינור ,דו־שפתנית :השפה העליונה דמוית כובע:
הכותרת ארגמנית או בעל כתמים ארגמניים על גבי רקע לבן.
אבקנים  , 4לא שווים באורכם :ההלקט דמוי ביצה ,תפוח ,שעיר.
הזרעים זעירים ,בעלי צלעות דקות לאורכם ,מספרם רב.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון :הגולן ,הגלעד ,עמון.
< $מרס-מאי( .ציור  : 1851צילום בעמ׳  .) 938טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
עלוק מצוי B. trixago (L.) All.

עזבנית Odontites
צמחים חד־שנתיים או בני־שיח :גובהם ( ב א ^  25-15ס״מ.
הגבעולים מכוסים שערות אפורות ומהודקות ובלוטות יושבות,
המפרישות חומר דביק .העלים נגדיים ,דמויי סרגל או דמויי סרגל
ער אזמל .הגביע בעל  4אונות ,דמוי צינור או פעמון .הכותרת
דו־שפתנית ,צבעה צהוב־זהוב או לבן־צהבהב :השפה העליונה
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תמימה או פגומה בראשה ,חסרת קיפול בלועה ,התחתונה בעלת 3
אונות תמימות .אבקנים  ,4נמצאים מתחת לשפה העליונה ,שניים
מהם ארוכים משני האחרים .ההלקט דמוי ביצה־הפוכה ופחוס.
הזרעים מרובים ,בעלי חריצי אורך.
( 4ח״ש) מדרונות סלעיים :רום  2,200-1,900מ׳ .נדיר מאוד.
החרמון.
& יולי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :הררי מזרח ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
שננית א 1שה aucheri Boiss .0 .

מעזפחת העלקתיים

orobanchaceae

טפילים בשרניים פחות או יותר ,חסרי כלורופיל ,הנטפלים אל שורשי צמחים .העלים דמויי קשקש,
מסורגים .התפרחות קיצוניות .הגביע בן  5-4אונות או שיניים או בן  2אונות ואינו נשיר .הכותרת בלתי
נכונה ,בעלת צינור ואוגן .האבקנים קבועים על צינור הכותרת .השחלה עלית :עמוד־העלי כפוף בראשו:
הצלקת גדולה .הפרי הלקט כן מגורה אחת ,נפתח ב־ 2קשוות .הזרעים מרובים ,זעירים.
 . 1הגביע בעל  5אונות קהות .הכותרת דו־שפתנית כמעט ,בעלת אונות שוות כמעט.
=> עמ׳  617וחנוק Cistanche
* . 1הגביע בעל  ) 5-( 4שיניים או אונות או מחולק עמוקות ל־ 2חלקים ,תמימים או בעלי  2אונות.
האונות ,השיניים ו־ 2החלקים חדים או מחודדים .הכותרת דו־שפתנית בבירור.
=> עמ׳  618עלקת Orobanche

יחנוק Cistanche
עשבי מדבר רב־שנתיים בלתי מסועפים .הפרחים ערוכים בשיבולת צפופה ובולטת ,כל פרח יושב בחיק
חפה ומלווה ב־ 2חפיות הקבועות על הגביע .הגביע בעל  5אונות שוות ,מעוגלות בראשן .הכותרת
בלתי נכונה ,לפעמים רו־שפתנית ,בעלת  5אונות רחבות ,שוות או בלתי שוות .אבקנים  ,4מהם 2
ארוכים ו־ 2קצרים ,זיריהם כפופים בקרבת המאבק------------------------------------------------------ .
א.גביע בפרי*,׳®

 . 1החפים והחפיות קירחים או כמעט קירחים .אורך הכותרת
 45-35מ״מ ,צבעה צהוב.
( 4ר״ש) מדבר .נפוץ .הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
הפונדקאים :מיני אשל ,מלוח קיפח.
 #מרס-אפריל( .ציור  : 1852צ לו ם בעמ׳  .) 948טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי ,אירנו־טורני וסורני.
?חנוק המךבר )Schenk) Hooker fil.
(ראה שם נרדף)
* . 1החפים ,החפיות וקצות אונות הגביע מכוסים שערות מסולסלות
לבנות ,ארוכות .אורך הכותרת  35-25מ״מ ,צינורה לבן ,האוגן
סגול.
( 4ר״ש) מדבר .נפוץ פחות מהמין הקודם .מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה :מזרח הגלעד .פונדקאים :בעיקר
צמחים ממשפחת הסלקיים (מלחית ,מלוח ,יפרוק).
 38מרס-מאי( .ציור  .) 1853טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
יחנוק המלחות C. salsa (C.A. Meyer) G. Beck
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משפחת העלקתיים
על?ןת Orobanche

טפילים חד־שנתיים או רב־שנתיים בעלי גבעולים פשוטים או מסתעפים .הפרדוים ערוכים באשכול או
בשיבולת גלילית ,בבסיס כל פרח נמצאת חפה ולפעמים  2חפיות .הגביע בעל  )5 -( 4שיניים או אונות,
או שסוע מלפנים ועד לבסיסו ובעל  2אונות .הכותרת דו־שפתנית ,השפה העליונה בעלת  2אונות
קצרות והתחתונה ארוכה ממנה במקצת ובעלת  3אונות .הצלקת בעלת  2או  4אונות.
 . 1כל פרח מלווה חפה גדול ו־ 2חפיות צדדיות הקבועות לפעמים
על גבי הגביע .הגביע דמוי פעמון ,בעל  5-4שיניים או אונות
J
=< 2
* . 1אין חפיות .הגביע שסוע עד לבסיסו כמעט ל־ 2אונות תמימות
=> 5
או בעלות  2שיניים
 . 2אוגן הכותרת סגול כהה ומשחיר כשהוא מתייבש :אורך הכותרת
 22-17מ״מ.
( 4ר״ש) בתות צומח עשבוני וקרקעות מעובדות .נדיר .הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן :החרמון ,הגלעד ,אדום.
פונדקאים :שרעול ,רותם.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1854טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
עלקת סגלת־פרחים lavandulacea Reichenb .0 .
*  . 2צבע הכותרת אינו סגול כהה ואינו משחיר כשהוא מתייבש
=> 3
 . 3צבע הכותרת סגול בהיר .צינור הכותרת משונץ בהרבה מתחת
לאמצעו ,דמוי משפך ,כפוף ומתרחב בהדרגה כלפי לועו.
=> 4
התפרחת מסועפת כמכבד ,רפה
*  . 3הכותרת כחלחלה ובעלת עורקים כהים ,אורכה  20-15מ״מ:
צינור הכותרת משונץ באמצעו או קצת מתחתיו ,גלילי ,מתרחב
מעט כלפי לועו :התפרחת שיבולת דחוסה ,בלתי מסועפת,
לעתים רחוקות בעלת מספר מועט של סעיפים.
( 4ח״ש) שרות .נדיר .הרי יהודה :הגלעד ,מואב.
פונדקאים :קורטם רק ומינים אחרים.
י&י אפריל-מאי( .ציור  .) 1855טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
עלקת ע!ולץ schuitzii Mutei .0
אורך הכותרת  35-25מ״מ :צינור הכותרת דמוי שופר.
גובה הצמח  50-20ס״מ ,מסתעף כאשכול רחב מאמצעו ומעלה.
( 4ח״ש או ר״ש) שרות תרבות ושרות בור .נ פ ק מאוד .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן,
עמון ,מואב.
פונדקאים :עגבניה ,פול ,הרדוף ,חרצית עטורה סלק מצוי ,צנון
הגנה ועוד.
 #פברואר-מאי( .ציור  .) 1856טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
עלקת מצךית aegyptiaca Pers . 0 .
*  .4אורך הכותרת  22-15מ״מ .גובה הצמח  30-10ס״מ :הגבעול
מסתעף בחלקו העליון בעיקר.

משפחת העלקתיים
♦ (ח״ש) שדות תרבות ושדות בור .נפוץ .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,הערבה :החרמון,
הגלעד ,מואב.
פונדקאים :עגבניה ,סביון אביבי ,מסרק שולמית ועשבים חד־
שנתיים אחרים.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1857טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
עלקת מוטל ). mutelii F.W. Schultz
 ) 1( . 5זירי האבקנים קבועים על צינור הכותרת בגובה מחצית
=> 6
אורך הצינור או למעלה מזה
*  . 5זירי האבקנים קבועים בבסיס צינור הכותרת או ברבע התחתון
=> 7
של אורכו
 .6זירי האבקנים קירחים .אורך הכותרת עולה על  10מ״מ .גובה
הצמחים  30-10ס״מ.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות או לסיות .נ פ ק מאור .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,צפון הנגב ,מערב ה עב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
פונדקאים :לענה חר־זרעית ועור ,ירקות מושקים בערבות הירדן
ובערבה.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1858טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ,אירנו־
טורני וסהרו־ערבי.
עלקת נטוןה ). cemua Loefi.

*  .6זירי האבקנים שעירים .אורך הכותרת אינו עולה על  10מ״מ.
גובה הצמח  15-5ס״מ.
( 4ר״ש) חורש ,שרות :רום  1,000מ׳ ויותר .נדיר .החרמון,
הגולן.
פונדקאים  :ארכובית שבטבטית.
 38יוני-אוגוסט( .ציור  .) 1859טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
עלקת פפופת־חפים (. camptolepis Boiss. et Reuter
 ) 5( . 7אורך הכותרת ( 30-20 )- 15מ״מ .צבע הכותרת לבן או
צהבהב או נוטה לוורוד :אוגן הכותרת גלי וחרוק ,רוחבו 15
מ״מ .גובה הצמח  0 )80-( 60-20״מ והוא מכוסה שערות לבנות
מסולסלות ובלוטיות.
( 4ח״ש) טפיל על גידולי ירקות ,קרקעות כבדות או מקומות
מושקים .נ פ ק .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
הגולן.
פונדקאים :גידולי ירקות חד־שנתיים ,לעיתים קרובות גזר ,ומיני
קטניות.
 38פברואר-מאי( .ציור  .) i860טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
עלקת חרוקה (. crenata Forssk.
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(ראה שם

אורך הכותרת אינו עולה על  20מ״מ; אוגן הכותרת אינו
=> 8
גלי
צמחי החרמון .זירי האבקנים קירחים ,קבועים ליר בסיס צינור
הכותרת .צבע הצלקת צהוב (הופך שחור אחרי הייבוש) .צבע
הכותרת סגול (במצב חי).
( 4ר״ש) בקרבת שיא החרמון.
<& ספטמבר .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
עלקת הו׳וךמון )(. hermonis Mouterde
זירי האבקנים שעירים ,עד בסיסם .צבע הצלקת סגול =» 8
הכותרת קירחת או בעלת שערות קצרות בודדות .התפרחת
צפופה כרגיל ,מרובת פרחים ,אורכה  30-15ס״מ ,לעתים
רחוקות קצרה יותר! החפים ארוכים במידה ניכרת מהכותרת.
גובה הצמח  0 60-45״מ.
( 4ח״ש או ר״ש) שדות בור על קרקעות כבדות .נדיר .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה  :בקעת חולה  :הגולן ,מואב.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1861טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פונדקאים :עשבים חד־שנתיים ממשפחת הפךפךניים ,גרילן,
בוצין.
עלקת אךצלשיךאלית palaestina Reuter .0
הכותרת מכוסה שערות מסולסלות ,ארוכות ,בלוטיות וחסרות
בלוטות .התפרחת מועטת פרחים ואינה צפופה כרגיל ,אורכה
 10-6ס״מ ,לעתים רחוקות יותר מזה :החפים ארוכים רק
במקצת מהכותרת .גובה הצמח  40-10ס״מ.
( 4ח״ש) בתה וחורש .נדיר מאוד .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה.
פונדקאים  :מינים שונים כבתת הסירה הקוצנית.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 1862טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
pubescens Dum.-Urville.0
עלקת רפת־שיער
נרדף)

מ שפחת הנאדידיים

lentibulariaceae

צמחי ביצות או צמחי מים ,רב־שנתיים על פי רוב ,ה״טורפים״ בעזרת עליהם .הפרחים רו־מיניים,
נכונים או בלתי נכונים .הגביע בעל  5-2שיניים או אונות .הכותרת דו־שפתנית ,בעלת  5אונות
ובעלת דורבן :הלוע סגור בקיפול של השפה העליונה כלפי מעלה .אבקנים  : 2הזירים קצרים
ויושבים ליד בסיס צינור הכותרת :לפעמים ישנם  2סטמינודים .השחלה עלית ובעלת מגורה  . 1הפרי
הלקט רב־זרעי על פי רוב.

ניאךיד Utricularia
צמחים חסרי שורשים שעליהם טבועים בתוך המים ופרחיהם נישאים על עוקץ הבולט מעל פני
המים .העלים גזורים לאונות נימיות ונושאים שלחופיות קטנות המשמשות מלכודות לבעלי חיים
זעירים (ציור  .) 1863ההלקט נפתח בסדקים .הגביע מחולק ל־ 2אונות כמעט עד לבסיסו .הכותרת
דו־שפתנית ,צהובה.

משפחת הנאדידיים
 . 1ה שלחופיות נמצאות מעל מקום ההסתעפות לשניים של אונות
העלה ,גודלן  3מ״מ :כל עלה דמוי ביצה בהיקפו ,רוחב העלים
 2.5-1.5ס״מ.
 +מקווי מים מתוקים .השרון (נמצא ב״ברכת בטיח״ ב־
 ;) 1926בקעת חולה ( .) 1951-1941כנראה נעלם אחרי ייבוש
החולה.
 88קיץ( .ציור  .) 1864טיפוס התפוצה :צפוני  -טרופי.
נ א מ ר המ?ם U. australis R. Br.
(ראה שם נרדף)

* . 1השלחופיות זעירות ( ) 1.5-0.75מ״מ ,קבועות בנקודות ההס 
תעפות של אונות העלה! היקפו של כל עלה מוארך.
 +מים רדודים או ב ק דליל .ה שרון(״ברכת בטיח״) :בקעת
חולה .נדיר מאוד .נמצא מחדש בסביבת גונן בשנים האחרונות.
> קיץ( .ציורים  .) 1865 , 1863טיפוס התפוצה :רב־אזורי,
88
צפוני — טרופי.
נ א מ ר עלין U. exoieta R. Br.
(ראה שם נרדף)

מ שפחת הגלניתיים

globulariaceae

עשבים או בני־שיח .העלים מסורגים או ערוכים בשושנת .הפרחים ערוכים בקרקפות צפופות בעלות
מעטפת .הגביע בעל  5אונות ואינו נושר .הכותרת דו־שפתנית (לעתים רחוקות חד־שפתנית) .אבקנים
 ,4בלתי שווים באורכם ,קבועים על צינור הכותרת .השחלה עלית ,בת מגורה  : 1עמוד־העלי נימי.
הצלקת דמוית גולה או מסועפת ל־ . 2הפרי שקיק בעל זרע . 1

גלנית Globularia
\ ז •
בני־שיח ( ב א ח) .הפרחים רבים ,ערוכים בקרקפות צפופות .הגביע
שעיר ,אונותיו דמויות מרצע ,שוות כמעט ,ארוכות מצינור הגביע.
הכותרת ארוכה פי  1.5מהגביע ,צבעה כחול .שפתה העליונה
עשויה  2שיניים קצרות מנוונות ,התחתונה מוארכת ,בעלת  3אונות
מעוגלות.
♦ (ב״ש) סלעים במדבר או חול־חמרה .נדיר .השרון :הר הנגב
(מצוי) ,דרום הנגב :מדבר יהודה! אדום.
 88פברואר-אפריל( .ציור  : 1-866צילום בעט׳  .)942טיפוס התפוצה :
מזרח סהרו־ערבי.
גלנית ערב G. arabica Jaub. et Spach

מ שפחת הקוציציים

acanthaceae

עשבים רב־שנתיים או שיחים ,לפעמים קוצניים ,לעתים רחוקות עצים .העלים נגדיים .הפרחים דו־מיניים,
בלתי נכונים ,מלווים חפיות .הגביע ב ע ל( 5)- 4אונות .הכותרת מאוחת עלים ,רו־שפתנית ,לפעמים שסועה
לאורכה ובעלת שפה אחת .אבקנים  4או  , 2בלתי שווים :לעתים קרובות ישנם גם  3-1סטמינודים .השחלה
עלית ,בת  2מגורות .הפרי הלקט.
 . 1זירי שניים מהאבקנים נמשכים מעל למאבק .צבע הכותרת כחול עם עורקים כהים יותר ,לעתים
רחוקות לבן ,אורכה עד  30מ״מ .צמחי חבלים מדבריים.
=> עט׳  622מ סן Biepharis
* . 1זירי האבקנים אינם כנ״ל .צבע הכותרת לבן־צהבהב ,אורכה מעל  35מ״מ .צמחי שדות ובתה ,בעיקר
בחבלים ים־תיכוניים של ה א ח.

=> עט׳  622קוציץ Acanthus

622

משפחת הקוציציים
ף סן Blepharis

עשבים רב־שנתיים בעלי עלים קוצניים .התפרחת דמוית שיבולת .הפרח מלווה בחפה קוצני גדול ובשתי
חפיות צרות וקצרות יותר .הגביע בעל  4אונות בלתי שוות ,העליונה והתחתונה גדולות ,הצדדיות
קטנות .הכותרת כחולה ,בעלת שפה תחתונה בלבד בעלת  5-3אונות .המאבקים שעירים :זירי שניים
מהאבקנים נמשכים מעל למאבקים .ההלקט פחוס ,מעוצה ,מכיל  2או  4זרעים .הזרעים מכוסים
צרורות של שערות מפותלות המתיישרות בהרטבה.
 . 1החפים שבאמצע התפרחת דמויי ביצה בחלקם התחתון :הקוצים
הצדדיים של החפים אינם ארוכים מרוחב החפה.
( 4ר״ש) ערוצים במדבריות חמים וקרקע חולית הדוקה.
מצוי .הר ה עב ,דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב,
אדום.
 38מאי-דצמבר( .ציור  : 1867צילום בעמ׳  .)944טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי וסודני.

ריסן נאכל

(ראה שם נרדף)

ciliaris (L.) B.L. BurttB.

* . 1החפים שבאמצע התפרחת דמויי סרגל או אזמל :הקוצים
הצדדיים העליונים של החפים ארוכים כהרבה מרוחב החפה,
אורכם  11-10מ״מ.
♦ (ר״ש) בתות ספר וערבות .מצוי .בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח.
 #מאי-רצמבר( .ציור  .) 1868טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני ומזרח סהרו־עדבי.
ריסן דק B. attenuata Napper

קוציץ Acanthus
עשבים רב־שנתיים .העלים מחולקים לאונות .התפרחת דמוית
שיבולת קיצונית ,גדולה :בבסיס כל פרח חפה גדול בעל שיניים
קוצניות ו־ 2חפיות צרות תמימות .הגביע בעל  4אונות בלתי שוות,
העליונה והתחתונה גדולות ,מוארכות ובעלות עורקים ,הצדדיות
קטנות ,דמויות ביצה הפוכה או עגולות .הכותרת לבנבנה ,אורכה
 50-35מ״מ ,בעלת שפה אחת ולה  3אונות :צינור הכותרת קצר,
דמוי טבעת ,גלדני :אבקנים  ,4חבויים בתוך הכותרת :הוירים עבים,
המאבקים שעירים .ההלקט בן  2מגורות ,מתפקע עם הבשלתו .זרעים
( 4או  ,) 2והם מותזים החוצה.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ,שדות ובתות ים־תיכוניות .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> מרס-מאי( .ציור  : 1869צילום בעט׳  .) 974טיפוס התפוצה:
gg
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
ק1ציץ סורי A. syriacus Boiss.

מ שפחת הלחפיים

plant agin ace ae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים מסורגים ולעתים קרובות ערוכים בשושנת ,או נגדיים ,פשוטים
ותמימים ,משוננים או מנוצים פעם או פעמיים .הפרחים דו־מיניים ,נכונים ,ערוכים בשיבולת או בקרקפת:
כל פרח מלווה חפה בבסיסו (ציור  .) 1870הגביע מחולק עמוקות ל־  4אונות .הכותרת מאוחת עלים,
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בת  4אונות קרומיות (ציור  1871ב) .האבקנים קבועים על צינור הכותרת ,לסירוגין ביתם לאונות
הכותרת ,זיריהם נימיים ובולטים מתוך הכותרת .השחלה עלית ,בת  4-1מגורות ,בכל מגורה  2-1זרעים.
עמוד־העלי נימי .הפרחים מואבקים על ידי הרוח .הפרי הלקט או אגוזית.

לחף Plantago
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .התפרחת נישאת על עוקץ .אתות הגביע שוות זו לזו או שתות זו
מזו ,האונות הקידמיות מאוחות לפעמים .הכותרת בעלת צינור ואוגן! האוגן עשוי  4אונות קרומיות
לבנות־ירקרקות או חומות .ההלקט קרומי בן  4-2מגורות ונפתח בהבשלתו כשחציו העליון נושר יחד
עם הזרעים והכותרת .הזרעים מתכסים ריר בהרטבם.
.1

*. 1
.2

עשבים חסרי גבעול ,כל העלים ערוכים כ שו שנת(כמו בציורים
 ,) 1887-1871לעתים רחוקות בעלי גבעול קצר והעלים מסורגים
י=> 2
עשבים בעלי גבעולים ועלים נגדיים(כמו בציורים ) 1893-1888
=־> 14
רוחב העלים  0 20-3״מ ,אורכם גרול כרגיל פי  2מרוחבם,
בעלי פטוטרת ארוכה וטרף רמוי ביצה או אליפסה ,קהים.
מספר הזרעים בהלקט  6או יותר .עשבים רב־שנתיים של
בתי־גידול לחים.
( 4ר״ש) ליד נחלים ,אגמים ,ביצות .נדיר .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,עמק יזרעאל; בקעת חולה ,בקעת כנרות;
הגולן ,אדום.
& מרס-אוקטובר( .ציור  .) 1871טיפוס התפוצה :אירו־סי־
בירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.

לחך גדול תת־מין רב זרעים p. major l . subsp. pieiosperma Pilger

.4

העלים צרים יותר .מספר הזרעים בהלקט 3»=■5-2
צינור הכותרת שעיר=>4
צינור הכותרת קירח=>5
עשבים רב־שנתיים של קרקע ביצות מלוחות ,כעלי קנה־
שורש עבה .העלים בשרניים כרגיל ,דמויי סרגל ,תמימים או
משונשנים .התפרחות ארוכות מהעלים :אורך החפים ברוחבם;
התפרחת שיבולת גלילית צרה ,אשונה ,צפופה מאוד .צינור
הכותרת בעל שערות קצרות.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות ,בעיקר לאורך רצועת החוף .מצוי
בכתמים .עמק עכו ,תוף הכרמל ,השרון ,פלשת! בקעת בית־
שאן.
& פברואר-אוקטובר( .ציור  .) 1872טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני.

לחך המלחות P. crassifolia Forssk.
* .4

עשבים חר־שנתיים של בתי־גידול שונים .העלים אינם בשרניים
כרגיל ,דמויי אזמל או מוארכים ,משוננים ער תמימים וארוכים
מהתפרחות ,או מנוצים פעם (או פעמיים) וכרגיל קצרים
מהתפרחות :החפים ארוכים במקצת מרוחבם .צינור הכותרת
בעל שערות צפופות וארוכות יותר .עוקצי התפרחת הבשלים
הדוקים לקרקע! בהרטכם הם מתרוממים באלכסון ,החפים
מתפשקים ומוכנים לפיזור הזרעים על ידי טיפות הגשם.
טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ,מערב אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

לחך שסוע P. coronopus L. subsp. commutata (Guss.) Pilger
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( 4ח״ש) מין זה מגלה השתנות רבה ומצוי בארץ בשני זנים,
לפחות :הזנים נבדלים זה מזה בדרישותיהם לבית־הגידול.
זן אחד (זן משתנה ) var. commutata ,גדל בחבל היפ־תיכוני
בעיקר ,בכתות ,בקרקעות מעובדות או ביצתיות .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות,
ערבות הירדן :הגולן ,מואב.
& פברואר-יוני( .ציור .) 1873
הזן ה שני(זן עב־עוקץ ) var. crassipes ,גדל בחבלים המדבריים
בקרקעות חרבות ושולט בכתמים בקרקעות מלוחות .מצוי.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
עמק בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-מאי( .ציור  : 1874צילום בעט׳ .)960
( ) 3האונות הקידמיות של הגביע מאוחות לפחות עד לאמצען

האונות הקידמיות של הגביע אינן מאוחות =» 7
החפים והאונות הקידמיות של הגביע קירחים או לעתים
רחבה,
רחוקות בעלי שערות דלילות :החפים דמויי ביצה
חריצים
ומסתיימים בחוד או מחודדים .עוקצי התפרחת בעלי
וצלעות .העלים דמויי אזמל ובעלי פטוטרת .עשבים רב־
שנתיים.
בחורף.
( 4ר״ש) מקומות לחים וקרקעות כבדות מוצפות
העליון,
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל
יהודה:
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי
הירדן:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 #מרס־ספטמבר( .ציורים  : 1882 , 1875צילום בעט׳ .)960
טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יט־תיכוני ואירנו־טורני.

לחף אזמלני P. lanceolata L.
החפים ואונות הגביע מכוסים בצפיפות שערות :החפים דמויי
אזמל ,מחודדים .עשבים חד־שנתיים.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :ה ג ל ל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
|| י ם ־ ה מ ל ח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
f־  #ינואר־יוני( .ציורים  .) 1880 , 1876טיפוס התפוצה :ים־
תיכוני.

לחף מצוי P. lagopus L.
( ) 5העלים בעלי אונות או שיניים ארוכות ,בבסיס האונות
קבוצת שערות .אונות הגביע קרומיות ,חסרות עורק פרט
לבסיס ,בראשן קבוצת שערות.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .פלשת :השפלה ,הרי
יהודה (נדיר) ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,רדום הנגב:
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה  :הגולן ,מזרח הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פבדואר־אפריל( .ציור  .) 1877טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

לחף נלזנן P. notata Lag.

משפחת הלחכיים
_ 5.5X

העלים תמימים או בעלי שיניים קטנות .אונות הגביע אינן
=> 8
כנ״ל
אונות הגביע והכותרת בעלות שערות ארוכות בצדן החיצוני.
העלים דמויי ביצה או מרית ובעלי פטוטרות.
( 4ח״ש או ד״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .דרום
הנגב :בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
&י מרס-אפריל( .ציור  : 1881,1878צילום בעמ׳  .)960טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
לחך ריסני ciliata Desf.
אונות הגביע והכותרת קירחות ,ואם אונות הגביע שעירות
במקצת בצדן החיצוני ,העלים דמויי סרגל או אזמל וצרים
=> 9
בהדרגה כלפי בסיסם
החפים ארוכים בהרבה מרוחבם .המאבקים מסתיימים בתוספת
=> 10
קרומית שאורכה קטן מעט מאורך שקי האבקה
אורך החפים שווה לרוחבם או גדול מרוחבם במקצת.
המאבקים מסתיימים בתוספת קטנה ,קצרה בהרבה משקי
־*> 11
האבקה
 . 10אונות הכותרת דמויות ביצה רחבה ומסתיימות בחוד קצר.
אונות הגביע אינן מחודדות .התפרחות כדוריות או דמויות
ביצה קצרה .עוקצי התפרחת מוקשים וכפופים לאחור אחר
ההבשלה .התפרחות מחופות על ירי העוקצים הכפופים :עם
רדת הגשם העוקצים מתיישרים ,החפים מתפשקים והזרעים
מתפזרים בפעולת ההקשה של טיפות הגשם.
( 4ח״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 1879צילום בעמ ׳  .)960טיפוס התפוצה :
מזרח ים ־תיכוני.
לחך כרתי P. cretica L.

1880
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* . 10אונות הכותרת דמויות ביצה או אזמל ,מחודדות לחור ארוך.
אונות הגביע מסתיימות בחוד ארוך .התפרחות גליליות או
דמויות ב שה .עוקצי התפרחות ישרים ,הדוקים לקרקע ומת
רוממים באלכסון בהרטבם ,החפים מתפשקים כנ״ל .דומה
ללחך שסוע זן עב־עקץ אך נבדל בעלים תמימים ובתפרחות
עבזת יזתד מאשר בזן עב־עקץ.
♦ (ח ״ש) בתות וצומח עשבוני על קרקעות שונות .מצוי
בכתמים .פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן,
עמון ,אדום.
> פברואר-אפריל( .ציור  .) 1883טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני
83
ומערב אירנו־טורני.
לחך פעוט P. beiiardii All.

( ) 9בסים העלה עשוי בצורת נדן קרומי הלופת את הגבעול,
העלים משחירים לאחר ייבוש :אורך הזרע  5-4מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות ,חצץ ולס .נדיר .הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1884טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

לחך לופת תת־מין מךבף
P. amplexicaulis Cav. subsp. bauphula (Edgew.) Rech. fil.
בסים העלה אינו לופת את הגבעול :הזרעים קטנים יותר
=־12 -
אונות הכותרת דמויות אזמל או ביצה צרה ,חרות ,ארוכות
כמעט פי שניים מרוחבן :צינור הכותרת ע שר קמטי רוחב.
♦ (ח״ש או ר״ש) מדבר ,בעיקר על קרקעות חוליות .מצוי.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה,
בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
 83מרס-מאי( .ציור  : 1885צילום בעמ׳  .)960טיפוס התפוצה :
מזרח סהרו־ערבי.

לחך גלילי P. cylindrica Forssk.
אונות הכותרת דמויות ביצה רחבה או עגולות ,בעלות חור
קצר ,אורכן כרוחבן (ציורים  :) 1887 , 1886צינור הכותרת
=־> 13
אינו כנ״ל
עשבים רב־שנתיים ,גובהם  35-20ס״מ ,מלכיניס־מכסיפים,
מכוסים שערות לבנות ובעלי קנה־שורש ארוך ומסועף .הת־
פרחות גליליות ,אורכן  ) 14-( 8-3ס״מ ,עולה פעמים אחרות
על רוחבן.
♦ (ר״ש) בעיקר קרקעות חוליות ולסיות .מצוי ושולט בכת
מים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
השפלה ,הרי יהודה (נדיר) ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח,
הערבה :הגולן ,אדום.
 83מרס-מאי( .ציור  .) 1886טיפוס התפוצה  :יפ־תיכוני וסהרו־
ערבי.

לחך מלנין P. albicans L.

משפחת הלחכיים
* . 13עשבים חד־שנתיים קטנים יותר ) 20-( 15-5 ,ס״מ .התפרחות
דמויות ביצה או גליל קצר ,אורכן מגיע לעתים רחוקות ל־3
ס״מ.
♦ (ח״ש) מדבריות וערבות .נ פ ק .פלשת :צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב; בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח,
הערבה; עמון ,מואב ,ארום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 1887טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טו תי וסהרו־ערבי.

לחך סגלגל P. ovata Forssk.
1887
 ) 1( . 14הזרעים דמויי אליפסה צרה ,אורכם  3-2מ״מ ,ארוכים פי
 3מרוחבם .צינור הכותרת כולו מקומט לרוחבו .התפרחות
כדוריות או מוארכות ,אורכן  15-6מ״מ ; אורך עוקצי התפרחות
כאורך העלים בערך .עשבים חד־שנתיים 0 40-10 ,״מ ,מכוסים
שערות בלוטיות ,בעלי גבעולים זקופים פחות או יותר.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושרות בור .נ פ ק מאוד .תוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :ה ג ל ל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח ,הערבה ! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  ; 1888צלום בעמ׳  .)960טיפוס התפוצה :
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

לחך בלוטי P. afra L.

* . 14הזרעים דמויי אליפסה רחבה או ביצה ,קצרים מהנ״ל ,אורכם
גדול לכל היותר פי שניים מרוחבם .צינור הכותרת אינו כנ״ל
=> 15
 . 15החפים שבאמצע התפרחת בולטים מתוך התפרחת(כמו החפים
התחתונים) ,נימיים .רוחב העלים  1-0.5מ״מ.
♦ (ח״ש) על חול ועל א ק־ חו ל נובית על פי רוב .נדיר.
בקעת יס־המלח; הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&׳ מרס-אפריל( .ציור  .) 1889טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

לחך ןם־המלח P. maris-mortui Eig

* . 15החפים שבאמצע התפרחת אינם בולטים מתוך התפרחת
י=נ> 16
 . 16הצבע סביב לוע הכותרת ובבסיס האונות חום כהה במידה
בולטת :אונות הכותרת דמויות ביצה רחבה ומסתיימות בחוד
זעיר .הזרעים דמויי אליפסה צרה ,אורכם  2.5-2מ״מ.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,הערבה; עמון ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  .) 1890טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

לחך חומ־לע P. phaeostoma Boiss. et Heldr.
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*. 16
. 17

*. 17
. 18

*. 18

. 19

הצבע סביב לוע הכותרת חום חיוור :אונות הכותרת דמויות
=> 17
אזמל ער ביצה
הזרעים זעירים ,דמויי ביצה ,אורכם קטן מ־ 1.5מ״מ .עשבי
מדבר ננסיים בעלי גבעולים שרועים רבים הנושאים תפרחות
כמעט מבסיס הצמח.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר מאוד .מערב הנגב.
 3sאפריל-מאי( .ציור  .) 1891טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
לחך הנגב P. chamaepsyllium Zohary
אורך הזרע  2מ״מ או יותר .צמחים שונים מהנ״ל =־> 18
החפים האמצעיים והעליונים בתפרחת קרומיים (מלבר עורק
אמצעי ירוק וצר) ,רחבים וקטועים כמעט בראשם ,מצטררים
מאוד בחלקם התחתון .גובה הצמח  50-20ס״מ .העלים צרים,
אורכם  8-4ס״מ.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .אקראי ( .)casualעמק עכו.
 38אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1892טיפוס התפוצה :אירו־סי־
בירי ,יט־תיכוני ואירנו־טודני.
לחך הודי P. arenaria Waldst. et Kit.
(ראה שם נרדף)
החפים האמצעים והעליונים בעלי שפה קרומית צרה בחלקם
העליון בלבד ,אינם קטועים בראשם .העלים בשרניים פחות
=> 19
או יותר ,אורכם  3-1ס ״מ
התפרחות כדוריות פחות או יותר ,אורכן  8-4מ״מ :מספר
הפרחים  : 6-3החפים התחתונים ארוכים כרגיל כאורך התפרחת
או ארוכים ממנה.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות במישור החוף .מצוי ,שולט
בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
מערב הנגב.
 38מרס-יוני( .ציור  .) 1893טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

לחך בשרני P. sarcophylla Zohary
התפרחות גליליות או דמויות ביצה ,אורכן  )20-( 15-10מ״מ:
מספר הפרחים גדול יותר :החפים התחתונים קצרים כרגיל
בהרבה מהתפרחת.
( 4ח״ש) חופי־ים גבוהים ,על כורכר .מצוי ,נ פ ק פחות
לחך בשרני .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל.
? אפריל-מאי( .ציור  .) 1894טיפוס התפוצה :מזרח ים־
׳כוני.

לחך החוף P. squarrosa Murray

’״'*™.-:תגביע!/

מעזפחת הפואתיים

rubiaceae

שיחים או עשבים בעלי עלים נגדיים או ערוכים ברורים .הפרחים קטנים ,רו־מיניים על פי רוב.
הגביע חסר על פי רוב .הכותרת נכונה ,מאוחת עלים ,דמוית משפך ,מסמר ,פעמון או גלגלית,
בעלת ( 4לעתים רחוקות  3או  ) 5אונות .אבקנים  , 5-4מעורים בצינור הכותרת .השחלה תחתית.
עמור־עלי  , 1מחולק ל־ 2או בלתי מחולק .הפרי הלקט בן  2מגורות מרובות זרעים או דו־זרעון
המתחלק ל־  2פרודות (או בן פרודה אחת עקב התנוונות השנייה) ,יבש ,לעתים רחוקות הפרי דמוי
בית־גלעין או ענבה.
בעל  2אונות ברורות או בעל  8-4שיניים=>2
עלי הגבעול נגדיים .הגביע
*. 1
מנוון=>4
 4עלים או יותר ,או אם הם נגדיים ,אוגן הגביע
 .2הפרי עשוי  2פרודות בעלות כנף ארוכה .בני־שיח מדבריים.
=> עמ׳  630גי1נ?ה Pterogaillonia
הפרי הלקט או בית־גלעין־=>3

משפחת הפואתיים
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.3

הפרי הלקט מרובה זרעים הנפתח בשתי קשוות .שיני הגביע בולטות מעל להלקט .עשב חד־שנתי.
=> עמ ׳  629אולרנלנןץה oideniandia
הפרי בית־גלעין ,אינו נפתח ובולט מתוך שיני הגביע .בן־שיח.
=<> עט׳  630פואנית Putoria
( ) 1הפרחים יושבים ,מלווים ב־ 3חפים ,ערוכים בשיבולים רו־טוריות או ארבע־טוריות .צינור
הכותרת ארוך מאונות הכותרת (ציורים  1901ב 1902 ,ב) :האונות מסתיימות בחוד הכפוף כלפי
פנים! הכותרת נפתחת בלילה.
=> עמ׳  631צלבית Crucianella
=> 5
ה תפי חו ת ואונות הכותרת אינן כנ״ל

.5

=» 6

*. 3
.4

* .4

*. 5
.6
* .6

התפרחות דמויות קרקפת .צינור הכותרת ארוך מהאונות

התפרחות אינן דמויות קרקפת .הכותרת גלגלית ,לעתים רחוקות דמוית פעמון ,בעלת צינור שאינו
=> 7
ארוך מהאונות
צבע הפרחים לילך .אוגן הגביע מפותח היטב ,בעל  6שיניים ,גדל עם הבשלת הפרי ואינו נושר.
=> עמ ׳  631שרחץה Sherardia
צבע הפרחים כחול או לבן .אוגן הגביע מנוון.
=> עט׳  633חספסנית Asperula
( )5הפרי מצויד בצלעות משוננות או בקרניים .עשבים חד־שנתיים ננסיים=> 8
הפרי אינו כנ״ל=> 9

* .8

.9
* .9

הדורים בני  6עלים .הפרחים ערוכים 3-1בקבוצה ,כולם דו־מיניים .הפריבן 2פרודותישרות
כמעט ,כל פרורה בעלת  3צלעות משוננות (ציור  1934ב).
=> עמ ׳  641פרדתים Mericarpaea
הדורים בני  4עלים .הפרחים ערוכים בקבוצות בנות  , 3הפרח האמצעי דו־מייני ,הצדדיים אבקניים.
הפרי עשוי פרודה יחידה המוקפת בעוקץ פרי מעובה ובעוקצי הפרחים (ציור  1932ג).
=» עט׳  640חגוית Vaiantia
( )7הכותרת בעלת  5אונות .הפרי ענבה פשוטה או כפולה .עשבים וב־שנתיים או מטפסים שיחיים.
עמ  630,פואהRubia
=>
=> 10
הכותרת בעלת  4-3אונות .הפרי יבש ,מורכב מ־  2-1פרודות

 . 10הפרחים ערוכים בקבוצות קטנות על כל מפרק בחיק עלה :כל פרח בקבוצה ,מלבד הפרח האמצעי,
מלווה בחפה שאורכו עולה על אורך הפרח והפרי .הפרודות מוארכות ,כפופות במקצת => 11
=> 12
* . 10הפרחים והפרורות אינם מלווים בחפים כנ״ל .הפרודות אינן מוארכות על פי רוב
 . 11החפים קרומיים .הפרי בן פרודה א ח ת( ציור  1935ב).
=> עמ׳  641מגנונית Caiiipeitis
* . 11החפים ירוקים .הפרי בן  2פרודות (ציור  1937ב).
=> עט׳  642וךבוךגינה
 ) 10( . 12העלים המלווים את הפרחים דמויי לב בבסיסם וערוכים  4בדור .העוקצים
קבוצת הפירות כפופים לאחור ,כל עוקץ נושא פרודה כדורית יחידה החבויה
של הדור הגדלים עם ההבשלה ופונים לאחור (ציור  .) 1931בכל קבוצה פרח
ושני פרחים אבקניים.
=> עט׳  639ךב.קנית Cruciata
* . 12העלים המלווים את הפרחים אינם כנ״ל וערוכים  10-4בדור ,או העלים נגדיים .קבוצות הפרחים
והפירות אינן על פי רוב קצרות מהעלים ,ואין העלים מסתירים את עוקצי הפירות או את
הפרודות .צמחים בעלי צירוף תכונות שונה מהנ״ל.
=> עמ ׳  634דבל,ה Galium

Warburgina
הנושאים את
מתחת לעלים
דו־מיני אחד

אוילתלנדיה Oideniandia
! T JJ - 1 V
צמחים חד־שנתיים בעלי עלים נגדיים דמויי סרגל ועלי־לוואי
מאוחים המעורים בפטוטרת העלה ומהווים יחד נרן .התפרחות
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חיקיות .הפרחים רו־מיניים .צינור הגביע דמוי חרוט הפוך או דמוי
ביצה או כדור ובעל  8-4שיניים .הכותרת דמוית מסמר ובעלת
 5-4אונות ,צבעה לבן או לילכי .אבקנים  . 5-4השחלה בת 2
מגורות! הצלקת בת  2אונות .הפרי הלקט רב־זרעי ,נפתח לעת
ההבשלה ונושא בראשו את שיני הגביע.
♦ (ח״ש) קרקע חולית לחה .נדיר .עמק עכו .השרון ,פלשת.
& אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 1895טיפוס התפוצה :טרופי.
אולךנלנךית הפף 0 . capensis L. fil.

פואנית P utoria
בני־שיח .העלים נגדיים ,משחירים אחרי הייבוש .התפדחות ערוכות
בקבוצות קיצוניות .הפרחים דו־מיניים ,ורודים .צינור הגביע מוארך
ואוגנו בעל  4שיניים קצרות .הכותרת דמוית מסמר ובעלת  4אונות.
אבקנים  ,4קבועים על חלקו העליון של צינור הכותרת וזיריהם
בולטים מתוך הצינור .עמור־העלי בולט במקצת מהכותרת! הצלקת
בעלת  2אונות קצרות .הפרי ענבה מוארכת שאינה מתפרקת לשניים,
צבעה אדום כהה.
♦ (ב״ש) חורש ובתה! על פי רוב על קרקע המתפתחת על
קירטון־חווארי .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הרי
יהודה! בקעת חולה! הגולן.
& מאי-אוגוםט(-נובמבר)( .ציור  ! 1896צילום בעט׳  .)938טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
פואנית איטלקית P. calabrica (L. fil.) Pers.

גי 1ניה Pterogaillonia
בני־שיח ,גובהם  50-30ס״מ .העלים נגדיים ,מאוחים לנדן יחר עם
עלי־הלוואי שבין כל זוג עלים נגדיים .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים
בתפרחות דמויות שיבולת .אוגן הגביע קרומי ,בעל  2אונות .הכותרת
דמוית מסמר ,בעלת  5-4אונות ,אורכה  7מ״מ .הפרי פחוס ,עשוי
 2פרודות מוארכות ,כל פרודה בעלת כנף קרומית ארוכה.
♦ (ב״ש) סלעים או ערוצים במדבריות חמים .נדיר .הר הנגב,
דרום הנגב! הערבה.
& יוני( .ציור  .) 1897טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי ומזרח
סורני.
גיורה מכנפת P. calycoptera (Decaisne) Lincz.
(ראה שם נרדף)

פוא ה R ubia
עשבים “ רב־שנתיים ,מטפסים על פי רוב .העלים ערוכים ברורים ,שפתם ועורקם הראשי בצד התחתון
מצוידים על פי רוב בשיכים קטנים .הפרחים דו־מיניים .אוגן הגביע אינו ניכר .הכותרת גלגלית ,צהבהבה,
 /ב ע ל ת  5אונות ; אבקנים  . 5הפרי בן  2-1פרודות ב שתיות ,כדוריות ,דמויות בית־גלעין.
העלים בעלי עורקים מנוצים ! העורקים הצדדיים נראים בצדם
 .ה תח תון של עלים מיובשים .המאבקים מוארכים .עשבים
? מטפסים רב־שנתיים ,נדירים בארץ .מהשורש מופק צבע אדום.
♦ (ר״ש) משוכות או סבך שיחים .נדיר .בקעת בית־שאן!
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מאי-יולי( .ציור  .) 1898טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
פ ואת הצפעים R. tinctorum L.
כותרת ואכקן

משפחת הפואתיים 631.
* . 1אין העלים מוערקים כנ״ל .המאבקים דמויי ביצה .עשבים
רב־שנתיים מטפסים נפוצים.
♦ (ר״ש) יער ,חורש .גריגה ,בתה ומשוכות .נ פ ק .אחד
המטפסים הנפוצים ומאפיינים צומח יס־תיכוני בארץ .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1899טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
פואה מצומז R. tenuifolia Dum.-Urville

רו Sדי Tה Sherardia
פ
 V־ I
צמחים חר־שנתיים .העלים ערוכים ברורים (רק התחתונים נגדיים).
הפרחים דו־מיניים וערוכים בתפרחת דמוית קרקפת מלווה מעטפת.
צינור הגביע דמוי ביצה ואוגנו בעל  6שיניים הגרלות והולכות אחרי
הפריחה .הכותרת רמוית מסמר ובעלת  4אונות ,צבעה לילכי .הפרי
יבש! הפרודות בעלות  3שיניים בראשן.
♦ (ח״ש) שרות ובתות .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע!
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1900טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
ע ר ך ך ה מצרה s. arvensis L.

צלבית Crucianella
| • T
צמחים חר־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,העלים ערוכים ברורים .הפרחים דו־מיניים ,נפתחים
בערב ,ערוכים בשיבולים בעלות  3-2טורים .כל פרח מלווה בבסיסו  3חפים קשים (חפה ושתי חפיות).
הגביע אינו ניכר .הכותרת דמרת מסמר ,צבעה צהבהב או נוטה לארגמן ,ובעלת  5-4אונות! כל אונה
מסתיימת בד ף ארוך המקופל לפנים (ציור  1903ג)! הדפים מתיישרים לקראת ערב ושבים ו מ תקפלי ם,
בשעות הבוקר .עמור־העלי בעל  2זרועות! הצלקות רמויות כדור .הפרודות יבשות ,מוארכות או דמויות ׳
 1.3xל
סרגל.

 . 1עשב רב־שנתי מעוצה בבסיסו ,גובהו  40-20ס״מ .החפים
הפנימיים (החפיות) רמרי סירה ומאוחים זה לזה עד מחצית
אורכם :התפרחת צפופה ,רוחבה  1ס״מ או יותר.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות כחוף־הים .מצוי .חוף הגליל ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1901טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.

צלבית החוף c. maritima L.

=> 2
* . 1עשבים חד־שנתיים .החפים הפנימיים אינם מאוחים
 . 2שני החפים החיצוניים של כל זוג פרחים נגדיים מאוחים ער
לשליש אורכם.
♦ (ח״ש) בתה ,גריגה ,חורש .מצוי .הגליל העליון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה! החרמון.
אפריל-יוני( .ציור  .) 1902טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

צלבית הזבת־עלים c. latifolia L.
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=>3
\ החפים חופשיים
=־■4
נותרת ארוכה בהרבה מהחפה החיצוני
=>5
נותרת אינה עולה באורכה על החפה החיצוני
רנות הכותרת דמויות ביצה ,אורכן אינו עולה כמעט על
יחבן :הזיף שבקצה כל אונה ארוך בהרבה מהאונה ומסתלסל
אופן ניכר אחרי הפריחה .התפרחת שיבולת :ציר התפרחת
על שערות קצרות :החפים שווים פחות או יותר באורכם.
> (ח״ש) בתה ,גרעה ,חורש ומקומות סלעיים .נ פ ק .חוף
גליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
תחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
פון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון:
רבות הירדן ,החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 %אפריל-מאי( .ציור  .) 1903טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
צלכית ארפת־קזפלת C. macrostachya Boiss.

ונות הכותרת מוארכות :הדף שבראש כל אונה אינו ארוך
האונה .ציר התפרחת קירח או בעל שיכים קטנים :החפים
פנימיים קצרים מהחיצוניים.
( 4ח״ש) קרקע חולית על א ק־ חו ל נובית .מצר .בקעת ים־
מלח ,הערבה :אדום.
 gאפריל( .ציור  .) 1904טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
צלבית עבר־הןךךן c. transjordanica Rech. fil.

 ) 2השחלה והפרודות בעלות גבשושים משולחפים .הכותרת
רוכה במקצת מהשחלה .החפים בעלי ריסים בשפתם.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .הר הנגב :אדום.
 %אפריל( .ציור  .) 1905טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

צלבית ריסנית C. ciliata Lam.
שחלה והפרודות בעלות קוי אורך קצרים ,ואינן מגובששות.
=» 6
כותרת ארוכה בהרבה מהשחלה
חפה החיצוני כפוף לאחור כעין חרמש ,אינו מהודק אל
תפרחת ועולה באורכו במידה ניכרת על החפים הפנימיים;
חפים קרומיים בחלקם הגדול .אורך הזיף שבראש אונת
כותרת כמחצית אורך האונה.
( iח״ש) ערבות חוליות .מצוי .פלשת :צפון הנגב ,מערב
נגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
ערבה :אדום.
 $אפריל-מאי( .ציור  .) 1906טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
;רבי.

צלכית קרומית C. membranacea Boiss.
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*  . 6החפה החיצוני ישר ,ארוך במקצת מהחפים הפנימיים! החפים
קרומיים רק בשפתם .אורך הדף שבראש אונת הכותרת כאורך
האונה.
( 4ח״ש) בעיקר חול־חמרה וכורכר באזור החוף ,א ק ־ חו ל נו־
בית וחול בפנים ה א ח .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! השפלה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב!
בקעת כנרות ,הערבה! הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1907טיפוס התפוצה  :דרום ים־תיכוני.

צלפית עקזבונית C. herbacea Forssk.
חספסנית Asperula
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים (או בני־שיח) .העלים ערוכים ברורים .הפרחים דו־מיניים וערוכים
(במינים שלנו) בתפרחות דמויות קרקפת .הגביע אינו ניכר .הכותרת דמוית משפך ,מסמר או פעמון,
בעלת  5-4אונות .הפרי עשוי  2פרודות דמויות כדור או חצי כדור.

 . 1הכותרת בעלת  5אונות .עשב רב־שנתי נמוך וצפוף ,בעל קנה־
שורש .החפים מאוחים ומחולקים בקצותיהם לשלוש אונות.
( 4ר״ש) שיאי החרמון .נדיר מאוד .החרמון.
& יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
חספסנית מיורית
•~ T I I

glomerata (MB.) Griseb. var. capitata (Labill.) Boiss ..
=>2
 100-20ס״מ .עלי־המע טפ ת קצרים
במקצת מהפרחים .צינור הכותרת ארוך פי  2מהאוגן ,הכותרת
לבנה.
( 4ר״ש) בתה ,חורש וגריגה .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון! החרמון.
 38אפריל-יוני( .ציור  .) 1908טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
(אנרמי).

חספסנית הלבנון . libanotica Boiss.
=»3
עלי־המעטפת כאורך הפרחים או
ארוך ממנו במקצת .צמח שדות.
( 4ח״ש) שדות .נ פ ק .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון ה ע ב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הי ר ק! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 1909טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

חספסנית השידה A. arvensis L.

*  . 3צבע הכותרת לבן או כחלחל .עלי־המעטפת קצרים במקצת
מהפרחים .צמחי הרים.
( 4ח״ש) ליד כתמי שלג בחרמון! רום  2,300-1,300מ׳.
מצוי .החרמון.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

חספסנית זיפית A. setosa Jaub. et Spach

1909
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ךבל) ה Galium

*. 1

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים ערוכים ברורים ,לפעמים נגדיים .הפרחים דו־מיניים או
לפעמים חר־מיניים ,ערוכים בתפרחות מורכבות חסרות חפים .הגביע אינו ניכר .הכותרת גלגלית ,לעתים
וקות דמוית פעמון ,בעלת  4אונות .הפרי עשוי  2פרודות דמויות חצי כדור או כדור ,או מוארכות
דמויות סרגל.
 . 1הכותרת דמוית פעמון! אורך הצינור כאורך האונות => 2
=>3
הכותרת גלגלית! הצינור קצר מאור
הכותרת לבנה ,אונותיה חסרות חור .צמחים ירוקים גם אחרי
ייבוש .העלים התחתונים אינם מופשלים כלפי מטה.
( 4ר״ש) גרות נחלים .נדיר .בקעת חולה! הגולן ,הגלעד.
& יולי-אוקטובר( .ציור  .) 1910טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי
ומזרח יס־תיכוני.

דבקת הנחלים G. rivaie (Sm.) Griseb.

כ.דור עלים

צבע הכותרת צהוב חיוור ,אונותיה מסתיימות בחור ארוך.
צמחים המשחירים אחרי ייבוש .העלים התחתונים מופשלים
כלפי מטה.
( 4ד״ש) מעיינות ותעלות השקאה .נ ת ר .בקעת חולה
(חצבני) ,ערבות הירדן(יריחו); הגולן ,מואב ,אדום.
& יוני( .ציור  .) 1911טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני

ואירנו־טותי.
(ראה שם נרדף)

צמחים שונים מהנ״ל
רב־שנתיים,
עשבים חד־שנתיים

הכותרת אינה לבנה

___
דבקה שתעה G. humifusum mb .

( ) 1עשב רב־שנתי קירח הגדל בביצות ובמים ,גובהו 150-60
 0״מ .העלים שטוחים ,קהים בראשם ,משחירים אחרי ייבוש!
רוחב עלי הגבעול  10-4מ״מ .התפרחת מכבד גדול.
( 4ר״ש) ביצות ,בחברת גומא הפפירוס .נדיר .בקעת חולה,
בקעת כנרות ,מדבר שו מרון(נ ח ל ייטב) ,ערבות הירדן.
י  $מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1912טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
דבקת ה;ךךן G. elongatum c . Presi
=>4
=>5
מעוצים בבסיסם
=»9
העלים ,מלבר אלה שליד בסים הגבעול ,משחירים אחדי
ייבוש .עלי הגבעול ערוכים ברורים בני  . 8-6הכותרת לבנה.
( 4ר׳׳ש) מדרונות! רום  1,000מ׳ ומעלה .מצוי .החרמון,
מואב ,אדום.
& מאי-אוגוסט(.ציור  .) 1913טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
דבקה מב חירה G. incanum Sm.
העלים אינם משחירים אחרי ייבוש .עלי הגבעול נגדיים או
ערוכים ברורים בני  ,4או לעתים רחוקות  , 6או בני . 12-8
=>6
צמחים אפורים ,גובהם  30-10ס״מ ,מכוסים בצפיפות שערות
לבנות בכל חלקיהם .העלים ערוכים ברורים בני  , 6-4דמויי
ביצה או אליפסה (לעתים שפתם גלולה לאחור ואזי נראים
מוארכים) .צבע הכותרת ארגמן! אונות הכותרת מסתיימות
בחור ארוך.
( 4ר״ש) סלעים מוצלים .נדיר מאוד .הגליל העליון ,הכרמל,
הרי יהודה! מדבר שומרון ,מדבר יהודה! אדום.
אפריל-יוני( .ציור  .) 1914טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

דבל,ה אפרה G. canum Req.
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*.6
.7

צמחים ירוקים ,מחוספסים במקצת או קירחים כמעט .צבע
=> 7
הכותרת אינו ארגמן
העלים ערוכים בזוגות או לפעמים  4בדור .הכותרת זעירה (1
מ״מ) ,צבעה צהוב מלוכלך.
♦ (ר״ש) סלעים .נדיר .אדום.
& מאי-יוני( .ציור  .) 1915טיפוס התפוצה  :מזרח סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)
* .7
.8
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דבקת סיני G. sinaicum (Decaisne) Boiss.

העלים ערוכים  12-6בדור .קוטר הכותרת על פי רוב 3-2
=> 8
מ״מ
עוקצי הפרחים קצרים מהפרחים .צבע הכותרת צהוב־זהוב.
העלים ערוכים  12-8בדור .הגבעולים זקופים ,גובהם 100-60
ס״מ.
♦ (ר״ש) מקומות לחים! רום  1,900מ׳ .נדיר .החרמון.
 $sיוני-יולי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־
טורני.

דבקה אמתית G. verum L.

* .8

עוקצי הפרחים ארוכים מהפרחים פי  .2-1.5צבע הכותרת
צהוב־חיוור .העלים ערוכים על פי רוב  8-6בדור .הגבעולים
שרועים .ק־ שי ח.
♦ (ב״ש) מדרונות :רום  2,200-1,200מ׳ .נ פ ק מאוד .החר
מון.
& יוני-יולי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

דבקת הלבנון G. libanoticum Ehrend.

1915
.9

(  )4עשב קטן .הענפים ערוכים ברורים .העלים ערוכים  6או
 8בדור .הפרי כדורי ,מכוסה פטמיות לבנות.
♦ (ח״ש) מדבר .נדיר מאוד .הערבה.
& מרס .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

דבקת החפים G. bracteatum Boiss.
=» 10
*  .9צמחים שונים מהנ״ל
=> 11
 . 10הפרודות גליליות או דמויות סרגל או מוארכות
* . 10הפרודות דמויות כדור ,חצי כדור ,ביצה או אליפסואיד =» 12
 .11העלים העליונים נגדיים (או  3ברור) ,השאר ערוכים ברורים
בני  4עלים .הפרי גלילי :הפרודות רקות וכפופות זו לעומת
זו לעת ההבשלה (לפעמים רק פרודה אחת מגיעה להבשלה).
עוקצי הפירות כפופים לאחור.
♦ (ח״ש) קירות ,גבעות אבניות ,צומח עשבוני .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
ה ע ב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1916טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

דבקת החומות G. morale (L.) All.
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העלים ערוכים ברורים בני  . 6-4הפרי דמוי ביצה :הפרודות
מוארכות .עוקצי הפירות זקופים.
♦ (ח״ש) גבעות אבניות וסלעים מוצלים :רום 1,750-1,450
מ׳ .מצוי .החרמון.
אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ו אי תו־ טו תי.

דבקת הדוךים G. verticillatum Danth.
( ) 10צבע הכותרת לבן .אורך הפרודות  8-2.5מ״מ (לעתים
=> 13
רחוקות  2.5-1.25מ״מ)
צבע הכותרת צהבהב ,צהוב־ירקרק או ארגמן ,לעתים רחוקות
צהוב חיוור .אורך הפרודות (מבלי לכלול שערות)  1מ״מ או
=> 18
פחות מזה ,לעתים רחוקות מגיע ל־ 1.75מ״מ
הפרודות חלקות וקירחות ,צבען ירוק חיוור ,ועליהן קווקווים
לבנים ,קוטרן  6-3מ״מ ,אחת משתי הפרודות מנוונות לעתים
קרובות.
♦ (ח״ש) חורש ,בתה ומקומות סלעיים .נפוץ .חוף ה ג ל ל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן.
& פברואר-אפרל( .ציור  .) 1917טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

י דבקת האפונים G. pisiferum Boiss.
הפרודות אינן כנ״ל

=14•5

 . 14הפרודות מכוסות פטמות גדולות וצפופות .התפרחות בנות 3
פרחים ,מהם האמצעי בלבד רו־מיני ואילו הצדדים אבקניים.
הצמח קירח ,גובהו  30-10ס״מ.
♦ (ח״ש) קרקע מעובדת ,צומח עשבוני על קרקעות כבדות.
נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון.
 $8פברואר-אפרל( .ציור  .) 1918טיפוס התפוצה:יס־תיכוני.
דבקת הפטמות G. verrucosum Hudson
(ראה שם נרדף)
הפרודות אינן כנ״ל

=>15

עוקצי הפרודות כפופים לאחור =>16
עוקצי הפרודות ישריםואינם כפופים לאחור

=>17

 . 16אורך או קוטר הפרודות ( 5-4 )- 3מ״מ ,מכוסות גבשושים
זעירים .התפרחות בנות  )4-( 3פרחים ,נישאות בחיקי העלים,
קצרות מהעלים שמחיקם הן יוצאות או שוות להן באורכן.
עוקצי הפירות כפופים כלפי מטה.
♦ (ח״ש) עשב רע בשדות תרבות .נ פ ק .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1919טיפוס התפוצה :יט־תיכוני
ואירנו־טורני.

דפקה משלשת

g. tricomutum Dandy

משפחת הפואתיים
* . 16הפרודות קטנות יותר (  3-2-1.5מ״מ) .התפרחות רבות ובנות
פרחים מרובים ,ערוכות במכברים ,שענפיהם ארוכים בהרבה
מהעלים שמחיקם הן יוצאות .עשבים נדירים בחבלים הצפוניים
של ה א ^
♦ (ח״ש) מקומות מוצלים ,קרקעות כברות .נדיר .הגליל
העליון :הגולן ,הגלעד.
אפריל-יוני( .ציורים  .) 1923,1920טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני.

דבקת סמואלסון G. samueissonii Ehrend.
 ) 15( . 17הפרודות מכוסות שערות מאונקלות ארוכות ,קוטרן 3-2
מ״מ .העלים מסתיימים בחור ארוך.
♦ (ח״ש) מקומות צל ,משוכות .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1921טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

דבקה זיפנית G. aparine L.
* . 17הפרודות קירחות או מכוסות שערות כפופות קצרות מאוד:
קוטר הפרודות  2-1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) שדות וערבות .נדיר .הגליל התחתון ,הר הנגב:
החרמון ,אדום.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
רבקה מהפ ת G. spurium L.
 ) 12( . 18כל אונת כותרת מסתיימת בחוד דמוי שוט שאורכו
כאורך האונה או יותר(ציור  1922ג) .השחלה והפרודות בעלות
צלעות ,קירחות .התפרחת מכבד בעל ענפים מפושקים  :עוקצי
הפרחים נימיים וארוכים ,יוצרים זורת רחבה זה עם זה.
♦ (ח״ש) שדות תרבות ושדות בור .מצוי .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל :בקעת כנרות :הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1922טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
דבקה זנובה G. chaetopodum Rech. fii.
וראה שם נרדף)
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* . 18אונות הכותרת אינן כנ״ל .השחלה והפרודות אינן בעלות
צלעות! הפרודות שעירות או קירחות או בעלות פטמות זעירות
=> 19
 . 19העלים נגדיים או ערוכים ברורים כני  . 4קבוצות הפרחים
נטויות כלפי מטה ,קצרות מהעלים שמחיקם הן יוצאות,
יושבות או בעלות עוקץ קצר! אורך עוקצי הפרחים כאורך
הפרח .הפרודות מכוסות זיפים לבנים ארוכים ומפושקים
המסתירים את הכותרת ,או פטמות מהודקות אל פני הפרודה.
עשבים חד־שנתיים קטנים ( 20-8ס״מ).
( 4ח״ש) סלעים מוצלים וגיאיות .נדיר .בקעת כנרות ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 1924טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי(אנרמי).
זיכקת ןךיחG. hierochuntinum Bornm. 1

* . 19העלים ערוכים ברורים בני . 10-4צ מחי ם שונים מהנ״ל => 20
 . 20העלים ערוכים בדורים בני  , 5-4דמויי ביצה או אליפסה,
שטוחים ,הולכים וצרים כלפי בסיסם .קבוצות הפרחים א תכו ת
מהעלים שמחיקם הן יוצאות ונישאות על עוקצים קצרים
הפונים כלפי מטה :עוקצי הפרחים מפושקים ,ארוכים פי 3-2
לפחות מאורך הפרח .צבע הכותרת צהוב .עשבים חד־שנתיים
קטנים ( 0 20-10״מ) הנשארים ירוקים אחרי הייבוש.
( 4ח״ש) בתות וסלעים .נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
ד .קטע תפרחת
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
|||
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 1925טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
דבקת ?הודה G. judaicum Boiss.
*  . 20העלים כרגיל ברורים בני  6או יותר ,שונים מהעלים הנ״ל.
=־> 21
קבוצות הפרחים אינן כנ״ל
 . 21אונות הכותרת מסתיימות בחור דמוי זיף שאורכו כמחצית
אורך האונה .צבע הכותרת צהוב ,לפעמים ארגמן בחלקה.
הפרודות מוארכות ,בחלקן העליון לבנות .קבוצות הפרחים
צפופות למרי ,נישאות על עוקצים ארוכים ,נימיים היוצרים
זווית רחבה זה עם זה .צמחים שגובהם  50-15ס״מ ,משחירים
בחלקם העליון אחרי ייבוש.
( 4ח״ש) בתה וחורש .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה! בקעת כנרות! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון.
 38אפריל-יוני( .ציור  .) 1926טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
המין כולל שתי צורות :האחת בעלת פרודות קירחות ,השנייה
בעלת פרודות שעירות.
דבקת ןרוקזלים G. hierosoiymitanum L.
*  . 21אונות הכותרת מסתיימות בחור קצר יותר או בחור זעיר ,או
=> 22
חסרות חוד
 . 22הכותרת בעלת שערות פזורות בצרה החיצוני .העלים שבאזור
התפרחת שעירים ,דמרי סרגל ומסתיימים בחור קצר .צמחי
קרקעות חוליות במישור החוף.

משפחת הפואתיים
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
מערב הנגב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1927טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני
(אנרמי).
המין כולל צורה בעלת שחלה ופרורות המכוסות שערות
מפושקות ,מאונקלות ,ארוכות וצפופות ,וצורה בעלת שחלה
ופרורות בעלות זיפים זעירים מהודקים אל פני השטח.

(ראה שם נרדף)
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כ .פרח

דבקת פלשת G. philistaeum Boiss.

=> 23
* . 22הכותרת קירחת .צמחים שונים מהנ״ל
 . 23העלים דמויי אזמל או אליפסה צרה ,מסתיימים בחוד ,שטוחים
ובעלי שיכים זעירים בשפתם .קבוצות הפרחים בנות 4-2
פרחים ,נישאות לכל אורך הגבעול ,כל קבוצה נישאת על
עוקץ ארוך.
( 4ח״ש) מורדות גבעות מוצלים וסלעיים ,חורש .נדיר .חוף
הגליל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע :הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1928טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

דבקה מפשקת G. divaricatum Pourret
* . 23העלים דמויי סרגל או אזמל הפוך ,ח ס ת חוד .הגבעולים
=> 24
נושאים פרחים רק בחלקם העליון
 . 24הכותרת רחבה מהשחלה וארוכה ממנה בהרבה ,צבעה צהוב
חיוור .קבוצות הפרחים קצרות ,צפופות ודמויות סוכך :אורך
עוקצי הפרחים כאורך הפרח .העלים קהים בראשם.
( 4ח׳׳ש) מקומות סלעיים ומוצלים .נדיר .חוף הגליל :הגליל
העליון ,הגליל התחתון :הגולן ,עמון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1929טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

ג .פרח
פרח

דפקה 0וךית G. cassium Boiss.
* . 24אורך הכותרת כאורך השחלה ,צבעה ארגמן .קבוצות הפרחים
אינן צפופות ,עוקצי הקבוצות ארוכים :עוקצי הפרחים ארוכים
בהרבה מהפרח .העלים חדים בראשם.
( 4ח״ש) ערבות וכתות .מצוי .חוף הגליל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,רדום הנגב :בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות היר ק ,בקעת ים־המלח,
הערבה :החרמון ,הגלעד ,מואב ,אדום.
& אפריל( .ציור  .) 1930טיפוס התפוצה :מערב אי תו־ טו תי.
(ראה שם נרדף)
דפקה דקיקה G. setaceum Lam.

ךב?ןנית C ruciata

1930

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,פוליגמיים .העלים ערוכים  4ברור ,רמויי ביצה הפוכה ודמוי:
לב בבסיסם או סגלגלים ,בעלי פטוטרות קצרות או יושבים :אחרי הפריחה העלים המלווים את
קבוצות הפרחים גדלים על פי רוב ,פונים כלפי מטה ומכסים על הפרודות או על הפרורה היחידה
המתפתחת מהפרח הרו־מיני .בכל קבוצת פרחים הפרח האמצעי דו־מיני ושני הפרחים הצדדיים אבקניים.
הגביע אינו ניכר .הכותרת גלגלית ,צהובה ,בעלת  4אונות .הפרודות כדוריות ,נישאות על עוקצים כפופים
לאחור.
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 . 1צמחים רב־שנתיים בעלי ענפים שרועים או מתרוממים .הפרודות
מקומטות ,אורכן  3-4מ״מ.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים :רום  2,800-2,000מ׳ .נדיר .החר 
מון.
& מאי-יולי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ואירנו־טורני.
לבקנית עטורה C. coronata (Sm.) Ehrend.
=> 2
* . 1צמחים חד־שנתיים ,שונים מהנ״ל
 . 2העלים המלווים את הפרחים יושבים ,משולשים ודמויי לב
בבסיסם :שניים מעלי הדור גדלים בהרבה עם ההבשלה ,מו
פשלים לאחור ומכסים את הגבעול .צמחים קירחים .הפרודות
מכוסות פטמות זעירות.
( 4ח״ש) צל סלעים ,בתה אבנית וערימות אבנים .נפוץ.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 1931צילום בעמ׳  .)960טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.
לבקנית הפרקים C. articulata (L.) Ehrend.
(ראה שם נרדף)

* . 2העלים המלווים את הפרחים דמויי ביצה או סגלגלים מוארכים,
חדים במקצת בראשם ואינם דמויי לב בבסיסם .צמחים קירחים
או שעירים.
( 4ח״ש) מדרונות הרים :רום  1,550-1,200מ׳ .נדיר מאור.
החרמון.
מאי-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.

לבקנית שעירה C. pedemontana (Bell.) Ehrend.

חגוית Valantia
שבים זעירים פוליגמיים בעלי עלים הערוכים ברורים בני  , 4מופשלים בהבשלה .התפרחת דמוית
יבולת .בכל קבוצת פרחים ( )cymeהפרח האמצעי רו־מיני ושני הצדדיים אבקניים .הגביע אינו
כר .הכותרת גלגלית ,צבעה צהוב־ירקרק ,בפרח הדו־מיני  4אונות ,ובפרחים האבקניים  . 3הפרי
נזל הפרח הפורה) עשוי פרודה יחידה דמוית כליה :הפרודה מוקפת ברובה בעוקץ המעובה של
כוצת הפרחים וב־ 3עוקצי פרחים מאוחים זה לזה הכפופים בחחק ה ,יחדיו הם מהווים את ״גוף
פרי״.
 . 1״גוף הפרי״ מעוגל בגבו ,בעל כרבולות קוצניות אך חסר קרן
בגבו.
( 4ח״ש) סלעים וחומות ,קרקע אבנית ובתות .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $gפברואר-אפריל( .ציור  .) 1932טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

חגוית שעירה v. hispida L.

משפחת הפואתיים 641 -

* . 1״גוף הפרי״ בעל קרן ארוכה בגבו ,קטועה ומפוצלת בראשה.
♦ (ח״ש) סלעים ,בעיקר בחוף הים .נריר .חוף הכרמל ,השרון
(נאסף על סלעים בחוף הים ליר קיסריה על ידי א .אהרונסון).
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 1933טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

חגוית החומות

פרזיתים M ericarpaea
צמחים חד־שנתיים זעירים .העלים ערוכים ברורים בני  . 6התפרחות
חיקיות הפרחים צהובים ,רו־מיניים .הגביע אינו ניכר .הכותרת
גלגלית ,בעלת  4אונות .אבקנים  . 4עמודי־עלי  ; 2הצלקות דמויות
כדור .הפרי בן  2פרודות מוארכות שבגבן  3כרבולות המצוירות
בשיכים.
♦ (ח״ש) בתה ,צומח עשבוני על קרקעות כבדות ועמוקות .נדיר.
חוף הגליל :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
עמון ,מואב.
< $מרס-אפריל( .ציור  .) 1934טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

פרדתיס מכרכלות M. vaillantioides Boiss.
1934

מגנונית Callipeltis
צמחים חר־שנתיים .העלים נגדיים או ערוכים ברורים של  .4התפרחות יוצאות בין זוגות העלים .הפרחים
דו־מיניים וערוכים בקבוצות בנות  , 7-5כולם חוץ מהמרכזי שבקבוצה מלווים חפים קרומיים לבנבנים
ומעורקים .הגביע אינו ניכר .הכותרת גלגלית ,צהובה ,בעלת  4-3אונות .אבקנים  . 4עמוד־העלי בעל 2
זרועות :הצלקות כדוריות .הפרי מוארך ובן פרורה אחת.
 . 1החפים מקופלים לאורכם .עוקצי הפרחים מכוסים שערות
קצרות.
( 4ח״ש) כתות וערבות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,ר ת ם הנגב :בקעת כנרות ,מדבר
שומרון ,מרבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפדיל( .ציור  : 1935צילום בעט׳  .)960טיפוס הת
פוצה :מערב אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

מגנונית כבונה C. cucullaria (L.) Steven
* . 1החפים אינם מקופלים ,דמויי ביצה הפוכה .עוקצי הפרחים
קירחים.
( 4ח״ש) בתות וערבות .מצוי .השרון  :הרי יהודה ,צפון הנגב,
הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,בקעת יט־המלח :הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 1936טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טו תי ומזרח סהרו־ערבי.

מגנונית פרושה c . aperta Boiss. et Buhse
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משפחת היערתיים
ורבורגינה W arburgina
עשבים חד־שנתיים קטנים ומסועפים הרומים למגנונית .ה תפו חו ת
רבות .עלי הגבעול ערוכים ברורים בני  4כ רג ל ,עלי התפרחת
נגדיים .הפרחים דו־מיניים ,ערוכים בקבוצות בנות  8-5פרחים ; כל
הפרחים ,מ ח ק לפרח המרכזי שבכל קבוצה ,מלווים חפים ירוקים
(ציור  1937ב) .הגביע אינו ניכר .הכותרת ג ל לי ת ,צהבהבה ,בעלת
 4אונות .אבקנים  .4עמור־העלי בעל  2זרועות :הצלקות כדוריות.
הפרי עשוי  2פרורות מוארכות ,כפופות וקצותיהן מופנים זה כלפי
זה עם הבשלתן.
( 4ח״ש) שדות תרבות ,בתה ,צומח עשבוני על קרקע כבדה.
נדיר .פלשת :ה ג ל ל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,מדבר שומרק ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1937טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

וךבוךגינת פקטורובסקי W. factorovskyi Eig

היערתיים
מ שפחת “ . T-S-
.

caprifoliaceae

שיחים או עשבים רב־שנתיים בעלי עלים נגדיים .הפרחים ערוכים בתפרחות .הגביע קטן כ רג ל ,בעל
(  5)- 4אונות או שיניים .הכותרת רו־שפתנית או נכונה .אבקנים ( , 5)- 4קבועים על צינור הכותרת .השחלה
תחתית :עמור־עלי  : 1צלקות אחת או יותר .ה פ ר י ( ב א ח ) ענבה.
 . 1העלים מנוצים.
=> עט׳  642סמכוק Sambucus
■=> 2
* . 1העלים פשוטים ,תמימים או משוננים
 . 2הכותרת רו־שפתנית ,בעלת צינור ארוך ,השפה התחתונה בעלת אונה אחת .שיחים מטפסים או בלתי
מטפסים.
=> עמ׳  643הנדה Lonicera
*  . 2הכותרת נכונה ,גלגלית או רמוית פעמון בעלת  5אונות .שיחים גבוהים הקופים ,בלתי מטפסים.
=ג -עט׳  643מ ו ק Viburnum

סמבוק Sambucus
עשבים או שיחים בעלי עלים מנוצים .התפרחות דמויות סוכך .הגביע בעל  5אונות ,הכותרת גלגלית,
בעלת  5אונות .אבקנים  . 5הצלקות יושבות ,מספרן  . 3הפרי ענבה בת מגורה אחת (מחמת התנוונות
המחיצות) .מספר הזרעים . 5-3

ג קטע  . 1עשב רב־שנתי ,גובהו  100-60ס״מ .עלי־הלואי רומים לאונות
תפרחת העלה .התפרחת מחולקת ל־ 3סעיפים.
♦ (ר״ש) סלעים ,בין שיחים( .ציור  .) 1938נדיר מאור.
החרמון ,הגולן.
 $5מאי-יולי .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני.

סמבוק אמתי S. ebulus L.
. 0.5X
0.5X

^
ג .פרי

ב.פרח

* . 1שיח ,גובהו  6-1מ׳ .העלים חסרי עלי־לואי .התפרחת מחולקת
ל־  6-5סעיפים.
♦ (ש׳) תרבותי ופליט תרבות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :הגולן ,עבר היר ק.
& אפריל — מ אי( .ציור  .) 1939טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.

^ 1939

סמבוק שחור s. nigra L.

מ ש פ ח ת היערתיים
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״כ.פרי

מ 1ךן Viburnum

שיחים גבוהים וזקופים ,ירוקי־ער .העלים שעירים ,כרגיל תמימים.
התפרחות דמויות סוכך .הגביע בעל  5שיניים .הכותרת על פי רוב
גלגלית ,בעלת  5אונות ,לבנה ,או ארגמנית בכפתור הפרח .אבקניט
 .5הצלקות  , 3יושבות .השחלה בת  3מגורות .הפרי ענבה בת
מגורה אחת (מחמת התנוונות המחיצות) ובה זרע אחד.
♦ (ש׳ או ע׳) חורש לח .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל.
& מרס-אפריל( .ציור  ; 1940צילום בעמ׳  .) 972טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
מגדלים את מורן החורש גם לנוי בגינות .מוגן על ירי החוק !
מורן החרש v. tinus L.

יערה Lonicera
T-Jשיחים מטפסים או בלתי מטפסים .העלים תמימים .הפרחים ריחניים ,ערוכים באגודות הנישאות על
עוקץ ארוך :אורך החפיות המלוות את הפרחים כמעט כאורך השחלה .הפרחים ריחניים .הגביע בעל 5
שיניים .הכותרת דו־שפתנית ,ר מר ת שופר ,צבעה צהוב חיוור מבחוץ ,ארגמן חיוור בניצן .אבקנים .5
עמוד־העלי בולט מתוך הכותרת .הפרי ענבה בת מגורה אחת.
 . 1שיחי חורש מטפסים ,עשבוניים .העלים נשירים.
♦ (ש׳ מטפס) .מקומות סלעיים בחורש וגריגה .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! הגלבוע ,מדבר
שומרון! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום:
& אפריל-מאי(יוני)( .ציור  ! 1941צילום בעט׳  965ובעט׳
 .) 971טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
!ערה איטלקית nti

* . 1שיחים בלתי מטפסים של החרמון ,ירוקי־עד .הגבעולים מעוצים.
העלים קטנים מעלי היערה האיטלקית.
♦ (ש׳) מדרונות וסלעים ! רום  1,900-1,200מ׳ .נפוץ .החרמון.
& מאי-יוני .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני ואירנו־טורני.
L. nummulariifolia Jaub. et Spach
לערה עגלורעלים 1941

מעזפחת הולריניים
•
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valerianaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים נגדיים .הפרחים ערוכים בתפרחות ,בלתי נכונים על פי
רוב ,דו־מיניים או לפעמים חד־מיניים .הגביע בלתי ניכר ,עם הבשלת הפרי מתפתח לכעין עטרה
בעלת שיניים או לציצת שערות .הכותרת בעלת  5-3אונות בלתי שוות ,דמוית משפך או רו־שפתנית,
בסיסה בעל דורבן או מגובנן .האבקנים  , 3-1קבועים על הכותרת .השחלה תחתית ,כוללת ביצית אחת!
עמור־עלי  . 1הפרי אגוזית חד־זרעית ,בלתי נפתחת.
 . 1הפרי בעל ציצית של שערות מנוצות (ציוד  1942ב) .צמחים רב־שנתיים גבוהים ( 150-60ס״מ)
=־• 2
* . 1ה פ ת חסר ציצית של שערות (ציורים  .) 1956-1944אבקנים  . 3-1צמחים חד־שנתיים נמוכים.
=> עט׳  644ול תנית Valerianella
 . 2כל פרח בעל  3אבקנים .עלי הגבעול שסועים־מנוצים לאונות גדולות.
=> עט׳  644ו ל תנ ה Valeriana
*  . 2כל פרח בעל אבקן  . 1העלים חסרי אונות.

=> עט׳  644חר־אבקן Centranthus

644

משפחת הולרייניים
ולרינה Valeriana
עשבים רב־שנתיים ,בעלי קנה־שורש :השורשים דמויי פקעת .הגב 
עולים אינם מסועפים .הפרחים ריחניים ,ערוכים באשכול־סוכך
צפוף .אוגן הגביע הופך לעת ההבשלה לציצית של שערות מנוצות.
הכותרת ורודה ,דמוית משפך ,בעלת גבנון מעל לבסיסה ,האוגן
בעל  5אונות .אבקנים  . 3הפרי זרעון פחוס ,שעיר בין העורקים,
בעל זרע . 1
♦ (ר״ש) מקומות סלעיים ומוצלים בחורש ובבתה ,צוקים .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה  :הגלבוע :
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 1942טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
בשנים האחרונות החלו לגדלה כצמח רפואה.
ולךינה איטלקית v . dioscoridis Sm.
(ראה שם נרדף)

חד־אבלןן Centranthus
1942
עשבים רב־שנתיים ,שיחניים .העלים תמימים או משוננים מעט.
הפרחים קטנים ,נישאים בתפרחות צפופות בראשי גבעולים .אוגן
הגביע הופך לעת ההבשלה לציצית של שערות מנוצות .הכותרת
דמוית מסמר ובבסיסה דורבן ארוך ,אוגנה בעל  5אונות ,צבעה
אדום או ורוד עז .אבקן  . 1הפרי זרעון.
( +ר״ש) סלעים ,דרדרות ובתי־גידול מופרעים .נדיר .הכרמל ,הרי
יהודה :ה חר מון(רו ם  1,850-1,600מ׳).
& יוני-אוקטובר( .ציור  : 1943צילום בעמ ׳  .)933טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק י
חר־אבקן ארים C. longifiorus Steven
(ראה שם נרדף)

ולרינית Valerianella
•T 1V T
צמחים חד־שנתיים קטנים .העלים נגדיים .הפרחים זעירים ,ערוכים בתפרחות צפופות .אוגן הגביע הופך
על פי רוב עם הבשלת הפרי לצורות שונות :נזר ,אוזנית ,שיניים ועוד .הכותרת דמוית משפך ,חסרת
דורבן או גבנון בבסיסה .אבקנים  . 3הפרי בן  3מגורות ,מהן  2עקרות (חסרות זרעים).
אוגן הגביע בפרי דמוי שלחופית כדורית שעירה ,בעלת 6
שיניים חדות מופנות פנימה.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות .נ פ ק .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת
יס־המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $8מרס-אפריל( .ציור  : 1944צילום בעמ׳  .)932טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אידנו־טורני.

ולךןנית מעלחפת V. vesicaria (L.) Moench

=> 2
אוגן הגביע אינו דמוי שלחופית
אוגן הגביע בפרי בעל  14-8אונות דמויות מרצע ומאונקלות.
הפרי ארוך מרוחבו ,כפוף במקצת ובעל גבשושים בגבו.
♦ (ח״ש) ערבות :רום כ־ 1,000מ׳ .נדיר .החרמון ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 1945טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

ולרינית מגבעזשת . tubercuiata Boiss.

משפחת הולרייניים

נ״ל

*.2
.3

*.3
.4

=>3
אוגן הגביע בפרי בעל  6אונות או יותר .האונות משולשות
=>4
אוגן הגביע בפרי בעל  3-1אונות או שיניים או אינו
=>6
הפירות ארוכים פי  2מרוחבם .אונות הגביע דמויות אזמל
מחודד.
♦ (ח״ש) רום  1,500-1,400מ׳ .נדיר .החרמון.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.

ולךעית מאצבעת V. dactylophylla Boiss. et Hohen.
*.4

אורך הפירות ברוחבם .אונות הגביע דמויות ביצה או משולשות
י=ג> 5
אוגן הגביע בפרי בלתי נכון ,בעל אונות בלתי שוות ,כל אחת
מסתיימת בחוד קצר.
♦ (ח״ש) שדות .נדיר מאוד .עמק יזרעאל ,הרי יהודה:
הגלבוע :הגולן ,הגלעד.
& אפריל( .ציור  .) 1946טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ולוץנית קוטשי v . kotschyi Boiss.

*.5

אוגן הגביע בפרי נכון ,דמוי נזר ,בעל אונות שוות כמעט ,כל
אחת מסתיימת בחוד ארוך ומאונקל.
♦ (ח ״ש) מדרונות גבעות והרים ,מקומות אבניים בחורש
ובתה .נ פ ק .חוף הכרמל ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 1947טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

.5

1946

)v . coronata (L.
עטורה DC.
ולרינית
׳
'
:־ ז ״ ן
ז׳
t

.6
*.6

( )3שלוש אונות הגביע דמויות ביצה או מנוונות מאוד => 8
שלוש אונות הגביע עגולות כמעט או מאורכות ,מרושתות,
=> 7
משוננות בשפתן
אונות הגביע עגולות כמעט ,מפושקות .הפרי מכוסה שערות
צמר לבנות.
( 4ח״ש) ערבות .מצוי .צפון הנגב ,הר הנגב :מדבר יהודה:
אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 1948טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

ולרינית צמרית V. dufresnia Boiss.

אונות הגביע מוארכות .הפרי מכוסה פטמות ליד בסיסו ,ובעל
 5צלעות מורחבות ומשוננות ליד בסיסו.
( 4ח״ש) החרמון.
 $8מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
ולןןנית ךוחךמון v . antilibanotica Rech. fil.
( )6אוגן הגביע בפרי בעל  3שיניים או אונות דמויות קרן.
=> 9
הענפים הנושאים את הפירות מעובים

1948
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*. 8
.9

אוגן הגביע כפרי אינו כנ״ל .הענפים נושאי הפירות אינם
=> 10
מעובים
שיני אוגן הגביע בפרי שוות כמעט זו לזו ,כפופות ,קצרות
בהרבה מעובי הפרי.
♦ (ח״ש) חורש ובתה .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
שומרון ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 1949טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

ולןץנית מזרחית V. orientals (Schlecht.) Boiss. et Balansa

*.9

שיני אוגן הגביע בפרי אינן שוות זו לזו באורכן ,דמויות
מרצע ומאונקלות ,מפושקות ,אורך אחת מהן לפחו ת כרוחב
הפרי.
( 4ח״ש) חורש ,בתה ושדות .נדיר .הגליל העליון ,הרי
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 38מרס־אפריל( .ציור  .) 1950טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

ולךינית דוקתית v. echinata (L.) DC.
 ) 8( . 10אוגן הגביע בפרי דמוי אוזן ,בלתי מחולק ,תמים או
משונשן ,בעל רשת עורקים ,רוחבו כרוחב הפרי ואורכו שווה
כמעט לאורך הפרי .המגורות העקרות נימיות ונוגעות זו בזו
בבסיס הפרי ,וכך יוצרות שקע דמוי ביצה בצרו הקידמי של
הפרי.
( 4ח״ש) בתה ושדות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :הגלבוע ,בקעת יס־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 1951טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני
ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

ולמנית קטועה V. murfcata (Steven) Baxter

=> 11
* . 10אוגן הגביע בפרי שונה מהנ״ל
 . 11אוגן הגביע בפרי בעל אונה אחורית מעורקת ,רמוית ביצה
או עגולה ,ו־  2-1אונות צרות צדדיות ,ארוכות הרבה יותר
= >

12

■־> 14
* . 11אוגן הגביע מנוון ,חסר אונות צדדיות ארוכות
הפרי גלילי צר :המגורות העקרות צרות מהמגורה הפורה,
רקות ,הרווח ביניהן כ ח ר ק דק המתרחב למטה לשטח עגול
כמעט .שתי האונות הצדדיות של אוגן הגביע אופקיות ,חרות,
אחת מהן ארוכה ורמוית סרגל ,השנייה קצרה ולפעמים כמעט
מנוונת.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב :הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 1952טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

ולוץנית קזתי־קזנים V. oxyrrhyncha Fischer et C.A. Meyer
הפרי דמוי ביצה כמעט :רוחב המגורות העקרות כרוחב
המגורה הפורה או רחבות ממנה ,וביניהן ,בצר הקידמי ,שקע
=> 13
גדול
הפרי בעל שערות דמויות אלה ,ארוכות ,לפחות על גבי
המגורה הפורה ומכוסה על פי רוב גם בשערות קצרות .אוגן

משפחת הולרייניים
הגביע בפרי בעל  3-2אונות בלתי שוות ,האחורית מעורקת
וקצרה מרוחבה! אחת האונות הצדדיות דמוית סרגל ,אופקית
או כפופה במקצת כלפי מטה ,אורכה כאורך הפרי בערך,
האונה הצדדית השנייה קצרה בהרבה ,משולשת או חסרה
לגמרי.
( 4ח״ש) ערבה ומדבר .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב! מדבר
יהודה ,בקעת ימ־המלח! עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1953טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
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ולתנית עךבתית V. szovitsiana Fischer et C.A. Meyer
* . 13הפרי חסר שערות דמויות אלה ,וגביעו בעל  3-2אונות בלתי
שוות! האונה האמצעית מעורקת ודמוית ביצה רחבה ,תמימה
או משונשנת ,אחת האונות הצדדיות דמוית סרגל ,מפושקת
או כפופה לאחור ,השנייה קצרה יותר ,משולשת או חסרה.
( 4ח״ש) בתה .נדיר .דרום הרי יהודה! עבר הירדן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1954טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

ולתנית קקזת־פךי V. sclerocarpa Fischer et C.A. Meyer

 ) 11( . 14הפרי דמוי חצי־כדור ,שטוח בצדו הקידמי ,גודלו 2.5-1.5
מ״מ .האונה האחורית של אוגן הגביע זקופה ,מעוגלת! האונות
הצדדיות קצרות מאוד ,רחבות מאורכן.
( 4ח״ש) ערבות .נריר .החרמון ,מואב.
& אפריל( .ציור  .) 1955טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
ול תני ת זעירה v . pumila (Willd.) DC.
(ראה שם נרדף)

* . 14הפרי מוארך ובעל  4מקצועות ,ארוך בהרבה מרוחבו .אוגן
הגביע בעל שן אחורית זעירה בלבד.
( 4ח״ש) מדרונות מוצלים בסביבות חורש .נדיר .הגליל
העליון! החרמון ,הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1956טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

ולתנית הקךינים V. carinata Loisei.

מעזפחת האלמוניים

dipsacaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח .העלים נגדיים או ערוכים ברורים .הפרחים דו־מיניים
וערוכים בקרקפות העטופות במעטפת עלי ם(כ מו במ שפחת המרכבים)! לעתים קרובות פרחי ההיקף גדולים
מהמרכזיים! מצעית הקרקפת מכוסה לעתים קרובות חפים או זיפים .הגביע בעל אוגן דמוי דיסקוס או
קערית או עשוי ציצית של שערות ,ונשאר בראש השחלה גם אחרי ההבשלה .הכותרת בעלת 5-4
אונות ועל פי רוב רמוית משפך .אבקנים ( 4לפעמים  ,) 3-2שווים באורכם ובולטים מתוך הפרח!
הזירים חופשיים וקבועים על צינור הכותרת ליד בסיסה .השחלה תחתית ,בעלת מגורה  , 1עטופה
במעטפית (או ב״גביע חיצוני״) שנוצרה כנראה מחפיות שהתאחו! המעטפית מסתיימת בנזר או בשיניים
ושונה בצורתה בסוגים שונים! עמוד־העלי  ! 1הצלקת בלתי מחולקת או בעלת  2אונות .הפרי זרעון
עטוף במעטפית.
 . 1הגבעולים ,עוקצי הקרקפות והעלים מצוידים בשיכים חדים קטנים .אורך הקרקפות  8-4ס״מ! חפי
המצעית ארוכים בהרבה מהפרחים .עשבים גבוהים ( 1.5-1מ׳) ,בעלי פרחים לבנים או ורדרדים.
=> עמ ׳ Dipsacus TTj? 648
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* . 1הגבעולים והעוקצים חסרי שיכים .הקרקפות קטנות יותר! חפי המצעית ,אם ישנם ,שונים מהנ״ל
=> 2
 .2חפי־המעטפת וחפי־המצעית דומים אלה לאלה ,עשויים קרום יבש ,מרועפים וערוכים בשורות
אחרות.
=> עמ׳  648שלמון Cephaiana
=> 3
*  . 2חפי־המעטפת ירוקים וחפי־המצעית ,אם ישנם ,אינם דומים לחפי־המעטפת
 . 3הכותרת בעלת  4אונות .המעטפית פחוסה מהצדדים עם הבשלת הפרי.
=> עט׳  653קנאוטןה Knautia
=> 4
*  . 3הכותרת בעלת  5אונות .המעטפית אינה פחוסה עם הבשלת הפרי
 .4הגביע בעל  24-10זיפים מנוצים .נזר המעטפית קצר מאוד.
=>  OS' 650ניציץ Pterocephalus
*  .4הגביע בעל  5מלענים .נזר המעטפית מפותח ,קרומי ,דמוי פעמון או גלגלי כמעט.
=> עט׳  651תגית Scabiosa

קןךד Dipsacus

1957

צמחים עשבוניים גבוהים וזקופים ( 1.5-1מ׳) ,מצוידים בשיכים.
העלים בעלי שיניים או אונות .הקרקפות גליליות או כדוריות,
אורכן  8-4ס״מ .עלי־המעטפת ערוכים בדור אחד! מצעית הקרקפת
מכוסה בצפיפות מוצים בעלי חוד ארוך .הפרחים חבויים כמעט
בין מוצי המצעית .המעטפית (הגביע החיצוני) בעלת  4מקצועות
וחריצי אודך ,ראשה הקטוע נושא נזר של שיניים זעירות .הגביע
דמוי ספל .הכותרת לבנה או ורדרדה ,בעלת  4אונות .הצלקת בלתי
מחולקת.
♦ (ח״ש או ר״ש) ביצות .נדיר מאור .עמק עכו ,השרון :בקעת
חולה.
& מאי-יולי( .ציור  .) i960 , 1957טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
נמצא מחדש ליד גן שמואל בשנות ה־ , 80אחרי שלא מצאוהו ב א ח
במשך עשרות שנים !

קדר שסוע D. laciniatus L.

שלמון Cephalaria
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,גבוהים על פי רוב .הקרקפות רכות וקטנות ,דמויות ביצה או
כדוריות .המעטפת מורכבת מרורים אחדים של קשקשים רעופים :המצעית מכוסה מוצים .המעטפית
(הגביע החיצוני) בעלת  4או  8מקצועות וחריצי אורך :ראשה בעל  8-4שיניים או מלענים :הגביע
ייייי י׳ייי 1י־ייי« 1ייי ששפתו רבת שיניים זעירות או זיפים .הכותרת בעלת  4אונות.
 . 1המעטפית בפרי בעלת  8שיניים שוות .חפי המעטפת אינם
מסתיימים במלען .צבע הכותרת סגול חיוור או לבן .עשבים
גבוהים ( 200-60ס״מ).
♦ (ח״ש) גדות נחלים ,צומח עשבוני ,צדי דרכים ובתי־גירול
מופרעים .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן :הגולן.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 1961,1958טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.
שלמ1ן ןפ 1אי C. joppensis (Reichenb.) Coulter

משפחת השלטוניים
*. 1
.2
*. 2
.3

המעטפית בפרי בעלת  4שיניים ארוכות ו־  4שיניים קצרות.
=!>2
העליונים בעלי מלען
עלי הגבעול תמימים או משוננים ואינם מחולקים .צבע הכותרת
=>3
העלים מחולקים־מנוצים או שסועיס־מנוצים .צבע הכותרת לבן
■=*>4
צבע הכותרת כחול ולפעמים לבן .חפי־המעטפת וחפי־המצעית
מסתיימים במל ען(ציור  1959ב) .שיני המעטפית קצרות ,שוות
או כמעט שוות זו לזו .צמח חד־שנתי .גודל הזרעים כגודל
גרגיר חיטה.
♦ (ח״ש) שדות תבואה .נדיר .השרון ,פלשת; הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! החרמון ,הגלעד ,עמון.
י  $מרס-מאי( .ציור  .) 1959טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
היה נפוץ מאוד כעשב־רע מטריד בשרות לפני  40-30שנה.
זרעוניו ,הדומים לגרגרי החיטה בצורתם ובגורלם ,נטחנו יחד
עם גרגרי החיטה וגרמו לקלקול צבעו וטעמו של הקמח .השינוי
בא בעקבות התפתחות שיטות ההדברה האגרוטכניות.
שלמ1ן סורי C. syriaca (L.) Schrader

*  . 3צבע הכותרת צהוב־חיוור או לבן־קרם .חפי־המעטפת והפי־
המצעית התחתונים חסרי מלען .המעטפית בעלת  4שיניים
המסתיימות במלען וברווחים ביניהן  4שיניים קצרות יותר.
צמח רב־שנתי בעל שערות כוכביות.
( +ר״ש) מדרונות חצציים :רום  2,200-1,700מ׳ .מצוי.
החרמון.
 $3יולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
שלמון פוכבני c. steiiipiiis Boiss.
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 ) 2( .4צבע הכותרת סגול חיוור .חפי־המעטפת החיצוניים דמויי
ביצה או עגולים ,חדים בראשם ,חסרי חור ארוך :החפים
הפנימיים רמויי ביצה הפוכה או מוארכים ורחבים ומסתיימים
במלען קצר.
♦ (ח״ש) בתה ,מקומות אבניים וטרה רוסה על גבעות .נדיר.
הרי יהודה :עמון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1962טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
(אנדמי).
שלמ1ן זיק C. tenella Paine

*  .4הכותרת לבנה .חפי־המעטפת החיצוניים דמויי ביצה ומסתיימים
במלען שאורכו כאורך החפה :החפים הפנימיים רמויי ביצה
מוארכת ומסתיימים במלען ארוך.
♦ (ח״ש) מרגלות מצוקים ,מקומות אבניים .נדיר .החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
יוני( .ציור  .) 1963טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
שלמון זיפני C. setosa Boiss. et Hohen.

נ 1ציץ Pterocephalus
עשבים או בני־שיח קטנים .הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים ,מרובות פרחים :חפי־המעטפת
עשבוניים ,ערוכים ב־  2-1רורים :המצעית חשופה או מכוסה שערות .המעטפית (הגביע החיצוני) בעלת
 8חריצים וצלעות ,בראשה שיניים זעירות או נזר קצר .הגביע עשוי  24-10זיפים מנוצים (ציורים  1964ב,
 1965ב) .הכותרת בעלת  5אונות ,צבעה ווור או לילך.
 . 1עשבים חר־שנתיים .מספר הזיפים המנוצים של הגביע 12-10
=> 2
* . 1בני־שיח מדבריים .מספר הזיפים המנוצים של הגביע () - 15
=> 3
24-16
 . 2אורך המעטפית בפרי  6מ״מ .העלים העליונים גזורים־מנוצים
לאונות מעטות ,לעתים רחוקות אינם מחולקים  :האונה הקיצונית
של העלה ארוכה בהרבה מהאונות הצדדיות .זיפי הגביע , 12-11
ארוכים פי  1.5מהמעטפית.
♦ (ח״ש) בתה וחורש .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
& מרס-יוני( .ציור  .) 1964טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
נוציץ מנצה P. plumosus (L.) Coulter
*  . 2אורך המעטפית  4-3מ״מ .העלים העליונים גזוריס־מנוצים
לאונות מרובות :האונה הקיצונית אינה כנ״ל .זיפי הגביע , 12
ארוכים רק במקצת מהמעטפית .פרחי ההיקף ארוכים משאר
הפרחים.
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( 4ח״ש) בתה ,שרות בור ,ערבות ומדבריות .נפוץ .חוף
הכרמל ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 83מרס-יוני( .ציור  .) 1965טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
brevis CoulterP.
נ1ציץ עטוף
(ראה שם נרדף)
 ) 1( . 3כל העלים מחולקיס־מנוצים ,מוארכים עד דמויי אזמל בקו
ההיקף שלהם .חפי־המעטפת דמויי אזמל ,אורכם  1ס״מ או
יותר .הזיפים המנוצים של הגביע  . 20-16צבע הכותרת ורוד
חיוור .ק־ שי ח אפור ,מכוסה שערות קצרות.
♦ (ב״ש) סלעים וצוקים בערבה ובמדבר .נדיר .הר הנגב:
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> אפריל-מאי( .ציור  .) 1966טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
83
טורני.
נ1ציץ המז־בר P. pulverulentus Boiss. et Balansa

>

*  . 3העלים התחתונים דמויי ביצה הפוכה ,משוננים ,בלתי מחולקים.
חפי־המעטפת סגלגלים או מוארכים ,אורכם  8-6מ״מ .הזיפים
המנוצים של הגביע  . 24-20צבע הכותרת ורוד .בני־שיח דביקים,
בעלי שערות בלוטיות.
( 4ב״ש) סדקים במשטחי סלע ולמרגלותיהם .נדיר .אדום.
 83אפריל-דצמבר( .ציור  .) 1967טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
נו צ ק לןר1עז P. sanctus Decaisne

>

1967

תגית Scabiosa
עשבים או בני־שיח .הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים או קצרים .המעטפת מרובת עלים :מצעית׳
הקרקפת מכוסה מוצים .המעטפית (הגביע החיצוני) בעלת  8גומות או חריצים ומסתיימת בנזר קרומי
דמוי פעמון או גלגל(ציור  1968ג) .הגביע יושב או נישא על ניצב ,דומה לקערית ומסתיים ב־ 5מלענים
הכותרת בעלת  5אונות בלתי שוות.
 . 1אורך המעטפית (כולל הנזר)  1ס״מ או יותר לאחר ההבשלה
י=> 2
* . 1אורך המעטפית (כולל הנזר) קטן מ־ 1ס״מ לאחר ההבשלה
י=> 4
 . 2חפי־המעטפת ארוכים מהפרחים .נזר המעטפית בעל 28-25
עורקים שצבעם ארגמן .צמחי מדבר שגובהם עד  20ס״מ.
( 4ח״ש) מדבר וערבה .מצוי .השפלה ,הרי יהודה(ירו שלים),
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 1968טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני ומזרח סהרו־ערבי.
תגית אחנמנית S. porphyroneura Biakeiock
(ראה שם נרדף)
*  . 2חפי־המעטפת קצרים מהפרחים .נזר המעטפית בעל 35-30
=» 3
עורקים חיוורים .צמחים שונים מהנ״ל
 . 3קרקפות הפרחים נישאות על עוקצים קצרים או יושבים כמעט,
מוקפות בענפים מפושקים ,לעתים קרובות מאוזנים .הגביע
ריסני .צבע הכותרת לבן־צהבהב ,לפעמים בעל גון ירקרק,
אונותיה משוננות.
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( 4 ,ח״ש) שדות בור ,צומח עשבוני ומקומות נטושים .נפוץ
ושולט בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
עמק כית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1969טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.

תגית מצוןה S. proiifera L.
קרקפות הפרחים נישאות על עוקצים ארוכים .הגביע אינו ריסני.
הכותרת לבנה־צהבהבה ,בעלת אונות הגזורות לאונות משנה.
( 4 1ח״ש) בתות וצומח עשבוני .נפוץ .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות
 :ה י ד ק  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס־מאי( .ציור  .) 1970טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

תגית אןצישךאלית S. palaestina L.

( ) 1שניים ממלעני הגביע קצרים מאוד .פרחי ההיקף של
הקרקפת אינם בלתי נכונים ואינם שונים משאר הפרחים .העלים
העליונים ארוכים מעוקצי הקרקפות .צבע הכותרת נוטה לארגמן.
עשבים חד־שנתיים קטנים ,בעיקר של חבלים מדבריים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות ולס־חול .נדיר .מערב הנגב ,הר
הנגב :הערבה :אדום.
י  $מרס-מאי( .ציור  .) 1971טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

תגית מך3רית S. eremophila Boiss.
מלעני הגביע שווים באורכם .פרחי ההיקף של הקרקפות בלתי
נכונים ובולטים בהרבה משאר הפרחים .העלים העליונים אינם
=> 5
ארוכים מעוקצי הקרקפות
 .5עשב רב־שנתי .נזר המעטפית גלגלי ,שטוח כמעט ,שפתו
משונשנת :המעטפית בעלת  8גומות עמוקות.
( 4ח״ש) בתות על כורכר ,אבני־גיר ועל קירטון חווארי.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,שומרון ,הרי
יהודה  :בקעת כנרות ,מדבר שומרון  :הגולן ,הגלעד ,עמוך־
 #אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 1972טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

תגית קיצית S. argentea L.

* . 5עשב חד־שנתי .נזר המעטפית דמוי פעמון כעין חצי כדור,
שפתו גלית ופונה פנימה :המעטפית בעלת  8צלעות.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .השרון ,פלשת :מערב הנגב.
& אפריל־מאי( .ציור  .)1973טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

תגית חופית s. rhizantha Viv.

משפחת הדלועיים
?ןנאוטיה Knautia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הקרקפות נישאות כרגיל על
עוקצים ארוכים ,בעלות פרחי היקף בלתי נכונים וארוכים משאר
הפרחים :חפי־ המעטפת עשבוניים :המצעית מכוסה זיפים או
חשופה .המעטפית (הגביע החיצוני) בפרי פחוסה ובעלת  4צלעות,
ראשה משונן ,השיניים הצדדיות גדולות מהשאר .הגביע נישא על
עוקץ ,דמוי ספל ,משונן או בעל מלענים .הכותרת בעלת  4אונות,
צבעה כחול או סגול חיוור.
♦ (ח״ש) בתה סלעית ושדות בור .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :הגלבוע :הגולן ,הגלעד,
אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1974טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
קנאוטןת שתי־שנים K. bidens (Sm.) Lindley
(ראה שם נרדף)

מ ש פ ח ת הזי לו עיי ם

c u c u r b it a c e a e

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,מטפסים או שרועים ,בעלי קנוקנות על פי רוב .העלים מסורגים.
הפרחים נכונים ,חד־מיניים על פי רוב והצמחים חד־ביתיים או דו־ביתיים .התפרחות האבקניות מסועפות
יותר מהתפרחות העלייניות .הגביע בעל  5אונות .הכותרת בעלת  5אונות ,צבעה צהבהב או ירקרק.
האבקנים ( 3או  ,) 5שניים כפולים ,אחד פשוט (ציור  1977ב) ,חופשיים או מאוחים במידה שונה ,כרגיל
נישאים על מצעית חלולה של ציר הפרח .השחלה תחתית ,בעלת מגורה  : 1עמוד־עלי  : 1הצלקות , 3
בעלות  2אונות לעתים קרובות .הפרי דמוי ענבה ,מרובה זרעים.
 . 1קנוקנות אין .הפרי נטוי ,עם הבשלתו הוא ניתק מהעוקץ ,וזרעיו יחד עם מיץ ,ניתזים החוצה למרחק.
=> עט׳  654ירקת Ecbaiiium
יש קנוקנות .הפרי אינו כנ״ל=>2
 . 2קוטר הפרי  1ס״מ או פחות מזה .הפרחים האבקניים ערוכים באשכולות הנישאות על עוקצים ארוכים
=» עמ׳  654דלעת־הנחש Bryonia
שעולים באורכם על העלים שמחיקם הם יוצאים.
הפרי גדול יותר .התפרחות האבקניותאינן כנ״ל =»3
 . 3הפרי בשרני ,מוארך או דמוי פלך ,מכוסה גבשושים גדולים ,צבעו כתום־אדמדם ,קדקודו מתארך
למקור ,אורכו  6-2ס״מ .אורך הזרע כ־ 1ס״מ .צמחי תרבות מטפסים חד־ביתיים וכן גרים (פליטי
=> עט׳  653לעוסית Momordica

תרבות)•

הפרי והפרח שונים מהנ״ל=>4
הפרי כדורי ,חלק ,קוטרו כ־ 5ס״מ.אין תוספת בקצות המאבקים .העלים בעלי מיתאר משולש או
דמוי ביצה ,חדים ומחולקים עמוקות לאונות שלהן יש אונות משנה.
=» עמ ׳  655אבטיח Citruiius
*  .4הפרי סגלגל ,קטן מהנ״ל .המאבקים מסתיימים בקצותיהם בתוספת מחולקת לשתיים .העלים עגולים
פחות או יותר ,בעלי אונות קצרות או בעלי  5-3אונות מעוגלות וחסרות אונות משנה.
=> עט׳  655קשוא Cucumis

1לעוסית M om ordica
צמחים מטפסים חד־ביתיים .העלים מחולקים ל־  3-5אונות כעין
כף־היד .הפרחים האבקניים ערוכים יחידים או בתפרחות ומכילים
 3אבקנים :הפרחים העלייניים יחידים .הכותרת מחולקת עד לבסיסה
ל־ 5אונות דמויות ביצה הפוכה ,צבעה צהוב או לעתים לבן .הפרי
ענבה מגובששת הנפתחת ב־ 3קשוות או באופן בלתי רגולרי ,צבעו
כתום.
♦ (ח״ש) צמח מובר או צמח נוי תרבותי .פרדסים ,כרמים .נדיר.
השרון ,פלשת :בקעת כנרות ,בקעת יס־המלח.
 >$gקיץ( .ציור  .) 1975טיפוס התפוצה :טרופי.

לעוסית מטפסת M. baisamina L.
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ךלעת־הנךוש Bryonia

צמחים מטפסים רב־שנתיים ,חד־ביתיים או דו־ביתיים ,בעלי קנוקנות ,לעתים קרובות בעלי קנה־שורש
מעובה .הגביע קצר ,רמוי פעמון ,בעל  5שיניים .הכותרת גלגלית או דמוית פעמון בעלת  5אונות ,צבעה
צהוב חיוור או לבךירקרק .הפרחים האבקניים ערוכים באשכולות! האבקנים  , 5מהם  4מאוחים בזוגות
והחמישי חופשי .הפרחים העלייניים ערוכים בקבוצות או באשכולות או לפעמים יחידים ,בעלי 5-3
סטמינודים ושחלה חלקה .הפרי כדורי ,דמוי ענבה ובלתי נפתח.
 . 1הפרחים העלייניים והענבות רבים ,ערוכים באשכולות! צבע
הענבות אדום .העלים קירחים ,כרגיל בעלי גבשושים .צמח
' דו־ביתי בדרך כלל.
♦ <ר״ש) צל חורש ,יער ,בתות ,צומח עשבוני ,משוכות או
גדות נחלים .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
ערבות הירדן! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 $gמרס-מאי( .ציור  .) 1976טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
זן דור־ביתי נדיר נמצא בסלעי גיר בעמון.

(ראה שם נרדף)

דלעת־הנחש המצוןה B. cretica L.

הפרחים העלייניים והענבות יחידים ,לעתים רחוקות ערוכים
שניים־שניים .העלים בעלי שערות קשות בשני צריהם ,מאוחר
יותר מחוספסים .דו־ביתי בדרך כלל.
♦ (ר״ש) חורש ,בתה סלעית וצומח עשבוני .נפוץ .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהורה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגולן ,הגלעד ,עמון.
& דצמבר-אפריל( .ציור  .) 1977טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
זן חר־ביתי נדיר ואקראי נמצא בשרון ,בגליל התחתון ובעמק
יזרעאל.

ךלעת־ך!נד!ש הסודית B. syriaca Boiss.

ב .אבקנים

Ecballium nj?T
עשבים חד־ביתיים שרועים או מתרוממים ,חסרי קנוקנות .עלי־הגביע
דמויי סרגל או אזמל .הכותרת דמוית פעמון או גלגלית ,בעלת 5
אונות דמויות ביצה או מוארכות ,חדות .הפרחים האבקניים ערוכים
באשכולות ,בעלי  5אבקנים 4 ,מהם מאוחים בזוגות והחמישי
חופשי .הפרחים העלייניים יחידים ,לפעמים יחד עם אשכול פרחים
אבקניים כחיק אותו עלה ,בעלי  5-3סטמינודים ושחלה תחתית
מוארכת ושעירה .הפרי נוטה כלפי מטה ,שעיר ,עם הבשלתו ניתק
הפרי מהעוקץ ותוכנו העסיסי על זרעיו ניתז דרך הפתח.
(ר״ש) אשפתות ,צדי דרכים ומקומות מופרעים או עזובים.
פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב!
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה ! הגולן ,הגלעד ,עמון.
כעיקר בקיץ (אפריל-דצמבר)( .ציור  : 1978צילום בעט׳ .)948
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
ןר?ןת החמור E. elaterium (L.) A. Richard
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אבטיח Citrullus

״ ____

. 0.3X

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ( ב א ח) ,חר־ביתיים ,שרועים,
בעלי קנוקנות ,חד־ביתיים .העלים דמויי לב בבסיסם ,שסועים ל־ 5-3
אונות .הגביע דמוי פעמון .הכותרת צהובה בעלת  5אונות קהות.
הפרחים האבקניים יחידים בחיקי העלים ,בעלי  5אבקנים 4 ,מהם
מאוחים בזוגות והחמישי חופשי .הפרחים העלייניים יחידים בחיקי
העלים ,בעלי  3סטמינודים ,עמוד־עלי ו־ 3צלקות .הפרי בשרני או
מתייבש ,בלתי נפתח.
( 4ר״ש) ערוצים במדבריות חמים וקרקעות חוליות .מצוי .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,אדום.
 >93מאי-אוגוסט( .ציור  .) 1979טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
הפרי בלתי אכיל ,בשרו מר מאוד ומשמש להכנת תרופות משלשלות.

אבטיח הפקועה ( ןקועה) C. colocynthis (L.) Schrader

קשוא Cucumis
צמחים מטפסים או שרועים חד־ביתיים בעלי קנוקנות פשוטות .העלים שסועים ככף־יד .אונות הגביע
דמויות מרצע .הכותרת דמוית פעמון ,בעלת  5אונות ,צבעה צהוב .הפרחים האבקניים יחידים או בקבוצות
קטנות ,בעלי  5אבקנים חופשיים  :המאבקים עם תוספת בראשם .הפרחים העלייניים כרגיל יחידים ,בעלי
 3סטימנודים :השחלה נושאת עמוד־עלי קצר המוקף בבסיסו בדיסקוס קצר .הפרי בשרני סגלגל,
בלתי נפתח וזרעיו הרבים פחוסים.
0.8X

 . 1הפרי מכוסה זיפים קשים או שיכים ,אורכו  5-2ס״מ.
( 4ר״ש) קרקעות חרבות .מצוי .השרון :הגליל התחתון ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,מואב,
אדום.
> מרס-מאי( .ציור  .) 1980טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
93

קשוא הנביאים c . prophetarum L.

* . 1הפרי חסר זיפים או שיכים ,ולבסוף הופך קירח ,אורכו כ־ 4
ס״מ.
( 4ר״ש) בתי־שלחין מקומות לחים .נדיר מאוד .הגליל
העליון :עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע.
&> אפריל-אוגוסט(.ציור  .) 1981טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

קשוא משלש c . caiiosus (Rottier) Cogn.

מ שפחת הפעמויניתיים CAMPANULACEAE
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים רחוקות שיחים או עצים .העלים מסורגים ,חסרי עלי־לוואי.
הפרחים רו־מיניים .הגביע מחולק כרגיל עד לבסיסו ל־ 10-3אונות .הכותרת גלגלית או דמוית פעמון,
מספר אונותיה  . 5האבקנים אינם קבועים על אונות הכותרת ,מספרם  , 5הזירים חופשיים .השחלה תחתית
או תחתית למחצה ,בעלת  5-2מגורות :עמוד־עלי  : 1מספר הצלקות כמספר מגורות השחלה .הפרי הלקט
הנפתח בנקבים או בקשוות ,או ענבה .הזרעים רבים.
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 . 1הפרחים גדולים ,ב ע לי( 10-8)- 7אונות גביע וכותרת .הכותרת לבנה.
=> עט׳  656מישוןה Michauxia
=> 2
* . 1הפרחים בעלי  5אונות גביע וכותרת
 . 2הכותרת שסועה כמעט עד לבסיסה ל־ 5אונות דמויות סרגל ,אורכה  6מ״מ .צמחים רב־שנתיים של
=> עט׳  660פ 1ת תון (Asyneuma (Podanthum
וזחימו 01 1נ י
=> 3
*  . 2הכותרת אינה שסועה עד לבסיסה .צמחים שונים מהנ״ל
 . 3ההלקט דמוי פריסמה צרה ,ארוך פי  10-4מרוחבו .הכותרת גלגלית או דמוית פעמון רחב (ציור
,
 1998ב).
=> עם׳  659אספקלךיה Legousia
*  . 3ההלקט כדורי או דמוי ביצה הפוכה או חרוט הפוך ,שטוח בראשו .הכותרת דמוית צינור או פעמון,
לעתים רחוקות דמוית פעמון רחב (ציורים .) 1990 , 1988,1985
=> עמ׳  656פעמונית Campanula

מילוייה M ichauxia
T
עשבים דו־שנתיים סמורים .העלים בעלי אונות או שיניים .הפרחים
גדולים (קוטרם עד  9ס״מ) ,ערוכים בתפרחת דמוית אשכול או
מכבד .הגביע בן ( 7־) 10-8אונות ,בין כל שתי אונות יש שן
כפופה או מופשלת לאחור .הכותרת לבנה או ורודה חיוורת,
מחולקת עמוקות ,אונותיה צרות ,מספרן  . 10-8האבקנים , 10-8
זיריהם מורחבים בבסיסם ,חופשיים כרגיל! המאבקים חופשיים או
מאוחים ,שזורים יחד אחרי פתיחת הפרח .הצלקות נימיות ,בולטות
מתוך הפרח ,מספרן  . 10-8ההלקט נטוי כלפי מטה ,נפתח בבסיסו
ב־ 10-8קשוות.
( 4ד״ש) צוקים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון:
בקעת חולה :החרמון ,הגולן.
אפריל-יוני( .ציור  : 1982צילום בעט׳  .) 972טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק!
מישרה פעמ1נית M. campanuloides LHer .

פעמונית Cam panula

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,על פי רוב בעלי עלים חסרי אונות .אונות הגביע  . 5הכותרת
דמוית פעמון או צינור ,לעתים רחוקות כמעט גלגלית ,צבעה כחול ,סגול ,לילך או צהוב ,לעתים
רחוקות לבן .האבקנים  , 5קבועים בבסיס הכותרת :הזירים מורחבים בבסיסם ועוטפים את עמוד־העלי:
המאבקים חופשיים .השחלה תחתית :אונות הצלקת ( 3בכל המינים שלנו) או  , 5נימיות ,כפופות
כקשת או מפותלות .ההלקט בעל  ) 5-( 3מגורות ,אורכו גדול לכל היותר פי  3מרוחבו ,לאורכו
צלעות או עורקים ,נושא את אונות הגביע שאינן נושרות ,נפתח ב־  5-3נקבים בבסיסו ,באמצעו או
דקורו .הזרעים זעירים.
 . 1בין כל  2אונות של הגביע ישנה תוספת כפופה או מופשלת
(באופן מלא או חלקי) את הגביע
אחור ,התוספות מכסות
=»2
ואת השחלה (ציורים ) 1985,1983
=־8-
הגביע חסר תוספות כנ״ל
3
 . 2עשבים רב־שנתיים של הרים גבוהים בסיני ובחרמון
עשבים חד־שנתיים =>4
 . 3אורך הכותרת כ־ 1ס״מ ,עולה רק במקצת על אורך הגביע.
הפרחים נישאים על עוקצים נימיים ,צבעם ורדרד־לבן.
( 4ר״ש) צוקים וסלעים .נדיר .אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 1983טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
פעמונית המדבר c. duicis Decaisne
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*. 3

.4

* .4
.5

אורך הכותרת  3-1.5ס״מ ,עולה על אורך הגביע פי . 3-2
הפרחים כמעט יושבים ,צבעם כחול־חיוור.
♦ (ר״ש) מדרונות .נדיר .החרמון.
__________
 $3יולי-אוקטובר .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.
פעמונית אמתית זן הלבנון c . stricta l . var. libanotica (DC.) Boiss.

( )2הכותרת צהובה כצבע הגפרית .צמחי קרקעות חוליות.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! השפלה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות.
 #פברואר-מאי( .ציור  : 1984צילום בעמ׳  .)951טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
פעמונית גפוך1ז suiphurea Boiss.
הכותרת אינה צהובה .צמחים של בתי־גידול שונים מהנ״ל
=5 >3
אונות הגביע מסתיימות באופן פתאומי בחוד דמוי מלען
שאורכו  4-2מ״מ.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ושדות .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 1985טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
פעמ1נית זיפנית strigosa Banks et Solander
אונות הגביע אינן מסתיימות בחוד דמוי מלען כנ״ל => 6
אונות גביע הפרי מפושקות לצורה רמוית כוכב ,קוטרו 2.5-2
ס״מ :עוקץ הגביע כפוף הצדה וכלפי מטה .הכותרת דמוית
פעמון רחב ,כמעט גלגלית ומחולקת לאונות עד לאמצעה או
יותר מזה.
( 4ח״ש) בתות וסלעים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח  :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 1986טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פעמונית כוכבנית steiiaris Boiss.
גביע הפרי אינו כנ״ל .הכותרת דמוית צינור או פעמון => 7
אורך הכותרת  15מ״מ :צבע צינור הכותרת לבן ,צבע אוגן
הכותרת כחול .הגביע מכוסה שערות רכות .העלים התחתונים
בעלי פטוטרת ארוכה.
( 4ח״ש) סדקי סלעים וחומות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל :החרמון ,הגולן.
 >§gמרס-אפריל( .ציור  .) 1987טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פעמונית החומות camptoclada Boiss.

c.

C.

c.

C.
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אורך הכותרת  25-20מ״מ ,צבעה סגול בהיר .הגביע מכוסה
שערות קשות .העלים יושבים או יושבים כמעט.
( 4ח״ש) סלעים ובתה .נדיר .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה  :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
מרס־מאי( .ציור  .) 1988טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

פעמונית ןרושלים hierosolymitana Boiss.

C.

( ) 1עשב רב־שנתי או רו־שנתי זקוף שגובהו  100-40ס״מ
ויותר ,בעל תפרחת דמוית שיבולת או אשכול .אורך.הכותרת
 20-15מ״מ ,צבעה סגול בהיר.
( 4ר״ש או ר״ש) בתה ומדרונות סלעיים .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
<&י אפריל-יוני( .ציור  : 1989צילום בעמ׳  .)943טיפוס הת
פוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פעמונית קפדות c. rapuncuius L.

=» 9
צמחים שונים מהנ״ל
אורך הכותרת  4-3מ״מ ,צבעה כחלחל .העלים המלווים את
הפרחים בעלי  5-3אונות ,לעתים קרובות נגדיים .אונות גביע
הפרי מפושקות בצורת כוכב .עשב חר־שנתי קטן (  0 20-5״מ).
( 4ח״ש) סדקים וכימי קרקע בסלעים ומקומות מוצלים.
מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון.
< $מרס-מאי( .ציור  : 1990צילום בעט׳  .)943טיפוס התפוצה :
יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פעמונית קטנה

C. erinus

*  . 9הכותרת גדולה יותר .העלים המלווים את הפרחים וגביע הפרי
=־> 10
אינם כנ״ל
 . 10עשבים רב־שנתיים של סלעים בהרים גבוהים .הכותרת ארוכה
11
פי שניים מהגביע
 . 10* $עשבים חר־שנתיים .הכותרת אינה ארוכה פי שניים מהגביע
= >

12

 . 11צמחים אפורים ,שעירים .העלים גליים או חרוקים קלות
בשפתם .אורך אונות הגביע שווה כמעט לאורך צינור הגביע.
( 4ר״ש) סדקי צוקים מוצלים .מצוי בכתמים .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל :החרמון.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 1991טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

פעמונית דמשלןאית C. damascena Labill.
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* . 11צמחים קירחים ,לעתים רחוקות בעלי שערות קצרות בבסיס
הצמח .עלי הבסיס בעלי  11-5שיניים גדולות .אונות הגביע
ארוכות פי  3מצינור הגביע.
♦ (ח״ש) סדקי מצוקים מוצלים .נריר מאור .החרמון.
& יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

פעמונית הפשתנית C. cymbaiaria Sm.
 ) 10( . 12הגבעולים זקופים ,מסועפים מאוד בעלי ענפים נימיים
=> 13
* . 12הגבעולים שרועים או מתרוממים ,מזווים מחוספסים פחות
=> 14
 . 13ההלקט חלק .הגביע בעל אונות שאורכן גדול פי  1.5מאורך
צינור הגביע.
♦ (ח״ש) סלעים .נריר .החרמון.
♦ יוני .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

פעמונית קוטשי c. kotschyana a. DC.

* . 13ההלקט בעל קווי אורך דקים .הגביע בעל אונות הגביע
שאורכן פי  4-3מאורך צינור הגביע.
♦ (ח״ש) מדרונות של גבעות .נדיר .בקעת כנרות :הגולן
(סוסיתה).
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1992טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

פעמונית מסעפת C. phrygia Jaub. et Spach
 ) 12( . 14הגבעול שרוע ,ארוך ,מחוספס מאוד ,בעל זיפים מופנים
לאחור .אורך הכותרת  12-10מ״מ .ההלקט קירח ,דמוי חרוט
הפוך ארוך.
♦ (ח״ש) צל סלעים וגדות נחלים ותעלות ,קרקעות לחות.
נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן:
הגולן ,הגלעד.
 $gמרס-מאי( .ציור  .) 1993טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

פעמונית משגגת C. retrorsa Labiii.

* . 14הגבעול מחוספס במקצת לאורך הזוויות ,מסועף מאוד .ההלקט
כדורי ומכוסה שערות זקופות ועדינות.
♦ (ח״ש) סלעים מוצלים .חורש ובתה .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל :בקעת חולה ,הגלבוע.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 1994טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

פעמונית צידונית C. sidoniensis Boiss. et Blanche
אספקלו־יה Legousia

1994

עשבים חר־שנתיים בעלי עלים בלתי מחולקים .הגביע מחולק ער לבסיסו ל־ 5אונות .הכותרת גלגלית
או דמוית פעמון רחב ,בעלת  5אונות ,צבעה כחול ,סגול או לבן .האבקנים  , 5קבועים בבסיס הכותרת:

660

משפחת הפעמוניתיים

הזידים קצרים ,המאבקים חופשיים .השחלה תחתית :הצלקת בעלת ( 3)- 2אונות .ההלקט דמוי סרגל
או מוארך ובעל מקצועות ונפתח בקשוות צרות סמוך לראשו .הזרעים שטוחים ,מבריקים.
 . 1הפרחים יושבים  ) 2-( 1בחיקי העלים לכל אורך הגבעולים.
אונות הגביע של הפרי כפופות כחרמש לאחור ,אורכן כאורך
ההלקט כמעט .הכותרת כרגיל קצרה מהגביע ,אורכה (9-6 )- 3
מ״מ ,צבעה סגול בהיר .ההלקט אינו משונץ בראשו.
♦ (ח״ש) חומות וסלעים מוצלים ,בתה ,גריגה וחודש .מצוי.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע,
מרבד שומרון ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
0.9X
 $gמרס-מאי( .ציור  .) 1995טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

אספקלוץה חךמשית L. falcata (Ten.) Fritsch
(ראה שם נרדף)
* . 1הפרחים ערוכים בתפרחות דו־קרניות ,על פי רוב בחלקו העליון
=> 2
של הצמח .אונות הגביע בפרי אינן כנ״ל
 .2אורך הכותרת  6-3מ״מ ,קצרה מהגביע ,צבעה סגול בהיר.
אונות הגביע צרות והולכות כלפי שני קצותיהן ,אורכן 1/3-1/4
מאורך השחלה ואינו מגיע ל־ 1ס״מ.
נדיר .הגליל העליון ,הרי יהודה.
(ח״ש) שדות.
 .) 1996טיפוס התפוצה :ימ־תיכוניואירו 
אפריל(.ציור
ח סיבירי.
אספקל ת ת הפלאים L. hybrids (L.) Delarbre
\ (ראה שם נרדף)
*  . 2אורך הכותרת  25-8מ״מ ,שווה לאורך הגביע או גדול ממנו.
אונות הגביע דמויות סרגל או אזמל צר ,אורכן עולה על 1/3
=> 3
אורך השחלה
 . 3ההלקט משונץ בראשו .אורך הכותרת  12-8מ״מ ,קטן מאורך
הגביע ,צבעה סגול.
(ח״ש) שדות תרבות או שדות בור ,על קרקעות שונות.
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
♦ מרס-מאי( .ציור  .) 1997טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־

תיכוני ומערב אירנו־טורני.
אספקלוץה נאה
(ראה שם נרדף)

speculum-veneris (L.) ChaixL.

*  . 3ההלקט אינו משונץ בראשו .אורך הכותרת  25-15מ״מ ,עולה
על אורך הגביע ,צבעה סגול בהיר.
♦ (ח״ש) שדות ובתה .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות :הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
 $5מרס-מאי( .ציור  : 1998צילום בעמ׳  .)942טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
אספ?ןלמה מחמשת L. pentagonia (L.) Theii.
(ראה שם נרדף)

פוךנת1ן ( Asyneuma (Podanthum

1998

צמחים רב־שנתיים או דו־שנתיים .העלים דמויי ביצה או דמויי סרגל
ואזמל ,שפתם גלית או משונשנת .הפרחים יושבים או נישאים על
עוקצים קצרים ,יחידים או ערוכים באגודות ,שיבולים או אשכולות.
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הגביע והכותרת בעלי  5אונות ,צבעה כחול; אונות הכותרת דמויות
סרגל על פי רוב ,חופשיות או מאוחות בשליש התחתון .עמוד־
העלי שעיר :צלקות  . 3ההלקט בעל  3מגורות על פי רוב ,נפתח
על ידי נקבוביות צדדיות הנמצאות על יד קדקוד ההלקט או באמצעו.
הסוג נבדל ^? t o M־ Campanulaבעיקר בכותרת המחולקת ל־5
אונות דמויות סרגל.
♦ (ר״ש או ד״ש) מדרונות הרים .נדיר מאוד .החרמון.
& יולי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
פי ת תון אזמלני A. rigidum (Wind.) Grossh.
(ראה שם נרדף)

מ שפחת המןפבים

( compositae (asteraceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,לעתים רחוקות שיחים או עצים .העלים מסורגים ,נגדיים
לעתים רחוקות .הפרחים ערוכים בקרקפות :כל קרקפת עטופה מבחוץ במעטפת המורכבת מדור אחד או
רורים אחדים של עלים או קשקשים (חפי־מעטפת) (ציורים  ;) 2006 , 2005פרחי הקרקפת יושבים על
מצעית משותפת :פני המצעית חשופים או מכוסים מוצים (קשקשים מוארכים) או שערות או זיפים,
לפעמים פני הקרקפת עשויים כעין חלת דבש :פרחי הקרקפת דו־מיניים (מכילים אבקנים ועלי) ,או
חלק מהם חד־מיניים (מכילים אבקנים בלבד או עלי בלבד) ,או חלק מהם עקרים (חסרי אבקנים
ועליים)  :כל פרחי הקרקפת צינוריים (ציור  ,) 2000או כל פרחי הקרקפת לשוניים (ציורים , 2006
 ,)2007או הפרחים הפנימיים של הקרקפת צינוריים והפרחים החיצוניים לשוניים (ציורים .) 2002 ,2001
הגביע חסר או מופיע בראש השחלה בצורת שערות ,זיפים ,או מוצים ,או בצורת נזר או אוזנית.
הכותרת מאוחת עלים וצורתה כעין רצועה (לשון) או צינור שמספר שיניו  5-4או לעתים רחוקות
 . 3-2אבקנים  , 5לעתים רחוקות  ; 4המאבקים מאוחים לצינור (ציורים  )2004 , 2003וכל מאבק
מסתיים בתוספת בולטת של קונקטיב (ציור  .) 2003השחלה תחתית ,עשויה  2עלי שחלה ומכילה
ביצית אחת :עמוד־העלי מחולק בראשו ל־ 2צלקות .הפרי זרעון בעל זרע אחד ועל פי רוב בעל
ציצית היושבת בראשו או נישאת על ניצב (ציורים  2005ג ;) 2188 ,הציצית עשויה שערות (פשוטות או
מנוצות) ,זיפים או מוצים ,או עשויה בצורת נזר או אוזנית (ציורים  2 1 0 5 ,2095 , 2005ו .) 2123 ,הזרע
חסר אנרוספרם .מקום חיבורו של הזרעון למצעית מכונה הילום (.)hiium
להגדרת הסוגים והמינים של משפחה זאת דרושים צמחים בעלי פרחים ופירות גם יחד.
ז.עמוד;עלי

א .מאבקים
מאוחים I
כ.הזירים
שאינם מאוחים־
צינור המאבקים פתוח:

ח.צלקות

ג .פרח לשוני

ב .מצעית
הקרקפת
 .מאבקים
מאוחים

פרח לשוני
(בת משפחת לשוניים):

2004
Ml₪־־ ב .הזירים שאינם
מאוחים
חמשת המאבקים מאוחים:

2006

קרקפת:
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 . 1עשבים חד־ביתיים בעלי קרקפות חד־מיניות :הקרקפות האבקניות מרובות פרחים וערוכות בתפרחות
בקצות הענפים; הקרקפות העלייניות בנות  2-1פרחים ,נמצאות מתחת לתפרחות האכקניות ,והן
־=> 2
בעלות חפי־מעטפת מאוחים העוטפים את הפרחים
* . 1הקרקפות מכילות גם פרחים דו־מיניים וגם פרחים חד־מיניים (או פרחים עקרים ,חסרי אבקנים
=> 3
ועלי) ,או כל הפרחים דו־מיניים
 . 2מעטפת הקרקפות העלייניות בפרי מכוסה שיכים מאונקלים ; חפי־המעטפת של הקרקפות האבקניות
אינם מאוחים.
=> עמ׳  689לכיד Xanthium
*  . 2מעטפת הקרקפות העלייניות בפרי בעלת  7-4בליטות מוארכות! חפי־המעטפת של הקרקפות
׳
האבקניות מאוחים.
=» עט׳  688אמבר 1סןה Ambrosia
=» 98
 ) 1( . 3כל הפרחים לשוניים :לשון הכותרות מסתיימות ב־ 5שיניים
*  . 3לכל הפחות פרחי מרכז הקרקפת צינוריים או נימיים :הפרחים הלשוניים ,אם ישנם ,בעלי
כותרות המסתיימות ב־( 3או  ) 2שיניים .הקרקפות זעירות לעתים ואורכן אינו עולה על  5מ״מ
י=> 4
 .4העלים או חפי־המעטפת או שניהם קוצניים בזמן הפריחה ו /או אחריה (לעתים רחוקות בעלי קוצים
=>5
קטנים)
=־> 33
*  .4העלים או חפי־המעטפת אינם בעלי קוצים בזמן הפריחה ו /או אחריה
העלים ו /או חפי־המעטפת קוצניים פחות או יותראו דוקרניים בקצותיהם =»6
=» 24
*  . 5רק העלים או רק חפי־המעטפת מסתיימים ב ק ק (או חוד דוקרני)
 . 6הקרקפות גדולות(קוטדן  8-4ס״מ) ,מורכבות מקרקפיות קטנות צבורות יחד בצפיפות :כל קרקפית
מכילה  7-5פרחים ועטופה בקשקשים קוצניים אחדים :הפרח המרכזי בלבד פורה ויוצר זרעון יחיד,
יתר הפרחים עקרים :הפרחים העקרים מתקשים בחלקם התחתון ומתחברים אל הפרי ונושרים יחד
עמו כחטיבה אחת .עשב קוצני רב־שנתי בעל שרף חלבי רב ועלים גלדניים רחבים קוצניים
הלופתים את הגבעול .צמח גלגל.
=> עט׳  709עפוגית Gundelia
7
*  . 6הקרקפות פשוטות ,ואם מורכבות ,כל קרקפית בעלת פרח אחד
 . 7הקרקפות מורכבות מקרקפיות בנות פרח אחד ,מרובות ו צ מרו ת :כל פרח מוקף חפים קוצניים ועל
=>8
פי רוב עם ציצה חיצונה של זיפים ארוכים
הקרקפות אינן מורכבות ,בעלות פרחים אחדים או מרובים =9-5
הקרקפת המורכבת מוקפת מעטפת משותפת של חפים דמויי עלים שאורכם כאורך הקרקפת או
יותר מזה .עשבים חד־שנתיים קטנים.
=> עט׳  711עקצוץ Acanthoiepis
*  . 8הקרקפת המורכבת אינה מוקפת מעטפת כנ״ל :המעטפת עשויה מחפים קטנים מאוד ,לעתים קרובות
רמויי דפי ם הכפופים לאחור וחבויים מתחת לקרקפת המורכבת .עשבים קוצניים רב־שנתיים או
בני־שיח.
־־» עט׳  710קפוזץ Echinops
 )7( .9העלים תמימים .הקרקפות בעלות פרחי היקף לשוניים .צבע הפרחים צהוב או כתום => 10
=־> 11
*  .9העלים אינם תמימים .הקרקפות אינן כנ״ל
 . 10זרעוני המרכז עגולים ,פחוסים .חפי־המעטפת החיצוניים דוקרניים.
=> עמ׳  687מוצית Pallenis
* . 10הזרעונים ארוכים ,גליליים ,בעלי חריצי אורך .חפי־המעטפת הפנימיים הופכים דוקרניים עם הבשלת
הפירות .צמחי החרמון.
=־> עמ ׳  713זיפרה Siebera
=> 12
 )9 ( . 11הזרעונים שעירים או צמירים
14
* . 11הזרעונים קירחים
 . 12ציצית הזרעון עשויה מוצים צדים .צבע הפרחים כחול ,לעתים דחוקות לבן.
=> עט׳  712נעצוצית Cardopatium
=> 13
* . 12ציצית הזרעון עשויה זיפים מנוצים .צבע הפרחים אינו כחול ואינו לבן
 . 13חפי־המעטפת הפנימיים ביותר זקופים ,דקים ומוקשים ,ארוכים מהפרחים ובולטים מעליהם (ודומים
במקצת לפרחים לשוניים) ,צבעם צהוב או ורוד־ארגמן .צבע הפרחים צהוב.
=־> עט׳  713קיצנית Carlina
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* . 13חפי־המעטפת הפנימיים אינם מ ״ ל ,קצרים מהפרחים או לעתים רחוקות שווים להם כמעט באורכם.
צבע הפרחים ארגמן ,או ורוד־ארגמן ואם צהוב חיוור או קרם ,הרי אלה צמחי חולות של חוף הים
או צמחי הנגב ובקעת יס־המלח.
=» עט׳  714חרקזף Atractylis
=>15
( ) 11מקום חיבורו של הזרעון אל המצעית נמצא בצדו
=>17
מקום חיבורו של הזרעון אל המצעית נמצא בבסיסו
 . 15ציצית הזרעון בת  2דורים ,דור חיצוני בן  10זיפים ארוכים ודור פנימי  p 10זיפים קצרים יותר.
הפרחים צהובים .צמחים הגדלים בעיקר באזור חוף הים.
=> עט׳  734קוצף Cnicus
=>16
הציצית שונה מהנ״ל
 . 16הציצית עשויה זיפים מנוצים וארוכים בלבד .הגבעולים בעלי קרקפת אחת.
=» עט׳  734קחינית Carduncellus
* . 16הציצית עשויה מוצים בלבד או זיפים מנוצים ארוכים ומוצים קצרים יותר .הגבעולים נושאים
קרקפות רבות.
=> עט׳  733קן ט ם Carthamus
 ) 14( . 17מצעית הקרקפת עשויה תאים תאים כעין חלת רבש (ציור  2181א :בדוק קרקפות בוגרות);
דפנות תאי המצעית קרומיים ,משוננים ,ללא זיפים.
=> עט׳  721חותן Onopordum
* . 17המצעית מכוסה זיפים ארוכים ,שערות או מוצים ,או אם עשויה תאים כעין חלת דבש ,שפת דפנות
=>18
התאים מצוירת בזיפים ארוכים
=>19
יפי הציצית ,לפחות של זרעונים פנימיים ,מנוצים

יפי הציצית של כל הזרעונים אינם מנוצים ,או הזרעונים חסרי ציצית

בשרנית ,עשויה תאים תאים .הקרקפות גדולות מאוד (קוטון
יותר); צבע חפי־המעטפת ארגמן .צבע הפרחים סגול.

=>22
 10-5ס״מ ,אורכן  6ס״מ או

=» עמ׳  726קנרס Cynara
=>20
המצעית אינה בשרנית .הקרקפות אינן כנ״ל
 . 20פרחי ההיקף של הקרקפת עקרים .זיפי הציצית של זרעוני ההיקף אינם מנוצים.
=> עט׳  718נ ך7ןן Notobasis
=־>21
פרחי ההיקף והזרעונים אינם כנ״ל
 . 21חפי־המעטפת מסתיימים ב ק ק מנוצה.
==> עמ׳  3 719ך ק1צן Picnomon
* . 21חפי־המעטפת מסתיימים בקוץ או חור קוצני בלתי מנוצה.
= •5עמ ׳  719קוצן Cirsium
 ) 18( . 22זיפי הציצית מאוחים בבסיסם לטבעת ונושרים כחטיבה אחת .וירי האבקנים שעירים או בעלי
=־>23
פטמות
* . 22זיפי הציצית אינם מאוחים לטבעת ונושרים אחד־אחד ,או אין ציצית .זירי האבקנים קירחים.
= ■0עמ׳  716קוסינןה Cousinia
 . 23זירי האבקנים מאוחים בחלקם .חלקם העליון של חפי־המעטפת עשבוני ,מורחב ,שפתם משוננת
כעין מסרק וקוצנית ובראשם ק ק מוקשה (ציור  ;) 2183קוטר הקרקפת בפריחה  10-6ס״מ .העלים
מבריקים ובעלי עורקים לבנים ולעתים קרובות גם בעלי כתמים לבנים.
=> עט׳  720גז־ילן Silybum
*  . 23זירי האבקנים חופשיים .חפי־המעטפת אינם בעלי שפה קוצנית ומשתנת כעין מסרק.
=־> עט׳  717קחיה Carduus
 ) 5( .24חפי־המעטפת אינם בעלי ק ק בראשם .העלים קוצניים .צמחי מדבר.
=> עט׳  684אפיונה iphiona
=>25
חפי־המעטפת ו /או חפי־המצעית מסתיימים בקוץ או בחוד דוקרני
בעלות פרחי היקף לשוניים לבנים או צהובים :פרחי המרכז

צהובים =־>26

*  . 25הקרקפות חסרות פרחי היקף לשוניים :כל הפרחים צינוריים ,לפעמים הפרחים שבהיקף בלתי
=»27
כונים ובולטים
 . 26הפרחים הלשוניים לבנים .העלים גזוריס־מנוצים.

=> עמ׳  698ק חון Anthemis
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* . 26הפרחים הלשוניים צהובים .העלים תמימים.
=> עמ׳  687מ 1צית Pallenis
 ) 25( . 27חפי־המעטפת החיצוניים מאוחים בבסיסם ומסתיימים בתוספת דמוית עלה :החפים הפנימיים
דוקרניים בקצה.
=> עט׳  687אנרליאה AnviUea
=> 28
* .27חפי־המעטפת אינם כנ״ל
 . 28מקום חיבורו של הזרעון אל המצעית ( )hilumנמצא בבסיסו .בני־שיח בעלי עלי גבעול דמויי
28
=>
סרגל עד נימיים .הזרעים בעלי ציצית עשויה זיפים מנוצים
=>30
 . 2מקום חיבורו של הזרעון אל המצעית נמצא בצרו
 . 29זירי האבקנים שעירים .חפי־המעטפת מסתיימים בקוץ קטו או בחור קשה.
=־■ עמ׳  720אךנין Ptiiostemon
*  . 29זירי האבקנים קירחים .חפי־המעטפת מסתיימים כחוד קוצני שאורכו כאורך החפה.
=> עט׳  717יוריניאה Jurinea
 )28( . 30עשבים רב־שנתיים חסרי גבעול כמעט או בעלי גבעול קצר .הקרקפות גדולות ,יושבות או
כמעט יושבות .העלים ערוכים בשושנת ,גזורים או מחולקיס־מנוצים פעם או פעמיים ,עולים
=»31
באורכם על התפרחת .זיפי הציצית נשירים
=»32
 . 3הצמחים אינם כנ״ל .הציצית אינה נשירה
אחת .הזרעונים שעירים :הציצית עשויה דור
הים .העלים גזורים־מנוצים פעם
פנימי של מוצים קצרים ודורים חיצוניים אחדים של זיפים .פרחי ההיקף של הקרקפת ארוכים
מהפרחים האחרים.
=» עט׳  726ח? 1ית Aegialophila
* . 31צמחים של בתי־גידול אחרים .העלים גזורים־מנוצים פעמיים .הזרעונים קירחים :הציצית עשויה
זיפים בלבד.
=» עמ ׳  725ךךךךת (Serratula (Rhaponticum
 ) 30( . 32הציצית כפולה ,הפנימית עשויה דור אחד של מוצים קצרים שווים ,החיצונית עשויה דורים
אחדים של מוצים או זיפים ארוכים יותר.
־=> עט׳  727דרדר Centaurea
* . 32הציצית עשויה דורים אחדים של מוצים בלתי שווים.
=» עמ׳  725אמפךגואה Amberboa
 )4( . 33חפי־המעטפת בעלי תוספת אדומה־שקופה וארוכה בראשם ,לעתים רחוקות צבע התוספת
כצבע הקש :הקרקפות קטנות ,ערוכות בתפרחת קיצונית צפופה (ציור  2042א) .עלי הגבעול
סורחים ,תמימים .עשבים רב־שנתיים לבניס־צמירים.
=> עט׳  682ךם־המפנים Heiichrysum
=> 34
* . 33חפי־המעטפת אינם כנ״ל .צמחים בעלי צירוף שונה של סימנים
 . 34צמחי מדבר קירחים ,חסרי גבעול כמעט ,בעלי שושנת עלים צמודים אל הקרקע .העלים צרים
וארוכים ,אורכם עולה בהרבה על הקרקפות הצבורות יחד .הציצית כפולה ,החיצונית עשרה
זיפים ארוכים ,הפנימית עשויה מוצים קצרים (לעתים קרובות הקרקפות המרכזיות תת־קרקעיות
ובעלות זרעונים חסרי ציצית).
=> עמ'  680מוצנית Gymnarrhena
=־• 35
* . 34צמחים שונים מהנ״ל
 . 35הקרקפות זעירות (אורכן  5-1.5מ״מ) ,צבורות לקרקפות מורכבות המכונות להלן ״צברים״ .העלים
=־36 -
תמימים .עשבים חד־שנתיים ,אפורים על פי רוב
=» 40
*  . 35הקרקפות אינן צבורות כנ״ל .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח
 . 36זיפי הציצית מנוצים ,בעלי שערות צדדיות ארוכות.
=> עמ׳  680כן־ציצית Lasiopogon
=> 37
*  . 36זיפי הציצית חלקים או מחוספסים ,לפעמים מנוצים רק בקצה ,או הזרעים חסרי ציצית
 . 37חפי־המעטפת שקופים ,קירחים ,דמויי ביצה ,צבעם כצבע קש חיוור :אין חפי מצעית .עשבים
חר־שנתיים זקופים על פי רוב ,בבתי־גירול לחים במדבר.
=» עט׳  681לבדנית Gnaphaiium
=?> 37
* . 37צמחים בעלי צירוף סימנים שונה
 . 38כל פרח עלייני(וכל זרעון) עטוף כולו בחפה מצעית קרומי המקופל לאורכו והמכוסה צמר ארוך.
=ג> עט׳  676גימד Cymbolaena
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*  . 38חפי־המצעית אינם כנ״ל
 . 39זיפי הציצית ,אם ישנם ,מחוספסים או חלקים ,אך אינם מנוצים.
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=» 39

=> עמ׳  677פילגון Filago

* . 39זיפי הציצית בעלי קצה מנוצה.
=־> עמ׳  677מחטנית ifloga
 ) 35( .40עשבים חד־שנתיים קטנים ואפורים ,מכוסים בצפיפות שערות רכות .הקרקפות בעלות פרחים
מעטים ,ערוכות אחת־אחת בחיקי עלים :חפי־המעטפת מנוונים .כל זרעון עטוף בחפה מצעית
שאורכו  7-5מ״מ ,מוקשה ובעל שתי שורות של בליטות דמויות קרן(ציור  2024ב).
=> עט׳  676פתנן Micropus
=>40
שונים מהנ״ל
=>42
נגדיים ,לפחות בחלק התחתון של הגבעול
מסורגים או ערוכים כשושנת =>50
 . 42הציצית עשויה שערות מחוספסות ואינה נשירה .הקרקפות ערוכות בתפרחות גדולות ,מסועפות
כאשכול־סוכך .עשבים רב־שנתיים של ביצות וגדות נחלים.
=» עט׳  672אבפ טוףון Eupatorium
=>43
מחים שתים מהנ״ל
=>44
מצעית חשופה .העלים התחתונים נגדיים לעתים ,השאר מסורגים
=46>5
מצעית מכוסה חפי מצעית .עלי הגבעול נגדיים
 . 44בני־שיח .הזרעונים בעלי  3כנפיים ,אורכם  1ס״מ ,חסרי ציצית.
=> עמ׳  707שלש־פנפות Tripteris
חד־שנתיים .הזרעונים אינם בעלי כנפיים =>45
עשויה כתר קרומי או אוזנית .צמחים של בתי־גירול מלוחים.
=> עמ'  702אזנן Chlamydophora
*  .45הציצית עשויה  5-3קשקשים ,מהם  2-1ארוכים מהשאר .העלים מכוסים בלוטות המפרישות שמן
בעל ריח חזק .חפי־המעטפת מאוחים לכעין גביע דמוי צינור.
=> עמ׳  692טגטס Tagetes
=>47
 )4הזרעונים חסרי ציצית
=»49
רעונים בעלי ציצית ,לפחות הזרעונים הפנימיים
 .47צבע הפרחים לבן.
Eclipta
 691אקליפטה
=> עט׳
=»48
בע הפרחים אינו לבן
 .48העלים בעלי פטוטרות ארוכות.
=־> עט׳  690חמנית Helianthus
*  .48העלים יושבים.
=> עט׳  691גיזוטןה Guizotia
 )46( .49הציצית עשויה  4-2מלענים מכוסי שיכים.
Bidens
עמ׳ 692דושן
=>
*  .49הציצית עשויה  20-8מוצים מצויצים.
=־> עט׳  691גלינסוגה Gaiinsoga
=>51
 )4ציצית הזרעון עשויה שערות או זיפים ,או מוצים יחד עם שערות או זיפים
=־>71
ן ציצית או היא עשויה מוצים בלבד ,או צורתה נזר או אחנית
=>52
מצעית חשופה
=>65
מצעית מכוסה מוצים ,שערות או זיפים ,או בעלת דור מוצים בהיקפה
=>53
קרקפות בעלות פרחי היקף לשתיים .כל הפרחים צהובים
=>56
קרקפות חסרות פרחי היקף לשוניים ,או אם בעלות פרחים לשוניים ,צבעם אינו צהוב
=54-3
ציצית כפולה
=>55
ציצית אינה כפולה
 .54הדור החיצוני של הציצית ע שר מוצים קצרים מאוד מאוחים בחלקם התחתון :הדור הפנימי עשוי
זיפים שבירים ארוכים הרבה יותר.
=> עט׳  685פרעושית Puiicaria
* . 54הדור החיצוני של הציצית עשוי זיפים ,הדור החיצוני עשוי שערות ארוכות יותר.
=> עט׳  673הטרותיקה Heterotheca
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 ) 53( . 55המעטפת מרועפת .ציצית הזרעון עשויה זיפים .המאבקים בעלי תוספת ריסנית־מצויצת
בבסיסם• .
עמ׳  683ט״ין inula
*  . 55המעטפת עשויה דור חפים פנימיים שווים באורכם וחפים חיצוניים קצרים הרבה יותר המהווים
כעין גביעון .הציצית עשויה שערות רכות ועדינות .המאבקים אינם כנ״ל.
=> עט׳  706סביון Senecio
( )52הקרקפות בעלות פרחים דו־מינייםצינוריים בלבד ,ללא פרחים לשוניים .הכותרות בעלות 5
=ג>57
שיניים
* . 56הקרקפות בעלות פרחים דו־מיניים וחר־מיניים ,בעלות פרחי היקף לשוניים או כל פרחי הקרקפת
שווים בצורתם! הפרחים החיצוניים עלייניים ,לשוניים או נימיים ,ערוכים בשורה אחת או בשורות
=»59
רבות
 . 57המעטפת בעלת דור פנימי של חפים שווים באורכם ובעלת חפים חיצוניים קצרים יותר המהווים
כעין גביעון .עשבים חד־שנתיים.
=> עט׳  706סביון Senecio
חפי־המעטפת רעופיםוערוכים בשורות אחדות .בני־שיח=>58
 . 58העלים תמימים ,רוחבם  7מ״מ או יותר .הזרעונים פחוסים.
=> עמ  1(9 684 ,לה (Chiliadenus (Varthernia
* . 58עלי הגבעול גזוריט־מנוצים ל־ 2־ 4אונות נימיות .הזרעונים גליליים.
־=»  OS' 684אפיונה iphiona
לפעמים הפרחים הלשוניים
החיצוניים לשתיים ,ערוכים בדור אחר או ברורים אחדים,
=>60
קצרים מאוד

 . 59הפרחים החיצוניים נימיים ,בעלי  )4-( 3-2שיניים או קטועים בראשם

המעטפת  5-3מ״מ .הכותרות הלשוניות אינן בולטות מעל הציצית,
לבנבן.
* .60
. 61

* . 61

.62

* . 62
.63

=>62
צבען ורוד חיוור או

=>  OS' 674ק;צת Conyza
אורך המעטפת  8-6מ״מ .הכותרות הלשוניות בולטות מעל לציצית ,צבען ורוד ,כחול ,סגול או
61
ארגמן
עשבים קירחים על קרקעות ביצות מלוחות או קרקעות מושקות .כותרות הפרחים הלשוניים זקופות
או מפושקות ,אך אינן כפופות לאחור.
=> עט׳  500אסתר Aster
עשבים דביקים בעלי שערות בלוטיות ושערות פשוטות ,גדלים בבתי־ גידול יבשים .כותרות
הפרחים הלשוניים גלולות לאחור.
■=> עמ  675 ,דוגון Lachnophyiium
( ) 59הקרקפות נישאות יחידות על עוקצים ארוכים קיצוניים .הגבעולים לבנים או אפורים ,מכוסים
שערות צמר מהודקות וצפופות .חפי־המעטפת התחתונים דמויי ביצה .בני־שיח הגדלים על סלעים.
=> עמ׳  681צמרנית Phagnaion
=> 63
י
הקרקפות ערוכות במכבד או באשכול־סוכך ,אינן יחידות
שיחים גבוהים (גובהם  3-1מ׳) הגדלים ליד נחלים .העלים דמויי אליפסה או מוארכים ,רוחבם
עולה ברובם על  1ס״מ.
=> עמ׳  676פלגית Piuchea

*  . 63עשבים רעים חד־שנתיים ,עשבים רב־שנתיים או בני־שיח מדבריים .העלים אינם כנ״ל

=> 64

 . 64המאבקים בעלי תוספת בבסיסם .הקרקפות מעטות ,נישאות על עוקצים ארוכים שאורכם  4-2ס״מ.
הגבעולים קירחים או כמעט קירחים.
=> עט׳  676בלומיאה Blumea
* . 64המאבקים מעוגלים בבסיסם .הקרקפות מרובות! העוקצים קצרים מהנ״ל .הגבעולים מכוסים שערות
צפופות.
=>  OS' 674ק מ ת Conyza
 ) 51( .65ציצית הזרעונים הפנימיים עשויה מוצים קצרים חיפים ארוכים מנוצים בקצותיהם .הפרחים
צהובים .עשבים בעלי קרקפות הנישאות על עוקצים דקים וארוכים.
=> עמ׳  682ליזחז (Leysera (Asteropterus
=> 66
״
*  .65צמחים בעלי צירוף סימנים אחר
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 .66בראש הזרע חריצים קונצנטריים אחדים .חפי־המעטפת קרומיים ,מצויצים כמסרק בצריהם
ומסתיימים במלען .עשבים מדבריים חד־שנתיים נדירים או צמחי חרמון.
=> עמ ׳  724זגיאה Zoegea
=־•67
בראש הזרעון אין חריצים כנ״ל .חפי־המעטפת אינם כנ״ל
=»68
הציצית עשויה זיפים מנוצים ארוכים בלבד

*  . 67הציצית כפולה ,הפנימית עשויה דור יחיד של מוצים (קשקשים) קצרים שווים זה לזה ולעתים
קרובות נוטים זה אל זה ,החיצונית עשויה דורים אחדים של מוצים או זיפים שאורכם עולה
=>69
בהדרגה כלפי המרכז
את הגבעול .עשבים רב־שנתיים
לי הגבעול דמויי ביצה מוארכת ולופתים
קירחים.
=> עמ׳  725ךךךךת Serratula
* . 68צבע הפרחים ארגמן .עלי הגבעול דמויי סרגל צרים .בני־שיח צמריים של צוקי סלעים.
־=> עט׳  720א תין Ptilostemon
 )67( .69צבע הפרחים ארגמן .צבע הציצית ארגמן כהה ער שחרחר .עלי הגבעול גזוריס־מנוצים לאונות
צרות דמויות סרגל משוננות במשור .ההילום דמוי סרגל כמעט.
=> עט׳  724דחיית Crupina
אינו דמוי סרגל=>70
ם צהוב או ורוד .הציצית והעלים אינם כנ״ל .ההילום
 . 70הציצית הפנימית עשויה שורה אחת של מוצים קצרים שווים זה לזה.
■=> עמ׳  727זיחיר Centaurea
*  . 70הציצית הפנימית עשויה שורת מוצים קצרים המתאחים בצד אחד ל מ ק גדול.
=> עמ׳  726מנטיסלקה Mantisalca
 ) 50( . 71הקרקפות בעלות פרחי היקף לשוניים העולים על פי רוב באורכם על הפרחים הצינוריים
=> 72
*  . 71הקרקפות בעלות פרחים צינוריים בלבד ,אך בחלק מהמינים פרחי ההיקף גדולים מהפרחים
=>85
האמצעיים ובחלקם הם בלתי נכונים
=»73
הפרחים הצינוריים צהוב
יים לבן או סגול חיוור :צבע
*  . 72צבע כל הפרחים צהוב או כתום (לעתים רחוקות צבע הפרחים הלשוניים קרם ובסיסם צהוב) ,צבע
=־>77
הפרחים האמצעיים לפעמים חוס־ערמוני
=־>74
המצעית חשופה
=>76
המצעית נושאת חפי־מצעית ,לפחות בחלקה המרכזי(העליון)
 . 74העלים תמימים ,חרוקים או משוננים.
=־> עמ׳  672חננית Beilis
=>75
העלים גזורימ־מנוצים
הארץ .הזרעונים בעלי נזר קרומי־שקוף או בעלי
הגדלים בגלילות הצפוניות של
אוזנית שקופה.
=> עמ'  133 701נגית Tripleurospermum
* . 75עשבים חד־שנתיים .כל הזרעונים חסרי ציצית או הזרעונים שבהיקף הקרקפת בעלי נזר או אוזנית.
=> עמ׳  33 700ונג Matricaria
 ) 73( . 76בסיס הכותרת של הפרחים הצינוריים מתמשך כלפי מטה ברמות קרן מוארכת או אזמל
ומכסה בצד אחד חלק גדול של הזרעון(ציור  2107ה) .צמחי קרקעות חוליו ת(חול־ח מר ה) במישור
החוף.
=> עט׳  682קחונית Ormenis
*  . 76בסיס הכותרת אינו כנ״ל.
=> עמ׳  692קחון Anthemis
=>78
( ) 72המצעית מכוסה חפי־מצעית
המצעית חשופה

=>83

העלים תמימים או משוננים או חתוכים בשפתם .חפי־המעטפת החיצוניים דמויי עלה ,ארוכים
מהחפים הפנימיים.
=> Asteriscus 3319 688 'OS
=>79
העלים גזורים או מחולקים  3-2פעמים לאונות צרות .חפי־המעטפת אינם כנ״ל
=־־80
הקרקפות קטנות (קוטרן  5מ״מ לכל היותר) ,ערוכות באשכול־סוכך
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=» 81

*  . 79הקרקפות יחידות ,קוטרן  1ס״מ או יותר
 . 80חפי־המעטפת של הקרקפות רקים וקרומיים ,אינם ירוקים ואינם שווים באורכם.
=> עמ׳  699אכיליאה Achillea
*  .80חפי־המעטפת של הקרקפות עשבוניים ,ירוקים ,שווים כמעט באורכם.
= >3עט׳  690פךתני1ן Parthenium
 )79( . 81הזרעונים גליליים או מזוותים לאורכם ,מגובששים.
=> עט׳  692קחון Anthemis
=82 -3
*  .81הזרעונים פחוסים ואינם מגובששים
 . 82הזרעונים חסרי כנפיים .העלים רמויי סרגל בהיקפם ,גזוריס־מנוצים לרוחבם לאונות צפופות
ומרועפות ,כל אונה מחולקת ל־  5-3אונניות דמויות ביצה ומסתיימות בקוץ זעיר.
=> עט׳  699אכיליאה Achillea
*  .82הזרעונים (לפחות זרעוני ההיקף) בעלי כנפיים רחבות .העלים דמויי ביצה מוארכת בהיקפם
גזורים־מנוצים פעמיים לאונניות צרות דמויות סרגל ,שונות מהנ״ל.
=> עט׳  698ק ח רנ ה Anacycius
 )77( . 83הפרחים שבמרכז הקרקפת דו־מיניים למראה ,אך אבקניים בתפקידם ונושרים אחרי הפריחה.
הזרעונים שונים ברובם זה מזה בגודל ובצורה ,כפופים פנימה ,לעתים קרובות בעלי מקור וכולם
חסרי נזר.
=־• עמ ׳  708צפ תי־ ח תול Calendula
* . 83הפרחים שבמרכז רו־מיניים ,פורים .הזרעונים חסרי מקור ,שווים זה לזה באורכם ,ואם שונים
=> 84
במקצת באורכם בעלי נזר בראשם
 . 84בני־שיח .הפרחים הלשוניים מעטים ,קצרים מאוד ,בלתי ניכרים .הזרעונים שווים זה לזה בצורתם.
=> עט׳  704פךחךצי ת (Tanacetum (Pyrethrum
*  . 84עשבים חר־שנתיים .הפרחים הלשוניים מרובים ,ארוכים מהמעטפת .זרעוני ההיקף שונים בצורתם
מזרעוני המרכז.
=> עמ׳  703ך 1ךצית Chrysanthemum
 )71( . 85פרחי ההיקף גדולים בהרבה משאר הפרחים ובולטים! צבע כל הפרחים כחול ,כולם צינוריים.
הזרעונים חסרי ציצית .חפי המעטפת מצויצים.
■=> עמ׳  727דרדר Centaurea
=>86
 . 85צמחים בעלי צירוף שונה של סימנים
מחולקים=>87
עלים תמימים ,משוננים ,גליים או משוננים כמשור בשפתם ,אך אינם
=>91
*  . 86העלים מחולקיס־מנוצים לאונות או גזוריס־מנוצים פעם או פעמיים
יחידות ,נישאות על
רעונים בעלי ציצית העשויה  15-5מוצים חדים או דמויי מלען .הקרקפות
=<> 88
עוקץ ארוך למדי
* . 87הזרעונים חסרי ציצית או בעלי ציצית ברמות נזר או אחנית קרומית .הקרקפות אינן כנ״ל => 89
 . 88פרחי ההיקף העלייניים פורים ,נכונים.
=» עט׳  712שחיעיה Chardinia
*  . 88פרחי ההיקף העלייניים עקרים ,דו־שפתניים.
=> עמ' ( 712פשוש Xeranthemum
 ) 87( . 89קוטר הקרקפות  3-2ס״מ ! חפי־המעטפת החיצוניים מאוחים בבסיסם.
=> עט׳  687אנויליאה AnvQiea
=> 90
*  . 89הקרקפות קטנות יותר ,קוטרן  1-0.3ם״מ! חפי־המעטפת אינם כנ״ל
 . 90קוטר הקרקפות  9-6מ״מ .בסים צינור הכותרת מצויד ב־ 2אוזניות ,מתקשה והופך לגוף ספוגי
העוטה את קצהו העליון של הזרעון .בני־שיח של חולות חוף הים ,גובהם  40-15ס״מ.
=> עט׳  700לבנונית Otanthus
*  . 90קוטר הקרקפות  5-3מ״מ .הזרעון חשוף .בני־שיח של ערוצי ואריות במדבר ,גובהם  100-50ס״מ.
=> עט׳  699אכילאה Achillea
 )86( .91הזרעונים בעלי ציצית העשויה מוצים ארוכים .הפרחים ורודים ,או צבע הפרחים שבהיקף
כחול ושל הפרחים המרכזיים זהוב.
= o s >5׳  725אמפרפואה Amberboa
=> 92
*  .91הזרעונים חסרי ציצית או בעלי אוזנית או נזר קצר .כל הפרחים צהובים
 .92המצעית מכוסה חפי־מצעית.

=> עמ׳  692קחון Anthemis
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=>93
המצעית חשופה או שעירה או מכוסה פטמות
=־>94
שיחים או בני־שיח .הזרעונים חסרי ציצית או בעלי נזר קצר מאוד
=>95
עשבים חד־שנתיים .הזרעונים חסרי ציצית או בעלי אוזנית קרומית שקופה
העלים צרים ,מוארכים ,גזוריס־מנוצים לאונות דמויות סרגל :האונות מחולקות־מנוצות לאונניות
של סלעים
נזר משונן קצר מאור .בני־שיח אפורים
במדבר.
=־> עט׳  704פן־חךצית Tanacetum
העלים אינם כנ״ל .הזרעונים חסרי נזר .שיחים או בני־שיח של ערבות או חולות.
=> עט׳  704לענה Artemisia
=>96
( ) 93אורך הזרעונים  2-1.5מ״מ ,בראשם אוזנית קרומית
=>97
אורך הזרעונים  1מ״מ ,חסרי ציצית או לעתים רחוקות בעלי אוזנית קרומית
הזרעונים שווים ,בעלי  2חריצי אורך בצדם הפונה אל המרכז.
=> עט'  701ב13נגית (Tripleurospermum (Chamaemelum
הזרעונים אינם שווים וחסרי חריצים.
=> עט׳  702אהר1נסונןה Aaronsohnia
( )95הזרעונים גליליים כמעט ,בעלי  3צלעות ברורות.
=> ענ Matricaria M133 700 7
הזרעונים פחוסים פחות או יותר ,חסרי צלעות.
=> עט׳  702קוטולה Cotuia
( ) 3העלים וחפי־המעטפת קוצניים .הגבעולים בעלי כנפיים קוצניות.
=־> עט׳  734חוח Scoiymus
=>99
העלים וחפי־המעטפת אינם קוצניים .הגבעולים אינם בעלי כנפיים קוצניות
 3-2מ״מ:
המעטפת .הזרעונים חסרי מקור ,אורכם
צבע הפרחים תכלת ,אורכם גדול מאורך
מאוד וזיפים.
עט׳  735עילש Cichorium
=> 100
*  . 99צמחים שונים מהנ״ל
=> 101
 . 100הזרעונים חסרי ציצית או בעלי נזר קצר
=־> 104
* . 100כל הזרעונים או חלק מהם בעלי ציצית העשויה שערות ,זיפים או מוצים
 . 101העלים דמויי סרגל או נימיים ,תמימים .הזרעונים מעטים ,גליליים ,דקים ,כפופים כלפי פנים,
מצוידים בטור ארוך של שיכים ,כראשם  9-7שיכים כפופים לאחור .צמחי מדבר.
=> עט׳  737קלפינןה Koeipinia
=־> 102
* . 101צמחים שונים מהנ״ל
 . 102המעטפת של קרקפות הפירות מפושקת בצורת כוכב .אורך זרעוני ההיקף  0 2-1״מ :הזרעונים
שבמרכז קצרים יותר ,כפופים בחוזקה או דמויי סליל או טבעת.
=> עט׳  737פוכבן Rhagadiolus
* . 102חפי־המעטפת של קרקפות הפירות נוטים זה אל זה או נטויים במירת־מה החוצה .זרעוני ההיקף
=> 103
קצרים מהנ״ל
 . 103הזרעונים מתחדדים והולכים כלפי בסיסם ,קירחים ,חסרי נזר.
=> עט׳  736לפסנה Lapsana
* . 103הזרעונים מתחדדים והולכים כלפי קדקודם ומסתיימים בנזר דמוי ספל! לפחות הזרעונים הפנימיים
מכוסים שערות קצרות.
=> עמ ׳  738גח־יולוס Garhadioius
 ) 100( . 104הציצית (לפחות של הזרעונים הפנימיים) עשויה מוצים בלבד או מוצים וזיפים או הציצית
=־> 105
צורתה נזר דמוי ספל
=> 107
* . 104הציצית עשויה שערות מנוצות או בלתי מנוצות ,או זיפים
 . 105ציצית הזרעונים הפנימיים (בקוקפות הנישאות על עוקצים) עשויה  7-5מוצים המסתיימים
במלענים ארוכים .חפי־המעטפת קרומיים.
=» עט׳  735איזן־הגךי Catananche
=> 106
* . 105הציצית וחפי־המעטפת אינם כנ״ל
 . 106כל הזרעונים ישרים :ציצית זרעוני ההיקף עשויה מוצים קצרים אחדים; הציצית של שאר הזרעונים
עשויה מוצים ארוכים וזיפים.

=> עט׳  737חזתרת Hyoseris
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* . 106זרעוני ההיקף או כל הזרעונים כפופים פנימה ובעלי ציצית קצרה דמוית ספל ,משוננת באופן
בלתי רגולרי .עוקץ התפרחת חלול ,דמוי שופר.
=> עמ ׳  738שופ ת ת Hedypnois
( ) 104הציצית ,לפחו ת של אחדים מהזרעונים ,עשויה זיפים מנוצים באופן ברור=>108
הציצית עשויה שערות או זיפים בלתי מנוצים (לפעמים מחוספסים)=>116
 . 108המצעית בעלת מוצים ארוכים ,נשירים .עשבים חד־שנתיים.
=» עט׳  738היפוכריס Hypochoeris
* . 108המצעית חסרת מוצים ,לעתים קרובות עשויה כחלת רבש .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או
=>109
בני־שיח
חפי־המעטפת רומים זה לזה ושווים באורכם ,כרגיל ערוכים בשורה אחת=>110
חפי־המצעית ערוכים ב־ 2או יותר רו ת ם ,מרועפים באופן ברור ,או שוניםזה מזה בגודל ו/ו או
מהווים כעין גביע של חפים קצרים ומלבדם2-1
המעטפת
כמעט זה לזה באורכם=>112
חפים פנימיים ארוכים יותר ושווים
 . 110חפי־המעטפת מאוחים בחלקם התחתון .הזרעונים שווים זה לזה ,פחוסים ומכוסים גבשושים;
המקור נבוב ובעל מפרק בבסיסו בו הוא ניתק מהזרעון.
=> עט׳  739אזנב Urospermum
■=>111
* . 110חפי־המעטפת והזרעונים שונים מהנ״ל
 . 111ציצית זרעוני ההיקף עשויה  5זיפים אשונים מחוספסים (לא מנוצים) 2 ,מהדפים קצ ת ם כרגיל
בהרבה מהשאר (לשאר הזרעונים ציצית מנוצה).
=> עמ׳  743זקן־הפב Geropogon
* . 111ציצית כל הזרעונים עשויה זיפים מנוצים מרובים.
=> עט׳  742ז_קךהתיעז Tragopogon
 ) 109( . 112חפי־המעטפת החיצוניים  5-3במספר ,רמרי ביצה ודמויי לב בבסיסם; הפנימיים דמויי
סרגל ער אזמל וערוכים כ־  2-1רו ת ם .הזרעונים בעלי מקור :המקור נימי ושביר .עשבים
חר־שנתיים בעלי שערות סמורות ארוכות.
=־ -עמ'  742תולענית Helminthotheca
=> 113
* . 112חפי־המעטפת החיצוניים אינם כנ״ל
 . 113השערות הצדדיות של זיפים סמוכים של הציצית שזורות זו בזו :הזרעונים חסרי מקור ואינם
הולכים ורקים כלפי חלקם העליון.
=> עט׳  744החיופנץ Scorzonera
* . 113השערות הצר תות של זיפים סמוכים של הציצית אינן שזורות זו בזו ולעתים קרובות נשירות! כל
הזרעונים או הפנימיים שבהם בעלי מקור ברור או הולכים ודקים כלפי חלקם העליון =114 >:
 . 114עשבים רב־שנתיים של בתי־גירול ים־תיכוניים ,בעלי ציצת שורשים מעובים .הגבעולים נושאים
קרקפת יחירה .כל העלים ערוכים כשושנת ואינם מחולקים .שערות הציצית של הזרעונים שבהיקף
אינן מנוצות.
=3־ עט׳ Thrincia TO3M 740
=> 115
* . 114עשבים חר־שנתיים בעלי צירוף שונה של סימנים
 . 115העלים מחולקיס־מנוצים או גוותם־מנוצים ,אונותיהם נימיות בראשן ומשולשות בבסיסן .צמחים
קירחים כמעט ,חסרי זיפים מאונקלים בראשם.
= OS' 739 >5שן־ד 1א ת Leontodon
* . 115העלים אינם כנ״ל .צמחים בעלי זיפים מאונקלים בראשם.
=» עט׳  740מ ר ת ת Picris
 ) 107( . 116כל הזרעונים או הזרעתים הפנימיים בעלי ציצית העשרה מוצים או זיפים קצ ת ם וארוכים.
=>  o s׳  736קיטה Toipis
* . 116כל הזרעונים או הזרעונים הפנימיים בעלי ציצית העשרה שערות רכות ,לפעמים השערות מעורבות
=> 117
בזיפים מעטים דקים ונ שיתם
=» 118
 . 117הזרעונים חסרי מקור ,לפעמים הם הולכים ודקים כלפי חלקם העליון
* . 117הזרעונים ,לפחות הפנימיים ,מסתיימים במקור שאורכו כמעט כאורך הזרעון גופא או ארוכים
=123 >3
ממנו
 . 118עלי הגבעול האמצעיים או העליונים סורחים ,ובסיסיהם נראים כפסים ירוקים לאורך פרקי הגבעול
(ברומה לציור  .)28מספר הפרחים בקרקפת .8-4
= -3

עט׳  749חסה Lactuca
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=»119

 . 119בני־שיח של מצוקים מוצלים במדבר ,בעלי ענפים צעירים שצבעם כצבע שנהב .העלים רכים.
הזרעונים מוארכים ,דמויי פריסמה כמעט ,אורכם  4-3.5מ״מ :הציצית נשירה ועשויה שערות
מחוספסות חספוס קל.
=> עמ׳  738מרור Sonchus
=> 120
* . 119עשבים ,לעתים רחוקות בני־שיח קוצניים ,שונים מהנ״ל
 . 120הזרעונים החיצוניים כהים ,בעלי  4או  5מקצועות ,מקומטים־מגובששים עמוקות לרוחבם ובעלי
 5-4חריצי אורך :הזרעונים הפנימיים חיוורים ,ארוכים יותר ,דמויי חרוט הפוך וחלקים כמעט:
שערות הציצית מאוחות לטבעת בבסיסן ונושרות לאחר ההבשלה כחטיבה אחת.
=> עט׳  752ממריו Reichardia
=>121
הזרעונים והציצית שונים מהנ״ל

 . 121הזרעונים קטועים בראשם .העלים ,אונות העלים והשיניים בשפתן בעלי קצה סחוסי ל ק  .עשבים
קירחים ,על פי רוב של מדבר.
=> עמ 746 ,לונאה Launaea
=>122
הזרעונים אינם קטועים כי אם צרים כלפי ראשם .העלים אינם כנ״ל
ציצית הזרעון אינה

מרועפת :החפים החיצוניים נעשים נפוחים בבסיסם עם ההבשלה.
נשירה ,ועשויה קבוצות של שערות דקות ורכות וגם זיפים נשירים יחידים.
=> עט׳  748מו1ר Sonchus
החפים החיצוניים אעם
ערוכים בכעץ גביע ,לעתים רחוקות רעופים במידת מה!
כנ״ל .הציצית עשויה שערות רכות בלבד ,נשירה או שאירה.
=> עט׳  752ניסנית Crepis
 ) 117( . 123הזרעון בעל גבשושים או זיזים בחלקו העליון(כ מו בציור  2270ב); בסיסו של מקור הזרעון
124
מוקף מיזים העליונים ביותר
■=> 125
* . 123הזרעונים אינם כנ״ל
. 124
*. 124

. 125

*. 125

כל העלים ערוכים בשושנת ,מרובים .הקרקפות יחידות בראשי גבעולים ,בעלות פרחים מרובים.
=> עט 746 ,שנן Taraxacum
.׳
העלים אינם ערוכים בשושנת .הקרקפות בעלות  12-8פרחים ונישאות לאורך ענפים גבוהים
ודקים.
=> עט׳  745פונךרילה Chondriiia
( ) 123צמחים דו־שנתיים של החרמון ,מכוסי בלוטות ובעלי פקעת כדורית באדמה .צבע הפרחים
ל ק־ צ ה ב הב .הזרעונים שחורים ,גליליים ובעלי צלעות אורך ,ומסתיימים במקור ל ק ארוך.
=» עט'  751חסנית Cephalorrhynchus
=־> 126
צמחים שונים מהנ״ל

 . 126צמחים קירחים ,לפעמים מכוסים שיכים בחלקם התחתון .הקרקפות בעלות  15-8פרחים ,ואם
מספר הפרחים גדול מזה ,צבע הפרחים סגול חיוור! חפי־המעטפת מרועפים .הזרעונים שווים זה
לזה ,פחוסים בגבם! זרעוני ההיקף אינם עטופים ב חפי־ ה מ ע טפ ת
=> עט׳  749חסה Lactuca
* . 126צמחים שעירים לגמרי או בחלקם .הקרקפות בעלות פרחים מרובים! חפי־המעטפת אינם מרועפים.
צבע הפרחים צהוב .הזרעונים על פי רוב בני שתי צורות! זרעוני ההיקף עטופים כל אחד בחפה
מעטפת וכרגיל שונים בצורתם מזרעוני המרכז.
= >3עט׳  752ניסנית Crepis

בת־מעזפחת הצנ 1ףי ם
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כל הפרחים צינוריים ,או פרחי ההיקף לשוניים ופרחי המרכז צינוריים.
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אבפטויןילן Eupatorium
עשבים רב־שנתיים ,מעוצים בבסיסם ,בעלי עלים נגדיים .הקרקפות
ערוכות באשכול־סוכך קיצוני! המעטפת גלילית וחפי־המעטפת
רעופים פחות או יותר! המצעית חשופה .כל הפרחים דו־מיניים,
צינוריים ,צבעם ורוד ,ארגמן חיוור או לבן .הזרעונים בעלי צלעות!
הציצית עשויה דור אחד של שערות מחוספסות ,אינה נשירה.
♦ (ר״ש) ביצות וגרות נחלים .מצוי .השרון ,פלשת ! הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
בקעת יס־המלח! הגולן.
<& יולי-אוקטובר( .ציור  .) 2008טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
א?פטוךיון הבצות e . cannabinum l .

חננית Beilis
• •T
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים ערוכים בעיקר בשושנת .הקרקפות יחידות בראש גבעול חסר
עלים או על גבעולים מועטי עלים ,בעלות פרחי היקף לשוניים שצבעם לבן ,סגול חיוור או ורוד
ופרחי מרכז צינוריים צהובים! חפי־המעטפת ירוקים ,ערוכים ב־  2-1דורים! המצעיח חשופה ,רמוית
חרוט .הפרחים הלשוניים עלייניים! הפרחים הצינוריים דו־מיניים .הזרעונים פחוסים ,דמויי ביצה הפוכה
וחסרי ציצית.
 . 1עשב חד־שנתי ננסי ,גובהו  12-5ס״מ .הגבעולים נושאי עלים
על פי רוב .הקרקפות קטנות ,קוטרן אינו עולה כרגיל על 1.5
ס״מ.
♦ (ח״ש) מקומות לחים וקרקעות כבדות .נדיר מאוד ,אך
מופיע בקבוצות .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון! הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ! בקעת חולה ,הגלבוע !
הגולן ,הגלעד.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 2009טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
חננית חד־שנתית . annua L.
* . 1עשבים רב־שנתיים .כל העלים ערוכים בשושנת בבסיס הגבעול.
הקרקפות נישאות על עמודים חסרי עלים ,קוטרן  3-1.5ס״מ
= >

ב .פרח
לשוני

6.5X

2

 . 2טרף העלים מוארך ודמוי מרית ועובר בהדרגה לפטוטרת (ציור
 .)2015חפי־המעטפת שעירים במידת מה ,חלקם העליון ריסני.
♦ (ר״ש) בתה ים־תיכונית .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,הגלבוע! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& נובמבר-מרס( .ציורים  ! 2015 , 2010צילום בעט׳ .)970
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
דוננית הבתה B. silvestris Cyrill.
(ראה שם נרדף)

*  . 2טרף העלים ר מ ר ביצה הפוכה ועובר באופן פתאומי לפטוטרת.
המחצית העליונה של חפי־המעטפת קירחת כמעט בצרה החיצוני.
♦ (ר״ש) מקומות לחים ,בתה וחודש .נדיר .הגליל העליון,
שומרון ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן,
הגלעד.
& דצמבר-אפריל( .ציורים  .) 2014 , 2011טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי.
חננית רב־שנתית B. perennis L.
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הטר1תי?ןה Heterotheca
עשבים זקופים בעלי עלים מסורגים .הקרקפות בעלות פרחי היקף
לשוניים ופרחי מרכז צינוריים ; חפי־המעטפת צרים ,רעופים :המצעית
חשופה ועשויה כחלת דבש .כל הפרחים צהובים; הפרחים הלשוניים
עלייניים ,פורים ,ערוכים בדור אחר! הפרחים הצינוריים רו־מיניים
ופורים או לפעמים אבקניים .זרעוני ההיקף עבים ,בעלי  3מקצועות,
חסרי ציצית או בעלי ציצית נשירה :זרעוני המרכז פחוסים ,בעלי
ציצית בת  2דורים ,חיצוני קצר עשוי זיפים ופנימי ארוך יותר ועשוי
שערות.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקע חולית ,צדי דרכים ,בתי־גדול מופרעים.
נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,הכרמל.
& מרס-דצמבר( .ציור  : 2012צילום בעט׳  .)947טיפוס התפוצה:
אמריקאי.
פליט תרבות שהוכנס מארצות־הברית למטרה של ייצוב חולות.
הטרותיקת ד 1ח 1ל 1ת H. subaxillaris (Lam.) Britton et Ruoby

אסתר Aster
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים תמימים בדרך כלל .חפי־המעטפת רעופים :המצעית חשופה.
פרחי ההיקף לשוניים ,עלייניים או עקרים ,צבעם שונה במינים שונים ,אינו צהוב! פרחי המרכז צינוריים,
רו־מיניים .הזרעון פחוס ,חסר מקור :הציצית עשויה  3-1דורים של זיפים.
 . 1הפרחים הלשוניים ערוכים ב־  2-1דורים ,אורכם  18-15מ״מ,
בולטים בהרבה מעל הציצית ,צבעם כחול ,סגול או לבנבן:
הפרחים הצינוריים צהובים ומרובים מהפרחים הלשוניים .עשבים
רב־שנתיים קצרי־חיים.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות .נדיר .עמק עכו.
 38אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 2013טיפוס התפוצה  :אירו־
סבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
אסתר הבצות A. tripoiium L.
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* . 1הפרחים הלשוניים ערוכים ברורים אחדים ,קצרים בהרבה
מהנ״ל ,בולטים במקצת מעל הציצית או אינם בולטים מעליה,
צבעם סגול חיוור או ארגמן! הפרחים הצינוריים מועטים
מהלשוניים במספר ,ראשיהם נוטים לארגמן .עשב־רע חד־
שנתי.
♦ (ח״ש) בתי־גידול מופרעים ,אשפתות ,צדי דרכים ,קרקעות
מושקות או מלוחות ולחות .נ פ ק מאוד .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יט־המלח ,הערבה! הגולן.
 $8אפריל-נובמבר( .ציור  .) 2016טיפוס התפוצה :צפון אמ 
ריקאי.
צמח גר ,הגיע ל א ק לפני שנים ספורות ומתפשט במרה רבה.
אסתר מחנעני A. subuiatus Michaux

לןיצת Conyza
או לפעמים בני־שיח .הקרקפות מרובות ,קטנות בדרך כלל ,ערוכות במכבדים! חפי־המעטפת רעופים!
המצעית חשופה ושטוחה ועשויה כחלת דבש .פרחי ההיקף עלייניים ,מרובים ,בלתי ניכרים ,לשוניים,
דמויי רצועה או נימיים ,ערוכים ברורים רבים ,צבעם ורוד חיוור או לבנבן! פרחי המרכז מועטים,
יי־תיניים (ומתפקדים כאבקניים) ,צינוריים ובעלי  5-3שיניים .הזרעון פחוס פחות או יותר ,שעיר כרגיל,
סר מקור! הציצית ע שרה דור אחר (או  )2של זיפים שבירים (ציור  2017ב).

8x,
וביצה הפוכה ,בעלי  5-3אונות בראשם,
בהדרגה לפטוטרת בבסיסם .עשבים רב־
של סלעים במדבר .צבע הפרחים צהבהב.
סלעים במדבריות וערבות .נדיר .הר הנגב!

 . 1העלים דמויי מרית
דמויי יתר ועוברים
שנתיים או בני־שיח
♦ (ב״ש או ר״ש)
אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2017טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
קיצת שלש־אונות . triloba Decaisne
(ראה שם נרדף)
העלים אינם כנ״ל ,תמימים או משוננים .עשבים חר־שנתיים
י=>

2

העלים קירחים או ריסניים בשפתם .חפי־המעטפת קירחים או
כמעט קירחים .אורך הזרעון כולל ציצית  3.5-3מ״מ .צבע
הצמח ירוק .היחיד מבין שלושת מיני קיצת שלקרקפותיו פרחים
לשוניים לכנים ,קטנים אך ברורים.
♦ (ח״ש) עשב־רע בבתי־שלחין ובבתי־גידול מופרעים .נ פ ק
מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה! החרמון ,הגולן.
& יוני-ספטמבר( .ציור  ! 2018צילום בעט׳  .)975טיפוס
 2.5X״
ד .פרח
התפוצה :צפוני — טרופי.
צינורי
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הצפונית! נצפה לראשונה בארץ
ב־ 1940ומתפשט במהירות.
canadensis (L.) CronquistC.
קתנת קנדית
(ראה שם נרדף)
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*  . 2העלים וחפי־המעטפת מכוסים שערות צפופות למדי וצבע
הצמח אפרפר .אורך הזרעון כולל ציצית ( 4־) 4.5־ 5.5מ״מ
=־> 3
 . 3עלי הגבעול האמצעיים דמויי אזמל ,משוננים ,רוחבם 20-7
מ״מ .המצעית של קרקפת בשלה עשויה כחלת־דב ש .גובה
הצמח  300-50ס״מ.
♦ (ח״ש) עשב־רע במקומות מושקים ,בצרי דרכים ובבתי־
גידול מופרעים .נפוץ מאוד .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן.
& יוני-ספטמבר( .צילום בעט׳  .)974טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הדרומית :התפשט בעולם הישן
ובייחוד באזור הים־התיכון .נראה לראשונה בא  pבסוף שנות
ה־ 50ומתפשט במהירות.

קיצת מלבינה C. albida Sprengel
*  . 3עלי הגבעול האמצעיים רמויי סרגל צר ,תמימים או לפעמים
משוננים ,רוחבם מגיע רק לפעמים ל־  6מ״מ .המצעית מכוסה
גבשושים זעירים .גובה הצמח  100-20ס״מ.

♦ (ח״ש) עשב־רע בבתי־שלחין ,במקומות אשפה ,בצדי
דרכים ובבתי־גידול מופרעים .נפוץ מאוד .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבד יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,אדום.
 $gאפריל-נובמבר(פרטים בודדים פורחים מצויים כל השנה).
(ציור  : 2019צילום בעט׳  .)975טיפוס התפוצה  :צפוני — טרופי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה התפשט בעולם הישן ובייחוד באזור
היפ־התיכון.

בין שלושת המינים החר־שנתיים של קיצת מצויים בני־כלאיים.
קחנת מסלסלת C. bonariensis (L.) Cronquist
(ראה שם נרדף)

וו גון Lachnophyllum
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים מדיפי ריח .העלים תמימים,
יושבים כרגיל .חפי־ המעטפת רעופים .המצעית חשופה .הפרחים
הלשוניים עלייניים וערוכים ברורים אחדים ,צבעם ורוד עד סגול:
הפרחים הצינוריים דו־מיניים ,בעלי  5שיניים ,צהובים .הזרעון פחוס
וראשו מוצר .הציצית עשויה דור אחד של זיפים רבים ,מחוספסים
ומאוחים בבסיסם והפרחים אינם בולטים כמעט מעליה.
♦ (ד״ש) שרות בור ,קרקעות כבדות ,בתי־גידול מופרעים .נדיר.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה.
& יולי-אוקטובר( .ציור  .) 2020טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
דוג1ן ירושלמי L. noaeanum Boiss.
(ראה שם נרדף)
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בלומיאה Blumea
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ( ב א ח) .הקרקפות ערוכות בת
פרחת מסועפת :חפי־ המעטפת רעופים ,דמויי סרגל ,מחוררים:
המצעית חשופה ,שטוחה .פרחי ההיקף עלייניים ,צינורייפ־נימיים,
בעלי  3-2שיניים ,ערוכים ברורים רבים :פרחי המרכז דו־מיניים
או לפעמים עלייניים ,צינוריים רחבים ,בעלי  5שיניים .צבע כל
הפרחים צהוב .הזרעון גלילי כמעט ,שעיר :הציצית עשויה דור
אחד של שערות מחוספסות.
♦ (ר״ש) ליד מעיינות במקומות חמים .נדיר .הר הנגב :בקעת
בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות היררן ,בקעת ים־המלח.
 33מרס-ספטמבר( .ציור  .) 2021טיפוס התפוצה :סודני וסהרו־
ערבי.
נלומיאת פ 1בה B. bovei (DC.) Vatke
(ראה שם נרדף)

פלגית Pluchea
־• 1
שיחים ( ב א ח) שגובהם  3-1מ׳ .הקרקפות ערוכות באשכול־סוכך
רחב :חפי־המעטפת רעופים ,קרומיים :המצעית שטוחה ,חשופה.
הפרחים החיצוניים ערוכים ברורים רבים ,עלייניים ,צינורייס־נימיים,
קטועים בראשם או בעלי  3-2שיניים :פרחי המרכז מועטים ,דו־
מיניים (לפעמים אבקניים) ,צינוריים ,בעלי  5שיניים :צבע הפרחים
נוטה לארגמן .הזרעונים גליליים ,שעירים :הציצית ארוכה מהזרעון,
עשויה זיפים מחוספסים מעטים וערוכים בדור אחד.
♦ (ש׳) גדות נחלים וליד מעיינות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,עמון ,אדום.
 38מרס-ספטמבר( .ציור  : 2022צילום בעט׳  .)974טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי ומזרח סודני.
פלגית שייחנית p. dioscoridis (L.) DC .
(ראה שם נרדף)
m

ג מ ד Cym bolaena

עשבים חר־שנתיים צמירים וננסיים .העלים דמויי סרגל ,תמימים.
הקרקפות צבורות ל״קרקפות״ מורכבות :חפי־ המעטפת מועטים
וזעירים ,קרומיים :המצעית גלילית ,מוארכת .הפרחים החיצוניים
 , 14-12עלייניים ,נימיים ,בעלי  2שיניים .כותרתם נישאת בצדו של
קרקור השחלה :פרחי המרכז  ,3דו־מיניים (או לפעמים אבקניים),
צינוריים ,בעלי  4שיניים :צבע הפרחים לבנבן ואדמדם בקצה.
הזרעון פחוס ,דמוי ביצה ,קירח .הציצית עשויה שערות נשירות
מועטות.
( 4ח״ש) מורדות גבעות אבניות .נדיר .השפלה ,הרי יהודה ,הר
הנגב :מדבר יהודה :החרמון ,אדום.
 38מרס-אפריל( .ציור  .)2023טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
גמד צר־עלים C. griffithii (A. Gray) Wagenitz
(ראה שם נרדף)

פתנן M icropus
עשבים חד־שנתיים ננסיים ,אפורים ,מכוסים שערות רכות .העלים
נגדיים ,תמימים .הקרקפות קטנות ,מועטות פרחים ,יחידות בחיקי
עלים ,חסרות חפי־מעטפת :המצעית גלילית ,קצרה ,נושאת 5-4
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חפי־מצעית פחוסים מן הצד ,כל אחד עוטף פרח עלייני אחד ,אחרי
הבשלת הזרעון מתקשה כל חפה ונעשה כעין כובע שבתוכו כלוא
זרעון :הפרחים החיצוניים  , 5-4עליניים ,נימיים. ,כותרתם נישאת
בצרו של קדקוד השחלה :הפרחים הפנימיים דו־מיניים (לפעמים
אבקניים) ,צינוריים ,בעלי  5שיניים .הזרעון פחוס ,קירח ,חסר
ציצית.
♦ (ח״ש) בין סלעים ועל ארמה מוקשה המוצפת בחורף .נדיר.
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה :בקעת חולה :החרמון ,עמון.
&׳ אפריל-יוגי( .ציור  .) 2024טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.
פתנן שרוע M. supinus L.

מ ח טני ת Ifloga
עשבים חד־שנתיים קטנים .העלים תמימים .הקרקפות זעירות ,רבות פרחים ,יחידות או צבורות ב״צברים״
בחיקי עלים :הצברים על פי רוב מרובים ומהווים תפרחות צפופות דמויות שיבולים ומלוות עלים מחטניים
(ציור  :) 2025חפי־המעטפת קירחים ,רעופים ועוברים בהדרגה לחפי מצעית :המצעית גלילית ,חשופה
בראשה .הפרחים החיצוניים מועטים ,עלייניים ,נימיים ,כל אחד מלווה בחפה־מצעית :פרחי המרכז
מרובים יותר ,רו־מיניים (לעתים אבקניים) ,צינוריים :צבע הפרחים צהוב או חום .הזרעונים זעירים,
פחוסים ,דמויי ביצה ,קירחים ,חלקים ומבריקים :זרעוני הפרחים העלייניים חסרי ציצית ,זרעוני הפרחים
titifot..״4x.
4x 1
האבקניים בעלי ציצית העשויה רור אחד של זיפים מנוצים בראשם ונשירים.
 . 1צבע החפים צהוב־זהוב ,הפנימיים כיותר קהים בראשם .העלים
בולטים מאוד מתוך התפרחת .צמחים ירוקיפ־צהבהבים ,מש 
חירים אחרי הייבוש.
♦ (ח״ש) חולות החוף והמדבר ,בלתי מיוצבים על פי רוב,
קרקעות חוליות (על פי רוב דבוקים גרגרי חול לחלקי הצמח
השונים) .נפוץ ושולט בכתמים .עמק עכו ,השרון ,השפלה:
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה  :אדום.
מרס-מאי( .ציור  : 2025צילום בעט׳  .)960טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

מחטנית משפלת I. spicata (Forssk.) Schultz Bip.
* . 1החפים לבנים ,הפנימיים ביותר מחוררים .העלים בולטים כרגיל
רק במעט מן התפרחת .הצמחים אפורים ,אינם משחירים אחרי
הייבוש.
♦ (ח״ש) חול וחצץ של סלעים מגמתיים במדבריות חמים.
נדיר .דרום הנגב :הערבה :אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 2026טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

מחטנית המךבר I. rueppeUii (Fresen.) Danin
2026

פילגון Filago
עשבים חד־שנתיים צמירים .העלים תמימים .הקרקפות זעירות וצבורות ב״צברים״ וכל ״צבר״ עטוף
עלים :חפי־המעטפת עוברים בהדרגה לחפי־המצעית ,החיצוניים צמירים כרגיל בגבם :המצעית מוארכת
או שטוחה וחפי־המצעית קעורים .הפרחים צהבהבים ,החיצוניים עלייניים ,פורים ,נימיים וכל אחד נתמך
על ירי חפה־מצעית :פרחי המרכז מועטים ,עליניים ודו־מיניים ,או דו־מיניים בלבד ,פורים ,צינוריים.
הזרעונים פחוסים ,דמויי ביצה הפוכה או מוארכים :הזרעונים הנוצרים מפרחים עלייניים חסרי ציצית,
אלה הנוצרים מפרחים דו־מיניים חסרי ציצית או בעלי ציצית העשויה זיפים מחוספסים.
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.1
*. 1

*. 2
.3

*.3
.4

ה.חפה־
מעטפת חיצוני

=> 2
הזרעונים הפנימיים בעלי ציצית מפותחת היטב
כל הזרעונים חסדי ציצית ,לעתים דחוקות בעלי זיפים מעטים
בחלק מן הקרקפות ,ובמקרים אלה העלים המלווים את ה״צב־
=> 6
רים״ ארוכים פי  2מה״צברים״
העלים דמויי סרגל ומרצע ,רוחבם  1.5-1מ״מ .החפים האמצעיים
מכופלים לאורכם ,בסיסם מוקשה ובעל גבנון .העלים המלווים
את התפרחות ארוכים מהתפרחות.
♦ (ח״ש) בתה ושדות בור ,במישור החוף על פי רוב על
חול־חמרה .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! השפלה! בקעת כנרות(לעתים רחוקות)! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2027טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
פילגון צרפתי f . gaiiica l .
העלים מוארכים ,דמויי אזמל או מרית ,רוחבם  2מ״מ לפחות.
=> 3
החפים האמצעיים אינם כנ״ל
העלים דמויי מרית (רוחבם המירבי מעל האמצע) .החפים
החיצוניים והאמצעיים מסתיימים בחוד דמוי מלען שאורכו
=> 4
כשליש אורך החפה או ארוך מזה
העלים מוארכים או דמויי אזמל .החפים החיצוניים והאמצעיים
=> 5
מסתיימים בחור קצר או בזיף קצר מאוד
החפים מסתיימים בחוד פתאומי דמוי זיף ,הפנימיים ביותר
קירחים .צמחים שגבעולם זקוף כרגיל וגובהם  0 40-10״מ.
ה״צברים״ כדוריים ,קוטרם כ־ 1ס״מ ,מכילים כל אחד 16-8
קרקפות.
♦ (ח״ש) בתות ושרות בור .נפוץ .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מרבד יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  ! 2028צילום בעמ׳  .)962טיפוס התפוצה:
ימ־תיכוני.
פילגון מצוי F. pyramidata L.
(ראה שם נרדף)

*  . 4החפים הפנימיים ביותר בעלי ריסים ארוכים בשפתם .צמחי
מרבר ננסיים ,חסרי גבעול או שרועים ,גובהם  8-5ס״מ.
♦ (ח״ש) מדבריות וערבות .נפוץ .פלשת! צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הד הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה ! עמון ,מואב ,אדום.
&> מרס-מאי( .ציור  .) 2029טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
__________
וסהרו־ערבי.
פילג 1ן מך3רי F. desertorum Pomel
( ) 3ה״צברים״ עשויים מ־ 10-2קרקפות! לכל ’ קרקפת 20-15
חפים מכופלים לאורכם ,מכוסים שערות צמר ארוכות ,מחוץ
לקצה קירח קצר שבראשם .הגבעול זקוף ,בלתי מסועף על פי
רוב ,גובהו  20-10ס״מ.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ושדות בור ,בכתמים .נדיר.
פלשת! הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון! בקעת כנרות,
מדבר יהודה! ה חר מון(רו ם  1,200-900מ״) ,הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2030טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
פילגון השדה F. davisii (Grierson) Feinbrun
(ראה שם נרדף)
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*  . 5״הצברים״ עשויים מ־ 30-20קרקפות! לכל קרקפת  30-20חפים
שאינם מכופלים לאורכם ,ראשם אינו מסתיים בחור פתאומי!
אחדים מהחפים קירחים .הגבעול זקוף.
♦ (ח״ש) חורש ,גריגה ,בתה וצומח עשבוני .נ פ ק .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת בית־שאן ,הגלבוע!
החרמון ,הגולן.
 #מרס-אפריל( .ציור  .)2031טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
פילגון צמיר F. eriocephaia Guss.
(ראה שם נרדף)
 ) 1( . 6מספר החפים  ! 30-15החפים החיצוניים והאמצעיים
=» 7
מכופלים לאורכם
=> 9
*  . 6מספר החפים  40או יותר ,אינם מכופלים לאורכם
 .7החפים הפנימיים ביותר קירחים או כמעט קירחים .צמחים
מסועפים בדרך כלל מבסיסם .הענפים שרועים ,אורכם מגיע
ל־ 10ס״מ .העלים המלווים את ה״צברים״ ארוכים מהם פי
.2

( 4ח״ש) בתות וצומח עשכוני .נדיר .עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהודה ,הר הנגב! בקעת ימ־המלח! הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& אפריל( .ציור  .) 2032טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
(אנדמי).
פילג 1ן מפתיע F. inexpectata Wagenitz
ג.

ה .זרעון

חפה פנימי

*  . 7החפים הפנימיים ביותר שעירים בחלקם העליון או צמירים.
צמחים ננסיים (  5-2ס״מ) ,חסרי גבעול כרגיל ,דחוסים =s< 8
 . 8ה׳׳צברים״ כדוריים או דמויי חצי־כדור .חודי החפים בולטים
בבירור מעל פני הצבר.
( 4ח״ש) קרקע מהודקת ,לפעמים מכוסה חצץ ,בתות וערבות.
נ פ ק .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח!
החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2033טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
(ראה שם נרדף)
פילגון אךצישךאלי F. palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub

*  . 8ה״צברים״ שטוחים בראשם .חודי החפים אינם בולטים כמעט
מעל פני הצבר .צמחי החרמון.
( 4ח״ש) קרקעות סלעיות .נדיר .החרמון.
 #אפריל-יולי( .ציור  .) 2034טיפוס התפוצה  :אירנו־טורני.
פילגון אנט(לי F. anatolica (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub
 )6( . 9צמחים חסרי גבעול על פי רוב (ציור  2035ב) ובעלי
״?בר״ יושב ,חסרי ענפים או לפעמים בעלי ענפים קצרים
שרועים .החפים רמויי ביצה הפוכה המסתיימים בחוד ארוך
דמוי מלען .בהבשלה העלים מתכופפים ומכסים את צבר
הקרקפות! בהרטבם העלים נפרשים והקרקפות נחשפות להפצה
בגשם.

2034
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♦ (ח״ש) קרקע מהודקת ,מכוסה לפעמים חצץ ,בתה וערבות.
נ פ ק מאוד ,גדל בקבוצות .עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח; הגולן ,עמון,
מואב ,אדום.
 $מרס-אפריל( .ציור  .) 2035טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
פילג1ן קפוץ F. contracts (Boiss.) Chrtek et Holub

*  . 9צמחים מסועפים מבסיסם ; הענפים שרועים ,נושאי עלים ,בעלי
״צברים״ בקצות הענפים .החפים מוארכים או דמויי אזמל,
חדים .העלים אינם נקפצים ונפרשים כנ״ל.
♦ (ח״ש) ערוצים .נדיר .צפון הנגב (וארי שללה).
& אפריל( .ציור  .) 2036טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
פילגון מכסיף F. argentea (Pomel) Chrtek et Holub

מ 1צנית Gym narrhena
צמחי מדבר חד־שנתיים ,חסרי גבעול כמעט .העלים דמויי סרגל
ואומל וערוכים כשושנת .הקרקפות מקובצות ל״צבר״ צפוף בבסיס
הצמח ,צמוד אל פני האדמה; הקרקפת המרכזית תת־אדמתית
לעתים קרובות :חפי־מעטפת מועטים ,דמויי ביצה רחבה ,קצרים,
קדומיים; חפי־המצעית ארוכים יותר ,גלרניים ,לבנבנים בקצה,
דמויי סירה וכל אחד עוטף פרח :במרכז המצעית זיפים ארוכים.
פרחי ההיקף של הקרקפת עלייניים ומלווים קשקשים ,כותרתם
צינורית ובעלת  3שיניים! פרחי המרכז מועטים ,רו־מיניים(אבקניים
בפועל) ואינם מלווים קשקשים ,כותרתם דמוית משפך .זרעוני
ההיקף מכוסים שעדות ארוכות ,ובעלי ציצית כפולה ,החיצונית בת
דורים אחרים של זיפים מחוספסים והפנימית בת  9-7מוצים ברור
אחר; הזרעונים שבמרכז מנוונים וקירחים ובעלי ציצית של מוצים
ריסניים המאוחים בבסיס! הזרעונים של הקרקפת התת־קרקעית
מועטים ,צורתם שונה ,לעתים קרובות חסרי ציצית ,גדולים בהרבה
מהזרעונים העל־אדמתיים.
♦ (ח״ש) ערבות ,במיוחד בקרקעות מלוחות במקצת .נ פ ק .פלשת ;
השפלה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
מזרח עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  ! 2037צילום כעמ׳  .) 960טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.
הזרעונים בעלי הציצית נפוצים על ידי הרוח לאחר שקשקשי
המעטפת מתפשקים בגשמים חזקים של תחילת החורף ; הזרעונים
התת־אדמתיים נובטים במקום בין שרידי מצעית הקרקפת של השנה
קרקפות הקודמת.
בשלות
מוצנית קטנת־פרחים G. micrantha Desf.

ב ך צי צי ת Lasiopogon
צמחים חד־שנתיים ננסיים ,לבידים .העלים תמימים .הקרקפות
זעירות ,מקובצות ל״צברים״ :חפי־המעטפת ערוכים ב־  2-1רורים!
המצעית שטוחה וחשופה .הפרחים החיצוניים של כל קרקפת

עלייניים ,נימיים וערוכים ברורים אחרים :הפרחים הפנימיים דו־
מיניים ,צינוריים ובעלי  5-4שיניים .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה
ופחוסים במקצת ,כולם בעלי ציצית :הציצית נשירה ,עשויה דור
אחד של זיפים שעירים מנוצים.
♦ (ח״ש) מדבריות .מצוי .פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת יט־המלח,
הערכה :הגלעד ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .)2038טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
בךציצית טחבני L. muscoides (Desf.) DC .

צ מ תי ת Phagnalon

כ.קרקפח

2038
ד .זיף מעטפת?

בני־שיח או שיחים קטנים של בתי־גירול סלעיים ,שורשיהם בעלי שורשים צדדיים דקים החודרים בין
שכבות הסלע .הקרקפות נישאות יחידות על עוקצים ארוכים :חפי־המעטפת רעופים ,גלדניים או קרומיים
(ציור  2039ב) :המצעית חשופה .הפרחים צהבהבים ,כולם פורים :הפרחים החיצוניים של הקרקפת
עלייניים ,נימיים ,ערוכים כדורים אחדים :הפרחים הפנימיים מרובים יותר ,דו־מיניים ,צינוריים ,בעלי 5
שיניים .בסיס המאבקים דמוי חץ .הזרעון גלילי כמעט ,מחוסר מקור ,שעיר :הציצית בת דור אחר של
שערות מחוספסות ,ארוכה פעמים אחדות מהזרעון.
 . 1חפי־המעטפת קירחים ,מבריקים :החיצוניים והאמצעיים קהים
ומעוגלים בראשם ,הפנימיים חדים יותר.
♦ (ב״ש) גריגה ,בתה ,ערבות ומדבריות ,במקומות סלעיים.
נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס־יוני( .ציור  : 2039צילום בעט׳  .)953טיפוס התפוצה :
יט־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
צמרנית הסלעים P. rupestre (L.) DC .
* . 1חפי־המעטפת מכוסים צמר לבן בגבם :החיצוניים והאמצעיים
חדים למרי ומסתיימים בחוד קצר ,הפנימיים מסתיימים בהדרגה
בחור ארוך.
♦ (ב״ש) סלעים וערוצי נחלים במדבריות חמים .נדיר .הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
עמון ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .)2040טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
צ מתית אדומית P. barbeyanum Ascherson et Schweinf.

לבדנית Gnaphalium
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,צמירים .העלים תמימים .הקרקפות
מקובצות ל״צברים״ חסרי עלים הנישאים על עוקצים בראש גבעול
זקוף המסתעף בראשו :חפי־המעטפת רעופים ,עשבוניים או קרומיים־
שקופים :המצעית שטוחה וחשופה .הפרחים החיצוניים של הקרקפת
עלייניים ,נימיים ,ערוכים כרגיל ברורים אחדים  :הפנימיים דו־מיניים,
פורים ,צינוריים .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה ,גליליים כמעט ,חסרי
מקור :הציצית בת דור אחד של שערות מחוספסות.
♦ (ח״ש) קרקע בוצית ליד מעיינות או מאגרי מים .נדיר .השרון :
שומרון ,צפון הנגב ,הר הנגב :ערבות הירדן.
 $sמרס-יוני( .ציור  .) 2041טיפוס התפוצה :צפוני  -טרופי.
לבדנית צהבהבת album L .
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זים־המפבים Helichrysum
עשבים רב־שנתיים צמירים .העלים תמימים .הקרקפות קטנות ,ערוכות בתפרחת קיצונית צפופה (ציור
 2042א) :חפי־המעטפת רעופים ,מרובים ,צמירים בבסיס ובעלי תוספת קרומית־שקופה ,עגולה כמעט,
קירחת וצבעה אדום (לעתים רחוקות צהוב); המצעית שטוחה ,חשופה .הפרחים צהובים ,אינם בולטים
כמעט מעל למעטפת ,כולם דו־מיניים וצינוריים ,בעלי (  5)- 4שיניים• ,פרחי ההיקף לפעמים עלייניים
ונימיים .הזרעון גלילי כמעט  :הציצית בת דור אחד של שערות מחוספסות נשירות.
.1

צבע חפי־המעטפת אדום ,לעתים רחוקות ל ק־ ק ר ם.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :הגלבוע :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  : 2042צילום בעמ׳  .) 964טיפוס התפוצה :
מזרח ימ־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
זימ־המפבים האדים H. sanguineum (L.) Kostel.

=> 2
* . 1צבע חפי־המעטפת צהוב
 . 2צמחים המכוסים בלוטות .אורך עוקצי הקרקפות  13-2מ״מ.
מספר החפים בקרקפת . 67-42
( 4ר״ש) צומח עשבוני .נדיר מאור .הגולן.
יוני-אוגוסט( .ציור  .) 2043טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ךם־המפפים הקמוט H. plicatum DC.
?,.פה־מעטפתקרקפת

2043

*  . 2צמחים חסרי בלוטות כרגיל .אורך עוקצי הקרקפות  50-5מ״מ.
מספר החפים בקרקפת . 124-73
♦ (ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .החרמון.
יולי-אוגוסט( .ציור  .) 2044טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
זים־המפ 3ים פלס H. pallasii (Sprengel) Ledeb.
ב.חפה־
מצטפת

2044

גלי א.קרקפת

ליזרה Leysera
צמחי מדבר חד־שנתיים .העלים צרים ,נימיים ,תמימים .הקרקפות
נישאות על עוקצים ארוכים :חפי־המעטפת רעופים :המצעית בעלת
מוצים בהיקפה .הפרחים צהובים ,פרחי ההיקף לשוניים ,קצרים
וצרים ,עלייניים :פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים.הזרעונים שבהיקף
הקרקפת מנוונים ומכוסים שערות מהודקות ,בראשם דור אחד של
מוצים קצרים מאוד :הזרעונים שבמרכז גליליים ובעלי חריצים,
קירחים :ציצית הזרעונים שבמרכז עשויה מוצים קצרים ודור
אחר של זיפים ארוכים מנוצים בראשם.
♦ (ח״ש) מדבריות חול וחצץ .מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
׳  $מרס-מאי( .ציור  : 2045צילום בעמ׳  .)949טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי וסודני.
leyseroides (Desf.) MaireL.
למרה נימית
(ראה שם נרדף)
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כזיון Inula
עשבים או בני־שיח .חפי־המעטפת רעופים וערוכים ברורים אחרים ,החיצוניים עשבוניים ,השאר
קדומיים :המצעית חשופה .הפרחים צהובים :פרחי ההיקף עלייניים ,לשוניים ,ערוכים כרגיל בדור אחד,
לעתים רחוקות נימיים ובעלי  3-2שיניים :פרחי המרכז דו־מיניים ,מרובים ,צינוריים ובעלי  5שיניים.
המאבקים בעלי  2תוספות ריסניות או מצויצות בבסיסן .הזרעונים שעירים (במינים שלנו) :הציצית
בת דור זיפים שווים פחות או יותר באורכם (ציור  2047ב) ,לעתים מכילה גם זיפים קצרים מועטים
בין הזיפים הארוכים.
 . 1צמחים קירחים בלתי דביקים וחסרי ריח .העלים בשרניים,
דמויי סרגל ,תמימים או בעלי  3שיניים בראשם .הזרעונים
אינם מוצרים בראשם .הקרקפות נישאות יחידות או ערוכות
באשכול־סוכך רפה ,קוטרן  3-1.5ס״מ .פרחי ההיקף ארוכים
כמעט פי  2מהמעטפת .גובה הצמחים  0 60-30״מ ,בסיסם
מעוצה.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות ,מעיינות או סלעים הגלויים לרסס
מי הים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :עמק יזרעאל ,השפלה ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח  :עמון.
 38מאי-אוקטובר( .ציור  : 2046צילום בעמ׳  .)948טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.

ג .ז

טיון בשרני imoides L.
* . 1עשבים בעלי ריח חריף ודביקים או בני־שיח בעלי שערות
בלוטיות .העלים אינם בשרניים .הזרעונים מוצרים בראשם
=> 2
 . 2בני־שיח או עשבים רב־שנתיים .עלי הגבעול דמויי אזמל,
רוחבם  1ס״מ או יותר .הפרחים הלשוניים ארוכים בהרבה מן
המעטפת .הקרקפות ערוכות במכברים או כאשכולות ארוכים
וצרים באופן יחסי .גובה הצמחים  120-50ס״מ.
( 4ב״ש או ר״ש) בתי־גידול לחים בקרבת ביצות ,מעיינות
ונחלים או בתי־גידול מופרעים על קרקעות שונות .נ פ ק מאוד.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
 38יולי-רצמבר( .ציור  : 2047צילום בעט׳  .)948טיפוס הת 
פוצה :ים־תיכוני.
טיון דביק I. viscosa (L.) Aiton
*  . 2עשבים חד־שנתיים .העלים דמויי סרגל ,צרים מ־ 1ס״מ .הפרחים
הלשוניים ארוכים רק במקצת מן המעטפת .הקרקפות ערוכות
במכבד רחב מבסיסו של הצמח .גובה הצמחים  80-50ס״מ.
( 4ח״ש) שדות בור ,בתי־גידול מופרעים ומקומות אשפה.
נ פ ק במקומות מסוימים .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון :החרמון,
הגולן.
 $3אוגוסט־דצמבר( .ציור  .)2048טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
טירן חריף I. graveolens (L.) Desf.
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כתלה )Chiliadenus (Varthemia

בני־שיח ,מעוצים בבסיסם ובעלי שורש שיפודי החודר לתוך הסלע .העלים תמימים .הקרקפות ערוכות
בתפרחת מסועפת :חפי־המעטפת רעופים ,מספרם מועט! המצעית חשופה ,ש טו ח ה ועשויה כחלת
דבש .כל הפרחים דו־מיניים ,פורים ,צינוריים ,בעלי  5שיניים ,צהובים וראשם ארגמן .בסיסי המאבקים
בעלי זנבות מצויצים על פי רוב .הזרעונים פחוסים ,שעירים :הציצית עשויה זיפים ארוכים מחוספסים,
שאורכם גדול פי  2מהזרעון ,ודור חיצוני של זיפים קצרים מועטים.
.1

אורך המעטפת  10-8מ״מ :התפרחת ארוכה וצרה וענפיה קצרים
למדי.
♦ (ב״ש) סלעי נארי ,מחשופי קירטון וגיר קשה היוצרים
משטחים בגלילות החבל היס־תיכוני ,כיסי קרקע במשטחי סלע
וערוצי נחלים בערכות ובמדבריות .נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעתץ כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
ספטמבד-נובמבר( .ציור  : 2049צילום בעט׳  .)949טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
בתלה חריפה C. iphionoides (Boiss. et Blanche) BruIIo

 . 1אורך המעטפת  12מ״מ :התפרחת רפה הרבה יותר ומהווה
מכבד רחב בעל סעיפים צדדיים ארוכים ,צבעה צהבהב (בגלל
בלוטות צהובות פזורות).
♦ (ב״ש) סלעים וערוצים חצציים .נדיר .דרום הנגב :אדום.
& ספטמבר-נובמכר( .ציורים  .)2055 , 2050טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.
נ פ ק בעיקר בדרום סיני ובדרום ג׳בל גללה (מצרים).
(ראה שם נרדף)
בתלה מךכרית c . montanus (Vahi) Bruiio
קרקפת

אפיונה iphiona
שיחים ובני־שיח בעלי ענפים אשונים .העלים גזורים־מנוצים ולעתים דוקרניים .הענפים נושאי הקרקפות
צפופים או רווחים  :חפי־המעטפת רעופים  :המצעית חשופה ועשויה כחלת דבש .כל הפרחים דו־מיניים,
צינוריים ,בעלי  5שיניים ,צהובים .בסיסי המאבקים בעלי תוספות תמימות .הזרעון גלילי ובעל 10-8
חריצים .הציצית עשויה דורים אחדים של זיפים מחוספסים שאורכם עולה בהדרגה כלפי הדור
 . 1העלים ואונות העלים דוקרניים

=> 2

* . 1העלים ואונות העלים אינם דוקרניים .צמחי בקעת יט־המלח.
הזרעונים שעירים ודביקים הודות לבלוטות.
♦ (ב״ש) ליד מעיינות וזרמי מים ,סדקים במשטחי סלע
וצוקים בבקעת ים־המלח :רום  390-250מ׳ מתחת לפני הים.
נדיר .בקעת ים־המלח.
<& אפריל-אוקטובר( .ציורים  .)2056 , 2051טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי(אנרמי).
אפיונת יפ־המלח I. maris-mortui Feinbrun
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 . 2צמחים קירחים ,או בעלי בלוטות דלילות יושבות כמעט על
נצרים צעירים .עלי הגבעול דמויי מרצע ובעלי אונות צדדיות
דמויות קוצים לאורך העלה.
( 4ש׳) מדבר סלעים .נדיר .דרום הנגב :הערבה :אדום.
& יוני-ספטמבר( .ציורים  .) 2057,2052טיפוס התפוצה  :מזרח
סהרו־ערבי.
אפי 1נה מחדדת mucronata (Forssk.) Ascherson et Schweinf .1.
*  . 2צמחים דביקים ובעלי שערות בלוטיות צפופות .עלי הגבעול
צפופים ,שטוחים כמעט ובעלי קוצים צדדיים רק ליד בסיס
העלה.
( 4ש׳) ערוצים עם תשתית חולית מדבריות חמים .מצוי .הר
הנגב ,דרום הנגב :הערבה :אדום.
 #מרס-אוגוסט( .ציור  .) 2053טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
אפיונה מחספסת scabra DC .1.

פ רעועי ת

P u lic a r ia

* ר ־ ב.

|< קרקפת

w

מעטפת

2053

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .עלי הגבעול יושבים .הקרקפות יחידות בקצות הענפים :חפי־המעטפת
רעופים וערוכים בדודים אחרים  :המצעית חשופה .הפרחים צהובים  :פרחי ההיקף לשוניים ,עלייניים ,בעלי
לשונית צרה ,ערוכים בדור אחד :פרחי המרכז דו־מיניים ,צינוריים ,בעלי  5שיניים .בסיסי המאבקים בעלי
 2רורים ,דור חיצוני קצר ,דמוי נזר ,משונןועשוי מוצים
יותר(ציור 2058ד).
מחוספסים שבירים וארוכים הרבה

=> 2
=» 5
 . 2עלי הגבעול גליים ומשוננים .זיפי הציצית ארוכים פי 5-4
מהזרעון :הזיפים דמויי מכחול בראשם .בני־שיח מדבריים.
( 4כ״ש) ערוצי ואדיות ובתי־גירול מופרעים בערבות ובמ 
דבריות .מצוי .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגלעד ,אדום.
 #ינואר-אפריל( .ציור  : 2054צילום בעט׳  .)952טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי וסודני.
פרעועזית מסלסלת irssk.) Oliver
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*'

*  . 2העלים תמימים או כמעט תמימים .זיפי הציצית ארוכים פי 3-2
=> 3
מהזרעון .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים
 . 3לפחות חלק מהעלים אורכם  15-6ס״מ .צמחים דביקים נודפי
^ ריח חריף ובעלי שערות קצרות שבבסיסן גבשוש.
♦ (ר״ש) קרקע לחה ליד מעיינות .נדיר .בקעת ימ־המלח (עין
גדי) :הגולן ,אדום.
& אפריל .טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
פחגושית דמוןת־טיון p. inuioides (Poiret) DC .
*  . 3העלים קצרים יותר .אין גבשוש בבסיס השערות

=> 4

 .4הציצית ארוכה פי  3מגוף הזרעון .קוטר הקרקפת מגיע ל־1
ס״מ .גובה הצמח  50-20ס״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות מוצפות בחורף ובתי־גידול לחים.
נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :הגולן,
ד .ראש זרעון ג .זרעון הגלעד ,מואב.
& אפריל-ספטמכר( .ציור  .)2058טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
פחגועית ערבית p. arabica (L.) Cass.

*  .4הציצית שווה באורכה לגוף הזרעון .קוטר הקרקפת אינו עולה
על  6מ״מ .צמח ננסי .גובהו  15-5ם״מ.
( 4ח״ש) צומח עשבוני .נדיר .הגולן.
 38יוני -אוגוסט .טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
החורז P. auranitica Mouterde
פרעועזית הח1ךן
פךעושית

ג .ראש זרעון

 ) 1( . 5עלי הענפים נושאי הקרקפות צרים מאוד (  2-1מ״מ) ,אורכם
הממוצע  1.5-1ס״מ ,שפתם גלולה לאחור .קוטר הקרקפת אינו
עולה על  10מ״מ .צמחים חד־שנתיים שצבע גבעוליהם חום־
אדמרם.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
בקעת חולה ,בקעת בית־שאן.
< $יולי-ספטמבר( .ציור  .)2059טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
פחגוקזית סיצילית P. sicuia (L.) Moris
* . 5עלי הענפים נושאי הקרקפות רחבים יותר ( 5מ״מ או יותר),
שפתם אינה גלולה לאחור .קוטר הקרקפת  20-12מ״מ .עשבים
=> 6
רב־שנתיים
 . 6העלים גליים מאור ,בעלי שיניים גסות או חתוכים .פרחי
ההיקף ארוכים פי  1.5מהמעטפת .צמחי מדבר שגובהם אינו
עולה כרגיל על  50ס״מ.
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( 4ר״ש) ערוצי ואדיות וצדי דרכים במדבר .נפוץ .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח ,הערבה; אדום.
 #ינואר-מאי( .ציורים  ; 2061 , 2060צילום בעט׳  .)952טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי וסודני.
הצמח משמש להכנת משקה חם ,כעין תה ,על ידי הרתחת עליו
וגבעוליו.
פו־עושית גלונית P. incisa (Lam.) DC .
(ראה שם נרדף)
3x
*  . 6העלים בעלי שיניים קטנות או תמימים .פרחי ההיקף ארוכים פי
שניים מהמעטפת .צמחים של בתי־גידול לחים ,גובהם 120-60
ם״מ.
( 4ר״ש) גדות נחלים ,ביצות .נפוץ .עמק עכו ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון:
* בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :הגולן.
 $5יוני-אוקטובר( .ציור  .) 2062טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
פחגושית משלשלת P. dysenterica (L.) Bernh.
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ד .זרעון

ג .פרח
לשוני

אנויליאה Anvillea
  I־ •• Tבני־שיח מדבריים ,צמירים ומאפירים .העלים תמימים .הקרקפות
יחידות בראשי ענפים :חפי־המעטפת מתעצים לבסוף והפנימיים
שבהם מסתיימים בחור מוקשה :חפי־המעטפת החיצוניים מאוחים
בבסיסם :המצעית מכוסה מוצים .כל הפרחים צהובים ,דו־מיניים:
פרחי ההיקף לשוניים .הזרעונים בעלי  4מקצועות ,ראשם בעל
טבורית :אין ציצית .חפי־המעטפת נפתחים אחרי הרטבה.
( 4ב״ש) ערוצי נחלים במדבריות חמים  :תשתית חולית או סלעים.
מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה,
בקעת יפ־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
& פכרואר-אפריל( .ציור  .)2063טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
אנויליאה מז־ברית A. garcinii (Burm. fil.) DC .

מוצית Pallenis
עשבים חד־שנתיים ,לפעמים דו־שנתיים או רב־שנתיים .העלים
תמימים .חפי־המעטפת רעופים ,החיצוניים שבהם ירוקים ומסתיימים
בחוד דוקרני :המצעית מכוסה מוצים .הפרחים צהובים :פרחי ההיקף
עלייניים ,לשוניים ובעלי  3שיניים וערוכים בשני דורים  :פרחי המרכז
ב .זרעוז
היקפי
דו־מיניים ,צינוריים ,מורחבים בבסיסם ומכונפים בצדם הפנימי.
זרעוני ההיקף פחוסים ,עגולים ,בעלי  2כנפיים :זרעוני המרכז
צרים יותר ,פחוסים ובעלי  3מקצועות ,מכוסים בשערות מהודקות:
הציצית קצרה מאוד ,דמוית נזר משונן.
( 4ח״ש או ר״ש) שדות בור ,צומח עשבוני ,בתות ,ערוצים וסלעים
במדבר .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 #אפריל-יוני( .ציור  : 2064צילום בעמ׳  .) 950טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
מוצית קוצנית spinosa (L.) Cass.
(ראה שם נרדף)
יש המכנים צמח זה בשם .Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip.

'ב .קרקפת בשלה
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כוכב Asteriscus
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים או בני־שיח ,המסתעפים מתחת לקרקפות הקיצוניות .חפי־המעטפת
רעופים ,מוקשים עם הבשלת הפרי ,החיצוניים דמויי עלים ,ארוכים מהפנימיים ומהפרחים הלשוניים:
המצעית מכוסה מוצים .הפרחים צהובים :פרחי ההיקף עלייניים ,לשוניים ,בעלי  3שיניים :הפרחים
המרכזיים דו־מיניים ,צינוריים ובעלי  5שיניים .הזרעונים כולם שווים ,דמויי מנסרה תלת־מקצועית:
הציצית דמוית נזר ועשויה מוצים דמויי אזמל ובעלי שיניים בלתי רגולריות.
=> 2
 . 1עלי הגבעול יושבים וחובקים למחצה את הגבעול
* . 1טרפי העלים מצטררים והולכים ועוברים בהדרגה לפטוטרות
ארוכות .חפי־המעטפת ארוכים בהרבה מהפרחים הלשוניים.
לאחר הבשלת הפרי כפופים חפי־המעטפת פנימה ,מתקשים
וסוגרים על הזרעונים .בעונה הבאה מתפשקים קשקשי־המעטפת
אחר הרטבה והזרעונים מופצים סביב הצמח עקב נקישות טיפות
הגשם .צמחי מדבר ננסיים חד־שנתיים ,חסרי גבעול על פי רוב.
( 4ח״ש) מדבריות .נ פ ק .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
 0SSדרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
^  ,ה י ר ד ן  ,בקעת ים־המלח ,הערבה :מזרח הגלעד ,מזרח עמון,
מואב ,אדום.
ינואר-אפריל( .ציור  : 2065צילום בעט׳  .) 948טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי.
פוכב ננסי A. hierochunticus (Michon) Wiki.
(ראה שם נרדף)

 . 2חלקם של העלים משוננים או בעלי אונות .צמחי מדבר
אפורים ,המסתעפים החל מבסיסם המעוצה הרב־שנתי .הענפים
מפושקים .לעלים ריח הדומה לריח אפרסק.
♦ (ר״ש) ערוצים ושקעים במדבריות חמים .נ פ ק .צפון הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2066טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
פ 1כב ריחני A. graveolens (Forssk.) Less.
*  .2כל העלים תמימים .צמחים חד־שנתיים זקופים וירוקים של
בתי־גידול לחים .הגבעול מסתעף כרגיל רק למעלה .לאחר
הבשלת הפרי כפופים חפי־המעטפת פנימה ,מתקשים וסוגרים
על הזרעונים .בעונה הבאה מתפשקים קשקשי המעטפת אחר
הרטבה והזרעונים מופצים סביב הצמח עקב נקישות טיפות
הגשם.
♦ (ח״ש) ביצות וקרקעות כבדות ,שניקוזן איטי ,המוצפות
בחורף .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הדי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן:
הגולן ,עמון ,מואב.
& מרס-יוני( .ציור  .) 2067טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
פ 1ככ מצוי A. aquaticus (L.) Less.

אמברוסיה Ambrosia
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים כעלי קני־שורש ,אפורים  ,חד־
ביתיים ,המואבקים על ידי הרוח .העלים התחתונים נגדיים ,השאר
מסורגים ,גזורים או בעלי אונות .הקרקפות חר־מיניות ,הפרחים
חר־מיניים ,צבעם ירוק .הקרקפות האבקניות דמויות חצי־כדור וע־
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רוכות באשכולות קיצוניים חסרי עלים (ציור  2068ד) .חפי־המעטפת
מאוחים ועוטפים את הפרחים; המצעית מכוסה זיפים .הכותרת
צינורית ובעלת  5שיניים .המאבקים אינם מאוחים .עמוד־העלי אינו
מסועף .הקרקפות העלייניות יושבות בחיק העלים ,בנות פרח יחיד
ובעלות מעטפת סגורה פרט לקדקודה .הפרח העלייני חסר כותרת.
עמוד־העלי בעל  2ענפים בולטים מתוך המעטפת .הזרעונים חסרי
ציצית.
( 4ח״ש ,לעתים מאריך חיים מעל לשנה) כרגיל על חול־חמרה
באזור החוף ,לעתים במקומות אשפה .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
הגולן.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .)2068טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אמברוסןה ןמית A. maritima L .

689

 4x׳cLss

לכיד Xanthium
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עשבים חד־שנתיים וחר־ביתיים המואבקים על ידי הרוח .העלים מסורגים ,בעלי שיניים או אונות .הפרחים
חד־מיניים ,ירוקים וערוכים בקרקפות חד־מיניות .הקרקפות האבקניות כדוריות ,ערוכות בתפרחות קיצוניות;
הקרקפות העלייניות נישאות מתחתן בחיקי עלים עליונים ,יחידות או כקבוצות קטנות .חפי־המעטפת של
הקרקפות האבקניות חופשיים :מצעית הקרקפת מכוסה חפים .הפרחים צינוריים ,בעלי  5שיניים .זירי
האבקנים מאוחים לצינור :המאבקים חופשיים .עמוד־העלי מחולק ל־ . 2הקרקפות העלייניות דמויות
ביצה ,בנות  2פרחים חסרי כותרת הכלולים בהבשלה בתוך מעטפת גלדנית מאוחת חפים שמסתיימת
במקור אחד או שניים ומכוסה שיכים מאונקלים( .ציורים  2070ב 2071 ,ב) .עמוד־העלי בן  2סעיפים
היוצאים החוצה דרך פתח אשר בכל מקור .זרעונים  , 2פחוסים ,חסרי ציצית.
 . 1בבסיס פטוטרות העלים נושא הגבעול קוצים צהובים ,ארוכים,
מחולקים ל־. 3
( 4ח״ש) קרבת יישובים ,אפיקי נחלים וצרי דרכים .נפוץ.
השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .) 2069טיפוס התפוצה :צפוני — טרו 
פי.
לניר קוצני X. spinosum L.
=> 2
* . 1הגבעול חסר קוצים
 . 2אורך מעטפת הפרי אחר ההבשלה  2-1.5ס״מ.
( 4ח״ש) ביצות ,מקומות לחים ,אפיקי נחלים ,אשפתות.
נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,השומרון ,השפלה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,בקעת ים*
המלח :הגולן.
 $sמאי-ספטמבר( .ציור  .) 2070טיפוס התפוצה  :צפוני — טרו 
פי.
לכיד הנחלים X. strumarium L.
=> 3
*  . 2אורך מעטפת הפרי אחר ההבשלה  0 3.5-2.5״מ
 . 3כל מקור שבראש מעטפת הפרי ארוך מהשיכים המכסים את
המעטפת.
( 4ח״ש) קרקעות ביצה ,גדות נחלים ,בתי־גידול מופרעים.
מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,השפלה ,צפון
הנגב :בקעת כנרות.
& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 2071טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,נאסף לראשונה במאה הקודמת.
לניד איטלקי italicum Moretti
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*  . 3כל מקור שבראש מעטפת הפרי אינו ארוך מהשיכים המכסים
את המעטפת.
♦ (ח״ש) גנים .נדיר .הגולן.
> יוני-ספטמבר( .ציור  .) 2072טיפוס התפוצה :אמריקאי.
83
צמח גר ,מוצאו מאמריקה ,הגיע לארץ לפני שנים ספורות
ומתפשט.
לניר העקצים X. echinatum Murray

פו־ תניון

P a r th e n iu m

עשבים חד־שנתיים ריחניים .העלים מחולקיס־מנוצים ,אונות העלים
קהות ,דמויות סרגל או אזמל .הקרקפות ערוכות בתפרחות דמויות
מכבד ,אשכול או סוכך ,בעלות פרחי היקף לשוניים ופרחי מרכז
צינוריים! המעטפת דמוית פעמון רחב או חצי כדור ,חפיה רעופים
ב־  3-2דורים קהים ושווים כמעט! המצעית מכוסה חפים קרומיים.
צבע הפרחים לבן! הפרחים הלשוניים  , 5עלייניים ,בעלי לשון קצרה
'ורחבה בת  2שיניים :הפרחים הצינוריים בעלי  5שיניים ,עקרים.
הזרעונים חסרי ציצית ,שחורים ,דמויי ביצה הפוכה רחבה ,בראשם
נישאת כותרת הפרחים הלשוניים שאינה נשירה ,אורכם  2מ״מ.
( 4ח״ש) ליד בריכות דגים .נדיר .בקעת בית־שאן.
 $3קיץ( .ציור  .)2073טי פו ס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה.
פךתניון אפיל p. hysterophorus L.

2073

חמנית Helianthus

2074

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים פשוטים ,נישאים על
פטוטרות ארוכות ,העלים התחתונים על פי רוב נגדיים .הקרקפות
גדולות :המצעית שטוחה ,מכוסה מוצים ,פרחי ההיקף הלשוניים
אינם פורים ,צבעם צהוב  :פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים ופורים,
צבעם צהוב ,חום או ארגמן :הזרעונים דמויי ביצה הפוכה ופחוסים.
( 4ח״ש) בתי־גידול מופרעים ,תעלות ,בריכות דגים .נריר .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון :עמק יזרעאל ,השפלה :מדבר יהורה,
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן.
> מאי-ספטמכר(.ציור  :2074צילום בעמ׳  .)948טיפוס התפוצה:
88
אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה.
חמנית מצויה H. annuus L.

ורבזינה Verbesina

1V

• V

T

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים נגדיים או מסורגים.
הקרקפות בעלות פרחי היקף לשוניים עלייניים ,פורים או עקרים,
ופרחי מרכז צינוריים ,דו־מיניים ופורים :צבע הפרחים צהוב או
כתום :חפי־המעטפת ערוכים ב־  3-2רורים :המצעית מכוסה חפים.
הפרחים הלשוניים  , 15-10צבעם צהוב או כתום ,בראשם  3אונות.

משפחת המורכבים
הזרעונים פחוסים ,חסרי ציצית! זרעוני ההיקף מקומטים ,לעתים
קרובות חסרי כנפיים! זרעוני המרכז בעלי כנפיים ,שעירים ,בעלי
ציצית עשויה  2מלענים דמויי מרצע.
( 4ח״ש) שרות חול ,צדי דרכים ובתי־שלחין .נפוץ .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! מערב הנגב.
& קיץ( .צילום בעמ׳  .) 947טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הצפונית.
ווימינה זהבה V. encelioides (Cav.) A. Gray
(ראה שם נרדף)

א?ןליפטה Eclipta
עשבים חד־שנתיים ,בעלי עלים נגדיים ,מוארכים ,מחודדים והולכים
כלפי שני הקצוות .הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים בחיקי
העלים! חפי־המעטפת עשבוניים ,ערוכים ב־ 2דורים! המצעית
מכוסה מוצים .פרחי ההיקף עלייניים ,לשוניים ,קצרים ,ערוכים ב־2
דורים! פרחי המרכז דו־מיניים ,צינוריים בעלי  4שיניים! הזרעונים
קטועים בראשם ,חסרי ציצית או בעלי זיפים זעירים אחדים! זרעוני
ההיקף בני  3מקצועות ,זרעוני המרכז פחוסים במקצת.
♦ (ח״ש) קרקעות ביצה .נדיר .בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
ים־המלח.
> יוני-ספטמבר( .ציור  ! 2075צילום בעט׳  .)968טיפוס התפוצה:
88
סובטרופי וטרופי.
אקליפטה לכנה E. alba (L.) Hassk.

י

גיזוטיה Guizotia
t
T

עשבים חד־שנתיים זקופים .העלים נגדיים ,פשוטים ,יושבים ,משוננים
במקצת .הקרקפות בעלות פרחי היקף לשוניים ופרחי מרכז צינוריים !
צבע הפרחים צהוב! הפרחים הלשוניים גדולים ,בעלי  3שיניים!
מצעית הקרקפת מכוסה קשקשים! חפי המעטפת מעטים ,דמויי
ביצה :הזרעונים חלקים ,קירחים ,חסרי ציצית ,צבעם חום־שחור.
♦ (ח״ש) נדיר .הערבה.
> פברואר-אפריל .טיפוס התפוצה :מזרח אפריקאי.
88
פליט תרבות .מוצאו ממזרח אפריקה .מגדלים אותו בעיקר בשל
זרעוניו שמהם מופק שמן.
גיזוטןה צרת-עלים G. abyssinica (L. fil.) Cass.

גלינסוגה Galinsoga
עשבים חד־ שנ תיי ם( ב א ח) .העלים נגדיים .הקרקפות כדוריות כמעט,
קוטרן  5-3מ״מ! חפי־המעטפת עשבוניים ,דמויי ביצה ,אורכם
 4מ״מ! המצעית מכוסה חפים .פרחי ההיקף עלייניים ,מועטים,
לבנים! אורך הלשון  1מ״מ :פרחי המרכז רו־מיניים ,צהובים.
זרעוני ההיקף חסרי ציצית ,זרעוני המרכז בעלי ציצית של קשקשים
קטנים מצויצים ,אורכם כאורך הזרעון כמעט.
( 4ח״ש) קרקע מעובדת וגינות מושקות .נדיר .השרון ,פלשת!
הגליל התחתון ,הרי יהודה ,צפון הנגב.
 #דצמבר-אפריל( .ציור  .)2077טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הדרומית.
גלינסוגה קטנת־פרחים G. parvifiora Cav.
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דו׳עזן Bidens
צמחים חד־שנתיים בעלי עלים נגדיים ,מנוצים או בלתי מחולקים ,שפתם משוננת כמשור .הקרקפות
חסרות פרחים לשוניים (לעתים רחוקות בעלות פרחים לשוניים); חפי־המעטפת החיצוניים עשבוניים,
הפנימיים קצרים יותר ,קרומיים ,צבעם כצבע החלודה! המצעית שטוחה ,בעלת חפים נשירים .הפרחים
הצינוריים דו־מיניים :הפרחים הלשוניים עקרים או עלייניים .הזרעונים פחוסים או בעלי  4-3מקצועות!
הציצית עשויה מלענים אשונים ,מחודדים ,מכוסים שיכים קטנים הכפופים לאחור.

 . 1הזרעונים פחוסים ,דמויי ביצה הפוכה ,רוחבם  3-2מ״מ ,קצרים
מחפי המעטפת החיצוניים ,בשפתם שיכים כפופים לאחור .כל
הפרחים צינוריים ,צכעס צהוב־חום.
♦ (ח״ש) ביצות( .ציור  .)2078נדיר מאוד .בקעת חולה.
& יולי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
דושן משלש B. tripartita l .
* . 1הזרעונים דמויי סרגל ,בעלי  4מקצועות ,רוחבם  1מ״מ ,אורכם
גדול מאורך חפי המעטפת החיצוניים ,בעלי שיכים מועטים
בחלקם העליון .הפרחים בדרך כלל צינוריים ,צהובים ,אך
פרחים לשוניים קצרים ,לבנים ,מצויים לפעמים בקרקפות.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין ,בתי־גידול מופרעים .נפוץ .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר יהודה :הגולן.
&י כמעט כל השנה( .ציור  : 2079צילום בעמ׳  .)947טיפוס
התפוצה :צפוני — טרופי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הטרופית.
יו שן שיעיר B. pilosa L.

טגטס Tagetes

2079

י צמחים חד־שנתיים קירחים בעלי ריח חזק .העלים נגדיים או
מסורגים ,גזורימ־מנוצים .העלים והחפים מכוסים בלוטות שמן
ריחני .המעטפת עשויה חפים המאוחים לצינור או כוסית .המצעית
כמעט חשופה ובעלת גומות .הפרחים צהובים או כתומים :פרחי
ההיקף לשוניים ,עלייניים ,מספרם כרגיל  ; 3הזרעונים דמויי סרגל,
בעלי ציצית עשויה קשקשים.
♦ (ח״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר .הרי יהודה :החרמון ,הגולן.
 #מאי-נובמבר .טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,מוצאו מאמריקה הדרומית .צמח נוי המתפשט בארצות
שונות.
טגטס קטנה T. minuta L.

ל|חון Anthemis
עשכים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים גזורים על פי רוב  )3-( 2-1פעמים .הקרקפות נישאות על עוקצים.
חפי־המעטפת ערוכים ברורים אחדים ,רעופים ,שפתם קרומית :המצעית דמוית חרוט או חצי כדור ,נושאת
חפי־מצעית בכל שטחה או בחלקה העליון בלבד ,אורכם כאורך הפרחים או גדול מזה .פרחי ההיקף על פי
רוב לשוניים ,עלייניים או לעתים רחוקות עקרים ,צבעם לבן או לעתים רחוקות צהוב או נוטה לארגמן:
פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים ,בעלי  5שיניים ,צבעם צהוב ,לעתים רחוקות נוטה לארגמן :צינור
הכותרת פחוס על פי רוב ולפעמים מתעבה ככסיסו .הזרעון רמוי חרוט או חרוט הפוך ,מרובע או עגול
בחתך רוחב ,או פחוס :הציצית עשויה בדמות נזר או אוזנית או שהיא חסרה.
 . 1עשבים רב־שנתיים של בתות יס־תיכוניות ,גריגה ,חורש,
־=> 2
וסלעים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,צבעם צהוב

)
*. 1

עשבים חד־שנתיים .פרחי המרכז של הקרקפת צינוריים,
=> 3
צהובים! פרחי ההיקף לשוניים ,לבנים
הזרעונים פחוסים מן הגב ומלפנים ,בעלי חריצי אורך ,בראשם
נזר קצר ,כמעט תמים.
( 4ר״ש) בתה ,גריגה וחורש .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד.
> אפריל-יוני( .ציור  .) 2080טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
88
(ראה שם נרדף)
קחון הצפעים >ria L. subsp. discoidea (All.) Vahl

*.2

הזרעונים אינם פחוסים כנ״ל ,כי אם מרובעים בחתך רוחב,
בראשם נזר קצר שסוע.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .החרמון.
 >§3מרס-יולי( .ציור  .)2081טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
קחון דל־אונות iloba Boiss.

.3

פרחי ההיקף ופרחי המרכז צהובים .חפי־המעטפת קירחים
ובעלי תוספת שקופה גדולה בראשם.
( 4ח״ש) שרות מדבר .נדיר .ע מון(מזר ח).
 38אפריל-מאי( .ציור  .) 2082טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קחון חר־ג1ני <sa Banks et Solander
פרחי ההיקף לבנים ,פרחי המרכז צהובים .חפי־המעטפת אינם
=»4
הזרעונים בעלי גומות או גבשושים מבריקים דמויי בלוטות
לאורך צלעות בולטות :אין ציצית .צמחים של מדבריות חול
באדום ובסיני.
( 4ח״ש) מדבריות ,קרקעות חוליות .נדיר .דרום הנגב:
אדום.
 38מרס-מאי( .ציור  .)2083טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
קחון הגממות icuiaris Yavin
־=»5
הזרעונים שונים מהנ״ל
חפי־המצעית צרים ומוארכים ,דמויי מרצע או זיף ,אינם
נשירים בדרך כלל .כל הזרעונים או זרעוני המרכז דמויי
או סביבון ,עגולים בחתך רוחב =>6
חפי־המצעית אינם כנ״ל ,על פי רוב רחבים ביותר בחציים
הזרעוניםאינם עגולים בחתך
בחוד ארוך.
=>9
=>7
הזרעונים אינם נושרים אחרי הבשלתם
הזרעונים נושרים מהמצעית אחרי הבשלתם =>8
העוקצים הנושאים קרקפות מעובים וכפופים לאחור אחרי
ההבשלה .זרעוני ההיקף עבים מאוד ומרובעים כמעט בחתך
רוחב :הזרעונים בעלי אוזנית שאורכה כמחצית אורך הזרעון
או קצרה מזה או חסרה לגמרי (יש השתנות בתוך תחום
המין) .המצעית מוארכת ,דמוית חרוט ובעלת חפים בחלקה
העליון בלבד.

.2
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♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,ערבות ,שרות בור וצרי
דרכים .נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-מאי( .ציור  : 2084צילום בעמ׳  .)974טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני ,מערב אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.

קחון מצוי A. pseudocotula Boiss.

עוקצי התפרחות ישרים ואינם מעובים .כל הזרעונים דמויי
חרוט הפוך ,מגובששים פחות או יותר.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות מעובדות .נדיר .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון.
&י יוני( .ציור  .) 2085טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
קחון קטן־עלים A. parvifolia Eig
( )6המצעית דמוית חרוט רחב ומכוסה כמעט כולה חפי־
מצעית דמויי מרצע המסתיימים בחוד דמוי זיף .הפרחים
הלשוניים פוריים .הזרעונים בעלי צלעות עבות ,אינם בעלי
גבשושים או בעלי גבשושים בלתי ברורים ,בראשם אוזנית
ארוכה או קצרה או חסרה.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות .נ פ ק .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הדי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן:
הגולן.
מרס-יוני( .ציור  .)2086טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
קחון הגליל A. bommuelleri stoj. et Acht.
(ראה שם נרדף)

המצעית דמוית חרוט צר ,בעלת חפים בחלקה העליון בלבד.
הפרחים הלשוניים עקרים .הזרעונים בעלי צלעות וגבשושים
ברורים ,חסרי אוזנית.
♦ (ח״ש) שדות על קרקעות כבדות ולחות .נדיר .השרון:
הגולן.
& מאי( .ציור  .)2087טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
קחרן מקפח A. cotuia L.
( )5הזרעונים דמויי יתד ,פחוסים מאוד ,בחתך רוחב בעלי
 4זוויות .חפי־המצעית דמויי מרית ,קטועים בראשם ,לעתים
,קרובות מסתיימים בחוד קשה.
י ♦ (ח״ש) שדות ובתות ,לפעמים בקרקעות חוליות .נ פ ק.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
עמון.
 >§gמרס-יוני( .ציור  .) 2088טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
palestina ReuterA.
קחון שח 1ר־מוצימ
(ראה שם נרדף)
=> 10
הזרעונים אינם פחוסים או פחוסים רק במקצת

משפחת המורכבים
=> 11
=> 16
 . 11חפי־המצעית נושרים על נקלה אחד ההבשלה .הזרעונים בעלי
חריצי אורך עמוקים :זרעוני ההיקף בעלי אוזנית תמימה,
ארוכה ורחבה.
( 4ח״ש) בתות ושדות בור .נדיר מאור .הגליל העליון:
בקעת חולה :הגולן.
 3sמרס-אפריל( .ציור  .)2089טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

לןחון יוני chiaL ..
*. 11
. 12
*. 12

. 13

חפי־המצעית אינם נשירים אחר ההבשלה .זרעוני ההיקף אינם
=> 12
כנ״ל
הזרעונים גליליים ובעלי צלעות ברורות :אורך הזרעונים גדול
=> 13
פי ( 5-4 )- 3.5מרוחבם .גובה הצמחים  15-5ס״מ
הזרעונים דמויי חרוט הפוך או פירמידה הפוכה ,חסרי צלעות
או בעלי צלעות בלתי ברורות :אורך הזרעונים גדול פי 3-1.5
=> 14
פעמים מרוחבם
צינור הכותרת של פרחי המרכז פחוס ,נפוח בחלקו התחתון.
חפי־המעטפת קירחים או כמעט קירחים.
( 4ח״ש) גבעות חרבות .נדיר .החרמון ,הגולן ,מזרח עמון,
מואב.
 38אפריל-מאי( .ציור  .) 2090טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

...

>

קחון הר1ןמ?ן . rascheyana Boiss.

* . 13צינור הכותרת של פרחי המרכז גלילי ואינו נפוח .חפי־
המעטפת שעירים.
( 4ח״ש) ערוצים במישורי חצץ .מצוי .מזרח עמון ,מואב,
אדום.
אפריל-מאי( .ציור  .)2091טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני(אנרמי).
קחרן דק־פרות . tenuicarpa Eig

 ) 12( . 14חפי־המעטפת הפנימיים בעלי תוספת ארוכה ושפה
שקופה ורחבה :התוספת שקופה ,מבריקה ,צבעה חום ,קהה,
אורכה כאורך החלק התחתון של החפה או ארוכה ממנו.
( 4ח ״ש) שדות בור ,צומח עשבוני וכתות .נדיר .דרום הרי
יהודה :מדבר יהודה :הגולן.
&׳ אפריל-מאי( .ציור  .) 2092טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קחון שקוף . hyaiina DC.
* . 14שפת חפי־המעטפת קרומית וצרה ,חלקה העליון קצר מהחלק
־=> 15
העשבוני של החפה
 . 15הזרעונים בעלי נזר בראשם ובו  4-2אונות .עוקצי הקרקפות
מעובים אחר ההבשלה .העלים לעתים קרובות תמימים או
משוננים ,לפעמים גזוריס־מנוצים .צמחי גלילות החוף.
( 4ח״ש) חוף־הים וקרקעות חוליות באזור החוף .נפוץ.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
§ $פברואר-מאי( .ציור  : 2093צילום בעמ׳  .)947טיפוס
התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
קרוון החוף . leucanthemifolia Boiss. et Blanche
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הזרעונים בעלי נזר קצר מאוד ומשונן .עוקצי הקרקפות אינם
מעובים אחר ההבשלה .העלים גזורים־מנוצים .צמחי הנגב.
♦ (ח״ש) מישורי חצץ וקרקעות חוליות במדבר .נדיר .מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 2094טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

קחון אליעזרה A. eliezrae Eig
לכל היותר מרוחבם
2094
 2מרוחבם

( ) 10הזרעונים דמויי חרוט הפוך רחב ,אורכם גדול פי 1.5
=> 17
* . 16הזרעונים דמויי חרוט הפוך צר ,אורכם גדול לכל הפחות פי
=> 19
 . 17הזרעונים קצרים מאור ,אורכם (לא כולל האוזנית) 1.25-1
מ״מ ,בראשם אוזנית ששפתה חרוקה .צמחים נדירים של
בתי־גידול חוליים בשרון.
( 4ח״ש) קרקע חולית .נדיר מאוד .השרון.
 38אפריל( .ציורים  .)2102 , 2095טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני(אנרמי).

קחון קצר־פרות A. brachycarpa Eig
* . 17אורך הזרעונים (ללא האוזנית)  2מ״מ או יותר .צמחים של
=» 18
בתי־גידול אחרים וחבלים אחרים של ה א ח
 . 18זרעוני ההיקף אורכם  3.5-3.3מ״מ ,רוחבם  2-1.5מ״מ :אורך
האוזנית כמעט כאורך הזרעון .צמחי צפון ה א ח והלבנון.
( 2x 4ח״ש) חורש ,גריגה ובתות .נ פ ק .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון :הגולן.
 38מרס-אפריל( .ציורים  .)2103,2096טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.

קחון רב־קתים . cornucopiae Boiss.
* . 18זרעוני ההיקף אורכם  3-2.5מ״מ ,רוחבם  1מ״מ :האוזנית
קצרה מגוף הזרעון .צמחי המרכז ודרום ה א ח.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות בור .נ פ ק .הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן  :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2097טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

קדוון חברוני A. hebronica Boiss. et Kotschy
( ) 16אונות הכותרת של הפרחים הצינוריים מסתיימות בחוד
ברור ,שאורכו מחצית ער פעמיים יותר מאורך האונה :צינור
הכותרת שעיר בחלקו התחתון .לפעמים הקרקפות חסרות
פרחים לשוניים.
( 4ח״ש) מדבר ,קרקעות לסיות ,קרקע אבניות או סלעיות.
־ ־ ק .הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מרבר שומרון,
:ר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון,
ם.
מרס-מאי( .ציור  .) 2098טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
:י(אנדמי).

קדוון ןם־המלח A. maris-mortui Eig
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* . 19אונות הכותרת של הפרחים הצינוריים חרות ואינן מסתיימות
=> 20
בחור ברור .הקרקפות בעלות פרחים לשוניים
 . 20הזרעונים כפופים ,דמויי חרמש כמעט ,מגובששים ,בעלי
אוזנית קצרה .צינור הכותרת של הפרחים הצינוריים גלילי
ואינו נפוח בקרבת הבסיס.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .)2099טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני(אנרמי).

קחון אדומי A. edumea Eig
* . 20הזרעונים ישרים או כפופים במקצת .צינור 'הכותרת של
=> 21
הפרחים הצינוריים פחוס ונפוח בחלקו התחתון
 . 21כותרת הפרחים הלשוניים אינה נושרת אחר ההבשלה .צמחי
הגולן וצפונה ממנו.
( 4ח״ש) שדות ופאת שרות :רום  1,000-800מי .מצוי.
החרמון ,הגולן.
מרס-אפריל( .ציורים  .)2104 ,2100טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני.

קחון האוסקנכט A. haussknechtii Boiss. et Reuter
* .21
. 22
* . 22
. 23

כותרת הפרחים הלשוניים נשירה לאחר ההבשלה .צמחי
=־> 22
גלילות דרומיות מדבריות
כותרת הפרחים הצינוריים שעירה .הזרעונים חסרי אוזנית
=> 23
כותרת הפרחים הצינוריים קירחת .הזרעונים כרגיל בעלי
=־• 24
אוזנית
הזרעים בעלי צלעות ברורות ומגובששים לאורך הצלעות.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .צפון הנגב :מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2101טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי(אנדמי).

קחון נבטי A. nabataea Eig
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י*2

* . 23הזרעונים בעלי צלעות בלתי ברורות וחסרי גבשושים בחלקם
העליון :ראש הזרעון מורם ב מקצת(בצורת חישוק) בצד אחר.
♦ (ח״ש) מדבר ,קרקעות לסיות ,קרקעות אבניות או סלעיות.
נ פ ק .הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,בקעת יפ־המלח ,הערבה :עמון ,אדום.
 $gמרס-מאי( .ציור  .)2098טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
!.זרעונים ערבי(אנדמי).
(במין זה קיימים זנים אחרים ,השונים זה מזה בצורה של
אונות הכותרת).
קחון ןם־המלח A. maris-mortui Eig
 )22( . 24הזרעונים דמויי חרוט הפוך ,חלקים או מגובששים פחות
או יותר :האוזנית ארוכה או קצרה ,תמימה או בעלת אונות
קצרות ,לפעמים הזרעונים חסרי אתנית.
♦ (ח״ש) מדבריות וערבות על קרקעות שונות .נ פ ק .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2105טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
קחון ה ע ב A. melampodina Delile
הזרעונים דמויי פירמידה הפוכה ,בעלי גבשושים ברורים
בצד הגב בלבד :האתנית חתוכה עמוקות לפעמים לאונות
משולשות ,אורכה שונה בזנים שונים.
( +ח״ש) קרקעות לס וחול־לס .מצוי .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת יס־המלח ,הערבה.
& מרס-מאי( .ציור  .)2106טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

קחון זהרי A. zoharyana Eig
קןחךנית Ormenis
2106

עשבים חד־שנתיים הדומים לקחון והנבדלים ממנו בצורת צינור
הכותרת ובצורת הזרעון .העלים גזורים .הקרקפות בקוטר 3-2
ם״מ :המצעית מכוסה חפים נשירים על כל שטחה .פרחי ההיקף
לשוניים ,לבנים ,בעלי עמוד־עלי אך אינם עושים פירות :פרחי
המרכז צינוריים ,דו־מיניים ,בעלי  5שיניים ,צהובים ,החלק התחתון
של צינור הכותרת מתארך כלפי מטה ברמות קרן מוארכת או דמוית
אזמל ומכסה את צירו האחד של זרעון( .ציור  2107ה) .הזרעונים
דמויי ביצה הפוכה ,פחוסים במקצת מן הצדדים ונושרים על נקלה,
ראשם מעוגל וחסר נזר או ציצית :שטחם בצדם הפנימי בעל
 3צלעות נימיות.
♦ (ח״ש) שדות בור ,בעיקר על חול־חמרה .נ פ ק ושולט בכתמים.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב :הערבה(אקראי):
החרמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2107טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
קחונית מצרה mixta (L.) Dumort .0 .

קחוינ ה Anacyclus
עשבים חד־שנתיים גזורי־עלים ,הדומים לקחון .המצעית מכוסה חפי
מצעית שאינם נשירים .פרחי ההיקף לשוניים ,עלייניים ,צהובים,
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צינור הכותרת פחוס מהצדדים; פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים,
צהובים ,בעלי  5שיניים .הורעונים פחוסים מן הצדדים ,דמויי יתד
ובעלי כנף רחבה משני הצדדים ,בראשם נור משונן או מפוצל; רוחב
כנף הורעונים הולך וקטן מהיקף הקרקפת כלפי מרכזה ,הזרעונים
שבמרכו חסרי כנפיים.
♦ (ח״ש) חול־חמרה ,בקרבת יישוב .נדיר מאור .השרון.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 2108טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
.קחוינה מ ק ףנ ה A. radiatus Loisel.
(ראה שם נרדף)

אכילאה Achillea
1־ • ••T
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח .העלים גוורים כרגיל .הקרקפות ערוכות על פי רוב בתפרחות דמויות י
אשכול־סוכך ,לעתים רחוקות הן יחידות .חפי־המעטפת רעופים ; המצעית מכוסה חפים .הפרחים צהובים ;
פרחי ההיקף לשוניים על פי רוב ,עלייניים ,ערוכים בדור אחד :פרחי המרבו צינוריים ,רו־מיניים,
בעלי  5שיניים :בסיס הכותרת מתארך כלפי מטה ומכסה את ראש הזרעון הורעוניס^פחוסים וחסרי 1ע1
ציצית.
חפי11 -
מעטפת׳!!,

או מוארכים ,בעלי בלוטות זעירות בשפתם<
תם משוננת כמשור .הקרקפות חסרות פרחים
לשוניים או בעלות פרחים לשוניים זעירים .בני־שיח מדבריים
ריחניים ,גובהם  0 100-50״מ.
( 4ב״ש) ואריות וצדי דרכים במדבריות ובערבות .נפוץ .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום .לפעמים חודר להרי יהודה (ליר ירושלים).
מרס-אוקטובר( .ציור  ; 2109צילום בעמ׳  .)945טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.
א מל א ה ריחנית A. fragrantissima (Forssk.) Schultz Bip.
* . 1העלים מחולקיס־מנוצים או גזורים־מנוצים פעם או פעמיים
=> 2
 . 2הקרקפות יחידות ,גדולות(קוטרן  2-1.5ס״מ) ,נישאות על עוקץ
ארוך .העלים צרים ,דמויי סרגל בהיקפם.
( 4ב״ש) מדרונות של גבעות סלעיות .נדיר .עמון ,מואב,
אדום.
מרס-מאי( .ציור  .) 2110טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
א מלא ה קרומית A. membranacea (Labill.) DC.
*  . 2הקרקפות קטנות (קוטרן  5-3מ״מ) ,ערוכות באשכול־סוכך
=> 3
מרובה קרקפות
 . 3רוחב העלים  )4 -( 3-1מ״מ! האונות של עלי־הגבעול זעירות,
=> 4
רעופות בניצב אל ציר העלה
*  . 3רוחב העלים (מלבד העליונים)  1ס״מ או יותר :האונות אינן
ניצבות כנ״ל.
( 4ר״ש) שדות בור ,לעתים קרובות על קרקע המתפתחת
על קירטון .נדיר וגדל בקבוצות קטנות .השרון :הגליל העליון,
הכרמל ,הרי יהודה :מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
 >§gאפריל-מאי( .ציור  .) 2111טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
ומזרח ים־תיכוני.
אכילאה קטןת־פרחים A. biebersteinii Afan.
(ראה שם נרדף)

700

משפחת המורכבים

 .4מעטפת הקרקפת גלילית ,ארוכה בהרבה מרוחבה :חפי־המעטפוז'
קירחים או בעלי שערות משי הדוקות.
הערבה:
( 4ר״ש) ערבות .נדיר .דרום הרי יהודה ,צפון הנגב:
הגלעד.
 38אפריל-מאי( .ציור  .) 2112טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
אכילאה ארפ־צובאית A. aieppica DC .
׳  .4צורת מעטפת הקרקפת ככדור או כחצי־כדור :חפי־המעטפת
=־» 5
מכוסים בצפיפות שערות צמר מהודקות ,אפורים
אונות העלים מרועפות בצפיפות :העלים מועטים בחלק העליון
של הגבעול .גובה הגבעולים  0 50-30״מ .עוקצי הקרקפות
ארוכים על פי רוב פי שניים מהקרקפת .ק־ שי ח הפורח בעיקר
בקיץ•
( 4ב״ש) ערבות .נדיר .החרמון ,הגלער ,עמון ,מואב ,אדום.
 38אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 2113טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
אכילאה גפורה A. faicata L.
(ראה שם נרדף)
י  . 5אונות העלים מרועפות ,אך לא בצפיפות :העלים מרובים לאורך
הגבעול עד לתפרחת .גובה הגבעולים  30-15ס״מ .אורך עוקצי
הקרקפות כאורך הקרקפות או גדול במקצת .עשב רב־שנתי
הפורח בעיקר באביב.
( 4ר״ש) פאת שדות ושדות בערבות ,קרקעות עמוקות בבתות
הספר :על פי רוב בקרקעות לס .נ פ ק ושולט בכתמים .השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :הגלעד ,עמון ,מואב ,ארום.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2114טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
אכילאה ערבתית A. santoiina L .

לבנונית Otanthus
:ן־שיח המכוסה צמר לבן וצפוף .העלים כמעט יושבים .חפי־
זמעטפת רעופים  :חפי־המצעית שעירים בראשם .כל פרחי הקרקפת
־ו־מיניים :הכותרת צינורית ,צהובה ,בעלת  5שיניים ,פחוסה או
:עלת  3מקצועות ,בסיסה מצויד ב־ 2אוזניות :אחר ההבשלה
!:תקשה בסים הכותרת והופך לגוף ספוגי העוטה את קצהו העליון
סזל הזרעון ומסייע בהפצתו באמצעות מי הים .הזרעון מוארך ,בעל
 4-3מקצועות.
( 4ב״ש) חולות חוף הים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
זכרמל ,השרון ,פלשת.
 $מאי-אוגוסט( .ציור  : 2115צילום בעמ׳  .)971טיפוס התפוצה:
־ם־תיכוני.
לבנונית ?מית maritimus (L.) Hoffmanns, et Link .0

בבונג M atricaria
עשבים חד־שנתיים ריחנים .העלים גזורים לאונות דקות .המעטפת עשויה חפים רעופים ,שפתם קרומית:
המצעית חלולה ,רמוית חרוט ,חשופה (ציור  2117ב) .פרחי ההיקף לשוניים (ואזי עלייניים) או צינוריים:
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פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים .הזרעון גלילי כמעט ,גבו חסד צלעות ,צדו הפנימי בעל  5-3צלעות:
הציצית חסרה ,אך לעתים קרובות ראש הזרעון בעל נזר או אוזנית.
 . 1כל הפרחים צינוריים ,צבעם צהוב או זהוב .הזרעון חסר ציצית
או בעל אוזנית ארוכה.
♦ (ח״ש) אשפתות ,חניוני עזים וחורבות .נפוץ ושולט
בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
כנרות ,בקעת'בית־ שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $ gפברואר-מאי( .ציור  : 2116צילום בעמ׳  .)946טיפוס הת 
פוצה :דרום יט־תיכוני ואירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק
 U133זהב M. aurea (Loefl.) Schultz Bip.
* . 1פרחי ההיקף לשוניים ,לבנים.
( 4ח״ש) אשפתות וקרבת יישוב .מצוי .חוף הגליל ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
מערב הנגב :בקעת חולה :הגולן.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .)2117טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
בבונג דו־גוני M. recutita L .
(ראה שם נרדף)

בבלנגית Tripleurospermum

ב .חתך בקרקפת

ג-זחניז

2117

צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים גזורים לאונות דמויות סרגל .המעטפת עשויה חפים רעופים'
ששפתם קרומית :המצעית קמורה או דמוית חרוט ,חשופה .פרחי ההיקף של הקרקפת לשוניים או
צינוריים ,הלשוניים עלייניים ,לבנים :פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים ,צהובים .הזרעונים שווים,
 2חריצים ו־ 3צלעות בצד הפנימי(ציור  2119ב) ,בראשם נזר או אוזנית.
 . 1צמחי מדבר חד־שנתיים .כל פרחי הקרקפת צינוריים .שפתם
של חפי המעטפת לבנה ,שקופה .הזרעון בעל אוזנית שאורכה
כאורך הזרעון או יותר מזה.
( 4ח״ש) ערבות ומדבר ,קרקעות לסיות או קרקעות אבניות.
מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר יהודה :הגלעד,
מזרח עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2118טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
הצמח דומה לאהדונסוניה אך אינו גדל בבקעת יס־המלח
ובערבה.
בבונגית מאמנת T. auriculaturn (Boiss.) Rech. ffl.
(ראה שם נרדף)

* . 1עשבים דב־שנתיים .הקרקפת בעלת פרחי היקף לשוניים .שפתם
של חפי־המעטפת חומה כהה .הזרעון בעל נזר שאורכו קטן
בהרבה מאורך הזרעון.
( 4ר״ש) קרקע לחה ,לעתים קרובות על בזלת .נדיר .הגליל
העליון :החרמון ,הגולן ,עבר הירדן.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 2119טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
בפומית ההךי T. oreades (Boiss.) Rech. fil. 0
(ראה שם נרדף)
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אההינסוניה Aaronsohnia
עשבים חד־שנתיים גזורי עלים .הקרקפות נישאות יחידות בראש
עוקצים ארוכים :חפי־המעטפת רעופים ב־  3-2דורים ,קרומיים
בשפתם :המצעית קמורה ,חשופה .בכל קרקפת שני טיפוסי זרעונים:
כל הפרחים צינוריים ,צהובים ,רובם דו־מיניים ,אך פרחי היקף
מעטים עלייניים ובעלי לשונית קצרה .זרעוני ההיקף כפופים במקצת,
גבם בעל  20-15צלעות וראשם בעל אתנית שקופה שאורכה כ־
 3/4-1/3מאורך הזרעון (לעתים רחוקות קצרה מאוד או חסרה):
זרעוני המרכז דקים יותר וכפופים יותר ,בעלי צלעות מועטות וכעלי
אוזנית שקופה שאורכה עולה על אורך הזרעון.
♦ (ח״ש) מורדות הרים ושקעים במדבר .נ פ ק ושולט בכתמים.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מרבד שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :מזרח עמון,
מואב ,אדום.
< $מרס-אפריל( .ציור  : 2120צילום בעט׳  .) 945טיפוס התפוצה:
מזרח סהרו־ערבי.

אהרונסונןת פקטורובסקי A. factorovskyi Warburg et Eig

ק 1טו ל ה C otula
עשבים חר־שנתיים ( ב א ח) .העלים גזוריס־מנוצים לאונות .הקרקפות יחידות בקצות הענפים .המצעית
דמוית חרוט או שטוחה ,חשופה ,לפעמים שעירה .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,דו־מיניים ובעלי 4
שיניים ,או פרחי ההיקף עלייניים .הזרעונים דמויי כיצה הפוכה או מוארכים ,פחוסים במקצת ,חסרי
ציצית.

 . 1עשבים לבידים ,אפורים .חפי־המעטפת מכוסים צמר צפוף .אין
פרחים עלייניים או מספרם מועט .הזרעונים בעלי קווי אורך
ברורים .קוטר הקרקפת  8-6מ״מ.
♦ (ח״ש) מדבר ,קרקעות חוליות .מצוי .אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 2121טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

קוטולה אפרה c. cinerea DeUie

עשבים ירוקים.חפי־המעטפת קירחים ,קרומיים בשפתם .הפרחים
העלייניים ערוכים בשורות אחדות .הזרעונים אינם בעלי קווי
אורך .קוטר הקרקפת  6-4מ״מ .עשבים ירוקים.
♦ (ח״ש) ב ק בקרבת מאגרי מים .נדיר מאור .הר הנגב.
 $5יוני-יולי( .ציור  .)2122טיפוס התפוצה :טרופי.
הוכנס ארצה בשנים האחרונות :מוצאו מאפריקה הטרופית,
דרום אפריקה וצפון הודו.
קוטולה קחוניח C. anthemoides L.

אץנן Chlam ydophora
עשבים חד־שנתיים של בתי־גידול מלוחים .העלים תמימים או
משוננים בראשם .הקרקפות נישאות בקצות גבעולים ,קוטרן 8-6
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מ״מ :המצעית חשופה ,קמורה .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,רו־
מיניים ,צהובים .הזרעונים דמויי חרוט ובעלי צלעות לבנות ,ראשם
מצויד בנזר או באוזנית קרומיים ומלוכסנים.
( 4ח״ש) קרקעות כבדות ,לחות ומלוחות .נדיר .חוף הכרמל,
השרון :ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח.
מרס-אפריל( .ציור  .) 2123טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי ו ר ת ם
יפ־תיכוני.

אזנן משל^זן C. tridentata (Deiile) Less.

חךצית Chrysanthemum
צמחים חד־שנתיים .ה ת פו חו ת נישאות בראשי גבעולים או ערוכות באשכול־סוכך :חפי־המעטפת קרומיים
ב שפתם :המצעית קמורה וחשופה .הפרחים צהובים בדרך כלל :פרחי ההיקף של הקרקפת לשוניים,
עלייניים או עקרים :פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים .בכל קרקפת  2טיפוסי זרעונים :זרעוני ההיקף בעלי
 3מקצועות או בעלי כנפיים ברורות פחות או יותר :זרעוני המרכז דמויי חרוט הפוך או פחוסים :הציצית
עשויה נזר או אתנית או אין אוזנית .צמחים חד־שנתיים.
 . 1כל העלים גזוריס־מנוצים או מחולקיס־מנוצים פעמיים לאונניות
חדות .קוטר הקרקפת  6-3ס״מ .זרעוני המרכז פחוסים במקצת,
בעלי  4מקצועות וכנף צרה .צמחים קירחים.
( 4ח״ש) שדות בור ,אשפתות ,חורבות ,קני נמלת־הקציר
ובתי־גידול מופרעים .נ פ ק מאוד ושולט בכתמים .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציור  : 2124צילום בעט׳  .)948טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
במקומות רבים ישנו זן בעל פרחים לשוניים שצבעם קרם ער
לבן ובסיס הלשון צהוב.

החנית עטורה C. coronarium L.
=» 2
* . 1העלים משוננים או מחולקים פעם אחת
 . 2הגבעולים דביקים ,כעלי שערות בלוטיות .זרעוני המרכז פחוסים
מאוד ובעלי כנף המסתיימת בצר הפנימי בשן צדדית ד ו ק ר נ י
( 4ח״ש) חול־חמרה וחול מיוצב .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת.
& מרס-מאי( .ציור  : 2125צילום בעט׳  .)948טיפוס התפוצה:
דרום יס־תיכוני.

חרצית דביקה ,C. viscosum Desf.
*  . 2הגבעולים קירחים או בעלי שערות מעטות בלתי בלוטיות.
=> 3
זרעוני המרכז אינם פחוסים
 . 3העלים העליונים ביותר תמימים כרגיל .הזרעונים חסרי נזר או
אוזניות.
( 4ח״ש) שדות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד,
עמון ,אדום.
 >§gאפריל-מאי( .ציור  : 2126צילום בעט׳  .)948טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.

רוחנית השידות segetumL.

ג .זרעון
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העלים משוננים כמשור .הזרעונים בעלי נזר שאורכו כאורך
הזרעון לערך.
♦ (ח״ש) שדות בור כעיקר .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,הוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה :הגולן.
& אפריל־יוני( .ציור  .)2127טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
חךצית מעננת C. myconis L.

בן־חרצית Tanacetum
עשבים רב־שנתיים או בני־שיח בעלי עלים מחולקיס־מנוצים לאונות מעוגלות קטנות .הקרקפות ערוכות
בתפרחות אשכול־סוכך רווחות או צפופות :חפי־המעטפת רעופים ,שפתם קרומית פחות או יותר :המצעית
חשופה .פרחי ההיקף בקרקפת עלייניים ,צינוריים ,לפעמים פרחים מעטים הם בעלי לשון קצרה :פרחי
המרכז דו־מיניים ,צינוריים :צבע הפרחים כמינים שלנו הוא צהוב .הזרעונים דמויי מנסרה (פריסמה)
ובעלי  10-5צלעות וחריצים :הציצית עשויה נזר קצר משונן.

 . 1פרחי ההיקף לשוניים ,בעלי  3שיניים.
♦ (ב״ש) סלעים :רום  2,800-2,200מ׳ .מצוי .החרמון.
 $gיוני-אוגוסט( .ציור  .) 2128טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני הררי.
 3ך ד1ךצית צפוף T. densum (Labill.) Schultz Bip.

=> 2

* . 1הקרקפות ללא פרחים לשוניים
 . 2חפי־המעטפת קירחים .צמחי החרמון.
♦ (ר״ש) קרקעות דולינות :רום  2,300-1,900מ׳ .מצוי ושולט
בכתמים .החרמון.
& יולי-אוגוסט( .ציור  .)2129טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
הררי.
נן־ךוךצית זיק־עלה T. aucheri DC.

*  .2חפי־המעטפת מכוסים שערות רכות ,צפופות .צמחי הנגב ועבר
הירדן.
♦ (ר״ש או ב״ש) משטחי סלעים ,מרגלותיהם וערוצים
סמוכים .מצוי .הר הנגב :מואב ,אדום.
מאי-יוני( .ציור  .) 2130טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
3ן־ר 1ךצית גזור T. santolinoides (DC.) Feinbrun et Fertig

לענה Artemisia
־־ | T -
עשבים ,בני־שיח או שיחים ,מואבקי רוח .העלים ריחניים ולעתים קרובות בעלי טעם מר .הקרקפות
קטנות וערוכות לעתים קרובות בתפרחות דמויות מכבד :חפי־המעטפת רעופים ,בעלי שפה קרומית:
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המצעית חשופה או מכוסה שערות .כל הפרחים צהובים על פי רוב ,צינוריים ,דו־מיניים ,לפעמים פרחי
ההיקף עלייניים .המאבקים מסתיימים בחוד אשון ,דמוי מרצע או מוארך .הזרעונים רמויי ביצה הפוכה,
חסרי צלעות וחסרי ציצית.
 . 1המעטפת קירחת :חפי־המעטפת הפנימיים מוארכים וארוכים
לפחות פי שניים מהחיצוניים :הקרקפות דמויות ביצה או
=> 2
גליליות־מוארכות ,רוחבן  3-1.5מ״מ
* . 1המעטפת שעירה ,חפיה הפנימיים דמויי ביצה רחבה או עגולים,
ארוכים רק במקצת מהחפים החיצוניים :הקרקפות כדוריות או
=> 3
דמויות חצי כדור ,אורכן ורוחבן  6-3מ״מ
 . 2המעטפת מוארכת ,חפיה הפנימיים מבריקים .כל פרחי הקרקפת
רו־מיניים ופורים .בני־שיח אפורים ,ריחניים ,גובהם ) 50-( 40-20
 0״מ.
( 4ב״ש) קרקעות לסיות ,אבניות וסלעיות בערבות ,ערוצים
רחבים וסלעים במדבר .נ פ ק מאוד ובונה חברות צמחים .פלשת:
שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& ספטמבר-דצמבר( .ציור  : 2131צילום בעמ׳  .)935טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני.
העלים משמשים ברפואה העממית כתרופה נגד כאב שיניים,
כאבי בטן ,והצטננות :משמשים גם לתיבול תה או להכנת
משקה חם.
sieberi BesserA.
לענת המך3ר
(ראה שם נררף)
*

*  . 2המעטפת דמוית ביצה ,חפיה הפנימיים אינם מבריקים :פרחי
ההיקף עלייניים ,מספרם  2וכותרתם בעלת  3-2שיניים :פרחי 3x
המרכז מרובים יותר ,אבקניים ,בעלי  5שיניים .רק זרעון אחד M
מבשיל כרגיל בכל קרקפת .בני־שיח בעלי ריח טיפוסי ,ירוקים
ר .קרקפת
בפריחה
כרגיל ,על קרקעות חוליות בחוף־הים ובמדבר .גובהם 100-50
ס״מ.
'ג .קרקפת ״
( 4ב״ש) חולות יציבים למחצה ,ערוצים חוליים במדבר.
נ פ ק וכונה חברות צמחים .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
הערבה :אדום.
 $sספטמבר-דצמכר( .ציור  .) 2132טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.
גדל באופן אקראי בצדי דרכים אליהן הובאו זרעיו ביחד עם
החול.
לענה חר־זךעית , monosperma Deiile

 ) 1( . 3בן־שיח מדברי ריחני .קוטר הקרקפות  4-3מ״מ .אונניות
העלים קצרות ,אורכן גדול  3-2.5פעמים מרוחבן.
( 4ב״ש) קרקעות חוליות וערוצים במדבר .נדיר .דרום הנגב
(נחל פארן) :הערבה :אדום.
 $gמרס-אפריל( .ציור  .) 2133טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
לענת י מ ר ה A. judaica L.
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 . 3שיח ים־תיכוני ריחני ,מכסיף ,גובהו  100-50ס״מ .קוטר הק 
רקפות  6-5מ״מ .אונניות העלים ארוכות ,אורכן עולה לפחות
פי  4על רוחבן.
♦ (ש׳) מורדות תלולים וסלעיים ,חולות מיוצבים .נדיר.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל :הגלעד ,עמון.
 $3אפריל-אוקטובר( .ציור  .)2134טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
יתכן שהוכנס על ידי הצלבנים והתאזרדז כ א ח .גדל גם כשיח
נוי תרבותי.

לענה שיחנית A. arborescens L.

סביון Senecio
צמחים עשבוניים (בארץ) .חפי־המעטפת הפנימיים ערוכים בדור אחד ומסתיימים כרגיל בשערות לכנות
קצרות :החפים החיצוניים זעירים ,קצרים בהרבה מהשאר ומהווים כעין ״גביע״ :המצעית חשופה ושטוחה:
המעטפת נוטה לאחור אחרי פתור הזרעונים .הפרחים צהובים ( ב א ח ) :פרחי ההיקף לשוניים ועלייניים
ופרחי המרכז צינוריים ודו־מיניים ,או לעתים רחוקות כל פרחי הקרקפת צינוריים ורו־מיניים :הפרחים
הלשוניים נגללים לאחור בשעות הלילה ובימי גשם .הזרעונים חסרי מקור ,שווים זה לזה ובעלי 10-5
צלעות וחריצים :הציצית עשויה שערות לבנות עדינות ,נשירות על פי רוב.
 . 5gfefe12-5x 1פרחי ההיקף לשוניים ,אורך כותרתם כאורך המעטפת או ארוכה
=> 2
מהמעטפת
הפרחים צינוריים או הפרחים הלשוניים קצרים בהרבה
=> 5
מהמעטפת
 . 2צמחי החרמון .העלים תמימים או משוננים שינון קל ,דמויי
ביצה או מוארכים.
♦ (ח״ש) לרגלי סלעים ובשולי דולינות :רום 2,300-1,900
';:ע.
מ׳ .מצוי .החרמון.
יוני-ספטמבר .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני הררי.

סביון ההרים , doriiformis DC.
=> 3
* . 2 * 5העלים מחולקים־מנוצים או גזוריס־מנוצים
 . 3החפים החיצוניים שבבסיס המעטפת קהים ומסתיימים בחוד
שצבעו כהה ,מספרם עולה על  . 12העלים מנוצימ־מחולקים
ואינם בשרניים כרגיל :האונות משוננות שינון חד :שפת העלים
אינה כפופה לאחור או כפופה במקצת .עשבים נפוצים מאוד.
♦ (ח״ש) קרקעות מעובדות ,שדות בור ,מקומות נטושים וצדי
דרכים .נ פ ק בשפע .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3נובמבר-מאי( .ציור  : 2135צילום בעמ׳  .)950טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
פרטים הגדלים ליד חוף הים־התיכון שונים מהצורה הטיפוסית
בעלים בשרניים אך אונותיהם רחבות וגודל קרקפותיהם רגיל.

סביון אביבי S. vernalis Waldst. et Kit.
*  . 3החפים החיצוניים בבסיס המעטפת דמויי סרגל או אזמל צר,
חדים או בעלי חוד ארוך ,כרגיל אין צבע ראשם כהה ,מספרם
אינו עולה על  . 12העלים גזורים־מנוצים ,בשרניים ,שפתם
כפופה לאחור .צמחי מדבר או צמחי חולות חוף־הים => 4
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 . 4צמחי מדבר .אונות עלי הגבעול דמויות סרגל ,רוחבן כ־ 1מ״מ,
האונה.הקיצונית ארוכה ותמימה.
( 4ח״ש) ערבות ,מדבריות .נ פ ק .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  ! 2136צילום בעמ׳  .)950טיפוס
י התפוצה :מערב אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
סביון הערבות
(ראה שם נרדף)
*  .4צמחים של רצועת חוף היס־התיכון .העלים על פי רוב בשרניים,
בעלי שפה רחבה המופנית לאחור :האונות של עלי־הגבעול
רחבות מ־ 1מ״מ ,האונה הקיצונית מחולקת ל־ 3אונניות או
ל־ 3שיניים .קוטר הקרקפות גדול יחסית .העלים של צמחים
הגדלים סמוך לחוף הים בשרניים מאוד.
( 4ח״ש) חולות החוף .נ פ ק בחברת הלענה החר־זרעית .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
& ינואר־אפריל( .ציור  : 2137צילום בעט׳  .)951טיפוס הת 
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
העלים אינם בשרניים תמיר ,אלא רק כאשר הצמחים גדלים
סמוך לחוף־הים! כאשר הם גדלים במרחק רב ממנו הם ניכרים
באונות העלים הצרות ובקרקפות גדולות יחסית.

סביון ןפו Dinsmore
 ) 1( . 5עלי־הגבעול דמויי לב ,משוננים ,אך אינם מחולקים .עוקצי
הקרקפות ארוכים בהרבה מהקרקפת .צמחי מדבר.
( 4ח״ש) מדבר ,קרקע חולית או אבנית בערוצים .מצוי.
צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח,
הערבה :אדום.
 $8מרס-אפריל( .ציור  : 2138צילום בעט׳  .) 951טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי.
סביון צהיב ecaisne) Schultz Bip.
*  . 5עלי הגבעול מחולקיס־מנוצים :האונות מוארכות ומשונשנות.
עוקצי הקרקפות קצרים מהקרקפות או ארוכים מהן במקצת.
עשבים רעים בשרות.
( 4ח״ש) צומח עשבוני .,קרקע מעובדת ,מקומות יישוב ומ 
קומות נטושים .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה  :החרמון ,הגולן.
 3sפברואר-אפריל( .ציור  .)2139טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

סביון פעוט ״
של ש־פנפות Tripteris
עשבים או בני־שיח .העלים משוננים במקצת או תמימים .הקרקפות
נישאות על עוקצים ארוכים :חפי־המעטפת קצרים וצרים .צבע
הפרחים כתום או צהוב :פרחי ההיקף לשוניים ,עלייניים ,ערוכים
ברור אחר ,ארוכים כמעט פי שניים מהמעטפת :פרחי המרכז
צינוריים ,אבקניים בפועל (ובעלי עמוד־עלי בלתי מסועף) .כל
הזרעונים בעלי  3כנפיים קרומיות רחבות :אין ציצית.
( 4ב״ש) סלעים .נדיר .אדום.
&י אפריל־יוני( .ציור  .) 2140טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

עלע־פנפות מדבריות Decaisne
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צפרני־החתול Calendula

עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים אינם חתוכים .התפרחות נישאות בראש עוקצים :המצעית
חשופה .פרחי ההיקף לשוניים ,עלייניים ופורים ,הצלקת בת  2זרועות :פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים ,אך
אינם עושים פירות ,הצלקת דמוית גולה :צבע הפרחים צהוב או כתום ,צבע פרחי המרכז חוס־ארמדם
לפעמים .הזרעונים ערוכים ב־  3-2דורים ,כפופים במידה שונה :ברוב המינים מכילה הקרקפת 4-2
טיפוסים של זרעונים :החיצוניים שבהם בעלי מקור או כנפיים או דמויי כדור ,והפנימיים קטנים ,דמויי
קשת ,טבעת או כיוצא בזה :אין ציצית.
 . 1כל הזרעונים חסרי מקור ואינם עולים בגודלם על  1ס״מ:
לפחות אחדים מהזרעונים החיצוניים חלקים כמעט בגבם ובעלי
 3כנפיים רחבות .צמחי מדבר קטנים.
♦ (ח״ש) חולות ,אבן־חול או חצץ במדבר .נדיר מאוד .הר
הנגב ,דרום הנגב :הערבה :מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציורים  .) 2146,2141טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.
צפךני־החתול שלש־הפנפלם c. tripterocarpa Rupr.
* . 1אין זרעונים בעלי כנפיים וחלקים בגבם כנ״ל :כרגיל יש זרעונים
■=» 2
בעלי מקור קצר או ארוך
 . 2כל הזרעונים החיצוניים דומים זה לזה בצורתם ,בעלי 3
מקצועות ו־ 3כנפיים ,עוביים בבסיס  12-7מ״מ ,בגבם יש
רכס בעל שיכים  :אין מקור או אם ישנו הוא קצר ( 10-3מ״מ)
ובעל■ 3כנפיים  :זרעונים אחדים דמויי סירה או טבעת.
♦ (ח״ש) ערבות או בתות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,מרבו שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2142טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
צפתי־החתול העבות c . pachysperma Zohary
*  . 2בכל קרקפת (  4-3 )- 2צורות זרעונים :בעלי מקור (עם או בלי
כנפיים) ,דמויי סירה ודמויי טבעת :הזרעונים החיצוניים עולים
בעוביים על הנ״ל ,לעתים רחוקות רוב הזרעונים דמויי סירה
=> 3
או טבעת
בכל קרקפת יש לפחות זרעונים אחדים בעלי מקור ואורכם
 4-2.5ס״מ .כותרת הפרחים הלשוניים ארוכה כרגיל מ־ 1ס״מ.
♦ (ח״ש) בעיקר בתות וגריגות ,שרות בור וקרקעות מעובדות
שונות .נדיר .השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 2143טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
צפיךני־החתול האוצןשךאליות c. palaestina Boiss.
*  . 3אין זרעונים בעלי מקור ,ואם יש זרעונים בעלי מקור ,הרי
אורכם עולה על  2.5ס״מ .כותרות הפרחים הלשוניים אינן
מגיעות באורכן ל־ 1ס״מ .מין רב צורות.
♦ (ח״ש) שרות בור ,מקומות נטושים ,צומח עשבוני ,בתות

משפחת המורכבים
וערבות .נפוץ מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3דצמבר-אפריל( .ציור  : 2144צילום בעמ׳  .)953טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
צפיתי־החתול המצויות C. arvensis L .
(ראה שם נרדף)

עפובית Gundelia
עשבים רב־שנתיים ,בעלי מיץ חלבי ,הנשברים בבסיסם לעת ההבשלה
ומתגלגלים ברוח (״גלגל״) .העלים קוצניים בשוליהם ,מתייבשים
והופכים כעין הקלף .התפרחת מורכבת מקרקפיות רבות וצפופות:
בבסיס כל קרקפית חפה קוצני ארוך והיא עטופה במעטפת של
חפים קוצניים המאוחים זה לזה ומהווים כעין גביעון דמוי סביבון
מוקשה וקוצני ,בתוכה  7-5תאים בני פרח אחר כל אחד .הפרחים
בעלי גוון ארגמני מ ב ח ק ,צהוב מבפנים  :מבין הפרחים של הקרקפית
רק הפרח המרכזי עושה פרי ,יתרם עקרים .הגביעון מתעצה בעת
ההבשלה וכולל זרעון גדול יחיד ,ומופץ כיחידת־הפצה אחת:
הציצית עשויה נזר משונן קצר.
( 4ר״ש) שרות בור ,בתות ,צומח עשבוני וערבות .מצוי .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 2145צילום בעמ ׳  .)951טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני.
עפובית הגלגל .,tournefortii L.

יערן 3x
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קפוזץ Echinops

עשבים רב־שנתיים או בני־שיח בעלי עלים קוצניים .התפרחת כדורית ומורכבת מקוקפיות ,היושבות
בצפיפות על מצעית משותפת ,כל קרקפית בת פרח אחד בלבד ובעלת מעטפת משלה :המעטפת
עשויה זיפים חיצוניים המהווים יחד כעין מכחול וחפים (פנימיים) מרובים ,מוארכים וחדים( ,ציור
 2148ג) ,גלדניים ,צבעם ירוק או כחול־סגול ,אחדים מהחפים מתפתחים לעתים ל ק ק ארוך דמוי קרן.
הפרחים דו־מיניים ,צינוריים; הכותרת בעלת צינור צד ו־  5אונות דמויות סרגל ,צבעה כחלחל־סגול ,סגול
חיוור ,קרם או לבן .הזרעון מוארך ,בעל נזר קצר בלתי נשיר.

קוטר הקרקפת המורכבת  10-8ס״מ :אורך המעטפת של כל
קרקפית  4.5-3.5ס״מ .צמחי צפון ה א ק.
♦ (ר״ש) קרקעות כבדות ,לעתים קרובות על בזלת .מצוי.
בקעת חולה :החרמון ,הגולן.
יוני-יולי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
קפ 1ךן דביק תת־מין אךך־_קשקש'ים
E. viscosus DC. subsp. macrolepis (Boiss.) Feinbrun
קוטר הקרקפת המורכבת  7ס״מ לכל היותר(אין לקחת בחשבון
את אורך ה ק ק דמוי הקרן) :אורך המעטפת של כל קרקפית
=> 2
 3-1.5ס״מ
צבעם של חפי־המעטפת ,הכותרת והמאבקים כחול־סגול => 3
*  . 2צבעם של חפי־המעטפת ירוק חיוור או צהבהב .צבע הכותרת
לבן או קרם ,לפעמים סגול חיוור או כחלחל .צבע המאבקים
=> 4
חום־אפרפר או סגול־אפדפר
 . 3עלי הגבעול האמצעיים(או לפחות חלק מהם) מורחבים בבסיסם
בצורת אתניות :האוזניות מחולקות כעין כף היד כדי מחצית
או לכל היותר כדי שני שלישים לאונות משולשות המסתיימות

3קח•
♦ (ר״ש) צומח עשבוני ,בתות ,גריגות וחורשים .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הדי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע :החרמון,
הגולן ,עמון ,מואב.
& יוני-יולי( .ציור  : 2147צילום בעט׳  .)943טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
קפ 1רן ג?חיו E. gaillardotii Boiss.
כל עלי הגבעול גזוריט־מנוצים בבסיסם לקוצים צרים דמויי
סרגל ודמוי מרצע :לפעמים הבסיס מורחב וגזור כרי 3/4
לאונות צרות המסתיימות בקוץ.
♦ (ר״ש) צומח עשבוני ,בתות ,גריגות וחורשים .נ פ ק .עמק
עכו ,השדון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,עמון.
& יוני-יולי( .ציור  ! 2148צילום בעט׳  .)944טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
קפ 1דן מצוי E. adenocauios Boiss.
 )2( .4עלי הגבעול התחתונים מחולקיס־מנוצים לאונות :האונות
רצופות ,דמויות ביצה או משולשות ,ובעלות שיניים המסתיימות

משפחת המורכבים
בקוצים אשונים ארוכים שצבעם צהוב ,המפרצים בין האונות
מעוגלים ,העורקים מוגבהים בצד התחתון של העלה .הגבעולים
קירחים על פי רוב .צבע הכותרת לבן.
♦ (ר״ש) מדבר ,לעתים קרובות על גרניט או על א ק ־ חו ל
נובית .נדיר מאוד .דרום הנגב :בקעת יפ־המלח ,הערבה :מואב,
אדום.
& יוני-אוקטובר( .ציור  : 2149צילום בעט׳  .)975טיפוס
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.

קפורן.קרח giaberrimus DC.
*  . 4העלים התחתונים של הגבעול ואונותיהם א ינם כנ ״ל.

ב .עלה בסיס,

והעלים על פי רוב שעירים ואפורים כאילו מכוסים קורי עכביש
=> 5
 . 5צמחי חולות (בפלשת) .האונות של עלי הגבעול האמצעיים
מוארכות ומסתיימות ב ק ק קצר וחלש .קוצי ־מעטפת דמויי
קרן מתפתחים לעתים רחוקות והם מעטים על פי רוב .צבע
הכותרת לבן ,או לפעמים אונותיה נוטות לצבע סגול חיוור
מאוד.
♦ (ב״ש) חוליות יציבות למחצה :חברת לענה חד־זרעית.
נדיר .פלשת.
& מאי-אוגוסט( .ציור  : 2150צילום בעט׳  .)975טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני(אנדמי).

קפ1ךן פלשתי E. philistaeus Feinbrun et Zohary
* ,5צמחי גבעות גירניות חרבות .האונות של עלי הגבעול האמצעיים
דמויות מרצע ומסתיימות בקוץ אשון ארוך .הקרקפות בעלות
קוצים רמויי קרן כרגיל .צבע הכותרת לבן או כחלחל־חיוור.
♦ (ר״ש) גבעות ובין סלעים בערבות ובמדבריות .נפוץ.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :החרמון ,עמון ,מואב ,אדום.
& יוני-יולי( .ציור  : 2151צילום בעט׳  .)975טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני.
קפ 1ךן פלנש E. polyceras Boiss.
(ראה שם נרדף)

ר .מעטפת זיפים

עקצוץ Acantholepis
ג .קרקפית

צמחי מדבר חד־שנתיים ,נמוכים וצמירים .העלים תמימים או בעלי
שיניים מעטות או זיזים קוצניים מעטים .התפרחת כדורית ומורכבת
מקרקפיות היושבות בצפיפות על מצעית משותפת ,כל קרקפית בת
פרח אחר בלבד ובעלת מעטפת שלה חפים ארוכי שיער המסתיימים
בשך צהוב רך :המעטפת המשותפת עשויה  3-2שורות של חפים
צרים ,ירוקים דוקרניים .הפרחים דו־מיניים ,בעלי כותרת צינורית
המחולקת ל־ 5אונות הזרעונים שעירים :הציצית עשויה מוצים
מאוחים בבסיסם.
♦ (ח״ש) מדרונות סלעיים וקרקעות לסיות .נדיר .הר הנגב :מדבר
יהודה ,בקעת ימ־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
י& יוני-יולי( .ציור  .) 2152טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

ע?ןצ 1ץ מזרחי 2152 A. orientalis Less.
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נעצוצית C ardopatium

ז ג .זרעון

עשבים רב־שנתיים בעלי עלים קוצניים .הקרקפות מועטות פרחים,
מרובות ויושבות בקצות הענפים מלוות בעלים קוצניים; כל פרחי
הקרקפת דו־מיניים ; המעטפת עשויה דורים אחדים של חפים גלדניים,
החיצוניים בעלי קוץ דמוי מסרק :המצעית מכוסה מוצים מצויציס.
הפרחים כחולים (לעתים רחוקות לבנים) .המאבקים מסתיימים בזיז
מצו ץ .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה ומכוסים שערות משי :הציצית
עשויה מוצים ,המסתיימים בחור מחטני.
♦ (ר״ש) קרקעות כבדות ,לעתים קרובות מוצפות בחורף .נדיר.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון.
 >$gיולי־ספטמבר( .ציור  .) 2153טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.

נעצוצית סבוכה C. corymbosum (L.) Pers.

יב שו ש Xeranthem um
־־ 1
2153

צמחים חר־שנתיים בלתי קוצניים ,שעירים־מלבינים .העלים תמימים.
הקרקפות יחידות ,גליליות ,נישאות על עוקץ ארוך :חפי־המעטפת
רעופים ,קרומיים :צבע החפים הפנימיים לילך ,ורוד או לבן:
המצעית מכוסה מוצים צרים .הפרחים אדמדמים ,פרחי ההיקף
מועטים ,עקרים ובעלי כותרת דו־שפתנית ,שאר הפרחים דו־מיניים,
■נוריים ,בעלי  5אונות .הזרעונים שעירים ,מתחדדים.כלפי בסיסם:
ציצית עשויה  15-5מוצים המסתיימים בחודים ארוכים דמויי
לענים.
> (ח״ש) חורש .נדיר .הכרמל ,שומרון.
 1אפריל-מאי( .ציור  .)2154טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
׳רנו־טורני.
?בשוע גלילי X. cylindraceum Sm .

שךךיניה C hardinia
מחים חד־שנתיים בלתי קוצניים ,מלבינים .העלים תמימים .הלך
קפות יחידות בראש עוקצים ארוכים למדי .חפי־המעטפת רעופים,
רומיים ,צבעם ארגמן בהיר ההופך לצבע קש :המצעית מכוסה
וצים .הפרחים צינוריים ,פרחי ההיקף מעטים (  ,)3-1עלייניים,
שאד דו־מיניים .זיוי האבקנים מאוחים לצינור .הזרעונים של
פרחים העלייניים חסרי ציצית ,קירחים ,כמעט שטוחים ובעלי 2
נפיים רחבות הנמשכות מעבר לבסיס הכותרת כעין קרניים  :זרעוני
פרחים הרו־מיניים צרים ,שעירים בבסיס ובעלי ציצית העשויה
 10מוצים דמויי אזמל ומחודדים.( 4ח״ש) שרות נטושים ,קרקע מהודקת ,בתות .נדיר .הגליל
עליון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! מרבר יהודה ,בקעת ים־
מלח :החרמון(מרוב ה ויוצר מרבדים) ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
דום.
 3אפריל-מאי( .ציור  : 2155צילום בעט׳  .)941טיפוס התפוצה:
ירנו־טורני.

שח־ינןה מוצנית C. orientalis (L.) 0. Kuntze
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זיברה Siebera
* TV
צמחים חד־שנתיים .העלים תמימים ,בלתי קוצניים ,העליונים מקיפים
את הקרקפת .הקרקפות יחידות :פרחי ההיקף אינם מרובים ,עלייניים,
דו־שפתניים •,פרחי המרכז דו־מיניים ,גליליים ,בעלי  5שיניים;
חפי־המעטפת רעופים ,קדומייט־מוקשים ,הפנימיים מתקשים לעת
ההבשלה והופכים דוקרניים .חפי־המצעית סדוקים ,עוטפים את
הפרחים :המאבקים בעלי תוספת זעירה :הזרעונים ארוכים ,דקים,
בעלי חריצי אורך ומכוסים שערות רכות.
♦ (ח״ש) מדרונות :רום  1,600-1,300מ׳ .נדיר .החרמון.
 $gמאי-יולי .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

זיפרה דוקרנית s. pungens (Lam.) J. Gay

.קיצנית C arlina
צמחים עשבוניים כרגיל .העלים והחפים קוצניים .המעטפת כפולה ,החפים החיצוניים דמויי עלה,
קוצניים ,מנוציס־גזורים או מנוצים־מחולקים :המעטפת הפנימית רעופה ,עשבונית ,החפים הפנימיים
ביותר ארוכים מהפרחים ,קרומיים ,מבריקים ,צהובים כצבע הקש ,או ורודים או ורודים ארגמניים,
דומים לפרחים לשוניים ,באוויר לח ראשיהם מצונפים :המצעית שטוחה ,מכוסה מוצים רבים שסועים
לזיפים שאורכם כאורך הפרחים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,דו־מיניים ,צבעם צהוב .הזירים חופשיים.
הזרעונים גליליים או דמויי יתד הפוך ,שעירים (ציורים  :) 2157 , 2156הציצית עשויה  2-1דורים של
מוצים המפוצלים לזיפים מנוצים.
 . 1צבע החפים הפנימיים ביותר של המעטפת הפנימית ורוד־
ארגמני .צמחים צמירים חד־שנתיים ,לפעמים חיים לשנה נוספת
(או שנים אחדות) .הגבעולים פשוטים או מסתעפים בחלקם
העליון.
♦ (ח״ש או ד״ש) קרקעות כבדות .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה :בקעת חולה ,הגלבוע:
הגולן.
 $8יוני-יולי( .ציור  .)2156טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

קיצנית צמרנית
* . 1צבע החפים הפנימיים ביותר של המעטפת הפנימית צהוב,
=ג■ 2
לפעמים צדם החיצוני ארגמני
 . 2החפים האמצעיים של המעטפת הפנימית רמויי סרגל ,בעלי
עורק אמצעי בולט ,רוחבם  1מ״מ לכל היותר ,מחודדים
ומסתיימים בהדרגה בקוץ חלש .צמחים חד־שנתיים נדירים.
♦ (ח״ש) ביצה שהתייבשה .נדיר מאוד .נאסף רק פעם בשרון
(ליד חדרה).
& אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 2157טיפוס התפוצה :מערב
ימ־תיכוני.

קיצנית אשכולית racemosa L.
*  . 2החפים האמצעיים של המעטפת הפנימית מוארכים ,רחבים
מהנ״ל ,קהים ומסתיימים פתאומית בקוץ או חסרי קוץ .צמחים
=־• 3
רב־שנתיים נפוצים
 . 3חפי־המעטפת החיצונית מעטים ,צרים ,אורכם  5-4ס״מ ,עולים
באורכם פי  2.5-2על אורך הקרקפת ואינם מסתירים את
המעטפת הפנימית .עלי הגבעול העליונים דמויי אזמל צר.
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♦ (ח״ש) בתות יס־תיכוניות .בעיקר על טרה־רוסה .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,מרבו שומרון :החרמון,
הגולן.
& יוני-ספטמבר( .ציור  : 2158צילום בעט׳  .)953טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
קיצנית פרתית C. curetum Halacsy subsp. orientalis Meusel et Kastner
חפי־המעטפת החיצונית מרובים ,צפופים ,רחבים מאשר בצמח
הנ״ל ,אורכם  0 3״מ או פחות ,אינם ארוכים מהקרקפת ומסתירים
מעט את המעטפת הפנימית .עלי הגבעול העליונים דמויי ביצה
או אזמל רחב.
♦ (ר״ש) צמחי ערבות ובתות ספר .נפוץ .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
יולי-ספטמבר( .ציור  .)2159טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
(ראה שם נרדף)

קיצנית צפופת־עלים C. hispanica Lam. subsp. galilaea Meusel et Kastner

חך$ף Atractylis
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,בעלי עלים וחפי־מעטפת קוצניים .המעטפת כפולה :החפים החיצוניים
דמויי עלה ,על פי רוב בעלי שיניים קוצניות :החפים הפנימיים רעופים ,מהודקים וערוכים בשורות
אחרות :המצעית מכוסה מוצים שקופים ,שסועים לזיפים ארוכים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,רו־מיניים
או לעתים רחוקות פרחי ההיקף לשוניים ,עלייניים  :צבע הפרחים ארגמן ,ורוד או צהוב בהיר .הזרעונים
גליליים ,מכוסים שערות משי צפופות :הציצית בת  3-1דורים של זיפים מנוצים שאינם נשירים ,מורחבים
ומאוחים לטבעת בבסיסם.
» . 8x.אורך המעטפת הפנימית  3.5-2.5ס״מ :ראשיהם של חפי־הט־
עטפת הרעופים (הפנימיים) מעוגלים ואינם מסתיימים בחוד.
' ג .חלק
צבע הפרחים ארגמן .העלים והגבעולים מכוסים זיפים אשונים.
צמחי בתה ים־תיכונית.
♦ (ר״ש) טרשים .נ פ ק .חוף הכרמל ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
יולי־נובמבר( .ציור  : 2160צילום בעמ׳  .)933טיפוס הת 
פוצה :מזרח ים־תיכוני.

חןשף מצק A. comosa Cass.
* . 1אורך המעטפת הפנימית קטן מהנ״ל .העלים והגבעולים מכוסים
שערות רכות או קירחים כמעט .צמחי ערבות ומדבר או צמחי
=> 2
בתי־גידול חוליים של אזור החוף
 . 2עשבים חד־שנתיים .חפי־המעטפת החיצונית גזורים־מנוצים
כמסרק ושונים באופן ניכר מעלי הגבעול ,אורכם כאורך הקרקפת
■=> 3
לערך
*  . 2עשבים רב־שנתיים או בני־שיח קטנים .חפי־המעטפת החיצונית
דומים לעלי הגבעול ,אורכם גדול כרגיל מאודך הקרקפת => 4
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 . 3פרחי ההיקף לשוניים ,צבעם ורוד או ארגמן ,אורכם עולה
על אורך פרחי המרכז הצינוריים שצבעם צהבהב .הקוצים
הצדדיים של חפי־המעטפת החיצונית דמויי מחט ,בבסיס
הקוצים ישנם לעתים קרובות שיכים קצרים.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות :קרקעות לס או חול .מצוי .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח.
י&׳ אפריל( .ציור  : 2161צילום בעט׳  .)933טיפוס התפוצה:
סהרו־ערבי.

חרשף נאה prolifera Boiss.

*  . 3כל הפרחים צינוריים ,צבעם ורור־ארגמני .הקוצים הצדדיים של
חפי־המעטפת החיצונית מסועפים ,בעיקר בחלקם העליון.
♦ (ח״ש) ערבות וכתות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 2162טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

חרשף השבכה A. canceiiata L.

( ) 2פרחי ההיקף לשוניים ,מועטים  :צבע הפרחים צהוב חיוור,
ההופך לפעמים לארגמן .חפי־המעטפת הפנימית צרים והולכים
כלפי מעלה ומסתיימים ב ק ק קטן .עשבים רב־שנתיים הקשורים
בעיקר לקדקעות חוליות או לבתי־גידול מדבריים.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות במדבר או לאורך חוף־הים .מצוי.
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח,
הערבה :מואב ,אדום.
& אפריל-יולי :הזן הגדל לאורך חוף־הים ביולי-אוקטובר.
(ציור  .) 2163טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
הצורה הגדלה לאורך החוף המושפע מרסיסי מי־הים מאופיינת
בעלים בשרניים במקצת.
חךשף צהיב A. carduus (Forssk.) C. Chr.
(ראה שם נרדף)

*  . 4כל פרחי הקרקפת צינוריים .חפי־המעטפת הפנימית מעוגלים
בראשם ,חסרי חור או בעלי שך קטן .בני־שיח מדבריים מעוצים
=> 5
בבסיס
 . 5הקרקפות ארוכות מרוחבן ,הולכות וצרות בבסיסן :קוטר המ 
עטפת הפנימית  8-5מ״מ .העלים קירחים בשפתם.
♦ (ב״ש) מדרונות של גבעות סלעיות וחרבות .מצוי ,שולט
בכתמים .פלשת :השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :עמון ,מואב ,אדום.
&י יוני-אוגוסט( .ציור  : 2164צילום בעט׳  .)934טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי.

חךשף קטךקךקפות A. serratuloides Cass.
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*  . 5הקרקפות רחבות כמעט באורכן ומעוגלות בבסיסן! קוטר המ־
עטפת הפנימית  15-12מ״מ .העלים מכוסים בשפתם בשערות
1.7xי רכות לבנות.
♦ (ב״ש) מדבריות טרשים או חצץ .מצוי .מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,הערבה! מזרח עמון ,אדום.
&י אפריל-יולי( .ציור  .) 2165טיפוס התפוצה :מערב סהרו־
ערבי.
חךשף חומ־קשיקשייס A. phaeoiepis Pomei

קויםיניה Cousinia
 * Iןr
עשבים חד־שנתיים ,רב־שנתיים או דו־שנתיים .העלים וחפי־המעטפת קוצניים על פי רוב! עלי הגבעול
יושבים ,סורחים על הגבעול .המעטפת עשוייה חפים רעופים ,אשונים ומסתיימים בקוץ בראשם!
המצעית מכוסה זיפים חלקים או בעלי זיזים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ודו־מיניים .המאבקים בעלי
זיזים מצויצים בבסיסם .הזרעונים קירחים ,דמויי ביצה הפוכה או פירמידה! הציצית עשויה זיפים
מחוספסים ,הנושרים מהרה ,לעתים רחוקות אין ציצית.
 . 1מספר הפרחים בקרקפת  . 20-5הקרקפות קרובות זו לזו ובקרבתן
=> 2
עלי הגבעול העליונים ,אורכן  15-10מ״מ
* . 1מספר הפרחים בקרקפת עולה על  . 20הקרקפות יחידות בראשי
־=> 3
הענפים ,אורכן עולה על  2ס״מ
 . 2חפי־המעטפת מפושקים ,ולאחר הפריחה הם כפופים לאחור,
המעטפת צרה ,גלילית .צבע הפרחים ארגמן .מספר הפרחים
בקרקפת . 5
( 4ר״ש) ערבות טרשיות ושדות! רום  1,000-900מ׳ .נדיר.
מואב ,אדום.
&׳ יוני-אוגוסט( .ציור  .)2166טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
קוסימה מואבית C. moabitica Bornm. et Nabelek

*  . 2כל חפי־המעטפת או החפים האמצעיים זקופים .צבע הפרחים
צהבהב ,מספר הפרחים בקרקפת כ־. 20
♦ (ח״ש או ר״ש) מקומות סלעיים .נדיר .אדום.
 $gיולי-אוגוסט( .ציור  .) 2167טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
ק1סינ?ת  0 (5ט C. postiana Winkler

 ) 1( . 3חפי־המעטפת צמירים־אפורים ,ובבסיס צדם הפנימי חריץ.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים .נדיר .החרמון.
& יולי-ספטמכר( .צילום בעמ׳  .) 940טיפוס התפוצה :מזרח
ימ־תיכוני.
קוסינית הלבנון c . libanotica DC.

משפחת המורכבים

*  . 3חפי־המעטפת שעירים או קירחים כמעט ,בסיסם רחב ושטוח.
♦ (ד״ש או ר״ש) מדרונות סלעיים; רום  2,800-1,000מ׳.
נדיר .החרמון ,מואב.
 $3יוני-אוגוסט( .ציור  .)2168טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ק1סינ?ת החךמון C. hermonis Boiss.
(ראה שם נרדף)

יוןיני א ה Jurinea
כני־שיח שעירים־מלבינים ,מעוצים בבסיסם .העלים אינם קוצניים,
חתוכים־מנוצים.חפי־המעטפת מחודדיט־קוצנייס ,תמימים ; המצעית
מכוסה זיפים ארוכים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ודו־מיניים ,צבעם
ארגמן .הזרעונים דמויי פירמידה הפוכה בעלת  4מקצועות ,או
פחוסים ,חלקים או מקומטים! הציצית עשויה שערות מנוצות,
שמהן הפנימיות ארוכות מהשאר ,כולן מאוחות בבסיסן ונושרות
לבסוף יחד עם חלקו העליון של הפריקרפ (קליפת הפרי).
♦ (ב״ש) מורדות הרים סלעיים וחצציים :רום  1,200-900מ׳.
נדיר .הר הנגב! החרמון ,אדום.
מאי-אוגוסט( .ציור  .) 2169טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

יווייניאה טרשית J. staehelinae (DC.) Boiss.

7ןךדיה Carduus
צמחים חד־שנתיים בעלי עלים קוצניים .חפי־המעטפת רעופים ,מלבד הפנימיים ביותר ,מסתיימים כולם
בחוד דוקרני; המצעית מכוסה זיפים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ודו־מיניים ,נכונים או בלתי נכונים ,צבעם
ורוד או ארגמן ,לעתים רחוקות לבךצ הב הב .הזרעון דמוי ביצה הפוכה ופחוס ,שטחו מבריק בעל קווי
אורך וקמטי רוחב בלתי ברורים! ראש הזרעון מוקף שפה ובעל גופיף שומני ( )elaiosomב מרכז( ציור
 2172ב) :הציצית עשויה שערות מחוספסות המאוחות בבסיסן לטבעת ונושרות כחטיבה אחת.
החפים האמצעיים של המעטפת בעלי שפה קרומית ,העורק
.1
־־> 2
האמצעי בולט בחלק  1/2-1/6העליון של החפה
* . 1החפים האמצעיים של המעטפת מחוספסים ,חסרי שפה קרומית,
מצטררים באופן פתאומי מעל לחלק הבסיסי הגלדני! החלק
העליון עשבוני ,ארוך מהנ״ל ,דמוי אזמל או מרצע ,בעל עורק
אמצעי מורם וארוך ושני עורקים צדדיים לאורך שפת החפה.
צמחים אפורים מכוסים כעין קורי עכביש .הקרקפות יחידות
בראש עוקץ מכסיף ארוך (זן מכסיפה) או ערוכות בקבוצות
כנות  5-2קרקפות בקצה ענף מכונף (זן ךבת־קךקפות).
♦ (ח״ש) המין כולל שני זנים הנבדלים זה מזה באופי בית־
הגידול.
זן מכסיפה :מקומות טרשיים ובתה .נפוץ .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה,
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ב.זרעון

2172

ג .חפה־
מעטפת

בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה• ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור .)2170
זן רבת־קךקפות :צרי דרכים .נפוץ .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה;
בקעת חולה ,בקעת בית־שאן  :הגלעד.
אפריל-מאי( .ציור  ; 2171צילום בעט׳  .)940טיפוס הת 
פוצה :מזרח ימ־תיכוני.
.קרדה מכסיפה C. argentatus L.
(ראה שם נרדף)
חפי־המעטפת האמצעיים דמויי ביצה מוארכת ,קהים כמעט
בראשם ,צדיהם מעוגלים במידת מה :העורק האמצעי קצר
מאוד ומסתיים בחוד דוקרני קצר (אורכו אינו מגיע ל־ 1מ״מ).
עשבים אפורים.
♦ (ח״ש) צדי דרכים וערבות .מצוי .פלשת; הגליל העליון,
הגליל התחתון ,השפלה ,הוי יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות,
מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
׳  $מרס-מאי( .ציור  .)2172טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
.קרדה ךר 1מית C. australis L. fil.

*  . 2חפי־המעטפת האמצעיים משולשים ודמויי אזמל ,מחודדים
מאוד ,צדיהם ישרים! העורק האמצעי מסתיים בחוד ארוך
יותר ( 1מ״מ או יותר) .עשבים ירוקים.
♦ (ח״ש) קרקעות חול ולס במדבר .מצוי .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,בקעת
יס־המלח; עמון ,אדום.
 #אפריל( .ציור  .) 2173טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

_קןךת המךפר C. getulus Pomei
בך?ןן Notobasis
עשבים חד־שנתיים קוצניים .העלים מפורצים וחתוכים לאונות:
העלים התחתונים ערוכים בשושנת ,ירוקים ובעלי עורקים לבנים או
ארגמניים :העלים המקיפים את הקרקפת ארוכים מהקרקפת ,בלתי
שווים באורכם ועשויים כקוצים מסועפים וחזקים ,גונם ארגמני
ועורקיהם כעין הכסף .חפי־המעטפת רעופים ,כל אחד מסתיים בקוץ
חלש! המצעית מכוסה מוצים צרים .כל פרחי הקרקפת צינוריים,
צבעם ארגמן כהה! פרחי ההיקף עקרים ,פרחי המרכז פורים.
הזרעונים דמויי ביצה הפוכה מלוכסנת ,פחוסים ,קירחים וחלקים:
הציצית עשויה שערות מנוצות ,המאוחות בבסיסן לטבעת ונושרות
כחטיבה אחת :שערות הציצית של הזרעונים בהיקף הקרקפת אינן
מנוצות.
♦ (ח״ש) אשפתות ,צדי דרכים ושטחים מזוכלים ,קני נמלת הקציר.
נפוץ מאוד ומרובה .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
 .השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
ל -בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
 $מרס־מאי( .ציור  ; 2174צילום בעט׳  .)931טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

פך?ןן סורי N. syriaca (L.) Cass.
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קוצן cirsium
עשבים קוצניים ובעלי עלים סורחים על פי רוב .חפי־המעטפת רעופים ומסתיימים בקוץ (מלבד
הפנימיים ביותר) :המצעית מכוסה זיפים ארוכים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ודו־מיניים (לעתים רחוקות
חד־מיניים) ,צבעם ארגמן ,לבן או צהבהב .הזרעונים חסרי צלעות ,פחוסים או גליליים ,קירחים וחלקים:
ראש הזרעון מוקף שפה ובעל זיז במרכז :הציצית עשויה דורים אחדים של זיפים מנוצים ,מאוחים^
fc.0.6x
בבסיסם לטבעת ,אחדים מן הפנימיים מעובים.
 . 1שטחם העליון של העלים מכוסה זיפים ישרים ואשונים ,קצרים
למדי ומהודקים אל פני העלה ,העלים כמעט ואינם סורחים.
גובה הצמח  1מ׳ או יותר.
♦ (ר״ש) בתה ושדות בור .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה:
החרמון ,הגולן.
&י יולי-ספטמבר( .ציור  : 2175צילום בעמ ׳  .) 940טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

קוצן קפח C. phyllocephalum Boiss. et Blanche
* . 1שטחם העליון של העלים אינו מכוסה זיפים כנ״ל ,העלים
=־• 2
סורחים
 . 2העלים העליונים סורחים והכנפיים יורדות לאורך כל הפרק,
פני העלה התחתונים מכוסים שערות בהירות הדומות לקורי
עכביש .גובה הצמח  1מ׳ או יותר.
♦ (ד״ש או ר״ש) ליד נחלים .נדיר .בקעת חולה :הגולן.
& יולי-אוקטובר( .ציור  .) 2176טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

קוצן y> C. gaillardotii Boiss. Vm
)0.3X

*  . 2העלים העליונים סורחים ,אך הכנפיים יורדות לאורך מחצית
הפרק ,פני העלה קירחים .גובה הצמח  100-30ס״מ.
♦ (ר״ש) קרקעות ביצה אפורות ומלוחות ,גדות תעלות
השקיה .נדיר .בקעת בית־שאן.
 $gיולי-אוקטובר( .ציור  .) 2177טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

קוצן קרח t C. alatum (S.G. Gmelin) Bobrov ,
' y t .2177

ב ך ק 1צן Picnom on
צמחים חד־שנתיים אפורים מכוסי קורים ,גובהם  60-20ס״מ:
נבדלים מקוצן בעיקר בחפי־המעטפת המסתיימים בקוץ מנוצה
וכפוף לאחור ,צבעם צהוב .צבע הפרחים ארגמן בהיר.
♦ (ח״ש) צדי דרכים טרשיים ,בתי־גידול מופרעים ובתה .נ פ ק.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&י יולי-אוקטובר( .ציור  : 2178צילום בעמ׳  .) 968טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
בן־קוצן מאפיר P. acama (L.) Cass.
(ראה שם נרדף)
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צמחים רב־שנתיים או בני־שיח ,העלים דמויי סרגל או נימיים וחסרי קוצים .הקרקפות נישאות בקצות
ענפים; חפי־המעטפת רעופים ,בראשם ק ק קצר זקוף או כפוף לאחור או חוד קשה :המצעית מכוסה זיפים.
כל פרחי הקרקפת צינוריים ,דו־מיניים ,פרחי ההיקף אבקניים בתפקידם :צבע הפרחים ארגמן .המאבקים
בעלי שני זנבות בבסיסם ובעלי תוספת ארוכה בראשם .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה ,קשים ומבריקים :
הציצית עשויה זיפים מנוצים ,מאוחים בבסיסם לטבעת.

 . 1בן־שיח בלתי קוצני של סדקי סלעים .הקרקפות קירחות או
שעירות במקצת .פורח באביב.
♦ (ב״ש) תלויים מצוקים .נדיר .הגליל העליון :בקעת
חולה (נחל עיון) :החרמון ,הגולן.
&י אפריל־מאי( .ציור•  .) 2179טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
ארנין ההדים P. chamaepeuce (L.) Less.
(ראה שם נרדף)

* . 1עשב רב־שנתי בעל שיניים קוצניות בשפות העלים .הקרקפות
בעלות חפים שעירים מאוד .פורח בקיץ.
♦ (ר״ש) שדות ,אחו .נדיר .החרמון.
&י יוני־ספטמבר .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

אמין קוצני P. diacantha (Labill.) Greuter
קברם C ynara
עשבים רב־שנתיים קוצניים ,גבוהים ,בעלי עלים גדולים ,חתוכים
לאונות .הקרקפות גדולות :חפי־המעטפת רעופים ,גלדניים(בשרניים),
ומסתיימים בקוץ או בחוד דוקרני :המצעית בשרנית ומכוסה זיפים,
שטחה עשוי כעין חלת דבש .הפרחים צינוריים ודו־מיניים ,צבעם
סגול .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה ומוארכים :הציצית עשויה
דורים אחדים של זיפים מנוצים המאוחים בבסיסם לטבעת.
( +ר״ש) צומח עשבוני ושדות על קרקעות כבדות .מצוי .חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד.
 >$gיוני-אוגוסט( .ציור  : 2182צילום בעט׳  .) 940טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
לסוג זה שייך ה״אךטישוק״ — קנרס תך3ותי ( ,)C. scolymus L .
בעל חפי־מעטפת בשרניים ומחודדים .מוצאו מארצות היס־התיכון.

קנרס סוךי C. syriaca Boiss.
גז־ילן Silybum
עשבים חד־שנתיים קוצניים .העלים שבבסיס הצמח ערוכים כשושנת,
גדולים ,ירוקים ובעלי עורקים וכתמים לבנים .הקרקפות גדולות,
יחידות :חפי־המעטפת רעופים ,גלרגיים ,החיצוניים שבהם מסתיימים
בקוץ מרזבי ,בשפת החפים קוצים קטנים כעין מסרק (ציור :) 2138
המצעית מכוסה זיפים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,צבעם ארגמן,
לפעמים לבן .זירי האבקנים מאוחים בחלקם :המאבקים מסתיימים
בתוספת חרה .הזרעונים פחוסים ,דמויי ביצה הפוכה וחלקים ,בראש
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הזרעון יש גופיף שמן; הציצית עשויה דורים אחדים של זיפים
מחוספסים ,המאוחים בבסיסם לטבעת .נושרת בקלות.
♦ (ח״ש או ד״ש) אשפתות ,צדי ררכים ,שדות .קני נמלת הקציר
ומקומות נטושים .נפוץ מאוד ושולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
.:זרעון ללא
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון,
גופיף שמן א .זרעון עם
הגולן ,הגלעד ,עמון.
גופיף שמן
2180
מרס-מאי( .ציורים  : 2183 ,2180צילום בעמ׳  .)931טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.
גדילן מצוי S. marianum (L.) Gaertner

ח1חץ O nopordum
עשבים דו־שנתיים או רב־שנתיים .העלים קוצניים ,סורחים ויוצרים כנפיים קוצניות לגבעולים .הקרקפות
גדולות כרגיל .חפי־המעטפת רעופים ,גלדניים ,תמימים ומסתיימים בחוד קוצני; המצעית בשרנית
ושטחה עשוי כעין חלת דבש (ציור  2181א) ,דפנות התאים של ״חלת הדבש״ קרומיים ,משוננים
או מפורצים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ורו־מיניים ,צבעם ארגמן ,סגול או לבן .כל מאבק מסתיים
בתוספת דמוית מרצע .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה ,בעלי  4מקצועות (לפעמים פחוסים) ,מקומטים
לרוחבם (ציור  2181ב) :הציצית נושרת על נקלה ועשויה זיפים מחוספסים או מנוצים ,מאוחים בבסיס
לטבעת.
 . 1אורך הציצית  10-5מ״מ ,פחות מפי  2מאורך הזרעון :זיפי
הציצית מחוספסים .חלקם העליון של חפי־המעטפת האמצעיים
=» 2
שטוח ומתחדד בהדרגה ל ק ק קצר
* . 1אורך הציצית ( 25-12 )- 10מ״מ ,גרול פי  4-2מאורך הזרעון;
זיפי הציצית מנוצים (בעלי שערות צדדיות שאורכן עולה על
קוטר הדף) .חלקם העליון של חפי־המעטפת האמצעיים מצטרר
באופן פתאומי ל ק ק ארוך דמוי מרצע או גליל חצוי :החפים
=> 4
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* . 2 ® 5חפי־המעטפת זקופים או נטויים הצדה בחלקם ,אך אינם כפופים
לאחור :המעטפת דמוית ביצה .העלים התחתונים שסועים־
מנוצים לאונות ,גדולים מאוד .גובה הצמח  2.5-1.5מ׳.
♦ (ר״ש) שדות בור ,מורדות גבעות ,קרבת חורבות .מצוי.
חוף הכרמל! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
&י מאי-יולי( .ציור  : 2184צילום בעט׳  .)933טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.
ת 1ו 1ן הקנרס cynarocephalum Boiss. et Blanche .0

*  . 2חפי־המעטפת נטויים הצרה או כפופים לאחור :המעטפת רחבה
=> 3
מאורכה .העלים התחתונים גזוריס־מנוצים
 . 3הקרקפת המרכזית נישאת על גבעול שאורכו  50-30ס״מ,
הסעיפים הנוספים יוצאים בגובה של  10-3ס״מ מעל פני
הקרקע :גובה הצמחים  0 50-20״מ .צבע הכותרת סגול כהה.
צמחים הגדלים בעיקר על קרקעות בזלת ברום 1,000-300
מ׳.
♦ (ר״ש) ליד קני נמלת־הקציר ובתי־גידול מופרעים בקרקעות
כברות על בזלת .נפוץ .הגליל העליון :בקעת חולה :הגולן.
& מרס-יוני( .צילום בעמ׳  .)933טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
חוחן  3לנש 0 . blancheanum (Eig) Danin

2185

ציצית *  . 3הקרקפת המרכזית נישאת על גבעול שאורכו  35-10ס״מ,
הסעיפים הנוספים יוצאים בגובה של  70-30ס״מ מעל פני
הקרקע :גובה הצמחים  150-50ס״מ .צבע הכותרת סגול בהיר
ער ורוד כהה .צמחים הגדלים בעיקר על קרקעות חוליות ברום
 ) 800-( 300-10מ׳.
♦ (ר״ש) בתי־גידול מופרעים בקרקעות חוליות וחול־לס.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הגלעד.
 #מרס-יוני( .ציור  .) 2185טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
חוחן.קרדני carduiforme Boiss .0 .
(ראה שם נרדף)

 ) 1( .4אורך הקוצים הארוכים ביותר של המעטפת  5-4ס״מ => 5
*  .4אורך הקוצים הארוכים ביותר של המעטפת  3ס״מ או פחות
=־• 7
מזה
 . 5קוטר המעטפת (ללא הקוצים)  10-5ס״מ :רוחב הקוצים של
החפים האמצעיים של הקרקפת  6-4מ״מ ,צדם העליון מחוספס.
אורך הציצית  2.5-2מ״מ .גובה הגבעולים  ) 50-( 25-10ס״מ
ואין הם מסועפים.
♦ (ד״ש) בתה ושדות בור .נדיר .הרי יהודה :הגלעד ,עמון,
מואב.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2186טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
חידון גרול־ראשים macrocephaium Eig .0
(ראה שם נרדף)
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*  . 5החפים האמצעיים של המעטפת בעלי קוצים צרים מהנ״ל.
=> 6
צמחים בעלי צרוף סימנים שונה
 .6הקוצים חלקים בצדם העליון .עלי הבסיס דמויי אליפסה רחבה
(רוחבם  8-5ס״מ) ,בעלי אונות רחבות וקצרות.
♦ (ד״ש) מדרונות סלעיים של גרניט ואבן־חול! רום
 1,100-1,000מ׳ .נדיר .מואב ,אדום.
 $sאפריל-אוגוסט( .ציור  .) 2187טיפוס התפוצה  :מערב אירנו־
טורני ומזרח סהרו־ערבי.
ח 1ו 1ן מספק 0 . ambiguum Fresen.

כ.קרקפת ,

*  .6הקוצים מחוספסים בצדם העליון .עלי הבסיס דמויי אזמל,
צרים יותר ,גזוריס־מנוצים או מחולקיס־מנוצים.
♦ (ד״ש) מורדות גבעות ושדות בור .נדיר .הגלעד ,עמון,
אדום.
 $8יוני-יולי( .ציור  .)2188טיפוס התפוצה  :מערב אירנו־טורני.
ח 1חן שונה־קוצים  anisacanthum Boiss .0 .׳'
.7

( )4עלי הגבעול האמצעיים גזוריס־מנוצים לא ן נות מרוחקות

זן

ג
זיף של ציצית

מזו .רוחב הזרעונים  2מ״מ ,הם רחבים בראשם באותה מידה
כבאמצעיתם .אחרים מחפי־המעטפת האמצעיים ארוכים באורך
הפרחים .צמחי הנגב.
♦ (ר״ש או ר״ש) ערבות ,על קרקעות קירטון ,חול או לס.
נ פ ק במקום המצאו .פלשת! השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2189טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
ומזרח סהרו־ערבי.
ח 1חן אלפסנךר1ני alexandrinum Boiss .0 .
*  . 7אין העלים גזוריס־מנוצים .רוחב הזרעונים  3-2.5מ״מ ,רוחבם
המירבי מעל לאמצעם .חפי־המעטפת קצרים מהפרחים =» 8
 . 8השערות הצדדיות של זיפי הציצית המנוצים ארוכות פי 5-4
מקוטר הזיף .אורך הפרחים  4-3.5ס״מ .חפי־המעטפת צרים
והולכים בהדרגה ל ק ק.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות ,מישורי חצץ .נדיר .מזרח הגלעד,
מזרח עמון ,אדום.
אפריל-מאי( .ציור  .) 2190טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
חוחן עכר־הןךךן transjordanicum Eig .0
.

1

JMV0.8X

*  . 8השערות הצדדיות של זיפי הציצית המנוצים קצרות יותר.
אורך הפרחים  3.5-2ס״מ .חפי־המעטפת צרים באופן פתאומי
=> 9
והופכים ל ק ק
 . 9כנפי הגבעולים ,מ ח ק לחלקם העליון ,רחבות כקוטר הגבעול
או רחבות מזה .העלים התחתונים דמויי ביצה או אזמל רחב,
רוחבם  10-6ס״מ .צמחים ירקרקים של בקעת הירדן ,מבקעת
בית־שאן דרומה .פורחים באביב.
♦ (ר״ש) עמקים במדבר .מצוי .בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח.
&> אפריל-מאי( .ציור  .)2191טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי(אנדמי).
ח 1חן הירדן jordanicoium Eig .0

ב .קטע גבעוק
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*  .9כנפי הגבעולים אינן רחבות כקוטר הגבעול .העלים התחתונים
דמויי ביצה צרה או אזמל ,רוחבם  0 4-2״מ .צמחים אפורים
של קרקעות קירטון סנוני ,בגבעות יהודה ,שומרון ועמון.
( ♦ .ד״ש) בתות וערבות ,קרקעות על קירטון וחומר סחף.
מצוי ,מרובה במקום הימצאו .שומרון ,הרי יהודה :בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגלעד ,עמון ,אדום.
 $gמאי-יולי( .ציור  : 2192צילום בעט׳  .)933טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני ומזרח ים־תיכוני.
חוחן אךצישךאלי 0 . paiaestinum Eig

זגיאה Zoegea
צמחים חד־שנתיים עדינים בעלי עלים צרים .הקרקפות קטנות ,נישאות על עוקצים עדינים :המעטפת
דמוית ביצה או כדורית ,רעופה :חפי־המעטפת קרומיים ,החיצוניים והאמצעיים מצויצים כעין המסרק
בחלקם העליון ,כל אחד מסתיים במלען ארוך ועדין :הפנימיים ארוכים יותר ותמימים פחות או יותר:
המצעית מכוסה זיפים צפופים .פרחי ההיקף לשוניים ,עקרים :פרחי המרכז צינוריים ,דו־מיניים :צבע
הפרחים לבן או ורדרד .הזרעונים קירחים ומבריקים ,אורכם  2מ״מ :הציצית ארוכה פי  2מהזרעון,
עשויה זיפים דקים לבנים.

 . 1המלען הדק שבקצה החפים האמצעיים ארוך מ־ )6-( 5זוגות
הזיפים הצדדיים  :החפים הפנימיים מסתיימים בשערה.
♦ (ח״ש) מקומות סלעיים .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב:
הערבה :עמון ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2193טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ומערב אירנו־טורני.
זגיאה ארגמנית z. purpurea Fresen.

* . 1המלען הדק שבקצה החפים האמצעיים שווה באורכו ל־ 8-7
זוגות הזיפים הצדדיים .החפים הפנימיים מסתיימים כ־5־7
שיניים בראשם.
♦ (ח״ש) מדרונות אבניים .נדיר .פסגות החרמון.
&י מאי-יוני .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
זגיאה נ ת מ ה z. leptaurea L.

ג .ז ר ע ון

2193

ד חיי ת C rupina

2194

ב .ר א ש ז ר ע ו ן

:צמחים חד־שנתיים שגובהם  60-20ס״מ .העלים גזורים־מנוצים
לאונות משוננות דמויות סרגל .חפי־המעטפת רעופים ,קרומיים,
תמימים ,צבעם ארגמן בחלקם :המצעית מכוסה זיפים .כל פרחי
הקרקפת צינוריים ,מועטים :ארוכים מהמעטפת ,צבעם ארגמנים:
פרחי ההיקף עלייניים אך עקרים ,פרחי המרכז דו־מיניים .הזרעונים
מכוסים שערות משי מהודקות ,גודלם  5-4מ״מ :הציצית בלתי
נשירה ,כפולה ,החיצונית עשויה דורים חיצוניים אחדים של מוצים
קצרים ודור פנימי של זיפים מחוספסים :הציצית הפנימית עשויה
דור אחד של מוצים קצרים.
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♦ (ח״ש) בתות .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3מרס-מאי( .ציורים  ; 2195 , 2194צילום בעמ׳  .)931טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
דחיית מצרה C. crupinastrum (Moris) Vis.

זי רזי ר ת

S e r r a tu la

א .פסיגים ועלים

עשבים רב־שנתיים .העלים תמימים או משוננים או חתוכים לאונות או דמויי כינור .הקרקפות יחידות
בקצות ענפים :חפי־המעטפת רעופים ,חדים או מסתיימים בחוד גלדני או בקוץ ישר :המצעית מכוסה
זיפים בצפיפות .כל פרחי הקרקפת צינוריים ודו־מיניים .הזרעונים גליליים או פחוסים או בעלי  4מקצועות
בלתי ברורים ,הטבורית צדדית :הציצית ארוכה מהזרעון ועשויה זיפים מחוספסים או מנוצים ,החיצוניים
שבהם קצרים מהשאר.
ב .יי ע ר ך י׳!®™

.1

החפים החיצוניים של המעטפת זקופים ומהודקים ,ראשם חד:
המעטפת ארוכה בהרבה מרוחבה :הקרקפות נישאות על ענפים
בעלי עלים .העלים תמימים ,יושבים .צבע הפרחים צהוב.
♦ (ר״ש) גריגה ,בתה ושדות .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן.
& אפריל-יוני(.ציור  : 2196צי לו ם ב ע ט׳  .)947טי פו ס ה ת פו צ ה:
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
דרדרת צה 3ה S. cerinthifolia (Sm.) Boiss.

* . 1החפים החיצוניים של המעטפת כפופים בראשם החוצה ,מפוש
קים ומסתיימים ב ק ק ישר ואשון :המעטפת אינה ארוכה
מרוחבה :הקרקפת גדולה ,יחידה ויושבת במרכז שושנת עלים.
העלים גזוריס־מנוצים פעם או פעמיים לאונות .צבע הפרחים
ורוד.
♦ (ר״ש) שדות וערבות .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> אפריל-מאי( .ציור  .)2197טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
33
קךלןפן נמוך pusilia (Labill.) Dittrich
(ראה שם נרדף)
£1

אמברבT 1אה Am berboa
“ ! I V
צמחים חד־שנתיים .העלים גזוריס־מנוצים או מחולקיפ־מנוצים ,בלתי קוצניים .חפי־המעטפת רעופים,
חדים :המצעית מכוסה זיפים .כל פרחי הקרקפת צינוריים :פרחי ההיקף עקרים ,בעלי אוגן כותרת מוגדל
ונטוי החוצה ,פרחי המרכז דו־מיניים .הזרעונים שעירים ,בעלי צלעות לאורכם וגממות לרוחבם ,ובעלי
כרכוב משונשן בראשם :הציצית אינה נשירה ועשויה דורים אחדים של מוצים ,הפנימיים נעשים ארוכים
יותר בהדרגה.
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3f8?i
 . 1פרחי ההיקף כחולים (או לבנים) ,פרחי המרכז כתומים .חפי־
המעטפת בעלי קצה או מלל שחורים או חומים כהים .אורך
הזרעון  4מ״מ.
( +ח״ש) ערוצים וסלעים במדבר .מצוי .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יט־המלח :מואב ,אדום.
&י פברואר-אפריל( .ציור  .) 2198טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
אמפך 13אה דו־גונית A. crupinoides (Desf.) DC .

* . 1צבע כל הפרחים ורוד .חפי־המעטפת חסרי קצה או מלל כהים.
אורך הזרעון כ־ 3מ״מ.
♦ (ח״ש) ערוצים וסלעים במדבר .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב :
בקעת יס־המלח ,הערבה! מואב ,אדום.
<&> פברואר-אפריל( .ציור  : 2199צילום בעמ׳  .)929טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי.
אמברבואה ורדה A. lippii (L.) DC.

חופית Aegialophila

ב .עלה
גבעול

צמחים אפורים נמוכים ,בעלי גבעול קצר ועבה .העלים גזורים־
מנוצים וארוכים מהענפים נושאי הקרקפות .חפי־המעטפת רעופים,
גלדניים או קרומיים ,קירחים ,בעלי תוספת קרומית משונשנת וקוץ
בראשה! המצעית מכוסה זיפים נשירים .כל פרחי הקרקפת צינוריים,
וצבעם ארגמן! פרחי ההיקף עקרים ,בעלי אוגן כותרת מוגדל
ונטוי החוצה! פרחי המרכז דו־מיניים .הזרעונים שעירים ובראשם
מוצים קטנים בלתי נשירים! הציצית עשויה זיפים לבנים ,מנוצים,
ארוכים ודור פנימי של מוצים קצרים ,נושרת כחטיבה אחת .צמחים
אפורים נמוכים ,בעלי גבעול קצר מנוצה ועלים גזורים־מנוצים
וארוכים מהענפים נושאי הקרקפות.
♦ (ר״ש) קרקעות חול לאורך חוף היס־התיכון .נדיר .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת.
׳  $מרס-אפריל( .ציוד  ! 2200צילום בעט׳  .) 933טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
חופית נמוכה A. pumilio (L.) Boiss.

מנטיסלקה M antisalca
 ן ▼1• : -

ג .זרעון

2200

עשבים רב־שנתיים (לפעמים דו־שנתיים) .הקרקפות בעלות פרחים
דו־מיניים וחד־מיניים ,אחדים מהם בעלי לשונית ,צבע הכותרת
ורוד־ארגמן! מצעית הקרקפת מכוסה זיפים רכים! חפי־המעטפת
קירחים ,צבעם צבע הקש וראשיהם שחרחרים .הזרעונים שחרחרים,
בעלי צלעות חיוורות וקמטים בין הצלעות! הציצית עשויה דורים
אחדים של זיפים מחוספסים ,הדור הפנימי ביותר נושא זיף ארוך
יחיד.
♦ (ח״ש) צדי דרכים .נדיר מאוד .מערב הנגב.
 83מרס-מאי .טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.
מנטיסלקה מדברית M. salmantica (L.) Briq. et Caviiiier
(ראה שם נרדף)

>
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Centaurea

עשבים רב־שנתיים או חד־שנתיים ,לעתים רחוקות בני־שיח .חפי־המעטפת רעופים ,גלדניים כרגיל
ומסתיימים בתוספת השונה במינים שונים .קוצנית או בלתי קוצנית :המצעית מכוסה זיפים .כל פרחי
הקרקפת צינוריים  :פרחי ההיקף עקרים ולפעמים בעלי אוגן כותרת מוגדל ונטוי החוצה  :פרחי המרכז דו־
מיניים .הזרעונים חלקים ,קירחים או מכוסים שערות רכות :הציצית בלתי נשירה (לפעמים אין ציצית),
כרגיל כפולה ,עשויה זיפים או מוצים חיצוניים המתארכים בהדרגה כלפי המרכז ובעלת דור פנימי של
מוצים קצרים שווים באורכם (ציור .)2201
 . 1חפי־המעטפת האמצעיים חסרי קוץ או מסתיימים בקוץ קטן
או בקוץ שאורכו אינו עולה על  0 1.5״מ (ובמקרה האחרון
גדולים
 0״מ ,בעלת פרחי היקף
=>2
* . 1חפי־המעטפת האמצעיים מסתיימים בקוץ אשון ארוך ,אורך
הקוצים הארוכים ביותר בקרקפת  1.5ס״מ או יותר ,והם בעלי
קוצים צדדיים קצרים או חסרי קוצים צדדיים :לעתים רחוקות
אורך הקוצים הארוכים ביותר בקרקפת  1.2-1ס״מ ואזי קוטר
■=> 11
הקרקפת קטן מהנ״ל ופרחי ההיקף אינם גדולים
 . 2צבע הפרחים כחול ,פרחי ההיקף גדולים ובלתי נכונים  :חפי־
בראשם=>3
חסרי קוץ
=4>5
צבע הפרחים אינו כחול
נאים.
הזרעונים חסרי ציצית .עשבים חד־שנתיים
♦ (ח״ש) בתה ים־תיכונית .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע :הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס־מאי( .ציור  : 2202צילום בעמ׳  .)942טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני.
מוגן על ירי החוק י
ךךךר כ חל cyanoides Berggren et Wahlenb.

*.3

.4

*.4
.5

הזרעונים בעלי ציצית שאורכה  1/4-1/3מאורך הזרעון .צמח
רב־שנתי בעל קנה־שורש ועלים מלבינים ,גובהו כ־ 10ס״מ.
( 4ר״ש) מדרונות חצציים :רום  2,400-1,500מ׳ .מצוי
בכתמים .החרמון.
 3 sיולי-אוגוסט .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
דרדר ססג1ני triumfettii All.
(ראה שם נרדף)
( ) 2קוטר הקרקפות בפריחה  5-4ס״מ :הקרקפת נישאת על
עוקץ ארוך .צבע הפרחים ורוד :פרחי ההיקף גדולים .חפי־
המעטפת בעלי תוספת ארוכה ,תמימה או מצויצת :החפים
מסתיימים בקוץ שאורכו כאורך החפה או ארוך ממנו .עשבים
חד־שנתיים נאים ,גבוהים.
( 4ח״ש) בתה ,גריגה ,מקומות טרשיים .מצוי .השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהורה :בקעת חולה :הגולן.
 38מאי-יוני( .ציור  : 2203צילום בעמ׳  .)932טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני.
דרדר גרול־פרחים crocodylium L.
(ראה שם נרדף)
הקרקפות בפריחה קטנות מהנ״ל .צמחים בעלי צרוף סימנים
=> 5
שונה מהנ״ל
חפי־המעטפת בעלי תוספת מצויצת כעין המסרק או משונשנת
ומסתיימת בקוץ קצר .עשבים חד־שנתיים או בני־שיח =*> 6
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חפי־המעטפת חסרי תוספת כנ״ל .עשבים רב־שנתיים => 9
עשבים חד־שנתיים .אורך הזרעונים  2.5-2מ״מ או  7-5מ״מ
=> 7
בני־שיח בעלי ענפים אשונים .אורך הזרעונים  4-3מ״מ .צבע
=> 8
הפרחים ורוד
אורך הזרעונים  2.5-2מ״מ .צבע הפרחים ורוד .חפי־המעטפת
בעלי תוספת משולשת ובעלת כתם שחור או חום במרכזה.
( 4ח״ש) ערבות ומדבריות ,קרקעות לס .מצוי .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :ערבות הירדן :עמון ,מואב ,אדום.
* אפריל-מאי( .ציור  : 2204צילום בעט׳  .)932טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
ךךךר העךב 1ת C. ammocyanus Boiss.

* .7

אורך הזרעונים  7-5מ״מ .צבע הפרחים צהוב.
( 4ח״ש) מדרונות אבניים וסלעיים .נדיר .החרמון.
* יוני-יולי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
דרדר החרצית

C. balsamita Lam.

( ) 6חפי־המעטפת בעלי תוספת מצויצת ארוכות כעין המסרק.
אורך הציצית כמחצית אורך הזרעון ,צבעה חום בהיר .צבע
הפרחים ורוד.
( 4ב״ש) סלעי גיר :רום  1,200-800מ׳ .נדיר .הר הנגב:
עמון.
& אפריל-יולי( .ציור  .)2205טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
דרדר השיח C. dumuiosa Boiss.

חפי־המעטפת בעלי תוספת שקופה ,תמימה או משונשנת או
^ קרועה באופן בלתי רגולרי בראשה .אורך הציצית שווה כמעט
\ לאורך הזרעון ,צבעה לבן .צבע הפרחים ורוד חיוור.
( 4ב״ש) כיסי קרקע ,סדקים וערוצים בסלעי גיר ו א ק־ חו ל;
רום  1,500-800מ  /נדיר .הר הנגב! החרמון ,הגלעד ,אדום.
מאי-יולי( .ציור  ; 2206צילום בעט׳  .) 932טיפוס התפוצה :
מערב אירנו־טורני.
ךךךר דמשקאי C. damascena Boiss.
 J־,
ד .זרעון

( ) 5חפי־המעטפת מסתיימים בקוץ שאורכו כאורך החפה.
( 4ד״ש או ר״ש) שדות בור .נדיר .פלשת :השפלה ,הרי
יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מאי-יוני( .ציור  .) 2207טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

(ראה שם נרדף)

דרדר אלף־ךאשים C. rigida Banks et Solander
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* .9
. 10

חפי־המעטפת מסתיימים בחוד קצר או בקוץ קטנטן => 10
עלי הגבעול העליונים סורחים באופן ברור .גובה הצמחים
 1.5-1מ׳ .אורך המעטפת של הקרקפות בפריחה  15־)20-( 17
מ״מ.
( 4ד״ש או ר״ש) מקומות סלעיים .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הגלבוע.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 2208טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
דרדר ג ל מי זן קצר־פנפים C. behen L. var. brachyptera (DC.) Boiss.

* . 10עלי הגבעול העליונים בעלי אוזניות קצרות ,אינם סורחים.
גובה הצמחים  0 100-40״מ .אורך המעטפת  15-12מ״מ.
( 4ד״ש או ר״ש) שדות בור וצומח עשבוני .נדיר .פלשת!
הגליל העליון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :מדבר
שומרון :מואב.
& מאי-יוני( .ציור  .) 2209טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
(אנרמי).
ךךךר אשקל 1ן C. ascalonica Bornm.

. 11
•

( ) 1צמחים רב־שנתיים נמוכים ( 20-10ס״מ) הגדלים בגושים
צפופים בסלעים .הציצית מנוצה.
( 4ר״ש) סלעים :רום  2800-2000מ׳ .נדיר .החרמון.
&׳ יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני הררי.
ךךךר הלבנ1ן c. drabifolia Sibth. et Sm.

=» 12
* . 11צמחים חד־שנתיים זקופים
 . 12עלי השושנת וכנפי הגבעול קוצניים .צמח רב־שנתי אפור,
מכוסה שערות מהודקות ,גובהו  120-80ס״מ.
( 4ר״ש) עשב רע :רום  1,900-1,200מ׳ .נדיר מאוד.
החרמון.
 $3יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
ךךךר חוחני C. onopordifolia Boiss.
*. 12
. 13
*. 13
. 14

=> 13
העלים וכנפי הגבעול אינם קוצניים
העלים סורחים ויוצרים כנפיים תמימות לגבעול הזקוף .הק 
רקפות יחידות בקצות הענפים ,צבע הפרחים צהוב => 14
העלים אינם סורחים ,או אם סורחים הרי כנפי הגבעול משוננות
־*> 15
הקוץ שבראש חפי־המעטפת נושא  3-2זוגות קוצים קטנים
ליד בסיסו .אורך הזרעונים  3-2מ״מ .צמחי החרמון אפורים,
מכוסי קורים .גובהם  30-20ס״מ.
( 4ח״ש) צדי דרכים ,שדות :רום  1.600-1,200מ׳ .נדיר
מאוד .החרמון.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 2210טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
דרדר אביבי  C. solstitialis L.מעטפת
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* .14הקוץ שבראש חפי־המעטפת נושא  2-1זוגות קוצים קטנים
מעל לאמצעו .אורך הזרעונים  4-3.5מ״מ .גובה הצמחים
 130-50ס״מ .צמחים קירחים או כמעט קירחים.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון :הגולן.
 38מאי-יולי( .ציור  .) 2211טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

דרדר קפח C. verutum L.
 ) 13( . 15הקוצים של חפי־המעטפת בעלי קוצים צדדיים קטנים
המפוזרים לאורך הקוץ (אינם מצומצמים רק לבסיס הקוץ)
o 16
* . 15הקוצים שלחפי־המע טפת בעלי  5-1זוגות של קוצים צדדיים
קטנים המרוכזים ליד בסיס ה ק ק או הקוצים חסרים קוצים
צדדיים לגמרי .לעתים  2-1קוצים קצרים מורמים במקצת מעל
=> 22
לבסיס הקוץ
 . 16העלים סורחים ארוכות ויוצרים כנפיים תמימות לגבעול
הגבוה ,הזקוף והאשון .הקרקפות יחידות בקצות הענפים.
צבע הפרחים צהוב .גובה הצמחים  130-50ס״מ.
( 4ח״ש) קרקעות כבדות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון :הגולן.
 38מאי-יולי( .ציור  .)2211טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

ךךךר קפח

C. verutum L.

* . 16העלים אינם סורחים ,או אם סורחים הרי כנפי הגבעול
=» 17
משוננות .צמחים בעלי צירוף סימנים אחר
 . 17חפי־המעטפת מצויצים :הקרקפת(כרגיל יחידה) נישאת בראש
^ גבעול זקוף החסר כמעט עלים .צמחי סלעים .גובהם 50-30
ס״מ .צבע הפרחים ורוד או ארגמן.
( 4ר״ש) סדקים וכיסי קרקע בסלעים .מצוי .שומרון ,הרי
יה יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח,
הערבה :מואב ,אדום.
 38אפריל-מאי( .ציור  .) 2212טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

ךךךר החרחבינה C. eryngioides Lam.
=> 18
 . 17חפי־המעטפת אינם מצויצים
 . 18צמחי סלעים בחלקים הצפוניים של הארץ ,גובהם  35-15ס״מ.
כל גבעול מסתיים בקרקפת גדולה אחת :הגבעולים זקופים
וכרגיל אינם מסועפים ,נושאים עלים עד לחלקם העליון .צבע
הפרחים ורוד.
( 4ר״ש) מצוקים וסלעים .נדיר .הגליל העליון ,הגליל
התחתון :החרמון ,הגולן.
 38מאי-יוני( .ציור  .) 2213טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

ךךךר נאה C. speciosa Boiss.
* . 18צמחי מדבר בחלקים הדרומיים של הארץ,
שערות מסולסלות .הגבעולים מסועפים מאוד
יז
ץיי 1ו י « ר !י
מפושקים
 . 19העלים סורחים (לפחות העליונים) ויוצרים
צמחים נדירים .צבע הפרחים ורוד או צהוב

אפורים ,מכוסים
מבסיסם והענפים
191 Q
כנפיים לגבעול.
=> 20

* . 19העלים אינם סורחים ,בעלי אוזניות בבסיסם .הגבעולים חסרי
=> 21
כנפיים
 . 20צבע הפרחים כצבע הבשר .גובה הצמחים  30-20ס״מ .כנפי
הגבעול קצרות מהפרקים.
( 4ח״ש) מדבריות .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
מדבר יהודה ,הערבה :הגלעד ,מזרח עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2214טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

דרדר סיני C. sinaica DC.

* . 20צבע הפרחים צהוב .כנפי הגבעול אינן קצרות מהפרקים.
♦ (ח״ש) גינות וצדי דרכים .נדיר .צפון הנגב (באר־שבע).
 #אפריל .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני — סהרו־ערבי.
צמח גר ,נאסף לראשונה ב־. 1988

זיחיר לביר C. eriophora L.
. 21

( ) 19בחיקי העלים נמצא ניצן צמרי לבן ,בעיקר בחלקו
התחתון של הצמח.
הקוצים צהובים .צבע הפרחים לבן או ורוד בהיר.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים וערוצים במדבר .מצוי .מדבר
יהודה  ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
& ינואר־מאי( .ציור  .)2215טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי(אנדמי).

דרדר צמתי lanuiata Eig
* .2 1

צמחים חסרי ניצנים כנ״ל בחיקי העלים .הקוצים ארגמניים
על פי רוב .צבע הפרחים צהוב בהיר.
♦ (ד״ש או ר״ש) מדרונות אבניים וסלעיים ,ערבות ומדבריות.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
יהודה ,בקעת ימ־המלח ,הערבה.
י  $אפריל-מאי( .ציור  : 2216צילום בעמ׳  .) 947טיפוס הת 
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.

דרדר מצרי C. aegyptiaca L.

 ) 15( .22עשבים חד־שנתיים ,דו־שנתיים או רב־שנתיים .עלים
עליונים אחדים מקורבים לבסיסי הקרקפות ,שווים להן באורכם
או אף ארוכים מהן .זיפי ציצית הזרעון אינם מחוספסים
=23 >5
* . 22בני־שיח בעלי ענפים רותמיים ,סבוכים .עלי הגבעול דמויי
סרגל ,צרים ,תמימים או משוננים ; העלים העליונים תמימים,
קטנים ומרוחקים מבסיסי הקרקפות .הפרחים צהובים .זיפי
הציצית מחוספסים.
( 4ב״ש) מדבר סלעים .נדיר .דרום הנגב :הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2217טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
scoparia SprengeiC.
דרדר המככר
(ראה שם נרדף)
 . 23חפי־המעטפת האמצעיים בעלי שפה קרומית רחבה דמוית
ג .זרעו
הר רוחבה כשליש או כמחצית חלקם ה עליון ש ל
!217
וכרוחב בסיס הקוץ שבראשם ,ליד בסיס הקוץ אין
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קוצים קצרים (לפעמים ישנם  2-1זוגות קוצים קצרים) .צבע
הכותרת צהוב כגפרית או ורוד נוטה לארגמן.
( 4ד״ש או ח״ש) צדי דרכים או קרקע מעובדת ,על פי רוב
על קרקעות לסיות או המתפתחות על קירטון .נפוץ ומרובה.
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יט־המלח:
הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-יוני( .ציור  .)2218טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

x

דרדר קרומי C. hyaioiepis Boiss.

 .23חפי־המעטפת האמצעיים בעלי שפה קרומית צרה ,רוחב
השפה קטן מרוחב בסיס הקוץ :ליד בסיס הקוץ  5-2זוגות
=> 24
של קוצים קצרים
 . 24המעטפת מכוסה בקורים ארוכים וצפופים .צבע הכותרת
והמאבקים צהוב.
( 4ד״ש או ח״ש) קרקעות חוליות .נפוץ ומרובה .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! מערב הנגב.
& אפריל-יולי( .ציור  ; 2219צילום בעמ׳  .) 947טיפוס הת־
פוצה :מזרח ים־תיכוני(אנדמי).

דחיר הקיו־ים

 1ג  .ו ח נו ן

C. procurrens Sprengel

*  . 24המעטפת קירחת או בעלת קורים מעטים .צמחים של בתי־
=> 25
גידול שונים מהנ״ל
 .25צמחי גלילות יס־תיבוניות .גודל הקרקפות בפריחה  0 3-2.5״מ
או יותר (ללא הקוצים) .רוחב הקוצים של חפי־המעטפת 5-2
מ״מ בבסיסם :המעטפת קירחת .צבע הכותרת כרגיל קרם.
צבע המאבקים קרם או ארגמן.
( 4ד״ש) שדות וצדי דרכים :בעיקר קרקעות על סלעי
גיר .נפוץ ומרובה .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן :החרמון ,הגולן ,עמון ,אדום.
& אפריל-יולי( .ציור  : 2220צילום בעמ׳  .)932טיפוס הת
פוצה :מזרח יט־תיכוני ואירנו־טורני.
צמחי החרמון שעירים ואפורים יותר מהצמחים הטיפוסיים
ומהווים זן חךמ 1ני var. hermonis Boiss.

זיחיר מצוי C. iberica Trevis et Sprengel

כ .חפהמנעטפת

*  . 25צמחי גלילות מדבריות וערבתיות של הארץ .גודל הקרקפות
בפריחה  21.5ס״מ (ללא הקוצים) .רוחב הקוצים בבסיסם:
המעטפת בעלת קורים מעטים .צבע הפרחים קרם או צהוב
או ורוד־ארגמן .מין רב־צורות.
( 4ח״ש) מישורי חצץ ,לס ,קרקעות חוליות או על קירטון.
נפוץ .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,מואב,
אדום.
& מרס-מאי( .ציורים  .)2226 ,2221טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

זיחיר המז־בר C. pallescens Deiile
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קרטם Cartham us
T }I•.,
עשבים חד־שנתיים בעלי שושנת עלים רכים ועלי גבעול קוצניים פחות או יותר .המעטפת כפולה,
המעטפת החיצונית עשויה חפים אחדים בעלי שיניים קוצניות ,דומים לעלי הגבעול :המעטפת הפנימית
רעופה ,קצרה מהמעטפת החיצונית ,בעלת חפים קרומיים ,חדים ומסתיימים בקוץ :המצעית מכוסה
זיפים בצפיפות .כל פרחי הקרקפת צינוריים ,דו־מיניים ופורים .הזרעונים קירחים ,דמויי פירמידה הפוכה,
בעלי  4מקצועות בלתי ברורים ,בראשם תיתורה משונשנת :אין ציצית ,או הציצית עשויה דורים אחדים
של מוצים או זיפים (ציור  2224ב) ; הזרעונים שבהיקף הקרקפת מגובששים כרגיל ,לפעמים חסרי ציצית.

 . 1הפרחים צהובים .הציצית עשויה מוצים חיצוניים קצרים וזיפים
מנוצים.
♦ (ח״ש) מדבר .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב.
&§> אפריל-מאי( .ציורים  .) 2225,2222טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
C. persicus Willd.
?ןןט  0פו־סי
* . 1צבע הפרחים סגול בהיר או ארגמן .הציצית עשויה מוצים
=> 2
בלבד
 .2חפי־המעטפת הפנימית משונשנים כמסרק מתחת לקוץ שבראש
החפה .צמחים קירחים .הגבעולים לבנים ,מבריקים.
( 4ח״ש) מדבריות וערבות ,מדרונות סלעיים .מצוי .שומרון,
הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח  :עמון ,מואב ,אדום.
 38אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 2223טיפוס התפוצה  :מזרח סהרו־
ערבי.
קךטם מבריק C. nitidus Boiss.
=> 3
*  . 2חפי־המעטפת הפנימית תמימים
 . 3רוחב חפי־המעטפת החיצונית  1ס״מ או יותר :המעטפת
הפנימית דמוית ביצה רחבה ,קוטרה  2-1.5ס״מ .עלי הגבעול
דמויי ביצה או אזמל רחב ,בעלי שיניים שאורכן קטן ממחצית
רוחבו של העלה.
( 4ח״ש) שדות בור ומקומות נטושים .נפוץ .עמק עכו :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הדי
יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,מואב ,אדום.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 2224טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
קרטם מכחיל B .
\ ,
k
\
/
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*  . 3רוחב חפי־המעטפת החיצונית  ) 7-( 4-3מ״מ! המעטפת הפנימית
מוארכת או דמוית ביצה צרה ,קוטרה  10-8מ״מ .עלי הגבעול
דמויי אזמל צר ,בעלי שיניים ארוכות אשר אורכן עולה על
מחצית רוחבו של העלה.
( 4ח״ש) עשב־רע בשדות על קרקע טרה־רוסה ורנדזינה,
בתות וצומח עשבוני .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ; החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
מאי-ספטמבר( .ציור  ; 2227צילום בעט׳  .)975טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
קוט ם דקC. tenuis (Boiss. et Blanche) Bornm. (,
ב .זרעה

חיני ת Carduncellus
ק
• T {Iעשבים רב־שנתיים קוצניים .המעטפת כפולה! חפי־המעטפת החי 
צונית דמויי עלה ,גלדניים וקוצניים ! חפי־המעטפת הפנימית רעופים,
קרומיים :המצעית מכוסה זיפים .כל פרחי הקרקפת צינוריים ודו־
מיניים ,צבעם כחול .הזרעונים בעלי  4מקצועות ברורים! הציצית
עשויה דורים אחדים של זיפים מנוצים שווי אורך.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות .נדיר .מערב הנגב.
אפריל( .ציור  .) 2228טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
צמידה C. eriocephalus Boiss.
קרונית
! • T
־• T : 1
זדעון

_קךצף Cnicus

צמחים חד־שנתיים נמוכים .עלי הגבעול העליונים עוטים על הקרקפת.
מעטפת רעופה ,עשויה דורים מועטים של חפים המסתיימים כל אחד
בקוץ מנוצה ארוך! המצעית מכוסה זיפים ארוכים .כל פרחי הקרקפת
צינוריים ,צהובים! פרחי ההיקף עקרים ,פרחי המרכז דו־מיניים.
הזרעונים בעלי צלעות בולטות וכרכוב משונן בראשם! הטבורית
צדדית! הציצית אינה נשירה ועשויה  10מלענים חיצוניים ו־10
זיפים פנימיים קצרים.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני וערבות .מצוי .השרון ,פלשת!
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,הערבה ! הגולן ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  ! 2229צילום בעמ׳  .)953טיפוס התפוצה:
יט־תיכוני ואירנו־טורני.
קךצף מברך c . benedictus L.

ב ת־ מ שפ ח ת הלשוניים

)Lactucoideae (Liguliflorae

כל הפרחים לשוניים ,דו־מיניים.

ח 1ח Scolymus
צמחים עשבוניים .העלים אשונים ,בעלי אונות קוצניות ,סורחים ומהווים כנפיים קוצניות לגבעול
(ציור  2230א) .המעטפת כפולה! חפי־המעטפת החיצוניים דמויי עלים ,אשונים ובעלי שיניים קוצניות,
חפי־המעטפת הפנימיים ירוקים ,בעלי שפה קרומית ומסתיימים בקוץ חלש! המצעית מכוסה מוצים .צבע
הפרחים צהוב .הזרעונים פחוסים וכל אחר עטוף ב מ ק המצעית המהווה כנפיים צדדיות רחבות.
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 . 1צבע הפרחים צהוב כלימון .הפרחים בעלי שערות כהות מבחוץ.
צבע המאבקים תכול־שחור .הגבעול בעל כנפיים לכל אורכו,
בשפת העלים והכנפיים עורק מעובה לבן .הציצית עשויה נזר
קצר מאוד ו ח מ ק .עשבים חד־שנתיים.
( 4ח״ש) שדות בור ושולי שטחים מעובדים ,קרקעות כבדות.
נפוץ ומרובה .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ; החרמון ,הגולן ,עבר הירדן.
מאי-אוגוסט( .ציור  : 2230צילום בעמ׳  .)947טיפוס הת 
פוצה :ים־תיכוני.
ח 1ח עקר S. maculatus L.
* . 1צבע הפרחים כתום ,בעלי שערות לבנות מבחוץ .צבע המאבקים
צהוב .כנפי הגבעול אינן כנ״ל .הציצית עשויה  4-2מלענים.
עשבים דו־שנתיים או רב־שנתיים.
( 4ד״ש או ר״ש) שדות בור ,צומח עשבוני ומקומות נטושים,
על קרקעות שונות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה ,מערב הנגב :בקעת החולה ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
החרמון ,הגולן ,אדום.
מאי-אוגוסט( .ציור  : 2231צילום בעמ׳  .)947טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.
ח 1ח ספרדי S. hispanicus L.

אז ך הג ךי Catananche
צמחים עשבוניים .הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים ,מלבדן ישנן
קרקפות אחדות היושבות בחיק העלים הערוכים בשושנת בבסיס
הצמח וצורתן פחות רגולרית :מעטפת הקרקפות העליונות עשויה
חפים קרומיים :המצעית עשויה כחלת דבש ובעלת זיפים ארוכים.
צבע הפרחים צהוב .הזרעונים בעלי  10-5צלעות ומכוסים שערות
מהודקות :הציצית אינה נשירה ועשויה  7-5מוצים המסתיימים
במלענים ארוכים.
( 4ח״ש) בתות ,בעיקר על טרה־רוסה .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב  :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב.
&י מרס-אפריל( .ציור  .)2232טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
איזן־הגךי הצהבה

עילש Cichorium
צמחים עשבוניים .עלי הגבעול יושבים .הקרקפות יושבות או נישאות
על עוקצים  :החפים החיצוניים של המעטפת עשויים בצורת גביע,
הפנימיים ארוכים יותר וזקופים :המצעית חשופה ,שטחה מגומם
לעתים קרובות .צבע הפרחים תכלת .הזרעונים דמויי ביצה הפוכה
או כפירמידה הפוכה ובעלי  5מקצועות :הציצית אינה נשירה ועשויה
שורות אחדות של מוצים קצרים ,המוצים של הזרעונים הפנימיים
מסתיימים לפעמים בזיפים או במלענים.

משפחת המורכבים
( 4ח״ש) צומח ־עשבוני ,בתות ,צדי דרכים ,סלעים וערוצים
בערבות ,מקומות נטושים ,גינות ושדות .נפוץ מאוד .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון.
& אפריל-יוני( .ציור  : 2233צילום בעמ׳  .)943טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

עילש מצוי C. pumilum Jacq.
לפסנה Lapsana
עשבים חד־שנתיים ,גבוהים ( 100-30ס״מ) .הקרקפות קטנות ,נישאות
על עוקצים עדינים וארוכים  :המעטפת בת  2דודים ,הדור החיצוני בן
 5-2חפים זעירים ,הדור הפנימי בן  10-8חפים בעלי קרין בגבם;
המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים קטנטנים ,נשירים,
בעלי כ־ 20קווי אורך ,בראשם שפה קצרה קהה ,חסרי ציצית .גובה
ג.זרעון הצמח  100-50ס״מ.
( 4ח״ש) חורש וגריגה .נדיר .עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
אפריל-יוני( .ציור  .) 2234טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)
ב.

לפסנה ענפה L. pisidica Boiss. et Heldr.

עלה

קיט ה Tolpis

0.4x

רב־שנתיים .הקרקפות נישאות בתפרחות רווחות! המעטפת עשויה 3-2דורים:
ויוצרים כעין גביע! החפים
בלתי שווים באורכם ,צרים ולעתים קרובות ארוכים
הפנימיים שווים באורכם ,דמויי אזמל! המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב ,הפרחים הפנימיים
נוטים לפעמים לארגמן .הזרעונים קצרים ,בעלי  4מקצועות ,מתחדדים כלפי הבסיס וקטועים בראשם,
כולם או חלקם בעלי ציצית של  12-4זיפים (ציור  2235ג) .זרעוני ההיקף לפעמים בעלי ציצית העשויה
כעין נזר של^זיפים קצרים.
הפנימיים .כל
החפים החיצוניים של המעטפת קצרים מהחפים
עשויה מוצים
הזרעונים שווים בצורתם! ציצית כל הזרעונים
חת או זיפים קצרים אחרים ו־  ) 12-( 6-4זיפים ארוכים .עשבים
 ).דו־שנתיים או רב־שנתיים ,גובהם  100-50ס״מ.^ ( 4 1ד״ש או ר״ש) בתה ושדות בור .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון,
■ !‘ פל ש ת! גליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת
״ ' חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  ! 2235צילום בעמ׳  .) 953טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

קיטה רתמית T. virgata (Desf.) Bertol.
* . 1החפים החיצוניים של המעטפת דמויי מרצע ,ארוכים מהחפים
הפנימיים! ציצית הזרעונים החיצוניים עשויה זיפים קצרים
אחדים ! ציצית הזרעונים הפנימיים עשויה זיפים קצרים אחרים
ו־  5-4זיפים ארוכים .עשבים חד־שנתיים ,גובהם  60-30ס״מ.
( 4ח״ש) שדות בור ,בייחוד על חול־חמרה .נדיר .השרון,
פלשת! הכרמל! הגלבוע.
< $מרס-אפריל( .ציור  .) 2236טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

קיטה סוככנית T. barbata (L.) Gaertner
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?|לפיביה Koelpinia
עשבי מדבר חד־שנתיים ,בעלי עלים צרים או נימיים .המעטפת
עשויה  5-2חפים חיצוניים קטנים מאוד ו־ 5־ 7חפים פנימיים ארוכים
יותר :המצעית חשופה או בעלת זיפים מועטים .צבע הפרחים צהוב.
הזרעונים שווי צורה ,גליליים ,דקים ,כפופים כלפי פנים ומצוידים
בטורים של שיכים כפופים :בראש הזרעון  9-7שיכים המסודרים
כעין נזר .אין ציצית.
♦ (ח׳׳ש) ערבות ומדבריות .מצוי .פלשת :הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)2237טיפוס התפוצה :אירנו־טורני וסהרו־
ערבי.
קלפינןה סךגלנית K. linearis Pallas

ב.זרעון

חזךזךת Hyoseris
צמחים עשבוניים ,נמוכים ,חסרי גבעולים .העלים ערוכים בשושנת.
הקרקפות מרובות ,נישאות על עוקצים חלולים ,מתעבים והולכים
כלפי הקרקפת ,אורכם כאורך העלים :המעטפת עשויה חפים
חיצוניים קצרים המהווים כעין גביע וחפים פנימיים שמספרם , 10-5
עשבוניים ,מתקשים לעת ההבשלה ועוטפים את זרעוני ההיקף:
המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים שוני צורה  :זרעוני
ההיקף פחוסים ובעלי ציצית של מוצים קצרים אחדים ,חלקם בעלי
מלען :הזרעונים האמצעיים פחוסים ומכונפים ,הפנימיים גליליים
ולפעמים עקרים או חסרים ,הציצית ארוכה יותר ועשויה מוצים
מחודדים וזיפים מחוספסים.
( 4ח״ש) בתות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן.
 >§$פברואר-אפריל( .ציור  .)2238טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
חזרזרת מחספסת H. scabra L

2238

פוכבן Rhagadiolus
עשבים חד־שנתיים בעלי שושנת עלים ועלי גבעול יושבים .המעטפת בת שני דורים :הדור החיצוני
בן  5חפים זעירים המהווים כעין גביע :הדור הפנימי בן  8-5חפים עשבוניים שווים ,דמויי סרגל
או אזמל ,גדלים ומתקשים לעת ההבשלה וסוגרים לגמרי את זרעוני ההיקף! המצעית חשופה .צבע
הפרחים צהוב .הזרעונים חסרי ציצית! זרעוני ההיקף  5או יותר ,דמויי מרצע או כישור ,עטופיו
בחפי־המעטפת ,מתפשקים בדמות כוכב ואינם נשירים על פי רוב! זרעוני המרכז  , 3-1כפופים כלפ
פנים או עשויים כסליל ,אינם עטופים ונשירים.
 . 1זרעוני היקף  , 8-6דמויי סרגל או מרצע ,כפופים פנימה .החפים
הפנימיים של המעטפת בעלי זיזים מהודקים לאורך העורק
הראשי או מכוסים שערות קצרות.
( 4ח״ש) שדות ובתה .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 2239טיפוס התפוצה! ים־תיכוני.
כן מצויR. stellatus (L.) Gaertner 313
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זרעוני ההיקף  , 5דמויי כישור ,ישרים .לעתים רחוקות כפופים.
החפים הפנימיים של המעטפת קירחים.
♦ (ח״ש) מקומות מוצלים בחורש ובסביבת יער ,כעיקר
בגלילות הצפוניות של ה א ^ נדיר .השרון :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה  :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 #מרס־מאי( .ציור  .) 2240טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

כוכבן נאכל R. edulis Gaertner

עזויפןית Hedypnois
2240

עשבים חד־שנתיים .הקרקפות נישאות על עוקצים מוארכים ,חלולים
ומעוכים בדמות אלה בזמן ההבשלה  :החפים החיצוניים של המעטפת
זעירים ומהווים כעין גביע :החפים הפנימיים גדולים יותר ,שווים,
מתקשים לעת ההבשלה ועוטפים את זרעוני ההיקף  :המצעית חשופה.
צבע הפרחים צהוב .הזרעונים גליליים כמעט ,בעלי קוי אורך וחסרי
מקור :החיצוניים שבהם כפופים כלפי פנים ובעלי ציצית זעירה
הדומה לספלול משונן או פגום ,הפנימיים בעלי ציצית של 6-4
מוצים צרים וארוכים המסתיימים במלען ומוקפים בזיפים קצרים.
♦ (ח״ש) בתה ,צומח עשבוני ,שדות בור וערבות .נפוץ .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  : 2241צילום בעט׳  .)954טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

שופתת כיסית

cretica (L.) Dum.-CoursetH.

גרדיולוס Garhadiolus
צמחי מדבר ננסיים חד־שנתיים .הקרקפות קטנות ,נישאות על עוקצים
המתעבים בהבשלה :המעטפת בת שני רו ת ם :חפי הדור החיצוני
מועטים וזעירים ,חפי הדור הפנימי שווים כמעט ,דמויי סירה,
מתקשים לעת ההבשלה וסוגרים על החלק התחתון של זרעוני
ההיקף :המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים גליליים,
דמויי אנקול ,מחודדים כלפי מעלה ומסתיימים בנזר מצויץ וזעיר.
♦ (ח״ש) ערבות .נדיר .צפון הנגב :מזרח הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2242טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

גרריולוס נ!ךכת G. angulosus Jaub. et Spach

היפוכריס Hypochoeris
עשבים חד־שנתיים ( ב א ^  .העלים ערוכים כשושנת .הקרקפות יחידות על עוקצים ארוכים  :חפי־המעטפת
רעופים או ערוכים בדור אחד :המצעית מכוסה מוצים ארוכים וצרים ,נשירים .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים
מוארכים ,מקומטים או מגובששים ,בעלי מקור ארוך :זרעוני ההיקף לפעמים חסרי מקור ,קטועים בראשם
ולפעמים חסרי ציצית :הציצית עשויה זיפים מנוצים וזיפים קצרים יותר ובלתי מנוצים.

משפחת המורכבים
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 . 1חפי־המעטפת קירחים .אורך מקור הזרעון כ־ 10מ״מ.
♦ (ח ״ש) בתה ושרות בור על חול־חמרה או כורכר .נדיר.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :החרמון (על א ק־ חו ל
נובית).
& מרס-מאי( .ציור  .) 2243טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

היפוכריס .קרח

* . 1חפי־המעטפת מצוירים בשיכים מפושקים .אורך מקור הזרעון
כ־ 5מ״מ.
( 4ח״ש) בתות על ת חי נ ה .נדיר אך מרובה במקום הימצאו.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :הגולן.
> אפריל־מאי( .ציור  .) 2244טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
$8
הי 19כךיס נדיר H. achyrophorus L.

אןנב Urospermum
צמחים חר־שנתיים ,זיפניים במקצת .הקרקפות יחידות :חפי־המעטפת
 ,) 10-( 8-7עשבוניים ,מאוחים בבסיסם ,ערוכים בדור אחר ,מכוסים
כרגיל בזיפים :המצעית מכוסה שערות רכות .צבע הפרחים צהוב
חיוור :הזרעונים פחוסים ומכוסים גבשושים ,בעלי מקור ארוך,
המקור נבוב ובבסיסו מפרק ,שבו הוא ניתק מהזרעון :הציצית
עשויה שערות מנוצות.
( 4ח״ש) שדות ,צומח עשבוני ,בתות ,צדי דרכים ומקומות
נטושים .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 2245צילום בעמ׳  .)945טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
אזנב מצוי U. picroides (L.) F.W. Schmidt

 $ך ה א ךי Leontodon
עשבים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים ערוכים בשושנת ,גזורים־מנוצים או מחולקיס־מנוציו
רעופה :המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב ,לעתים כחלחל או נוטה לארגמן בצד החיצוני .הזרעונים
בעלי קווי אורך וקמטי רוחב ,בעלי מקור או דקים והולכים בהדרגה כלפי מעלה :הציצית אינה נשירה,
עשויה זיפים מנוצים המורחבים כרגיל בבסיסם ,מספרם  10או יותר .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים.
העלים גזוריס־מנוצים או מחולקיס־מנוצים.

 . 1הציצית עשויה  35-30זיפים מנוצים שאורכם קטן במקצת
מאורך גוף הזרעון .צמח רב־שנתי של החרמון.
♦ (ר״ש) קרקע חולית :רום  1,200מ׳ .נדיר מאוד .החרמון.
& מאי־יולי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ואירנו־טורני.

שךהאךי המחספסת L. asperrimus (Wind.) J. Ball
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הציצית עשויה  10זיפים מנוצים השווים באורכם לגוף הזרעון
והמקיפים עוד  6-5זיפים קצרים פי  .4צמח חד־שנתי מדברי.
( +ח״ש) קרקעות חוליות או לסיות במדבר .מצוי .פלשת.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 2246טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.
עזךהאךי השעירה L. laciniatus (Bertol.) Widder
(ראה שם נרדף)

פתמה Thrincia
! ״ T
צמחים רב־שנתיים בעלי ציצת שורשים מעובים ועלים הערוכים
בשושנת .הקרקפות נישאות על עוקצים ארוכים :המעטפת רעופה:
המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים בעלי קווי אורך
וגבשושים  :זרעוני ההיקף מחודדים כלפי מעלה למקור קצר המסתיים
בנזר מצויץ :זרעוני המרכז בעלי מקור וציצית בלתי נשירה העשויה
זיפים מנוצים וארוכים (שבסיסם מורחב) ומוקפת זיפים פשוטים
מעטים וקצרים.
♦ (ר״ש) חורש ,בתות וצומח עשבוני .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
דצמבר-מא (ציור  : 2247צילום בעמ׳  .) 949טיפוס התפוצה:
׳ם־תיכוני.
בתמה עבת־שורעזים T. tuberosa (L.) DC .

מררית Picris
• T I
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,המכוסים על פי רוב זיפים שצורתם דמוית עוגן .העלים מרוכזים כרגיל
בשושנת .המעטפת בעלת חפים חיצוניים המהווים כעין גביע וכרגיל משונצת באמצעה לעת ההבשלה !
החפים הפנימיים שווים כמעט ,דמויי סרגל או אזמל ,מוקשים בזמן ההבשלה ועוטפים את זרעוני
ההיקף .צבע הפרחים צהוב ,לעתים ארגמן או כ חלחל בצדם החיצוני .הזרעונים בעלי קווי אורך
ומקומטים או מגובששים ,מחוררים בשני הקצוות (ציור  2248ב) :הציצית עשויה זיפים ארוכים מנוצים,
מורחבים בבסיסם ומאוחים לטבעת בסיסית ,נשירים או לעתים רחוקות בלתי נשירים :ציצית זרעוני
ההיקף קצרה במינים אחדים .צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,המכוסים זיפים על פי רוב ,שצורתם
4
 4Xדמוית עוגן.
^ . 1מספר זיפי הציצית של הזרעונים הפנימיים ( 5לעתים רחוקות
=> 2
) 7-6
! . 1* 1מספר זיפי הציצית של הזרעונים הפנימיים  8או יותר =» 3
 . 2זרעוני ההיקף רמויי חרמש ,קירחים ומסתיימים בנזר אשון רחב
דמוי ספל.
( 4ח״ש) בתות ושרות .נפוץ .עמק עכו ,השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד.
 38מרס-מאי( .ציור  .) 2248טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

מךךית הגליל P. galilaea (Boiss.) Eig

משפחת המורכבים
*  . 2זרעוני ההיקף כפופים אך לא דמויי חרמש ,מכוסים שערות
רכות מהודקות ,מסתיימים בנזר של מוצים קרומיים מצוייצים
או בשערות קצרות מאוחות בבסיס.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות של מישור החוף והנגב ,ערבות
ומדבריות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :מזרח הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2249טיפוס התפוצה :מורח ים־
תיכוני.
מר ת ת הח 1ף P. amalecitana (Boiss.) Eig
(ראה שם נרדף)
ג .זרעון היקפי

 ) 1( . 3כל הזרעונים בעלי מקור ארוך שאורכו כאורך הזרעון :צבע
זרעונים בשלים סגול־אפרפר.
♦ (ח״ש) ערוצים ומדרונות במדבריות חמים .נדיר .הר הנגב,
דרום הנגב :הערבה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2250צילום בעמ׳  .)950טיפוס הת
פוצה :מזרח סהרו־ערבי.
מר ת ת פחלת־זרעון cyanocarpa Boiss.
(ראה שם נרדף)
*  . 3הזרעונים חסרי מקור או בעלי מקור שאורכו ,לכל היותר ,כאורך
מחצית הזרעון :צבע זרעונים בשלים חום על פי רוב => 4
 .4צמחי החרמון דו־שנתיים אפורים .הגבעול והענפים אפורים,
בעלי חריצי אורך ומזווים .עוקצי הקרקפות ,העלים והחפים
מכוסים שערות שצורתן כצורת עוגן בן  4-2ענפים .הציצית
נשירה .מקור קצר.
( +ד״ש) מדרונות :רום  2,200-1,600מ׳ .נ פ ק .החרמון.
* יוני-אוגוסט .טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מרתת סמורה P. strigosa MB.
=» 5
*  .4צמחים חד־שנתיים ירוקים
 . 5הזרעונים הפנימיים בעלי מקור ,אורכם  5-4מ״מ :אורך המקור
כאורך מחצית גוף הזרעון :ציצית הזרעונים הפנימיים אינה
נשירה לפעמים.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה  :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2251טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מר ת ת דמשלןאית P. longirostris Schultz Bip.
(ראה שם נרדף)
=> 6
* . 5הזרעונים הפנימיים חסרי מקור ,אורכם  3-2מ״מ
 . 6רוחב הזרעונים הפנימיים גדול ביותר מעל לאמצעם ,שטחם
מקומט קימוט עדין .עלי הבסיס מחולקיס־מנוצים או גזורים־
מנוצים לאונות מוארכות וקהות .גובה הצמח  30-10ס״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות ,בעיקר במדבר .מצוי .פלשת :צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הד הנגב :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2252טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מר ת ת שסועה P. aspienioides L.
(ראה שם נרדף)
*  . 6רוחבם המרבי של הזרעונים הפנימיים באמצעם .עלי הבסיס
א
אינם כנ״ל .גובה הצמח  80-30מ״מ.

א
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משפחת המורכבים
♦ (ח״ש) שדות בור על קרקעות כבדות .נ פ ק .השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-מאי( .ציורים  .) 2260 , 2253טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני.

מרוית מצרה P. altissima Deiile

(ראה שם נרדף)
תולענית Helm inthotheca
־!•

..לע שבים חד־שנתיים ,מכוסים שערות אשונות ודוקרניות ,דמויות עוגן
'“■*בראשן .העלים תמימים או משוננים .חפי־המעטפת החיצוניים , 5-3
^עשבוניים ,רחבים ,דמויי לב וביצה ; חפי־המעטפת הפנימיים צרים
ומרובים יותר! המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים
גליליים ,פחוסים במקצת ,מקומטים קמטי רוחב ומסתיימים במקור
ארוך נימי ושביר הניתק מהזרעון יחד עם הציצית העשויה שערות
מנוצות ולבנות.
( 4ח״ש) מקומות לחים ובתי־שלחין .מצוי .עמק עכו ,השרון,
^פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות! החרמון ,הגולן.
י  $מאי-אוקטובר( .ציור  .)2254טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

תולענית דוקתית H. echioides (L.) Holub

ן ק ך ה תי ש Tragopogon
צמחים דו־שנתיים או רב־שנתיים .הקרקפות יחידות על עוקצים ארוכים :חפי־המעטפת עשבוניים,
שווים כמעט ,גדלים עם ההבשלה ,מספרם  , 16-5ערוכים כמעט בדור אחר! המצעית חשופה .צבע
הפרחים צהוב ,ורוד ,ארגמן או סגול .הזרעונים דמויי כישור או גליליים ,בעלי מקור על פי רוב,
בעלי קווי אורך או צלעות ,מכוסים גבשושים או זיזים! הציצית של כל הזרעונים עשויה שערות
מנוצות מרובות (כמו בציור  .) 2256צמחים דו־שנתיים או רב־שנתיים.
המעטפת ארוכה פי  3-2מהפרחים .צבע הפרחים סגול .מקור
הזרעון ארוך מגוף הזרעון.
( 4ר״ש או ד״ש) בתה ושרות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הדי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,אדום.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 2255טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני
ואירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
זקךהתי ש האריך T. coelesyriacus Boiss.
אורך המעטפת כאורך הפרחים או קצר מז ה אורך המקור
כאורך גוף הזרעון או קצר ממנו
=< 2
 ,צבע הפרחים צהוב־לימון (הפרחים החיצוניים נוטים לארגמן
בגבם) .הזרעונים בעלי מקור דק שאורכו כמעט כאורך הזרעון:
המקור מעובה בראשו .השורש דק ,חסר סיבים ליד צוואר
השורש .הגבעול בעל מ ק חלבי.
( 4ר״ש) צומח עשבוני ,צדי דרכים .נדיר מאוד .הרי יהודה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יוני( .ציורים  .)2259 , 2256טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.

זקךהתיש הצהיב T. buphthalmoides (DC.) Boiss.
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*  . 2צבע הפרחים ורוד .הזרעונים מחודדים בהדרגה כלפי המקור
הקצר שאורכו כמחצית אורך גוף הזרעון! המקור אינו מעובה
בראשו .השורש עבה ובעל סיבים ליד צוואר השורש.
( 4ד״ש או ר״ש) מדבר סלעים ,קרקעות לס מהורקות ואבן־
חול נובית בערבות! רום  1,300-900מ׳ .נדיר .הר הנגב! עמון,
מואב ,אדום.
 38פברואר-אפריל( .ציור  : 2257צילום בעט׳  .)970טיפוס
התפוצה :אירנו־טורני.

זקן־התיש המדבף DC.
ז ?ןן־ ה ס ב

G erop ogon

צמחים חד־שנתיים בעלי עלים צרים ותמימים .הקרקפות יחידות על
עוקצים חלולים  :המעטפת בת  8חפים ערוכים בדור אחד כמעט,
ארוכים פי כמעט שניים מהפרחים :המצעית עשויה כחלת דבש,
מוקפת שערות ארוכות .צבע הפרחים ורוד־ארגמן .הזרעונים ישרים,
גליליים ,מחודדים למקור ישר וארוך שעליו נישאת הציצית :ציצית
זרעוני ההיקף אינה נשירה ועשויה  5-3מוצים אשונים המסתיימים
במלען 2 ,מהמוצים קצרים כרגיל בהרבה מהשאר :ציצית הזרעונים
הפנימיים עשויה זיפים מנוצים רבים.
( 4ח״ש) שדות ,שדות בור וצרי דרכים .נפוץ .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& אפריל-מאי( .ציור  : 2258צילום בעט׳  .)947טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

זקן־הסב המצוי G. hybridus (L.) Schultz Bip.
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החיופנין(הךדפנין) Scorzonera
צמחים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חד־שנתיים או בני־שיח .השורש מעובה ,לפעמים מסתיים בפקעת.
העלים צרים על פי רוב .חפי־המעטפת רעופים ,ברורים מועטים ,עשבוניים :המצעית חשופה .הזרעונים
חסרי מקור ,מוארכים על פי רוב ,גליליים או דמויי פריסמה ,בסיסם נבוב לפעמים ,בעלי קווי אורך או
צלעות :הציצית עשויה דורים אחדים של זיפים מנוצים או מנוצים בבסיסם ומחוספסים בראשם ,לעתים
ם לכל אורכם.

מ  .כל העלים או חלקם גזורים לאונות צרות מרוחקות זו מזו .צבע
הפרחים צהוב.
♦ (ר״ש) קרקע אבנית :רום  1,700-700מ׳ .נדיר .הגליל
העליון ,הרי יהודה :החרמון ,אדום.
 $3אפריל־מאי( .ציור  .) 2261טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
subintegra (Boiss.) Thiebaut S.
הךדופנין מנצח
(ראה שם נרדף)
=> 2
* . 1העלים אינם מחולקים
^  . 2ק־ שי ח מדברי מאפיר ,מרובה ענפים :הענפים מפושקים,
הענפים התחתונים מעוצים .צבע הפרחים צהוב .זיפי הציצית
מנוצים בחציים התחתון ,מחוספסים בעליון.
♦ (ב״ש) אבן־חול נובית וחול מהודק :רום  1,300-800מ׳.
נדיר .אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 2262טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
הךדופנין מפתל s. tortuosissima Boiss.
*  . 2עשבים רב־שנתיים

צמחים שונים מהנ״ל

=> 3
 .3העלים דמויי סרגל או נימיים ,ראשם סלול בסליל בצעירותם.
השורש ישר ומסתיים בפקעת .הזרעונים קירחים  :אורך הציצית
 3-2.5ס״מ ,ארוכה בהרבה מהזרעון ,זיפיה מנוצים למטה
ומחוספסים בשליש העליון .צמחי מדבר ,בסיסם עטוף בשרידי
עלים ישנים .צבע הפרחים צהוב ההופך ורדרד לאחר ייבוש.
י ♦ (ר״ש) מישורי לס וחצץ בערבות ובמדבריות .נדיר .הר
הנגב ,דרום הנגב :מואב ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 2263טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
החיופנין נמוך S. pusiiia Pallas
=> 4
הזרעונים מכוסים בצפיפות שערות צמר .צמח מדברי אפור,
צמיר .השורש מסתיים בפקעת חומה דמוית ביצה .העלים דמויי
סרגל או אזמל ,גליים לעתים קרובות .הפרחים צהובים ,ארוכים
במקצת מהמעטפת .זיפי הציצית שווים פחות או יותר באורכם.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ .הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מרבד יהודה,
בקעת ים־המלח  :עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  .) 2264טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
החיופנין ןהוךה judaica EigS.
(ראה שם נרדף)
הזרעונים אינם צמירים  :הציצית עשויה זיפים מנוצים מרובים
תיפים מחוספסים אחדים ארוכים יותר .צמחים שונים מהנ״ל
־=> 5
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=> 6
 . 5צבע הפרחים ורוד
*  . 5צבע הפרחים צהוב ,לעתים קרובות ארגמני בצד החיצוני =» 7
 .6הגבעול מסועף ונושא עלים עד מעל לאמצעו .עלי הגבעול
התחתונים בעלי פטוטרות דמויות ביצה או דמויות אזמל רחב.
הציצית ארוכה מהזרעון ,צפופה מאור ,מנוצה בצפיפות ,צבעה
לבן כשלג או חום בהיר :אורך הזרעונים  12-8מ״מ.
( 4ר״ש) בתות ,שדות בור וערבות .נפוץ .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< $מרס-מאי( .ציור  : 2265צילום בעמי  .)932טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני.
הךדופנין הציצית sa DC .
*  . 6הגבעולים אינם מסתעפים ,נושאים עלים עד למטה ממחצית
אורכם .העלים דומים לעלי מ שפחת הדמיים והס דמויי סרגל
או אזמל צר .הציצית אינה ארוכה מהזרעון ,צבעה כצבע העשן
או צהבהב :אורך הזרעונים  20-14מ״מ.
( 4ר״ש) כתה על טרה־רוסה בין סלעי גיר .נפוץ במקום
הימצאו .הגליל העליון :בקעת חולה ,הגלבוע :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .)2266טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
הךדופנין צר־עלים (ךב־עמ1ךים) capa Boiss.
(ראה שם נרדף)

 )5( . 7צמחים ירוקים של הרים ים־תיכוניות .השורש מעובה ,חום
כהה .העלים דומים לעלי משפחת הדגניים ,זקופים ,בדרך כלל
שטוחים .צבע הציצית זהוב או צהוב־חום.
( 4ר״ש) בתה ושדות בור בהרים ,רום  2,800-900מ׳ .נ פ ק
במקום הימצאו .הגליל העליון :החרמון ,הגולן.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 2267טיפוס התפוצה  :מזרח יט־תיכוני.
הךדופנין סורי Boiss. et Blanche 1
*  . 7צמחים מאפירים המכוסים שערות בצפיפות ,בבתי־גידול מדב 
ריים .השורש חום ,עבה מאוד ומסתיים בפקעת .העלים עשויים
כמרזב ,כרגיל גליים ,התחתונים כפופים לאחור או סלולים
כסליל .צבע הציצית חום.
( 4ר״ש) קרקע אבנית או חצצית :רום  1,400-900מ׳ .מצוי
בחברת לענת המדבר .אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2268טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
החיופנין אדומי s. schweinfurthii Boiss.
(ראה שם נרדף)

כוינדרילה Chondrilla
T • I:
עשבים רו־שנתיים או רב־שנתיים בעלי ענפים רותמיים סבוכים.
עלי הבסיס מנוצים לאונות משוננות ,עלי הגבעול דמויי סרגל
או נימיים .הקרקפות יחידות כרגיל בחיק עלים :חפי־המעטפת
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החיצוניים קטנים ,דמויי ביצה ,הפנימיים דמויי סרגל .צבע הפרחים
צהוב .הזרעונים בעלי  5מקצועות ,בעלי זיזים בחלקם העליון
ובראשם מקור נימי ,ארוך מהזרעון :הציצית עשויה שערות לבנות.
♦ (ד״ש או ר״ש) צדי דרכים ,משוכות ,צומח עשבוני ושדות בור.
מצוי .השרון :הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה:
החרמון ,הגולן.
& מאי-נובמבר( .ציור  .)2269טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

פונררילה סמרנית

C.juncea

עזנן Taraxacum
עשבים רב־שנתיים .השורש ארוך ,גלילי ומעובה ,צבעו חום ובו
צינורות המכילים מיץ חלבי .העלים ערוכים בשושנת ,מוארכים,
מחולקיס־מנוצים לאונות משולשות ,בקרקפות יחידות בראשי גב 
עולים חלולים ,חסרי עלים :המעטפת רעופה :המצעית חשופה.
צבע הפרחים צהוב .הזרעונים בעלי  4מקצועות ,קווי אורך וזיזים
בחלקם העליון ,בראשם מקור דק (ציור  2270ב) :הציצית עשויה
שערות לבנות־צהבהבות ,אורכה כ־ 4מ״מ.
♦ (ר״ש) מקומות יבשים בעיקר על קרקעות המתפתחות על קירטון
או חוואר .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
הרי יהודה :מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& אוגוסט-ינואר( .ציור  .)2270טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
שגן סורי ( ,)Taraxacum syriacumהגדל בחרמון ובגולן ,נכלל בין
הצורות של שנן עבה־שרש .הסוג שנן ידוע בריבוי צורות הנוצר
כתוצאה מריבוי אל־מיני ( ,)apomixisויש לחקור אותו באופן מקיף
באזורנו.

שנן עבה־שדש T. cyprium H. Lindb.

(,ראה שם נרדף)

לויניאה Launaea
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים קירחים ,לעתים רחוקות בני־שיח קוצניים .העלים בעלי אונות או שיניים
לבנות בקצוותיהן .המעטפת רעופה :המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב ,לפעמים נוטה לארגמן בצדם
החיצוני .הזרעונים חסרי מקור ,קטועים בראשם :זרעוני ההיקף שעירים או מגובששים או מקומטים,
זרעוני המרכז לבנבנים ,קירחים וחלקים :הציצית עשויה שערות דקות ורכות שוות־אורך ,במינים אחדים
מעורבים ביניהן זיפים ארוכים יותר.

בני־שיח .הענפים סבוכים ,מסתעפים לסעיפים מפושקים בזווית
רחבה ומסתיימים בזוג קוצים .העלים מעטים ,דמויי סרגל
ונושרים מהרה.
' ♦ (ב״ש) ערוצים במדבריות חמים .נדיר .ר ת ם הנגב :בקעת
יס־המלח ,הערבה :אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .) 2271טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

לוניאה קוצנית L. spinosa (Forssk.) 0. Kuntze

.2

עשבים חסרי קוצים ,חר־שנתיים ,רו־שנתיים או רב־שנתיים
■=» 2
אורך הזרעונים  5מ״מ או יותר :הציצית צפופה ,רכת שערות
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ובעלת זיפים דקים וארוכים ,מעורבים בשערות ובולטים מביניהן
=> 3
<=־> 5
*  . 2אורך הזרעונים  4-2מ״מ :הציצית שונה מהנ״ל
 . 3אונות העלים צרות ,דמויות סרגל או נימיות ,ארוכות למדי
וכמעט תמימות.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות .מצוי .עמק עכו ,פלשת :צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרוס הנגב :הערבה.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .) 2272טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

לוניאה דקת־אמות L. tenuiloba (Boiss.) 0. Kuntze
*  . 3אונות העלים מוארכות ער דמויות ביצה ,משוננות באופן בלתי
=> 4
רגולרי
 .4האוזניות של עלי הגבעול האמצעיים שזורות לפיתול קצר
וסורחות במידת מה על הגבעול .צמחי מדבר.
( +ר״ש) מדבר .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :מרבד שומרון ,מרבד יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .)2273טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
ל1גיאה מחרדת L. mucronata (Forssk.) Muschier

*  .4האוזנית של עלי הגבעול האמצעיים אינן כנ״ל .צמחי קרקעות
חוליות של מישור חוף הים.
( +ר״ש) קרקעות חוליות .נדיר .השרון ,פלשת.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .)2274טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.

ל1ניאה ך3פו1ית L. resedifolia (L.) 0. Kuntze
1.5x

 ) 2( . 5חפי־המעטפת בעלי שפה קרומית שקופה .הע לים ער ו כים
בשושנת ,מחולקיס־מנוצים לאונות הנוטות כלפי בסיס העלה,
לאורך שפת האונות שיכים לבנים .הגבעולים רותמיים או חסרי
=j<6
*  . 5חפי־המעטפת חסרי שפה קרומית .העלים אינם כנ״ל .הגבעולים
עבים ,נושאי עלים .המעטפת דמוית ביצה .אורך הזרעונים
 2.5-2מ״מ.
♦ (ח״ש) מדבר .מצוי .דרום הנגב :מדבר יהורה ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  : 2275צילום בעט׳  .) 949טיפוס
התפוצה :מזרח סהרו־ערבי.
לוניאה צרת־עלים angustifoiia (Desf.) 0. Kuntze
(ראה שם נרדף)

 .6הזרעונים בעלי כנפיים ,לבנבנים ,ספוגיים :הציצית נשירה.
הקרקפות יחידות או צבורות לקבוצה בראש הגבעול .גובה
הצמח  25-5ס״מ.
♦ (ר״ש) קרקעות לס או חול במדבר .מצוי .מערב הנגב ,הר
הנגב :מדבר יהודה :הערבה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2276טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

ל1ניאה מגפבת L. capitata (Sprengel) Dandy
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*  . 6הזרעונים חסרי כנפיים! הציצית אינה נשירה .הקרקפות ערוכות
בתפרחת רפה ,מרוחקות זו מזו לאורך ענפים רותמיים .גובה
הצמח  50-20ס״מ.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ .פלשת! צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה! עמון ,מואב ,אדום.
 $8אפריל-מאי( .ציור  .)2277טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

לוניאה שרועה L. nudicaulis (L.) Hooker fil.
מרור Sonchus
עשבים חד־שנתיים ,דו־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים רחוקות בני־שיח .העלים על פי רוב בעלי
אונות או שיניים .המעטפת רעופה ,חפיה ערוכים בשורות אחדות! החפים החיצוניים תפוחים בבסיסם
לעת ההבשלה! המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים חסרי מקור ,פחוסים פחות או יותר,
בעלי קווי אורך ולעתים קרובות בעלי קמטי רוחב (ציור  2281כ) :הציצית עשויה שערות רכות רבות
"בלתי נשירות בדרך כלל ,וזיפים אחדים מחוספסים ונשירים.
 . 1הגבעולים מעוצים ,מבריקים ,צבעם כצבע שנהב! קליפת הגב 
עולים הישנים סדוקה .הזרעונים צרים ,גודלם  4-3.5מ״מ!
הציצית נשירה ,כל שערותיה שוות! צמחים שיחיים של צוקים
מוצלים במדבר.
( +ב״ש) צוקים מוצלים במדבר! צמחים אוהבי חום .נדיר.
מדבר יהודה! בקעת ים־המלח :מואב ,אדום.
 $3אוקטובר-פברואר( .ציור  .) 2278טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.
מרור שנהבי S. suberosus Zohary et P.H. Davis
(ראה שם נרדף)
*נ .צבע הגבעולים אינו כצבע שנהב .גודל הזרעונים  3.5-2.5מ״מ,
שונים מהנ״ל! הציצית עשויה שערות רכות בלתי נשירות וזיפים
=> 2
נשירים אחדים .צמחים עשבוניים
עשבים דב־שנתיים של ביצות מלוחות או של קרבת מעיינות,
בעלי קנה־שורש זוחל .העלים ארוכים ,דמויי סרגל עד אזמל,
תמימים או משונשנים (לעתים רחוקות משוננים ומפורצים).
הזרעונים דמויי אליפסה צרה ,מעובים לאורך השוליים ,חלקים
או מקומטים קימוט קל.
( +ר״ש) ביצות מלוחות וקרבת מעיינות .נפוץ .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון! עמק יזרעאל ,הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! מזרח עמון,
אדום.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 2279טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
מד 1ר ?מי S. maritimus L.
עשבים חד־שנתיים או דו־שנתיים חסרי קנה־שורש זוחל .העלים
מחולקים בצורות שונות ,לא כנ״ל .הזרעונים שונים מהנ״ל
<=> 3
 . 3עלי הגבעול בעלי אוזניות מעוגלות וגדולות! צבע העלים
אפור־מכחיל .הזרעונים דמויי אליפסה ,פחוסים ,דקים מאוד,
בעלי שלוש צלעות מכל צד ,אינם מקומטים.
♦ (ח״ש או ד״ש>׳ קרקעות כבדות ,לעתים קרובות בשטחי
ביצה .נ פ ק .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק
יזרעאל ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגולן ,אדום.
ב .עלה
׳  $מדס-אוגוסט( .ציוד  .) 2280טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
2280

מרור מכחיל S. nymanii Tineo et Guss.

משפחת המורכבים
*  . 3עלי הגבעול בעלי אוזניות חדות .הזרעונים דמויי אזמל הפוך
=> 4
 . 4אונות עלי הגבעול בעלות שיניים חדות ובלתי שוות .בלתי
רגולריות בצורתן :האונה הקיצונית של העלה משולשת או
דמוית ביצה .עשבים חד־שנתיים של שדות או בקרבת יישוב.
♦ (ח״ש) קרקע מעובדת ,צדי דרכים ,צומח עשבוני ,מעדיף
בתי־גידול לחים .נפוץ מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב  :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 $3כל השנה (דצמבר-אוקטובר)( .ציור  : 2281צילום בעמ ׳
 .) 950טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מרור הגנות s. oleraceus L.
*  .4אונות עלי הגבעול (כולל האונה הקיצונית) מוארכות ודמויות
סרגל ,משונשנות .עשבים חד־שנתיים או דו־שנתיים של חומות
וסלעים מוצלים.
♦ (ח״ש או ד״ש) חומות וסלעים מוצלים .מצוי .השרון,
פלשת :שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח  :הגולן,
אדום.
 >§gינואר־אפריל( .ציור  .) 2282טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
מר 1ר עדין S. tenerrimus L.

חסה Lactuca
־* T
עשבים חד־שנתיים ,דו־שנתיים או רכ־שנתיים או בני־שיח ,בעלי מיץ חלבי .המעטפת רעופה :המצעית
חשופה .הזרעונים פחוסים ובעלי מקור (ציורים  2286ב 2287 ,ג) :המקור ארוך על פי רוב ,לעתים קרובות
נימי ,צבעו לבן או כצבע הזרעון  :הציצית עשויה שערות רכות ונישאת על דיסקוס קטן שבראש המקור,
נשירה או בלתי נשירה.
 . 1עלי הגבעול סורחים ,בעלי תוספת ירוקה צמודה אל הגבעול
משני צדיו של בסים העלה .הקרקפות בנות  5פרחים .צבע
המקור ארגמן או שחור או המקור קצר מאוד או חסר =» 2
* . 1עלי הגבעול אינם סורחים ,כרגיל בעלי אוזניות .הקרקפות בנות
=> 3
 8פרחים לכל הפחות .המקור לבן ,נימי ,ארוך
 . 2בן־שיח שגובהו  50-20ס״מ .הענפים סבוכים ,דוקרניים בקצה.
העלים גזורים־מנוצים לאונות מעטות ,משולשות או מוארכות,
משוננות .צבע הפרחים צהוב .הזרעונים חסרי מקור כמעט:
הציצית נשירה.
♦ (ב״ש) חצץ וחלוקים בקרקעית נחלים במדבר ,סלעי קירטון
רכים בגלילות הים־תיכוניות .מצוי .שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון,
מדבר יהודה :החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 #אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 2283טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.
חסה מזרחית (Boiss.) Boiss.
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*  .2עשבים דו־שנתיים או רב־שנתיים ,גובהם  100-50ס״מ .הענפים
אינם דוקרניים .העלים העליונים תמימים ,דמויי אזמל ,חדים.
צבע הפרחים צהוב .אורך המקור כאורך הזרעון  :הציצית נשירה.
( 4ד״ש או ר״ש) בין סלעים ,ערימות אבנים ודרדרות .מצוי.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 38מאי-ספטמבר( .ציורים  .) 2290 , 2284טיפוס התפוצה :ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

חסת השבטים L. viminea (L.) J. et c . Presi
 ) 1( . 3צבע הפרחים סגול חיוור ,הפרחים רבים ( .) 50-35הקרקפות
גדולות ,נישאות על עוקצים עבים :אורך המעטפת  3-2.5ס״מ.
הזרעונים פחוסים מאוד ,דמויי אליפסה רחבה ,אורכם 7-6
מ״מ :הציצית אינה נשירה .עשבים יס־תיכוניים גבוהים בעלי
שורשים מעובים.
( 4ד״ש או ר״ש) בתה וסלעים .נדיר .חוף הכרמל ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 38אפריל-מאי( .ציורים  : 2291 , 2285צילום בעמ׳ .)942

טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
חסה נחלת־פרחים L. tuberosa Jacq.
(ראה שם נרדף)
* . 3צבע הפרחים צהוב או צהוב חיוור ,לעתים רחוקות ורדרד או
=> 4
כחלחל .רוחב הזרעונים גדול ביותר מעל לאמצעם
 .4הזרעונים בעלי קמטים עדינים העוברים לרוחבם ובעלי צלע
בולטת אחת מכל צד .צבע הפרחים ורדרד או כחלחל .הציצית
צהבהבה ,נשירה .עשבי מדבר חד־שנתיים קטנים.
( 4ח״ש) קרקע אבנית במדבר .נדיר .מדבר יהודה :מואב,
אדום.
 33מרס-אפריל( .ציור  .) 2286טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

חסה גלונית unduiata Ledeb.

l.

 •41הזרעונים בעלי  9-5קווי אורך מכל צד ואינם מקומטים
לרוחבם .צבע הפרחים אינו כנ״ל (הופכים אפורים־ארגמניים
אחרי ייבוש) .עשבים חד־שנתיים או דו־שנתיים גבוהים של
=> 5
אשפתות
עלי הגבעול דמויי רומח או חץ בבסיסם ,בעלי אוזניות מחודדות.
מספר חפי המעטפת של הקרקפות . 11-9
! ( Vח״ש או ר״ש) בתי־גידול מופרעים ואשפתות .נ פ ק מאוד.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,אדום.
& יולי-אוקטובר( .ציור  .) 2287טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני,
מערב אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
חסה רתמית L. saligna L.
* . 5עלי הגבעול בעלי אתניות מעוגלות פחות או יותר ,לעתים
קרובות הן משוננות .מספר חפי־המעטפת  . 15-12התפרחת
דמוית מכבר או סוכך מדומה.
י=> 6
לה בסיס
עוקצי הקרקפות קירחים .הגבעולים חלקים או קוצניים־זיפניים
רק בחלקם התחתון.
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♦ (ח״ש או ר״ש) בתי־גידול מופרעים ואשפתות .נפוץ מאוד.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח; החרמון ,הגולן ,אדום.
 §3יולי־אוקטובר( .ציורים  ! 2292 ,2288צילום בעמ׳ .)948
טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
חסת המצפן .
(ראה שם נרדף)

*  . 6עוקצי הקרקפות מכוסים זיפים ובלוטות .הגבעולים קוצניים־
זיפניים לכל אורכם.
♦ (ח״ש או ד״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר .הגולן.
קיץ .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

חסה שפנית L. aculeata Boiss.
חסנית Cephalorrhynchus
צמחים רו־שנתיים .השורש דמוי פקעת כדורית .הענפים הועוקצים
מכוסים בלוטות .הגבעול זקוף ,חלול ,גובהו  0 60-30״מ .העלים
מסורגים ,גזוריט־מנוצים .הקרקפות מרובות פרחים ,צבע הפרחים
לבן־צהבהב :חפי המעטפת קירחים ,ערוכים  3-2שורות ,החיצוניים
צרים פי  3מהפנימיים :המצעיח חשופה :הזרעונים שחורים  ,אליפ־
סיים ,צרים ובעלי מקור לבן שאורכו כאורך הזרעון.
♦ (ד״ש) מצוקים ,מפנה צפוני :רום  1,800-1,600מ׳ .נדיר מאוד.
החרמון.
& מאי-יוני( .ציור  .) 2289טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

חסנית דביקה C. tuberosus (Steven) Schchian
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תמריר Reichardia
־־ !■

עשבים חד־שנתיים (בארץ) או רב־שנתיים .הקרקפות נישאות על עוקצים :המעטפת רעופה ,החפים בעלי
שפה קרומית :המצעית חשופה .צבע הפרחים צהוב .זרעוני ההיקף בעלי  5-4מקצועות 5-4 ,חריצי אורך
וקמטים וחריצי רוחב :הזרעונים הפנימיים ארוכים וחלקים יותר ,ובמינים אחדים בעלי צורה שונה מן
החיצוניים :הציצית נשירה ,מאוחה בבסיסה לטבעת ,עשויה שערות לכנות עדינות ושערות פנימיות
ארוכות ועבות יותר.
כל הזרעונים בעלי  4מקצועות ,הפנימיים חלקים בחלקם:
אורך הזרעונים הפנימיים  4מ״מ לכל היותר .צבע הפרחים
צהוב כלימון ,צדם החיצוני ארגמני.
♦ (ח״ש) ערבות ,מדבריות וכתות .מצוי .השרון ,פלשת:
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערכה :הגולן ,עמון,
מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 2293טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי ומערב אירנו־טורני.

תמריר מו1ל)ני R. tingitana (L.) Roth

(ראה שם נרדף)

* . 1הזרעונים הפנימיים גליליים כמעט ,אורכם  7-5מ״מ ,מתרחבים
בהדרגה כלפי מעלה וכפופים במקצת .צבע הפרחים צהוב ואינו
ארגמני בצדם החיצוני.
♦ (ח״ש) בתה ,מקומות אבניים ושדות בור .נדיר מאור.
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה.
מרס-מאי( .ציור  .)2294טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

#
ד.זרעון

ההיקף

ן

תמריר בינוני R. intermedia (Schultz Bip.) Cutinho

0.6

3ן

 2 2 9 4ג .זרעון פנימי
ב .קרקפת

ניסנית Crepis

חד־שנתיים או רב־שנתיים ,על פי רוב בעלי שושנות עלים .החפים החיצוניים של המעטפת
מתקשים לעת
כרגיל באופן ניכר מהפנימיים :החפים הפנימיים שווים פחות או יותר באורכם,
ההבשלה ,עוטפים את זרעוני ההיקף ,מתפשקים אחרי פיזור זרעוני המרכז :המצעית חשופה ,לפעמים
בעלת שערות ארוכות .צבע הפרחים צהוב .צבע סעיפי עמוד־העלי צהוב או ירוק .הזרעונים בעלי
 35-10קווי אורך ,בעלי מקור או מחודדים כלפי הקצה העליון :הציצית עשויה שערות דקות ורכות,
נשירה או בלתי נשירה  :זרעוני־ההיקף חסרי ציצית לעתים.
 . 1הזרעונים (לפחות הזרעונים הפנימיים) בעלי מקור ברור :אורך
המקור כאורך הזרעון לערך (ציור  ) 2296או גרול מזה
=־> 2
* . 1הזרעונים הפנימיים חסרי מקור (ציור  :) 2297במינים אחדים
הזרעון מתחדד בהדרגה כלפי ראשו
י=> 8
 . 2אורך המעטפת לעת ההבשלה כ־  2ס״מ ,לעתים רחוקות אורכה
 1.5ס״מ
=־3 -
*  . 2אורך המעטפת לעת ההבשלה פחות מ־ 1.5ס״מ
=> 6
 . 3החפים החיצוניים של המעטפת עשויים כעין הנייר ,רמויי
ביצה או אזמל ,רוחבם  4-3מ״מ ,והם שונים בהרבה מהחפים
הפנימיים בצורה ובמבנה  :המעטפת משונצת באמצעה .הציצית
זרעת חפר מקור
אינה נשירה.
(ציור סכימתי)

משפחת המורכבים

*. 3

.4

* .4

.5

♦ (ח ״ש) בתות וצומח עשבוני .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
מרס-מאי( .ציורים  .) 2298 , 2295טיפוס התפוצה :מזרח
יט־תיכוני.
ניסנית סורית C. syriaca (Bornm.) Babcock et Navashin
החפים החיצוניים של המעטפת דמויי אזמל צר או סרגל,
עשבוניים ואינם שונים בצורתם או במבנם מהחפים הפנימיים
=> 4
אורך המעטפת אחר ההבשלה גדול לפחות פי  2מרוחבה:
חפי־המעטפת ארוכים במידה ניכרת מהזרעונים (כולל מקורם).
הציצית בולטת רק במקצת מתוך המעטפת ,נשירה ,צבעה לבן
כשלג .הענפים נושאי הקרקפות קשתיים .הצמח מכוסה שערות
בלוטיות דביקות וקצרות מאוד.
♦ (ח״ש) קרקע אבנית ,סלעים; רום  900מ׳ .נריר .הר הנגב:
צפון הגולן.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ניסנית מכנפת C. pterothecoides Boiss.
המעטפת רחבה יותר בהשוואה לאורכה .הציצית בולטת כולה
או בחלקה הגדול מתוך המעטפת ,צבעה לבן מלוכלך או
=» 5
לבן־צהכהב .צמחים שונים מהנ״ל
זרעוני ההיקף חסרי מקור .המצעית חשופה :המעטפת קירחת.
הפרחים בולטים רק כמעט מתוך המעטפת.
♦ (ח״ש) מישורי חצץ במדבר .נדיר .מזרח הגלעד ,מזרח
עמון.
 $3אפריל־מאי( .ציור  .)2299טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ניסנית מךבךית C. kotschyana (Boiss.) Boiss.
(ראה שם נרדף)

* . 5זרעוני ההיקף בעלי מקור .המצעית מכוסה שערות או קשקשים.
הפרחים בולטים בהרבה מתוך המעטפת.
♦ (ח״ש) קרקע אבנית .נדיר .הגולן ,הגלעד.
אפריל-מאי( .ציור  .) 2300טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
מערב יס־תיכוני ואירנו־טורני.
ניסנית מבאישה תת־מין מבאישה C. foetida L. subsp. foetida

 ) 2( .6כל הזרעונים בעלי מקור שאורכו עולה פי  3-2על אורך
גוף הזרעון .הגבעולים חסרי עלים פרט ל־  3-1עלים קטנים
באזור התפרחת .צמחי מדבר.
♦ (ח״ש) מדבריות וערבות .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2301טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
ניסנית ערבית C. senecioides Deiile
(ראה שם נרדף)
*  . 6אורך המקור של הזרעונים הפנימיים כאורך גוף הזרעון :זרעוני
ההיקף חסרי מקור לעתים קרובות .הגבעולים נושאי עלים
י=> 7
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 . 7עלי הגבעול גזוריט־מנוצים לאונות מוארכות ,צרות .זרעוני
ההיקף חסרי מקור ,אורכם  10-7מ״מ ,חסרי כנף בצדם הפנימי:
ציצית הזרעונים הפנימיים אינה נשירה .הזרעונים הפנימיים
מופצים על ירי הרוח ,זרעוני ההיקף עטופים בחפי־המעטפת
ונושרים זה אחר זה במאוחר .צמחים הגדלים רק בקרקעות
החול ,של מישור החוף ,מחוספסים בחלקם העליון.
♦ (ח״ש) חול מיוצב ,חול־חמרה וכורכר .נ פ ק .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2302טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
ניסנית שכנית C. aculeata (DC.) Boiss.
*  . 7עלי הגבעול בעלי שיניים חרות ,לעתים רחוקות בעלי אונות.
כל הזרעונים בעלי מקור או זרעוני ההיקף חסרי מקור ,בעלי
כנף בצדם הפנימי ,אורכם  5-4מ״מ! ציצית הזרעונים הפנימיים
נשירה .הגבעולים על פי רוב בעלי זיפים צהובים ,אשונים
וארוכים .עשבים רעילים הנפוצים ברוב אזורי ה א ק.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,ערבות ,שדות ושדות בור.
נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-יוני( .ציורים  .)2303 , 2296טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני.
ניסנית זיפנית C. aspera L.
 ) 1( . 8הזרעונים הפנימיים נבובים בבסיסם ,גליליים ,מחודדים
בהדרגה כלפי מעלה ,אורכם  10-7מ״מ :זרעוני ההיקף שטוחים
ובעלי כנפיים ,רוחבם בבסיסם  4-3מ״מ או פחות מזה! הציצית
קצרה באופן ניכר מהזרעון ,לבנה כשלג ,אינה נשירה ,אינה
בולטת כמעט מתוך המעטפת .הצמחים קירחים ,גובהם 60-30
 0״מ.
־ ♦ (ח״ש) בתה וחורש .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון;
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& מרס-מאי( .ציור  .)2304טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

ניסנית אךצישיךאלית C. palaestina (Boiss.) Bornm.
*  . 8הזרעונים הפנימיים אינם נבובים בבסיסם ואינם כנ״ל! זרעוני
=> 9
ההיקף שונים מהנ״ל
 .9צמחים ננסיים ( 15-5ס״מ) של החרמון ,בעלי קנה שורש מכוסה
קשקשים .רוחב העלים אינו עולה על  10מ״מ .הקרקפות קטנות
( 10-5מ״מ).
♦ (ב״ש) מדרונות אבניים! רום  2,800-2,100מ  /מצוי .החר 
מון.
 $קיץ .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

ניסנית דמוית־היפוכריס C. robertioides Boiss.

משפחת המורכבים
=> 10
*  .9צמחים שונים מהנ״ל
 . 10צמחים קירחים( ,מלבר בלוטות בעלות עוקץ על גבי חפי־
המעטפת ועל חלקו העליון של עמוד התפרחת) .הקרקפות
נישאות אחת אחת על עמוד (גבעול חסר עלים) זקוף ,לעתים
רחוקות  4-2על אותו עמוד .עשבים רב־שנתיים בעלי שלוחות
דקות וארוכות המסתיימות בפקעת.
( +ר״ש) קרקעות חוליות ,בעיקר מתחת לשיחים ,במישור
החוף וציבורי אבנים בהרים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב! הגלבוע!
הגולן.
> מרס-יוני( .ציור  .) 2305טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
83

ניסנית הבולבוסים c. buibosa (L.) Tausch
* . 10חלקים שונים של הצמח שעירים .צמחים שונים מהנ״ל
=> 11
 . 11אורך חפי־המעטפת החיצוניים הארוכים ביותר כחצי מאורך
החפים הפנימיים! חציו התחתון של כל חפה פנימי תופח
ומתקשה לעת ההבשלה והגביע העוטף את הפרי מורחב
והופך לכדור בעל  8מקצועות! חלק מהקרקפות יושבות.
♦ (ח״ש) כתמי קרקע חומה ורדודה בין סלעים! רום 300
מ׳ מעל פני הים .נדיר .מערב הגליל העליון.
> מרס-אפריל .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
83
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* . 11חפי־המעטפת החיצוניים קצרים יותר! כל הקרקפות נישאות
=> 12
על עוקצים
 . 12אורך המעטפת  6-4מ״מ .אורך הזרעון  2-1.5מ״מ! הציצית
נשירה ,ארוכה בהרבה מהזרעון.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות .נדיר .עמק יזרעאל ,הרי יהודה!
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח.
> אפריל-מאי( .ציור  .) 2307טיפוס התפוצה :מזרח ים־
88
תיכוני ואירנו־טורני.

ניסנית קטנת־פךחים C. micrantha Czerep.

מהנ״ל

העלים

=>13
 . 13צמחים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .העלים שבבסיס הצמח
ערוכים כשושנת ,רמויי כינור ובעלי אונות מרוחקות זו מזו,
=>14
* . 13צמחים חד־שנתיים .העלים אינם דמרי כינור בדרך כלל ,ואם
דמויי כינור הרי האונות אינן מרוחקות זו מזו ואינן ארוכות ג-קיקפת
ביחס לרוחב העלה .הזרעונים החיצוניים של הקרקפת חסרי
=>15
 . 14העלים שבבסיס הצמח בעלי אונות צרריות מעוגלות .חפי־
המעטפת הפנימיים שעירים .הזרעונים כפופים .צמחים נפוצים
בהרים בצל סלעים.
♦ (ר״ש) צל סלעים ,מדרונות צפוניים ומערביים ,חורש.
נ פ ק .חוף הכרמל! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! הגלבוע ,מדבר
יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  .) 2308טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

_ __

ניסנית ןרושלמית hierosolymitana Boiss.
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* . 14העלים שבבסיס הצמח בעלי אונות צדדיות חדות .חפי־
המעטפת הפנימיים קירחים .הזרעונים ישרים .צמחים נדירים
למדי ,הגדלים בעיקר בצפון הארץ.
♦ (ר״ש) חורש ובתה .נדיר מאוד .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה :הגלבוע; החרמון.
® אפריל-מאי( .ציורים  .)2311,2309טיפוס התפוצה! מזרח
ים־תיכוני.
ניסנית פ13ךית C. reuteriana Boiss.
( ) 13מצעית הקרקפת מכוסה שערות או קשקשים .גובה הצמח
 30-10ס״מ.
( 4ח״ש) שדות ,צדי דרכים ,בתה ,מדבר .נפוץ מאוד .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 2310צילום בעמ׳  .)950טיפוס
התפוצה :מערב יס־תיכוני וסהרו־ערבי.
ניסנית דו־.קךנית C. sancta (L.) Bornm.
(ראה שם נרדף)

* . 15מצעית הקרקפת קירחת .גובה הצמח  100-40ס״מ.
( 4ח״ש) שדות ,מקומות אבניים .נדיר .החרמון.
 $8אפריל-ספטמבר .טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

ניסנית נאה C. pulchra L.

מ ש פ ח ת כ ף־ ה צפ רד ע

מ ח ל ק ת החד־פסיגיים
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m onocotyledoneae

העובר בעל פסיג אחד :האנרוספרם מפותח על פי רוב .צרורות הצינורות בגבעול סגורים (בצמחי הארץ),
דהיינו חסרי קמביום (רקמה יוצרת) ,ובגבעולים על פי רוב אין התעבות משנית .עורקי העלים מקבילים
על פי רוב ,לפעמים העורקים מנוצים .השורשים ערוכים כרגיל בציצה .מספר עלי־העטיף והאבקנים 3
על פי רוב בכל דור.

מעזפחת פף־הצפךךע

alismataceae

צמחי ביצה או צמחי מים .העלים ערוכים כשושנת .הגבעול נושא הפרחים חסר עלים או מתחל.
הפרחים דו־מיניים (בארץ) או חד־מיניים .העטיף כפול ,בן  3עלי־גביע ו־ 3עלי־כותרת .אבקנים , 3
 6או יותר .מספר העליים בפרח  6 , 3או יותר ,כל עלי בנוי עלה שחלה אחד ,והם מפורדים או
מאוחים בבסיסם (במקרה האחרון הם נפרדים לעת ההבשלה); מספר הביציות בכל עלי  1או יותר .הפרי
מורכב כרגיל מדור של פרודות .הזרעים חסרי אנדוספרם.
 . 1עלי־השחלה רבים ( ,) 30-10חופשיים :עמוד־העלי נמצא בצדה של השחלה .הפרודות בעלות מקור
קצר ,גורלן  3-1מ״מ ,כל פרודה היא אגוזית בעלת זרע . 1
=> עמ׳  757פף־הצפךדע Alisma
* . 1מספר עלי־השחלה  , 10-6מאוחים בבסיסם; עמור־העלי יוצא מראש השחלה .הפרודות מסתיימות
במקור ארוך וערוכות בצורת כוכב ,כל פרודה היא מפוחית בעלת  2-1זרעים.
=> עמ ׳  758זיפ!ס1ן Damasonium

פף־ה צפחי ע Alisma
צמחי מים רב־שנתיים קירחים .העלים בעלי פטוטרות ארוכות ,בולטים מעל פני המים .הפרחים רו־מיניים,
ערוכים במכבד העשוי דורים דודים .עלי־הגביע ירוקים ואינם נושרים אחר הפריחה .עלי־הכותרת גדולים
יותר ,נשירים .אבקנים  . 6הפרי מורכב מרור של אגוזיות מרובות.
 . 1העלים הראשונים דמויי סרגל ,צפים על פני המים ; טרפי העלים
הבאים אחריהם בולטים מן המים ,דמויי ביצה כמעט ,מעוגלים
או דמויי לב בבסיסם ,אורכם  14-6ס״מ ,רוחבם  8-3ס״מ .צבע
הכותרת לבן או לבן בעל גוון ארגמני.
( 4ר״ש) פלגי מים או ביצות .נדיר .הגליל העליון :בקעת
חולה :הגלעד.
י  $מרס-ספטמבר( .ציור  .)2312טיפוס התפוצה :צפוני —
טרופי.

פף־הצפךדע הלחפית A. piantago-aquatica L.
* 1טרפי העלים דמויי סרגל או דמויי יתד בבסיסם ,טבועים במים
=־2 -
לפחות בבסיסם
 . 2רוחב העלים  30-10מ״מ :טרף העלים דמוי סרגל או ביצה.
צבע הכותרת על פי רוב ורוד ארגמני.
( 4ר״ש) מים ,ביצות או פלגי מים .נדיר .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :הגולן ,הגלעד.
& מרס-ספטמבר( .ציור  : 2313צילום בעט׳  .) 971טיפוס
התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.

פף־הצפךדע האזמלנית lanceoiatum With.
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*  . 2רוחב העלים  10-3מ״מ! טרף העלים דמוי סרגל.
♦ (ר״ש) פלגים או ביצות מלוחים במידת מה .נדיר .הגולן.
& מרס-אוקטובר .טיפוס התפוצה :רב־אזורי ,צפוני.

פף־הצפךרע התנית A. gramineum Gmelin

זימסון Damasonium
צמחי מים או ביצות ,חר־שנתייים או רב־שנתיים .העלים בעלי פטוטרות ,ערוכים בשושנת ,בולטים מעל
פני המים או צפים על פני המים ,דמויי לב כמעט או קטועים בבסיסם .הפרחים ערוכים בתפרחות דמויות
מכבד או סוכך וענפיהן ערוכים ברורים .עלי־הגביע ירוקים ואינם נושרים .עלי־הכותרת גדולים יותר,
נשירים .צבעם לבן ,בסיסם צהוב .אבקנים  .6הפרי עשוי כוכב ,מורכב מדור של מפוחיות :המפוחיות
מאוחות פחות או יותר בבסיסן ,אינן נפתחות או נפתחות במאוחר ליד בסיסן.
 . 1עלי־הכותרת ארוכים במקצת מהגביע .הפרחים והפירות ערוכים
ברורים .העלים הראשונים של הצמח בולטים מתוך המים ,דמויי
סרגל ,אחריהם מופיעים עלים צפים ,מוארכים ומעוגלים בשני
הקצוות! האחרונים בעלי טרף דמוי ביצה ,בעלי  5-3עורקי
אורך ורוחב .מספר הזרעים בכל מפוחית . 2
♦ (ח״ש או ר״ש) פלגים ,שפת ביצות ,תעלות ,בריכות .נדיר.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע! הגולן.
< $אפריל-יוני( .ציור  ! 2314צילום בעט׳  .)969טיפוס התפוצה :
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
ךמס(ן  313בני D. alisma Miller

עלי־הכותרת ארוכים בהרבה מהגביע .הפרחים והפירות ערוכים
בסוככים .העלים בעלי טרף צר ועורקים מעטים .מספר הזרעים
בכל מפוחית עולה על . 2
♦ (ר״ש) פלגים ,תעלות ובריכות .נדיר מאוד .הגולן.
? >8מאי-יוני .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
דמסון רב־זרעים D. polyspermum Cosson

מ שפחת הבו־ציציים

butomaceae

צמחי מים רב־שנתיים .הגבעולים חסרי עלים .העלים ערוכים כשושנת ,דמויי סרגל ,זקופים .התפרחת
דמוית סוכך ,בעלת מעטפת חפים .הפרחים רו־מיניים .העטיף כפול ,בלתי נשיר .עלי־גביע  . 3עלי־
כותרת  , 3גדולים מעלי־הגביע .אבקנים  .9מספר העליים בפרח  ,)9 -( 6מאוחים בבסיסם ,כל עלי בנוי
עלה־שחלה אחד ובו ביציות רבות .הפרי עשוי דור של מפוחיות הנפתחות לעת ההבשלה בצדן הפונה
אל המרכז .הזרעים זעירים ,חסרי אנדוספרם.
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בויציץ Butomus
צמחי מים או ביצה בעלי קנה־שורש זוחל .הפרחים ורדרדים ובעלי
עורקים כהים יותר ,קוטר הפרח  2.5-2ס״מ .עלי־הגביע דמויי
עלי־כותרת ואינם נשירים .עלי־הכותרת גדולים ואינם נושרים אחרי
הפריחה .המפוחיות בעלות מקור ,אורכן  1ס״מ.
( 4ר״ש) ביצות ומים זורמים לאיטם .נדיר .השרון :עמק יזרעאל:
בקעת חולה :הגולן ,הגלעד.
 $3אפריל־אוגוסט( .ציור  ; 2315צילום בעמ ׳  .) 968טיפוס התפוצה :
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !

13ציץ 33(0ני umbellatus L.

מ שפחת המימוני-ים

hydrocharitaceae

2315
צמחי מים רב־שנתיים ,לפעמים צמחי ים ,חד־ביתיים או דו־ביתיים .העלים תמימים .הפרחים חר־מיניי
על פי רוב ,עטופים במתחל או בולטים מתוכו .עלי־גביע  . 3עלי־כותרת  3או חסרים .אבקנים (, 15-2)- 1
ערוכים ב־  5-1דורים .העלי בנוי מ־ 2־ 15עלי־שחלה מאוחים :השחלה תחתית .הזרעים מרובים ,חסרי
אנדוספרם.
 . 1צמחי ים טבולים ,בעלי קנה־שורש זוחל .העלים ערוכים בזוגות על מפרקי קנה־שורש.
=> עט׳ ? 760מין Halophila
=» 2
* . 1צמחי מים מתוקים ,טבולים או צפים על פני המים
 . 2העלים בעלי פטוטרות ,עגולים או דמויי כליה .עלי־הכותרת גדולים בהרבה מעלי־הגביע ,גודלם כ־1
ס״מ .עשבים צפים (משתרשים לעתים רחוקות).
=> עמ׳  759מימון Hydrocharis
*  . 2העלים יושבים ,דמויי רצועה .עלי־הכותרת זעירים או חסרים .עשבים טבועים משתרשים.
\
=> עמ׳  759וליסנריה Vaiiisneria
-

מימ 1ן Hydrocharis
צמחים רב־שנתיים רו־ביתיים ,של מים מתוקים .העלים ערוכים
בשושנת ,בעלי פטוטרות ,חלקם טבועים בתוך המים וחלקם צפים
על פניהם .הפרחים האבקניים ערוכים בקבוצות בנות  4-1פרחים,
עטופות במתחל הנישא על עוקץ  :הפרחים העלייניים יחידים ,עטופים
במתחל יושב ונישאים על עוקץ עבה .עלי־גביע  . 3עלי־כותרת , 3
גדולים בהרבה מעלי־הגביע ,לבנים ובעלי כתמים צהובים בבסיסם.
הפרחים האבקניים בעלי  12-9אבקנים הערוכים ב־  4-3רורים:
הפרחים העלייניים בעלי  6-3סטמינודים ועלי .עמורי־עלי  . 6הפרי
ענבה.
( 4ר״ש) בקעת חולה .נאסף ביפ־חולה ונעלם אחרי ייבושו.
& הפריחה בקיץ( .ציור  .) 2316טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי וים־
תיכוני.

מימון הצפחיעים H. morsus-ranae L.

וליסנריה Vaiiisneria
«  IV׳י
• T
צמחים רב־שנתיים דו־ביתיים של מים מתוקים ,בעלי קנה־שורש
זוחל .העלים דמויי רצועה ,ערוכים בבסיס הצמח וטבולים במים.
הפרחים האבקניים ערוכים בקבוצות רבות פרחים :הקבוצות עטופות
במתחל הנישא על עוקץ ארוך מאור :לאחר פתיחת המתחל ניתקים
הפרחים אחר אחד ,נפתחים וצפים על פני המים :כל פרח בעל 3
עלי־גביע לבנים ו־  3-2אבקנים .הפרחים העלייניים יחידים ,עטופים

2316
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v.

במתחל דמוי צינור הנישא על עוקץ סלילני ארוך ,המעלה את הפרח
אל פני המים ; כל פרח עלייני בעל עלי־גביע זעירים 3 ,סטמינורים
ועלי גלילי .השחלה תחתית ,בעלת  3צלקות הפתוחות למגע
עם האבקנים שבפרחים הצפים .הפרי גלילי ,אורכו עד  10ס״מ!
לאחר ההאבקה מסתלתל עוקץ המתחל ומכניס את הפרי המבשיל
לתוך המים.
♦ (ר״ש) בקעת חולה .נעלם אחר ייבוש ים־חולה.
< $הפריחה בקיץ( .ציור  .) 2317טיפוס התפוצה  :סוכטרופי — טרו 
פי.

וליסמץה סלולה V. spiralis L.
ימון H alophila
צמחי ים טבולים רב־שנתיים ,דו־ביתיים,
קנה־השורש :טרף־העלה בעל  3עורקים.
ים ,בעלי  2עלי־גביע ו־ 3אבקנים:
■י־עלי נימיים .ההאבקה נעשית בתוך

בעלי קנה־שורש זוחל .העלים ערוכים זוגות זוגות על מפרקי
הפרחים חד־מיניים ,כל פרח בתוך מתחל :הפרחים האבקניים
הפרחים העלייניים בעלי  3עלי־גביע זעירים ,ועלי בעל 5-3
המים .הפרי דמוי ביצה או כדור ,בעל קליפה קרומית.

 . 1העלים דמויי סרגל או מוארכים! הפטוטרת קצרה בהרבה
מהטרף.
♦ (ר״ש) מי־ים רדודים על קרקע חולית או בוצית ,עד  7מ׳
מתחת לפני הים .נ פ ק מאוד .מ פ ח אילת.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 2318טיפוס התפוצה  :טרופי.

?מ(ן הקשקשים H. stipulacea (Forssk.) Ascherson

* . 1העלים דמויי אליפסה או ביצה הפוכה! הפטוטרת ארוכה
מהטרף.
♦ (ר״ש) מי־ים ,במידות חום העולות על  10מעלות ,בעומק
המגיע ל־ 12מ׳ .נדיר .מ פ ח אילת.
 #יוני-אוגוסט( .ציור  .) 2319טיפוס התפוצה :טרופי.

ימ(ן ביצני H. ovalis (R. Br.) Hooker fil.

מ שפחת הנהרוניתיים

potamogetonaceae

צמחי מים ,רב־שנתיים בדרך כלל .העלים טבולים או צפים ,בעלי עלה־לוואי קרומי ורמוי קשקש,
הנמצא בחיק העלה .הפרחים רו־מיניים וערוכים בשיבולים הנישאות על עוקץ .העטיף בן  4עלים
ירוקים .אבקנים  . 4העלי מורכב מ־  4עלי־שחלה חופשיים או מאוחים בבסיסם ,בעלי ביצית אחת,
לפעמים מספר עלי־השחלה  ! 3-1השחלה עלית! עמוד־העלי קצר או חסר .הפרי מורכב מ־  4אגוזיות.
הזרעים חסרי אנדוספרם.

נהר 1נית Potam ogeton
צמחי מים בעלי קנה־שורש או שלוחות! ריבוי וגטטיבי נעשה באמצעות ניצני חורף הניתקים מקצות
ענפים או מקני־שורש .העלים מסורגים .השיבולים דמויות ביצה או גליליות(ציורים  ,)2327-2324צפופות,
רווחות או מופסקות ,טבועות במים ומואבקות מתחת למים ,או בולטות מעל פני המים ומואבקות על
ידי הרוח.
 . 1העלים דמויי סרגל או נימיים ,טבולים במים ,רוחבם אינו עולה
=> 2
על  3מ״מ
* . 1העלים דמויי ביצה ,אליפסה ,סרגל או מוארכים ,טבולים או
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צפים על פני המים ,רוחבם  5מ״מ לכל הפחות
=f< 5
 . 2עלה־הלוואי חופשי מבסיס העלה .צמחים חסרי קני־שורש
■=> 3
*  . 2עלה־הלוואי מעורה בבסיס העלה ומהווה נרן בעל שפה קרומית:
ראש הנדן חופשי ודומה ללשונית קצרה .צמחים בעלי קנה־
=> 4
שורש זוחל
 . 3רוחב העלים אינו עולה על  1.5מ״מ .מספר עלי־השחלה , 3-1
על פי רוב  . 1אגווית אחת בלבד מתפתחת בכל פרח ,גודלה כ־3
מ״מ .הגבעולים נימיים .עוקץ השיבולת ארוך ,נימי :השיבולת
מופסקת ,אורכה  1.5ס״מ.
( 4ר״ש) נחלים ובריכות .נדיר .השרון ,פל שת( מאגר רבדים) :
מערב הנגב :החרמון ,הגולן.
 #אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 2320טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.
נהרונית נימית ! Cham, et Schiecht.
(ראה שם נרדף)
*  . 3רוחב העלים (של חלקם לפחות)  2מ״מ או יותר .מספר
עלי־השחלה  .4גודל האגוזיות  2.5-2מ״מ ,מספרן  4כרגיל.
הגבעולים בעלי  2בלוטות נראות לעין על כל מפרק .עוקצי
השיבולים עבים למדי :השיבולת צפופה.
( 4ר״ש) אגמים ,נחלים .נדיר .בקעת חולה :הגולן.
& קיץ( .ציור  .)2321טיפוס התפוצה :אזורים ממוזגים וקוט 
ביים באירופה ,אסיה ואמריקה.
נהר1נית  3ךכט 1לד ii Fieber
 )2( .4רוחב העלים  1-0.5מ״מ .האגוזיות בעלות מקור קצר היוצא
כמעט מהקדקור ,גודלן  3-2מ״מ .השיבולת מופסקת כבר לפני
הפריחה ,טבולה בזמן הפריחה.
( 4ר״ש) כריכות של מים עומדים או זורמים לאיטם ,לעתים
׳
מלוחים במידת מה .מצוי .פלשת :השפלה ,הרי יהודה (בריכות
שלמה).
 $3אפריל-אוקטובר( .ציור  .)2322טיפוס התפוצה :אזורים
ממחגים וקוטביים באירופה אסיה ואמריקה.
נהרונית חוטית Pers.

*  .4רוחב העלים  3-1מ״מ .האגוזיות בעלות מקור קצר היוצא מן
הצד ,גודלן  5-3מ״מ .השיבולת מופסקת ,טבולה בזמן הפריחה.
( 4ר״ש) נחלים ואגמים .מצוי .בקעת חולה ,בקעת כנרות.
 $3מאי-אוקטובר :הפריחה נדירה( .ציור  .) 2323טיפוס הת
פוצה :צפוני — טרופי.
נהרונית מסרקנית s L.
 ) 1( . 5חלק מן העלים צף ,וחלקם טבול :הטרפים דמויי אליפסה,
גלדניים :העלים הטבועים שקופים ,דמויי אזמל :אורך עלה־
הלוואי מגיע ל־ 8ס״מ .צמחים בעלי קנה־שורש זוחל.
( 4ר״ש) מים הזורמים לאיטם .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן :החרמון ,הגולן.
< $מאי-אוגוסט( .ציור  : 2324צילום בעט׳  .)961טיפוס הת
פוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
נהרונית צפה Poiret
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משפחת הנהרוניתיים
=» 6
כל העלים טבולים  :הטרפים שקופים ,בלתי גלדניים
העלים בעלי פטוטרות קצרות ,דמויי יתד בבסיסם ,חדים ומסת
יי מי ם בחוד קצר :אורך עלי־הלוואי  8-3ס״מ .עוקצי השיבולים
עבים מהגבעולים.
( 4ר״ש) נהרות ,אגמים .נדיר .השרון! בקעת חולה :הגולן.
 38מאי-ספטמבר( .ציור  .) 2325טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ,אירנו־טורני וצפוני אמריקאי.
נהרונית עזקופה P. lucens L.

העלים יושבים ,שונים מהנ״ל :עלי־הלוואי אינם גדולים מ־1
<=» 7
ס״מ .עוקצי השיבולים אינם עבים מהגבעולים
 .העלים דמויי לב בבסיסם ולופתים את הגבעול ,אורכם כרוחבם
או עד פי  2מרוחבם ,שקופים .האגוזיות בעלות מקור קצר.
( 4ר״ש) נהרות ,אגמים ,בריכות דגים ,מאגרי מים .נדיר.
פל שת(מאגר רבדים) ! עמק יזרעאל ,הרי יהודה(בריכות שלמה) :
בקעת כנרות :הגולן.
 38מרס-ספטמבר( .ציור  .)2326טיפוס התפוצה :רב־אזורי,
צפוני — טרופי.

נהרונית לופתת p. perfoiiatus L.

 ,העלים מוארכים ,ארוכים פי  5מרוחבם ,גליים .האגוזיות בעלות
=» 8
מקור כפוף לאחור
 .העלים נגדיים כמעט ,רבים ולפעמים מקורבים .הגבעולים
גליליים .התפרחות כדוריות כמעט ,נישאות על עוקצים קצרים.
גודל האגוזיות  3-2מ״מ.
( 4ר״ש) גופי מים .נדיר .הרי יהודה (בריכות שלמה) :הגולן
(נהר הירמוך).
 38מאי-אוגוסט .טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי ויס־תיכוני.
נהרונית צפופה P. densus L.

 .העלים מסורגים ,מעטים יותר .הגבעולים פחוסים .התפרחות
ז אינן כדוריות ,נישאות על עוקצים ארוכים .גודל האגוזיות 5-4
* מ״מ.
( 4ד״ש) נהרות ואגמים .נדיר מאוד .השרון :הגולן( ברי כ ת
רם).
 38יוני-ספטמבר( .ציור  .)2327טיפוס התפוצה  :צפוני — טרו 
פי.

נהרונית מסלסלת P. crispus L.

מ שפחת הרופיניים

ruppiaceae

 a s״׳  J t a׳: 1״״□  j״ ׳ קנה־שורש ,טבועים במים מלוחים או מלוחים במקצת .הגבעולים דקים .העלים
דמויי סרגל צר או נימיים ,בעלי נדן אשר רוחבו גדול מרוחב הטרף .הפרחים רו־מיניים וערוכים בשיבולים
בנות  2פרחים :השיבולת עטופה בנדן בן  2עלים ,נישאת על עוקץ נימי המתארך אחרי הפריחה .העטיף
חסר או מנוון .אבקנים  . 2העליים בלתי מאוחים :השחלות עליות :הצלקות יושבות .פרודות הפרי
אינן נפתחות ,בעלות זרע אחד ,מבשילות מתחת לפני המים.

משפחת הרופיניים
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רופיה R uppia
סימני הסוג כסימני המשפחה.
 . 1עוקץ השיבולת מתארך מאור אחרי הפריחה ,אורכו  8ס״מ או
יותר (לפי עומק המים) והוא מסולסל לעת ההבשלה .ההאבקה
נעשית על פני המים (על ידי אבקה צפה) .הפרודות זקופות
ונישאות על ניצבים שאורכם עולה פי  10-4על אורך הפרודות
עצמן.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות ,כרגיל בקרבת חוף הים .נדיר .עמק
עכו ,חוף כרמל ,השרון! צפון הנגב :בקעת ים־המלח.
 38אפריל-יולי( .ציור  .) 2328טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
רופןה לולעית R. cirrhosa (Petagna) Grande
(ראה שם נרדף)
* . 1אורך עוקץ השיבולת קצר מ־ 0 6״מ ,מתארך במקצת ,כפוף
לאחור אחרי פריחה ואינו מסולסל .ההאבקה נעשית מתחת
למים.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות ,מעיינות מלוחים .נדיר .עמק עכו,
השרון ,פלשת! צפון הנגב! ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה.
 38מאי-אוגוסט( .ציור  .)2329טיפוס התפוצה :צפוני — טרו 
פי.

תפית הים R. maritima L.

מ שפחת החוטיתי-ים

zannichelliaceae

צמחים טבועים של מים מתוקים או מלוחים במקצת ,חד־ביתיים על פי רוב .העלים דמויי סרגל צר,
בעלי עלה־לוואי .הפרחים חד־מיניים ,יחידים או בקבוצות קטנות .הפרחים האבקניים חסרי עטיף,
בעלי אבקן  . 1הפרחים העלייניים בעלי־עטיף קרומי דמוי ספל ,נשיר .עלי־השחלה חופשיים ומספרם
 ! 9-1עמודי־העלי מסתיימים בצלקות דמויות משפך .ההאבקה נעשית מתחת לפני המים .פרודות הפרי
2x11
אמן נפתחות ,בעלות זרע . 1

חוטי ת Zannichellia
צמחים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל .רוחב העלים 2-0.5
מ״מ! עלה־הלוואי חופשי ,קרומי ,נשיר .מספר עלי־השחלה על
פי רוב  . 4הפרודות בעלות מקור ,כפופות על פי רוב ,אורכן 3-2
מ״מ.
♦ (ר״ש) אגמים ,בריכות ,מעיינות ,נחלים .נדיר .חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! צפון הנגב! בקעת חולה! הגולן(ב רכ ת רם)! אדום.
מרס-מאי( .ציור  .)2330טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.

חוטית הפצות z. paiustris L .
2X

מ שפחת הגל׳ייתיים

cymodoceaceae

צמחים רב־שנתיים טבולים במים ,דו־ביתיים ,בעלי קנה־שורש זוחל .העלים דמויי סרגל או מרצע ,בעלי
נדן .הפרחים חר־מיניים ,חסרי עטיף! הפרח האכקני עשוי  2מאבקים מאוחים זה כזה בגבם! הפרח
העלייני עשוי  2שחלות עליות ,ולכל אחת עמוד־עלי .הפרי בן זרע  , 1בלתי נפתח.
 . 1קנה־השורש מעוצה .טרף העלה נושר יחד עם נרנו .המאבקים יושבים כמעט ,מחוברים זה לזה
בגובה שווה.

=> עמ׳  765תלסוךנךרון Thaiassodendron
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משפחת הגליתיים
קנה־השורש אינו מעוצה .נדן העלה נשאר על הגבעול אחר נשירת טרף העלה .המאבקים נישאים
=> 2
על ניצב
העלים דמויי מרצע ,עגולים בחתך רוחב .הפרחים ערוכים בתפרחת דמוית סוכך.
=נ> עט׳  765צנ1ךית Syringodium
=> 3
העלים שטוחים .הפרחים יחידים בקצות הענפים
קצה העלה בעל  3-1עורקים .המאבקים מאוחים זה בזה בגובה שונה .עמוד־העלי ארוך ,בלתי
מחולק.
=־> עט׳  764ימית Halodule
קצה העלה בעל  17-7עורקים .המאבקים מאוחים זה בזה בגובה אחד .עמוד־העלי קצר ,מחולק ל־2
צלקות.
=> עט׳  764גלית Cymodocea

ןמית Halodule
צמחים טרופיים הגדלים טבולים במי־ים .נבדלים מצמחי הגלית
( )Cymodoceaבמאבקים המאוחים זה בזה בגובה שונה כאשר
אחד מהם בולט במידה ניכרת מעל משנהו .העלים בעלי נדן גלילי.
הפרחים האבקניים נישאים על עוקץ ארוך .הפרחים העלייניים
יושבים ,ובהם עלי בעל צלקת יחידה.
♦ (ר״ש) מ פ ק אילת .הצמח הינו ח ל ק המופיע ראשון על קרקעית
הים במקומות בהם נהרסה הצמחייה על ידי סערות או חפירה.
& יוני-יולי( .ציור  .) 2331טיפוס התפוצה :טרופי.
ימית חר־עוךקית H. uninervis (Forssk.) Ascherson

גלית Cymodocea
צמחים טרופיים ,הגדלים טבולים במי־ים ,בעלי קנה־שורש זוחל .העלים שטוחים ,דמויי סרגל ,ארוכים
מאוד ,אורכם מ־ 10ס״מ ומעלה ,רוחבם  4-2מ״מ :הנדן פתוח .הפרחים ניצבים יחידים בחיקי העלים.
הפרחים האבקניים נישאים על עוקצים; אבקנים  ,2מאבקיהם מאוחים בגבם באותו גובה .הפרחים
העלייניים בעלי עמוד־עלי מפוצל ל־ 2צלקות נימיות.

.1

2332

קצה העלה בעל  15-9עורקים .הפירות בעלי צלעות גב
המשוננות שינון גס.
( 4ר״ש) מדרגות לא עמוקות המכוסות בחול אלמוגי; גדל
יחד עם ימית חד־עורקית .מ פ ק אילת.
 #אפריל-יוני( .ציור  .)2332טיפוס התפוצה :טרופי.
גלית מעגלת C. rotundata Ascherson

* . 1קצה העלה בעל  9-7עורקים .הצלעות בגב הפרי אינן משוננות.
( 4ר״ש) בתי־גידול מוגנים ,מפני הים ועד עומק  5מ׳ .עמק
ע כו(נ מ ל עכו) ,ה שרון(מכמורת) ,פלשת (תל־אביב).
< $יולי-אוגוסט( .ציור  .) 2334טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואפריקאי.
גלית גר 1לה C. nodosa (Ucria) Ascherson

משפחת הגליתיים
צנוךית Syringodium
צמחים דו־ביתיים טבולים במי־ים ,בעלי קנה־שורש זוחל .העלים
גליליים ,ארוכים ,רוחב הטרף  2-1מ״מ .הפרחים ערוכים בתפרחת
דמוית סוכך .הפרחים האבקניים בעלי  2אבקנים .הפרחים העלייניים
בעלי  2עליים ,כל אחד בעל עמוד־עלי . 1
( 4ר״ש) קרקע בוצית בקרבת חגורת החוף; גדל יחד עם גלית
מעוגלת וימית חד־עורקית .מ פ ק אילת.
י  $יוני-ספטמבר( .ציור  .) 2333טיפוס התפוצה :טרופי(האוקינוס
השקט וההודי).

צגורית גלילית S. isoetifolium (Ascherson) Dandy
תלסוךנךרון Thalassodendron
צמחים דו־ביתיים בעלי קנה־שורש מעוצה זוחל .הגבעול והענפים
נושאים קבוצות עלים בקצותיהם .נדן כל עלה חובק את הגבעול,
משאיר צלקת סביב הגבעול :טרף העלה משושנן בראשו ,נושר יחד
עם הנדן .הפרחים יחידים בקצות ענפים צדדיים ,יושבים או כמעט
יושבים ,מלווים  4-2חפים .הפרח האבקני כמעט יושב ,עשוי 2
מאבקים המאוחים זה לזה באותו גובה .הפרחים העלייניים יושבים,
בעלי  2עליים חופשיים .כל עלי בעל עמוד־עלי קצר המחולק ל־2
צלקות .הפרי(המרו מה) ע שוי( 2)- 1שחלות וחפה בשרני .הצמחים
לפעמים ויויפריים.
( 4ד״ש) תשתית חולית ,מחגורת החוף ועד עומק של  10מ׳;
המושבות חד־מיניות על פי רוב .נ פ ק .מ פ ק אילת.
& יוני-אוגוסט( .ציור  .)2335טיפוס התפוצה :טרופי.

תלסותזירון ריסני

2334

t . ciiiatum (Forssk.) den Hartog
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משפחת הניריים

מ ש פ ח ת הנ; ךי ם

n a ja d a c e a e

צמחים חר־שנתיים או רב־שנתיים ,חד־ביתיים או דו־ביתיים ,טבועים במים מתוקים או מלוחים מעט.
הגבעולים דקים ,מסועפים .העלים נגדיים ,דמויי סרגל ,משוננים ,כעלי נדן .הפרחים חד־מיניים ,יושבים
בחיקי העלים  :הפרח האבקני עטוף במתחל ,בעל עטיף דו־שפתני ואבקן  : 1הפרח העלייני חשוף או
עטוף בנדן .השחלה עשויה עלה־שחלה  1וביצית  : 1עמוד־העלי בעל  4-2צלקות .הפרי אגוזית .הזרע
חסר אנדוספרם.

נ?ךה Najas
סימני הסוג כסימני המשפחה.
 . 1צמחים דו־ביתיים .העלים והגבעולים בעלי שיניים גסות המ 
סתיימות ב ק ק קצר בראשן ,רוחב העלים  4-2מ״מ (כולל
השיניים) .פרקי הגבעולים בעלי שיכים .אורך האגוזית 3.5-3
מ״מ :המאבקים בעלי  4לשכות.
( 4ח״ש או ר״ש) מים .מצוי .עמק ע כו(נ ה ר נעמן) ,השרון
(נהר הירקון) ,פ ל ש ת(נ ת ל אשדוד) :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת יס־המלח (עינות צוקים) ,הערבה.
& אוגוסט( .ציור  .) 2336טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
delilei RouyN.
נידת החוף
(ראה שם נרדף)
חד־ביתיים .העלים והגבעולים נימיים ,בעלי שיניים זעירות,
=> 2
רוחב העלים  1מ״מ או פחות
העלים והגבעולים אשונים ,שבירים .המאבקים בעלי לשכה
אחת.
( 4ח״ש) מים .נדיר .עמק ע כו ( נ ח ל קישון) :הגולן (ברכת
רם).
 $אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 2337טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.
נח־ה קטנה N. minor All.
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*  . 2העלים והגבעולים אינם אשונים ואינם שבירים .המאבקים בעלי
 4לשכות.
( 4ח״ש) מים .נדיר .הגולן(בריכ ת רם).
& קיץ .טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.

נחיה מנית N. graminea Delile

מ שפחת הש 1שניים

liliaceae

צמחים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש ,בצל ,פקעת או שורשים מעובים ,לעתים רחוקות חר־שנתיים או
עצים קטנים ,לפעמים מטפסים .העלים מסורגים או ערוכים ברורים ,לעתים קרובות מרוכזים בבסיס הצמח
ומהווים שושנת .הפרחים דו־מיניים (לעתים רחוקות חר־מיניים) ,על פי רוב נכונים .העטיף כותרתי על
פי רוב :עלי־העטיף ערוכים ב־  2דורים דומים ,מפורדים או מאוחים ,מספרם  . 6האבקנים כרגיל
 ,6ערוכים ב־ 2רורים :הזירים חופשיים כרגיל .השחלה עלית ,בת  3עלי־שחלה מאוחים וכרגיל
בת  3מגורות ,בכל מגורה  200-1ביציות :עמורי־עלי  : 3-1צלקות  1או  . 3הפרי הלקט ,לפעמים
ענבה .הזרעים בעלי אנרוספרם.
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העלים האמיתיים מנוונים לכדי קשקשים קרומיים קטנים :ענפים ירוקים דמויי עלה (פילוקלדים)
נישאים מחיק הקשקשים וצורתם דמוית ביצה ,אזמל ,סרגל או מחט .הפרחים נמצאים בחיק עלים
=> 2
או קשקשים
צמחים כעלי עלים ירוקים וחסרי פילוקלדים .בסוגים אחדים הצמחים חסרי עלים בזמן הפריחה
י=>

3

.2

הפילוקלדים דמויי ביצה או אזמל ,גלדניים ומסתיימים בחוד דוקרני .הפרחים נישאים על העורק
הראשי של הפילוקלד בחיק חפה דמוי קשקש.
=> עמ ׳  802עצבונית Ruscus
הפילוקלדים מוארכים ,רמויי סרגל ,נימיים או דמויי מחט ,לעתים קרובות דוקרניים .הפרחים2-1 ,
או אחדים ,מתפתחים בחיק עלים דמויי קשקש.
=> עט׳  800אספרג Asparagus
( ) 1העלים בעלי פטוטרות :הטרף גלרני ,דמוי לב או רומח בבסיסו :הפטוטרת נושאת זוג קנוקנות
מעל לבסיסה .צמחים דו־ביתיים מטפסים ,כרגיל בעלי שיכים.
=> עט׳  802קיסוסית Smilax
=> 4
העלים אינם כנ״ל .צמחים חסרי קנוקנות ,אינם מטפסים

.4

עמודי־עלי  , 3חופשיים .צמחים בעלי פקעת קטנה או בינונית ,עטופה בקליפות קרומיות חומות.
=?> 5
צבע הפרחים לילך ,ורוד או לבן
עמור־עלי  : 1הצלקת לפעמים בעלת  3אונות קצרות .הצמחים אינם בעלי פקעת ,אך ישנם בהם
=> 6
בעלי בצל או בעלי שורשים מעובים
העטיף חסר צינור :עלי־העטיף חופשיים ,עם ציפורן בבסיסם ,צבעם לבן או לילך חיוור ובעלי
עורקים שצבעם ארגמן ולפעמים בעלי כתמים.
=> עמ׳  774בצלצןה Androcymbium
העטיף בעל צינור ארוך.
=־> עט׳  771סתונית Coichicum
=>7
( )4עלי־העטיף חופשיים או מאוחיםרק בבסיסם

* .2

.3

*.3

*. 4
.5

עלי־העטיף מאוחים לצינור שאורכו שליש אורכו של העטיף כולו או יותר מזה

■=> 18

.7

הפרחים בעלי ריח חזק ,צבעם לבן .אורך עלי־העטיף  10-7ם״מ :המאבקים מחוברים אל הזיר
באמצעם .עמוד־העלי ארוך .הגבעול הפורח בעל עלים ,גובהו  150-60ס״מ .צמחים נדירים של
צוקים וחורש או צמחי נוי תרבותיים.
Liiium
=> עט׳  779שושן
=>8
צמחים בעלי צרוף סימנים אחר

.8

הפרחים יחידים בראש הגבעול ,לאים ,צבעם אדום :לעתים יש  3-2פרחים על גבעול ,ואז צדם
הפנימי לבן וכתם צהוב בבסיס עלי־העטיף.
Tuiipa
■=־> עמ ׳  777צבעוני
הפרחים רבים יותר וערוכים בסוככים ,אשכולות ,שיבולים ,מכבדים או בתפרחות אחרות =>9

.9

הפרחים ערוכים בסוככים או בקרקפות ,לפני היפתחם הם עטופים במתחל של  3-1חפים :המתחל
נושר לפעמים בראשית הפריחה .הצמחים כרגיל בעלי ריח בצל או שום.
Allium
=> עט׳  791שום
=> 10
הפרחים אינם ערוכים בסוככים או בקרקפותואינם עטופים במתחל לפני היפתחם

כל עלה־עטיף גלול לרוחבו כלפי פנים במשך הפריחה.הזירים או המאבקים בולטים מתוך העטיף,
צבעם כחום.
=>  OS' 771ע ת ר Eremurus
=> 11
עלי־העטיף והזירים אינם כנ״ל
 . 11הפרחים נטויים כלפי מטה .העטיף דמוי פעמון :עלי־העטיף דמויי ביצה הפוכה או רמויי מרית,
צבעם צהוב־ירקרק או ארגמני כצבע שזיף ,ובעלי עורקים עדינים כהים יותר.
=> עמ ׳  779גביעונית Fritiiiaria
=> 12
הפרחים אינם כנ״ל
הצמחים אינם בעלי בצל ,על פי רוב בעלי שורשים מעובים .הזירים מורחבים בחלקם התחתון
=־> 13
טפים את השחלה
=> 14
צמחים בעלי בצל .הזירים אינם כנ״ל
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 . 13הפרחים צהובים או כתומים ,לפעמים אינם נכונים .אורך הזירים חיצוניים כמחצית אורכם של
הפנימיים.
=> עט׳  770עי ף1ני Asphodeline
* . 13הפרחים לבנים או ורוריס־חיוורים ,נכונים .כל הזירים שווים פחות או יותר.
=> עט׳  769עירית Asphodeius
=> 15
 ) 12( . 14כל העלים מרוכזים בבסיס הצמח .המאבקים מחוברים אל הזיר בגבם
* . 14צמחים בעלי עלי גבעול או חפים ירוקים הדומים לעלים .עלי־העטיף צהובים ובעלי פס אמצעי ירוק
לאורכם בצדם החיצוני! לעתים רחוקות עלי־העטיף לבנים ובעלי  5-3עורקים ירוקים־ארגמניים
בצדם החיצוני .המאבקים מחוברים אל הזיר בבסיסם.
=> עמ׳  774זהבית Gagea
 . 15עלי־העטיף לבנים (לעתים רחוקות צהבהבים) וכרגיל בעלי פס אמצעי ירוק לאורכם בצדם החיצוני.
החפים בולטים לעין.
=» עמ ׳  781נץ־החלב Ornithogaium
* . 15עלי־העטיף כחולים ,לילכיים ,סגולים או לבנים ובעלי עורק ראשי כהה יותר .החפים קטנים או
=> 16
חסרים
 . 16העלים מופיעים לפני הפריחה או עם הפריחה .הפריחה מפברואר עד אפריל .עלי־העטיף כחולים,
לילכיים או סגולים ,חסרי עורק אמצעי כהה יותר.
=־> עט׳  3 779ן־חצב Sciiia
* . 16העלים מופיעים אחרי הפריחה או קרוב לסיומה .הפריחה מיולי עד אוקטובר או בין אוקטובר
=> 17
לדצמבר .עלי־העטיף בעלי עורק אמצעי שצבעו כהה מצבע הרקע
 . 17הזרעים שטוחים .רוחב העלים  8-3ס״מ ,ואם העלים צרים מזה ,הם גליים מאור.
=» עמ׳  780חצב Urginea
* . 17הזרעים כדוריים או דמויי ביצה .רוחב העלים  3-1.5מ״מ ,העלים אינם גליים בדרך כלל.
■=> עט׳  779בן־ךוצב Sciiia
 )6( . 18חפי התפרחת ארוכים מעוקצי הפרחים .אונות־העטיף החיצוניות דמויות חרמש ,אורכן  8מ״מ!
אונות־העטיף הפנימיות קצרות מהאונות החיצוניות וראשיהן נוטים זה אל זה.
=> עט׳  784כתרים Dipcadi
=>19
החפים זעירים
אורך העטיף  25-17מ״מ! אונות־העטיף מוארכות ,כפופות לאחור ,קצרות במקצת מצינור העטיף.
הזירים קבועים על צינור העטיף למטה מאמצעו .עמוד־העלי קצר מאור .הזרעים בעלי קרונקולה.
=־> עט׳  784ןקינטון Hyacinthus
* . 19העטיף קצר יותר! אונות־העטיף (או שיניו) אינן כנ״ל .הדרים קבועים על הצינור באמצעו או
=>20
מעליו .הזרעים חסרי קרונקולה
 . 20העטיף בעל שיניים קטנות כפופות לאחור ,משונץ מתחת לשיניים (אשר סביב לוע צינור העטיף)!
=>21
קטן מ־ 1/4אורך הצינור
ו משולשות ,אורכן
* . 20העטיף בעל אונות ,אינו משונץ סביב לוע הצינור :אורך האונות  1/2-1/3מאורך צינור העטיף
=>

22

 . 21צבע הפרחים הפורים סגול כהה ,כחול כהה או חיוור ,או לילך ,הצבע אינו משתנה במשך הפריחה.
האבקנים ערוכים ב־  2-1שורות בלתי ברורות.
=> עט״  790פדן Muscari
* . 21צבעם של כפתורי הפרחים הפורים סגול או ארגמן ,והוא הופך בזמן הפריחה לצבע שן־הפיל או
ירקרק־צהוב או צבע זית :לקראת סוף הפריחה צבע הפרחים חוס־מלוכלך .העטיף בעל בליטות
מתחת ללוע הצינור .האבקנים ערוכים ב־ 2שורות ברורות.
■=> עט׳  787מצלות Leopoidia
 )20( . 22הדרים משולשים .ההלקט אינו רחב מאורכו ,בעל  3מקצועות ובעל צלעות או כנפיים.
הזרעים חלקים ,שחורים־כחלחלים בשל סיג שעווה המכסה אותם.
=> עמ ׳  784זמזומית Beiievalia
*  . 22הדרים דמויי סרגל .ההלקט דמוי כדור פחוס מלמעלה ובעל  3אונות ,רחב במקצת מאורכו ואונותיו
מעוגלות בגבן .הזרעים מקומטים ,שחורים.

=> עט׳  784ןקינטונית Hyacintheiia
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עיךית Asphodelus
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לפעמים בעלי שורש אגירה .העלים דמויי סרגל ,מרוכזים בבסיס
הצמח .עמוד הפרחים חסר עלים ומסתיים באשכול או מכבד! החפים קרומיים ואינם נשירים .כל פרח
נישא על עוקץ בעל מפרק באמצעו או בקרבת בסיסו :הפרחים נכונים .עלי־העטיף  , 6חופשיים או
מאוחים ליד בסיסם ,לבנים או ורודים חיוורים ובעלי עורק אמצעי ירקרק או נוטה לארגמן .זירי
האבקנים מורחבים בחלקם התחתון ,קעורים ועוטפים את השחלה ,חלקם העליון נימי וזקוף :המאבקים
שווים זה לזה .השחלה בת  3מגורות .עמוד־עלי  , 1נימי .ההלקט גלדני .הזרעים  ,6בעלי  3מקצועות
חדים וחריצי רוחב.
ד.

קטע עלה

 . 1העלים שטוחים ,בעלי קרין ,רוחבם  20-6מ״מ .צמחים רב־ *°-3
שנתיים ,בעלי קנה־שורש קצר וציצת שורשים מעובים .אורך
עלי־העטיף  16-12מ״מ .גובה הצמח  0 150-60״מ.
♦ (ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות בור .נפוץ מאור .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
< #ינואר-אפריל( .ציור  : 2238צילום בעמ׳  .)973טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.
עירית גדולה ^A. ramosus Miller
(ראה שם נרדף)

* . 1העלים דמויי גליל חצוי ,רוחבם  4-1מ״מ
=> 2
 . 2עוקצי הפרחים בעלי מפרק באמצעם או במקצת מתחת לאמצעם.
העלים חלקים או מחוספסים חספוס קל ,אך אינם דביקים
י=> 3
*  . 2עוקצי הפרחים בעלי מפרק ליד בסיסם .העלים דביקים ,בחלקם
^
התחתון לפחות
 . 3אורך עלי־העטיף  12-10מ״מ .אורך ההלקט  5-4מ״מ .צמח
רב־שנתי ,גובהו  0 100-30״מ.
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ושדות בור .מצוי .השרון,
פלשת :הגליל התחתון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 2239טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.

עירית נבוכה fistuiosus L.

*  . 3אורך עלי־העטיף  7-5מ״מ .אורך ההלקט  )4-( 3מ״מ .צמח
חד־שנתי ,גובהו  )50-( 30-20ס״מ.
( 4ח״ש) בתות ,ערבות ומדבריות .נ פ ק .השרון ,פלשת:
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
< $פברואר-אפריל( .ציור  .) 2340טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
וסודני.

עירית צרת־עלים A. tenuifoiius Cav.
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 ) 2( .4עוקצי הפירות נוטים כלפי מטה .וההלקט תלוי כלפי מטה.
החפים מחודדים פתאומית.
♦ (ח״ש) מדבר חול .מצוי .הערכה :אדום.
> מרס-אפריל( .ציור  .) 2341טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
93
עירית נטויה A. refractus Boiss.

*  .4עוקצי הפירות אינם נוטים כלפי מטה וההלקט אינו תלוי כלפי
מטה .החפים מסתיימים בחוד זעיר.
♦ (ח״ש) מדבר .מצוי .פלשת  :מערב הנגב ,הר הנגב  :הערבה :
מואב ,אדום.
 83מרס-אפריל( .ציור  .)2342טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
עירית דביקה A. visciduius Boiss.

עיריוני Asphodeline
צמחים רב־שנתיים בעלי ציצת שורשים מעובים .העלים דמויי סרגל ובעלי נדן בבסיסם .התפרחת מכבד
או אשכול :החפים קרומיים :עוקצי הפרחים בעלי מפרק .הפרחים אינם נכונים ,צבעם צהוב או כתום.
עלי־העטיף  ,6צרים ,בעלי עורק  , 1מאוחים בבסיסם ומהווים צינור דמוי כר :עלה־העטיף הקדמי צר
מהשאר וכפוף לאחור .זירי האבקנים מורחבים בבסיסם ועוטפים את השחלה :האבקנים החיצוניים
קצרים על פי רוב מהפנימיים ומאבקיהם גדולים ממאבקי האבקנים הפנימיים .ההלקט גלרני .הזרעים , 6
בעלי  3מקצועות וחריצי רוחב.
 . 1הגבעול נושא עלים לכל אורכו ,גובהו  1מ׳ .החפים ארוכים
מעוקצי הפרחים ,אורכם  2-1ס״מ.
( +ר״ש) בתות ,צומח עשבוני וערבות,מצוי :גדל בקבוצות
גדולות .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
> פברואר-מאי( .ציור  : 2343צילום בעט׳  .)951טיפוס הת
83
פוצה :יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י
עיךי 1ני צהב A. lutea (L.) Reichenb.

=> 2
הגבעול נושא עלים לכל היותר עד  2/3של גובהו
התפרחת מכבד של אשכולות רבים :עוקצי הפירות זקופים,
בעלי מפרק מתחת לאמצעם.
♦ (ר״ש) בתה ,בין סלעים .נדיר .עמק עכו :הגליל העליון,
שומרון ,הרי יהודה :הגולן ,עמון.
 83אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
עיו*י1ני קצר A. brevicaulis (Bertol.) Baker
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*  . 2התפרחת אשכול בלתי מסועף או מסועף במקצת :עוקצי הפירות
כפופים לאחור ,בעלי מפרק באמצעם.
( +ר״ש) מדרונות יבשים .נדיר .הגולן ,מזרח הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2344טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

עיתוני כפוף A. recurva Post

עריר Eremurus
ז־•
צמחים רב־שנתיים הדומים במראם ל עי ת ת ולעיריוני ,בעלי קנה־
שורש קצר וציצת שורשים מעובים .הגבעול חסר עלים .התפרחת
אשכול :החפים דמויי אזמל .הפרחים נכונים או בלתי נכונים
במקצת .עלי־העטיף חופשיים או מאוחים בבסיסם ,אורכם 12-10
מ״מ ,לבנים ובעלי עורק אמצעי ירוק או כתום :במשך הפריחה
נגללים עלי־העטיף לרוחבם כלפי פנים .האבקנים  , 6בולטים מתוך
הפרח :צבע הזירים והמאבקים כתום־אדמדם .עמוד־העלי נימי.
ההלקט גלרני ,מקומט לרוחבו :עוקצי הפרי זקופים ומהודקים אל
ציר האשכול .הזרעים בעלי  3מקצועות.
♦ (ר״ש) בתה בין סלעים .נדיר .החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 2345טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

עריר הלבנון E. libanoticus Boiss. et Blanche

סתונית Colchicum
• } • T
צמחים רב־שנתיים בעלי פקעת :הפקעת עטופה בקליפות חומות ,קמורה בצדה האחד ,שטוחה ומתמשכת
במקצת בצדה השני ,מתחדשת כל שנה על ידי פקעת חדשה המתפתחת בצדה השטוח של הפקעת הישנה.
העלים והפרחים עטופים בבסיסם בנדן קרומי .העטיף דמוי משפך ,בעל צינור ארוך ו־ 6אונות,
צבעו ורוד ,ארגמן ,לבן או לעתים רחוקות צהוב .האבקנים  , 6קצרים מאונות־העטיף ,קבועים בלוע
העטיף .השחלה תת־קרקעית ,בת  3מגורות :עמודי־העלי  , 3חופשיים ,בולטים מתוך צינור העטיף.
הפרי הלקט הנפתח תוך הפרדות המגורות זו מזו ,דמויי ביצה או אליפסה :עוקץ ההלקט מתארך
תוך הבשלת ההלקט .הזרעים כדוריים או בעלי זוויות .הזרעים וההלקט מכילים את האלקלואיד קולכיצין.
כל מיני הסוג סתונית מוגנים על ידי החוק !
 . 1בבסיס אונות־העטיף (מ־ 2צדדיו של בסיס הזיר) ישנן 2
בליטות מוארכות ,מקבילות ,ועליהן זיזים או שיניים => 2
■־» 3
* . 1בסיס אונות־העטיף חסר זיזים או שיניים
 .2האונות הפנימיות והחיצוניות של העטיף מצויצות בצפיפות
מ־ 2צדדיו של בסיס הזיר :רוחב אונות־העטיף  5-3מ״מ.
העלים מופיעים יחר עם הפרחים ,מספרם  , 5-4לפעמים עד
 ,9רוחבם  )8-( 5-3מ״מ ,לפעמים העלים שעירים.
( +ר״ש) בתות ספר וערבות .נדיר .הרי יהודה ,צפון הנגב,
הר הנגב :מדבר יהורה.
& דצמבר-פברואר( .ציור  .)2346טיפוס התפוצה :מערב
 _Eב •/
אירנו־טורני.

סתונית

זיזים
טובןה  c • tuviae Fembrunכבסיס האבקנים
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האונות הפנימיות של העטיף בעלות שן אחת או אונות אחרות
משני צדדיו של בסים הדר :רוחב אונות־העטיף החיצוניות
 10-8מ״מ .העלים מופיעים עם הפרחים ,מספרם (,)4 -( 3)- 2
רוחבם  ) 4 -( 3-2ס״מ והם אינם שעירים.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות .נפוץ .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :מדבר יהודה :אדום.
 83דצמבר-פברואר( .ציור  .) 2347טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.

סתונית הנגב c. ritchii R. Br.

2347

( ) 1העלים מופיעים עם הפרחים או ימים אחרים אחרי הופעת
הפרחים ,רוחבם  )3 -( 2-1מ״מ .צבע המאבקים צהוב .צמחי
בתה בגלילות הים־תיכוניות.
( 4ר״ש) בתה וסדקים בסלעים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
הגולן ,הגלעד.
 83אוקטובר-דצמבר( .ציור  : 2348צילום בעט׳  .)937טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

סתונית היורה . stevenii Kunth
העלים רחבים יותר .צמחים בעלי צירוף סימנים אחר => 4
צמחים הפורחים לפני הופעת העלים  :העלים מופיעים כרגיל
בפברואר אחרי תום הפריחה ,ואין פרחים ועלים מצויים
או
בצמחים אלה בעת אחת .ההלקט מכוסה בנקודות חומות
=־>5
אדמדמות ,להוציא הלקטים בצמחי החרמון
העלים מופיעים עם הפרחים או זמן קצר אחר הופעת הפרחים
=> 9
=>6
רוחב אונות־העטיף  )20-( 15-8מ״מ
=־8-
רוחב אונות־העטיף  6-3מ״מ
אונות־העטיף ארגמניות ,יפות ,ופניהן עשויות כעין לוח
שחמט .צבע המאבקים ארגמן־מלוכלך לפני היפתחס :צבע
האבקה צהוב .צמחי צפון ה א ח.
( 4ר״ש) בתה מלווה דגניים :קרקע כבדה ואבנית .נדיר.
החרמון ,צפון ומזרח הגולן.
 83אוקטובר-נובמבר .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

סתונית הפסיפס C. feinbruniae Persson

צבע אונות־העטיף ורוד־לילך ,אין הן נראות כלוח שחמט
=> 7
ברור .צבע המאבקים צהוב
מספר העלים  ,4-3לעתים רחוקות  : 6-5רוחב העלה החיצוני
 7-2.5ס״מ .עמודי־העלי דקים ואינם דמויי אלה והם מסתיימים
בגובה קצות האבקנים .צמחים של בתי־גידול ראשוניים.
( 4ר״ש) חורש של אלון מצוי ואלון התולע ולפעמים צמחי
בתה .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל :בקעת
חולה :החרמון ,הגולן.
 83אוקטובר-רצמבר :עלים :פברואר-מאי( .ציור  .)2349טי 
פוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

סתונית בכירה . decaisnei Boiss.
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מספר ה עלי ם(  : 9-5 )- 4רוחב העלה החיצוני  2-1ס״מ .עמודי־
העלי בולטים מעל לקצות האבקנים ,מעובים ודמויי אלה
בחלקם העליון וכפופים ליד הקצה .צמחי קרקעות מעובדות.
♦ <ר״ש) שדות ,כרמים ,כרמי זיתים ,בעיקר על טרה־רוסה.
מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
אוקטובר־ינואר .עלים :פברואר-אפריל( .ציור  : 2350צי 
לום בעמ ׳  .) 937טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

סתונית ןרושלים hierosolymitanum Feinbrun
.8

( )5קוטר הפקעת  1.5-1ס״מ! הקליפות החומות מכסות רק
חלק תחתון של הצינור השקוף העוטף בסיסי עלים ופרחים.
צבע המאבקים חוס־ארגמן .עמודי־העלי בולטים מעל לקצות
האבקנים .צמחי הגולן והר החרמון.
( 4ר״ש) בתה כר־קוצית :רום  2,800-1,500מ׳ .יחד עם
פךפים הךוךמון תת־מין החךמון .נדיר .החרמון ,הגולן.
 38אוקטובר-דצמבר ,לפני ירידת השלג .עלים :זמן קצר
אחרי הפריחה או אחר המסת השלג ,בין פברואר-אפריל.
(ציור  .) 2351טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.

סתונית החרמון C. tauri stefanoff

*.8

קוטר הפקעת  3.5-3ס״מ :קליפות הפקעת רבות ,עולות לכל
אורך הנדן העוטף את בסיסי העלים והפרחים .צבע המאבקים
צהוב .צמחי הנגב ועבר הירדן.
♦ (ר״ש) ערבות ,קרקעות לסיות .נפוץ .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :החרמון ,מואב ,אדום.
ספטמבר-אוקטובר :עלים :לפחות חודש אחרי סוף הפ 
ריחה( .ציור  .) 2352טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

סתונית הקלפות c. tunicatum Feinbrun

.9

( )4רוחב העלה החיצוני(בשיא התפתחותו) ( 30-15) - 12מ״מ.
עמודי העלי אינם מגיעים לגובה קצות האבקנים .צמחי צפון
ה א ח.
♦ (ר״ש) קרקע בזלת לחה ובתי־גירול אבניים .נדיר .הגליל
העליון :החרמון ,הגולן.
& דצמבר-פברואר :העלים עם הפרחים או זמן מה אחרי
הופעתם( .ציור  .) 2353טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

סתונית קצרת־עלים C. brachyphyllum Boiss. et Hausskn.
*  . 9רוחב העלה החיצוני מגיע בקושי ל־ 10מ״מ .עמודי־העלי
=> 10
מגיעים לגובה קצות האבקנים או עולים עליהם
 . 10צמחים של בתי־גירול סלעיים או חוליים במדבריות .הפקעת
דמוית ביצה רחבה ,קוטרה  4-1.5ס״מ .אונות־העטיף ארוכות
פי  1.5מהאבקנים.
( +ר״ש) בתי־גידול סלעיים במדבריות .נריר .הר הנגב:
מזרח עמון ,אדום.
דצמבר-פברואר( .ציור  .) 2354טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.

סתונית שימפר C. schimperi Stefanoff
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* . 10צמחי הגולן והחרמון .הפקעת מוארכת ,קוטרה  1.5-4ס״מ.
אונות־העטיף ארוכות פי  2מהאבקנים.
< +ר״ש) בתה כר־קוצית; רום  2,800-1,500מ׳ ,יחד עם
בךכים החךמון תת־מין החו־מון .נדיר .החרמון ,הגולן.
אוקטובר-רצמבר ,לפני ירידת השלג .העלים :זמן קצר
אחרי הפריחה או אחרי המסת השלג ,בין פברואר לאפריל.
(ציור  .) 2351טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

סתונית החךמון c. tauri Stefanoff

בצלציה Androcymbium
צמחים רב־שנתיים בעלי פקעת העטופה בקליפות חומות :הקליפות
מכסות את הגבעול התת־קרקעי .העלים  , 10-6ערוכים בשושנת
סביב התפרחת וארוכים ממנה ,דמויי סרגל או אזמל ,מורחבים
בבסיסם ,רוחבם  18-6מ״מ ,מחודדים בחלקם העליון .התפרחת
צפופה ,דמוית סוכך .עלי־העטיף חופשיים ,כל אחד בעל ציפורן
ובעל טרף דמוי אליפסה או אזמל .האבקנים קבועים בבסיס טרף
עלי־העטיף ואורכם כמחצית אורכו של העטיף .עמודי־העלי , 3
חופשיים .הפרי הלקט .הזרעים כדוריים.
♦ (ר״ש) ערבות ,מדבריות ,בתות ספר ומקומות חרבים .מצוי.
דרום פלשת (עזה) :הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& רצמבר-פברואר( .ציור  : 2355צילום בעמ ׳  .) 968טיפוס התפוצה :
מזרח סהרו־ערבי.
palaestinum BakerA.
כצלצןה אךצישךאלית
(ראה שם נרדף)

זהבית Gagea
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .הבצלים  1או  , 3-2כדוריים או דמויי ביצה ,עטופים בקליפות ,עשויים גלד
בשרני המתחדש שנה שנה .הפרחים אינם מרובים ,ערוכים בסוכן־ או אשכול־סוכך ,הפרחים התחתונים
גדולים מהאחרים ,הקטנים והולכים בהדרגה .העטיף פתוח לרווחה או דמויי משפך :עלי־העטיף ,6
חופשיים ,צהובים בצדם העליון וכרגיל בעלי פס ירוק בצדם החיצוני ,לעתים רחוקות לבנים ובעלי
ן או ארגמני בצדם התחתון .האבקנים  , 6מעורים בבסיסם של עלי־העטיף וקצרים מהם:
:עלת  3מקצועות .הפרי הלקט .הזרעים מרובים.

 . 1עלי־העטיף לבנים ובעלי פס ועורקים ירקרקיס־ארגמניים בצדם
החיצוני :העטיף דמוי משפך .עלים שבסיס הצמח  , 2-1עלי
הגבעול  . 4-2הזרעים רקועים.
♦ (ר״ש) קרקע סלעית .נדיר .הר הנגב :החרמון ,הגולן ,אדום.
 $3אפריל( .ציור  .) 2356טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
זהבית אדמדמת G. libanotica (Hochst.) Greuter
(ראה שם נררף)
* . 1עלי־העטיף צהובים ובעלי פס ירוק בצדם החיצוני :העטיף
■=> 2
פתוח לרווחה
 . 2הבצלים  , 2עטופים בקליפה אחת :הגבעול יוצא מבין 2
הבצלים .הזרעים כדוריים כמעט או דמויי אגס .ההלקט בעל 3
■=> 3
מקצועות ו־  3צלעות בולטות או כנפיים
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*  . 2בצל  . 1הזרעים רקועים ,משולשים פחות או יותר .ההלקט
=> 6
משולש בחתך רוחב וחסר צלעות בולטות
 . 3עלי הבסיס נימיים ,ארוכים מהתפרחת .צמחים שגובהם קטן
כרגיל מ־ 8ס״מ .עלי־העטיף קהים מאוד בראשם ,שעירים
בבסיסם.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים .נדיר .החרמון ,הגולן.
&׳ מרס-אפריל( .ציור  .)2357טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

).8 x

ב .פרי

זהבית פעוטה G. bohemica (Zauschn.) Schultes et Schultes fil.

*  .3עלי הבסיס אינם נימיים ,רוחבם  5-2מ״מ .צמחים שגובהם
■=נ> 4
כרגיל  8ס״מ לפחות
=> 5
 .4עלי הגבעול נגדיים או נגדיים כמעט
*  .4עלי הגבעול  , 2מסורגים :בחיק העלה התחתון מביניהם יש פרח
או ענף תפרחת .עלי־העטיף שעירים בצדם החיצוני ,בעיקר ליד
בסיסם ,אורכם  10-7מ״מ .צמחי החרמון.
♦ (ר״ש) מדרונות אבניים :רום  2,200-2,000מ׳ .נדיר.
החרמון.
אפריל-יוני( .ציור  .)2358טיפוס התפוצה :מורח יס־תיכוני.

זהבית קטןת־פךחים G. micrantha (Boiss.) Pascher

.5

עלי הבסיס משולשים בחתך רוחב ,נבובים ,מספרם  1על פי
רוב .עלי־העטיף קירחים .הזרעים כדורייים כמעט.
♦ (ר״ש) קרבת כתמי שלג .נדיר .החרמון ,הגולן.
& מרס-מאי(-יולי)( .ציור  .)2359טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.
זהבית נבובה G. fistuiosa Ker-Gawier
ב .חתך

*  . 5עלי הבסיס  2ואינם נבובים .עלי־העטיף מכוסים שערות רכות
בצדם החיצוני .הזרעים דמויי אגס.
♦ (ר״ש).
זן שעירה ( :) var. viliosaמספר החפים כמספר הפרחים ואורך
עלי העטיף  20-15מ״מ .גדל בקרקע בור בגליל העליון ,הרי
יהודה ,הגלבוע ,הגולן ואדום .מצוי.
פברואר-מרס( .ציור  2360א)
זן החךמין ( : )var. hermonis Dafni et Heynבעל חפים מעטים
ואורך עלי־העטיף  16-10מ״מ .גדל בסדקי סלעים בהד החרמון,
ברום  2,300-1,500מ׳ .נדיר.
 $אפריל-מאי( .ציור  2360ג) טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.
זהבית שעירה (MB.) Dubyviliosa
(ראה שם נרדף)

 )2( . 6נוסף לשורשים רגילים ,יוצאת בצר אחד של הבצל קבוצת
שורשים עבים הרבה יותר והם עוטפים את הבצל.
♦ (ר״ש).
 $3ינואר-פברואר( .ציור  .) 2361טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טודני.
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זן שרונית ( ) var. dayanaרוחב העלה הבסיסי  2-1מ״מ .עלי־
העטיף אורכם  15-10מ״מ ורוחבם  2מ״מ .ההלקט כמעט
כדורי ,אורכו  7-5מ״מ ורוחבו  4-5מ״מ .גדל בקרקע חול־
חמרה בשרון ובפלשת .מצוי.
זן הנגב ( : )var. conjungens (Pascher) Heyn et Dafniרוחב
העלה הבסיסי  4-2מ״מ ,אורך עלי־העטיף ( 20)- 15מ״מ ורוחבם
 4-3מ״מ .ההלקט דמוי אליפסה ,אורכו  12-10מ״מ ורוחבו 7-6
מ״מ .גרל בחולות צפון הנגב ,מערב הנגב והר הנגב .מצוי.
זהבית שרונית G. dayana Chodat et Beauverd

*  .6כל השורשים אחידים ואם מעובים ,הם יוצרים רשת צפופה
=> 7
ואינם יוצאים מצר אחד של הבצל
עלי־העטיף קהים בראשם .לפחות עלה גבעול אחד מרוחק
מהתפרחת.
♦ (ר״ש) בתה ומקומות סלעיים .נ פ ק .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב; בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! החרמון,
הגולן ,עמון ,אדום.
רצמבר-אפריל( .ציורים  .)2366 , 2362טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

זהבית זימשקאית G. chlorantha (MB.) Schultes et Schultes fil.

*  . 7עלי־העטיף חדים או מחודדים באופן ברור .אין עלה גבעול
=> 8
מרוחק מהתפרחת
 . 8קליפות הבצל נמשכות כלפי מעלה מעל לקרקע ומהוות כעין
נדן ארוך או צוארון סביב בסיס הגבעול .עלי הבסיס נימיים,
רוחבם  2-1מ״מ .צמחים הגדלים בצברים.
( 4ר״ש) קרקעות קלות בעיקר :חברות צמחים מדבריות או
ערבתיות .נ פ ק .השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
י& מרס-אפריל( .ציורים  .) 2367,2363טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)

זהבית דקת־עלים G. reticulata (Pallas) Schultes et Schultes fil.

*  . 8קליפות הבצל אינן כנ״ל כרגיל .רוחב עלי הבסיס  6-2מ״מ.
=> 9
צמחים הגדלים כבודדים.
 .9הבצל חסר שורשים עבים ובעל שלוחות המסתיימות בבצלצלים
לפחות בצמחים אחדים בכל אוכלוסייה .קטע הגבעול בין עלי
הבסיס והתפרחת ארוך למדי.
♦ (ר״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת בית־שאן ,הגלבוע :הגולן ,עמון.
& פברואר-מרס( .ציור  ; 2364צילום בעמ׳  .)947טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.

זהבית השלוחות G. commutata c. Koch
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*  . 9הבצל עטוף ברשת שורשים עבים ,אין שלוחות .קטע הגבעול
בין עלי הבסיס והתפרחת קצר מאוד.
( 4ר״ש) מקומות חרבים .מצוי .מזרח שומרון ,הרי יהודה!
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן! הגלעד ,עמון.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2365טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
זהבית אשתה fibrosa (Desf.) Schultes et Schultes fil.

צבעוני VTulipa
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל; קליפות הבצל חומות ,מכוסות כעין לבד בצדן הפנימי .העלים מסורגים.
הפרחים על פי רוב יחידים בראש הגבעול ,ולפעמים  . 3-2עלי־עטיף  , 6חופשיים ,נושרים אחרי הפריחה5,
חסרי צופן .האבקנים  , 6קצרים מהעטיף ,זידיהם מתרחבים כלפי בסיסם .בסים המאבק קבוע על ראש
הזיר .עמוד־העלי חסר :הצלקות  , 3כפופות לאחור .הפרי הלקט בעל  3מקצועות .הזרעים רבים ,דמויי
דיסקוס.
כל מיני הסוג צבעוני מוגנים ב א ח על ירי החוק י
 . 1הזירים שעירים בבסיסם .עלי־העטיף חיוורים או ורודים בצדם
הפנימי ובעלי כתם צהוב בבסיס .עמוד הפרחים בעל ) 3-( 2-1
פרחים ,גובהו  20-5ס״מ .מספר העלים  ; 3-2רוחב העלה
<=> 2
החיצוני  2-1ס״מ
* . 1הזירים קירחים .עלי־העטיף אדומים ,כעלי כתם שחור בבסיסם,
לעתים קרובות מוקף הכתם בצהוב .עמוד הפרחים בעל פרח
יחיד ,גובהו  20ס״מ או יותר .מספר העלים  4כרגיל =־> 3
 . 2צמחי החרמון .צבע עלי־העטיף חיוור בצדם הפנימי ,ורוד חי
מבחוץ .עמוד הפרחים נושא כרגיל פרח  , 1לפעמים  2פרחים,
גובהו  10-5ס״מ .מספר העלים . 2
♦ (ר״ש) מורדות אבניים או סלעיים :רום  2,800-1,900מ׳.
מצוי .החרמון.
& אפריל-מאי( .צילום בעט׳  .)974טיפוס התפוצה :ים־תיכוני

צבעוני ר1ר1ךמון T. lownei Baker

מ ש פ ח ת ה שו שניים
ד־עלוז

*  . 2צמחי ערבות הנגב ועבר הירדן .צבע עלי־העטיף מבפנים לבן
עם כתם צהוב בבסיסם; עלי־העטיף החיצוניים בעלי פס ירקרק
עם צבע ארגמן מבחוץ .עמוד הפרחים נושא כרגיל  2פרחים,
לפעמים  1או  , 3גובהו  20-10ס״מ.
( Vר״ש) ערבות .מצוי .הר הנגב(רו ם  1,000-800מ׳); מואב,
אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2368צילום בעמ ׳  .) 974טיפוס הת 
פוצה :מערב אירנו־טורני.

צבעוני ססגוני T. polychroma Stapf
 ) 1( .3צמחים של אזורי הא  pהמקבלים  350-100מ״מ גשם בשנה
(הנגב ,מדבר יהודה ,מדבר שומרון ,מזרח הגלבוע ,מזרח הגליל
התחתון ,מואב אדום) .אורך עלי־העטיף הפנימיים כאורך עלי־
העטיף החיצוניים או קטן מזה במקצת ,ראשם קהה או קטוע,
לעתים קרובות הם מסתיימים בחוד פתאומי קטן; עלי־העטיף
החיצוניים מחודדים או בעלי חוד קצר .הכתם השחור בבסיס
עלי־העטיף חסר לפעמים פס מקיף צהוב.
♦ (ר״ש) ערבות וכתות :חברות צמחים של לענת המדבר ,של
זוגן השיח ,או של שיזף השיח .מצוי .מזרח הגליל התחתון,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :מואב ,אדום.
& פברואד-אפריל( .ציור  : 2369צילום בעמ׳  .) 966טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.
2369
(ראה שם נרדף)
ב.עלה־עטיף
צבעוני המךבר T. systola Stapf

צמחי המחחו ת הים־תיכוניים המקבלים  800-400מ״מ גשם
בשנה .עלי־העטיף הפנימיים קצרים במידה ניכרת (ב־15-5
מ״מ) מעלי־העטיף החיצוניים המחודדים והבולטים מעל שאר
=4 >1
חלקי הפרח
צמחי המחוזות היס־תיכוניים ההרריים ,בעיקר על טרה־רוסה.
רוחב העלה התחתון ביותר  0 5-2.5״מ.
♦ (ר״ש) חורש ,גריגה ,בתה .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגולן ,הגלעד,
עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2370צילום בעמ׳  .)966טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
(ראה שם נרדף)

צבעוני ההדים תת־מין ההרים T. agenensis DC. subsp. agenensis

\*  .4צמחי קרקעות חוליות במישור החוף .רוחב העלה התחתון 2-1
ס״מ .העטיף צהבהב בצדו החיצוני :עלי־העטיף קטנים בדרך
כלל מאשר בתת־מין ההרים.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות קרקעות על כורכר וקרקעות חול־
חמרה .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2371טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
(ראה שם נרדף) צבעוני ההרים תת־מין השרון

T. agenensis DC. subsp. sharonensis (Dinsmore) Feinbrun
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גביעונית Fritillaria
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .הפרחים דמויי פעמון ונטויים על פי רוב כלפי מטה .עלי־העטיף חופשיים,
בעלי צופן בבסיסם ,נושרים אחרי הפריחה .אבקנים  . 6הפרי הלקט .הזרעים מרובים ,דמויי דיסקוס.
 . 1הפרחים ערוכים באשכול מרובה פרחים .גובה הצמח 100-60
ס״מ .זירי האבקנים קירחים או בעלי פטמות .עמוד־העלי קצר
מהאבקנים ,אינו מחולק.
♦ (ר״ש) חורש ,בתה ,סלעים .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת בית־שאן ,הגלבוע! הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
פברואר-אפריל( .ציור  ! 2372צילום בעט׳  .) 957טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !

(ראה שם נרדף)

גביעונית הלבנון F. persica L.

* . 1הפרחים  2-1בראש הגבעול .גובה הצמח  25-10ס״מ .זירי
האבקנים שעירים .עמוד־העלי ארוך מהמאבקים ,מחולק ל־3
כשליש אורכו.
( +ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .החרמון.
 $3אפריל-יולי .טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
(ראה שם נרדף) גביעונית עבת־עלים

F. crassifolia Boiss. et Huet var. hermonis (Boiss.) Fenzl
2372

שו שן Lilium
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל העשוי גלדים צרים .התפרחת אשכול
הנישא בראש עמוד! הפרחים מעטים ,גדולים ,נאים ,לבנים וריחניים
(בארץ) .העטיף דמוי פעמון או משפך! עלי־העטיף חופשיים ,נושרים
אחרי הפריחה .האבקנים  ! 6המאבקים קבועים על הזיר בגבם.
עמוד־העלי ארוך! הצלקת בעלת  3אונות .הפרי הלקט .הזרעים
מרובים ,דמויי דיסקוס.
♦ (ר״ש) צל החורש ,סדקי סלעים .צמח בר נדיר בא  pוצמח נוי
תרבותי .הגליל העליון ,הכרמל.
& מאי-יוני( .ציור  ! 2373צילום בעמ ׳  .) 976טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

שושן צחור

ן־ ח צ בSciiia 3

l . candidum l .
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צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .גבעולים  1או יותר .העלים מרוכזים בבסיס .הפרחים ערוכים על פי
רוב באשכול! החפים קטנים או מנוונים .עלי־העטיף חופשיים ,מפושקים או הפרח דמוי פעמון ,צבעם
כחול ,לילך ,סגול ,ארגמן־וורור או ירקרק ,לעתים רחוקות לבן .אבקנים  ! 6המאבקים קבועים על הזיר
בגבם .עמוד־העלי  , 1נימי :הצלקת דמוית גולה .הפרי הלקט בן  3מגורות .הזרעים  1ער אחדים לכל
מגורה.
 . 1צמחים הפורחים בסתיו(אוקטובר-דצמבר) זמן קצר לפני הופעת
העלים או יחד עם הופעת העלים .רוחב העלים אינו מגיע ל־5
=> 2
מ״מ .אורך עלי־העטיף  5-3מ״מ
* . 1צמחים הפורחים בחורף או באביב (פברואר-אפריל) אחרי
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 הופעת העלים .רוחב העלים  0 1״מ או יותר .אורך עלי־העטיף=־> 3
 16-6מ״מ
 . 2עוקצי הפרחים התחתונים ארוכים פי  2לכל היותר מעלי־
העטיף :עלי־העטיף כחולים־סגולים או לילכיים ובעלי עורק
כהה יותר.
( 4ר״ש) בתות וחורש .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
? אוקטובר-דצמבד( .ציור  : 2374צילום בעמ׳  .) 930טיפוס
) התפוצה :יט־תיכוני.

פן־ךוצב סתוני S. autumnaiis L.
עוקצי הפרחים התחתונים ארוכים פי  8-6מעלי־העטיף .עלי־
העטיף לילכיים חיוורים ובעלי עורק אמצעי חום או אפרפר.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .פלשת :צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהורה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח.
& אוקטובר-נובמבר( .ציור  : 2375צילום בעט׳  .)968טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.
בן־חצב מךבךי S. hanburyi Baker
( ) 1גובה עמוד הפרחים  25-15ס״מ :האשכול בעל פרחים
מעטים .אורך עלי־העטיף  16-12מ״מ .מספר העלים  5-3כרגיל.
עמוד הפירות שרוע על הקרקע.
( 4ר״ש) צל החורש ,קרקע עשירה על סלעי גיר .נדיר .מערב
הגליל העליון ,הכרמל :החרמון.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .) 2376טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
מוגן על ידי החוק י
נן־חצב הוזרעז S. cilicica Siehe
(ראה שם נרדף)
*  . 3גובה עמוד הפרחים  80-30ס״מ :האשכול בעל  150-40פרחים.
אורך עלי־העטיף  7-6מ״מ .מספר העלים . 12-8
( 4ר״ש) בתה ושדות בור .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& פברואר-אפריל( .צילום בעט׳  .) 942טיפוס התפוצה :צפון
ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !

כן־חצב יקינטלבי S. hyacinthoides L.
חצב Urginea
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .גלדי הבצל בשרניים ,אינם מקיפים את הבצל .העלים מופיעים אחרי תום
הפריחה ,מרוכזים בבסיס .התפרחת אשכול הנישא על עמוד .בבסיס כל פרח חפה ולפעמים חפיות.
עלי־העטיף חופשיים ,מפושקים .האבקנים  ,6קבועים בבסיס עלי־העטיף :המאבקים קבועים על הזיר
בגבם .עמור־העלי  , 1נימי :הצלקת דמוית גולה .הפרי הלקט קלפי .הזרעים רקועים ובעלי כנף קרומית.
 . 1רוחב העלים  3ס״מ או יותר .הפרחים רבים מאוד :גובה עמוד
הפרחים  100-60ס״מ .עלי־העטיף לבנים ובעלי עורק אמצעי
ירוק או ארגמני.
( 4ר״ש) בתות ,ערבות ,מדבריות ,בין סלעים ,שדות בור ,פאת
שדות .נפוץ מאוד .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,

משפחת השושניים

781

הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& יולי-אוקטובר(לפני הגשמים)  :עלים  :נובמבר-אפריל( .ציור
 : 2377צילום בעמ ׳  .)970טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
חצב מצוי U. maritima (L.) Baker

* . 1העלים גליים ,רוחבם  10-3מ״מ .מספר הפרחים  : 30-8גובה
עמוד הפרחים קטן מהנ״ל .צבע עלי־העטיף ארגמן מלוכלך.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .דרום פלשת :השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר
יהודה ,בקעת יס־המלח ,הערבה :מואב ,אדום.
 $8אוגוסט-ספטמבר :עלים :דצמבר־אפריל( .ציור  : 2378צי 
לום בעמ ׳  .)933טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
חצב גלוני U. undulata (Desf.) Steinh.

נץ־ךוחלב Ornithogalum
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .העלים מרוכזים בבסיס .התפרחת אשכול או אשכול סוכך  :בבסיס כל פרח
חפה .עלי־העטיף מפושקים ,חופשיים ,לבנים ועל פי רוב בעלי רצועה ירוקה בגבם ,לעתים רחוקות הם
צהבהבים .האבקנים  , 6זיריהם קבועים על פי רוב על מצעית הפרח ולא על עלי־העטיף :המאבקים
קבועים על הזיר בגבם .הביציות רבות בכל מגורה .ההלקט בעל  3מקצועות ,לפעמים בעל כנפיים.
הזרעים דמויי ביצה הפוכה או בעלי מקצועות.
 . 1עלי־העטיף חסרי רצועה ירוקה בגבם ,דמויי אליפסה ,רוחבם
 15-10מ״מ .צבע השחלה ירוק כהה או שחור .הבצל גדול,
בעל בצלצולים מרובים.
♦ (ר״ש) נמצא כנראה פעם על החומה בירושלים  :בדרך כלל
מופיע כצמח נוי תרבותי .בלתי נפוץ .מתרבה כרגיל באופן
וגטטיבי ,על ידי בצלצולים.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2379טיפוס התפוצה :מערב ים־
תיכוני.
אם כי מין זה של נץ־חלב מצוי רק בארצות הים־התיכון,
שאלת היות היס־התיכון מולדתו מעוררת ספקות .הוא המין
היחיד השייך לקבוצה של מיני נץ־חלב דרום־אפריקאיים.
נץ־ז־,חלכ הערכי arabicum L .0 .
* . 1עלי־העטיף בעלי רצועה ירוקה בגבם ,צרים מהנ״ל .צבע
=> 2
השחלה ירוק או צהבהב
 . 2התפרחת אשכול גלילי צר ,מוארך :עוקצי הפרחים שווים פחות
או יותר .עלי־העטיף צהבהבים והופכים חומים תוך מהלך
=> 3
הפריחה ,או לבנים ובעלי רצועה ירוקה צרה בגבם
*  . 2האשכול דמוי אשכול־סוכך ,מוארך ,אליפסואירי או דמוי ביצה:
עוקצי הפרחים קצרים ככל שהם יותר עליונים .עלי־העטיף
=> 4
בעלי רצועה ירוקה רחבה בגבם.
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 . 3אורך עלי־העטיף  ) 12-( 8-7מ״מ ,צבעם ל ק־ צ ה ב הב ההופך
חום אחר ייבוש .צבע המאבקים לבן־מלוכלך .חלקו העליון
המצטרר של החפה שווה כמעט באורכו לחלק התחתון הרחב
יותר.
♦ (ר״ש) שדות תרבות ,קרקעות כבדות עמוקות ,יחד עם
ינבוט השדה .נדיר מאוד .פלשת :עמק יזרעאל ,השפלה:
הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
מרס-אפריל( .ציור  .) 2380טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
נץ־החלב החום Boiss. et Gaill.
0 . fuscescens Bois
*  . 3אורך עלי־העטיף  15-11מ״מ ,צבעם לבן כעין החלב ואינו
הופך חום אחר ייבוש .צבע המאבקים צהוב בהיר .החלק
העליון הצר של החפה ארוך בהרבה מחלקו התחתון הרחב
יותר.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 2381טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
מבחינים במין זה ב־  2תת־מינים:
א) תת־מין צךפתי : subsp. narbonense
גובהו  70-35ס״מ ותפרחתו ארוכה מאור (עד  30ס״מ) .גדל
בשרות תרבות על קרקעות כבדות יחד עם ינבוט השדה .נ פ ק.
עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.

ב בצל

ב) תת־מין קצר־שבלת (subsp. brachystachys (c . Koch
: Feinbrun
גובהו  0 30-15״מ ותפרחתו קצרה ( 10-4ס״מ) .גדל בערבות
ובבתות .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
נץ־ךוחלב הצךפתי e L.
( ) 2העלים ריסניים או שעירים בצדם התחתון.
 #פברואר-מרס (-אפריל)( .ציור  .)2382טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מבחינים במין זה ב־ 2תת־מינים:
א) תת־מין שעיר subsp. neurostegium
צדו התחתון של העלה מכוסה שערות .הבצל חסר בצלצולים.
♦ (ר״ש) מקומות סלעיים בחורש ובבתה או בערבות ברום
 1,200-800מ׳ .מצוי .הגליל העליון ,הר הנגב :הגולן.

 pתת־מק אןג subsp. eigii (Feinbrun) Feinbrun
העלים ריסניים .הבצל בדרך כלל בעל בצלצולים מרובים.
♦ (ר״ש) בתות ושדות בור .נפוץ .השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב :הר הנגב:הגלבוע ,מרבד יהודה ,ערבות
הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
נץ־החלב השעיר 0 . neurostegium Boiss. et Blanche

משפחת ה׳
=> 5
*  .4העלים קירחים ואינם ריסניים
 . 5העלים נימיים ,רוחבם  1.5-1מ״מ ,ארוכים מהתפרחת .צמחי
ערבות ,גובהם  8־ ) 15-( 10ס״מ.
♦ (ר״ש) ערבות ,בעיקר בקרקעות לס .מצוי .השפלה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה ,הערבה:
מואב ,אדום.
& דצמבר-פברואר( .ציור  .)2383טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

נץ־החלב דק־העלים 0. trichophyllum Boiss. et Heldr.
*  . 5רוחב העלים  30-5מ״מ ,או אם רוחבם קטן יותר ,הם בעלי
=> 6
רצועה לבנה־מכסיפה לאורכם
 . 6העלים בעלי רצועה לבנה־מכסיפה לאורכם ,עבים למרי ,רוחבם
 8-2מ״מ .הבצל בעל בצלצולים רבים .עוקצי הפרחים התחתונים
אופקיים כמעט או מופנים כלפי מטה לאחר הפריחה.
♦ (ר״ש) קרקע מעובדת .נדיר .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה :הגולן ,עמון ,אדום.
& פברואר-מרס( .ציור  .) 2384טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

נץ־החלב המפשק 0. divergens Boreau

*  .6העלים חסרי רצועת אורך לבנה .הבצל חסר בצלצולים => 7
 . 7החפים דמויי אזמל ,מחודדים ארוכות ,בעלי עורקים ירוקים
לכל אורכם .גובה עמוד התפרחת ( 30-15)- 10ס״מ :האשכול
מוארך :אורך עוקצי הפרחים התחתונים  25-18ס״מ.
♦ (ר״ש) גבעות .נדיר .הגולן.
 $3אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.

נץ־החלב שטוח־העלים 0. piatyphyiium Boiss.
*  . 7החפים מוארכים או דמויי ביצה ,חדים כמעט או מחוררים
=> 8
פתאומית ,בעלי עורקים בחלקם העליון
 .8החפים חדים כמעט .רוחב העלים  30-10מ״מ ,ארוכים מהתפרחת
בהרבה בעת הפריחה .האשכול מעוגל בראשו לפני הפריחה,
בעלי  ) 30-( 20-10פרחים.
♦ (ר״ש) בתה בין סלעים :רום  1,200-900מ׳ על פי רוב.
מצוי .הגליל העליון ,שומרון :החרמון ,הגולן.
רצמבר-ינואר( .ציור  .)2385טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

האזמלני 0. lanceolatum Labill.
נץ־החלב
 • tז • r 1
•• t t v I
*  . 8החפים מחודדים באופן פתאומי בחלקם העליון .רוחב העלים
 ) 10-( 5-2מ״מ .האשכול חד בראשו לפני הפריחה ,בעל פרחים
מועטים מהנ״ל.
♦ (ר״ש) בתה בין סלעים :רום  1,200-0מ׳ .מצוי .פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון:
החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 $3דצמבר-ינואר(-פברואר)( .ציור  : 2386צילום בעמ׳ .)973
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.

נץ־החלב ההררי O. montanum Cyr.
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כתרים Dipcadi
צמחים רב־שנתיים קירחים ,בעלי בצל .העלים מרוכזים בבסיס.
התפרחת אשכול חר־צדדי; החפים קרומיים .העטיף דמוי משפך צר
מחולק עד ל ח ציו( או יותר מזה) ל־ 6אונות 3 ,האונות החיצוניות
ארוכות מ־ 3הפנימיות וכפופות לאחור; צבע צינור העטיף ירוק־
אפרפר ,צבע האונות כתום .האבקנים  ,6זיריהם קצרים וקבועים על
לוע העטיף .כל מגורה בעלת ביציות רבות .ההלקט קרומי ונפתח
בקדקודו .הזרעים רקועים ,שחורים.
♦ (ר״ש) מדבר על קרקעות חוליות .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת כנרות ,בקעת יס־המלח ,הערבה; אדום.
פברואר-מאי( .ציור  .)2387טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מוגן על ידי החוק י
כתרים אדמדמים D. erythraeum Webb et Berth.

יקינטויץ Hyacinthus
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .העלים מרוכזים בבסיס .התפרחת
אשכול :החפים זעירים .הפרחים ריחניים .העטיף כחול בהיר,
מאוחה ,משונץ מתחת ללועו ומחולק לכל הפחות עד למחצית
אורכו לאונות צרות ומופשלות לאחור .האבקנים  , 6ערוכים בדור
אחד :הזירים קצרים וקבועים על צינור העטיף מתחת לאמצעו.
עמור־העלי קצר .ההלקט בעל  3קשוות מעוגלות בגבן .הזרעים
בעלי קרונקולה.
( +ר״ש) חורש וצומח עשבוני בין סלעים בהרים גבוהים .מצוי.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל; החרמון.
 #רצמבר-מרס( .ציור  ; 2388צילום בעט׳  .) 942טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
צמח בר בארצות מזרח הים־התיכון :גר בארצות ים־תיכוניות אחרות.
צמח תרבות בעל זנים שונים .מוגן על ידי החוק !
יקינטון מזרחי H. orientaiis L.

יקינט 1נית Hyacinthella
צמחים רב־שנתיים קטנים בעלי בצל קטן .העלים מעטים ,מרוכזים
בבסיס ,כרגיל בעלי עורקים בולטים .התפרחת אשכול או שיבולת;
החפים זעירים .העטיף מאוחה ,לבן או תכול ,דמוי פעמון או
צינור ,מחולק לאונות שאורכן רבע או שליש של אורך הצינור!
) אחרי הפריחה נסרק העטיף לאורכו ונשאר קבוע בבסיס ההלקט.
האבקנים  ,6זיריהם קבועים במרחק מה מתחת לבסיסי אונות־
העטיף .ההלקט פחוס בראשו ובעל  3קשוות מעוגלות בגבן .הזרעים
שחורים ,מקומטים ,חסרי קרונקולה.
♦ (ר״ש) בתות וערבות .נדיר .מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן; מואב ,אדום.
 $3פברואר-מרס( .ציור  ; 2389צילום בעט׳  .) 943טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני.
ןקינט1נית מערקת H. nervosa (Bertoi.) Chouard

ז מזו מי ת Bellevalia
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .העלים מרוכזים בבסיס .התפרחת אשכול או שיבולת ,לעתים קרובות
בעלת פרחים עקרים מעטים בראשה :החפים זעירים .העטיף מאוחה ,דמוי פעמון או צינור ,בעל 6
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אונות ,אינו משונץ מתחת לליעו ,צבעו לבן או לילך או צהבהב ומשתנה במשך הפריחה לחוס־אפרפר
או מלוכלך :צבע כפתורי הפרחים לעתים קרובות ארגמן ,ורוד או סגול .לאחר הפריחה ניתק העטיף
מבסיסו ונושר או נשאר בראש ההלקט .האבקנים  , 6זיריהם שטוחים ,משולשים וקבועים על צינור
העטיף ,בבסיס אונות־העטיף .ההלקט בעל  3מקצועות ,משולש בחתך רוחב ,נסדק לאורכו עם הבשלתו
ל־ 3קשוות ,לעתים רחוקות נושר בשלמותו .הזרעים כדוריים או רמויי ביצה ,חלקים ומכוסים שעווה,
חסרי קרונקולה.
 . 1האשכול (בפריחה ובפרייה) דמוי חרוט רחב ,רפה מאוד,
אורכו כרוחבו לערך .צבע כפתורי הפרחים סגול כהה .אורך
עוקצי הפירות התחתונים  15-9ס״מ .אורך ההלקט 23-17
מ״מ ,והוא ארוך כמעט פי  2מרוחבו .גובה הצמח 60-50
ס״מ ,ולאחר הבשלת הפירות  0 80-70״מ.
( 4ר״ש) שדות על קרקעות כברות .מצוי .עמק עכו ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה  :מדבר שומרון  :הגולן ,מואב.
אפריל-מאי( .ציור  .)2390טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
זמזומית מפשקת B. longipes Post
* . 1האשכול ,בפריחה ובפרי ,גלילי או מוארך ,או אם דמוי חרוט
=>2
קצרים מהנ״ל
 .2הפרחים נטויים כלפי מטה בזמן הפריחה :צבע כפתורי
הפרחים סגול כהה :צבע חלקו התחתון של עטיף הפרח
סגול או לילך בראשית הפריחה והופך חום־מלוכלך או חוס־
=»3
בזמן הפריחה ,ואם לעתים
רחוקות הם נטויים הרי צבע כפתורי הפרחים אינו סגול כהה
=־•4
 . 3העטיף צר ,אורכו  ) 16-( 14-12מ״מ .אורך עוקצי הפרחים
כאורך הפרח או קצר מהפרח.
' ( 4ר״ש) שדות על קרקעות כברות ,עמוקות ולחות .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה:
הגולן ,עמון.
&> פברואר-מרס( .ציור  .)2391טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
זמזומית סגלה B. trifoiiata (Ten.) Kunth

*. 3

העטיף רחב ,אורכו  11-8מ״מ .אורך עוקצי הפרחים גדול
מאורך הפרח.
( 4ר״ש) שדות על קרקעות כבדות .מצוי .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב; הגלעד ,עמון.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2392טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

זמזומית ארכה B. macrobotrys Boiss.
.4

( )2אורך אונות־העטיף כאורך הצינור .ההלקטים הבשלים
אינם נפתחים כי אם נושרים בשלמותם .אורך עוקצי הפרחים
והפירות  3-1מ״מ .צבע העטיף תכלת בהיר או לילך בהיר.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .דרום הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! אדום.
 38דצמבר-מרס( .ציור  .) 2393טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני ומזרח סהרו־ערבי.
זמזומית ך!«ך2ר B. desertorum Eig et Feinbrun
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רחוקות קצרים מאוד)

מרוחבו

ו.
ש) ערבות ומדבריות.
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.7
.7
.8

* .8

כ• ק

אורך אונות־העטיף שווה למחצית אורך הצינור או קצר
ממנו .הלקטים בשלים אינם נושרים בשלמותם כי אם נפתחים
לאורכם .עוקצי הפרחים והפירות ארוכים מהנ״ל (לעתים
=>5
האשכול בפריחה ובפדייה דמוי חרוט או דמוי ביצה רחבה,
=> 6
אורכו אינו עולה על רוחבו או עולה רק במקצת
האשכול בפריחה ובפרי גלילי או מוארך וארוך באופן ניכר
=>7
אורך האשכול בפריחה  4-3.5ס״מ :האשכול בפרי  5-4ס״מ
 15-10ס״מ.
גובה הצמח
נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב :מדבר יהודה :עמון ,מואב ,אדום.
&י מרס-אפריל( .ציור  .) 2394טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני(אנדמי).
זמזומית זהך B. zoharyi Feinbrun ,
אורך האשכול בפריחה ארוך מהנ״ל (  9-5.5ס״מ) :אורך
האשכול בפרי  16-7ס״מ ,רוחבו  14-5ס״מ .גובה הצמח
 40-15ם״מ.
( 4ר״ש) ערבות ,במיוחד בחברת לענת המדבר .נדיר .הר
הנגב :ערבות הירדן! מזרח עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 2395טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
מבחינים במין זה שני זנים :זן עבר־הןךדן ,בעל אשכול רפה
ועוקצי פרחים תחתונים ארוכים פי  5-3מהפרח ,וזן אדום,
בעל אשכול צפוף ומרובה פרחים ועוקצי פרחים תחתונים
ארוכים פי  4-2מהפרח.
זמזומית הערבות B. stepporum Feinbrun
( ) 5אורך העטיף ( 14-10)- 9מ״מ .אורך האשכול בפריחה 10
■^> 8
ס״מ או יותר
אורך העטיף  10-6מ״מ .האשכול בפריחה קצר יותר כרגיל
9 >= .
העלים שרועים על הקרקע ,ריסניים .הפרחים אינם נטויים
כלפי מטה.
העמוד הנושא את האשכול קצר ,האשכול קרוב מאוד לפני
הקרקע .צמחי ערבות שגובהם  30-20ס״מ.
( 4ר״ש) ערבות ,בעיקר על קרקעות לס .נפוץ .השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :
הגלעד ,אדום.
 $3פברואר-אפריל( .ציור  .) 2396טיפוס התפוצה :מזרח
סהרו־ערבי.
זמזומית איג B. eigii Feinbrun

העלים זקופים ,מחוספסים או בעלי ריסים זעירים בשפתם.
הפרחים נטויים כלפי מטה זמן מה במשך הפריחה .האשכול
נישא על עמוד ארוך .צמחי שדות ,שגובהם  0 60-40״מ.
( 4ר״ש) שדות על קרקעות כבדות .מצוי .השדון ,פלשת:
הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2397טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

זמזומית וךנוךג B. warburgii Feinbrun
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( ) 7צבע המאבקים צהוב או ירקרק .העטיף צהבהב .צמחים
־=>10
צבע המאבקים סגול או ארגמן =>11
האשכול צפוף :אורך עוקצי הפרחיםרק 3-2מ״מ.
( 4ר״ש) בתי־גירול לחים באביב ,חורש ,חברת שיזף השיח
ובתה טרגקנטית :כרגיל על בזלת .נדיר .בקעת כנרות :החרמון,
הגולן.
פברואר-מרס( .ציור  .) 2398טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

זמזומית צפופת־פרחים densifiora Boiss.

* . 10האשכול אינו צפוף :אורך עוקצי הפרחים שווה לאורך הפרח
או ארוך ממנו פי . 3-2
( 4ר״ש) מורדות הרריים .נדיר .החרמון ,מעל  2,000מ .,
מרס-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני הררי.
זמזומית החךמון hermonis Mouterde
 ) 9( . 11אורך העטיף  ) 10-( 9-6מ״מ ,צבעו לבן בראשית הפריחה,
והופך אפור־חום מלוכלך בזמן הפריחה וכן אחרי הייבוש:
צבע כפתורי הפרחים לבן ,לעתים קרובות ורוד או לילך.
צמחי בתה יס־תיכונית בעיקר.
( 4ר״ש) בתות( ,חברת הסירה הקוצנית) ,שרות בור ,לעתים
רחוקות ערבות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב(נדיר)  :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
 #פברואר-מרס( .ציור  : 2399צילום בעמ׳  .)970טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

זמזומית מצויה flexuosa Boiss.

* . 11אורך העטיף  10-7מ״מ ,צבעו ל ב ךכ ח ל ח ל לפני הפריחה ,לבן
בזמן הפריחה ונשאר לבנבן גם אחרי הייבוש .צמחי ערבות.
( 4ר״ש) ערבות ,חברת לענת המרבד .נדיר .הר הנגב :מדבר
יהודה :עמון ,מואב ,אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 2400טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
זמזומית מושיוף B. mosheovii Feinbrun

מצלוית Leopoldia
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .העלים מרוכזים בבסיס .התפרחת אשכול בעל חפים זעירים ,בראשו
מצויים על פי רוב פרחים עקרים הנישאים לפעמים על עוקצים ארוכים ומהווים כעין ציצה ,צבעם
סגול או ארגמן .העטיף מאוחה עלים ,דמוי כד עד גלילי ,משונץ מתחת ללוע ומסתיים ב־  6שיניים
קצרות וכפופות לאחור :צינור העטיף של הפרחים הפורים בעל  6גב שושים,סביב הלוע :צבע כפתורי
הפרחים הפורים ארגמן או סגול ,צבעם משתנה בזמן הפריחה והופך ירוק כזית או אפרפר־חום או צהוב.
האבקנים  , 6חבויים בצינור העטיף :הזירים קבועים ב־  2שורות על דופן הצינור בגובה מחצית
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אורכו .השחלה בת  3מגורות .ההלקט בעל  3מקצועות ,נפתח ב־ 3קשוות או נושר בשלמותו .הזרעים
 2בכל מגורה ,שחורים ,שטחם מקומט־מרושת.
 . 1צמח בעל עלה  . 1אורך עוקצי הפרחים הפורים  3מ״מ לכל
היותר .צבע צינור העטיף כצבע שנהב ,צבע הלוע והשיניים
ארגמן כהה או שחור .ההלקט נושר בשלמותו אחר ההבשלה
ואינו נפתח.
( +ר״ש) חולות ,קרקעות חוליות ,חול־לס .נדיר .דרום פלשת!
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב.
& פברואר-מרס( .ציור  .)2405טיפוס התפוצה! מזרח סהרו־
ערבי.
מצלות שנהב L. eburnea Eig et Feinbrun

ההבשלה
מצבע צינור העטיף

* . 1מספר העלים  2או יותר .עוקצי הפרחים הפורים ארוכים מהנ״ל,
אורך העוקצים התחתונים כאורך הפרח או גדול מזה .צבע צינור
העטיף אינו צבע שנהב .ההלקט אינו נושר כי אם נפתח עם
=> 2
 . 2צבע שיני העטיף של הפרחים הפורים צהבהב חיוור ,בהיר
=> 3
* . 2צבע שיני העטיף של הפרחים הפורים ארגמן־שחרחר או שחור
=־> 4
כמעט ,כהה בהרבה מצבע צינור העטיף
אורך הפרחים הפורים  6-4מ״מ .ההלקט מעוגל ואינו מפורץ
בראשו.
( +ר״ש) קרקעות מעובדות ,צומח עשבוני ובתות .נ פ ק מאוד.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה ,מדבר יהודה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
׳  $פברואר-אפריל( .ציוו  .) 2401טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
מצלות מצןצ 1ת L. comosa (L.) Pari.

*  . 3אורך הפרחים הפורים  10-7מ״מ .ההלקט מפורץ בראשו.
העלים צרים יותר.
♦ (ר״ש) קרקע אבנית .נדיר .החרמון.
& מרס-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מצלות פינר L. pinardi (Boiss.) Pari.

2402

( ) 2האשכול דמוי קונוס בעת הפריחה והפרייה(נ שיאת פי מ ת)!
אורך עוקצי הפרחים התחתונים כ־  3ס״מ ,אורכם בפרי 9-4
ס״מ .אורך עטיף הפרחים הפורים ( 11-8)- 7מ״מ .קשוות
ההלקט משולשות ,חדות ,ארוכות מרוחבן .צמחי לס וקרקעות
טרשיות בגלילות המדבר והערבות.
& מרס-מאי( .ציור  ! 2402צילום בעט׳  .)935טיפוס התפוצה!
מערב אירנו־טורני ומזרח סהרו־ערבי.
מבחינים בשני תת־מינים :
א) תת־מין ארוכת־עקץ  subsp. longipes.העלים  , 8-4דמויי
רצועה ,רוחבם  20-6מ״מ.
♦ (י״ש) גדל בקרקעות לס וחול־לס ,על פי רוב בשרות
בחברת אכיליאה ערבתית ,נדיר בקרקעות אבניות .נ פ ק .פלשת!
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צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! מזרח הגלעד ,מזרח עמון,
מואב ,אדום.
כ) תת־מין הנגב  .subsp. negevensis Feinbrun et Daninהעלים
 , 5-3מוארכיס־רחבים ,רוחבם  40-20מ״מ.
( 4ר״ש) מדרונות אבניים וסלעיים ,ערבות ,חברת לענת
המדבר או זוגן השיח .מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב.
 38אפריל-מאי( .ציור  .) 2406טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני ומזרח סהרו־ערבי.
מצלות ארפות־עקץ L. longipes (Boiss.) Losinsk.
(ראה שם נרדף)
*  . 4האשכול גלילי בפריחה ובפרייה (לעתים רחוקות דמוי חרוט
צר) :אורך עוקצי הפרחים והפירות קטן מהנ״ל :אורך עטיף
הפרחים הפורים קצר יותר בדרך כלל .קשוות ההלקט אינן
=> 5
ארוכות מרוחבן
 . 5צמחי אבן־חול וקרקעות חול בשפלת החוף .הפרחים העקרים
נפוחים ,ארוכים במקצת מרוחבם ,צבעם סגול כהה .עוקצי
הפרחים הפורים אינם מתארכים כמעט לקראת סיום הפריחה,
אורכם  12-10מ״מ.
( 4ר״ש) קרקע חול־חמרה וכורכר לאורך מישור החוף .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת.
 33מרס-אפריל( .ציור  .) 2403טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

(ראה שם נרדף)

מצלות החוף ,, himinr !Boiss.) Eig et Feinbrunז

*  . 5צמחי מדרונות הרים במדבר .הפרחים העקרים אינם כנ״ל,
צורתם לעתים קרובות דמוית צינור צר .עוקצי הפרחים הפורים
מתארכים לקראת סיום הפריחה ואורכם מגיע ל־ 18מ״מ.
( 4ר״ש) מדבר אבני ,מדרונות הרים :רום  1,200-300מ׳
מעל פני הים .מצוי .צפון הנגב :מזרח עמון ,מואב ,אדום.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2404טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

מצלות מךבךיות L. deserticoia (Rech. fil.) Feinbrun
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פדן Muscari

צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .העלים צרים ,מרוכזים בבסיס .התפרחת אשכול קצר וצפוף או שיבולת:
החפים זעירים :עוקצי הפרחים קצרים כרגיל מהפרח :בראש האשכול פרחים עקרים ,שצבעם וצורתם שונים
על פי רוב מאלה של הפרחים הפורים .העטיף מאוחה עלים ובעל  6שיניים ,בפרחים הפורים דמוי
ביצה הפוכה או כדורי כמעט או דמוי כד ,משונץ מתחת ללוע ,צבעו סגול ,לילך ,ארגמן או כחול ,הצבע
אינו משתנה במשך הפריחה :שיני העטיף קצרות ,דמויות ביצה ועל פי רוב כפופות לאחור .האבקנים
 ,6זיריהם קבועים על צינור העטיף בגובה מחצית אורך הצינור .ההלקט בעל  3מקצועות ,נפתח
ב־ 3קשוות .הזרעים שחורים ,מקומטים כרגיל.
 . 1הפרחים הפורים בעלי צבע לילך בהיר או כחול בהיר ,ועורקי
אורך כהים יותר .צמחים הפורחים בסתיו לפני או עם הגשמים
הראשונים .העלים נימיים.
( 4ר״ש) קרקעות מעובדות ,קרקעות חוליות ,לפעמים טרה־
רוסה .מצוי ,כרגיל בקבוצות גדולות .חוף הגליל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה (נדיר) :בקעת חולה.
 #ספטמבר-נובמבד( .ציור  : 2407צילום בעט׳  .)943טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

כדן קטן־פךחים M. parviflorum Desf.

ג .עטיף פרוש
2409

ו * . 1צבע הפרחים הפורים שונה מהנ״ל .צמחים הפורחים בחורף או
=> 2
באביב .העלים דמויי סרגל ,רוחבם  3-1.5מ״מ
 . 2צבע העטיף כולל השיניים סגול־שחרחר .קשוות ההלקט רחבות
מאורכן ,קדקודן אינו מפורץ בבירור.
( 4ר״ש) קרקע סלעית או אבנית .מצוי .השרון  :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :הגלבוע ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
הגולן ,עמון ,אדום.
&׳ דצמבר-מרס( .ציור  .)2408טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
פדן סגל M. commutatum Guss.
(ראה שם נרדף)
צבע צינור העטיף כחלחל־אפרפר או סגול־אפרפר :צבע השיניים
לבן .קשוות ההלקט אינן רחבות מאורכן ומפורצות במקצת
בקדקודן.
( 4ר״ש) בתה וערבות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה,
הר הנגב :הגלבוע ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& ינואר-אפריל( .ציור  : 2409צילום בעמ׳  .)934טיפוס הת 
פוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פדן אעזפולי M. pulchellum Boiss.

(ראה שם נרדף)
עזום

A lliu m

(לפי פניה קולמן)
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל (או בעלי קנה־שורש ,מ ח ק לגבולות הארץ) .התפרחת סוכך הנישא על
עמוד חסר עלים (ציוד  2410א) ,הסוכך עטוף לפני הפריחה במתחל קרומי פחות או יותר ,המתחל
מתחלק בזמן הפריחה ל־  8-2חלקים או נושר בראשית הפריחה .העטיף דמוי פעמון או פתוח לרווחה,
בן  6עלים המאוחים רק בבסיסיהם .זירי האבקנים קבועים על בסיסם של עלי עטיף .ההלקט בעל
 1י ד י  3קשוות .הזרעים  ,6-3שחורים.
זירי האבקנים אינם שווים זה לזה :שלושת הזירים החיצוניים
פשוטים וצרים ,שלושת הזירים הפנימיים רחבים וראשיהם
אבקז
בעלי שלוש אונות צרות וארוכות ,המאבק יושב על האונה
:ימי
האמצעית (כמו בציור  2410ב) :האונות הצדדיות ארוכות על
=» 2
פי רוב מהאונה האמצעית וחסרות מאבק
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*. 1
.2

*. 2

כל חזירים פשוטים (אינם בעלי אונות) או לעתים רחוקות
הדרים הפנימיים בעלי שן קטנה משני צדי בסיסם => 14
העלים חלולים ,גליליים או דמויי גליל חצוי .המתחל אינו
נשיר ,לעתים רחוקות נשיר ובמקרה זה עלי־העטיף ירוקים
או ירוקיס־צהבהבים ,קהים או מעוגלים בראשם ,האבקנים
בולטים ארוכות מתוך העטיף וקליפות הבצל רשתיות => 3
=> 9
העלים שטוחים ואינם חלולים .המתחל נשיר
קליפות הבצל החיצוניות רשתיות=>4
קליפות הבצל החיצוניות קרומיות או גלדניות=>8
צבע עלי־העטיף כחול או כחול־סגול=>5
צבע עלי־העטיף ירוק דהה או ירוק־צהבהב או לבן =>6
אורך הדרים כ־  2/3מאורך העטיף! אונות הזיר קצרות בהרבה
מחלקו הבסיסי של הדר .עלי־העטיף חדים בראשם! אורכם
 8-5מ״מ! קוטר הסוכך  4-3מ״מ .צמחי מדבר ,גובהם 35-15
ס״מ.
( 4ר״ש) מדבריות וערבות ,גבעות קירטון חצציות וחוואר.
מצוי .מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח! מזרח הגלעד ,מזרח עמון ,מואב ,אדום.
 38מרס-מאי( .ציור  .) 2411טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ואירנו־טורני.

שום •1יריח! iintinum Boiss.
אורך הדרים כאורך עלי־העטיף או גדול מזה! אונות הדר
שוות באורכן לחלקו הבסיסי של הדר .עלי־העטיף קהים
בראשם ,אורכם כ־ 5מ״מ! קוטר הסוכך  2ס״מ .צמחי החרמון,
גובהם  )20-( 15-6ס״מ.
( 4ר״ש) מקומות בהם כסות השלג עמוקה ומונחת זמן
רב ,דולינות של אחו אלפיני ומורדות אבן־גיר קשה! רום
 2,800-1,900מ׳ .נדיר .החרמון.
 38יוני-אוגוסט( .ציור  .) 2412טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
הררי.

שום סנין um Gombault
( )4גובה עמוד ה תפר ח ת( 150-70)- 60ס״מ .אורך עלי־העטיף
( 3.5-3) 2.5מ״מ ,ראשם קהה ומעוגל ,הפנימיים מפורצים
בראשם צבעם ירוק או ירוק־צהבהב ,שפתם לבנה .האבקנים
בולטים במידה ניכרת מתוך העטיף.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים .מצוי .צפון הנגב ,הר הנגב!
בקעת כנרות ,ערבות הירדן! הגולן ,מואב.
 33יוני-יולי( .ציור  .)2413טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

שום הרשת rasum Kunth
גובה עמוד התפרחת  )40-( 30-6ס״מ! אורך עלי־העטיף 3.5
מ״מ לכל הפחות! ראשם אינו כנ״ל ,צבעם לבן ולאורכם עובר
עורק ארגמני .האבקנים בולטים רק במקצת מתוך העטיף
=־> 7
אורך עלי־העטיף  7-6מ״מ ,והם מחוספסים .אורך העלים
כגובה עמוד התפרחת או גדול מזה .גובה עמוד התפרחת
 ) 15-( 10-6ס״מ .צמחים הקבועים כמעט בתוך החול.
( 4ר״ש) מישורי חצץ וחולות .נדיר .הערבה (אזור אילת):
אדום.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2414טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.

שום סיני im Boiss.
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אורך עלי־העטיף  5-3.5מ״מ! העלים קצרים מעמוד התפרחת.
גובה עמוד התפרחת  0 )40-( 30-15״מ.
♦ (ר״ש) ערבות ,חברות לענת המדבר ,קרקע סלעית או
אבנית .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :מזרח עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2415טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.

שום הלענה A. artemisietorum Eig et Feinbrun
 )3( . 8גובה עמוד התפרחת ( 100-80)'-60ס״מ .אורך אונות
 2xהזירים הפנימיים כאורך החלק הבסיסי והריסני הבלתי מחולק
של הזירים.
♦ (ר״ש) סלעים וצוקים של אק־גיר קשה  :חורש של אלון
מצוי ואלון התבור ,צומח עשבוני .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
 $3יוני-יולי( .ציור  .) 2416טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

שום נטוי־פרחים A. phanerantherum Boiss. et Hausskn.

1.5X .

גובה עמוד התפרחת ( 15)-'10־ )60-( 30ס״מ .אונות הזירים
הפנימיים קצרות במידה ניכרת מהחלק הבסיסי הבלתי מחולק
של הזירים.
♦ (ר״ש)
מבחינים ב־ .3טיפוסים של שום קצר:
א .תת־מין קצר  : subsp. curtumאורך העטיף  3.5-3מ״מ:
עלי־העטיף ארגמניים ושפתם לבנה או ארגמנית בהירה .צבע
המאבקים ארגמן :אונת הזיר הנושאת את המאבק ארוכה
מהאונות הצדדיות .צמחי חול־חמרה וכורכר במישור החוף:
חברת חילף החולות ודרדר הקורים .מצוי .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב.
ב .תת־מין אךץ־לשךאלי זן אךץ־לשיךאלי subsp. paiaestinum
 : Feinbrun var. paiaestinumאורך העטיף  5-4מ״מ :עלי־
העטיף ירוקים חיוורים ,שפתם לבנה ובאמצעם עורק ירוק.
המאבקים צהבהבים :אונת הדר נושאת המאבק קצרה מה־
צדדיות .עמוד־העלי ירוק .גבעות של סלעי גיר בגלילות הים־
תיכוניות של ה א ח ,בתה בין סלעים .מצוי .הגליל העליון,
,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע,
מרבר שומרון :הגולן ,הגלעד ,אדום.
ג .תת־מין אךץ־ישךאלי זן הנגב subsp. paiaestinum Feinbrun
 : var. negevense Kollmannשונה מהזן הקודם בעורק האמצעי
של עלי־העטיף שצבעו ארגמני או ירוק .המאבקים ארגמניים:
אונת הזיר הנושאת את המאבק שווה באורכה לאונות הצדדיות
של הזיר .עמוד־העלי ארגמני .קרקעות חול־לס (בנגב) ו מ ל ת
(בצפון) .מצוי .הגליל התחתון ,הר הנגב :בקעת כנרות.
(מרם )-אפריל-מאי( .ציור  .) 2417טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

שום קצר . curtum Boiss. et Gaill.
( ) 2המאבקים בולטים מתוך העטיף במידה ניכרת => 10
המאבקים חבויים בתוך העטיף או בולטים רק במקצת ־־» 12
רוחב העלים  20-5מ״מ :נדני העלים וטרפיהם חלקים ורק
שפתם והקרין מחוספסים .בבסיס עוקצי הפרחים אין חפים
או ישנם חפים קטנים מאוד .צבע הפרחים ארגמן ,לילך או
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=> 11
לבן .עמוד התפרחת גבוה ( 180-50ס״מ)
רוחב העלים כ־ 4מ״מ :נדני העלים וטרפיהם מחוספסים מאוד
בכל שטחם .בבסיס עוקצי הפרחים ישנם חפים לבנים ניכרים
לעין .צבע הפרחים לבן או לבן־ירקרק .גובה עמוד התפרחת
 50ס״מ.
( 4ר״ש) מדרונות :רום  2,800-1,900מ׳ .נדיר .החרמון.
& יוני-יולי( .ציור  .) 2418טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
שום ההו־ים (seudocalyptratum Mouterde
אורך העטיף  4-2.5מ״מ ,צבעו אדגמן כהה ,לעתים רחוקות
ירוק :עלי־העטיף הפנימיים קטועים בראשם וארוכים במקצת
מן החיצוניים .בצלצולי הריבוי נישאים על שלוחות ארוכות.
( 4ר״ש) שרות תבואה על קרקע לס ,חוואר או בזלת,
קרקעות כבדות ,חוליות או רנדזינה .מצוי .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,ערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .) 2419טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
שום קטוע A. truncatum (Feinbrun) Kollmann et D. Zohary
אורך העטיף  5-4מ״מ ,צבעו ארגמן ,לילך או לק־ירקרק:
עלי־העטיף הפנימיים אינם קטועים בראשם ואינם ארוכים
מן החיצוניים .בצלצולי הרבוי רבים ,כמעט יושבים ונשארים
סמוכים לבצל האם.
( 4ר״ש) קרקע מעובדת ,שדות ,כרמים ,בתה ,חול־חמרה
וקרקע כבדה .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
<&׳ אפריל-מאי( .ציור  .)2420טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
מוגן על ירי החוק !
שום גניה A. ampeloprasum L.
( )9צבע עלי־העטיף החיצוניים ארגמן כהה ,הפנימיים חיוורים
במידה ניכרת מהחיצוניים ,לעתים קרובות כמעט לבנים וא 
רוכים מן החיצו^עם.
( 4ר״ש) בתי־גידול• שונים  :קרקע בזלת ,קרקעות כבדות,
סלעי גיר קשים ,חוואר .מצוי .הגליל העליון ,הרי יהודה
(מופיע מעת לעת) :החרמון ,הגולן.
& מאי-יולי( .ציור  .) 242-1/טיפוס ה/פו צ ה  :אירו־סיבירי,
ימ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שום עגל A. scorodoprasum L. subsp^totundum (L.) Stearn
 0 .6 xכ
צבע עלי־העטיף החיצוניים והפנימיים לבן ,שנהבי או ירקרק
ע
=> 13
האבקנים אינם בולטים מתוך העטיף .רוחב עלי־העטיף הפני 
מיים כ־  2/3מאורכם .טרף העלה והנדן חלקים או שפתם בלבד
מחוספסת .צבע הבצלצולים חום־שחור או ארגמן־שחור.
( 4ר״ש) יער הררי של אלון התולע ולבנה רפואי ,על
אבן־גיר קשה :רום  1,500-1,400מ׳ .נדיר .החרמון.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 2422טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

שום ה59ה A. calyptratum Boiss.
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* . 13האבקנים בולטים במקצת מתוך העטיף .רוחב עלי־העטיף
הפנימיים כ־  1/3מאורכם :צבע העטיף לבן או לבן־ירקרק.
טרף העלה והנדן מחוספסים .צבע הבצלצולים צהוב או חום.
( 4ר״ש) מדרונות :רום  1,800-1,400מ׳ .מצוי .החרמון,
הגולן.
 38יולי( .ציור  .) 2423טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
שום מחספס A. trachycoleum Wendelbo
( ) 1העלים חלולים ,גליליים או דמויי גליל חצוי או שטוחים.
המתחל בן  2אונות ,האונות על פי רוב בלתי שוות וכל
אחת מסתיימת בתוספת דקה :אודך האונות שווה לאורך
הסוכך ,ואם קצרות מזה הרי קליפות הבצל החיצוניות רשתיות
=> 15
העלים אינם חלולים ,שטוחים .המתחל קצר מהסוכך =־> 24
עלי־העטיף דמויי ביצה או דמויי אזמל ,חדים בראשם .זירי
האבקנים אינם בולטים מתוך העטיף .צמחים נמוכים => 16
עלי־העטיף מוארכים ,אליפסיים או דמויי ביצה הפוכה ,קהים
בראשם .זירי האבקנים בולטים או אינם בולטים מתוך העטיף
■=> 18
הקליפות החיצוניות של הבצל עשויות כעין רשת צפופה
של סיבים .אונות המתחל קצרות מהסוכך :עמוד התפרחת
מפותל ,עבה יחסית ,גובהו  ) 30-( 25-10ס״מ .העטיף דמוי
פעמון ,אורכו  6-5מ״מ :צבע עלי־העטיף לבנבן ,לאורכם
עובר עורק חום או אדמדם .צבע הזירים והמאבקים ארגמן.
( 4ר״ש) ערבות ומדבריות ,קרקעות חול ולס :חברות יפרוק
המדבר .מצוי .מערב הנגב ,צפון הנגב ,הר הנגב :מזרח הגלעד,
אדום.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .) 2424טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני — סהרו־ערבי.
sindjarense RegelA.
שום המךבר
(ראה שם נרדף)
* . 16הקליפות החיצוניות של הבצל אינן רשתיות .העטיף דמוי
=> 17
צינור או כד ,אורכו ) 8-( 7-6מ״מ
 . 17בצלצולים שצבעם ארגמן כהה או סגול ערוכים לאורך עמוד
התפרחת .התפרחת דלת־פרחים ( .) 12-7צבע עלי־העטיף
ורוד־ארגמן .צמחי החרמון.
♦ (ר״ש) בין שיחים כר־קוציים  :רום  2,800-1,700מ׳ .נדיר.
החרמון.
 $3יוני-יולי( .ציור  .) 2425טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
■עטיף

שום פינפךג A. feinbergii Oppenheimer

* . 17לאורך עמוד התפרחת אין בצלצולים כנ״ל .מספר הפרחים
רב יותר .צמחי מדבר.
♦ (ר״ש) מדבר ,קרקע אפורה אבנית וסלעית :חברות לענת
המדבר ,חברות זוגן השיח .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגלעד,
אדום.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 2426טיפוס התפוצה :סהרו־עדבי.
שום צנוע A. desertorum Forssk.
(ראה שם נרדף)
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במקצת

בולטים מתוך העטיף או
( ) 15הזירים והמאבקים אינם
■=>19
הדרים והמאבקים בולטים מתוך העטיף=־20-
צבע עלי־העטיף לבן כחלב ,לאורכם עובר עורק שצבעו
אדמדם .המאבקים בולטים במקצת מתוך העטיף ,צבעם
ארגמן .עוקצי הפרחים שווים פחות או יותר :עלי המתחל
על פי רוב דמויי ביצה בבסיסם ,נעשים צרים באופן פתאומי,
אורכם אינו עולה על אורך הסוכך או עולה עליו במקצת.
♦ (ר״ש) בתה ,ערבות ובתי־גידול חרבים אחרים .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
הגולן.
& מאי-יולי( .ציור  .)2427טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
שום לבנבן A. pallens L
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* . 19צבע עלי־העטיף אינו לבן כחלב .המאבקים אינם בולטים מתוך
העטיף .עוקצי הפרחים בלתי־שווים במידה ניכרת והתפרחת
דלילה :עלי המתחל הולכים וצרים בהדרגה ,לפחות אחר
תת־מץ
חום
משני עלי המתחל ארוך במידה ניכרת מהסוכך.
♦ (ר״ש) סלעים ,בתה וחורש .מצוי .הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& אפריל-יולי( .ציור  .)2428טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
שום ןךקךק  A. paniculatum L.ג .סרח

 ) 18( .20אורך עלי־העטיף  3-2מ״מ ,צבעם ורוד .הסוכך מרובה
פרחים וצפוף מאוד ,קוטרו על פי רוב  2-1.5ם״מ :גובה
עמוד התפרחת  20-10ס״מ.
♦ (ר״ש) אחו סלעי :רום  2,300-1,900מ׳ .נדיר .החרמון.
> אוגוסט-אוקטובר( .ציור  .) 2429טיפוס התפוצה :מזרח
83
ים־תיכוני.

שום הסלעים A. rupicola Mouterde
*  .20אורך עלי־העטיף ( 5-4 )- 3מ״מ ,צבעם וורוד־ארגמן ,ירוק או
שחמחמ־ירוק .הסוכך גדול מהנ״ל ,דליל ,ואם צפוף פחות או
=> 21
יותר ,צבע עלי־העטיף שחמחם או ירוק
 . 21צבע הגלרים הפנימיים של הבצל ארגמן .עוקצי הפרחים
שווים כמעט זה לזה באורכם ,אורכם גדול פי  2-1.5מאורך
העטיף  :התפרחת צפופה .צמחים נמוכים בעלי עמוד תפרחת
מפותל שגובהו  15-10ס״מ ,גדלים בקבוצות צפופות בחגורה
האלפינית של החרמון .בעלי עמוד תפרחת מפותל שגובהו
 15-10ס״מ.
♦ (ר״ש) גבעות מוכות רוח :רום  2,300-1,700מ׳ .נדיר.
החרמון.
> יולי-אוגוסט( .ציור  .) 2430טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
83
הררי.

שום הפסגות A. pseudostamineum Kollmann et Shmida
*  . 21צבע הגלרים הפנימיים של הבצל לבן .עוקצי הפרחים בלתי
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שווים במידה ניכרת ,אורכם גדול פי  ) 9-( 5-2מאורך העטיף!
=>22
התפרחת דלילה
 . 22עמוד התפרחת ישר על פי רוב ,גו ב הו( 25־)40־ ) 85-( 60ס״מ.
עלי־העטיף נוטים זה כלפי זה בראשיהם ,צבעם ירוק בהיר
או חום־ירקרק.
( 4ר״ש) בתה ,שולי שדות ,בין סלעים .נדיר .שומרון ,הרי
יהודה! החרמון ,הגולן.
& מאי-יוני( .ציור  .)2431טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
שום לבך קלפו ת A. albotunicatum 0 . Schwarz
* . 22עמוד התפרחת מפותל על פי רוב ,גובהו  )40-( 25-10ס״מ.
=>23
עלי־העטיף אינם נוטים זה כלפי זה בראשיהם
 . 23צבע עלי־העטיף ורוד הנוטה לארגמן ,אורכם  3.5־ (4.5־) 5
מ״מ .זירי האבקנים ארוכים פי  2-1.5מעלי־העטיף .עמוד־
העלי בולט בחלקו הגדול מתוך העטיף .עלי המתחל בעלי
3-2
עורקים בולטים ,כל עלה מתמשך לחוד ארוך שאורכו פי
מהעלה גופא .צמחי בתה ברוב גלילות ה א ^
( 4ר״ש) בתה ,סדקי סלעים .נפוץ .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3מרס-מאי( .ציור  ! 2432צילום בעמ׳  .)940טיפוס התפוצה :
מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שום האבקנים A. stamineum Boiss.

* . 23
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צבע עלי־העטיף צהוב־ירוק ,ירוק־אפור או ירוק מלוכלך,
לאורכם עובר עורק ירוק ,אורכם  4-3מ״מ .זירי האבקנים
ארוכים פי  2-1.5מהעטיף .צמחי הנגב וסיני.
( 4ר״ש) ערבות ,קרקעות לסיות אבניות! חברת לענת
המדבר .מצוי .צפון הנגב ,הר הנגב! מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יפ־המלח.
אפריל-מאי( .ציור  .) 2433טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
שום עךכתי A. decaisnei C. Presl
( ) 14קוטר הסוכך  40-10ם״מ! הסוכך כדורי ,מכיל פרחים
דו־מיניים ואבקניים או עקרים! עוקצי הפרחים בלתי שווים
במידה ניכרת ,הארוכים ביותר על פי רוב נושאים פרחים
אבקניים או עקרים .עלי־העטיף מתקשים אחרי הפריחה ואינם
נובלים ,צבעם ארגמן .אורך זירי האבקנים כמחצית אורכם של
עלי־העטיף .אחר ההבשלה ניתק כל עמוד התפרחת מבסיסו
ו נ פ ק על פני שדות כגלגל.
( 4ר״ש) קרקעות כברות .מצוי .השרון ,פלשת! הגליל הע
ליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה! בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3מרס-מאי( .ציור  ! 2434צילום בעט׳  .)940טיפוס התפוצה :
מזרח ים־תיכוני.
שום הגלגל A. schubertii Zucc.
קוטר הסוכך אינו עולה על  10ס״מ .כל הפרחים דו־מיניים.
=» 25
מראה הצמחים שונה מהנ״ל
נדני העלים נראים מעל פני הקרקע ,לפחו ת בחלקם .בכל
מגורת שחלה  2ביציות .עלי־העטיף נשארים זקופים גם אחרי
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=> 26
הפריחה ועוטפים את ההלקט המבשיל
כל נדני העלים תת־קרקעיים :טרפי העלים שרועים על פני
הקרקע .בכל מגורת שחלה יותר מ־ 2ביציות .עלי־העטיף
נובלים אחרי הפריחה וכפופים לאחור .ההלקט מבשיל כשהוא
=> 34
מגולה
עלי־העטיף מפושקים כמעט אופקית בעת הפריחה ,הפרח
=» 27
פתוח לרווחה :צבע הפרחים לכן
=> 28
עלי־העטיף זקופים ,העטיף דמוי פעמון
הסוכך נטוי כלפי מטה לפני הפתח המתחל .צבע המאבקים
ירוק חיוור :הזירים שטוחים .העלים  ,2קירחים ,שפתם מחו 
ספסת לעתים קרובות .עמוד התפרחת בעל  3מקצועות ,לעתים
רחוקות גלילי.
♦ (ר״ש) חורש ,גריגה ,בתה ,מקומות סלעיים .נפוץ .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 38מרס-אפריל( .ציור  : 2435צילום בעט׳  .)976טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
שום משלש A. neapolitanum Cyr.
(ראה שם נרדף)

*  . 27הסוכך זקוף גם לפני היפתח המתחל .צבע המאבקים צהוב:
הזירים דמויי מרצע .העלים (ביחור נדני העלים) שעירים או
בעלי ריסים ארוכים בשפתם ,לעתים רחוקות קירחים .הגבעול
גלילי.
( 4ר״ש) מקומות סלעיים בחורש ובבתה .נפוץ .חוף הכרמל:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :הגלבוע :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 38מרס-אפריל( .ציור  .) 2436טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
מצוי גם זן עקר של שים שעיר (זן עקרvar. sterile( ,
 ,)Koiimannטריפולואיד שעליו קירחים ,אבקתו מנוונת ,והוא
אינו עושה פירות .הצמחים מתרבים באמצעות בצלצולים .גדל
בשדות חרושים ,בשרות בור ובכרמי זיתים .הגליל העליון:
הגולן.
(ראה שם נרדף)
שים שעיר 1m Cyr. subsp. hirsutum (Regel) Koiimann
 )26( . 28גובה עמוד התפרחת  0 130-80״מ .הדרים בולטים מתוך
העטיף .צבע עלי־העטיף ורוד־ארגמן או קרם ,לאורכם עובר
עורק אדום דק .נדן העלה מכוסה שערות צפופות הפונות
לאחור :טרף העלה שעיר בשני צדדיו או לעתים בצר התחתון
בלבד.
( 4ר״ש) סלעים ,חורש ,בתה ,שדות חרושים וכרמים .מצוי.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל (זן בעל
פרחים שצבעם קרם) ,הרי יהודה :הגלבוע :החרמון ,הגולן .י
 38אפריל-מאי( .ציור  .) 2437טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
שום הפךמל Boiss.
* . 28גובה עמוד התפרחת  )70-( 60-10ס״מ .הדרים אינם בולטים
מתוך העטיף אד בולטים מתוכו במקצת .צמחים בעלי צירוף
=> 29
סימנים אחד
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=» 30
 29הנדנים וטרפי העלים קירחים
=> 31
הנדנים או טרפי העלים או שניהם שעירים
המתחל בעל  4-3אונות .צבע עלי־העטיף ורוד ,לאורכם עובר
עורק כהה יותר .הקליפות החיצוניות של הבצל מגוממות
מתחת לאפידרמיס ; הבצל מלווה בצלצולים רבים.
( +ר״ש) קרקעות חוליות! חברת לענה חד־זרעית .נדיר.
מערב הנגב.
& פברואר-אפריל( .ציור  .) 2438טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערבי.

שום ורז* זן מצרי A. roseum L. var. tourneuxii Boiss.
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המתחל בעל  2-1אונות .צבע עלי־העטיף לבן או כצבע הקש.
הקליפות החיצוניות של הבצל אינן עשויות גומות.
♦ (ר״ש) חורש לח של אלון מצוי וער אציל! רום 350-300
מ׳ .נדיר .החרמון.
& פברואר-יוני( .ציור  .) 2439טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
הררי.
שום ז פ תי A. zebdanense Boiss. et Noe
( )29טרפי העלים מכוסים שערות רכות וארוכות בשני צדדיהם
ושפתם ריסנית (לעתים רחוקות העלים קירחים) .צבע עלי־
העטיף כצבע הקש ,לעתים רחוקות ורדרד ,אורכם  12-8מ״מ.
♦ (ר״ש) בתה וערבות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן! דרום הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
פברואר-אפריל( .ציור  .) 2440טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
שום אדלל A. erdelii Zucc.
טרפי העלים מכוסים בשני צדדיהם שערות קצרות מאוד וצ 
פופות (השערות ערוכות שורות־שורות לאורך עורקי העלים),
או נדני העלים מכוסים קבוצות של שערות מהודקות ומעוכות
דמויות אלה .צבע העטיף לבן או אם צהוב בהיר ,הדי אורך
=» 32
עלי־העטיף  6-4מ״מ
אורך עלי־העטיף  13-10מ״מ ,צבעם לבן כחלב! צבע הפרחים
הצעירים ורדרד לפעמים.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות ,גבעות גירניות ,לס וחוואר.
נדיר .הר הנגב :מדבר יהודה ,בקעת יס־המלח.
מרס-אפריל( .ציור  .)2441טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני(אנדמי).
שום ךד 1מי A. negevense Kollmann
אורך עלי־העטיף ( 7-5 )- 4מ״מ ,צבעם לבן או צהוב בהיר
י=> 33
צמחים של חולות המדבר או של חול־לס ,נדן העלה וחלק של
טרף העלה מכוסים בקבוצות של שערות דמויות אלה מופנות
לאחור .עלי־העטיף קהים בראשם ,לאורכם עובר עורק אדום
בולט.
♦ (ר״ש) חולות וחול־לס .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .)2442טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
שום הפטמות A. papiiiare Boiss.
צמחים של בתי־גירול ערבתיים על גבעות גיר ו מ ל ת .הנדן
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וטרף העלה מכוסים שערות קצרצרות זקופות לאורך העורקים.
עלי־העטיף מחודדים בראשם ,צבעם צהוב חיוור או לבן
ועורק האורך אינו בולט.
( 4ר״ש) גבעות גיר ו מ ל ת .מצוי .צפון הנגב! בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&י מרס-אפריל( .ציור  .) 2443טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
שום קטן־פךחים 1ense Mouterde
( )25צמחים נמוכים (  20-6ס״מ) של מקומות סלעיים במדבר.
העטיף פתוח לרווחה :עלי־העטיף לבנים בעלי עורק ירוק רחב
למדי .הדרים רחבים .צבע עמוד־העלי ארגמן כצבע הדרים.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים של גבעות ומישורי לס .מצוי.
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח :אדום.
> פברואר-מרס( .ציור  .) 2444טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
32
טורני.
שום הנגב Zucc.
=> 35
צמחים בעלי צרוף סימנים אחר
צבע העטיף ,הזירים והמאבקים ארגמן עמוק .גובה עמור
התפרחת  ) 100-( 80-30ס״מ .רוחב העלים  ) 5-( 4-2ס״מ.
צמחי מדבר וערבות.
( 4ר״ש) מדבריות וערבות ,קרקעות חוליות ,סחף או סלעים.
מצוי .השפלה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת
כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יפ־המלח  :מואב ,אדום.
&י פברואר-מרס( .ציור  : 2445צילום בעמ׳  .) 940טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני.
שום אשךס(ן sonianum W. Barbey
צבע העטיף והדרים ארגמן חיוור ,לילך ,לבן או ירקרק־לבן.
=> 36
צמחים של בתי־גידול שונים מהנ״ל
צמחי כורכר וחול־חמרה של שפלת החוף .גובה עמוד התפרחת
 )40-( 25-15ס״מ .רוחב העלים  2-1ס״מ .צבע העטיף ורוד
ער ארגמן חיוור .אורך הדרים כאורך העטיף .צבע השחלה
ירוק.
( 4ר״ש) חול־חמרה וכורכר .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת.
 $מרס( .ציור  : 2446צילום בעט׳  .) 940טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני(אנדמי).
שום תל־אביבי vense Eig
צמחים של בתי־גידול שונים מהנ״ל ובעלי צירוף סימנים
=» 37
שונה
העטיף פתוח לרווחה :צבע עלי־העטיף לבן ,לילך חיוור
או ורוד־ארגמני .גובה עמוד התפרחת  100-60ס״מ [לעתים
רחוקות ( 50-30 -) 25ס״מ ואז צבע השחלה ובסיסי הזירים
ארגמן כהה] :רוחב העלים  8-2.5ס״מ :אורך הזירים כמחצית
אורכם של עלי־העטיף.
( 4ר״ש) שרות בור ,קרקעות מעובדות וגם חורש וגריגה.
מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל:
בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן(בזל ת).
 $3מרס-אפריל( .ציור  .) 2447טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
שום שחור n L.
(ראה שם נרדף)
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* . 37העטיף אינו פתוח לרווחה :עלי־העטיף זקופים פחות או יותר,
=> 38
צבעם לבן או ירקרק לבן
 . 38גובה עמוד התפרחת אינו עולה על  10ס״מ .העלים שרועים
על הקרקע ,ארוכים מעמוד התפרחת .עלי־העטיף דמויי אזמל,
חדים .אורך הזירים כמחצית אורכו של העטיף .צמחי החרמון
והלבנון.
♦ (ר״ש) מדרונות של אבני־גיר בין בני־שיח קוצניים :רום
 2,800-1,700מ׳ .נדיר .החרמון.
 >$gמאי-יולי( .ציורים  .) 2455 , 2448טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני הררי.

שום הלבנון A. iibani Boiss.

2449

*  .38גובה עמוד התפרחת  40-15ס״מ .העלים קצרים מעמוד
התפרחת .עלי־העטיף מוארכים ,קהים בראשם .אורך הזירים
כ־  2/3מאורך העטיף.
♦ (ר״ש) בתה ושדות בור ,גבעות גיר וקרקע על בזלת.
מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,בקעת ים־המלח  :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $8פברואר-אפריל( .ציורים  : 2454 , 2449צילום בעט׳ .)975
טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
שום מזרחי A. orientale Boiss.

א ס פ ת

A sp a ra g u s

עשבים או שיחים ענפים ,דו־ביתיים או פוליגמיים ,בעלי קנה־שורש .העלים מנוונים וצורתם כקשקשים
קטנים ,מצוידים לפעמים בזיז או בקוץ בבסיסם  :הענפים המקוצרים והירוקים(פילוקלדים) ערוכים באגודות
(לעתים רחוקות יחידים) ,יושבים בחיקי הקשקשים ודומים כרגיל לעלים מחטניים או לקוצים (ציור
הפרח בעל מפרק .העטיף דמוי פעמון
הפרחים חר־מיניים ,לעתים רחוקות דו־מיניים  :עוקץ
במספר ,שווים זה לזהואינם בולטים
כדור ומחולק ל־  6אונות .האבקנים מפורדים6 ,
מתוך העטיף .בכל מגורה של השחלה  8-2ביציות :עמוד־העלי נימי :הצלקת מחולקת ל־ 3אונות.
הפרי ענבה.
.1

שוכות .מצוי .חוף הגליל,
לשת :השפלה ,הרי יהודה,

הפילוקלדים מוקשים ורוקרניים מאוד ,ערוכים אחד־אחד(לעתים
רחוקות  2או  3בקבוצה) ,אורכם  3-1ס״מ ולעתים עד 7-4
ס״מ ,עובים  2-1.5מ״מ .הפירות הבשלים שחורים או סגולים־
שחורים.
( +שיח ,מטפס) קרקעות חוליות וסלעים ,ערבות ומדבריות
עמק עכו ,חוף הכרמל,
צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
& מרס-מאי וספטמבר-נובמבר( .ציור  .) 2450טיפוס התפוצה :
דרום יפ־תיכוני וסהרו־ערבי.

אספרג אךך־עלים A. stipularis Forssk.

2450

* . 1הפילוקלדים דקים מהנ״ל אורכם אינו עולה על  2.5ס״מ .כמעט
כל הפילוקלדים ערוכים בקבוצות בנות  . 12-2הפירות הבשלים
=> 2
שחורים או אדומים

משפחת השושניים
 . 2הפילוקלדים נימיים ,רכים .העלים רמויי הקשקש חסרי זיז
בבסיסם .אורך עוקצי הפרחים עולה פי  2.5-2על אורך הפרח.
צמחים של בתי־גידול לחים .הפירות הבשלים אדומים.
( 4ר״ש) סבך בגרות נחלים ובביצות .מצוי .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהורה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת כית־שאן,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :עבר הירדן.
 38פבדואר-מאי( .ציור  .)2451טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
אספרג אךצ?שךאלי is Baker
*  . 2הפילוקלדים אשונים .צמחי בתה וחורש הפורחים בסוף הקיץ.
=> 3
הפירות הבשלים שחורים
 . 3הפילוקלדים באורך  ) 18-( 10-5מ״מ ,עבים כרגיל ובעלי זוויות,
בלתי שווים באורכם במידה ניכרת ומסתיימים באופן פתאומי
ב ק ק חום ,ערוכים כרגיל בקבוצות בנות ( 6-3לעתים רחוקות
יחידים או שנייס־שניים).
( 4ר״ש ,מטפס) .בתה וחורש ,בין סלעים .נ פ ק .חוף הגליל,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 38ספטמבר-נובמבר( .ציור  : 2452צילום בעט׳  .)945טיפוס
התפוצה :דרום ומזרח יט־תיכוני.
אספרג החרש L.

*  . 3הפילוקלדים באורך  ) 10-( 8-3מ״מ ,דקים ,דמויי מחט ,שווים
או כמעט שווים באורכם ,ערוכים  12-4באגודה ,מסתיימים
בחוד צהוב קצר מאוד.
( 4ר״ש ,מטפס) .חורש ,סלעים .נדיר .בקעת חולה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,אדום.
 38אוגוסט-ספטמבר( .ציור  .) 2453טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אספרג חד is L.
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ע צ ב תי ת Ruscus
שיחים זקופים דו־ביתיים ,בעלי קנה־שורש .העלים זעירים ,קרומיים
ודומים לקשקשים  :הענפים הצעירים (הפילוקלדים) היוצאים מחיקי
העלים ,דומים לעלים ,ירוקים ,גלדניים .הפרחים נמצאים על העורק
הראשי של הפילוקלד באמצעו .עטיף הפרח בן  6עלים חפשיים
ואינו נשיר .הפרח האבקני מכיל  3אבקנים שזיריהם מאוחים
לצינור :בפרח העלייני מהווים זירי האבקנים המנוונים צינור סביב
העלי .השחלה בת מגורה אחת ושתי ביציות .הפרי ענבה עסיסית,
בעלת  2-1זרעים.
♦ (ב״ש) צל חורש ,על פי רוב בין טרשים .מצוי .השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון :בקעת חולה :הגולן.
מרס-מאי( .ציור  : 2456צילום בעט׳  .)965טיפוס התפוצה:
!־תיכוני .מוגן על ידי החוק !

עצבונית החרש R. acuieatus L.
קיסוסית Smilax
שיחים מטפסים דו־ביתיים בעלי שיכים בדרך כלל ,בעלי קנה־שורש.
העלים דמויי לב ,עם זוג קנוקנות על הפטוטרת .הפרחים ערוכים
בתפרחות .הפרח האבקני בנוי עטיף כותרתי בן  6עלים הנושר אחר
הפריחה ,ומכיל  6אבקנים  :הפרח העלייני עשוי עטיף שאינו נושר
אחרי הפריחה ,מכיל אבקנים מנוונים ועלי בעל  3צלקות יושבות.
השחלה בת  3מגורות :הצלקות כפופות ,נשירות .הפרי ענבה כדורית
אדומה בעלת  3-1זרעים כדוריים.
♦ (ר״ש ,מטפס או משתרג) .בתה ,חורש ,יער או שרידיהם .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 #אוקטובר-ינואר( .ציור  : 2457צילום בעמ ׳  966ובעמ׳ .)974
טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
קיסוסית קוצנית

??שפחת הנןקיםיים

S. aspera

amaryllidaceae

ד .פירות

עשבים רב־שנתיים קירחים ,בעלי בצל או קנה־שורש :קליפות הבצל חומות על פי רוב .העלים שטוחים,
דמויי סרגל או רצועה ,מרוכזים כרגיל בבסיס הגבעול .התפרחת סיומית (צימוסית) על פי רוב ,דמוית
אשכול־סוכך או הפרחים יחידים :בבסיס התפרחת מתחל קרומי .הפרחים דו־מיניים ,נכונים על פי
רוב .העטיף כותרתי ,בעל  6עלים הערוכים ב־ 2דורים .אבקנים  : 6הזירים חופשיים וקבועים בראש
השחלה או על צינור העטיף ,או בסוגים אחדים — מאוחים ומהווים עטרה .השחלה תחתית ,בעלת 3
מגורות :עמוד־עלי  : 1הצלקת בעלת  3אונות או דמוית גולה .הפרי הלקט.
 . 1הגבעול נושא עלים ירוקים .הפרחים חסרי עטרה ,צבעם לילך או כחול.
=» עט׳ ? 805חלית Ixiolirion
כתום או צהוב=>2
נו נושא עלים ירוקים .צבע הפרחים לבן,
 .2הפרחים חסרי עטרה ,צבעם כתום או צהוב.
=> עט׳  803חלמונית stembergia
צהוב=>3
רחים בעלי עטרה .צבע עלי־העטיף לבן ,קרם או
במפרצים בין השיניים.
קנים קבועים על שפת העטרה
=> עמ׳  804חבצלת Pancratium
*  . 3העטרה תמימה ,חרוקה או בעלת אונות בלתי רגולריות .האבקנים קבועים מתחת לעטרה על גבי
צינור העטיף.

=> עמ׳  803נךקיס Narcissus

משפחת הנרקיסיים
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חלמוינית Sternbergia
צמחים רב־שנתיים בעלי בצל .העלים ועמוד הפרחים עטופים בבסיסם בעלה תחתי קרומי דמוי צינור
הפרחים  2-1בראש העמוד ומופיעים כרגיל לפני העלים ,צבעם צהוב או כתום .העטיף דמוי משפ
או פעמון ,בעל צינור ו־  6אונות .האבקנים  , 6קבועים בראש צינור העטיף ,שלושה מהם קצרין
מהשאר! הדרים ארוכים מהמאבקים .הצלקת בעלת  3אונות .ההלקט נפתח באופן בלתי רגולרי או אי1
נפתח .הזרעים כדוריים כמעט ,בעלי קרונקולה.

 . 1רוחב אונות העטיף אינו מגיע ל־ 5מ״מ! צבע העטיף צהוב.
העלים צרים ,רוחבם  4-2מ״מ.
( +ר״ש) בתה ,סלעים וצומח עשבוני .נדיר .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! הגלבוע! הגולן.
& ספטמבר-נובמבר( .ציור  .)2458טיפוס התפוצה  :ימ־תיכוני.
חלמונית זעירה s . coichicifiora Waidst. et Kit.
=> 2
* . 1רוחב אונות העטיף  0 1״מ לכל הפחות
’  .2אורך אונות העטיף גדול פי  4-2מאורך הצינור! צבע העטיף
 7׳ מ ב ע החלמון .העלים בעלי פס לבנבן במרכזם .הפרחים
ממדעים לפני העלים ( ב א ^ .
♦ (ר?ש) גנים .נדיר .הרי יהודה (ירושלים).
& אוקטובר( .ציור  .)2459טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
יתכן שצמח זה ׳הוכנס לא  pכצמח נוי תרבותי.
חלמונית צהנ ה S. lutea (L.) Sprengel
*  . 2אונות העטיף ארוכות ,אורכן שווה לאורך הצינור או קצר ממנו
במקצת! צבע העטיף כצבע החלמון .העלים חסרי פס אמצעי
לבנבן .הפרחים גדולים ונאים ומופיעים לפני העלים.
♦ (ר״ש) בתות ,חורש סלעים וערוצים סמוכים בערבות .נדיר,
גרל בכתמים .השרון! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון,
הרי יהודה ,הר הנגב! הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
החרמון ,הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& ספטמבר-נובמבר( .ציור  ! 2460צילום בעט׳  .) 947טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
חלמונית גרולה S. clusiana (Ker-Gawler) Sprengel
(ראה שם נרדף)

נן קי ס Narcissus
צמחי בצל רב־שנתיים .העלים דמויי סרגל ועמוד הפרחים עטופים בבסיסם בעלה תחתי קרומי דמוי”
צינור! התפרחת מורכבת מקבוצה של °°- 1פרחי ם ,שבבסיסה מתחל קרומי .הפרחים ריחניים לפעמים,
נישאים על עוקצים .העטיף דמוי מסמר ובעל עטרה(ציור  ,)2462צבע עלי־העטיף לבן או צהוב .האבקנים
 , 6קבועים על צינור העטיף מתחת לעטרה! המאבקים מחוברים אל הדר באמצעם .השחלה בעלת 3
מקצועות .ההלקט נפתח ב־ 3קשוות .הזרעים שחורים.
 . 1העמוד נושא  15-3פרחים ,ריחניים מאוד ,צבעם לבן .צבע
העטרה צהוב או כתום .עלי הצמח מופיעים עם הפרחים או
לפניהם ,מספרם עולה על  . 2האבקנים בעלי זירים קצרים
וערוכים ב־ 2דורים על חלקו העליון של צינור העטיף .אורך
עמור־העלי שונה בצמחים שונים ,באחדים קצר ומסתיים מתחת
ל־ 2הדורים של המאבקים ,באחרים ארוך ומסתיים בין 2
הדורים של המאבקים.
♦ (ר״ש) שדות לחים על קרקע כבדה ,כיסי קרקע בסלעים.
נפוץ ומרובה .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון,
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הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר
שומרון :ערבות הירדן; החרמון ,הגולן.
אוקטובר-פברואר( .ציור  : 2462צילום בעמ׳  .) 973טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק ! בגינות שבגלילות הים־תיכוניות מגדלים
זן טריפלואידי ,בעל פרחים מלאים ומאבקים עקרים :והוא
מתרבה רק על ידי התפצלות הבצל.

נךקיס מצוי N. tazetta L.
* . 1העמוד נושא ( 2)- 1פרחים .צבע הפרחים לבן ,צבע העטרה
כתום .עלי הצמח ,מופיעים אחרי סיום הפריחה ,מספרם . 2-1
האבקנים ערוכים ב־ 2דורים ,התחתונים בעלי זירים ארוכים ומ 
אבקים המגיעים לאמצע צינור־העטיף ,העליונים כמעט יושבים
בלוע צינור העטיף.
♦ (ר״ש) כורכר וקרקעות שונות .נדיר .חוף הכרמל ,השרון:
הגליל התחתון.
& נובמבר-דצמבר( .ציור  : 2463צילום בעמ ׳  .)973טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

נךקיס אפיל N. serotinus L.

חבצלת Pancratium
צמחי בצל רב־שנתיים .העלים דמויי הסרגל ועמוד הפרחים עטופים בבסיסם בעלה תחתי קרומי דמוי
צינור .הפרחים לבנים ,גדולים ,כרגיל ריחניים ,נישאים על עוקצים וערוכים בסוכך העטוף בבסיסו במתחל
קרומי .העטיף דמוי משפך ,בעל צינור ו־ 6אונות שוות .זירי האבקנים מורחבים ,מאוחים זה אל זה
ויוצרים יחד עטרה משוננת ורמוית פעמון ,לכל זיר שן מכל צר .השחלה בעלת ביציות מרובות:
עמוד־העלי נימי ,הצלקת מחולקת ל־ 3אונות קצרות .הזרעים שחורים ,מצולעים או מכונפים.
 . 1אורך העטיף  4-2.5ס״מ .הפרחים אינם ריחניים .העלים ירוקים,
בעלי פס אורך לבן ,מופיעים אחרי הפרחים .צמחי סלעים בבתה
היס־תיכונית .הזרעים מופצים על ידי נמלים.
♦ (ר״ש) בתה על סלעים .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון  :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
* °■4הרי יהודה :החרמון ,הגולן.
& ספטמבר-נובמבר :הופעת העלים בדצמבר( .ציור : 2464
צילום בעמ׳  .) 970טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

חבצלת קטנת־פרחים P. parvifiorum Deiile
* . 1העטיף ארוך מהנ״ל :העלים חסרי פס אורך לבן :צמחי קרקעות
2
חוליות
 . 2העלים שזורים במידת־מה ,מופיעים זמן קצר אחרי הופעת
הפרחים ,רוחבם  ) 30-( 12-10מ״מ ,הפרחים ריחניים .צמחים
של חולות חוף הים ,זרעיהם שחורים ,בעלי רקמה ספוגית
ומופצים על ירי גלי הים והרוח.
♦ (ר״ש) חולות חוף הים ,גדל ברצועה הנתונה לריסוס מי־
הים .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הברמל ,השרון ,פלשת.
<&׳ אוגוסט-אוקטובר( .ציור  : 2465צילום בעמ׳  .)970טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק י

חבצלת החוף P. maritimum L.

משפחת הנרקיסיים
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*  . 2העלים מופיעים אחרי גמר הפריחה ,צורתם כצורת בורג ,רוחבם
 9-4מ״מ .צמחים של חולות המדבר ,ורעיהם מופצים על ידי
הרוח.
♦ <ר״ש) חולות המדבר .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב •,בקעת יס־המלח ,הערבה •,אדום.
& ספטמבר־אוקטובר; העלים מופיעים במרס( .ציור .)2466
טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
מוגן על ידי החוק !
חבצלת הנגב P. sickenbergeri C. et W. Barbey

פחלית Ixiolirion
צמחי בצל רב־שנתייס .הגבעול נושא עלים דמויי סרגל וארוכים,
בסיסו עטוף בנדנים קרומיים .התפרחת אשכול או מכבד ,נושא
פרחים יפים .העטיף דמוי משפך ,חסר עטרה ,צבעו לילך או
כחול ,אורכו  4-3ס״מ .האבקנים  ,6קבועים על בסיס עלי־העטיף,
 3מהם ארוכים מהשאר .הביציות מרובות .ההלקט נפתח ב־3
קשוות.
♦ (ר״ש) קרקעות לס וחול בערבות ,טרה־רוסה בבתות ,בתות
כר־קוציות .מצוי .הגליל העליון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 2467צילום בעט׳  .) 943טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
פחלית ההרים I. tataricum (Pallas) Herbert
(ראה שם נרדף)

מעזפחת הטמוסץם

dioscoreaceae

פי רובדו־ביתיים' ,העלים
מטפסים או שיחים ,על פי רוב בעלי פקעת מוארכת ,על
מלווים בחפה .העטיףאינו
ויי לב .הפרחים קטנים ,נכונים ,על פי רוב חד־מיניים,
נשיר .הפרחים האבקניים בעלי  6אבקנים .השחלה תחתית .הפרי הלקט או ענבה.

Tטמוס Tamus
עשבים רב־שנתיים מטפסים ,רו־ביתיים ,בעלי פקעת מוארכת .העלים מסורגים ,דמויי לב .הפרחים
חד־מיניים ,מלווים בחפה וחפית בבסיסם ,ערוכים בא שכולות או בשבולים בחיקי עלים :התפרחות
האבקניות מרובות פרחים וארוכות מהתפרחות העלייניות .הפרחים העלייניים יחידים לפעמים .הפרח
האבקני עשוי עטיף דמוי פעמון בעל  6אונות שוות 6 ,אבקנים הקבועים בבסיס העטיף ושריר קצר
של עלי :הפרח העלייני עשוי עטיף קצר בעל  6אונות זעירות ,שרידי אבקנים מנוונים (לפעמים)
ועלי בעל עמור־עלי המחולק ל־ 3צלקות מורחבות ,מחולקות ל־  2וכפופות אחורנית .הפרי ענבה
בשרנית ,המכילה זרעים עגלגלים אחרים.
 . 1אורך הגבעולים אינו עולה כרגיל על  1מ׳ .פטוטרת העלה
קצרה ואינה עולה על  3ס״מ .הפרחים יושבים :החפה והחפית
דמויי ביצה :הפרחים האבקניים ריחניים .צבע העטיף לבן או
לילך .הענבה מוארכת ,צבעה אדום.
( +ר״ש) חורש ,בתה וצומח עשבוני בין סלעים .מצוי .השרון :
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
 $8דצמבר-ינואר( .ציור  : 2468צילום בעמי  .)971טיפוס
התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
טמוס מזרחי j f T. orientalis Thiebaut־ ב .תפרחת 2468
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משפחת הטמוסיים
הגבעולים ארוכים ומגיעים באורכם ל־ 4מ׳ .פטוטרת העלה
ארוכה מהטרף או שווה לו באורכה .הפרחים נישאים על
עוקצים ,ערוכים באשכולות :החפה והחפית דמויי סרגל  :האש 
כולות האבקניים מרובי פרחים ,ארוכים מהעלה .צבע העטיף
צהוב־ירקרק .הענבה כדורית כמעט ,צבעה אדום או לפעמים
צהוב.
( 4ד״ש) חורש ,בתה וצומח עשבוני .מצוי .חוף הכרמל:
צ!הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
 1י הו ד ה :בקעת חולה ,הגלבוע :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-אפריל( .ציור  .)2469טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
טמום מצוי T. communis L.
ר .פרח

מ שפחת האירוסי-ים

iridaceae

י עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש ,בצל או פקעת .העלים מסורגים ,כרגיל ערוכים ב־ 2טורים וחופפים
זה על זה בבסיסיהם .הפרחים דו־מיניים ,נכונים או בלתי נכונים ומלווים חפים .העטיף כותרתי ,בן 6
עלים או אונות ,שווים זה לזה או בלתי שווים .האבקנים  , 3קבועים בבסיס עלי־העטיף או אונותיו
החיצוניים :המאבקים בעלי  2לשכות הנפתחות כלפי חוץ .השחלה תחתית או תחתית למחצה ,בת
 3מגורות וביציות מרובות .עמוד־העלי מחולק ל־ 3סעיפים תמימים או גזורים ,לפעמים כותרתיים.
הפרי הלקט קדומי או גלדני ונפתח על ידי  3קשוות.
•1
*. 1
.2
*.2
.3
*.3
.4

=> עט׳  816סיפן Gladiolus
* ™ י בלתי נכיז־ בעל צינור " י י •
=> 2
העטיף נכון
=> 3
סעיפי עמוד־העלי נימיים ,לא כותרתיים .אונות העטיף שוות פחות או יותר
סעיפי עמוד־העלי כותרתיים .האונות החיצוניות של העטיף שונות במידה ניכרת מהאונות הפנימיות
=> 4
צינור העטיף ארוך מאונות־העטיף.
=> עט׳  813פךפם Crocus
צינור העטיף קצר מאוד ,קצר בהרבה מאונות־העטיף.
=> עמ ׳  812רומוליאה Romulea
( )2צמחים בעלי בצל או קנה־שורש .העטיף בעל צינור.
=> עט׳  807אירוס Iris
י
השחלהישנו מקור עקר ועליו נישאים כל שאד חלקי
בראש
העטיף חסר צינור.
הפרח.
=־> עט׳  806אחיאירוס Gynandriris

אחיאירוס Gynandriris
צמחים רכ־שנתיים כעלי פקעת :הפקעת עטופה בקליפה רשתית .העלים והגבעול עטופים בעלים תחתיים
קרומיים! עלים ירוקים  , 2-1דמויי סרגל ,צרים וארוכים; הגבעול מסועף וכל ענף נושא תפרחת בת פרחים
מעטים עטופה במתחל .הפרחים נפתחים בצהרים ונובלים לקראת ערב .העטיף חסר צינור ,אך דומה
לעטיף אירוס :שלוש האונות החיצוניות בעלות ציפורן זקופה וטרף מפושק או נטוי לאחור! שלוש
מפושקות .האבקנים  , 3מהודקים אל צרם התחתון של
יותר ,זקופות או
בחלקם התחתון .השחלה בעלת מקור ארוך בראשה
 2471ב); הדרים מאוחים
־ נישאים כל שאר חלקי הפרח :עמוד־העלי מחולק ל־ 3סעיפים כותרתיים .ההלקט קרומי ,שקוף.
צים מרובים ,כהים ונראים דרך קליפת ההלקט השקופה.
ף פנימי
 . 1הפרחים קטנים (עד  2ס״מ) ,צבעם כחול־אפור .אורך עלי־
העטיף החיצוניים  )20-( 15-10מ״מ ,רוחבם  5-4מ״מ .העלה
יחיד לעתים קרובות.
♦ (ר״ש) שדות חול מיוצב .נדיר .צפון הנגב.
 $8מרס-אפריל( .ציור  : 2470צילום בעט׳  .)967טיפוס הת
פוצה :מזרח יפ־תיכוני וסהרו־ערבי.
ב.עלה־עטיף חיצוני
אחיאירוס קטן G. monophyiia Kiatt

משפחת האירוסיים
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* . 1הפרחים גדולים יותר ,צבעם כחול חיוור או כהה ,סגול או
ארגמן .אורך עלי־העטיף החיצוניים  40-20מ״מ ,רוחבם 12-8
.
מ״מ .מספר העלים . 2
 1עמוד־על׳
כ.
( 4ר״ש) בתה ,ערבות ,מדבריות ושדות בור .נ פ ק .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מרבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב,
אדום.
ינואר-אפריל( .ציור  : 2471צילום בעמ׳  .)929טיפוס הת 
פוצה :ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
אחיאירוס מצוי G. sisyrinchium (L.) Pari.
(ראה שם נרדף)

אירוס Iris
צמחים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש או בצל .העלים עוטפים זה את זה בבסיסיהם,
חרב ,או מרזביים ,או בעלי  4מקצועות .הפרחים דו־מיניים ,נכונים ,גדולים ומושכים את העי
במתחל .העטיף בעל צינור ו־ 6אונות 3 :האונות החיצוניות זקופות או מפושקות או נטויות לאו_____ ...
בצורתן מ־ 3האונות הפנימיות ,הזקופות על פי רוב( .ציור  2473ב ,ג) האבקנים  , 3קבועים בבסיס האונות
החיצוניות של העטיף ומהודקים אל צדם התחתון של סעיפי עמוד־העלי־הכותרתיים (ציור : 02473
הצלקות נמצאות בצד החיצוני התחתון של סעיפי עמור־העלי שהם בעלי  2אונות בראשם (ציור .02473
הפרי הלקט בן  3מגורות .הזרעים מרובים ,כדוריים או מזוותים ,לפעמים בעלי קרונקולה.
כל מיני האירוס מוגנים על ידי החוק !
 . 1העלים בעלי  4מקצועות ,ישרים וזקופים ,עובים  6-3מ״מ,
מספרם  ) 3-( 2-1צמחים בעלי בצל :הקליפות החיצוניות של
י=> 2
* . 1העלים אינם בעלי  4מקצועות :מספרם  4או יותר .צמחים
בעלי קנה־שורש ,ואם בצלי בצל הרי הקליפות החיצוניות של
=> 3
 . 2אורך האונות החיצוניות של העטיף ( ) 5-( 4.5-4 )- 3.5ם״מ:
ציפורן האונה בעלת עורקים ירוקים בצדה החיצוני :טרף
האונה בעל עורקים וחסר כתמים כהים.
( 4ר״ש) בתה סלעית ,בין אבנים .נדיר מאוד .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,הרי יהודה :מדבר שומרון :הגולן.
& דצמבר-פברואר( .ציור  : 2472צילום בעמ׳  .) 942טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
אירוס הסרגל I. vartanii Foster

* .2

.3

*.3

אורך האונות החיצוניות של העטיף (  6-5 )- 4.5ס״מ :ציפורן
האונה חסרת עורקים ירוקים בצדה החיצוני :טרף האונה בעל
עורקים וכתמים כהים.
( 4ר״ש) מקומות סלעיים בחורש .נדיר מאוד .הגליל העליון :
החרמון ,הגולן.
 $3ינואר-פברואר( .ציור  .) 2473טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
אירוס הלבנון I. histrio Reichenb. fil.
ד .צמוד־עלי ואבקן
( ) 1צמחים בעלי בצל .עלי־העטיף הפנימיים מ פ ו ש ק י ם אן
=> 4
נטויים לאחור ,קטנים מעלי־העטיף החיצוניים
צמחים בעלי קנה־שורש .עלי־העטיף הפנימיים זקרפ ים או
נטויים פנימה בחלקם העליון ,גדולים מעלי־העטיף החיצוניים,

ג .עלר־עטיף

2473

מ ש פ ח ת ה אירוסיים
.4

I
^. 5

»

> .5

או אם קטנים מהם הרי אלה צמחי מים או צמחי ביצות ■=> 7
האונות של סעיפי עמוד־העלי חדות או מחודדות ,ארוכות
במידה ניכרת מרוחבן .עלי־העטיף החיצוניים בעלי עורקים
רחבים ונקודות או כתמים מוארכים ,על רקע בהיר ,לפעמים
בעלי כתמים ונקודות בלבד :לאורך עלי־העטיף החיצוניים
עובר פס אמצעי צהוב ,אך לא כרבולת מורמת צהובה => 5
האונות של עמוד־העלי קהות ,מעוגלות ,אורכן שווה לרוחבן.
עלי־העטיף החיצוניים בעלי עורקים אך חסדי כתמים ,לאורך
הטרף שלהם עוברים פס אמצעי צהוב וגם כרבולת (רכס)
=> 6
צהובה קצרה
צבע הכתמים והעורקים על טרף עלי־העטיף החיצוניים לבן־
צהבהב או ירקרק או תכלת חיוור .מספר העלים  , 6-5רוחבם
 2ס״מ .קליפות הבצל נמשכות רק במקצת מעל לבצל.
( 4ר״ש) בתה .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,מדבר שומרון :הגולן ,הגלעד.
& ינואר-פברואר( .ציור  : 2474צילום בעמ׳  .)967טיפוס
התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
אירוס אךצישיראלי I. palaestina (Baker) Boiss.

צבע הכתמים והעורקים על טרף עלי־העטיף החיצוניים אדגמן.
העלים  , 5-4רוחבם  16-5מ״מ ,והם גליים .קליפות הבצל
נמשכות במידה רבה מעל לבצל.
( 4ר״ש) גבעות א ק־ תו ל וסלעי גיר :חכרת לענת המדבר.
נדיר .אדום (בסביבות פטרה).
* ינואר-פברואר( .ציור  .) 2475טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
אירוס אדום I. edomensis Sealy
עלה־עטיף
חיצוני

 )4( .6גובה הצמח  40-15ס״מ .מספר העלים בצמחים פורחים
 . 12-8צבע הפרח תכלת־אפרפר או לבן כמעט .באמצע הטרף
של עלי־העטיף החיצוניים ישנה כעין כרבולת צהובה חיוורת
שאינה מוקפת שטח צהוב ,אורכה  0 1״מ.
♦ (ר״ש) גבעות אבניות .נדיר .מואב ,אדום.
 >§3ינואר-פברואר .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
אירוס אקזה I. aucheri (Baker) Sealy
*  .6גובה הצמח  15-7ס״מ .מספר העלים בצמחים פורחים . 7-5
צבע הפרחים תכלת חיוור ,לילך חיוור או לבן כמעט .באמצע
הטרף של עלי־העטיף החיצוניים ישנו שטח שצבעו צהוב
^ כחלמון הביצה ,במרכזו כרבולת שצבעה כנ״ל וסביבו שפה
^ לבנה.
( 4ר״ש) מדרונות סלעיים  :חברות לענת המדבר חוגן השיח :
רום  1,000-500מ  /נדיר .מערב הנגב ,הר הנגב :מרכז הערבה:
מואב ,אדום.
& ינואר-פברואר( .ציור  : 2476צילום בעמ׳  .)942טיפוס
התפוצה :מערב אירנו־טורני(אנדמי).
אירוס עד הו I. regis-uzziae Feinbrun
(ראה שם נרדף)
=> 8
 ) 3( . 7עלי־העטיף החיצוניים חסרי פס שערות (־זקן)

ם
האירוסיים
משפחת
עלי־העטיף החיצוניים בעלי פס שערות(־זקן) לאורכם =־> 10
הגבעול מסועף ,נושא פרחים אחדים ,בבסיסו אין סיבים
דוקרניים .עלי־העטיף החיצוניים צהובים ,בעלי כתם אמצעי
כהה יותר .גובה הצמח ( 150-70)- 50ס״מ .קנה־השורש עבה
מאוד.
( 4ר״ש) מים ,ביצות ,תעלות .מצוי .בקעת חולה.
> אפריל-מאי( .ציור  .) 2477טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
83
ים־תיכוני ואירנו־טורני.
אירוס ענף !udacorus L.
הגבעול אינו מסועף ,נושא פרח יחיד ,ובעל סיבים דוקרניים
בב סיסו( הללו נוצרים מנ תי עלים ישנים בבסיס הצמח) =*> 9
טרף עלי־העטיף החיצוניים ,הצהובים ,בעל כתם בצבע כתום.
צמחי ביצות.
( 4ר״ש) ביצות .נדיר .עמק עכו ,השרון :הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,שומרון :בקעת כנרות :הגולן.
& ינואר־פברואר (מרס)( .ציור  .) 2478טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.
אירוס הפצות int-duffii Baker

* .9

טרף עלי־העטיף החיצוניים ,הצהובים ,בעל כתם בצבע ארגמן.
צמחי קרקעות בזלת יבשות.
( 4ר״ש) קרקעות בזלת יבשות .נדיר .הגולן.
& פברואר־מרם .טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
אירוס פהה־פתם lanosticta Bornm.

 )7( . 10עמוד הפרחים אינו מסועף ונושא פרח יחיד .שערות
ה ״ז ק ך פזורות על חלקם הבסיסי של עלי־העטיף החיצוניים.
=» 11
הזרעים בעלי קרונקולה
* . 10עמוד הפרחים מסועף ונושא פרחים אחדים .ה ״ז ק ך צר,
דמוי סרגל ונמצא על קו האורך (האמצעי) של עלי־העטיף
=ג> 19
החיצוניים .הזרעים חסרי קרונקולה
 . 11צמחי חולות של הנגב .העלים דמויי מגל ,רוחבם  6-4מ״מ,
אורכם כ־  1/2-1/3של אורך עמוד הפרחים .צבע הפרחים
לילך או סגול .צבע עלי־העטיף הפנימיים לילך אחיד :צבע
עלי־עטיף החיצוניים לילך כהה יותר או סגול ,בלי נקודות
או עורקים ניכרים :צבע ה ״ז ק ך שחור כמעט .קנה השורש
בעל שלוחות דקות ,צבעו וצבע השורשים אדמדם.
( 4ר״ש) חול מיוצב ,כרגיל בחברת לענה חד־זרעית או
בחברת נואית קוצנית .נפוץ במקום גידולו .צפון הנגב ,מערב
הנגב.
& פברואר-מרס( .ציור  : 2479צילום בעמ׳  .)929טיפוס
התפוצה :סהרו־ערבי(אנרמי לישראל וסיני).
מוגן על ירי החוק !
אירוס הנגב riae w . Barbey
=> 12
* . 11צמחים שונים מהנ״ל
 . 12צבע העטיף ארגמן ,חום־ארגמן או שחור כמעט (עלי־עטיף
צהובים מופיעים לפעמים בצמחים חסרי אנתוציאן) :צבעם
של עלי־העטיף הפנימיים שווה כמעט לצבעם של החיצוניים,
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משפחת האירוסיים
§>jgj
*. 12

. 13
*. 13
. 14

2481

2482

לעתים קרובות בהיר יותר והם בעלי עורקים כהים או נקודות
=> 13
כהות זעירות צפופות
העטיף בעל  2צבעים ניכרים! עלי־העטיף הפנימיים חיוורים
מאיד ,כעלי עורקים׳(ולפעמים גם נקודות) שצבעם לילך
חיוור ,סגול חיוור ,על רקע לבן כמעט! עלי־העטיף החיצוניים
כהים יותר ,בעלי דגם עורקים ונקודות או כתמים על רקע לבן
=> 17
או קרם
העלים מגיעים עד לבסיסו של מתחל התפרחת או אף גבוה
=> 14
מזה ,רוחבם  2-1ס״מ ,זקופים על פי דוב
העלים אינם מגיעים עד לבסיס המתחל ,רוחבם קטן מ־ 1ס״מ
=> 15
על פי רוב ,כרגיל דמויי מגל
גודל העטיף  12-10ס״מ (צינור העטיף והשחלה אינם לקוחים
בחשבון) ,אורכו גדול מרוחבו! עלי־העטיף החיצוניים והפ 
נימיים מכוסים נקודות זעירות וצפופות על רקע חיוור! צבע
עלי־העטיף החיצוניים ארגמן ,צבע הפנימיים ארגמן כהה
יותר או כצבע הערמון :ה ״ז ק ך עשוי שערות שצבען ארגמן
כהה או לבן או צהוב בבסיסו וכהה בקדקוד .גובה הצמחים
 50-40ס״מ.
( 4ר״ש) טרה־רוסה ,פאות שדות ומורדות סלעיים .גדולים.
נדיר ,אך גדל בציבורים גדולים .שומרון ,הגלבוע! מדבר
שומרון! הגולן.
&י מרס-אפריל( .ציור  ! 2480צילום בעט׳  .)929טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני(אנרמי).
מוגן על ידי החוק !
אירוס הגלניע I. haynei Baker

* . 14העטיף קטן יותר ,אורכו כרוחבו ,צבעו אחיד פחות או יותר,
חום או שחור כמעט ,או ארגמן כהה ,לפעמים בעל עורקים
צפופים אך ברורים ובעל נקודות .גובה הצמח  30-20ס״מ.
( 4ר״ש) גבעות לס וקירטון! בתה של שלהבית קצרת־
שיניים ,נואית קוצנית ,קפודן בלנש ,צמר מפוצל .מצוי .צפון
הנגב! בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה! דרום
הגולן ,הגלעד.
& אפריל( .ציור  ! 2481צילום בעמ׳  .)929טיפוס התפוצה:
מערב אירנו־טורני(אנדמי).
מוגן על ירי החוק י
אירוס שחום I. atrofusca Baker
( ) 13צמחי הקרקעות הקלות של מישור החוף (כורכר ,חול־
חמרה) .עלי־העטיף החיצוניים בעלי ״זקן״ על גבי רקע צהוב,
עשוי שערות צהובות כהות בקצותיהן! ציפורן עלי־העטיף
החיצוניים צהובה בצדה החיצוני! צבע העטיף חום ערמוני.
קנה־השורש דק ,בעל שלוחות דקות שעובין אינו מגיע כרגיל
ל־ 1ס״מ .העלים דמויי מגל.
( 4ר״ש) גבעות כורכר וחול־חמרה .נדיר אך מופיע בציבורים
גדולים .השרון ,פלשת.
&י ינואר-אפריל( .ציור  ! 2482צילום בעט׳  .)929טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני(אנדמי).
בגלל בנייה מואצת במקומות גידולו ובהיותו צמח אנדמי
בארץ ,ישנו חשש להשמדתו הגמורה .מוגן בשמורות טבע
אחדות .מוגן על ידי החוק !
אירוס האךגמן atropurpurea Dinsmore .1
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*. 15

. 16
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. 17

צמחי הר הנגב ,עמון ,מואב ואדום .ה ״זקך מופיע על רקע
כהה או על רקע שצבעו קרם ,צבע שערותיו שונה! ציפורן
עלי־העטיף החיצוניים אינה צהובה בצדה החיצוני => 16
צמחים של שדות בור וערבות בעמון ומואב ,גובהם כרגיל
 40-30ם״מ .רוחב העלים  9-8מ״מ .קנה־השורש עבה למדי
וחסר שלוחות .צבע העטיף חום כהה עד שחור כמעט.
♦ (ר״ש) שדות בור ,ערבות .נדיר .עמון(אס־סל ט) ,מואב.
& אפריל( .ציור  .) 2483טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני
(אנדמי).
אירוס שחרחר I. nigricans Dinsmore
צמחי מדבר אדום והר הנגב ,גובהם כרגיל  0 25-20״מ .העלים
דמויי מגל ,רוחבם  6-3מ״מ .קנה־השורש דק ,בעל שלוחות.
העטיף קטן מזה של אירוס שחרחר ,צבעו חוס־ערמוני או
ארגמן כהה ,לפעמים מופיעים צמחים בעלי פרחים צהובים.
( 4ר״ש) מישורי מדבר ,קרקעות חוליות נושאות חברות
יפרוק המדבר ,וחברת לענת המדבר החולית .נדיר .הר הנגב
(בעיקר בין ירוחם ודימונה ובמישור רותט־ימין) :אדום.
 $8מרס-אפריל( .ציור  ! 2485צילום בעט׳  929ובעמ׳ .) 945
טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני(אנדמי).
מוגן על ידי החוק !
אירוס ןריחם I. petrana Dinsmore
(ראה שם נרדף)
( ) 12עלי־העטיף הפנימיים בעלי נקודות ארגמן קטנות(בייחוד
ליד השפה) ועורקים עדינים שצבעם לילך או ארגמן  :עלי־
העטיף החיצוניים בעלי כתמים מוארכים (  3-2מ״מ) שצבעם
חום או חוס־אדמדם על רקע לבן או קרם ,שפתם הקדמית
של עלי־העטיף החיצוניים מורמת.
קנה־השורש בעל שלוחות דקות וארוכות.
( 4ר״ש) בתה ,קרקע אבנית :טרה־רוסה ,קרקע על בזלת,
ת חינ ה על קירטון רך .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון
(תבור ,גבעת המורה) :בקעת חולה ,הגלבוע :החרמון.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2484צילום בעט׳  .) 967טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
אירוס נצךתי . bismarckiana Regel
(ראה שם נרדף) a

2484
א .קנה־שורש
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* . 17עלי־העטיף הפנימיים בעלי עורקים ,אך חסרי נקודות כמעט:
שפת עלי־העטיף החיצוניים אינה מורמת .קנה־השורש חסר
=> 18
שלוחות
עמוד הפרחים ארוך מהעלים .עלי־העטיף החיצוניים בעלי
עורקים וכתמים מוארכים שצבעם חוס־ארגמן.
( 4ר״ש) קרקעות על בזלת וכתות בין טרשי גיר .נדיר.
החרמון ,מרכז וצפון הגולן.
& אפריל־מאי( .ציור  .)2486טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני(אנדמי לישראל וסוריה).
מוגן על ירי החוק !
אירוס החרמון I. hermona Dinsmore
* . 18אורך עמוד הפרחים כאורך העלים .עלי־העטיף החיצוניים
כעלי עורקים ונקודות זעירות ,שצבעם ארגמן או אדמדם.
( 4ר״ש) בתה או צומח עשבוני על טרה־רוסה אבנית .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל ה ת ח תון(גב ע ת המורה) ,שומרון :בקעת
חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון.
אפריל־מאי( .ציור  : 2487צילום בעמ׳  .)967טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
מוגן על ידי החוק !
lortetii w . BarbeyI.
אירוס הדור
(ראה שם נרדף)
( ) 10צבע הפרחים סגול־חיוור .גובה עמוד התפרחת 120-100
ס״מ ,ארוך בהרבה מהעלים  :המתחל קרומי רק בחלקו העליון.
)ציפורן עלי־העטיף החיצוניים בעלת עורקים עבים שצבעם
י כצבע ארד על רקע לבן צבע ה ״ז ק ך זהוב :עלי־העטיף
)הפנימיים בהירים מהחיצוניים.
( 4ר״ש) שדות בור ,קרקעות טרשיות .נדיר כצמח בר.
אוכלוסיות בר :הגליל העליון ,הגליל ה תח תון(גבעת המורה):
החרמון (ברום  400מ׳) ,דרום הגולן .תרבותי :בבתי־קברות
של המוסלמים ,פליט תרבות.
& מאי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אירוס ארם־נהךים I. mesopotamica Dykes

* . 19צבע הפרחים לבן .גובה עמוד התפרחת  80-40ס״מ .ציפורן
עלי־העטיף החיצוניים בעלת עורקים שצבעם צהוב־ידקרק.
( 4ר״ש) תרבותי .מצוי .שתול בבתי־קכרות של המוסלמים.
 $3אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
אירוס לבנבן I. albicans Lange

ר 1מוליTא ה Rom ulea
צמחים רב־שנתיים בעלי פקעת העטופה בקליפות חומות .העלים דמויי סרגל ,מופיעים לפני הפרחים.
הפרחים נכונים ועטופים ב־ 2עלים (חפה וחפית) קרומיים או בעלי שפה קרומית .העטיף רמוי משפך,
בעל צינור קצר ו־  6אונות .האבקנים  , 3זקופים .עמור־העלי דק ,בעל  3צלקות המחולקות ל־  2אונות
כל אחת .הפרי הלקט הנפתח ב־ 3קשוות .הזרעים רבים ,כדוריים או מזוותים ,חומים.
 . 1צבע פנים העטיף ,לפחות ב־  1/4התחתון ,צהוב ,כתום או כעין
=־> 2
הלימון
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* . 1העטיף סגול ובעל עורקים כהים יותר ,בסיסו בלבד צהוב.
הזרעים מכוסים גבשושים וקמטים זעירים .צמחי חורש ויער
אורנים.
( 4ר״ש) חורש ויער .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל :הגולן,
הגלעד.
ינואר-מר-( 0אפריל)( .ציור  : 2488צילום בעמ׳  .) 940טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
ר 1מיליאה צידונית R. Phoenicia Mouterde

 . 2קליפות הפקעת קרומיות .העלים קצרים ,בקושי עולים על
גובה הגבעול בפריחה .העטיף ארוך כמעט פי  2מהחפה,
צבעו צהוב־כתום ב־  1/2-1/3התחתון ,סגול ובעל עורקים כהים
למעלה.
( 4ר״ש) ליד השלג הנמס .נדיר .החרמון.
& אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :מזרח ימ־תיכוני.
ר 1מ 1ליאת השלג R. nivalis (Boiss. et Kotschy) Klatt
*  . 2קליפות הפקעת גלדניות .העלים עולים בהרבה על גובה הגבעול
=> 3
בפריחה
 . 3אורך העטיף  3-2ס״מ ,גדול כמעט פי  2מאורך החפה :צבע
העטיף לילך או סגול ,לעתים רחוקות לבן ,צהוב בשליש עד
חצי מחלקו התחתון של העטיף .עמוד־העלי עולה בגובהו על
המאבקים.
( 4ר״ש) בתה וצומח עשבוני על קרקעות כבדות .נדיר .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד.
&> ינואר-מרם( .ציור  .)2489טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
רומוליאה סגלולית R. bulbocodium (L.) Sebastiani et Mauri
*  . 3אורך העטיף אינו מגיע ל־ 0 2״מ ,גדול רק במקצת מאורך
החפה :צבע העטיף לבן או כחול־חיוור ,צבע לוע העטיף לימון
או צהוב חיוור .עמוד־העלי אינו עולה בגובהו על המאבקים.
( 4ר״ש) בתה וצומח עשבוני על קרקע לחה .נדיר .הגליל
העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן.
פברואר-מרס( .ציור  .)2490טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואטלנטי.
ר 1מוליאה זעירה R. columnae Sebastiani et Mauri

פךפ’ם Crocus
צמחים רב־שנתיים בעלי פקעת .העלים ועמוד הפרחים הקצר עטופים ב־ 3־ 5עלים תחתיים צינוריים
קרומיים :העלים הירוקים דמויי סרגל ,כרגיל בעלי פס אורך לבן בצדם העליון .הפרח עטוף בבסיסו
בחפה צינורי ולעתים קרובות מלווה בחפית צרה .העטיף נכון ,דמוי משפך ,בעל צינור דק ו־ 6אונות.
האבקנים  , 3זיריהם קצרים מהמאבקים .השחלה חבויה מתחת לקרקע :עמוד־העלי מחולק למעלה
ל־ 3זרועות תמימות או מפוצלות .ההלקט נפתח על ידי  3קשוות .הזרעים רבים ,דמויי כדור או
ביצה ,לעתים קרובות בעלי קרונקולה.
כל מיני הפךכים מוגנים על ידי החוק י
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ג11.
פרח בחתך

 . 1צבע העטיף כתום .צבע הזירים והמאבקים צהוב .צמחים
הגדלים ליד הגבול הצפוני של ה א ח.
♦ (ר״ש) מדרונות טרשיים .נדיר מאוד .צפון־מורח הגליל
העליון.
 #דצמבר-ינואר( .ציור  .) 2491טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פופים חלמוני C. viteilinus Wahienb.

=» 2
* . 1צבע העטיף אינו כתום
 . 2צבע המאבקים והאבקה לבן או קרם :צבע הזירים צהוב .צבע
אונות העטיף ל בן( מ ל ב ד לוע העטיף שצבעו צהוב).
♦ (ר״ש) חורש אלון מצוי ואלון התולע בץ סלעים ,לעתים
על קרקע בזלת .נדיר .הגליל העליון :החרמון ,הגולן.
&י אוקטובר-דצמבר( .ציור  : 2492צילום בעט׳  .)971טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
פופים צהבהב C. ochroleucus Boiss. et Gaiil.

האונות והצינור

גסה

*  . 2צבע האבקנים צהוב ,כתום או אוגמן כהה .צבע אונות העטיף
אינו לבן ,ואם לבן מבפנים הוי העטיף בעל עווקים או
קווים מבחוץ שצבעם סגול או ארגמן כהה ,בייחוד ליד בסיס
=־> 3
 . 3זרועות עמוד־העלי תמימות או כמעט תמימות (אינן מסועפות
לסעיפים) ,דמויות יתר ,צבען כתום־אדמדם (לעתים רחוקות
צהוב) .מספר העלים ( , 17-6)- 5רוחבם  1מ״מ לכל היותר.
קליפות הפקעת עשויות כעין רשת עדינה ,חלקה כעין המשי
=> 4
*  . 3כל זרוע של עמוד־העלי מפוצלת לסעיפים אחדים ,צבען כתום
או צהוב .מספר העלים  , 7-3רוחבם ( 3-1.5) - 1מ״מ .קליפות
הפקעת קרומיות או עשויות סיבים גסים מקבילים או כעין רשת
־=־> 5
עמוד־העלי מסתעף לזרועות בלוע העטיף מתחת לבסיסי
המאבקים :זרועות עמוד־העלי ארוכות .אונות־העטיף דמויות
אזמל־הפוך צר ,בעלות פסי לילך־ארגמן על רקע לבן ,רוחבן
 7-3מ״מ .העלים מופיעים אחרי שהפריחה מסתיימת.
♦ (ר״ש) שדות בור .נדיר .מואב.
& נובמבר( .ציור  .) 2493טיפוס התפוצה :מערב אירנו־טורני.
פופים מואבי . moabiticus Bornm. et Dinsmore

עמוד־העלי מסתעף מעל לבסיסי המאבקים .אונות־העטיף
אליפסיות ,צבען לילך או סגול בהיר עם עורקים כהים יותר,
רו ח בן( 12-10)- 5מ״מ .העלים מופיעים לקראת סיום הפריחה.
♦ (ר״ש) מקומות גלויים בחורש ,בתה של סירה קוצנית:
רום  700מ׳ ומעלה .מצוי .הגליל העליון ,הרי יהודה (נדיר):
החרמון ,ה גו לן (נ פ ק) ,אדום.
& אוקטובר-נובמבר( .ציור  : 2494צילום בעט׳  .)971טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
פךפים נאה C. paiiasii Goidb.
(ראה שם נרדף)
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 )3( . 5העטיף לבן! כל אונות־העטיף ,או החיצוניות בלבד כעלות
עורקים או קווים סגולים בצדן החיצוני ,ביחוד בבסיסן .צבע
=> 6
*  . 5צבע העטיף לילך ,סגול בהיר ,או ורוד־ארגמני ,והעורקים כהים
י=נ> 7
 . 6צבע המאבקים ארגמן כהה ,צהוב לעתים רחוקות מאוד .קליפות
הפקעת קרומיות ,חלקות כעין המשי ,מתפצלות בבסיס לרצועות
צרות .רוחב העלים  2.5-2מ״מ ,ולאורכם פס לבן רחב.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה ,כרגיל על טרה־רוסה .נפוץ .חוף הגליל,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגלבוע!
הגלעד.
נובמבר-פברואר( .ציור  ! 2495צילום בעט׳  .)971טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

פרפם חרפי C. hyemalis Boiss. et Blanche
*  .6צבע המאבקים צהוב .קליפות הפקעת עשויות סיבים מקבילים
צפופים הנפרדים זה מזה בבסיס .רוחב העלים  1.5-1מ״מ,
ולאורכם פס דקיק לבן.
♦ (ר״ש) בתה ,לעתים קרובות על קרקע בזלת ,עד רום 1,225
מ׳ .מצוי .חוף הכרמל (על גבעות כורכר לאורך החוף) :הגליל
העליון! החרמון ,ה גו לן (נ פ ק) ,אדום.
 $3רצמבר-ינואר( .ציור  .) 2496טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.
פךפ C. aleppicus Baker IT (!? 0
(ראה שם נרדף)

 ) 5( . 7קליפות הפקעת רשתיות ,עשויות מסיבים הקשורים זה בזה
על ידי חיבורי רוחב! חורי הרשת מרובעים או דמויי מעוין,
=> 8
רחבים מעובי סיבי האורך
*  . 7קליפות הפקעת עשויות סיבים מקבילים ,המחוברים זה לזה על
ירי קשרי רוחב קצרים מאוד! חורי הרשת צרים מאוד ,דמויי
סרגל או מוארכים ,רוחבם אינו עולה על עובי סיבי האורך.
מבחינים בשני תת־מינים במין הזה:
א .תת־מין הךוךמון ( :)subsp. hermoneusצמחים נפוצים של
החרמון ברום  2,500-1,600מ׳ הפורחים בספטמבר-אוקטובר
(לעתים רחוקות עד נובמבר) .קליפות הפקעת משוכות עד 1.5
 0״מ מעל הפקעת .העלים מופיעים זמן רב לאחר גמר הפריחה
(באפריל-יוני) .זרועות עמוד־העלי עולות בהרבה על קצות
המאבקים.
ב .תת־מין אךץ־ישךאלי ( :) subsp. paiaestinus Feinbrunצמ 
חים נדירים של בתה בין סלעי גיר ו מ ל ת בהרי יהודה (בין
ירושלים ורמאללה) ,עמון ומואב ודרום הגולן ,הפורחים בנוב־
מבר-דצמבר! קליפות הפקעת משוכות  0 3-2״מ מעל לפקעת.
העלים מופיעים לפני גמר הפריחה .זרועות עמוד־העלי אינן
עולות ,או עולות במקצת ,מעל קצות המאבקים.
♦ (ר״ש) הרי יהודה! החרמון ,הגולן ,מואב ,עמון.
(ציור  .) 2497טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני(אנדמי).

פךפים הך1ךמ1ן c . hermoneus Maw
 . 8המאבקים כפופים ,עולים מעל הקצוות של זרועות עמוד־העלי.
נקודת הסתעפות של עמור־העלי ל־ 3זרועות נמצאת בגובה
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בסיסי המאבקים ומעט מתחתם .רוחב אונות העטיף  8-5מ״מ,
ליד בסיסיהן ישנם כרגיל  3עורקים .העלים  , 5-3רוחבם
 3-2מ״מ .צמחי הר הנגב ואדום.
♦ (ר״ש) ערבות ,ברום  1,000מ׳ ויותר ,לעתים קרובות
בחברת לענת המדבר .נדיר .הר הנגב :אדום.
 $3אוקטובר-רצמבר( .ציור  .) 2498טיפוס התפוצה :מערב
אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
 3ןפ ם וימשקאי C. damascenus Herbert
*  . 8המאבקים ישרים .זרועות עמוד־העלי מסתיימות בגובה קצות
המאבקים או מעליהם ! נקודת ההסתעפות של עמוד העלי ל־3
זרועות גבוהה מבסיס המאבקים .רוחב אונות העטיף  10-8מ״מ,
ליד בסיסיהן ישנם כרגיל  7-5עורקים .מספר העלים (, 7-6 )- 4
רוחבם  1.5מ״מ .סיבי הרשת של קליפות הפקעת עבים פחות
מאשר במין הקודם .צמחי הגולן והחרמון.
♦ (ר״ש) בתה בגבעות אפר וולקני( טו ף) ,סלעי בזלת וסלעי
גיר! רום  1,100-1,000מ׳ .מצוי .בקעת כנרות! החרמון ,הגולן.
נובמבר-דצמבר( .ציור  .) 2499טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
כרכים השבכה C. cancellatus Herbert

סיפן Gladiolus
צמחים רב־שנתיים בעלי פקעת :קליפות הפקעת רשתיות .העלים התחתונים צינוריים ,חסרי טרף :טרפי
העלים דמויי סרגל או חרב ,מעורקים .התפרחת שיבולת .הפרחים דו־שפתניים כמעט .צינור העטיף
כפוף פחות או יותר ,קצר :אונות־העטיף  ,6לא שוות .האבקנים קבועים על צינור העטיף ,מספרם
 : 3המאבק מחובר אל הזיר בגבו .עמוד־העלי דק 3 :הצלקות צרות ,מתרחבות כלפי הקצה .ההלקט
ןשוות .הזרעים מרובים ,פחוסים ומכונפים או דמויי אגס או כדור.
 . 1רוחב העלים ( 15-10)- 8מ״מ :העורק האמצעי של טרף העלה
עבה משאר העורקים ומתקרב אל שפת העלה בחלקו התחתון
של הטרף .צבע הפרחים ורוד .השיבולת רפה ,דו־צדדית.
♦ (ב״ש) שדות תבואה .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן :הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
> מרס־אפריל( .ציור  .) 2500טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
85
ומערב אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק י
italicus MillerG.
סיפן התבואה
(ראה שם נרדף)
* . 1רוחב העלים  ) 8-( 7-4מ״מ :טרף העלה בעל עורקים שווים
בעובים .צבע הפרחים סגול־ארגמן כהה .השיבולת צפופה,
חד־צדדית.
( 4ר״ש) שדות תבואה :קרקעות על קירטון חווארי גיר קשה
ו מ ל ת .מצוי .פלשת :הגליל העליון ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 85מרס-אפריל( .ציור  .) 2501טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
מוגן על ידי החוק !
סיפן סגל G. atroviolaceus Boiss.
(ראה שם נרדף)
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עשבים רב־שנתיים ובעלי קני־שורש על פי רוב ,או חד־שנתיים .הגבעול אינו מסועף .הפרחים קטנים ,דו־
מיניים ,נכונים ,מואבקים על ירי הרוח .העטיף בן  6עלים הערוכים ב־ 2דודים ,אינם נשירים ,דמויי מוצים
(ציור  2502א) .אבקנים  6או  , 3חופשיים .השחלה עלית ,בת ( 3)- 1מגורות :עמוד־עלי  : 1צלקות . 3
הפרי הלקט הנפתח על ידי  3קשוות .הזרעים  3או רבים ,בעלי קליפה קרומית ולפעמים בעלי ״זנבות״
ב־ 2קצותיהם (ציור  2502ב).

סמר Juncus
עשבים רב־שנתיים קירחים ,או חר־שנתיים .העלים גליליים או שטוחים ,בעלי נדנים בבסיסם הפתוחים
לאורכם על פי רוב .הפרחים ערוכים בתפרחת בראש הגבעול ,בעלי או חסרי חפיות בבסיסם .גרגרי
האבקה ערוכים ברביעיות.
.1

*. 1
.2

*.2

.3

*.3

עלי הגבעול חלולים ומחולקים על ירי מחיצות רוחב פנימיות
לפרקים פרקים הניכרים גם מבחוץ ,בפרט בעלים מיובשים
=> 2
אין עלי גבעול ,ואם ישנם אינם מחולקים על ידי מחיצות
=> 4
רוחב לפרקים
הגבעול בעל עלה ארוך אחד .הפרחים ערוכים בקרקפות
כדוריות צפופות שקוטרן  )8-( 5-4מ״מ .אורך עלה־העטיף
 ) 2.5-( 2מ״מ .גובה הצמח  200-50ס״מ.
( 4ר״ש) מימי ביצות ותעלות .נדיר .הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 $8אפריל-יולי( .ציור  .)2503טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
סמר המכבד J. punctorius L. fit.
הגבעולים בעלי  2או יותר עלים .הפרחים ערוכים בקרקפות
מעטות פרחים דמויות חצי כדור ,קוטרן  ) 14-( 12-6מ״מ.
=־> 3
אורך העטיף  4.5-1.5מ״מ.
ההלקט חד ובעל מקור ארוך .עלי־העטיף מחודדים ומסתיימים
במלען קצר ,אורכם  4.5-3.5מ״מ.
( 4ר״ש) ביצות וגדות נחלים .נ פ ק .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 $3פברואר-ספטמבר( .ציור  : 2504צילום בעמ׳  .)962טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
סמר מ ח ק J. fontanesii J. Gay

ההלקט קהה ומסתיים בחוד קטן .עלי־העטיף חדים ומסתיימים
בחור קצר מאוד ,או הפנימיים קהים :אורך עלי־העטיף 3-2.5
מ״מ.
♦ (ר״ש) ביצות .נדיר מאוד .עמק עכו ,השרון :הרי יהודה:
הגולן.
& יוני-אוגוסט( .ציור  .)2505טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
סמר הפרקים J. articuiatus L .
־=־>5
=»9
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הגבעול בעל ליבה מקוטעת (חתוך את הגבעול לאורכו!).
מתחת לתפרחת יש חפה יחיד ודוקרני דמוי עלה ,אורכו
גדול בהרבה מהתפרחת ונראה כהמשכו של הגבעול .כל עלי
הגבעול נושא התפרחת הינם נדנים חומים חסרי טרף .גובה
הצמח  1.5-1מ׳.
♦ (ר״ש) מקומות לחים .נדיר .עמק עכו! הגליל העליון!
בקעת חולה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
&י אפריל-אוגוסט( .ציור  .)2506טיפוס התפוצה  :אירו־סי־
בירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
סמר אפרפר J. inflexus L.
(ראה שם נרדף)

*.5
.6

=> 6
הגבעול אינו כנ״ל .עלי הגבעול והחפה אינם כנ״ל
הגבעול נושא עלים בעלי טרף :העלים ירוקים ,בעלי לשונית
בין הנדן והטרף ,מספרם  . 4-2גובה הצמח  100-50ס״מ.
( 4ר״ש) מקומות לחים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
עמק יזרעאל ,הכרמל ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה,
בקעת יס־המלח.
 Wאפריל-יוני( .ציור  .)2507טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
סמר מרצעני subuiatus Forssk .3.

*85® 2
MF
ג .פרי בעטיף

* .6
.7

הגבעול חסר עלים ,וכל העלים בבסיס הצמח דוקרניים בראשם
=7 •5
העטיף חום  :עלי־העטיף הפנימיים קטועים ומפורצים בראשם,
בעלי שפה שקופה ורחבה המתרחבת כלפי הקצה העליון.
צמחים הגדלים בצברים עגולים וצפופים שקוטרם 100-50
ס״מ וגובהם  150-50ס״מ.
( 4ר״ש) ביצות ,מלוחות לעיתים קרובות ,קרקעות כבדות
ושקעים שבין חוליות המכסות קרקע ביצתית .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות
הירדן :הגולן ,מזרח עמון ,מואב.
 85אפריל-ספטמבר(.ציור  .)2508טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
סמר חד J. acutus L.
(ראה שם נרדף)
צבע העטיף כצבע הקש :עלי־העטיף הפנימיים בעלי שפה
י=> 8
שקופה צרה ומעוגלים בראשם
ההלקט מתחדד כלפי קדקודו ,אורכו  5-3.5מ״מ ועולה על
אורך העטיף ב־  1/3או יותר .צמחים של גלילות מדבריות
ביחור לאורך בקעת הירדן ועד בקעת חולה בצפון.
( 4ר״ש) קרקעות לחות ומלוחות ,ביצות וערוצים שתשתיתם
לחה .נ פ ק( ב עי ק ר במדבר) .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
מרבד יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון,
מואב ,אדום .נמצא לעתים בעמק עכו ,חוף הכרמל והרי
יהודה.
&י מרס-דצמבר( .ציור  .) 2509טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
סמר ערכי J. arabicus )Ascherson et Buchenau) Adamson
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ההלקט קהה בראשו ,אורכו  ) 4-( 3.5-2.5מ״מ ,שווה לאורך
העטיף או ארוך ממנו במקצת .צמחי מישור החוף.
♦ (ר״ש) ביצות ,על פי רוב מלוחות :יחד עם סמר דור.
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .)2510טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
וים־תיכוני.
סמר ןמי I. maritimus Lam.

 )4( . 9הפרחים ערוכים בקרקפת בקצה הגבעול ,קוטר הקרקפת
כ־ 1ס״מ :מתחת לקרקפת  3-2חפים בלתי שווים ,הארוך
מהם עולה באורכו על הקרקפת ,כל פרח אינו מלווה בחפית.
♦ (ח״ש) קרקע וחול לחים .נדיר ומופיע מזמן לזמן .השרון :
בקעת כנרות.
 $3אפריל-מאי( .ציורים  .)2514 , 2511טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי ,יס־תיכוני ואפריקה הטרופית.
סמר קךקפתי . capitatus Weigel
*  . 9הפרחים ערוכים בתפרחת דו־קרנית רפה ,הפרחים יחידים או
בקבוצות בנות ( 6-3 )- 2פרחים על ענף התפרחת :כל פרח
=־־ 10
מלווה ב־ 2חפיות קצרות מהפרח
 . 10אורך עלי־העטיף  ) 8-( 6-4.5מ״מ :ההלקט מוארך.
( 4ח״ש) בתי־גידול לחים .מצוי ,נ פ ק במישור החוף .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,בקעת יט־המלח! הגולן ,הגלעד,
עמון ,אדום.
 $gמרס-יוני( .ציור  .) 2512טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
— יס־תיכוני ,אירנו־טורני וצפוני אמריקאי.
סמר מצוי . bufonius L.

* . 10אורך עלי־העטיף החיצוניים  4-2.5מ״מ .ההלקט כדורי כמעט.
( 4ח״ש) מקומות לחים .נדיר ומופיע מזמן לזמן .השרון,
פלשת :עמק יזרעאל ,הרי יהודה :הגולן.
אפריל-יוני( .ציור  .)2513טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
sphaerocarpus NeesI.
סמר ענף
(ראה שם נרדף)

0.4X
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ג .מוץ תחתון
המוץ עליון
ו .פרח ריק

ה .מלען

א .קנה

ג .טוף העלה

ז .פרחים ריקים

ד .לשונית
ב .נדן העלה

ב .גלומה עליונה

ג .מוץ תחתון ד .מוץ עליון

א .גלומה תחתונה
שיבולית כת שני
ו .אכקן׳
פרחים פורים

2516
א .גלומה תחתונה
שיבולית בת פרח

מ שפחת הדגניים

א .גלומה
סכימה של שיבולית הדגניים
בת שלושה פרחים פורים
ושני פרחים ריקים

2517

( gramineae (poaceae

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,לעתים קרובות בעלי קנה־שורש או שלוחות ,לעתים רחוקות מעוצים.
הגבעולים נושאי התפרחות (הקנים) בעלי פרקים ומפרקים :הפרקים חלולים כרגיל .העלים מסורגים,
ערוכים ב־ 2טורים :חלקי העלה :נדן המקיף את הגבעול ,שפתיו חופשיות או לעתים רחוקות מאוחות(ציור
 : pa2514טרף מעורק לאורכו (ציור  : pa2514לשונית בין הנדן והטרף בצדו הפנימי של העלה
(ציור  :) 7a2514הלשונית קרומית או עשויה שערות ,או חסרה :משני צדי פי הנדן ישנן לפעמים
אוזניות דמויות שן .התפרחת שיבולת ,מכבד ,אשכול (ראה מילון המונחים) או אשכול מרומה (שבו
השיבולית היושבת מלווה בשיבולית הנישאת על עוקץ) .היחידה היסודית של התפרחת היא שיבולית
בעלת פרח אחד או פרחים אחרים הנישאים בסרוגין על  2צדי ציר השיבולית (ציור :) 2517-2515
השיבולית מלווה בבסיסה ב־ 2חפים (גלומות) :מספר הגלומות לעתים רחוקות  3או  1או  .0הפרחים
דו־מיניים או חד־מיניים ,חסרי עטיף ,מתחת לכל פרח יש חפה תחתון (המוץ התחתון) וחפה עליון
( ה מ ק העליון) :ה מ ק התחתון מסתיים לעתים קרובות במלען היוצא מראש המוץ או במרחק מה
מתחת לראש ה מ ק  :ה מ ק העליון קרומי כרגיל ,בעל  2עורקים ו־ 2קרינים .הפרחים דו־מיניים כרגיל
ומכילים ( 3-1או  ) 6אבקנים ושחלה עלית בעלת  2צלקות שעירות או מנוצות .הפרי גרגיר בעל זרע
אחד וקליפה המעורה בזרע .הזרע עשיר באנדוספרם.
אחת ממ שפחות הצמחים הגדולות ביותר ,הכוללת  600-500סוגים ו־ 10,000-8,000מינים בכל חלקי
כדור־הארץ ,ביניהם צמחי התרבות החשובים ביותר לאדם (חטה ,או ח ,תירס ,דורה ,שעורה ,שבולת
שועל).
 . 1כל השיבוליות או חלקן בעלות פרחים שהשתנו לניצני ריבוי בעלי עלה ירוק או עלים ירוקים,
ובעלות מוץ תחתון שצורתו שונה במראה מן הרגיל :התפרחת מכבד.
=» עמ׳  866סיסנית Poa
T =<2
* . 1השיבולות אינן כנ״ל
 .2קבוצות שיבוליות עטופות במעטפת ( )involucreקוצנית של זיפים או קוצים שטוחים :הקבוצות
ערוכות בכעין שיבולת ונושרות בקלות עם ההבשלה ,רוחבן  15-10מ״מ.
=> עט׳  893קנכרוס Cenchrus
״ = 3 -5
* .2עטופות במעטפת קוצנית
השיבוליות אינן
קבוצת זיפים .3
ארוכים ,מחוספסים או מנוצים או ריסניים  :התפרחת מכבד
=> 4
דמוי שיבולת
*.3
־=> 5
השיבוליות אין זיפים כנ״ל
בבסיס
 .4עשבים חד־שנתיים .השיבוליות נושרות עם הבשלתן ,הזיפים מחוספסים ונשארים על ציר התפרחת.
=> עט׳  892זיפן Setaria
* .4עשבים רב־שנתיים הגדלים ציבורים־ציבורים .השיבוליות נושרות עם הבשלתן יחד עם הזיפים:
הזיפים (הפנימיים לכל הפחות) מנוצים או ריסניים.
=> עמ ׳  892זיפניצה Pennisetum
 ) 3( .5התפרחת נראית כשיבולת שעירה  4־טורית בראש הגבעול ,חלקה העליון מפוצל לפעמים ל־2
שיבולים דו־טוריות(בפועל התפרחת נוצרת על ידי שיבולים המחוברות זו לזו בצדן הפנימי על ידי
שערות ארוכות) הגלומות קרומיות ושקופות ,בלתי נשירות .ה מ ק התחתון בעל שערות ארוכות
ומסתיים במלען ארוך .צמחי סלעים במדבר.

=> עט׳  885אךפעוני Tetrapogon
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821

צמחים שונים מהנ״ל=>6

התפרחת מאוצבעת (כלומר ,עשויה  10-2שיבוליםאו אשכולות מדומים דמויי שיבולת הנישאים
בראש הגבעול או הענף) או מאוצבעת כמעט (בעלת שיבולים או אשכולות מדומים הנישאים על
=>7
הציר כ־ 1.5-1ס״מ מתחת לראשו)
=־> 17
*  .6התפרחת אינה כנ״ל
ה מ ק התחתון והגלומות בעלי מלען או חוד ארוך=>8
*. 7

ה מ ק התחתון והגלומות חסרי מלען או חור ארוך בקצותיהם

=> 13

 . 8השיבוליות ערוכות בקבוצות בנות  )3-( 2על כל מפרק של ציר התפרחת! אחת מהשיבוליות מכל
עוקץ ניכר=>9
יושבת (או בעלת עוקץ קצר) ,האחרות בעלות
=> 12
*  . 8השיבוליות יחידות על כל מפרק של ציר התפרחת
.9
*.9
. 10

*. 10

. 11

*. 11

. 12

*. 12

. 13

*. 13
. 14
*. 14
. 15

*. 15

. 16
*. 16

התפרחת עשויה זוג אשכולות יחיד בראש הגבעול ,או קבוצה של  9-3אשכולות מתחת לראש
=> 10
הגבעול
התפרחת בת זוגות אחרים של אשכולות ,כל זוג על עוקץ שבבסיסו נדן או מתחל קטן ■=> 11
התפרחת עשויה זוג אשכולות יחיד בראש הגבעול! הגלומה העליונה של השיבולית היושבת
מסתיימת במלען דק! מפרקי הגבעול אינם בעלי טבעת שערות ארוכות.
=> עט׳  898זקנים Andropogon
התפרחת עשויה אשכולות אחרים הערוכים לאורך חלקו העליון של ציר התפרחת! הגלומות חסרות
מלען .מפרקי הגבעול בעלי טבעת שערות ארוכות.
=> עט׳  897זקנונית Dichanthium
( )9קטע המלען הבולט מתוך השיבולית ארוך כאורך השיבולית לערך .ה מ ק התחתון הממולען
של הפרח העליון ריסני .צמחים נדירים של דרום הנגב והערבה.
=> עמ׳  899רב־ זק ן Cymbopogon
קטע המלען הבולט מן השיבולית ארוך פי כמה מהשיבולית .ה מ ק התחתון הממולען של הפרח
העליון קירח .צמחים נפוצים מאור.
=> עמ ׳  898זקנן Hyparrhenia
( ) 8השיבוליות בעלות פרח פורה אחד .ה מ ק התחתון בעל ריסים ארוכים לאורך חלקו העליון
של העורק אשר בשפת המוץ ,בעל מלען שאורכו כאורך ה מ ק התחתון לערך או ארוך בהרבה
ממנו .הגלומה העליונה מסתיימת בחוד ישר או במלען קצר.
=> עט׳  885פלוריס Chioris
השיבוליות מכילות  3פרחים פורים או יותר .המוץ התחתון אינו כנ״ל .הגלומה העליונה מסתיימת
בחוד כפוף או במלען קצר.
=> עט׳  883פת־תנלית Dactyioctenium
( ) 7הגלומה התחתונה גלדנית ,אורכה כאורך השיבולית! הגלומה העליונה ארוכה כמעט כאורך
הגלומה התחתונה ,עדינה מהתחתונה במבנה ומהודקת אל שקע ציר התפרחת! האשכולות קירחים.
=> עמ ׳ ( 895שרוע Hemarthria
=> 14
הגלומות אינן כנ״ל
הגלומה התחתונה זעירה ,דמוית קשקש ,או חסרה .הפרח התחתון עקר ,מנוון ל מ ק שאורכו כאורך
=» 15
השיבולית
הגלומה התחתונה שווה כמעט באורכה לגלומה העליונה או שווה לפחות לחצי אורכה .הפרח
=> 16
התחתון פורה
עשבים רב־שנתיים בעלי שלוחות .אשכולות  , 2לעתים רחוקות  3או  , 1אורכם כרגיל  6-3ס״מ.
מ ק הפרח העליון בעל שפה גלולה פנימה.
=> עמ'  890פספלון Paspalum
עשבים רעים חד־שנתיים .מספר האשכולות עולה כרגיל על  , 2אורכם  10-5ס״מ .מ ק הפרח
העליון בעל שפה דקה ושטוחה.
=־> עט׳  891אצפען Digitaria
( ) 14השיבוליות בנות  2פרחים לפחות .עשבים רעים חד־שנתיים ,זקופים גדלים בצברים.
=> עט׳  883אלבסיני Eieusine
השיבוליות בנות פרח פורה  , 1ציר השיבולית נמשך מעל לפרח הפורה .עשבים רב־שנתיים נפוצים
מאור בעלי קנה־שורש נושא קשקשים או בעלי שלוחות זוחלות.

=> עט׳ ( 886בלית Cynodon

822
. 17
*. 17
. 18
*. 18
. 19

משפחת הרגניים
( )6התפרחת מכבד קצר וצפוף היושב בתוך מעטפת דמוית ספל ,או בתוך מעטפת הנוצרת מנדנים
=> 18
מורחבים של  3-2העלים העליונים ביותר :השיבוליות בנות פרח אחד
=־> 19
התפרחת שונה מהנ״ל ואינה מוקפת מעטפת כנ״ל
המעטפת דמוית ספל.
=> עט׳  858פוסנית Cornucopiae
המעטפת עשויה  3-2נדנים מורחבים של עלים עליונים ביותר.
=> עמ ׳  886עטעית Crypsis
( ) 17התפרחת קרקפת דמוית ביצה או כדור ,צפופה מאוד :השיבוליות יושבות או יושבות כמעט
=>

20

* . 19צורת התפרחת שונה מהנ״ל ואם היא דמוית קרקפת ,השיבוליות נישאות על עוקצים ברורים
=־> 24
 . 20המוץ התחתון בעל מלען יחיד היוצא מגבו ובעל  2זיפים קצרים יותר בצדי המלען :הגלומות
דומות לנוצה  :הקרקפת בעלת זיפים ארוכים.
=> עט׳  853זנב־האתבת Lagurus
ה מ ק התחתון חסר מלענים או בעל  7-5מלענים :הגלומות אינן כנ״ל=־> 21
שווים וכפופים
התפרחת הבוגרת קוצנית :ה מ ק התחתון בעל  7-5אונות או בעל מלענים בלתי
לאחור ,קוצני עם ההבשלה.
=> עט׳  872קפוךית Echinaria
התפרחת הבוגרת אינה קוצנית :ה מ ק התחתון אינו כנ״ל=> 22
בעל 5עורקים
עשבים חד־שנתיים קטנים .העלים עולים באורכם על הקרקפות .ה מ ק התחתון
=> 23
*  . 22עשבים רב־שנתיים נמוכים בעלי שלוחות .העלים אינם עולים באורכם על הקרקפות .ה מ ק התחתון
בעל  11-7עורקים.
=> עמ׳  880פף־החתול Aeluropus
 .23השיבוליות בעלות פרחים רבים ,קירחות .צמחי חולות המרבר והחוף.
=» עמ ׳  873בת״חול Ammochioa
*  . 23השיבוליות בעלות פרח  : 1שערות דמויות אלה על חלקם התחתון של הגלומות והמוצים התחתונים.
צמחי ערבות.
=> עט׳  857גמלונית Rhizocephaius
 ) 19( . 24עשבים רב־שנתיים הגדלים בצברים בצוקים במדבר .התפרחת דומה לשיבולת גלילית ,אורכה
 7-4ס״מ ,והיא נושאת אגודות צפופות של שיבוליות :האגודות יושבות כמעט ,בנות  5-4שיבוליות
כל אחת :הקבוצות הופכות שחורות ונשירות עם ההבשלה :הגלומות התחתונות של השיבוליות
החיצוניות חלקות.
=> עט׳  894שחורן Anthephora
=> 25
י
* . 24צמחים בעלי צירוף אחר של סימנים
 . 25השיבוליות ערוכות בשיבולת אמיתית או באשכול דמוי שיבולת(במקרה האחרון עוקצי השיבוליות
אינם עולים על  2מ״מ באורכם) השיבולת או האשכול דמוי השיבולת יחידים על הגבעול ,או
במקרים אחרים שיבולים או אשכולות אחדים נישאים על ציר מרכזי ומהוים תפרחת מורכבת
=<> 26
*  . 25השיבוליות ערוכות במכבר בעל ענפים או עוקצים ארוכים או קצרים ,או התפרחת אשכול בעל
עוקצים ארוכים מ־ 2מ״מ  :בצמחים מסויימים ענפי המכבד או העוקצים מצויים רק על המפרקים
התחתונים של ציר התפרחת ואילו במפרקים אחרים הם מנוונים והתפרחת נראית כשיבולת => 59
=־> 27
 . 26השיבולת או האשכול יחידים על ציר התפרחת
* . 26השיבולים או האשכולות מהווים תפרחות מורכבות ,יושבים או בעלי עוקצים קצרים ,פזורים לאורך
=> 51
הציר המרכזי או צבורים בקרקפות צפופות כדוריות או מאורכות
של אורכן :ה מ ק התחתון
הגלומות (התחתונה והעליונה) מאוחות זו בזו בשפותיהן כדי 1/2-1/4
בעל מלען היוצא מגבו :השיבוליות בנות פרח  : 1התפרחת בעלת ענפים קצרים הנושאים שיבוליות
יחידות על עוקצים קצרים מאוד המתרחבים בקצה למעין ספלון.
־=> עט׳  858זנב־הישועל Alopecurus
אחר=> 28
הגלומות אינן מאוחות אלא בבסיסן בלבד .צמחים בעלי צירוף סימנים,
 3על המפרקים התחתונים
השיבוליות יחידות על כל מפרק ציר השיבולת .לעתים רחוקות  2או י
=> 29

משפחת הרגניים
* . 28השיבוליות ערוכות בקבוצות בנות  2או  3על כל מפרק של ציר השיבולת
 . 29השיבולית שבראש השיבולת בעלת  2גלומות :השיבוליות הצדדיות בעלות גלומה אחת
*  . 29השיבוליות הצדדיות בעלות  2גלומות :הגלומה התחתונה לפעמים זעירה
. 30
* . 30
. 31
*. 31
. 32
*. 32
. 33
* . 33

. 34
* . 34
. 35
*. 35
. 36
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=> 32

אורך הגלומה אינו עולה על  2מ״מ (כ־  1/4אורך השיבולית) :ה מ ק התחתון בעל מלען.
=> עט׳  865נימית Psiijirus
=> 31
הגלומה ארוכה יותר
השיבוליות בנות  2פרחים או יותר.
=־> עט׳  859זון Loiium
השיבוליות בנות פרח 1
=־> עמ׳  872גלימה Monerma
( )29ה מ ק התחתון בעל מלען היוצא מגבו או במרחק־מה מתחת לקצהו (או המוץ בעל 5-3
=> 33
מלענים) :בראשו של ה מ ק התחתון שתי אונות או שתי שיניים לעתים קרובות
=> 34
ה מ ק התחתון בעל מלען או מלענים היוצאים מקצהו ,או ה מ ק חסר מלענים
השיבוליות יושבות :מלען ה מ ק התחתון כפוף כברך לעת ההבשלה ושזור כסליל מתחת לכיפוף.
=> עט׳  848ג1ךינןה Gaudinia
השיבוליות בעלות עוקץ :המלען או המלענים אינם כפופים כברך לעת ההבשלה ,ישרים או כפופים
לאחור ,בסיסם בלבד עשוי כסליל רפה.
■=> עט׳  830ברומית Bromus
( )32אורך הגלומה התחתונה מגיע לכל היותר ל־  1/3אורכה של הגלומה העליונה :הגלומה
=> 35
העליונה קצרה במקצת מהשיבולית
הגלומות שוות זו לזו באורך ,ואם אינן שוות ,אורך הגלומה התחתונה מגיע לפחות למחצית אורכה
=> 36
של הגלומה העליונה
ה מ ק התחתון בעל מלען קיצוני אשר אורכו לכל הפחות כמחצית אורכו של המוץ עצמו.
=> עט׳  861שעלב Vuipia
ה מ ק התחתון בעל חוד קצר ,אך אינו בעל מלען.
=> עמ׳  864שעלבית ctenopsis
=> 37
( ) 34השיבוליות בעלות פרח אחד וחסרות מלענים

=> 38
*  . 36השיבוליות בעלות  2פרחים או יותר ,בעלות או חסרות מלענים
 . 37התפרחת שיבולת אמיתית ,בעלת שיבוליות היושבות בשקעים של ציר השיבולת :הגלומות שטוחות,
קבועות זו בצד זו בחזית של כל אחת מהשיבוליות הצדדיות.
=> עמ׳  871דקזנב Parapholis
*  . 37התפרחת בעלת שיבוליות נישאות על עוקצים קצרים מאוד :השיבוליות פחוסות מן הצד :הגלומות
דמויות סירה ,בעלות קרין ואינן קבועות זו בצד זו.
= >5עט׳  886עטעית Crypsis
( )36השיבולת זיפנית מאוד :ציר השיבולת נשבר לקטעים אחדים ,כל קטע נושא  1או  2שיבוליות
בעלות גלומות ריקות :הגלומות דמויות מרצע :המוץ
עקרות
התחתון מכוסה פטמות ונושא מלען ארוך.
=> עט׳  833עקר Heteranthelium
=־39 -
*  . 38השיבולת אינה כנ״ל
השיבולת בעלת מלענים ארוכים ,אורכה (ללא מלענים) 14-6ם״מ :השיבוליות בנות  2פרחים
שאורכו גדול בהרבה מאורך ה מ ק ,אורך ה מ ק 25-15
במלען
מ״מ :קרין ה מ ק בעל ריסים דוקרניים .עשבים רב־שנתיים של צפון הארץ.
=> עט׳  837שפ1ן Secale
צמחים בעלי צרוףסימנים אחר=>40
ה מ ק התחתון חסר ריסים דוקרניים:
אורך הגלומה הארוכהיותראינו מגיע למחצית אורכה של
הגלומות בלתי שוות במידה ניכרת,
השיבולית :ה מ ק התחתון בעל מ ל ק ישר בראשו :אורך השיבוליות ( 2.5-1.5ללא מלענים)
=> עמ'  831עקצר Brachypodium
=> 41
*  . 40צמחים בעלי צרוף סימנים אחר
 .41השיבוליות ערוכות בשני טורים בצד אחד של הציר הפחוס של השיבולת ,צדן הצר של השיבוליות
=>42
מופנה אל הציר .עשבים חד־שנתיים
השיבוליות אינן ערוכות ומופנות כנ״ל=>43
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 .42הגלומות קצרות במידה ניכרת מהשיבולית :ה מ ק התחתון קהה וחסר חוד.
=> עמ׳  863סיסן Catapodium
*  . 42אורך הגלומות כאורך השיבולית כמעט :ה מ ק התחתון מסתיים במלען קצר.
■=־> עמ׳  863נךדוךית Lolioium
 )41( .43הגלומות ו ה מ ק התחתון מחודדים או מסתיימים במלען קצר :אורך השיבולת  4-1.5ס״מ,
רוחבה  12מ״מ :ציר השיבולת שביר אחר הבשלתה.
=ג> עט׳  832ארמופירון Eremopyrum
=> 44
*  .43צמחים בעלי צרוף אחר של סימנים
 .44הגלומות סימטריות (מחולקות לאורכן על ידי העורק הראשי לשני חלקים שווים) .רב־שנתיים
גבוהים של ביצות ,חורש או חוף הים.
=> עמ׳  831אגרופירון Eiymus
*  .44הגלומות א־סימטריות (מחולקות לאורכן על ידי העורק הראשי לשני חלקים בלתי שווים) .צמחים
=־> 45
חד־שנתיים
 .45הגלומות דמויות סירה ,בעלות  1או  2קרינים ברורים לכל אורך הגלומות מהבסיס ער לקצה .צמחי
תרבות בעלי ציר שיבולת בלתי שביר או צמחי־בר בעלי ציר שיבולת שביר :בצמחי הבר בסיס
השיבולת בעל זקן צפוף.
=נ> עט׳  836חטה Triticum
*  .45הגלומות מעוגלות בגבן ,חסרות קרין ,לעתים רחוקות בעלות קרין בולט במקצת ואז בסיס השיבולית
חסר זקן.
=> עט׳  833ןן־ח ט ה Aegilops
 ) 28( . 46השיבוליות  3על כל מפרק של ציר השיבולת :שתי השיבוליות הצדדיות של השלישיה הן
כרגיל אבקניות או עקרות וחסרות עוקצים ,השיבולית האמצעית דו־מינית ,יושבת או נישאת על
עוקץ זעיר :ה מ ק התחתון של לפחות אחת השיבוליות בעל מלען ארוך.
=־ -עט׳  861שעורה Hordeum
=>47
 , 3ה מ ק התחתון חסר מלען
כל מפרק של ציר השיבולת ,או אם
=>48
 .47כל השיבוליות חסרות מלענים
=»49
 . 47לפחות חלק מהשיבוליות בעלות מלען ,או הגלומה התחתונה בעלת זנב ארוך
 .48השיבוליות קרחות :השיבולית הנישאת על עוקץ אינה שונה במין ובצורה מהשיבוליות היושבות.
גב הגלומה התחתונה מופנה אל ציר השיבולת.
=> עט׳ ( 895שרוע Hemarthria
*  . 48השיבוליות מכוסות שערות רכות :השיבולית הנישאת על עוקץ קטנה במידה ניכרת מהשיבולית
היושבת — האבקנית או העקרה .גב הגלומה התחתונה אינו מופנה אל ציר השיבולת.
=> עט׳  895מצמדת Lasiurus
 )47( .49הגלומה התחתונה של השיבולית היושבת בעלת גומה עגולה באמצעה  :ה מ ק התחתון מסתיים
במלען ארוך כפוף כברך.
= >5עמ ׳  898זקנצןה Eremopogon
=>50
 .49הגלומה התחתונה חסרת גומה כנ״ל
 . 50אורך המלענים  12-6ס״מ :ציר השיבולת אינו שביר.
=> עמ'  840מלענת Taeniatherum
* . 50אורך המלענים  0 3״מ לכל היותר :ציר השיבולת שביר.
=> עט׳  832בן־שעוךה Crithopsis
 )26( . 51השיבוליות בנות  2פרחים ,פחוסות מגבן :הפרח התחתון אבקני או מנוון כדי מ ק בלבד ( מ ק
הפרח התחתון) ,הפרח העליון דו־מיני :אורך הגלומה העליונה כאורך המוץ של הפרח התחתון:
=>52
השיבוליות נושרות בשלמותן אחר ההבשלה
הצד ואם הן בעלות  2פרחים ,שני הפרחים
בנות פרח  1או פרחים רבים ,פחוסות מן
=>55
או הפרח התחתון דו־מיניים
 . 52הלשונית קרומית .הגלומה התחתונה חסרה :הגלומה העליונה ו ה מ ק ה תח תון( של הפרח התחתון)
דמויי ביצה ,וחוד קצר בראשם ,בשפתם ריסים ארוכים ,צפופים ורכים .אורך האשכולות  9-5ס״מ:
אורך השיבוליות  3.5-2.5מ״מ.
=־> עט׳  890פספלון Paspaium
=־> 53
* . 52הלשונית עשויה שורה של ריסים או חסדה .הגלומות והמוצים אינם כנ״ל
 . 53לשונית חסרה לגמרי או ישנה לעלים העליונים בלבד .הגלומה התחתונה מעורקת ומסתיימת בחוד
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זעיר או בחוד ארוך ומוקשה :המוץ התחתון של הפרח התחתון (העקר) מסתיים בחוד זעיר או
ארוך או במלען.
=» עט׳  889דיחנית Echinochloa
* . 53כל העלים בעלי לשונית העשויה שורת ריסים צפופים .הגלומה התחתונה חסרת עורקים או בעלת
=> 54
עורקים בלתי ברורים ,לפעמים הגלומה התחתונה זעירה
 . 54הגלומה התחתונה של השיבולית עומדת על ציר השיבולת כשצרה החיצוני פונה מן הציר החוצה:
השיבוליות קירחות ,דמויות ביצה וערוכות בשני טורים ברורים על ציר השיבולת האשון :אורך
השיבוליות גדול פחות מפי  2מרוחבו.
= >4עט׳  891פספליךיון Paspaiidium
* . 54הגלומה התחתונה עומדת על ציר השיבולת כשצרה החיצוני פונה אל הציר :השיבוליות קירחות
או שעירות וערוכות בטורים בלתי ברורים על ציר שיבולת :אורך השיבוליות גדול יותר מפי 2
מרוחבן.
=> עמ׳  890דיחנן Brachiaria
 ) 51( . 55היקף השיבולית עגול כמעט או דמוי ביצה הפוכה ,מספר הפרחים בשיבולית  : 2-1הגלומות
שוות ,קצרות במקצת מהפרחים :השיבולים מהודקות אל הציר הראשי של התפרחת.
=» עמ׳  856בקמנןה Beckmannia
=> 56
* .55צמחים בעלי צרוף אחר של סימנים
 .56הגלומות צרות ,מחודדות או מסתיימות בזיף או במלען ,ארוכות מפרחי השיבולית :השיבולים
מפושקות או פונות לאחור .עשבים חד־שנתיים.
=» עמ׳  884זנבה Dinebra
=> 57
'
* . 56הגלומות חדות או קהות ,קצרות מהשיבולית .עשבים רב־שנתיים
 .57התפרחת מורכבת מאשכולות דמויות שיבולת שאורכן  ) 15-( 8-4ס״מ :השיבוליות מרווחות לאורך
ציר האשכול :המוץ התחתון מפורץ בראשו ,עורקו הראשי בולט כחוד קצר בתוך המפרץ.
=> עמ׳  884דו־מוץ Leptochloa
* .57התפרחת עשויה שיבולים או אשכולות שאורכם  2.5-1ס״מ :ראש המוץ התחתון אינו מ פ ו ח
<=> 58
 .58התפרחת צפופה ,אורכה  40-20ס״מ :השיבולים מרובות מאוד ,מקורבות אל הציר הראשי של
התפרחת :המוץ התחתון בעל  3עורקים הניכרים בקושי .אורך טרפי העלים  60-30ס״מ.
=> עט׳  884חילף Desmostachya
רווחות לאורך הציר
התפרחת קצרה הרבה יותר :השיבולים ערוכות בקרקפות בקצה הגבעול או
קצרים.
עורקים ברורים .טרפי העלים
=> עט׳  880פף־החתול Aeiuropus
 )25( .59התפרחת מכבד חד־צדדי :השיבוליות פורות ועקרות ,כל ענף של המכבד נושא שיבולית
פורה אחת או אחרות ושיבוליות עקרות אחדות (הבנויות מגלומות וממוצים ריקים) :המכבד
בעל מלענים ,אורכו גדול לכל היותר פי  4מרוחבו (בלי המלענים) ,רוחבו אינו עולה על 2.5
=> 60
ס״מ
=> 61
* . 59התפרחת שונה מהנ״ל
 .60הגלומות והמוצים של השיבוליות העקדות אינם חדים וחסדים מלענים.
=» עמ ׳  870משערת Lamarckia
*  .60הגלומות והמוצים העקרים מתמשכים למלענים ארוכים.
=> עמ׳  870ןנב־הפלב Cynosurus
 )59( .61השיבוליות ערוכות בזוגות(ל עתים רחוקות  )3-3על כל מפרק של הענפים הסופיים :שיבולית
אחת מכל זוג יושבת ,האחרת (או האחרות) נישאת על עוקץ  :הגלומות חסרות מלענים ,מוצקות
=» 62
יותר מ ה מ ק התחתון השקוף
=> 64
* . 61השיבוליות ערוכות בדרך אחרת
=> 63
 . 62השיבוליות בכל זוג אינן שונות זו מזו ,דו־מיניות :התפרחת בעלת שערות ארוכות
השיבוליות בכל זוג שונות זו מזו :השיבולית היושבת דו־מינית ,השיבולית הנישאת עלעוקץ
ארוכות.
=־> עט׳  897דורה Sorghum
 .63התפרחת מכבד הנישא בראש הגבעול ,צפוף ודמוי שיבולת ,רוחבו כ־ 2ס״מ.
=> עט׳  898משןן imperata
*  .63התפרחת רחבה יותר ,ארוכה (  60-20ס״מ) ,עשויה אשכולות רבים שבירים מאוד.
קנה־ספר Saccharum
=» עט׳ 896
TN
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 )61( . 64קנים גבוהים (  6-1.5מ׳) של גדות נחלים ושל בתי־גידול לחים אחרים ,בעלי מכבדים גדולים
ומורכבים -,המוץ התחתון או ציר השיבולית בעלי שערות ארוכות העוטפות את הפרחים => 65
=> 66
*  . 64צמחים בעלי צרוף אחר של סימנים
 . 65הגלומות שוות זו לזו פחות או יותר! ה מ ק התחתון מכוסה שערות ארוכות.
=» עמ ׳  876עבקנה Arundo
*  .65אורך הגלומה התחתונה כמחצית אורך הגלומה העליונה :ציר השיבולית נושא שערות ארוכות.
=> עמ׳  876קנה Phragmites
 )64( . 66לפחו ת מ ק תחתון אחד בכל שיבולית בעל  9-7מלענים :השיבוליות בעלות  6פרחים לכל
=> 67
היותר .צמחי ערבות ומדבריות
*  . 66ה מ ק התחתון חסר מלענים ,או בעל  3-1מלענים ,ואם בעל  4או  5מלענים ,מספר הפרחים
=> 68
בשיבוליות עולה על 6
 . 67אורך המוץ ה ת ח תון(לל א המלענים) כ־ 2מ״מ :הגלומות ארוכות בהרבה מ ה מ ק (ללא המלענים).
=> עמ'  880ציצן Enneapogon
*  . 67ה מ ק התחתון ארוך בהרבה מהנ״ל :הגלומות אינן ארוכות מ ה מ ק ה ת ח תון( ל ל א המלענים).
=־> עמ׳  845בואסירה Boissiera
 )66( .68הגלומות בעלות מלענים ,המלען ארוך ,פי  4-3מהשיבולית :השיבוליות בעלות פרח אחר.
צמחים חד־שנתיים.
=־> עט׳  853עבדקן Poiypogon
* . 68הגלומות חסרות מלענים ואם בעלות מלענים ,הללו קצרים יותר או השיבוליות אינן בעלות פרח
=> 69
אחד .לעתים רחוקות הגלומות חסרות
 . 69ה מ ק ה ת ח תון( או אחרים מהמוצים) בעל מלען ,אשר אורכו כאורך ה מ ק עצמו או ארוך ממנו,
=־• 70
לעתים רחוקות כ־  2/3של אורכו( ה מלען חבוי לפעמים בין הגלומות!)
*  . 69ה מ ק התחתון חסר מלענים או בעל מלען קצר במידה ניכרת מ ה מ ק ע צ מו( ל כ ל היותר כמחצית
=>91
אורך ה מ ק )
=־>71
 . 70מלען ה מ ק התחתון מחולק ל־ 3זיפים

 . 70המלען אינו מחולק כנ״ל

=>72

 . 71זיפי המלען חלקים או מחוספסים.
=> עט׳  877תלת־מלען Aristida

*  . 71זיפי המלען( שלו שתם או הזיף האמצעי בלבד) עשויים כנוצה.
=  cעט׳  878מלענן Stipagrostis
 )70( . 72הגלומות מאוחות בשפותיהן לפחות בחלקן התחתון :השיבוליות כנות פרח אחד.
=> עמ׳  858זנב־הקזועל Alopecurus
=־•73
*  . 72הגלומות אינן מאוחות

ציר פחוס :מספר הפרחים בשיבולית  , 2הפרח העליון
של
בלבד פורה :הגלומות בלתי שוות מאוד ,אורך הגלומה התחתונה שווה כמעט לרוחבה.
=> עט׳  889דחנית Echinochloa
* . 73השיבוליות אינן ערוכות כנ״ל :מספר הפרחים בשיבולית אחד או אחדים :הגלומה התחתונה אינה
=>74
כנ״ל
=>75
 . 74השיבוליות בנות פרח אחד
<=־־80-
* . 74השיבוליות בנות  2פרחים או יותר
 . 75אורך מלען ה מ ק  25-5ס״מ.
=> עט׳  873מלעניאל stipa
=<>76
*  . 75המלען קצר יותר
=־>77
צמחי החרמון רב־שנתיים ונדירים
או
*  . 76התפרחת מכבר מבודר או מכונם ,ואינה דמוית שיבולת :המוץ התחתון מוקשה אחר ההבשלה.
=־79-
צמחים רב־שנתיים גבוהים ( 100-50ס״מ)
 . 77ה מ ק התחתון בעל מלען אחד המהוה המשכו של עורקו האמצעי :הגלומות מוצקות ,מבריקות
וכרסתניות בבסיס.
=> עט׳  854פךסתן Gastridium
* . 77ה מ ק התחתון בעל מלען אחד היוצא מגבו וכפוף כברך ובעל  2חודים דמויי זיף המהווים המשך
ואינן נפוחות בבסיס=>78
קים הצדדיים :הגלומות קרומיות
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המלען יוצא מגב המוץ התחתון בקרבת בסיס ה מ ק .צמח נדיר.
=» עט׳  854תלת־חר Tripiachne
המלען יוצא מגב ה מ ק התחתון מעל לאמצעו.
=> עמ ׳  850שלשון Trisetaria
( )76המכבד מבודר :ה מ ק התחתון או הגרגיר קירח ,ואם שעיר ,אורך הלשונית  10-4מ״מ.
=> עט׳  875נ ש ק Piptatherum
המכבד מכונס :ה מ ק התחתון או הגרגיר שעיר על פי רוב .הלשונית קצרה יותר או חסרה.
=> עמ׳  873מלעניאל stipa
■=> 81
( )74הגלומות ממולענות :אורך המלען שווה לאורך הגלומה או כ־  3/4של אורכה
=> 82
הגלומות חסרות מלענים או בעלות מלען שאורכו קטן בהרבה מאורך הגלומה
השיבוליות בנות  ) 3-( 2פרחים ,הפרח התחתון דו־מיני וחסר מלען ,העליון אבקני ,בעל מלען
מפותל קצר היוצא מגב ה מ ק.
Hoicus
ערן
=> עט׳ 852
השיבוליות בנות  9-4פרחים ,כל פרח בעל מלען על ה מ ק התחתון.
Vulpia
=> עט׳  861שעלב
( )80אורך המלען של ה מ ק התחתון  3.5-2.5מ״מ ,המלען יוצא מ ה מ ק מעל בסיסו בולט מבין
הגלומות ,בעל פרק בקרבת אמצעו ובעל טבעת שערות סביב למפרק :ענפי המכבד נימיים.
=» עמ׳  851אלית Corynephorus
=> 83
מלען ה מ ק התחתון אינו כנ״ל
צמחים רב־שנתיים של חולות .ה מ ק התחתון בעל  2אונות בראשו ומלען ישר היוצא מ ה מ פ ק
שבין האונות ,עורקי ה מ ק מסתיימים בשערות שאורכן כאורך האונות ,אורך ה מ ק התחתון(להוציא
המלען) אינו עולה על  5מ״מ :רוחב המכבד  1.5ס״מ לכל היותר :השיבוליות בנות  3-2פרחים
רו־מיניים .הלשונית עשויה ריסים.
= >tעמ ׳  877ךנו11נןה Asthenatherum
=!> 84
צמחים שונים מהנ״ל .הלשונית קרומית או חסרה
עשבים רב־שנתיים של הגבעות וההר .הגבעולים בעלי פקעות בבסיסם .השיבוליות בנות  2פרחים,
אורך השיבוליות כ־ 1ס״מ :הפרח התחתון אבקני ובעל מלען ארוך כפוף־ברך היוצא מבסיס המוץ
התחתון :הפרח העליון רו־מיני ובעל מלען קצר יותר היוצא מחלקו העליון של המוץ התחתון.
=^> עמ'  3 847לבסן Arrhenatherum
=> 85
צמחים שונים מהנ״ל
אורך השיבולית כ־  2מ״מ (להוציא מלענים) :הגלומות שוות כמעט באורכן ורוחבן :המכבד רפה
מאד ,היקפו דמוי ביצה.
=> עמ׳  791אאירה Aira
=> 86
השיבוליות גדולות יותר
המלען יוצא מקצה ה מ ק התחתון :הגלומות בלתי שוות מאד :אורך השיבוליות (להוציא מלענים)
 10-6מ״מ.
=> עט׳  861שעלב Vulpia
המלען יוצא מגב המוץ התחתון או מ ה מ פ ק שבין  2השיניים שבקצה ה מ ק או במקצת מתחת
=» 87
למפרץ
=> 88
אורך השיבוליוח (להוציא מלענים)  1ס״מ או יותר
=> 90
אורך השיבוליות (להוציא מלענים) אינו עולה על  8מ״מ
=> 89
המלען של ה מ ק התחתון יוצא מגבו ,כפוף כברך ושזור מתחת לברך
ה מ ל ען( או המלענים) של ה מ ק התחתון אינו כפוף כברך ויוצא מתוך ה מ פ ק שבין האונות או
השיניים שבראש ה מ ק ,או מתחת ל מ פ ק.
־=> עמ ׳  830פרומית Bromus
הגלומות שוות זו לזו ,ואם אינן שוות אורך הגלומה התחתונה לפחות כמחצית אורך הגלומה
העליונה :עוקצי השיבוליות מפותלים ולעתים קרובות כפופים מתחת לשיבולית :השיבוליות
תלויות כרגיל כלפי מטה.
=> עט׳  846שבילת־שועל Avena
הגלומת בלתי שוות מאוד ,אודך הגלומה התחתונה קטן ממחצית אורכה של העליונה :עוקצי
השיבוליות ישרים ,אשונים ,דמויי אלה  :השיבוליות אינן תלויות כלפי מטה.
=> עמ ׳  848פילגרית Pilgerochloa
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 ) 87( .90ה מ ק התחתון בעל מלען כפוף כברך ויוצא מגב ה מ ק ,מתחת למפרץ שבין  2אונות :כל אונה
מסתיימת במקרים רבים בזיף :הגלומות ארוכות מהפרחים(להוציא מלענים) או שוות להם באורכן.
(באחדים מצמחי שלשון החוף המוץ התחתון חסר מלענים וחסר זיפים בקצה האונות).
=> עמ ׳  850שלש1ן Trisetaria
*  .90ה מ ק התחתון בעל מלען ישר היוצא מתוך ה מ פ ק שבין  2האונות או השיניים :הללו חרות
או קהות ואינן מסתיימות בזיף :השיבוליות בנות  3פרחים או יותר :הגלומות קצרות לפעמים
מהשיבולית.
=> עמ׳  848דגנין Rostraria
 )69( .91גלומות חסרות :השיבולית בת פרח אחד ,פחוסה מן הצדדים ,אורכה  3מ״מ :ה מ ק התחתון
בעל קרין ריסני .אבקניס  . 6צמחים נדירים של מקומות לחים.
=> עמ׳  836ב ת־ א ח Leersia
=־> 92
*  .91גלומות  1או  . 2אבקנים 3-1
 . 92השיבוליות בנות  2פרחים :הפרח התחתון אבקני או עשוי רק מ מ ק תחתון :השיבוליות נושרות
=» 93
בשלמותן אחר ההבשלה
*  .92השיבוליות אינן כנ״ל ,בנות פרח אחד או פרחים אחדים ואם בנות  2פרחים ,הפרח התחתון או
=> 95
שני הפרחים רו־מיניים
 . 93התפרחת בנויה אשכולות אחדים או שיבולים אחדות הנישאים על ציר מרכזי :הגלומה התחתונה
מופנית אל הציר .מפרקי הגבעול בעלי שערות צפופות וארוכות.
=> עט'  890דיחנן Brachiaria
= 94 0
התפרחת מכבד מבורר או צפוף  :הגלומה התחתונה מופנית החוצה
 .94הגלומות והמוץ של הפרח התחתון מכוסים שערות משי ארוכות מאר.
=  oעט׳  894פן־דיחן Trichoiaena
*  . 94הגלומות ו ה מ ק של הפרח התחתון קירחים או בעלי שערות קצרות.
=  oעמ׳  888דחן Panicum
או ל־2
( )92השיבולית מסתיימת ב־ 1או  2מוצים היוצרים מבנה דמוי אלהאו גלילי מעל ל־1
פרחים דו־מיניים .צמחים רב־שנתיים .נדני העלים צינוריים לכל אורכם.
עט׳ 873דבשית Meiica
=>
=o 96
השיבוליות אינן כנ״ל .צמחים בעלי צרוף סימנים שונה מהנ״ל
השיבוליות בנות פרח דו־מיני(פורה) אחד =־> 97
* .96
.97

* .97
.98

השיבוליות בנות  2או יותר פרחים דו־מיניים

=> 104

בבסיס הפרח הדו־מיני ישנם  1או  2קשקשים זעירים (מוצים מנוונים של הפרחים העקרים):
אחר ההבשלה נושר הפרח והגרגיר מתוך הגלומות יחד עם הקשקשים שבבסיסו :הגלומות בעלות
קרין ,או לעתים קרובות בעלות כנף  :השיבוליות פחוסות.
=> עט׳  854חפוןית Phalaris
הפרח הרו־מיני חסר קשקשים בבסיסו :לפעמים נושא ציר השיבולית בקצהו פרח מנוון עליון
=> 99
צמחים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש ,גדלים בחוליות :המכבד דמוי שיבולת ,גלילי ,אורכו 25-7
ס״מ ,עוביו עד  2.5ס״מ :אורך הגלומות  8מ״מ או יותר :אורך ה מ ק התחתון כאורך הגלומות:
בסיס השיבולית מכוסה שערות ארוכות.
=> עט׳  852ןדיד־החולות Ammophiia
צמחים בעלי צרוף סימנים אחר => 99

 . 99המכבד רפה מאד ,דמוי ביצה בהיקפו :ענפיו ארוכים מאד ומפושקים לרווחה ,רוחבו  15-5ס״מ:
עוקצי השיבוליות ארוכים בהרבה מהשיבוליות.
=> עמ ׳  802רפרף Milium
המכבד צר יותר ,לעתים קרובות דמוי שיבולת ,ענפיו שונים מהנ״ל :עוקצי השיבוליותאינם
=>100
ארוכים מהשיבוליות
הלשונית עשויה שערות־־>101
=>102
הלשונית קרומית ,לפעמים שקופה
 . 101צמחים רב־שנתיים .הגלומות בלתי שוות באופן ניכר .הגרגיר הבשל נושר מתוך ה מ ק התחתון
והעליון ,צבעו אדום.

=> עט׳  886מךח(ל Sporoboius

משפחת הרגניים
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* . 101צמחים חד־שנתיים .הגלומות שוות כמעט :הגרגיר שונה מהנ״ל* .
=*> עמ׳  886עטעית Crypsis
 ) 100( . 102הגלומות אינן שוות ,כרסתניות בבסיסן.
=> עמ׳  854כךםתן Gastridium
יי=>103
גלומות שוות זו לזו או שוות כמעט ,שונות מהנ״ל
מאד
 . 103הגלומות מסתיימות באופן פתאומי במלען קצר מאד או בחוד קצר ,בעלות קרין ופחוסות
מהצדדים :המכבד צפוף מאד ,גלילי או דמוי ביצה.
<=» עט׳  856איטן Phleum
* . 103הגלומות בעלות מלען ארוך או חסרות מלען או חוד ושונות מהנ״ל :המכבד מוארך או דמוי
פירמידה מופסק כרגיל לקטעים.
=> עט׳  853עבךקן Poiypogon
 )96( . 104צמחים רב־שנתיים בעלי קנים אשונים ,גובהם  80-50ס״מ .המכבד באורך  0 12-3״מ ,מכונם
(לא בזמן הפריחה ,ציור  2656ג) :השיבוליות פחוסות מן הצדדים ,אורכן  9-5מ״מ ,ערוכות
באגודות צפופות יושבות או נישאות על עוקץ קצר ,ככל אגורה  3שיבוליות או יותר.
=> עט׳  869צברת Dactyiis
=>105
השיבוליות אינן צבורות באגודות כנ״ל :צמחים בעלי צרוף סימנים אחר
=־•106
השיבוליות אינן ארוכות מהגלומות או עולות עליהן במקצת
=>110
השיבוליות ארוכות במידה ניכרת מהגלומות
 . 106התפרחת מכבד רפה :אורך השיבוליות  1.5-1מ״מ.
=> עט׳  851אנטינ1וץה Antinoria
=>107
התפרחת רומה פחות או יותר לשיבולת :אורך השיבוליות גדול מהנ״ל
 . 107הגלומה התחתונה צרה וקצרה ,אורכה כ־  1/4אורך הגלומה העליונה השווה באורכה לאורך
השיבולית :ה מ ק התחתון דמוי סרגל או אזמל ,צר מאד ,בעל  2שיניים דמויות מרצע ומלען
במפרץ בין השיניים :ה מ ק העליון קצר מהתחתון.
=־> עמי  850אבלינןה Aveiiinia
=108>5
הגלומות והמוצים אינם כנ״ל
 . 108הלשונית עשויה שערות .ה מ ק התחתון בעל  9-7עורקים :הגלומות מעורקות עורקים ברורים,
התחתונה בעלת  7-5עורקים.
=> עט׳  877שסיע Schismus
=> 109
* . 108הלשונית קרומית .המוץ התחתון בעל  5עורקים :הגלומה התחתונה בעלת עורק 1
 . 109הגלומה העליונה דמוית ביצה ,ארוכה פי  2בערך מרוחבה :ראש ה מ ק התחתון בעל  2אונות או
מפרץ ,חסר מלען או לפעמים בעל מלען ישר וקצר ב מ פ ק שבין האונות.
■=> עמ׳  848דגנין Rostraria
* . 109הגלומה העליונה דמוית אזמל ,ארוכה פי  4מרוחבה :ה מ ק התחתון בעל  2זיפים בראשו כרגיל
ובעל מלען כפוף ככרך היוצא מגבו.
=> עמ׳  850שלשון Trisetaria
 ) 105( . 110ה מ ק התחתון עגול כמעט או דמוי ביצה רחבה ,ובעל  9-5עורקים ,בסיסו דמוי לב:
הגלומות שקערוריות ונראות עגולות אם תשוטחנה :השיבוליות דמויות ביצה רחבה.
־־> עט׳  871זעזועית Briza
ה מ ק התחתון והגלומות שונות מהנ״ל=>111

 . 111הגלומות קרומיות :ה מ ק התחתון זעיר ,חסר עורקים ,דמוי ביצה הפוכה ואורכו כמעט כרוחבו,
 2־ )4 -( 3מ״מ :המכבד רפה
מוי ביצה ונראה כמכורסם בראשו :אורך השיבוליות
=־י112
או לעתים רחוקות מכונס
צמחים בעלי צרוף אחר של סימנים=־>113
 . 112אורך המכבר  0 6״מ ,רוחבו  4ס״מ ,ענפיו ערוכים בזוגות על כל מפרק של ציר התפרחת ,מפושקים,
נימיים ,ומסתעפים לשניים או לשלושה :עוקצי השיבוליות דמויי אלה .צמחים חד־שנתיים של
בתי־גידול מלוחים.
=» עט׳  865ןו1ךן Sphenopus
המכבד בעל ענפים אחדים על כל מפרק של ציד התפרחת :עוקצי השיבוליותאינם דמויי אלה.
צמחים רב־שנתיים של בתי־גידול לחים ,בעלי קנה־שורש.

=־> עט׳  868ספה Catabrosa
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משפחת הדמיים
( ) 111ה מ ק התחתון בעל  3עורקים! הגלומה העליונה בעלת עורק 114>=1
ה מ ק התחתון בעל  5עורקים :הגלומה העליונה בעלת 9-3עורקים ,לעתים רחוקות בעלת עורק
=>115
הלשונית קרומית או שקופה ,אורכה ברוחבה .ענפי המכבר ועוקצי השיבוליות עבים ואשונים.
=־• עמ ׳  864קוטנזץה Cutandia
הלשונית עשויה שערות ואם קרומית הריהי קצרה מאד ובעלת ריסים בראשה .ענפי המכבד
ועוקצי השיבוליות דקים ואינם אשונים.
=> עמ׳  881פן־חילף Eragrostis
( ) 113צמחים חד־שנתיים =»116
צמחים רב־שנתיים=־■119
ה מ ק התחתון בעל  2אונות בראשו ,לעתים קרובות בעל חוד קצר ב מ פ ח בין האונות :המכבד
צפוף ,דמוי שיבולת או קרקפת.
=ג> עמ׳  848זימין Rostraria
117
ה מ ק התחתון שונה מהנ״ל
ענפי המכבד ועוקצי השיבוליות נימיים :ה מ ק התחתון בעל קרין ,הקרין והעורקים שעירים.
עט׳ 866סיסניתPoa
=>
המכבד ו ה מ ק אינם כנ״ל=>118
הגלומות אינן שוות זו לזו באורכן ,קהות מאד ,העליונה בעלת  9-5עורקים ושפה שקופה רחבה:
התפרחת מכבר צפוף שאורכו  3.5-1.5ס״מ.
=> עט׳  869ןקעזן Scierochioa
הגלומות שוות כמעט באורכן ,העליונה בעלת  3-1עורקים :התפרחת מכבד או אשכול דמוי
שיבולת ,ארוכה מהנ״ל כרגיל.
=> עט׳  863סיסן Catapodium
( ) 115הקנים בעלי פקעות בבסיסם או ,אם אינם כן ,ה מ ק התחתון בעל קבוצת שערות צמר
מסולסלות ארוכות בבסיסו :עוקצי השיבוליות וענפי המכבד נימיים.
=־■ עמ ׳  866סיסנית Poa
=j< 120
הקנים אינם כעלי פקעות בבסיסם .ה מ ק התחתון אינו בעל שערות כנ״ל בבסיסו
ה מ ק התחתון קהה מאר או קטוע .הטבורית (מקום חיבורו של עוקץ הזרע אל הזרע) דמוית
נקודה.
עמ'  868בך ב צ ת Puccineiiia
ה מ ק התחתון חד או מחודד ,חסר חוד או בעל חוד קצר או בעל מלען .הטבורית ארוכה ,רמוית
=> 121
קו
העלים בעלי אזניות דמויות חרמש .הגרגיר שעיר בראשו ,אך חסר תוספת שעירה .אורך השיבוליות
כ־ 1ס״מ :אורך ה מ ק התחתון  7-6מ״מ.
=» עט׳  859ב ך א פ ר Festuca
העלים חסרי אתניות .הגרגיר בעל תוספת שעירה בראשו .אורך השיבוליות  )4 -( 3-2ס״מ :אורך
ה מ ק התחתון  15-9מ״מ.
=> עט׳  830ברומית Bromus

פ ת ־ א ח Leersia
:מחי מים רב־שנתיים .העלים בעלי לשונית קרומית .התפרחת
!שכול בעל ענפים דקים :השיבוליות פחוסות מהצדדים ,בעלות 2
!רחים תחתונים מנוונים ופרח עליון פורה :גלומות חסרות :ה מ ק
;תחתון של הפרח הפורה חסר מלענים ,בעל ריסים מוקשים לאורך
וקרין והשפות .אבקנים  ( 6ב א ח) .הגרגיר פחוס.
( 4ר״ש) ביצות ומקומות לחים .נדיר .השרון ,פלשת  :בקעת חולה ;
;גולן.
 $יוני-ספטמבר( .ציור  .)2518טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ,אירנו־
זורני ,סהרו־ערבי וטרופי.

בת־איוז

L. hexandra Swartz

משפחת הדגניים
עקצר Brachypodium
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים .העלים שטוחים ,בעלי לשונית קרומית
השיבוליות נישאות על עוקצים קצרים ומופנות אל ציר התפרחת בצדן ה
הגלומות אינן שוות וקצרות מהשיבולית ומהפרח התחתון! ה מ ק התחתון קעו
בראשו .אבקנים  . 3הגרגיר עטוי במוצים.
 . 1צמחים חד־שנתיים שגובהם  0 )40-( 25-15״מ .מספר השיבוליות
כאשכול  .)6 -( 4-1אורך המאבק אינו עולה על  1מ״מ.
( 4ח״ש) בתה ,שדות ,צדי דרכים .נ פ ק .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 $5פברואר־מאי( .ציור  ! 2519צילום בעט׳  .) 962טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.
(L.) Beauvoisachyon
ע?ןצר מצוי
(ראה שם נרדף)

* . 1צמחים רב־שנתיים שגובהם  80-50ס״מ ; מספר השיבוליות
באשכול  .) 15-( 8-6אורך המאבק  5.5-3.5מ״מ.
♦ (ר״ש) חורש וגריגה .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל.
& מאי-יוני( .ציור  .) 2520טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
עקצד מצוי latum (L.) Beauvois

אגר 1פיר1ץ Elymus
צמחים רב־שנתיים שגובהם  100-30ס״מ .העלים בעלי לשונית קרומית ?
השיבוליות ערוכות על עוקצים קצרים ,אחת־אחת על כל מפרק של ציר ה
אל הציר! מספר הפרחים בשיבולית  3עד רבים ,הפרחים רו־מיניים (פרט <
י ^—ל
גלדניות ,שוות כמעט זו לזו! ה מ ק התחתון בעל  5עורקים.

 . 1ה מ ק התחתון בעל מלען שאורכו  0 3.5-1.5״מ .צמחי חורש
בעלי קנה־שורש קצר.
( 4ר״ש) חורש .מצוי .הגליל העליון! החרמון ,הגולן.
 85מאי-יוני( .ציור  .) 2521טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.
אגרופירון החרש ormitanus (Pari.) Tzveiev
(ראה שם נרדף)

=> 2
* . 1ה מ ק התחתון חסר מלען או בעל מלען קצר
 .2אורך הגלומות  18-10מ״מ ,קצרות מהשיבולית ב־  1/3לכל
היותר .צמחי קרקעות חול ליד חוף הים.
( 4ר״ש) חוף הים ,קרקע חול או חול־חמרה! חגורת הרסס.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 85אפריל-יוני( .ציור  .) 2522טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
אגרופירין ס מ מי :tus (Viv.) Meideris
(ראה שם נרדף)
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ג.גלומה

*  . 2אורך הגלומות  ) 10-( 8-6מ״מ ,כמחצית אורך השיבולית או
פחות מזה .צמחי ביצות מלוחות.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות ומעיינות מלוחים .נדיר .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,הר הנגב :הגולן.
&י אפריל-יולי( .ציור  .) 2523טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני ואירו־
סיבירי.
elongatus (Host) Runemark E.
אגרופירון מארך
(ראה שם נררף)

בן־ שעוךה Crithopsis
צמחים חד־שנתיים ,גובהם  30-10ס״מ .הלשונית קצרה מאד.
התפרחת שיבולת צפופה שאורכה  5-2ס״מ; השיבוליות ערוכות
בזוגות על כל מפרק של ציר השיבולת! ציר השיבולת שביר ומכוסה
זיפים צפופים שאורכם  2מ״מ ! מספר הפרחים בשיבולית  , 2הפרח
התחתון דו־מיני ,העליון עקר! הגלומות שוות ,גלדניות ,דמויות
סרגל או מרצע ,כל אחת מסתיימת במלען! המוץ התחתון מסתיים
במלען שאורכו כאורך מלעני הגלומות .הגרגיר הרוק למוצים.
( 4ח״ש) ערבות ובתה .מצוי ושולט בכתמים .השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
> מרס-מאי( .ציור  ! 2524צילום בעט׳  .)957טיפוס תפוצה:
83
יפ־תיכוני ואירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
בך שע 1ךה מצוי C. delileana (Schultes et Schultes fil.) Roshev.

אךמ 1פיר 1ן Eremopyrum
צמחים חר־שנתיים ,גובהם  30-5ס״מ .העלים שטוחים! הלשונית קצרה .התפרחת שיבולת
השיבוליות יושבות בשני טורים אחת־אחת על ציר השיבולת ,נטויות בזווית רחבה מהציר!
הפרחים בשיכולית  2או יותר 2-1 ,הפרחים התחתונים דו־מיניים ,השאר מנוונים! הגלומות שוות
גלדניות ,צרות ומסתיימות בחוד קצר או במלען! ה מ ק התחתון גלדני ,חסר מלען או מסתיים
דק ! ה מ ק העליון קצר מהתחתון ,קרומי ובעל  2קרינים.
.1

קצרה!
מספר
כמעט,
במלען

הקרינים של ה מ ק העליון מסתיימים ב־  2שיניים או במלענים
קצרים וביניהם שסע עמוק! הגלומות ו ה מ ק התחתון בעלי
שערות ארוכות.
( 4ח״ש) ערבות .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב! מזרח הגלעד,
מזרח עמון ,אדום.
&> אפריל-מאי( .ציור  .)2525טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
אךמופירון מרחק E. distans (C. Koch) Nevski
(ראה שם נרדף)

* . 1הקרמים של ה מ ק העליון מסתיימים ב־ 2שיניים זעירות!
הגלומות ו ה מ ק התחתון קירחים או מכוסים שערות רכות
מהודקות ,לעתים רחוקות ארוכות.
( 4ח״ש) ערבות ושדות .נדיר .צפון הנגב ,הר הנגב! מזרח
הגלעד ,מזרח עמון ,מזרח מואב ,אדום.
&> מרס-מאי( .ציור  .)2526טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ארמופירון מפשק E. bonaepartis (Sprengel) Nevski
(ראה שם נרדף)
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עקר Heteranthelium

צמחים חר־שנתיים .העלים שטוחים בעלי אתניות :הלשונית קצרה.
התפרחת שיבולת זיפנית ובעלת מלענים :ציר השיבולת נשבר עם
ההבשלה לקטעים אחדים ,כל קטע מכיל שיבולית תחתונה פורה,
וי■ ן
קרה ובעלת מ ק תחתון מנוון ,ושיבולית או
שיבוליות אחדות מנוונות כדי צרור גלומות ממולענות :השיבולית
rn p ,
ות 3 ,פרחים או יותר :ה מ ק התחתון בעל
' ' fffW
ם כל אחד במלען פחוס בעל שערות ארוכות.
♦ (ח״ש) ערבות ובתות .נדיר .הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
הגלעד ,אדוםf l ( .
צילום בעמ׳  .)962טיפוס התפוצה\ / * ° :
JL
אירנו־טורני.
et Solander) Jaub. et Spach
piliferum

בז־חטה Aegilops
'י

י'

r

ב.שיכולית

צמחים חד־שנתיים .העלים בעלי אוזניות :הלשונית קצרה .התפרחת שיבולת בת  20-2שיבוליוו
וברגיל בעלת  4-1שיבוליות מנוונות בבסיסה .הגלומות שוות ,גלדניות ,בעלות מלענים או שיניים ,או
חסרות שיניים .הפרחים  8-2בשיבולת ,העליונים כרגיל אבקניים או עקרים .ה מ ק התחתון בעל שיניע
או מלענים.
 . 1הגלומות כעלות מלענים לכל הפחות כשיבולית העליונה של
השיבולת או מסתיימות בשן שאורכה  1/2ס״מ או יותר.
=> 2
השיבולת נושרת בשלמותה עם ההבשלה
* . 1הגלומות של כל השיבוליות חסרות מלענים ,לעתים קרובות
מסתיימות ב־  ) 3-( 2-1שיניים קצרות .השיבולית נושרת בשל 
=> 6
מותה או מתפרקת לשיבוליות
 . 2הגרגיר מעורה ב מ ק התחתון ובמוץ העליון .עורקי הגלומות
דקים ,שווים כמעט בעוביים ,בולטים ,מקבילים ומרוחקים זה
מזה כרגיל על ידי רווחים שווים .מספר השיבוליות המגוונות
=> 3
בבסיס השיבולת על פי רוב 3
*  . 2הגרגיר חופשי .עורקי הגלומות בלתי שווים בעוביים ,רבים
מהם רחבים ושטוחים ,מרוחקים זה מזה ברווחים בלתי שווים.
מספר השיבוליות המנוונות בבסיס  1או  2על פי רוב ,לעתים
=> 4
רחוקות 3
 . 3צמחי מדבר וערבות .מלעני הגלומות כרגיל  , 3שווים פחות
או יותר באורכם ורוחבם :רוחב הגלומות  4-2.5מ״מ .ה מ ק
התחתון של השיבוליות התחתונות ממולען .אורך השיבולת
(להוציא את המלענים)  )4 -( 3-2ס״מ.
♦ (ח״ש) ערבות ומדבר .נ פ ק .השפלה ,הרי יהורה (נדיר),
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה  :הגולן ,מזרח
הגלעד ,מזרח עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  .)2528טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.
נן־חטה מךברי Boiss.
*  . 3צמחים נפוצים בכל חלקי ה א ק  ,נדירים בנגב ובגלילות
מדבריות .מלעני הגלומות  2או  , 3כרגיל לא־שווים באורכם
וברוחבם ,לעתים קרובות קצרים ודמויי שן בחלק מהשיבוליות:
רוחב הגלומות  6-4מ״מ .ה מ ק התחתון של שיבוליות תחתונות
בעל שיניים על פי רוב ,לעתים רחוקות בעל מלענים ,ואז
המלענים בלתי שווים .אורך ה שיבולת(ללא המלענים) 4-1.5
ס״מ או  7.5-3.5ס״מ.

834

משפחת הרגניים
♦ (ח״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח :
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציורים  .) 2530 ,2529טיפוס התפוצה :דרום
יס־תיכוני.
(ראה שם נרדף)  3ן־ו 1טה רב־אנפין A.peregrina (Hackel) Maire etWeiller
( )2מספר השיבוליות המנוונות (הנשארות בראש הקנה אחר
נשירת השיבולת)  , 3לעתים רחוקות  ! 2מספר השיבוליות
בשיבולת כרגיל  . 5-4אורך השיבולת  0 6-3.5״מ (ללא המ־
לענים).
( 4ח״ש) בתה .נדיר .הגליל העליון ,הרי יהודה! הגולן.
 $3מאי-יוני( .ציורים  .) 2538 , 2531טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
3ן־ךוטה שלש־זיפי A. triundaiis L.
מספר השיבוליות המנוונות  , 1לעתים רחוקות  ! 2אורך השי
=> 5
בולת  )3-(2.5-1.5ס״מ
מלעני השיבולית הקיצונית ארוכים באופן ניכר ממלעני השי־
כוליות הצדדיות! גלומות השיבולית הקיצונית בעלי  3מלענים.
מספר השיבוליות בשיבולת על פי רוב  , 2לעתים רחוקות .4-3
^המוץ העליון משונן או בעל מלענים קצרים.
" ( 4ח״ש) בתה ,מדרונות טרשיים ,חורש מנוון .נדיר .הגליל
העליון ,הרי יהודה! הגולן ,הגלעד.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .) 2532טיפוס התפוצה  :מזרח ים־תיכוני.
בן־חטה דל־שבלת A. biunciaiis Vis.
(ראה שם נרדף)
מלעני השיבולית הקיצונית קצרים או לכל היותר שווים
למלעני השיבוליות הצדדיות! גלומות השיבולית הקיצונית
כעלות  5-4מלענים .מספר שיבוליות השיבולת  ,)4-( 3השי־
בוליות כרסתניות .מלעני ה מ ק העליון( ) 3-( 2)- 1במספר,בל 
תי שווים על אותו ה מ ק ועל פי רוב קצרים ממלעני הגלומות.
( 4ח״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
''השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
י הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה!
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 83מרס-מאי( .ציור  ! 2533צילום בעט׳  .)957טיפוס התפוצה :
יפ־תיכוני.
genicuiata RothA.
פן־חטה פיצני
(ראה שם נרדף)
( ) 1גלומות השיבוליות הצדדיות קטועות בראשן ,חסרות
שן או בעלות שן צדדית קטנה ,מחוספסות ,בלתי שעירות,
לרוחבו של ראש הגלומה עובר עורק עבה .השיבולת בעלת
 10-7שיבוליות ,נושרת עם ההבשלה או מתפרקת לשיבוליות,
אורכה  11-7ס״מ .ה מ ק התחתון בעל מלען או חסר מלען.
גובה הצמחים  70-40ס״מ.
( 4ח״ש) קרקעות כבדות לחות .נדיר .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון.
 85אפריל-יוני( .ציורים  .) 2537,2534טיפוס התפוצה :מזרח
ים־תיכוני.
פן־חטה קטוע A. speitoides Tausch
(ראה שם נרדף)
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*  . 6גלומות השיבוליות הצדדיות בעלות ( 2־ ) 4שיניים או מפורצות
בראשן ,ואם קטועות ,הרי הן מכוסות שערות צפופות => 7
 . 7השיבולים בעלות שערות מהודקות וצפופות .המוצים התחתו 
נים בשיבולית העליונה ביותר(או בשתי השיבוליות העליונות)
בעלי מלען ,בשיבוליות הצדדיות חסרי מלענים .השיבולת
בעלת  11-7שיבוליות ,אורכה  0 15-10״מ .מתפרקת אחר
ההבשלה לשיבוליות יחידות ,כל אחת עם פרק הציר אשר
לאורכה.
( 4ח״ש) בתות וערבות .נדיר מאוד .הרי יהודה (ירושלים),
מערב הנגב ,הר הנגב.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2535טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
בן־חטה מעבה A. crassa Boiss.
=ג> 8
*  . 7השיבולים מחוספסות ,אך אינן שעירות
 . 8השיבולית הקיצונית בעלת  2מלעני מ ק תחתון ארוכים
וחזקים .לכל הפחות אורכו של אחד המלענים ( 7)- 6ם״מ!
השיבוליות הצדדיות חסרות מלענים .השיבולת נושרת כיחידה
=?> 9
אחר הבשלתה
*  . 8השיבולת חסרת מלענים או המוצים התחתונים של השיבוליות
הצדדיות והשיבולית הקיצונית בעלי מלענים (השיבוליות
התחתונות ביותר לעתים קרובות חסרות מלענים); המלענים
=> 10
קצרים כרגיל מהנ״ל
 .9המוצים התחתונים של השיבולית הקיצונית בעלי מלענים
בלתי שווים במקצת ,המלען הקצר יותר אורכו כ־  3/4של
המלען הארוך ביותר .אורך המאבקים ( 6-5 )- 4מ״מ! צמחי
קרקעות חוליות על פי רוב ,לעתים רחוקות של קרקע ערבתית
אפורה.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ,קרקע חול הנוצרת
מכורכר או מ א ק־ חו ל נובית ,לעתים על קרקעות גידניות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :הגלעד ,עמון ,אדום.
&י מרס-יוני( .ציור  .) 2536טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
 3ן־חטה אריכא A. longissima Schweinf. et Muschler emend. Eig
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*  .9המוצים התחתונים של השיבולית הקיצונית בעלי  2מלענים
בלתי שווים במידה ניכרת ,אורך המלען הקצר מבין ה־ 2
אינו מגיע למחצית אורכו של המלען הארוך ביותר .אורך
המאבקים  3-2מ״מ .צמחי טרה־רוסה מעורבת בלם לפעמים.
♦ (ח״ש) בתת ספר של סירה קוצנית ,שדות בור .מצוי.
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :מדבר שומרון :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
 85אפריל-יוני( .ציור  .) 2539טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
טורני.
 3ך ח ט ה A. searsii Hammer 0T0
 )8( . 10השיבולת נושרת אחר ההבשלה כיחידה אחת .רוחב
הגלומות  6-4מ״מ.
♦ (ח״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו,
.
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 85מרס-מאי( .ציורים  .) 2530 , 2529טיפוס התפוצה :דרום
יס־תיכוני.
(ראה שם נרדף)
 3ן־חטה רב־אנפין A. peregrina (Hackel) Maire et Weiller
' * . 10השיבולת מתפרקת אחר ההבשלה לשיבוליות יחידות .רוחב
=> 11
הגלומות  2.5-1.5מ״מ
צמחי מישור חוף הים מפלשת צפונה ,גובהם (70-50)- 40
( ) 100-ס״מ .אורך השיבולת (להוציא מלענים)  13-7ס״מ:
אורך השיבולית (להוציא מלענים)  13-8מ״מ .קצה ה מ ק
התחתון ממולען ובעל  2-1שיניים ליד בסיס המלען (בצורה
נדירה המלענים רק בשיבוליות העליונות).
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שדות בור ,קרקע חולית .מצוי.
 iעמק עכו ,השרון ,פלשת.
 85מרס-יוני( .ציור  .) 2540טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
 3ך ח ט ה עודוני sharonensis EigA.
ן
* . 11צמחי הנגב ואדום ,גובהם ( )45-( 35-20 )- 15ס״מ .אורך
השיבולת  )8 -( 5-4ס״מ (להוציא מלענים) :אורך השיבולית
 8.5-5.5מ״מ (להוציא מלענים) .קצה ה מ ק התחתון ממולען,
אך חסר שיניים (בצורה נדירה חסרת מלענים המלענים ישנם
רק בשיבוליות העליונות).
( 4ח״ש) חולות .מצוי .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
אדום.
 83מרס-מאי( .ציור  .) 2541טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
 2xן־חטה דוקמי A. bicornis (Forssk.) Jaub. et Spach
 Iב .גלומה

| ג .שיבוליה
 .11מוץ תחתון
2541

ח ט ה Triticum

ם חר־שנתיים .העלים בעלי אוזניות קצרות :הלשונית קרומית .התפרחתשיבולת :השיבוליות יחידות
זרקי ציר השיבולת השביר או הבלתי שביר ,פחוסות ,בכל אחת  )9 -( 6-2פרחים .הגלומות שוות פחות
זר ,גלדניות ,קצרות מהשיבולית על פי רוב ,בעלות קרין ו־  2-1שיניים או חוד קצר או מלען .קצה
התחתון תמים או בעל  2-1שיניים או מלען.

משפחת הדמיים
 . 1צמחי בר .ציר השיבולת שביר אחר ההבשלה ,ריסני לאורך
שפתיו וכעל אגודת שערות ארוכות (עד  5מ״מ) על המפרקים.
הגלומות בעלות קרין חד ועורק אמצעי המסתיים בשן חרה
ועורק צדדי בשן קהה וחלשה .אורך המלענים  20-15ס״מ.
הגרגיר מעורה ב מ ק התחתון ו ב מ ק העליון.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,שרות בור ,מקומות טרשיים וקרקע
הנוצרת על סלעי גיר ועל בזלת .נ פ ק .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון.
&י אפריל-מאי( .ציור  : 2542צילום בעט׳  .)959טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
נתגלה בארץ לראשונה ב־ 1906על ירי א .אהרונסון.
חטת הבר T. dicoccoides (Ascherson et Graebner) Aaronsohn
* . 1צמחי תרבות .ציר השיבולת אינו שביר אחר ההבשלה .ה מ ק
התחתון בעל מלען או חסר מלען .הגרגיר חופשי בין המוצים.
בארץ מגדלים  2מינים של חטה תרבותית ,כתבואות חורף
׳=>

2

 . 2קרין הגלומה רחב ,חד ונמשך ער לבסיס הגלומה .מלעני
השיבולת זקופים או מפושקים במקצת לעת ההבשלה ,אורכם
גדול לפעמים מאורך השיבולת או שווה לו ,לעתים רחוקות
אין מלענים .ראש הקנה בעל ליבה.
 85אפריל-מאי .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
חטה ?£צה T. durum Desf.
*  . 2קרין הגלומה צר ונמצא רק בחלקה העליון של הגלומה .מלעני
השיבולת מפושקים לצדדים לעת ההבשלה ,אורכם קטן מאורך
השיבולת או לעתים קרובות המלענים חסרים .ראש הקנה חלול.
 85אפריל-מאי.
חטה רפה (1 L. (T. vuigare Vili.

שפון Secale
צמחים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים בעלי אוזניות :הלשונית
קרומית .התפרחת שיבולת צפופה :השיבוליות יושבות אחת־אחת
על כל מפרק של ציר השיבולת ,בכל אחת  3-2פרחים ,מואבקים
האבקה זרה .הגלומות שוות כמעט ,גלדניות ,צרות ,בעלות עורק 1
וקרין ,מסתיימות כמלען ישר או חסרות מלען .ה מ ק התחתון בעל
 5עורקים וקרין בולט ,ריסני לאורך הקרין והשפות ומסתיים במלען
ארוך.
( 4ר״ש) מורדות סלעיים גירניים וקרקעות על אפר וולקני .נדיר.
החרמון ,הגולן.
 85יוני-יולי( .ציור  .) 2543טיפוס התפוצה :דרום יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
קופון הךוךים m Guss.

שיעורה H ordeum
צמחים חר־שנתיים או רב־שנתיים .העלים בעלי אוזניות :הלשונית קצרה .התפרחת שיבולת :ה7
בעלות  2-1פרחים ,וקבועות שלוש־שלוש לסרוגין ב־ 2טורי אורך בשקעים של ציר הי
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הציר שביר אחר ההבשלה (במיני בר) ו־ 3השיבוליות נושרות כיחידה אחת :השיבולית האמצעית
דו־מינית ,יושבת או בעלת עוקץ 2 :השיבוליות הצדדיות אבקניות או עקרות ,נישאות על עוקץ קצר
(במינים תרבותיים אחדים השיבוליות הצדדיות דו־מיניות) .ההאבקה עצמית .הגלומות צרות ,מסתיימות
במלען ועומדות בחזית השיבולית .ה מ ק התחתון דמוי ביצה ,בעל  5עורקים ,מסתיים במלען ארוך או
חסר מלען .הגרגיר מעורה ב מ ק התחתון ו ב מ ק העליון.
=> 2
 . 1ציר השיבולת שביר .צמחי בר
 . 1ציר השיבולת אינו שביר .צמחי תרבות חד־שנתיים.
שעורה תו־בותית H. vuigare L .
מ ל ק ה מ ק התחתון של השיבולית האמצעית בשלישיה חזק,
אורכו  ) 20-( 14-8ס״מ(לעתים רחוקות מאור גם ה מ ק התחתון
של שיבוליות צדדיות בעל מלען כמו מלען השיבולית האמצעית).
גובה הצמח  50־( 80־ ) 100ס״מ.
( 4ח״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק ובמקומות שונים מרובה .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
ת  85אפריל-מאי( .ציור  : 2544צילום בעמ׳  .)963טיפוס הת
פוצה :מזרח יט־תיכוני ואירנו־טורני.
שעורת התבור H. spontaneum c. Koch
נ .מלען ה מ ק התחתון של השיבולית האמצעית קצר הרבה יותר
י=> 3
 0 100-60״מ .ה מ ק התחתון של
רב־שנתיים ,גובהם
מחורר ,חסר מלען=s< 4
חד או
 )60-( 50-10ס״מ .ה מ ק התחתון
חד־שנתיים ,גובהם
■=> 5
של השיבוליות הצדדיות בעל מלען
 . 4בסיס הקנה מעובה ועשוי בצורת פקעת .הגלומה הפנימית
(הסמוכה לשיבולית האמצעית) של כל שיבולית צדדית דמוית
סרגל או אזמל :הגלומות החיצוניות דמויות זיף ,כל אחת
מסתיימת במלען דק שאורכו גדול מאורך הגלומה :גלומות
השיבולית האמצעית דמויות סרגל וריסניות .ה מ ק התחתון
חסר מלען.
( 4ר״ש) בתה ושדות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  : 2545צילום בעט׳  .)963טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ואירנו־טורני.
שעורת הפולפוסץ H. buibosum L.
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*  .4בסיס הקנה אינו מעובה כפקעת .כל הגלומות של כל השיבוליות
דמויות זיף.
( 4ר״ש) אחו .נדיר .צפון הגולן.
 $3קיץ( .ציור  .)2546טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירו־סיכירי.

שעורה ךמוץת־ש9ון

h . secaiinum Schreber

 )3( . 5פרח השיבולית האמצעית(בתוך הגלומות) נישא על עוקץ:
גלומות השיבולית האמצעית בעלות ריסים ארוכים .ה מ ק
התחתון של השיבוליות הצדדיות ארוך מ ה מ ק התחתון של
השיבולית האמצעית .המאבקים שבשיבולית האמצעית אינם
בולטים מתוך הפרח בזמן הפריחה ,אורכם מגיע רק לעתים
רחוקות ל־ 1מ״מ.
( 4ח״ש) צרי דרכים ,קרבת ישוב .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה; החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 >93פברואר-אפריל( .ציור  ; 2547צילום בעט׳  .)963טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

מין נפק זה היה ידוע כארץ בשם שעורת העכבר ()H. murinum
אולם עזעורת העכבר היא מין אירופאי שאיננו גדל באק.
glaucum SteudelH.
שעורה מכחילה
(ראה שם נרדף)
*  . 5פרח השיבולית האמצעית חסר עוקץ :גלומות השיבולית הא 
= 6 >5
מצעית אינן ריסניות :צמחי מקומות לחים
 . 6הגלומה הפנימית של השיבוליות הצדדיות מורחבת לכנף בצד
אחד בחלקה התחתון ,רוחבה בחלקה התחתון  1.5-0.5מ״מ:
הגלומה החיצונית דמוית זיף.
( 4ח״ש) ביצות מלוחות ,גרות נחלים ,קרקעות כבדות .מצוי.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות! הגולן ,הגלעד ,אדום.
> אפריל-מאי( .ציור  .) 2548טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני
96
ואירנו־טורני.

שעורת החוף H. marinum Hudson
*  2 . 6הגלומות של השיבוליות הצדדיות דמויות מרצע או הגלומה
הפנימית מורחבת במקצת בחלקה התחתון ,רוחב הגלומות
בחלקן התחתון אינו מגיע ל־  1/2מ״מ.
( 4ח״ש) ביצות מלוחות ,ביצות על קרקע חולית וקרקע לחה
בקביעות בחורף .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה ,מערב הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
> מרס-מאי( .ציור  .)2549טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ואירנו־
96
טורני.

(ראה שם נרדף)

שיעורה נימית

hystrix RothH.
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מלענת Taeniatherum
צמחים חד־שנתיים .הלשונית קצרה מאוד .התפרחת שיבולת צפופה,
אורכה (ללא המלענים)  7-3ס״מ :ציר השיבולת אינו מתפרק לאחר
ההבשלה! השיבוליות ערוכות ב־ 2טורים שתיים־שתיים על מפרקי
הציר ,כולן שוות ובנות  2פרחים ,התחתון רו־מיני ,העליון מנוון
כדי שריד דמוי קשקש .הגלומות שוות ,אורכן  3-2ס״מ ,מאוחות
בבסיסן זו לזו ולגלומות השיבולית השכנה ,דמויות מרצע ,כל אחת
מסתיימת במלען דק ומחוספס .ה מ ק התחתון דמוי אזמל ,אורכו
 12-8מ״מ ,מסתיים במלען מחוספס ארוך ( 10-6ס״מ) וכפוף כלפי
חוץ .הגרגיר מעורה במוצים.
♦ (ח״ש) ערבות ובתה .נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הרי
יהודה! מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
&י מאי-יולי( .ציור  .) 2550טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
crinitum (Schreber) NevskiT.
מלענת ארכת־מלענים
(ראה שם נרדף)

בר 1מי ת Bromus
וים חד־שנתיים או רב־שנתיים .נדני העלים צינוריים ,נסדקים לאורכם במהרה! הלשונית קרומית.
.,״״!רחת מכבד ,במינים אחדים המכבד דמוי אשכול! השיבוליות נישאות על עוקצים ,בעלות פרחים
אחדים או רבים ,דו־מיניים! ציר השיבולית מתפרק מעל הגלומות ובין הפרחים .הגלומות קצרות מהפרח
הסמוך להן ,אינן שוות זו לזו באורכן ובמספר עורקיהן .ה מ ק התחתון בעל  2שיניים או אונות בראשו
וכרגיל בעל מל ען(ל ע תים רחוקות  5-3מלענים) היוצא מהמפרץ שבין השיניים או האונות .הגרגיר בעל
תוספת שעירה בראשו ומעורה ב מ ק התחתון והעליון.
ה מ ק התחתון בעל קרין בגבו ,חסר חוד בראשו או מסתיים
בחור זעיר או במלען חלש שאורכו  3-1מ״מ .השיבוליות
פחוסות! המכבד רפה מאוד ,אורכו  )40-( 30-15ס״מ .צמחים
רב־שנתיים שגובהם  150-100ס״מ.
( 4ר״ש) מקומות מושקים .מצוי .השרון ,פלשת! שומרון,
הרי יהודה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,בקעת יס־המלח ,הערבה! הגולן.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .)2551טיפוס התפוצה  :אירו־סי־
בירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
צמח שהוכנס ארצה לפני כ־ 50שנה! מוצאו מאמריקה הד 
רומית.
catharticus Vahi
B.
ברומית גדולה
(ראה שם נרדף)
ה מ ק התחתון מעוגל בגבו ,בעל מלען! אורך המלען עולה
=> 2
על  3מ״מ
צמחים רב־שנתיים ,בבסיסם שרידים סיביים או רשתיים של
נדני עלים של השנה הקודמת .המלען קצר מ ה מ ק התחתון
■=־• 3
גופא
צמחים חד־שנתיים חסרי שרידים של נדני עלים כנ״ל => 4
נדני העלים של שנים קודמות ליד בסיס הצמח מתפרקים
לסיבי אורך או לפסים מקבילים .צמחי גלילות יס־תיכוניות
של ה א ק  ,גובהם  100-60ס״מ.
( 4ר״ש) חורש ,גריגה ובתה ,טרה רוסה .מצוי .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הדי יהודה! בקעת חולה! החרמון ,הגולן ,אדום.
אפריל-יוני( .ציור  .) 2552טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

פר 1נ1ית סורית B. syriacus Boiss. et Blanche
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נדני העלים של שנים קודמות מתפרקים לרשת של סיבים.
צמחי ערבות הרים גבוהים.
 4ערבות בהרים ! רום  900מ׳ ומעלה .מצוי .החרמון ,הגולן :
אדום.
 88מאי-יולי( .ציור  .) 2553טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
ברומית לבדנית 1us Boiss.
( )2השיבוליות דמויות אזמל או מוארכות ,צרות יותר ליד
ראשן מאשר באמצען .הגלומה התחתונה בעלת  7-5עורקים,
=> 5
העליונה בעלת  9-5עורקים
השיבוליות דמויות יתר ,רחבות יותר ליד ראשן מאשר באמצען.
הגלומה התחתונה בעלת עורק  , 1העליונה בעלת  3עורקים
= > 10

המוצים התחתונים בפרחים העליונים של השיבולית בעלי
 ) 5-( 3מלענים ,ואילו בפרחים התחתונים בעלי מלען : 1
המלענים הצדדיים בפרחים העליונים ישרים ,קצרים וחלשים
מהמלען האמצעי הכפוף והמפושק .צמחי ערבות והרים גבו 
הים.
( 4ח״ש) ערבות והרים גבוהים .מצוי .צפון הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! החרמון ,מזרח הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 83אפריל-מאי( .ציור  .) 2554טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ברומית רבת־מלענים ae Trin.
=־6 -
כל המוצים התחתונים בעלי מלען 1
המלענים זקופים וישרים גם אחר ההבשלה ,אורכם כאורך
ה מ ק התחתון או קצרים ממנו .צמחי בתי־גידול לחים.
( 4ח״ש) ביצות ,גרות נחלים וכדומה ,על קרקע כבדה
וכרגיל מלוחה במקצת .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה  :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,עמק
בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 83מרס-מאי( .ציור  .) 2555טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.
ברומית קצרת־שבלית ichys Homung
(ראה שם נרדף)
המלענים מפושקים אחר ההבשלה ,אורכם כרגיל כאורך ה מ ק
התחתון או ארוכים ממנו .צמחים של בתי־גידול שונים מהנ״ל
=» 7
האשכול דמוי ביצה הפוכה או אליפסה ,צפוף מאוד ,אורכו
(להוציא מלענים)  )6-( 5-2ס״מ רוחבו  2.5-1ס״מ :השיבוליות
מרובות ,נישאות על עוקצים קצרים ,זקופות פחות או יותר,
צרות ,אורכן להוציא מלענים)  20-10מ״מ ורוחבן  3-2מ״מ.
( 4ח״ש) שרות וצדי דרכים .נ פ ק מאור .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 $3פברואר-מאי( .ציור  .) 2556טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
ברומית המטאטא L.
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■=> 8
האשכול אינו כנ״ל
האשכול רפה ,אורכו עד  15ס״מ ,ענפיו ועוקצי השיבוליות
נימיים ,מפושקים או אחר ההבשלה תלויים כלפי מטה!
העוקצים שווים באורכם לשיבוליות :השיבוליות תלויות כלפי
מטה עם הבשלתן.
♦ (ח״ש) בתה ושדות בור על קרקעות שונות .השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,ערבות
הירדן ,הערבה; הגולן ,הגלעד.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 2557טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טודני.

ברומית ןפנית B. japonicus Thunb.

ב .מ ח תחתון

התפרחת כרגיל דמוית אשכול או שיבולת ,זקופה ,ענפיה
ועוקצי השיבוליות אינם נימיים  :השיבוליות זקופות או מפוש 
■=> 9
קות במקצת ,אינן תלויות כלפי מטה
השיניים בראש המוץ התחתון מתתררות ומתמשכות לחוד
צר וארוך .עוקצי השיבוליות זקופים ,יחידים על פי רוב,
אינם עולים על  4מ״מ באורך :השיבוליות יחידות על ציר
התפרחת :לעתים רחוקות העוקצים מגיעים עד  10מ״מ
והשיבוליות ערוכות בקבוצות בנות  2או .4
♦ (ח״ש) יער ,חורש ובתה על קרקעות שונות ,גם מקומות
לחים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד,
עמון.
פברואר-מאי( .ציור  .) 2558טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

ברומית זנב־הקזועל B. alopecuros Poiret
השיניים בראש ה מ ק העליון חרות אך אינן מתמשכות לחוד
ארוך .עוקצי השיבוליות וענפי המכבד הקצרים ביותר אינם
קצרים מ־ 5מ״מ :השיבוליות מכוסות על פי רוב שערות צמר
רכות.
♦ (ח״ש) בתה ,שרות וצרי דרכים .נפוץ מאוד .חוף הכרמל,
השדזן ,פלשת :הגליל העליזן ,הגליל התחתזן ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלער ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-מאי( .ציור  : 2559צילום בעט׳  .)957טיפוס התפוצה :
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

ברומית אזמלנית B. lanceolatus Roth
( )4המכבד חר־צדרי ,סעיפיו נימיים ,ארוכים למדי ,כולם
כפופים לצד אחד :אורך השיבוליות (להוציא מלענים) 40
מ״מ ,רוחבן  4מ״מ .רוחב ה מ ק התחתון  3.5-3מ״מ.
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♦ (ח״ש) שדות בור ,על חומות ,גגות ומקומות חרבים
אחרים .נפוץ מאוד .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב; בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערכה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
&> מרס-מאי( .ציור  .) 2560טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני,
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
ברומית הגגות b . tectorum L.
כ .שיבולית

* . 10צמחים בצלי צרוף סימנים אחר

=> 11

2560

 . 11בסים הפרח דמוי יתד ,ארוך מרוחבו ,מחודד .הקנה מתחת
למכבר מכוסה שערות קצרות צפופות וסבוכות :המכבד צר,
צפוף תקוף ,ארוך מרוחבו .צמחי קרקעות חוליות ,במיוחד
של מישור החוף.
♦ (ח״ש) חולות וחול־חמרה .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב :הערבה
(אקראי).
& מרס-מאי( .ציור  .)2561טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
ברומית שעירה B. rigidus Roth

* . 11בסיס הפרחים מעוגל ,לא ארוך מרוחבו .הקנה קירח צל פי
רוב .ענפי המכבד והעוקצים מחוספסים או קירחים ,לעתים
=> 12
רחוקות מכוסים שערות אשונות קצרות
 . 12אורך ה שיבוליות(כולל מלענים)  9-5ס״מ :אורך ענפי המכבד
ועוקצי השיבוליות  4-2ס״מ ,לפחות של חלק מהם :המכבר
מבודר ורחב ,אורך פרקי ציר המכבד  2ס״מ או יותר => 13

ג .מוץ תחתץ

2561

* . 12אורך השיבוליות (כולל מלענים) אינו עולה על  4ס״מ ,או
אם מגיע ל־ 5ס״מ ,ענפי המכבד והעוקצים אינם ארוכים מ־1
ס״מ :המכבד מכונם וצר ,אורך פרקי הציר  1ס״מ לכל היותר
=> 15
 . 13רוחב ה מ ק התחתון  3.5-3מ״מ :אורך המלענים  4-3.5ס״מ.
אורך השיבוליות  9-7ס״מ (כולל המלענים) :המכבר רפה
מאור ,לעתים קרובות רחב מאורכו .אבקנים כרגיל . 2
♦ (ח״ש) קרקע מופרעת ,כברה על פי רוב ,מורדות גבעות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .)2562טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
ברומית דו־אבקנית B. diandrus Roth

* . 13רוחב ה מ ק התחתון  2.5-1.5מ״מ :אורך המלענים 3-1.5
ס״מ .אורך השיבוליות  6.5-3.5ס״מ (כולל מלענים) ,לעתים
רחוקות  7ס״מ
14
 .14רבים מענפי המכבד והעוקצים שווים באורכם לשיבולית גופא
או ארוכים ממנה :אורך השיבוליות  ) 7-( 6.5-5ס״מ .רוחב
המוץ התחתון  2.5-2מ״מ.

 0 .8 xן

כ .גלומות!/

844

משפחת הדגניים
♦ (ח״ש) בתה ,שדות בור .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל הע 
ליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2568טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

ברומית עקרה B. sterilis L.
* . 14מרבית ענפי המכבד והעוקצים קצרים מהשיבוליות :אורך
השיבוליות (כולל מלענים)  5-3.5ס״מ .רוחב המוץ התחתון
 2-1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) בתה וערבות .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,הערבה :הגולן,
הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .)2563טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

ברומית ספרדית תת־מין ספרדית B. madritensis l. subsp. madritensis
25
 ) 12( . 15המכבד מכונס ,צפוף ,דמוי ביצה הפוכה או יתד :פרקי
ציר המכבד אינם עולים על  2מ״מ באורכם ,רק הפרק התחתון
=> 16
ביותר מגיע ל־  7-5מ״מ
* . 15המכבד אינו כנ״ל :אורך שני הפרקים התחתונים ביותר של
ציר המכבד  5מ״מ או יותר :אורך השיבוליות  25-15מ״מ
(להוציא מלענים).
( 4ח״ש) בתה וערבות .נ פ ק .חוף הגליל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
הגולן ,מזרח הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציורים  .) 2569 , 2564טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
פרומית ספרדית תת־מין צפופה

B. madritensis L. subsp. delilei Maire et Weiller
 .המכבד מכונס מאור ,צפוף מאור ,דמוי ביצה הפוכה ,דומה
למברשת ובעל שיבוליות מרובות ,אורכו  0 7-4״מ ,צבעו
לעתים קרובות נוטה לאדום או לארגמן .המלענים ישרים אף
אחר ההבשלה.
( 4ח״ש) ערבות ,בתה ,שדות בור ,כרגיל על קרקעות
מלוחות במקצת .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
> אפריל-מאי( .ציור  .) 2565טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי,
$3
ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פרומית אדמונית B. rubens L.

משפחת הדמיים
* . 16המכבר דמוי יתד ,בעל ( 8-1לעתים רחוקות  ) 10שיבוליות!
המלענים מפושקים לצדדים אחר ההבשלה.
( 4ח״ש) בתה וערבות .נפוץ .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציורים  ! 2570,2566צילום בעמ ׳  .) 957טיפוס
התפוצה :דרום ומזרח יס־תיכוני.

ברומית מאגדת B. fascicuiatus C. Presi

בואסירה Boissiera
צמחים חד־שנתיים שגובהם  ) 15-( 8-2ס״מ .נדני העלים צינוריים כדי
 2/3של אורכם! הלשונית קרומית .התפרחת מכבד צפוף דמוי ביצה
הפוכה! השיבוליות מרובות ,נישאות על עוקצים קצרים ,בעלות
 10-3פרחים :ציר השיבולית מתפרק עם ההבשלה מעל הגלומות.
הגלומות בלתי שוות באורכן ,התחתונה בעלת  3-1עורקים ,העליונה
בעלת  7-5עורקים .המוץ התחתון קרומי ושקוף בחלקו העליון,
שעיר ,בעל  13-11עורקים! חלק מהעורקים מתמשכים למלענים
מתחת לקצה הקרומי! המלענים בלתי שווים ,זקופים ,בהבשלה
מתכופפים לאחור ,צבעם ארגמן לעתים קרובות.
( 4ח״ש) ערבות .מצוי .צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר
יהודה ,בקעת ים־המלח! הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  ! 2567צילום בעמ׳  .)956טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.
בואסירה מצןצת B. squarrosa (Banks et Solander) Nevski
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שבלת־עזועל Avena
T
V
*
צמחים חר־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד מבודר או מקובץ ,לעתים חר־צדדי :ענפי המכבד
ועוקצי השיבוליות נימיים ,ארוכים :השיבוליות תלויות על פי רוב כלפי מטה ,בעלות מלענים ,בנות 6-2
פרחים דו־מיניים ו־  2-1אבקניים או מנוונים .הגלומות מעוגלות בגבן ,בלתי נשירות .ה מ ק התחתון
כעל  2אונות או  2שיניים או  2מלענים קטנים ובעל מלען ארוך :המלען יוצא מאמצע גב ה מ ק
התחתון ,והוא כפוף כרגיל כברך ,היגרוסקופי ,כרגיל בעל חלק תחתון עבה ושזור (עמוד) ובעל
חלק עליון ^שר ודק יותר (זיף) :בסיס ה מ ק בעל שערות צפופות ארוכות על פי רוב.
 . 1הגלומות בלתי שוות באורכן במידה ניכרת :הגלומה התחתונה
=> 2
מגיעה למחצית ער לשליש אורכה של העליונה
=> 3
* . 1הגלומות שוות או שוות כמעט באורכן
 . 2ציר השיבולית מתפרק עם הבשלתו מתחת לכל פרח :השיבוליות
בנות  5-3פרחים .יחידת תפוצה היא פרח יחיד .ה מ ק התחתון
קירח.
♦ (ח״ש) בתה וערבות :קרקעות על קירטון .נדיר .הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון
הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :עמון.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 2571טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
שבלת־שועל עזונת־גלומות A. clauda Durieu
*  . 2ציר השיבולית מתפרק עם הבשלתו מתחת לפרח התחתון
בלבד :השיבוליות בנות  3-2פרחים :ה מ ק התחתון שעיר
בחציו העליון :כל השיבולית ,ללא הגלומות ,משמשת יחירת
הפצה.
♦ (ח״ש) בתה וגריגה .נדיר מאוד .הגליל העליון ,הרי יהודה
(ירושלים).
& אפריל-מאי( .ציור  .)2572טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
כלי גלומות
ואירנו־טורני.
eriantha DurieuA.
שבילת־שועל צמרית
(ראה שם נרדף)

כרלית
וחתון
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 ) 1( . 3ציר השיבולית מתפרק עם הבשלתו תחת כל פרח :יחידת
ההפצה — פרח יחיד .שיני ה מ ק התחתון מסתיימות במלענים
חלשים רמויי זיף שאורכם  10-3מ״מ ,קצות שיני ה מ ק מגיעים
=> 4
לברך המלען או ארוכים מזה
*  . 3ציר השיבולית מתפרק לעת ההבשלה מתחת לפרח התחתון
בלבד :יחירת ההפצה — השיבולית ללא הגלומות .שיני ה מ ק
התחתון קרומיות ושקופות ,אינן דמויות זיף ,לעתים רחוקות
ארוכות מ־  3מ״מ ,קצות שיני ה מ ק מגיעים רק לראש עמוד
המלען .השיבולית בת  4-3פרחים ,אורכה  3.5-3ס״מ (בלי
המלענים).
 ♦ (ח״ש) בתה ,קרחות בחורש ,שדות בור ושדות מעוברים:קרקעות שונות .נ פ ק מאוד .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2573טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טווני.
שבלת־קזועל נפוצה

A. sterilis

משפחת הדגניים

.4

* .4
.5

*. 5

אורך הגלומות ( 2.5־) 3־ 4.5ם״מ :עוקץ הפרח (הנראה מתחת
לפרח בהתפרק השיבולית) מחורר וארוך (כ־ 5מ״מ).
( 4ח״ש) בתה וגריגה .נדיר .השרון :הרי יהודה ,צפון הנגב:
מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח :עמון ,אדום.
& מרס-אפדיל( .ציור  .)2574טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני
וסהרו־ערבי.
קז'3לת*קזועל גדולה v. longiglumis Durieu
=־• 5
הגלומות קצרות מהנ״ל .עוקץ־הפרח קצר
אורך הגלומות ) 2-( 1.8-1.2ס״מ .זיף צדדי מצוי כרגיל ליר
המלען הדק שבקצה אונת ה מ ק התחתון .צמחי גלילות ערבתיות
או מדבריות ,לעתים רחוקות עולים גם במישור החוף.
( 4ח״ש) ערבות .נ פ ק .השרון ,פלשת (נדיר) :צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :הגולן ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2575טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.
שבלת־עזועל עךבתית wiestii steudei .4
אורך הגלומות  ) 2.5-( 2.3-2ס״מ .המלענים הדקים שבקצה
אונות ה מ ק התחתון חסרים זיף צדדי ,לעתים רחוקות האונות
בעלות שן שעירה בצד .צמחי גלילות יס־תיכוניות.
( 4ח״ש) בתה ,שרות בור ,קרקע מופרעת .נ פ ק מאוד .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2576טיפוס התפוצה  :דרום ים־תיכוני.
עבילת־קזועל מתפרקת barbata Link .4
6

בלבסז Arrhenatherum
ן ז 1
ץ ן
צמחים רב־שנתיים בעלי פקעות כדוריות בבסיס הקנה או חסרי פקעות .הלשונית
מכבר מכונס פחות או יותר ,ענפיו נימיים וערוכים בחצי־דור ,ביחוד על המפרקים
השיבוליות נימיים :השיבוליות ממולענות ,בעלות  2פרחים ,הפרח התחתון אבקני ו<
דו־מיני ,בעל עוקץ .הגלומות בלתי שוות ,שקופות ,בלתי נשירות .ה מ ק התחתון
בעל מלען ארוך כפוף ככרך ,המלען יוצא מעל לבסיס ה מ ק או כמעט בבסיסו:
הפרח העליון בעל שערות ארוכות ,סדוק לשתים בחלקו העליון ובעל מלען חל׳
מתחת לבסיס הסדק.
 . 1השערות על ה מ ק התחתון של הפרח העליון אינן מגיעות
מעבר למקום יציאת המלען  :ה מ ק התחתון של הפרח התחתון
מכוסה שערות קצרות דלילות ,לפעמים בעל שערות ארוכות
אחדות ליד שפתו.
( 4ר״ש) בתה ומקומות סלעיים .מצוי .הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה  :הגלבוע ,מדבר יהודה :
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $gמרס-מאי( .ציור  .)2577טיפוס התפוצה  :מזרח יס־תיכוני.
 3ל 3סן אךצישךאלי palaestinum Boiss .4 .
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* . 1שערות ה מ ק התחתון של הפרח העליון מגיעות גם מעבר
למקום יציאת המלען :ה מ ק התחתון של הפרח התחתון בעלות
שורת שערות ארוכות לאורך צריו ליד השפות.
♦ (ר״ש) בתה על מדרונות ההרים מעל לרום  1,600מ׳
\\ו מ ע ל ה .החרמון :נדיר במזרח הגליל ובגולן ברום נמוך מהנ״ל.
צויין על ידי דינסמור מהגלעד ומעמון.
מאי-יוני( .ציור  .) 2578טיפוס התפוצה  :מערב אירנו־טורני.
X

בלבסן קוטשי A. kotschyi Boiss.
ג .זוג
פרחים

.פקעות
:סיס הקנה

גח־יניה Gaudinia
צמחים חד־שנתיים .הלשונית קרומית ,שסועה .התפרחת שיבולת
דו־טורית שאורכה  0 25-10״מ :ציר השיבולת מתפרק ליחידות
מעל למקום מושבן של השיבוליות :השיבוליות בנות  11-4פרחים,
יושבות בשקעי הציר .הגלומות מאוד בלתי שוות ,קצרות בהרבה
מהשיבולית .הפרחים מרוחקים זה מזה .ה מ ק התחתון בעל שפה
שקופה רחבה ו־ 2שיניים בראשה ,וכרגיל בעל מלען כפוף כברך
היוצא מגבו מעל לאמצעו.
♦ (ח״ש) מקומות לחים במידת מה במיוחד בעמקים ובגיאיות:
צומח עשבוני .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת
כנרות :הגולן ,הגלעד.
 88אפריל-יוני( .ציור  .) 2579טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

גודינןה שבירה G. fragiiis (L.) Beauvois

פי לגןי ת Pilgerochloa

כ .שיבולית

צמחים חד־שנתיים .הלשונית קרומית ,קרועה בראשה .התפרחת
מכבר רפה שאורכו  20-10ס״מ וסעיפיו נימיים :עוקצי השיבוליות
ישרים ,דמויי אלה :השיבוליות בנות  4-2פרחים ,התחתון ארוך
בהרבה מהאחרים ,ציר השיבולית מתפרק ליחידות מעל לגלומות
ובין הפרחים .הגלומות בלתי שוות מאוד ,אינן נשירות .ה מ ק
התחתון בעל  2שיניים בראשו ומלען היוצא מגבו באמצעו :המלען
כפוף כברך ושזור מתחת לברך.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ובתות .נדיר .הגליל העליון :החרמון,
הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2580טיפוס התפוצה :מזרה יס־תיכוני.

פילגרית הגולן P. blanchei (Boiss.) Eig

ד מין ( R ostraria (Lophochloa
מכבד דמוי שיבולת ,צפוף פחות או יותר :ענפי המכבד
( ) 10-( 5-3 )- 2פדחים 2 ^.או  3פרחים עליונים
כרגיל :השיבוליות בנות
הגלומות קצרות מעט מהשיבולית על פי רוב.
ונובטים כבצלצולי רבוי.
פי רוב בעל & 2ונות או פגום בראשו ,לפעמים
כעל  5עורקים וקרין ,על
בעל מלען ב מ פ ק בין האונות :ה מ ק העליון שווה לתחתון באורכו ,כעל  2עורקים ,כל עורק מסתיים
בחוד קצר או בזיף ארוך יותר.

משפחת הדגניים
 . 1הגלומה התחתונה מכוסה בצפיפות בשערות רכות ,ארוכה
במקצת מהגלומה העליונה .הקצה העליון של ציר השיבולית
שעיר .גובה הצמח  12-5ס״מ.
♦ (ח ״ש) מדבריות וערבות .נדיר .הר הנגב ,דרום הנגב  :בקעת
יס־המלח :אדום.
 88מרס-אפריל( .ציור  .)2581טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ומערב אירנו־טורני.
)'R. pumila (Desf.
Tz
esf.) Tzvelev
תנין גמור
(ראה שם נרדף)

* . 1הגלומה התחתונה אינה כנ״ל ,קצרה במקצת מהעליונה => 2
 . 2האונות בקצה ה מ ק התחתון מעוגלות ,לפעמים קצהו פגום:
ה מ ק התחתון חסר מלען ,בעל חוד קצר שאורכו כאורך המפרץ
שבין האונות או חסר חוד.
( 4ח״ש) שדות בור ,צדי דרכים ,גינות :קרקעות שונות .מצוי.
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת יפ־המלח :הגולן ,הגלעד.
 88אפריל-מאי( .ציור  .) 2582טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
מנין קהה ra (Boiss.) Holub
(ראה שם נרדף)

*  . 2אונות ה מ ק התחתון חדות או חדות כמעט :העורק הראשי של
ה מ ק מסתיים במלען בולט מתוך המפרץ בין האונות ,לפעמים
=> 3
המלען קצר מאוד
 . 3ה מ ק העליון מסתיים ב־  2מלענים דמויי זיף אשר אורכם
 1/3או  1/2של אורך ה מ ק העליון גופא .אורך השיבוליות
( 6.5-4)- 3מ״מ (להוציא מלענים) .הגלומה התחתונה דמוית
סרגל או אזמל ומחודדת :הגלומה העליונה דמוית ביצה ,חדה.
( 4ח״ש) שדות בור ,צרי דרכים ,בתה  :קרקעות שונות .נ פ ק
מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,הרי
יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 83פברואר-יוני( .ציור  : 2583צילום בעט׳  .)958טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
תני ן בירותי :a (Trin.) H. Scholz
(ראה שם נרדף)

*  . 3ה מ ק העליון מסתיים ב־ 2חורים קצרים מאוד .אורך השיבולית
 4-3מ״מ (להוציא מלענים).
( 4ח״ש) בתה ,שדות ,צדי דרכים :קרקעות שונות .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,ערבות הירדן:
הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
 83מרס-יוני( .ציור  .)2584טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.

(ראה שם נרדף)

תנין מצוי L.) Tzvelev
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א ב ליני ה

A v e llin ia

צמחים חד־שנתיים .הקנה והעלים מכוסים בצפיפות בשערות רכות!
הלשונית קצרה מ־ 1מ״מ .התפרחת מכבד ,מכונס לעת ההבשלה,
ענפיו ניכרים ; עוקצי השיבוליות קצרים  :השיבוליות בנות  4-2פרחים
המרוחקים זה מזה .הגלומה העליונה רחבה וארוכה מהתחתונה,
אורכה כאורך השיבולית כמעט :המוץ התחתון בעל  3עורקים בלתי
ברורים ,בעל  2שיניים דמויות מרצע ומלען קצר היוצא מ ה מ פ ק
בין השיניים; המוץ העליון קצר בהרבה מהתחתון.
( 4ח״ש) גבעות כורכר וקרקעות חוליות .נדיר מאוד .פלשת.
י  $אפריל( .ציור  .) 2585טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
נאסף רק פעם ליד גדרה.

אבלינמז מישל A. michelii )Savi)Pari.
2585
ש ל שון

T r is e ta r ia

צמחים חר־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד דמוי שיבולת רפה או צפוף!
התחתון בעל  2שיניים ובעל מלען היוצא
בנות 5-1פרחים .הגלומות אינן שוות .המוץ
מהמינים כל שן מסתיימת בזיף ארוך או
המלען כפוף כברך ושזור מתחת לברך .באחדים

P״־*

=> 2
=> 3
מסתיים ב־ 2זיפים שאורכם
בגב ה מ ק התחתון ארוך פי

 . 1הגלומות בלתי שוות במידה ניכרת
* . 1הגלומות בלתי שוות רק במקצת
ה מ ק התחתון
ך ה מ ק .המלען
 3-1.5מהגלומוה.
( 4ח״ש) ערבות ,קרקעות גיר וחול .מצוי .פלשת :השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ; עבר הירדן.
מרס-אפריל( .ציוד  .)2586טיפוס התפוצה :סהרו־עדבי.

שלשון ד1מךבר T. macrochaeta (Boiss.) Maire

*  . 2עשב רב־שנתי ,גובהו  80-30ס״מ .ה מ ק התחתון מסתיים ב־2
זיפים קצרים .אורך המלען שבגב ה מ ק ארוך במקצת מהגלומות
או שווה להן באורכו .השיבוליות צהובות או חומות.
( 4ר״ש) מדרונות של גיר קשה :רום  1,650-1,500מ׳ .נדיר.
החרמון.
& יוני .טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

שלשון צהבהב T. flavescens (L.) Maire

ג.פדחים

2587

 ) 1( . 3המלען שבגב ה מ ק התחתון יוצא מאמצע ה מ ק או מתחת
לאמצעו ,אינו בולט מתוך הגלומות או בול ט במקצת.
♦ (ח״ש) קרקעות חול במדבר .נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב;
הערבה! אדום.
אפריל-מאי( .ציור  .)2587טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

שלשון גלומני T. glumacea (Boiss.) Maire

משפחת הדגניים
*  ) 1( . 3המלען בגב המוץ התחתון קבוע מתחת ל מ פ ח שבין
השיניים או ב"  1/4הע ליון ש ל המוץ ,המלען חסר לפעמים
=> 4
 . 4אורך המאבקים  1-0.5מ״מ .הגלומות מחודדות .הזיפים שבראש
המוץ התחתון ומלען הגב בולטים בהרבה מבין הגלומות,
לעתים רחוקות מאוד ה מ ק התחתון חסר כמעט זיפים.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות וגבעות כורכר על פי רוב .מצוי.
חוף הגליל ,השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב!
מדבר שומרון ,בקעת ימ־המלח! עמון ,אדום.
& מרס־מאי( .ציור  .) 2588טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
וסהרו־ערבי.

שלשון סחנלני aris Forssk.
*  .4אורך המאבקים  2-1.5מ״מ .הגלומות חדות כרגיל .המוץ
התחתון משתנה כדלהלן :בחוסר או בנוכחות מלען בקצהו,
באורך המלען ובנוכחות או בחוסר זיפים ליד המלען או חור.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,קרקעות חוליות ,בעיקר במישור
החוף ,יחד עם שלשון סרגלני ומצוי פחות ממנו .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
 #מרס-מאי( .ציור  .) 2589טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

שלשון החוף lerioides (Bornm. et Hackel) Melderis
אאירה Aira
T • T
צמחים חד־שנתיים דקים .הלשונית קרומית .הוזפרחת מכבד רפה
בעל ענפים נימיים :השיבוליות זעירות ,בנות  2פרחים דו־מיניים.
הגלומות שוות כמעט זו לזו ,ארוכות כרגיל מהפרחים ,בלתי נשירות.
ה מ ק התחתון מחולק לשניים בראשו ומסתיים בשני זיפים ,בעל מלען
גב היוצא מתחת לאמצעו! המלען כפוף כברך ושזור מתחת לכיפוף.
♦ (ח״ש) בתה .נדיר .השרון ,פלשת ! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הגלבוע! החרמון ,הגולן.
אפריל( .ציור  .) 2590טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני ואירנו־טורני.
אאירה נימית •antissima Schur
(ראה שם נרדף)
2590

t 11יה A ntinoria
אנטינ
t
 ו •צמחים חד־שנתיים דקים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת
מכבר רפה בעל ענפים נימיים! עוקצי השיבוליות מעובים כלפי
ראשם! השיבוליות בנות  2פרחים רו־מיניים ,התחתון יושב ,העליון
נישא על פרק מוארך של ציר השיבולית .הגלומות שוות כמעט זו
לזו ,בעלות קרין ,כרגיל ארוכות במקצת מהפרחים .ה מ ק התחתון
קצר מהגלומות ,רחב ביותר ליד ראשו ,קטוע ובעל  3אונות קצרות,
חסר מלענים.
( 4ח״ש) קרקעות מוצפות בחורף ויבשות ב ק ק .נדיר .הגולן.
& מאי-יולי( .ציור  .) 2591טיפוס התפוצה :מערב יס־תיכוני.
אנטינ1רית האיים A. insularis Pari.

אלית Corynephorus
צמחים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד
מבודר! השיבוליות בנות  2פרחים דו־מיניים ,התחתון יושב ,העליון
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 M 2*12xנישא על עוקץ .הגלומות שוות כמעט זו לזו ,בעלות קרין ,ארוכות
 Wמהפרחים .ה מ ק התחתון חד ,בעל מלען היוצא מהגב ליר הבסיס:
פרח גלומות המלען בעל מפרק באמצעו וטבעת שערות סביב למפרק ,חציו
התחתון חום ושזור ,חציו העליון חיוור ומסתיים בקצה דמוי אלה:
המלען אינו בולט מתוך השיבולית.
״♦ (ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .השרון ,פלשת! צפון הנגב ,מערב
'הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות! הגלעד ,עמון ,אדום.
 #מרס-מאי( .ציור  .)2592טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

אלית המפרק C. divaricatus (Pourret) Breistr.
עדן Holcus

צמחים חד־שנתיים המכוסים (בארץ) שערות רכות ,או רב־שנתיים.
הלשונית קרומית .התפרחת מכבד מכונס אחר הפריחה! השיבוליות
כנות  )3 -(2פרחים הנושרים מהעוקצים בשלמותם אחר ההבשלה.
הגלומות מסתיימות במלען ,ארוכות מהפרחים ושוות כמעט זו
לזו באורכן ,התחתונה צרה מהעליונה .הפרחים מרוחקים זה מזה,
התחתון דו־מיני ,העליון אבקני או עקר .ה מ ק התחתון של הפרח
הדו־מיני חסר מלען או חור ,של הפרח העליון — בעל מלען
היוצא מגב המוץ מתחת לקצהו.
( 4ח״ש) קרקעות חול ,כרגיל חסרות גיר .נדיר .חוף הגליל ,עמק
עכו ,השרון ,פל שת! מערב הנגב.
< $מרס-מאי( .ציור  .) 2593טיפוס התפוצה :דרום ומזרח ים־תיכוני.
H.annuus A. MeyerC.
עדן דוד־קזנתי
(ראה שם נרדף)

רפרף Milium

0.3X
א.תפרחת

 2594שיבולית

צמחים חד־שנתיים קירחים(בארץ) או רב־שנתיים .הלשונית קרומית.
התפרחת מכבד שענפיו ערוכים כדורים ! עוקצי השיבוליות נימיים !
השיבוליות בנות פרח  , 1חד־מיני .הגלומות שוות זו לזו ,ארוכות
מהפרח ,אינן נשירות .ה מ ק התחתון גלדני ,חסר מלען או חוד ,חלק
ומוקשה אחר הבשלת הגרגיר.
( 4ח״ש) קרחות בחורש ,גריגה ,טרשי גיר .מצוי .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת חולה! החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-אפריל( .ציוד  .) 2594טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
רפרף אביבי M. pediceiiare (Bornm.) Meideris
(ראה שם נרדף)

ןךיד־ה חולות Am m ophila
צמחים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל .טרפי העלים ארוכים,
אשונים ודוקרניים! הלשונית קרומית ,מוקשה ,ארוכה (  2.5-1ס״מ).
התפרחת מכבד דמוי שיבולת צפופה! השיבוליות מהודקות אל ציר
התפרחת בזמן הפריחה ,בכל אחת פרח דו־מיני  1ושריד דמוי
'עוקץ של פרח עקר .הגלומות שוות כמעט .ה מ ק התחתון בעל
 2אונות ומלען קצרצר ב מ פ ק שביניהן! מתחת ל מ ק התחתון
ישנה ציצה של שערות ארוכות.
( 4ר״ש) חולות נעים .מצוי ושולט בכתמים .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! מערב הנגב.
מדס-אוגוסט( .ציור  .)2595טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
arenaria (L.) LinkA.
ןריר־החולות המצוי
(ראה שם נרדף)
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ץנב־האןנבת Lagurus
עשבים חד־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד צפוף ,דמוי
ביצה או כדור ומכוסה זיפים רכים :ענפי המכבד ועוקצי השיבוליות
קצרים מאור! השיבוליות בנות פרח  , 1דו־מיני ,התחתונות במכבד
עקרות .הגלומות שוות כמעט ,מכוסות בצפיפות שערות מפושקות
ארוכות ,בראש כל גלומה זיף עדין .ה מ ק התחתון קצר מהגלומות,
בעל  2שיניים המסתיימות כמלען דק או בזיף ,מגבו יוצא מלען
ארוך דמוי ברך ,והוא בולט מתוך השיבולית.
( 4ח״ש) צומח עשבוני על קרקעות חוליות ,בתות כגבעות .נ פ ק.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה! בקעת כנרות! הגולן ,הגלעד ,מואב.
 $8מרס-אפריל( .ציור  .) 2596טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.
זנב־הארנבת הכיצני ovatus L.

עבדקן Polypogon
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית ,מפוצלת .התפרחת מכבד צפוף מאוד ,דמוי שיבולת,
לפעמים מחולקת לקטעים או מופסקת :השיבוליות זעירות ,בנות פרח דו־מיני אחד .הגלומות שוות זו
לזו ,בעלות  2אונות ,חסרות מלען או בעלות מלען היוצא מהמפרץ שבין האונות ועולה באורכו פי 4
(ציור  2599ב) על אורך הגלומה גופא .ה מ ק התחתון קרומי שקוף ,קטוע ומשונשן בן«-ימו !rpnunS
בעל מלען קצר :אורך ה מ ק כמחצית או שליש אורך הגלומה.
 . 1הגלומות חסרות מלען .עשב רב־שנתי בעל שלוחות משתרשות.
( 4ר״ש) בתי־גידול לחים .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
החרמון ,הגולן ,מואב ,אדום.
 85אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 2597טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
עבדקן(נ חלי ת) הדורים P. viridis (Gouan) Breistr.
(ראה שם נרדף)
* . 1הגלומות בעלות מלענים ארוכים .עשבים חד־שנתיים => 2
 .2ה מ ק התחתון חסר מלען .הגלומות שסועות ב־  1/3-1/4אורכן.
( 4ח״ש) בתי־גידול לחים .מצוי .עמק עכו ,השרון :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,צפון הנגב :ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :הגולן ,עבר הירדן.
 85פברואר-מאי( .ציור  .)2598טיפוס התפוצה :מזרח ודרום
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

עבדקן החוף P. maritimus wind.
*  . 2ה מ ק התחתון בעל מלען קצר .הגלומות מפורצות בראשן.
( 4ח״ש) בתי גידול לחים .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 85מרס-יוני( .ציור  .) 2599טיפוס התפוצה :ים־תיכוני  ,אירנו־
טורני ,סהרו־ערבי וטרופי.
עבדקן מצוי P. monspeliensis (L.) Desf.
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הךסתן Gastridium

עשבים חד־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד דמוי שיבולת :השיבוליות בעלות פרח  , 1נישאות
על עוקץ קצר .הגלומות בלתי שוות ,כרסתניות כבסים ,בעלות קרין בחלק העליון ,ארוכות בהרבה מהמוץ
התחתון .ה מ ק התחתון קצר מאוד ,אליפסי ,עורקו האמצעי מתמשך למלען השזור בבסיסו.
 . 1הגלומות דמויות אזמל ,מחודדות ,חלקות מלבד לאורך הקרין:
הגלומה התחתונה דמוית מרצע בקצה ,העליונה קצרה ב־ 1/3
מהתחתונה .ה מ ק התחתון שעיר ובעל מלען בגבו ,לעתים
רחוקות קירח כמעט וחסר מלען .המכבד רפה בזמן הפריחה.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני בקרקעות כברות .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה ,הר הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות :החרמון ,הגולן.
^ אפריל-יוני( .ציור  .) 2600טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
ג .שיבולית
 3ךסתן נפוח G. ventricosum (Gouan) Schinz et Thell.
* . 1הגלומות דמויות ביצה עד אזמל ,חדות ,מנוקרות־מחוספסות:
2
הגלומה העליונה קצרה ב־  1/5מהגלומה התחתונה ,הגלומה
התחתונה אינה רמוית מרצע .ה מ ק התחתון אינו שעיר כרגיל,
3.
חסר מלען ,לעתים רחוקות שעיר ובעל מלען .המכבד מכונס
גם כזמן הפריחה.
♦ (ח״ש) צומח עשבוני ,בעיקר על קרקעות חוליות .נדיר.
חוף הגליל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
ב .פרח
הכרמל ,הרי יהודה.
 $3אפריל-מאי( .ציור  .)2601טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
פךסתן מחספס G. scabrum c. Presi

תלת־חד Triplachne
עשבים חר־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד דמוי שיבולת:
הענפים ועוקצי השיבוליות קצרים .השיבוליות בנות פרח  . 1הגלומות
בלתי שוות ,לא כרסתניות ,ישרות וחדות ,ארוכות בהרבה מ ה מ ק
התחתון .המוץ התחתון אורכו  1/3אורכה של הגלומה ,קטוע
בראשו ,שעיר ,בעל שערות קצרות בחלקו התחתון וארוכות יותר
בעליון ,בעל  2חודים דמויי זיף שהנם המשכם של  2עורקים
צדדיים  ,ובעל מלען :המלען יוצא בגב ה מ ק בקרבת בסיסו ,כפוף
באמצעו ושזור בבסיסו.
♦ (ח״ש) חולות ליר חוף הים .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל.
& אפריל-מאי( .ציור  .)2602טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.
תלת־חיד מ ב תק T. nitens (Guss.) Link

חפורית Phalaris
.
ן-
ד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד צפוף רמוי שיבולת :השיבוליות
בנות  )3-( 2פרחים 2)- 1( ,הפרחים התחתונים מנוונים כרי קשקשים זעירים (מוצים) :הפרח העליון
דו־מיני .הגלומות שוות בגודלן ובצורתן ,ארוכות מהפרח ועוטפות אותו ,בעלות קרין ,אינן נושרות.
ה מ ק התחתון של הפרח הפורה גלדני ,דמוי ביצה .הגרגיר נושר אחר ההבשלה מתוך הגלומות יחד עם
המוצים העקרים.
 . 1השיבוליות ערוכות בקבוצות בנות  7-5שיבוליות ,המרכזית
בכל קבוצה פורה ,השאר עקרות :לכל גלומה של שיבולית
פורה כנף דמוית שן על הקרין .נדן העלה העליון ביותר תפוח
וכרגיל עוטף את בסים המכבד.
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♦ (ח״ש) עשב רע בשדות תבואה .נ פ ק .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מרבד יהודה•,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 85מרס-אוגוסט( .ציור  .)2603טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
ח פו ף ת מון ך ה 9xa L.
=־2 -
* . 1כל השיבוליות שוות זו לזו
 . 2עשבים רב־שנתיים ,גובהם  150-40ס״מ :המפרקים התחתונים
I
של הקנים מעובים כפקעות .אורך ה מכ ב ד( ) 10-( 8-4 )- 2.5ס״מ:
ג
רוחב הגלומות מעל אמצען אינו גדול מאשר מתחת לאמצען.
מספר הקשקשים העקרים  , 1ואם  , 2הרי הקשקשים בלתי שווים
במידה ניכרת.
( 4ר״ש) צומח עשבוני בתות ושדות .נ פ ק .עמק עכו ,פל שת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
 83אפריל-אוגוסט( .ציור  .)2604טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
חפורית הפלןעים P. tuberosa L.
(ראה שם נרדף)

-1

*  . 2עשבים חד־שנתיים ,חסרי פקעות .הגלומות רחבות בחלקן
=> 3
העליון יותר מאשר מתחת לאמצען
 . 3מספר הקשקשים העקרים  , 1או אם  — 2הקשקשים בלתי
שווים במידה ניכרת .הגלומות משוננות באופן בלתי רגולרי,
לעתים רחוקות מאוד תמימות.
( 4ח״ש) שרות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 85מרס -יוני( .ציור  .) 2605טיפוס התפוצה :יט־תיכוניואירנו־
טורני.
קטנה • Retz.
חפורית
1נ ־ r
*

*  . 3מספר הקשקשים העקרים  , 2שווים או בלתי שווים .הגלומות
=> 4
תמימות
 . 4הקשקשים העקרים זעירים (פחות מ־ 1מ״מ) ,שווים זה לזה
בגודלם ,בעלי ציצת שערות בבסיסם.
♦ (ח״ש) שדות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מרבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
מרס-יוני( .ציור  .) 2606טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
חפוךית מצויה P. brachystachys Link

0.4x1
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אורך הקשקשים העקרים  3.5-2מ״מ ,כמחצית אורך ה מ ק
התחתון הפורה ,חסרים ציצת שערות.
♦ (ח״ש) שדות וצדי דרכים .נריר .עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהודה :הגלבוע ,ערכות הירדן :עבר הירדן.
& אפריל-יולי( .ציור  .) 2607טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.

קנרית P. canariensis L.
חפורית• I
j

מוץ תחתון פורה ושני
מוצים עקרים בבסיסו

t t

בקמניה Beckmannia

עשבים רב־שנתיים גבוהים .התפרחת מורכבת מ־ 30-10שיבולים
חד־צדדיות הערוכות בשני טורים בצד אחד של ציר מרכזי ומהודקות
אליו :השיבוליות ערוכות בשיבולת בשני טורים ,בנות  2-1פרחים,
עגולות כמעט במיתאר ,נושרות אחר ההבשלה בשלמותן (כולל
הגלומות) .הגלומות שוות ,קצרות במקצת מהשיבולית ,בעלות
קרין ,שקופות ליד השפות .המוץ התחתון קרומי ,בפרח התחתון
בעל חוד קטן.
 +ביצות .נדיר .הגולן.
& מאי-יוני( .ציור  .)2608טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ,אירו־סיבירי
ואמריקאי צפוני.

בקמנןה דו־טוךית B. erucaeformis (L.) Host

שיבולית

איטן Phleum

ם חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבר צפוף דמוי שיבולת :ענפי המכבד
י השיבוליות קצרים מאוד :השיבוליות מרובות ,בנות פרח  , 1נושרות מעל העוקצים אחר ההבשלה.
,״...מו ת שוות ,אורכן כאורך השיבולית ,דמויות סירה ,בעלות קרין .ה מ ק התחתון קצר מהגלומות ,קטוע
ובעל שיניים קצרות ,חסר מלען.

 . 1צמחים רב־שנתיים ,בעלי קנה־שורש קצר .הלשונית משולשת,
אורכה  2מ״מ.
♦ (ר״ש) מדרונות סלעיים .נדיר .החרמון.
מאי-ספטמבר .טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני וקווקזי.
איטן ההךים P. montanum C. Koch
•=> 2
* . 1צמחים חד־שנתיים .אורך הלשונית  5מ״מ
 . 2השיבוליות אליפסיות רחבות ,אורכן  3-2מ״מ .הגלומות מסת 
יימות בחוד קצר מאוד ,נוטות זו אל זו בראשן :הקרין כפוף
במידה רבה ,ריסני רק לעתים רחוקות.
♦ (ח״ש) בתה ושדות בור ,על קרקעות שונות וסלעים .מצוי.
חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,ערבות הירדן  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
אפריל-אוגוסט( .ציורים  .)2613 , 2609טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.

איטן מרצעני P. subulatum (Savi) Ascherson et Graebner

משפחת הדגניים
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*  . 2השיבוליות דמויות אזמל או מוארכות ,אורכן  4-3מ״מ .הגלומות
אינן נוטות זו אל זו בראשן ,מסתיימות במלען שאורכו 1/2
מ״מ :המלענים ישרים ,מקבילים; הקרין כפוף במקצת ,ריסני.
♦ (ח״ש) קרקע חולית .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת.
 $5מרס-מאי( .ציורים  .)2612 ,2610טיפוס התפוצה :מזרח
יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף) איטן החולות
P. graecum Boiss. et Heldr. subsp. aegaeum (Vierh.) Greuter

2610

גמדוינית Rhizocephalus
עשבים חד־שנתיים חסרי גבעול כמעט ,גובהם  0 8-3״מ .הלשונית
קרומית ,קצרה .התפרחת מכבד דמוי קרקפת ,צפופה ,נישאת על
עוקץ קצר ומוצנעת כמעט בין נדני העלים הבסיסיים; השיבוליות
בנות פרח  , 1נושרות אחר ההבשלה בשלמותן .הגלומות שוות כמעט,
מאוחות זו לזו בבסיס ,גלדניות מעט ,קירחות במרכזן ,מכוסות
שערות דמויות אלה בחלקן התחתון ומסתיימות באופן פתאומי
בחוד קצר מאוד ,בעלות  3עורקים ,מהם העורקים הצדדיים מעובים
מאור .ה מ ק התחתון אורכו  6-5.5מ״מ ,ארוך כהרבה מהגלומות,
גלרני ,בעל  5עורקים ,מסתיים בקצה ארוך וחד ומכוסה בחלקו
התחתון בשערות דמויות אלה .הגרגיר מסתיים במקור קצר.
♦ (ח״ש) ערבות ,וצומח עשבוני .נדיר מאור .הר הנגב! הגולן,
אדום.
& אפריל( .ציור  .)2611טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

גמדונית מזרחית R. orientaiis Boiss.

2611

2612

שיבולית
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ןנב־ה שועל Alopecurus

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד צפוף דמוי שיבולת :השיברליות
פחוסות מן הצדדים ,בנות פרח  , 1נושרות בשלמותן אחר ההבשלה .הגלומות שוות ,אורכן כאורך
השיבולית ,מאוחות זו לזו ב־  1/3-1/4התחתון ,בעלות  3עורקים וקרין ,ובעלות ריסים לאורך הקרין.
^המוץ התחתון קרומי ,בעל מלען היוצא מגבו ,באמצעו או ליד הבסיס.
 . 1עשב רב־שנתי בעל קנה־שורש זוחל ,גובהו עד  1מ׳ .הגלומות
בעלות ריסים ארוכים לכל אורך הקרין.
( 4ר״ש) קרקע כבדה .נדיר .חוף הכרמל ,פלשת (ליד נחל
רובין) :הגליל העליון ,הגליל התחתון :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 #מרס־אפריל( .ציור  .) 2614טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

זנב־השקל הבצתי A. arundinaceus Poiret
(ראה שם נרדף)
* . 1עשבים חד־שנתיים .הגלומות בעלות ריסים קצרים לאורך הקרין
=> 2
או קירחות כמעט בחלקן העליון
 . 2המכבד גלילי צר ,ארוך פי  20-7מרוחבו ,אורכו  ) 10-( 7-3ס״מ.
גובה הצמח  )70-( 50-20ס״מ.
( 4ח״ש) בתי־גדול לחים ,שדות וצדי דרכים מרוססות בקוטלי
עשבים .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות
הירדן ,הערבה :הגולן ,הגלעד.
מרס-יוני( .ציור  .)2615טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

זנב־השועל הארך A. myosuroides Hudson
*  . 2המכבד דמוי ביצה או אזמל ,ארוך פי  )5-( 3-2מרוחבו ,אורכו
 4.5-2ס״מ .גובה הצמח  20־(40־ )50ס״מ.
♦ (ח״ש) חורש ,גריגה ,בתה ,צומח עשבוני וצרי דרכים
מרוססות בקוטלי עשבים .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן:

החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב ,אדום.
ב .מוץ
תחתון

& פברואר-יוני( .ציור  : 2616צילום בעמ׳  .)958טיפוס הת
פוצה :מזרח יפ־תיכוני.

זננ־השועל המצוי A. utriculatus Banks et Solander
כוסנית Cornucopiae

עשבים חד־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד קצר וצפוף דמוי שיבולת ,חלקו התחתון עטוף
במעטפת גלרנית רמוית־ספל ונישא על עוקץ מעובה פחות או יותר הנשבר אחר ההבשלה :השיבוליות
כנות פרח אחד .הגלומות שוות ,דמויות אליפסה צרה או מוארכות ,בעלות קרין ריסני ,מאוחות בשפותיהן
זו לזו בחצין התחתון ,אורכן כאורך השיבולית :שפות המוץ התחתון מאוחות בחלק התחתון ,עורקו
האמצעי של ה מ ק מתמשך בגב ה מ ק למלען קצר או ארוך :מ ק עליון חסר.
'  . 1עוקץ המכבד כפוף :המעטפת בעלת שיניים ברורות :ה מ ק
התחתון חסר מלען או בעל מלען קצר החבוי בין הגלומות:
הגלומות קטועות או קהות.
( 4ח״ש) שרות וצדי דרכים .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 2617טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

פוסנית משננת c. cucuiiatum l .
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* . 1עוקץ המכבד ישר! המעטפת חרוקה או תמימה .ה מ ק התחתון
בעל מלען העולה בהרבה על הגלומות .לפחות בשיבוליות
העליונות .הגלומות חדות.
♦ (ח״ש) ביצות ובתי־גידול לחים אחרים :קרקעות כבדות
מוצפות בחורף .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון :הגולן ,הגלעד.
 >$gמרס-יוני( .ציור  .) 2618טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
פוסנית ממלענת C. alopecuroides L.
(ראה שם נרדף)

בן־אפר Festuca
עשבים רב־שנתיים ,הגבעולים מאוגדים ,גובהם  1מ׳ או יותר.
הלשונית קרומית ,קצרה .התפרחת מכבד ארוך :השיבוליות בנות
פרחים אחדים :ציר השיבולית מתפרק אחר ההבשלה מעל לגלומות
ובין הפרחים .הגלומות שוות או בלתי שוות במקצת ,צרות ,קצרות
מהפרח התחתון .ה מ ק התחתון חסר חוד או מסתיים בחור קטן ,או
בעל מלען קצר.
♦ (ר״ש) ביצות ,גרות נחלים ,אחו עשבוני ל ח .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
< $אפריל-אוגוסט( .ציור  .)2619טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.
ןן־אפר מצוי F. arundinacea Schreber

זרן Lolium
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת שיבולת :השיבוליות פחוסות ,יושבות
אחת־אחת בשקעי ציר השיבולת ומהודקות אליו בצרן :השיבולית הקיצונית ב ת  2גלומות ,שאר
השיבוליות בעלות גלומה אחת בלבד ,חסרת חוד או מלען .מספר הפרחים  . 22-2המוץ התחתון בעל
מלען או חסר מלען .הגרגיר מעורה ב מ ק התחתון והעליון.
 . 1עשבים רב־שנתיים של הגלילות הים — תיכוניות ,הגדלים
כצברים ,בעלי נצרים צעירים חסרי שיבולים בזמן הפריחה
בבסיסם נדני עלים חומים של שנים קודמות .טרפי העלים
שטוחים או מקופלים לאורך אמצעם בנצרים צעירים .השיבולים
ישרות או כפופות במקצת .אורך הגלומה  4/5-1/2של אורך
השיבולית.
♦ (ר״ש) צל חורש ויער בצפון הארץ ,מקומות דרוכים .מצוי
ושולט בכתמים .הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 2620טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.
זון רב־שנתי L. perenne L.
* . 1עשבים חד־שנתייס חסרי נצרים עקרים בזמן הפריחה .טרפי
=> 2
העלים גלולים על פי רוב לאורכם בנצרים צעירים
 .2ה מ ק התחתון אליפסי או דמוי ביצה ,בעל מלען או חסר
מלען .הגרגיר הבשל ארוך פי  3-2מרוחבו .אורך הגלומה
 3-1.5ס״מ ,שווה לאורך השיבולית או ארוכה ממנה .עשב דע
גבוה ( 100-40ס״מ) בשדות תבואה.
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♦ (ח״ש) שדות תבואה .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת; הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח  :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-יוני( .ציור  .) 2621טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
זון משפר L. temuientum L.

 . 2המוץ התחתון מוארך או מו ארךד מוי אזמל .הגרגיר הבשל
ארוך מרוחבו יותר מפי  . 3הגלומה קצרה על פי רוב מהנ״ל
=> 3
 . 3אורך השיבולים  20ס״מ או יותר מזה ,השיבוליות בנות 20-11
פרחים .אורך הגלומה  1/2-1/4של אורך השיבולית .ה מ ק
התחתון בעל מלען ,ביחור בשיבוליות האמצעיות והעליונות.
♦ (ח״ש או ד״ש) בתי־גידול לחים .נדיר מאוד .עמק עכו
(ביצות) ,השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת כנרות
(חוואר הלשון) :הגולן.
< $אפריל-אוגוסט( .ציור  .) 2622טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
יתכן שהוכנס לארץ עם זרעים של דגניים לגידול דשאים .השם
הנרדף המדעי הוא כשמו של זון החולות (איג ,זהרי ופינברון
 ) 1948אך זו היתה כנראה טעות בהגדרה.
זון ךב־פךחים L. muitifiorum Lam.
(ראה שם נרדף)

׳  . 3השיבולים קצרות מהנ״ל על פי רוב :השיבוליות בנות ) 11-( 10-2
=> 4
פרחים
 . 4ה מ ק התחתון בעל מלען ארוך ( 15-8מ״מ) השווה באורכו
לאורך ה מ ק התחתון גופא או ארוך ממנו.
♦ (ח״ש) שדות ,קרקע על בזלת ואפר וולקני .נדיר מאוד.
הגליל העליון :הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2623טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
זון פך 0י L. persicum Boiss. et Hohen.

■  . 4ה מ ק התחתון חסר מלען ,לעתים רחוקות בעל מלען קצר
=5 >5
בפרחים העליונים שאורכו אינו עולה על  5מ״מ
 . 5אורך הגלומה של שיבוליות תחתונות ואמצעיות הוא  20מ״מ
או יותר ועולה על אורך הפרחים .השיבוליות בנות 4-2
פרחים .צמח נדיר.
( 4ח״ש) שדות ובתה ,בעיקר קרקעות גיר ובזלת .נדיר מאור.
פלשת ,הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון:
הגלעד ,עמון ,אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2624טיפוס התפוצה  :מזרח ים ־תיכוני.
זון מןצעני L. subulatum Vis.
(ראה שם נרדף)
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*  . 5אורך הגלומה אינו מגיע ל־ 20מ״מ ,עולה על אורך הפרחים
או קצר מהם .השיבוליות בנות  ) 11-( 8-3פרחים .צמח שכיח
מאוד.
( 4ח״ש).
 85מרס-מאי .טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.
זון אעזון igidum Gaudin
מין רב־צורות .להלן מפתח של  3תת־מינים:

א .אורך הגלומה אינו עולה על מחצית אורך השיבולית .צמחי
קרקעות חול וחול־לס ,יוצרים כעין ערבה נרחבת בעיקר בנגב.
פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב! נדיר בשרון בחברת חרוב
מצוי-אלת המסטיק.
(ציור  ) 2625טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.
זלן אשון תת־מין הנגב igidum Gaudin subsp. negevense Feinbrun
תת־מין זה נחשב בשעתו ( ,) 1948בטעות ,כמין בפני עצמו
— זון החולות ( .) L. gaudinii Pari.תת־המין תואר ב־1986
לראשונה כחרש למדע.
♦א .אורך הגלומה  2/3של אורך השיבולית ועד גדול במקצת מאורך
=־• ב
הפרחים
ב .רוחב פרקי ציר השיבולית ( 3.5־) 2-1.5מ״מ ,הציר פחוס.
הגלומה אינה קצרה מהפרחים .הקנים שרועים או כפופים
לעתים קרובות זקופים רק לעתים רחוקות ,אורכם אינו מגיע
כרגיל ל־ 30ס״מ.
קרקעות חוליות בקרבת חוף הים וקרקעות כבדות .נדיר .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל :הגליל העליון ,הכרמל ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת בית־שאן.
(ציור  .)2626טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.

זון אשון תת־מין שרוע
L. rigidum Gaudin subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen et Mauricio
♦ב .ציר השיבולת צר יותר .אורך הגלומה שונה מאוד באורכו
בצמחים שונים הקנים זקופים כרגיל ,אורכם  0 ) 40-20(- 70״מ.
בתות ,צומח עשבוני ,שרות ,צדי דרכים .נ פ ק מאור .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פל שת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהורה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מרבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יפ־המלח :הגולן ,גלעד ,עמון ,מואב.
(ציור  .) 2627טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־טורני.

זון אשון תת־מין אשון rigidum Gaudin subsp. rigidum

שעלב Vulpia
עשבים חר־שנתיים ,לעתים רחוקות רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד או לעתים רחוקות
אשכול דמוי שיבולת :המפרקים התחתונים של המכבד נושאים כרגיל שיבולית אחת בעלת עוקץ וענף
הנושא שיבוליות הנישאות על עוקצים :השיבוליות בנות  12-3פרחים .הגלומות בלתי שוות באורכן,
ברוב המינים במידה ניכרת :הגלומה התחתונה זעירה לעתים או אף מנוונת .ה מ ק התחתון דמוי אזמל,
בעל ( 5)- 3עורקים ,מתחדד כלפי ראשו והופך למלען מחוספס.
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 . 1הגלומות שוות כמעט באורכן ,בעלות מלען ארוך ורק ,אורכו
כאורך הגלומה כמעט :הגלומה התחתונה דמויות מרצע .צמחי
מדבר חר־שנתיים נמוכים (גובהם  15-8-3ס״מ).
( 4ח״ש) ערבות .נדיר מאוד .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2628טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי
ומערב אירנו־טורני.

שעלב קצר V. brevis Boiss. et Kotschy
הגלומות בלתי שוות מאוד ,לפעמים הגלומה התחתונה זעירה
=> 2
או מנוונת
ה מ ק התחתון בעל ריסים ארוכים בשפותיו ועל פי רוב בעל
שערות ארוכות על גבו :אורך מלען ה מ ק התחתון כאורך ה מ ק
גופא עד פי  2ממנו .אבקן  , 1לעתים רחוקות . 3
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ליד סלעים שטוחים ,חומות
ובתי־גירול דומים :קרקעות חוליות ועל גיר ו מ ל ת .מצוי .חוף
הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת כית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח :הגולן ,הגלעד ,עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2629טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
שעלב ךיסני V. ciliata Dumort.

ה מ ק התחתון אינו בעל ריסים ,קירח או מחוספס ,לעתים
=» 3
רחוקות בעל שערות קצרות על גבו
הגלומה העליונה בעלת מלען שאורכו  12-8מ״מ :הגלומה
התחתונה זעירה ,משולשת .התפרחת אשכול אשון או מכבר
מכונם בעל ענפים מועטים.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות במישור החוף .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת.
 85מרס-מאי( .ציור  .)2630טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני.
שעלב מקפח v. fascicuiata (Forssk.) Samp.
(ראה שם נרדף)

הגלומה העליונה חסרת מלען או אם בעלת מלען — אורך
=> 4
המלען  2מ״מ לכל היותר
התפרחת אשכול צר חד־צדדי :אורך עוקצי השיבוליות 1.5-1
מ״מ :אורך השיבוליות  8-4מ״מ(להוציא מלענים) :השיבוליות
מהודקות אל ציר התפרחת .המאבקים בולטים החוצה בזמן
הפריחה.
( 4ח״ש) ערבות ,שרות בור ושדות חרושים .נדיר מאוד.
שומרון ,הרי יהודה :מרבד יהודה ,ערבות הירדן :הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
 85מרס-אפריל( .ציור  .) 2631טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.

שעלב עדיז V. unilateralis (L.) Stace

משפחת הדגניים
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*  . 4התפדחת מכבד מכונם :השיבוליות גדולות מהנ״ל .המאבקים
=» 5
אינם בולטים כרגיל בזמן הפריחה
 . 5אורך הגלומה העליונה כמעט כאורך ה מ ק הסמוך (להוציא
מלען) .בסיס המכבר מרוחק מנדן העלה העליון ביותר.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,סלעים ,חומות ,גגות ובתי־
גידול יובשניים אחרים .נדיר .השרון :הגליל העליון ,עמק
יזרעאל ,הרי יהודה :בקעת כנרות :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 2632טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
שעלב ארך V. muralis (Kunth) Nees
*  . 5אורך הגלומה העליונה כמחצית אורכו של ה מ ק התחתון
הסמוך .המכבד עטוי בחלקו בנדן העלה העליון ביותר.
( 4ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,חומות ,סלעים ובתי־גירול
יובשניים אחרים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3פברואר-מאי( .ציור  .)2633טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ואירנו־טורני.
שעלב מצוי V. myuros (L.) C.C. Gmelin

נחיוו־ית Loliolum
עשבים חד־שנתיים .התפרחת שיבולת :השיבוליות ערוכות בשני
טורים בשקעי ציר השיבולת ,בצדו האחר של הציר הפחוס ,על
עוקצים עבים קצרצרים .הגלומות שוות כמעט זו לזו ,אורכן כאורך
השיבולית לערך :בעלות עורק עבה .ה מ ק התחתון גלרני ,דמוי
ביצה ,מסתיים על פי רוב במלען קצר.
♦ (ח״ש) ערבות :קרקעות אבניות בעיקר בחברת לענת המדבר.
נדיר .צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :הגלבוע ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :מזרח הגלעד ,מואב ,אדום.
 $3מרס-מאי( .ציור  .)2634טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
נךזיוךית מןךחית L. subuiatum (Banks et Soiander) Eig
(ראה שם נרדף)

סיסן C atapodium
עשבים חד־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד ,אשכול ,או שיבולת :השיבוליות
מאור פרחים ,מהודקות לצרו האחד של ציר התפרחת (או של ציר ענפי התפרחת) .הגי
במקצת ,קצרות מהפרח התחתון של השיבולית .המק התחתון קהה ,חסר חוד.
 . 1התפרחת מכבד צר ואשון ,מסועף בעיקר בחלקו התחתון :רוחב
השיבוליות  1.5מ״מ .המק התחתון מעוגל בגבו.
( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,כיסי קרקע בסלעים ,צדי
דרכים וקרבת ישובים .נפק מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,

הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יפ־המלח  :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $8מרס-מאי( .ציור  .) 2635טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

(ראה שם נרדף)

סיסן אעזין C. rigidum (L.) C.E. Hubbard

כ .שיכולית
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* . 1התפרחת אשכול דמוי שיבולת או שיבולת :עוקצי השיבוליות
קצרים מאוד ( 1מ״מ) :רוחב השיבוליות  2.5-2מ״מ .ה מ ק
התחתון בעל קרין בחציו העליון.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות בקרבת חוף הים .נדיר .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2636טיפוס התפוצה :דרום ים־תיכוני.
סיסן זוני C. marinum (L.) C.E. Hubbard
(ראה שם נרדף)

שעלבית Ctenopsis
עשבים חד־שנתיים .טרפי העלים צרים וגלולים .התפרחת אשכול
חר־צדדי דמוי שיבולת :השיבוליות בנות פרחים אחדים ,ערוכות
בשני טורים על ציר פחוס ,נישאות על עוקצים עבים וקצרים מאוד.
הגלומות בלתי שוות ,התחתונה זעירה דמוית קשקש ,העליונה שווה
כמעט באורכה ל מ ק התחתון הסמוך .ה מ ק התחתון מסתיים בחוד
קצר .הפרחים נושרים אחר ההבשלה  :הגלומות אינן נשירות ומשוות
לתפרחת מראה מסרק אחרי נשירת הפרחים.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .נדיר .פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב.
* מרס-מאי( .ציור  .) 2637טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
שעלבית מסרקנית c. pectineiia (Deiile) De Not.
ב .שיבולית

2637

קוטנךיה C utandia

עשבים חד־שנתיים .הלשונית קרומית ושקופה .התפרחת מכבר ,ענפיו אשונים ומפושקים עם ההבשלה:
בנות 2עד הרבה מאוד פרחים ,נישאות על עוקצים עבים ואשונים .הגלומות בלתי שוות
קצרות מהפרח התחתון ביותר .ה מ ק התחתון בעל עורקים וקרין.
=>2
בנות  4-2פרחים ,רוחבן  ) 2 -( 1.5-1מ״מ
■=>3
בנות  15-5פרחים ,רוחבן  5-3מ״מ
 . 2ה מ ק התחתון מחורר ומסתיים בחור ניכר.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות בחוף הים וחוליות או לסיות
בערבות ובמדבריות .מצוי ,שולט בכתמים בחולות נודרים .חוף
הגליל ,עמק עכו ,השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,רדום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
בקעת ים־המלח ,הערבה :הגלעד ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  : 2638צילום כעמ׳  .)963טיפוס הת
פוצה :אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
memphitica (Sprengel) K. RichterC.
קיטנךןה מצךית
!\ Y

שיבולית

*  . 2ה מ ק התחתון חד כמעט ואינו מסתיים בחוד.
( 4ח״ש) חולות ,חול־לם ,א ק ־ חו ל נובית .נדיר .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב :הערבה :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .) 2639טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.
קוטנמה מרקמת C. dichotoma (Forssk.) Trabut

משפחת הדגניים

 ) 1( . 3ה מ ק התחתון קירח ,כמעט חר ומסתיים בחוד קצר .צבע
התפרחת ירוק־אפרפר.
♦ (ח״ש) קרקעות חוליות של חוף הים .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
& מרס-מאי( .ציור  .)2640טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

קוטנזץה חופית )L.) w. Barbey
* . 3ה מ ק התחתון קהה וחסר חור ,בחלקו התחתון שערות שבראשן
גולה .צבע התפרחת נוטה לארגמן לעת ההבשלה.
( 4ח״ש) א ק ־ חו ל (כורכר) ,חול־חמרה ,קרקעות חוליות.
מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
מערב הנגב.
& מרס-מאי( .ציור  ! 2641צילום בעט׳  .)963טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.

קוטנזץה פלשתית hilistaea (Boiss.) Jackson
יתדן Sphenopus
עשבים חד־שנתיים .העלים צרים :הלשונית קרומית .התפרחת מכבר
רפה ,ענפיו נימיים ,מפושקים ,ערוכים שנייט־שניים על כל מפרק
של ציר המכבד ,מסועפים; השיבוליות זעירות ,בנות  5-2פרחים,
חסרות מלענים! עוקצי השיבוליות דקים ,דמויי אלה ,אורכם כאורך
השיבוליות .הגלומות בלתי שוות במידה ניכרת ,קצרות בהרבה
מהפרח התחתון .ה מ ק התחתון חסר חור ,בעל קרין.
( 4ח״ש) מליחות רטובות או שוליהן ,קרקעות שונות .מצוי,
שולט בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :צפון הנגב,
הר הנגב :בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח :עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2642טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני  ,אירנו־
טורני וסהרו־ערבי.

יתדן מפשק ivaricatus (Gouan) Reichenb.
נימית Psilurus
עשבים חר־שנתיים .העלים נימיים .התפרחת שיבולת נימית! השיבו־
ליות קבועות בריחוק אחת־אחת ,בשני טורים בשקעי ציר השיבולת:
מספר הפרחים בשיבולית  , 2-1העליון מנוון על פי רוב .הגלומה
התחתונה חסרה בשיבוליות צדדיות ,בשיבולית הקיצונית קטנה
מאוד :הגלומה העליונה משולשת ,קצרה בהרבה מהשיבולית ומפרקי
ציר השיבולת .ה מ ק התחתון צר ,בעל מלען שאורכו כאורך ה מ ק
גופא.
( 4ח״ש) בתה ושרות בור .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2643טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.

נימית ממלענת icurvus (Gouan) Schinz et Thell.
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סיסנית P oa

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד מבודר או מכונס ,ענפי המכבד
נימיים! השיבוליות בנות  10-2פרחים! בצמחים רב־שנתיים השיבוליות הופכות לפעמים לבצלצולים
המשמשים לרבוי וגטטיבי! צמחים בעלי בצלצולים כאלה אי־אפשר להגדיר במגדיר זה! צמחים בעלי
בצלצולים נמנים על פי רוב על סיסנית הכולבוסין ( )P. bulbosaאו על סיסנית סיני (.) P. sinaica
הגלומות בלתי שוות במקצת ,בעלות קרין .המוץ התחתון בעל קרין ,חסר מלען.
 . 1עשבים רב־שנתיים ,לפעמים בעלי בצלצולי ריבוי בתפרחת!
בסים הקנים מעובה כבצלצול .המוץ התחתון בעל עורקים
=> 2
בלתי ברורים
* . 1עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים ,חסרי בצלצולי ריבוי! בסיס
הקנים אינו כנ״ל .המוץ התחתון בעל עורקים בולטים על פי
=> 5
ר ו ב .
 . 2בבסיס ה מ ק התחתון של הפרח התחתון בשיבולית נמצא צרור
שערות מסולסלות ארוכות .גובה הצמח  30-15ס״מ.
♦ (ר״ש) בתות ,בתי־גידול מופרעים ,טרה־רוסה או ת חינו ת,
בעיקר בגלילות ההרים .נ פ ק .השרון ,פלשת! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,הר הנגב (נדיר)! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2644צילום בעט׳  .) 961טיפוס התפוצה
(של הזן והמין כולו)! אירו־סיבירי ,ים־תיכוני ואירנו־טורני.

סיסנית הבולבוסין זן הפולבוסין P. bulbosa L. var. bulbosa

=> 3
*  .2ה מ ק התחתון חסר צרור שערות כנ״ל
 . 3אורך ה מ ק התחתון של הפרח התחתון  4-3.5מ״מ (במואב
 3-2.5מ״מ) .עלי הבסיס של הצמח בעלי לשונית שקופה
ארוכה! הנדנים של עלי הבסיס בעלי שפה קרומית שקופה
רחבה .הקצוות הקרומיים של נדני העלים בולטים מעל לגושי
הצמחים.
( +ר״ש) ערבות .מצוי .הר הנגב ,דרום הנגב! הגלעד ,עמון,
מואב ,אדום.
> מרס-אפריל( .ציור  .) 2645טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
$5

סיסנית סיני , sinaica Steudel
*  . 3אורך ה מ ק התחתון של הפרח התחתון  )3-( 2.5-2מ״מ .נדני
העלים הישנים חסרי קצוות קרומיים הבולטים מעל לגוש הצמח
י=נ> 4
 . 4אורך המכבד 2.5־(5־ 0 ) 7״מ .גובה הצמח  25-10ם״מ ; גוכה
גושי העשב  )2-( 1.5-1ס״מ .נדני העלים שבבסיס הצמח אינם
בעלי שפה קרומית שקופה .צמחים בעיקר של מדבר יהודה,
צפון הנגב והר הנגב ,הגדלים בגושים צפופים ויוצרים כתמי
צומח רצופים וגדולים ,בעיקר במפנים צפוניים.
( +ר״ש) ערבות .נ פ ק ובולט בחורף ובאביב בחברות לענת
המרבר ,נואית קוצנית ,שלהבית קצרת־שיניים ,מלחית אשונה,
אשליל שעיר ואוכם מדברי .צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח!
עמון ,אדום.
> פברואר-מרס( .ציור  .)2646טיפוס התפוצה :מערב אירנו־
$3
טורני(אנרמי).

סיסנית איג P. eigii Feinbrun

משפחת הדגניים
*  .4אורך המכבד  10-5ס״מ .גובה הצמח  50-30ס״מ :גובה גוש
העשב  3-2ס״מ .צמחים בעיקר של גלילות בלתי־מרבריות
יוצרים כתמי צומח קטנים.
♦ (ר״ש) בתות ובתי־גידול מופרעים .מצוי .חוף הגליל ,עט?
עכו ,השרון :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :הגלעד ,עמון ,אדום.
 85מרס-אפריל .טיפוס התפוצה של הזן :מזרח יפ־תיכוני.
סיסנית הבולפוסין זן הקלי var. hackelii (Post) Feinbrun
=> (
ם  0 70-30״מ
=» ז
 20-1ס״מ
 . 6הלשונית חדה ,אורכה  10-3.5מ״מ .ה מ ק התחתון בעל עורקיג
בולטים .צמחים של בתי־גידול לחים ,בעלי שלוחות.
( 4ר״ש) ביצות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל
הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעו
ים־המלח :הגולן ,הגלעד.
 83מרס-מאי( .ציור  .) 2647טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי.
סיסנית הפצות

*  .6לשונית חסרה ואם ישנה — ראשה קטוע ואורכה  1-0.5מ״מ
ה מ ק התחתון בעל עורקים בלתי ברורים .צמחי חור ש.
( 4ר״ש) חורש האלון המצוי :בזלת .נדיר .החרמון ,הגולן.
 85יולי( .ציור  .) 2648טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,צפוני■
אמריקאי.
היערות
סיסנית
 ן▼ז•
•
 ) 5( . 7אורך המאבקים ער  0.5מ״מ ,אינם ארוכים מרוחבם .אורן
ה מ ק התחתון של הפרח התחתון אינו עולה על  2.5מ״מ
הפרחים מרוחקים זה מזה על ציר השיבולית :הפרח העליון
ביותר בשיבולית ארוך במקצת מפרק ציר השיבולית שמתחתיו
עשב שכיח.
( 4ח״ש) קרבת ישוב ,מקומות מושקים ,צדי דרכים .נ פ ק
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעו
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה
בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד.־
 85דצמבר-יוני( .ציור  : 2649צילום בעמ׳  .)961טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.
סיסנית הגגות nth
(ראה שם נרדף)
*  . 7אורך המאבקים עולה על  0.5מ״מ ,ועולה פי  3-2על רוחבם
ה מ ק התחתון של הפרח התחתון ארוך מ־ 2.5מ״מ .הפרחיג
דחוסים :הפרח העליון ביותר ארוך לפחות פי  2מפרק ציו
השיבולית אשר מתחתיו .עשבים נדירים למדי.
( 4ח״ש) מקומות מושקים .נדיר .עמק עכו ,פלשת :הגלי?
העליון ,הכרמל ,צפון הנגב :בקעת חולה :עמון.
 83פברואר-אפריל( .ציור  .) 2650טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

סיסנית חר־שנתיו
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מתל!ה Glyceria
עשבים רב־שנתיים קירחים ,בסיסם טבול במים לעתים קרובות.
נדני העלים סגורים ,בעלי קרין בחלקם התחתון; הלשונית קרומית,
אורכה  5מ״מ .התפרחת מכבד בעל ציר ראשי משולש ,חלקו
התחתון עטוף בנדן של העלה העליון .השיבוליות בעלות  3עד
הרבה פרחים .הגלומות דמויות ביצה ,בלתי שוות ,שקופות ,חלקות,
בעלות עורק אחד ,קצרות מהשיבולית ומהמוץ התחתון של הפרח
התחתון שכשיבולית! המוץ התחתון מחוסר מלען ,מעוגל בגבו,
בעל  11-5עורקים! אורך ה מ ק העליון כאורך המוץ התחתון .צמחי
ביצות.
♦ (ר״ש) ביצות ,גדות נחלים ותעלות .נדיר .בקעת חולה ; החרמון,
הגולן.
& אפריל-יולי( .ציור  .)2651טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
מת?ןה ט 1בענית G. plicata (Fries) Fries

ספה C atabrosa
עשבים רב־שנתיים של בתי־גידול לחים או של ביצות .נדני העלים צינוריים כדי  1/2־  2/3של אורכם.
התפרחת מכבד בעל ענפים מפושקים או זקופים ועוקצי שיבוליות קצרים :השיבוליות מרובות ,קטנות.
כרגיל בנות  2פרחים ,חסרות מלענים :ציר השיבולית מתפרק תחת כל אחר מהפרחים .הגלומות
בלתי שוות ,קצרות בהרבה מהפרח התחתון כיותר :ה מ ק התחתון קטוע ומכורסם בקצהו ,בעל 3
עורקים בולטים.
 . 1המכבד מבודר ,בעל ענפים מפושקים .גובה הצמח עד  60ס״מ.
♦ (ר״ש) נחלים ,ביצות .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,הרי יהודה :בקעת חולה ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 $3מרס־אוגוסט( .ציורים  .) 2657,2652טיפוס התפוצה  :אירו־
סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.

ספה המים C. aquatica (L.) Beauvois

* . 1המכבד צר ,בעל ענפים מתרוממים קצרים :גובה הצמח ער 20
 0״מ.
♦ (ר״ש) ביצה .נדיר .מזרח עמון.
& אפריל( .ציורים  .) 2658 , 2653טיפוס התפוצה  :אירנו־
טורני.
ספה צר־מכבר C. capusii Franchet

בן־בצת Puccinellia
עשבים רב־שנתיים על פי רוב ,גבוהים (ער  0 80״מ או יותר) .טרפי
העלים מקופלים :הלשונית קרומית ,מפוצלת כמעט עד לבסיסה.
התפרחת מכבד בעל ענפים מפושקים בזמן הפריחה :השיבוליות
בנות  7-4פרחים ,חסרות מלענים .הגלומות בלתי שוות ,קהות,
קצרות מ ה מ ק התחתון הסמוך .ה מ ק התחתון קהה בראשו.
♦ (ר״ש) ביצות מלוחות .נדיר .בקעת חולה :עבר הירדן.
 $3אפריל-יוני( .ציורים  .)2659,2654טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי,
ימ־תיכוני ואירנו־טורני.

ןן־כצת מרחק p. distans (L.) Pari.

משפחת הדגניים
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יקשן Sclerochloa
עשבים חד־שנתיים .נדני העלים פחוסים מהצדדים ובעלי קרין:
הלשונית קרומית וקצרה .התפרחת מכבר דמוי שיבולת חד־צדדית:
ענפי המכבד ועוקצי השיבוליות קצרים ועבים :השיבוליות בנות
 8-3פרחים ,העליונים עקרים .הגלומות בלתי שוות מאוד ,קהות,
קצרות בהרבה מהשיבולית ,בעלות מלל קרומי רחב .המוץ התחתון
קהה ,בעל מלל קרומי רחב.
♦ (ח״ש) קרקעות כבדות לחות בחורף ,שבילים וקרקעות הדוקות.
נדיר .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן.
 $3מרס-מאי( .ציור  .)2655טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.

ןקשן שרוע S. dura (L.) Beauvois
צברת Dactylis
עשבים רב־שנתיים הגדלים צברים צברים .הלשונית קרומית שקופה.
התפרחת מכבד דמוי שיבולת ,חד־צדדי וצפוף :ענפי המכבד
מהודקים אל הציר ,אך מפושקים בזמן הפריחה :השיבוליות צבורות
בצברים צפופים :מספר הפרחים בשיבולית  . 5-2הגלומות קצרות
מהפרח התחתון ,בעלות קרין ומסתיימות בחוד קצר .המוץ התחתון
בעל קרין.
♦ (ר״ש) בתות וערבות .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,בקעת
ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3אפריל-יוני( .ציור  .) 2656טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
/H / / I // 1 1

צפרת ההרים D. glomerata L.

2655
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זנב־הפלב Cynosurus
עשבים חד־שנתיים או רכ־שנתיים .הלשונית קרומית ,ארוכה .התפרחת מכבד חד־צדדי ,דמוי קרקפת
או שיבולת! השיבוליות ערוכות בקבוצות ,כל קבוצה מכילה שיבוליות עקרות ופוריות! השיבוליות
העקרות ערוכות בשני טורים על ציר בלתי מתפרק ובנויות מגלומות ממולענות וממוצים תחתונים ריקים
:ים! השיבוליות הפוריות מועטות ,בנות  5-1פרחים .גלומות השיבוליות הפורות שוות
קדומיות ,חדות .ה מ ק התחתון בעל מלען או חוד היוצא מבין  2שיניים.
 . 1המכבד צר ,בעל ענפים ארוכים למדי ,עוקץ המכבד כפוף
מתחת לתפרחת! על כל מפרק של העוקץ ישנו פס רוחב לבן!
השיבוליות שעירות.
♦ (ח״ש) בתה סלעית .מצוי .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הרי יהודה! בקעת חולה ,הגלבוע! החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3מרס-מאי( .ציור  .) 2660טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ואירנו־
טורני.
זנב־הפלב העדין C. elegans Desf.
* . 1המכבד בעל ענפים קצרים מאוד וחסר פסי רוחב לבנבנים
כנ״ל! עוקץ המכבד אינו כפוף מתחת לתפרחת! השיבוליות
=> 2
מחוספסות או קירחות ,לא שעירות
השיבוליות הפורות בנות פרח אחר .הגלומות דמויות מרצע
ובעלות מלען ארוך ,אורכן  7-5מ״מ (כולל מלענים) .מלען
ה מ ק התחתון ארוך פי  8-5מאורך ה מ ק גופא ,צבע המלען
נוטה לארגמן.
( 4ח״ש) בתה וצומח עשבוני .מצוי .השרון! הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה! צפון
הנגב ,הר הנגב! הגלבוע ,מדבר יהודה! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב.
 83מרס-מאי( .ציור  ! 2661צילום בעמ׳  .) 932טיפוס התפוצה:
מזרח יס־תיכוני.
זנב־הפלב המצוי , caiiitrichus w . Barbey
(ראה שם נרדף)
*  . 2השיבוליות הפורות בנות  3-2פרחים .הגלומות דמויות אזמל,
בעלות מלען קצר ,אורכן  10-9מ״מ .מלען ה מ ק התחתון ארוך
פי  3-2מ ה מ ק גופא.
( 4ח״ש) בתה .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,הד הנגב :הגלבוע ,מדבד יהודה :החרמון ,הגולן.
 88מרס-יוני( .ציור  .) 2662טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ואירנו־
טורני.
זנב־הפלב הדוקרני c. echinatus L.

מ שערת Lam arckia
י קבוצת שיכיליית עשבים חד־שנתיים .נדני העלים פחוסים  :הלשונית קרומית .התפרחת
מכבד חר־צדדי צפוף :השיבוליות שטוחות ,ערוכות בקבוצות הנוש 
רות כיחידה אחת אחר ההבשלה ,כל קבוצה מכילה שיבולית אחת
(עליונה) פורה ושיבוליות אחדות (תחתונות) עקרות :השיבולית
הפורה מכילה פרח רו־מיני הנישא על עוקץ ולפעמים שריד ממולען
של פרח שני .הגלומות שוות כמעט ,צרות ,חדות ,אורכן כאורך
2662
הפרח .ה מ ק התחתון רחב מהגלומות ובעל מלען ארוך.
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( 4ח״ש) צומח עשבוני ,בתות ,ערבות ,בתי־גידול מופרעים .נפוץ.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהורה ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום.
& >$ינואר־מאי( .ציור  ; 2663צילום כעמ׳  .)961טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

)L. aurea (L.
זהבה Moench
משערת
'
׳
• TNI
VV I

כ .קפיצת
שיבוליות

זעזועית Briza

53

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד רפה בעל ענפים נימיים ושים
תלויות על פי רוב :השיבוליות פחוסות ,חסרות מלענים ,בנות  20-4פרחים רעופים .הגלומות
כמעט ,דמויות ביצה או עגולות ,קערוריות ,מעוגלות בגבן ,קצרות מהפרח התחתון ,חסרות חוד1 .
התחתון דומה בצורתו לגלומות.
 . 1אורך השיבוליות  20-8מ״מ ,רוחבן  10-5מ״מ.
( 4ח״ש) בתה וצומח עשבוני .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,מואב.
& פברואר-מאי( .ציור  : 2664צילום בעמ׳  .)958טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.
זעזועית גדולה maxima L.
=> 2
* . 1אורך השיבוליות אינו עולה על  6מ״מ
 . 2עוקצי השיבוליות ארוכים מהשיבוליות; השיבוליות מעוגלות
בראשן ,רחבות מאורכן או רחבות כאורכן ,נטויות כלפי מטה.
( 4ח״ש) מקומות לחים ,אחו ,וצומח עשבוני .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן; החרמון,
הגולן ,הגלעד.
< $פברואר-אפריל( .ציור  .) 2665טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

זעזועית קטנה

*  . 2עוקצי השיבוליות קצרים מהשיבוליות :השיבוליות חדות למדי,
ארוכות מרוחבן ,אינן נטויות כלפי מטה.
( 4ח״ש) בתה .נדיר .הגלעד.
& פברואר -אפריל( .ציור  .)2666טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
זעזיעית משבלת B. humilis MB.
(ראה שם נרדף)

ךלןןנב Parapholis
עשבים חר־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת שיבולת גלילית צרה המתפרקת אחר ההבשלה לשיבוליות
כשלכל אחת עם פרק ציר השיבולת לצידה :המפרקים בעלי עורקים בולטים :השיבוליות בנות פרח אחר,
חסרות מלענים ,שקועות בשקעי הציר .הגלומות שוות כמעט זו לזו ,יושבות זו לצד זו ,חדות או מחודדות,

872

מ שפחת הדגניים

בעלות קרין המחלק את הגלומה לשני חלקים בלתי שווים ,החלק הפנימי(הסמוך לגלומה השניה) גלרני,
החיצוני קרומי ,צר ומקופל פנימה .המוץ התחתון קצר במקצת מהגלומות ומופנה אל ציר השיבולת.
 . 1השיבולים עבות וכפופות בחזקה .המאבקים נשארים חבויים
בזמן הפריחה ,אורכם כ־ 1מ״מ .קרין הגלומה אינו בעל כנף.
( 4ח״ש) מקומות לחים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב!
הגלבוע ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח :אדום.
' $3אפריל-מאי( .ציור  .) 2667טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

incurva (L.) C.E. Hubbard P.

זיקזנב קשתני

*8־ . 1* °השיבולים דקות יותר ,ישרות כרגיל .המאבקים בולטים בזמן
הפריחה ,אורכם  2.5-2מ״מ .קרין הגלומה בעל כנף.
( +ח״ש) ביצות מלוחות :חברת סמר ח ו .מצוי .עמק עכו,
חוף הכרמל.
< $מאי-יולי( .ציור  .) 2668טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
filiform is (Both) C.E. HubbardP.
דל) זנכ נימי
(ראה שם נרדף)
כ| *.

גלי מ ה M onerm a

קטע שיבולת

עשבים חד־שנתיים נמוכים .הלשונית קרומית ,צרה מאוד .התפרחת
שיבולת גלילית :ציר השיבולת מתפרק במאוחר ,אחר התפרקותו כל
שיבולית נושרת עם פרק ציר לצדה :השיבוליות בנות פרח אחד,
יושבות בתוך שקע הציר .מספר הגלומות  2רק בשיבולית שבקצה
השיבולת ,לשיבוליות הצדדיות גלומה אחת ,מוקשה ומכסה את
הפרח .המוץ התחתון קרומי ,קצר במקצת מהגלומה ומופנה אל
ציר השיבולת בגבו.
♦ (ח״ש) מקומות לחים .נדיר .עמק עכו ,השרון ,פלשת :הרי
יהודה.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2669טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
גלימה גלילית M. cylindrica (Willd.) Coss. et Durieu
(ראה שם נרדף)

V

קפודית Echinaria

עשבים חד־שנתיים נמוכים .נדני העלים צינוריים :הלשונית קרומית.
התפרחת מכבד צפוף דמוי קרקפת ,דוקרני ,נישא על עוקץ ארוך:
השיבוליות בנות  4-2פרחים :הגלומה התחתונה קצרה מהעליונה,
מסתיימת ב־ 2חודים קצרים ,העליונה מסתיימת בחור קצר .המוץ
התחתון גלדני ,בעל  7-3אונות או מלענים דוקרניים וכפופים לאחור
אחר ההבשלה.
♦ (ח״ש) בתות ,צומח עשבוני ,ערבות ,גבעות סלעיות ומקומות
חוליים .מצוי .פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהורה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון ,מואב ,אדום..
 #מרס-יוני( .ציור  : 2670צילום בעמ׳  .)963טיפוס התפוצה:
ימ־תיכוני.

קפולית הקך?ןפת E. capitata )L.) Desf.
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ב ת־ חול Ammochloa
עשבים חד־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת קרקפת צפופה
של שיבוליות יושבות כמעט! השיבוליות פחוסות ,מרובות־פרחים.
הגלומות שוות כמעט זו לזו ,קצרות מהפרח התחתון ,בעלות קרין
צדדי ושפה קרומית רחבה .המוץ התחתון מסתיים בחוד קצרצר.
( 4ח״ש) קרקעות חוליות .מצוי .השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב! הגלעד ,אדום.
<&■ מרס-מאי( .ציור  .) 2671טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ,מערב
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
ת־ח 1ל אךצלשיךאליתA. palaestina Boiss. 3
קבוצת
שיבוליות

דב שית Melica

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל .הלשונית קרומית ,לפעמים חסרה .התפרחת מכבד בעל ענפים
נימיים או בעל שיבוליות קצרות עוקץ ודמוי שיבולת; השיבוליות בעלות  3-1פרחים פורים ומעליהם 0.4x 3-1
מוצים עקרים המהוים גוש דמוי אלה כדורית או סגלגלה .הגלומות בלתי שוות ,קעורות .המוץ התחתון
של הפרחים הפורים קרומי.
 . 1ה מ ק התחתון של הפרחים הפורים מכוסה שערות ארוכות:
התפרחת דמוית שיבולת.
( 4ר״ש) בתות ,צומח עשבוני ,סלעי גיר או בזלת .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה:
החרמון ,הגולן.
 >§3אפריל-מאי( .ציור  .) 2672טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
זיבשית שעירה M. cupani Guss.

* . 1ה מ ק התחתון של הפרחים הפורים קירח .התפרחת מכבר רפה
בעל ענפים זקופים.
( 4ר״ש) צוקים וסלעים בצל החורש או בגריגה .מצוי .הגליל
העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :אדום.
אפריל-יוני( .ציור  .) 2673טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
זיבשית קטנה M. minuta L.
(ראה שם נרדף)

מלעניאל Stipa
עשבים רב־שנתיים ,לעתים חד־שנתיים .טרפי העלים גלולים כרגיל :הלשונית קרומיו
השיבוליות בנות פרח אחד .הגלומות אינן נשירות ,ארוכות מהמוץ ה תח תון(לל א ה מל
מוצק ,בעל מלען ארוך :המלען עשוי חלק תחתון שזור ,העמוד ,וחלק עליון ארוך יו
 . 1זיף המלען מנוצה :אורך המלען  18-10ס״מ

או שעיר

=> 2
=» 3

 . 2עמוד המלען שעיר.
( 4ר״ש) מדבר וערבות .מצוי .דרום הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 85מרס-מאי( .ציור  .) 2674טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

מלעניאל הנוצות S. barbata Desf.
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*  . 2עמוד המלען מחוספס או קירח.
( 4ר״ש) מדבריות וערבות .נדיר .הר הנגב :מדבר יהודה,
הערבה :עמון ,אדום.
& מרס-מאי( .ציור  .)2675טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

מלעניאל המזרח S. hohenackeriana Trin. et Rupr.

( ) 1הגלומות בלתי שוות במידה ניכרת :אורך הגלומה העליונה
 ) 10-(8-7מ״מ ,התחתונה ארוכה פי  2-1.5מהעליונה.
( 4ר״ש) מדבריות וערבות .מצוי .פלשת :השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הד הנגב ,דרום הנגב :מדבר שומרון,
מדבר יהודה  :הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .)2676טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.

מלעניאל קטן־פרחים s. parvifiora Desf.

או יותר

'*  . 3הגלומות שוות כמעט או בלתי שוות במקצת ,אורכן  - 10מ ״ מ
=*> 4
המלען ישר ,אורכו  2-1.5ס״מ .צמחי חורש ,גריגה או בתה.
♦ (ר״ש) חורש ,גריגה או בתה .מצוי .השרון :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע:
החרמון; הגלעד ,עמון.
& מרס-יוני( .ציור  .) 2677טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

מלעניאל קצר־מלענים S. bromoides (L.) Doerfler
ערבות ובתות

*  . 4המלען סלול ,לפחות באופן חלקי ,אורכו  5ס״מ או יותר .צמחי
=> 5
 . 5עשבים חר־שנתיים .אורך ה מ ק התחתון  5-4מ״מ :אורך המלען
 0 10-5״מ (לעתים רחוקות יותר מזה).
♦ (ח״ש) ערבות ובתה .נ פ ק מאוד ושולט בשטחים רבים.
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
♦ מרס-מאי( .ציור  : 2678צילום בעט׳  .)961טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
מלעניאל מצוי S. capensis Thunb.
(ראה שם נרדף)

* . 5עשבים רב־שנתיים .אורך המוץ התחתון  20-15מ״מ :אורך
המלען  25-18ס״מ.
( 4ר״ש) קרקע חולית או אבנית .מצוי .פלשת :שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :מזרח
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יוני .טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
מלעניאל ארך S. lagascae Roemer et Schultes
(ראה שם נרדף)
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עשבים רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד רפה ,ענפיו ערוכים בחצאי־דורים ! השיבוליות בנות
פרח אחד .הגלומות אינן נשירות ,שוות כמעט זו לזו ,קרומיות ,ארוכות מ ה מק התחתון(ללא המלען).
ה מ ק התחתון פחוס מגבו ומסתיים במלען נשיר ובעל מפרק ; המוצים (התחתון והעליון) גלדניים בדרך
כלל ומעורים בגרגיר אחר הבשלתו.

 4מ״מ. 14-7מ״מ

=>2
=־>3
 . 2המכבד בעל דורים לא צפופים :הדורים התחתונים בעלי 5-3
ענפים ,כולם נושאי שיבוליות .צבע הגרגרים הבשלים חום
בהיר.
( +ר״ש) חורשים ,גריגות ,בתות ,ערבות ,ערוצים במדבר,
צדי דרכים (שאינן מרוססות בקוטלי עשבים) .נ פ ק מאוד .בכל
הגלילות.
& פברואר-יולי( .ציור  : 2679צילום בעט׳  .)961טיפוס הת 
פוצה :יס־תיכוני.
נשרן הדיחן P. miliaceum (L.) Coss.
(ראה שם נרדף)

*  . 2המכבד בעל דורים רבים וצפופים :הדורים התחתונים בעלי
 30-15ענפים ,רובם מחוסרי שיבוליות.
♦ (ר״ש) חורשים ,יערות ,צדי דרכים(שאינן מרוססות בקוטלי
עשבים) .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן.
& פברואר-יולי( .צילום בעמ ׳  .)961טיפוס התפוצה  :ים־
תיכוני.
thomasii (Duby) KunthP.
נשרן צפוף
(ראה שם נרדף)

.3

ה מ ק התחתון קהה בראשו ,קירח על פי רוב ,אורכו לעת
הבשלתו  5-4מ״מ :אורך ה מ ל ען( ) 6-( 5-4 )- 3מ״מ.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר יהודה :הגולן ,הגלעד.
אפריל-יוני( .ציור  .)2680טיפוס התפוצה :מזרח יט־תיכוני.
נשרן מכחיל P. blancheanum Boiss.
(ראה שם נרדף)

*  . 3ה מ ק התחתון חד בראשו ,שעיר כרגיל(קירח לעתים רחוקות),
אורכו לעת הבשלתו  9-6.5מ״מ :אורך המלען ) 18-( 16-11
מ״מ.
♦ (ר״ש) בתה וגריגה ,מקומות סלעיים .מצוי .השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,הגלבוע :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 2681טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני
ומערב אירנו־טורני.

)ראה שם נרדף)

נשרן שעיר P. holciforme (MB.) Roemer et Schultes

א0.3X .

2679
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עבקנה Arundo
עשבים רב־שנתיים גבוהים ועבי קנים ,דומים במראה שלהם לקנה ( ,) Phragmitesבעלי קנה־שורש :הקנים
חלולים .העלים ארוכים ורחבים ,טרפיהם בעלי אוזניות רחבות :הלשונית עשויה שורת שערות קצרות.
התפרחת מכבד גדול ושעיר ,בעל ענפים רבים :עוקצי השיבוליות קירחים :השיבוליות בנות פרחים אחדים,
העליונים שבהם עקרים .הגלומות אינן נשירות ,שוות כמעט זו לזו ,קרומיות ,חדות ,אורכן שווה כמעט
לאורך השיבולית .ה מ ק התחתון מכוסה בחציו התחתון שערות משי ארוכות וצפופות.
 . 1שערות המוץ התחתון יוצאות מבסיסו ,אורכן  8-7מ״מ :המוץ
התחתון מפוצל ל־ 2שיניים בראשו ובעל מלען קצר היוצא
ביניהן .השיבוליות בנות  4-3פרחים .גובה הצמח  6-3מטרים.
העלים העליונים נטויים כלפי מטה בזמן הפריחה.
♦ (ר״ש) ליד המים בגדות נחלים ,בנביעות ובבתי־גידול
לחים .נפוץ .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן,
ג .שיבולית הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
& יולי-דצמבר( .ציור  : 2682צילום בעט׳  .)962טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני ואירנו־טורני.

עבקנה שכיח A. donax L.
שערות ה מ ק התחתון יוצאות מעל לבסיס המוץ :ראשו של
ה מ ק התחתון תמים .השיבוליות בנות  2-1פרחים .גובה הצמח
 2.5-1.5מטרים ,עליו העליונים זקופים בזמן הפריחה.
♦ (ר״ש) גדות נחלים .נדיר .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
עמק יזרעאל ,שומרון  :בקעת חולה  :החרמון ,אדום.
 $5יוני-רצמבר( .ציור  : 2683צילום בעמ׳  .)962טיפוס הת
פוצה :ים־תיכוני.

עבקנה נדיר A. plinii Turra
קןנה Phragmites

ב.גלומות
ופרח תחתון

2684

ג .פרח עליון

עשבים רב־שנתיים גבוהים ועבי קנים ,בעלי קנה־שורש זוחל :הקנים
חלולים .טרפי העלים שטוחים ,בעלי אוזניות :הלשונית ריסנית.
התפרחת מכבד גדול מאוד ושעיר ,מסועף מאוד ,לפעמים נוטה
לצד אחד כעין דגל :ציר השיכולית מכוסה שערות משי ארוכות:
השיבוליות כנות  10-2פרחים .הפרח התחתון אבקני או עקר ,השאר
דו־מיניים .הגלומות אינן שוות ,קצרות מהשיבולית ,קרומיות ואינן
נשירות .ה מ ק התחתון קירח ,ארוך מהגלומות ,דמוי אזמל ומחודד.
( +ר״ש) גדות נחלים ואגמים ,מעיינות ,נביעות ובתי־גידול לחים.
נ פ ק מאוד .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,עמון ,מואב ,אדום.
& אוקטובר-ינואר( .ציור  : 2684צילום בעט׳  .)963טיפוס התפוצה :
צפוני — טרופי.
בין חולות חוף הים ובביצות מלוחות מצויה צורה נמוכת קומה
ובעלת עלים קצרים ודוקרניים.
(ראה שם נרדף)

קנה מצוי P. australis (Cav.) Steud. subsp. altissimus (Bentham) Clayton

משפחת הדגניים
זינ תוני ה
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A sth e n a th e r u m

T:

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש ושורשים עבים .העלים שעירים
ב־ 2צריהם ,דוקרניים :הלשונית עשויה שערות ארוכות; התפרחת
מכבר צפוף דמוי שיבולת בסיסו עטוף בנדן העלה העליון ביותר:
השיבוליות בנות  3-2פרחים .הגלומות אינן נשירות ,שוות כמעט
זו לזו ,עוטפות את הפרחים .המוץ התחתון גלדני ,שעיר ,מפוצל
בראשו ל־ 2אונות מחודדות ומסתיים במלען היוצא בין  2האונות.
♦ (ר״ש) חוליות .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת! מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :הערבה :אדום.
& מרס-מאי( .ציור  : 2685צילום בעמ ׳  .)958טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
forsskalii (Vahi) NevskiA.
מתוני ת החולות
(ראה שם נרדף)

ש סי ע

S c h is m u s

עשבים חד־שנתיים .טרפי העלים נימיים וגלולים ; הלשונית עשויה שערות ארוכות .התפרחת כרגיל מכבד
צפוף דמוי אשכול :השיבוליות נישאות על עוקצים קצרים ,בנות  10-5פרחים המרוחקים זה מזה על
הציר .הגלומות לא־נשירות ,שוות כמעט זו לזו ,ארוכות בהרבה מהמוץ התחתון הסמוך .המוץ התחתון
בעל  2אונות בראשו ,חסר מלען.
 . 1אונות המוץ התחתון של הפרח התחתון בשיבולית ארוכות
בהרבה מרוחבן :הפרח התחתון בשיבולית בעל מוץ תחתון
שאונותיו ארוכות בהרבה מרוחבן ,וכעל מוץ עליון המגיע
לבסיס השסע שבין אונות המוץ התחתון :המוצים קעליונים
קצרים בהרבה מהמוצים התחתונים.
♦ (ח״ש) מקומות חרבים ,ערבות ומדבריות .נפוץ .השרון,
פלשת :עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס-אפריל( .ציור  : 2686צילום בעמ׳  .)963טיפוס הת 
פוצה :אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

שסיע ערבי S. arabicus Nees
j#,

* . 1אונות המוץ התחתון של הפרח התחתון בשיבולית ארוכות
כמעט כרוחבן וקצה המוץ העליון עולה מעל לבסיס השסע
שכין אונות ה מ ק התחתון ,או ה מ ק העליון ארוך כמעט כמו
המוץ התחתון.
♦ (ח״ש) מקומות חרבים ,ערבות ומדבריות .מצוי .פלשת:
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,הערבה  :אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  .)2687טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

W.

שסיע שעיר s. barbatus (L.) Theii.

תל ת־ מל ען

A r is tid a

ד .מוץ
עליון

ג.ץ

מוץ תחתון
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חד־שנתיים .העלים צרים ,גלולים או מקופלים :הלשונית עשויה
שורה של שערות .התפרחת מכבד רפה או מכונם :השיבוליות בנות פרח אחד .הגלומות אינן נשירות,
מחודדות .ה מ ק התחתון מתחדד כלפי מעלה ומסתיים במלען :המלען נשיר או אינו נשיר ,מחולק
ל־ 3זיפים קירחים או מנוצים ,הזיף האמצעי ארוך מהצדדיים.

’
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מ שפחת הדגניים

 . 1המלען נשיר ,בעל מפרק בבסיסו ,אורך המלען  9-4ם״נ
הגלומות בלתי שוות במידה ניכרת.
( 4ר״ש) חולות וחול־חמרה .נדיר .השרון ,פלשת.
אוקטובר-מאי( .ציוריס  .)2697 , 2688טיפוס התפוצד
סודני•

תלת־מלען ארך A. sieberiana Trin.
=> 2
* . 1המלען קצר יותר ,אינו נשיר וחסר מפרק בבסיסו
 .2עשב רב־שנתי .הגלומה העליונה קצרה במקצת מהמוץ התחתון
ברוב השיבוליות.
( 4ר״ש) מדרונות חרבים וסדקי סלעים .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :
הגולן ,הגלעד.
 $8ינואר-יוני( .ציור  .)2689טיפוס התפוצה:יס־תיכוני ,אירנו־
טורני וסהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

תלת־מלען מצוי A. coerulescens Desf.

*  . 2עשב חד־שנתי שגובהו  )40-( 30-8ס״מ :הגלומה העליונה קצרה
במידה ניכרת מהמוץ התחתון ברוב השיבוליות.
♦ (ח״ש) מדרונות בערבות ובמדבריות .נדיר .שומרון ,צפון
הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה :עמון ,מואב ,אדום.
& ינואר-מאי( .ציור  .) 2690טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
תלת־מלען פעוט A. adscensionis L.
(ראה שם נרדף)

ב.גלומות
מ ל ענן

2690

S tip a g r o s tis

עשבים רב־שנתיים או חר־שנתיים .הלשונית עשויה שורה צפופה של שערות קצרות .התפרחת מכבד
רפה או מכונס! השיבוליות בנות פרח אחד ,נישאות על עוקצים .הגלומות אינן נשירות ,שוות או
,לא־ שוות זו לזו ,דמויות אזמל .ה מ ק התחתון גלדני ,דמוי אזמל ומסתיים במלען :המלען נשיר,
[עשוי עמוד קצר המסתעף ל־  3זיפים :הזיף האמצעי ארוך מהצדריים ,שלושתם או רק האמצעי
מנוצים.
 . 1הזיפים הצדדיים של המלען בלתי מנוצים ,הזיף האמצעי מנוצה
=» 2
* . 1כל  3זיפי המלען מנוצים ,לעתים רחוקות אחד הענפים הצדדיים
=> 6
קירח או שעיר
 . 2מפרקי הקנים (כולל העליונים) בעלי טבעת בולטת של שערות
ארוכות וצפופות.
♦ (ר״ש) ערבות ומדבריות .מצוי .פלשת :צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת ים־המלח,
הערבה :דרום הגולן ,אדום.
 #מרס-יוני( .ציור  .) 2691טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

מלענן ףסני

ciliata (Desf.) de WinterS.
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=> 3
* 72מפרקי הקנים חסרי טבעת שערות ארוכות
 . 3הדף המנוצה של המלען קהה וקצהו אינו חשוף .עשבים
הגדלים בצבורים צפופים ובעלי עלי בסיס קצרים וצפופים.
( 4ר״ש) מדבריות ,קרקעות חוליות ומהודקות .מצוי .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! הערבה! אדום.
 85מרס-מאי( .ציורים  .)2696 , 2692טיפוס התפוצה  :סהרו־
ערכי וסורני.
מלענן קהה ibtusa (Delile) Nees
(ראה שם נרדף)
*  . 3הדף המנוצה של המלען המנוצה חד ,קצהו חשוף .צמחים
=> 4
שונים מהנ״ל
 .4הדף האמצעי של המלען חשוף בשליש או בחצי התחתון .נדני
העלים התחתונים מכוסים צמר צפוף הנושר על נקלה.
( 4ר״ש) מדבריות סלעים ,קרקעות חוליות .מצוי .צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :הערבה :אדום.
 85אפריל-מאי( .ציור  .) 2693טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.
(L.) T. Andersondumosa
מלענן מנצה
(ראה שם נרדף)
*  .4הדף האמצעי של המלען מנוצה או שעיר לכל אורכו => 5
 . 5הגלומות מכוסות שערות קצרות וכרגיל ארגמניות בבסיסן:
הגלומה העליונה ארוכה מהגלומה התחתונה ,אורכה 12-10
מ״מ.
( 4ח״ש) חולות או סלעים במדבר .מערב הנגב ,דרום הנגב:
בקעת ים־המלח ,הערבה :אדום.
 85מרס-אפריל( .ציור  : 2694צילום בעט׳  .)972טיפוס הת 
פוצה :סהרו־ערבי ,סודני ,אפריקה הטרופית ודרום אפריקה.
(ראה שם נרדף)

מלענן שעיר־גלומה lirtigluma (Trin. et Rupr.) de Winter
*  . 5הגלומות קירחות ,צבען לכל אורכן ארגמן חיוור :הגלומה
התחתונה ארוכה מהעליונה ,אורכה  18-15מ״מ.
( 4ר״ש) סלעים וערוצים במדבר .מצוי .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :מדבר יהודה :בקעת ים־המלח,
הערבה :מואב ,אדום.
 85ינואר-מאי( .ציור  : 2695צילום בעט׳  .)972טיפוס התפוצה :
סהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

מלענד יפה־שער (Savi) de Winteraddiana
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!שפחת הדגניים
 ) 1( .6ענפי־המלען בלתי שווים באורכם במידה ניכרת :אורך הדף
האמצעי  3ס״מ או יותר מזה :אחד הזיפים הצדדיים חשוף או
כמעט חשוף לפעמים :פרקי הקנים התחתונים מכוסים שערות
צמר בצפיפות.
0 .8 x
( 4ר״ש) חוליות ושרות חול במישור החוף ובמדבר .מצוי.
השרון ,פלשת :מערב הנגב :עבר הירדן.
 $3אפריל־אוגוסט( .ציור  .) 2698טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.

מלענן החוף S. lanata (Forssk.) de Winter

(ראה שם נרדף)

שווים זה לזה באורכם ,אורכם
הקנים התחתונים אינם מכוסים

*  . 6זיפי המלען שווים או כמעט
אינו עולה על  2ס״מ :פרקי
צמר.
( 4ר״ש) חוליות ,בעיקר במדבר ,שולט בחולות מדבר נודדים.
מצוי .השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :הערבה.
> אפריל-יוני( .ציור  .) 2699טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
$3
(ראה שם נרדף)

מלענן המטאטאים S. scoparia (Trin. et Rupr.) de Winter
2699

פף־ה ח תול Aeluropus

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש או שלוחות :השלוחות נושאות קנים פוריים ונצרים עקרים בעלי
עשויה שורת שערות קצרות .התפרחת מכבר דמוי שיבולת או קרקפת :השיבוליות
כמעט ,בנות  6פרחים או יותר .הגלומות אינן שוות זו לזו וקצרות מ ה מ ק התחתון .ה מ ק
התחתון דמוי אזמל או ביצה ומסתיים בחוד קצרצר.
 . 1השיבוליות ונדני העלים התחתונים שעירים .התפרחת דמוית
קרקפת צפופה ,כדורית או סגלגלה ,אורכה  15-7מ״מ (לעתים
רחוקות עד  2.5ס״מ) ,בנויה מקבוצות של שיבוליות .גובה
הקנים הפורחים עד  15ס״מ.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות מוצפות בחורף ,לעתים קרובות
במדבר .מצוי .עמק עכו :הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־
ב.שיבולית
שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח  :עבר הירדן.
 $3חודשי ה ק ק( .ציור  .) 2700טיפוס התפוצה :אירנו־טורני
וסהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

פף־החתול הזוחלת A. lagopoides (L.) Thwaites

השיבוליות ונדני העלים התחתונים קירחים .התפרחת דמוית
שיבולת מוארכת ,אורכה  10-3ס״מ ,מכילה קבוצות מרוחקות
של שיבוליות צפופות .גובה הקנים הפורחים ער  30ס״מ.
( 4ר״ש) בצות מלוחות מוצפות בחורף .מצוי .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,הר הנגב ,דרום הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה :עמון ,מואב.
 $3אפריל-יולי( .ציור  .) 2701טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

פף־החתול השרועה A. littoraiis (Gouan) Pari.
ציצן Enneapogon
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית עשויה שורת שערות .התפרחת מכבד צפוף דמוי שיבולת:
השיבוליות בנות  6-2פרחים :הפרחים התחתונים (  ) 3-1דו־מיניים ,השאר עקרים :כל הפרחים נושרים אחר

משפחת הדמיים

881

ההבשלה כיחידה .הגלומות אינן שוות זו לזו ,אינן נשירות .ה מ ק התחתון של הפרחים הפורים קטן
בהרבה מהגלומות ,קטוע בראשו ,בעל  9עורקים ,העורקים מתמשכים כלפי מעלה ל־ 9מלענים 5 ,מהם
ארוכים מן הארבעה שביניהם! אורך המלענים גדול מאורך ה מ ק התחתון גופא.

 . 1אורך המכבד  5־ ) 12-( 8ס״מ! אורך השיבוליות  11-9מ״מ.
המלענים ארוכים פי  5-3מאורך ה מ ק התחתון גופא.
♦ (ר״ש) סלעים שונים ,בעיקר בסדקים .נדיר .דרום הנגב!
מדבר יהודה ,בקעת ים־המלח ! אדום.
 #מרס-אפריל( .ציור  .) 2702טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
ציצן  9ך0י £. persicus Boiss.

* . 1אורך המכבד  )4 -( 3-2ס״מ! אורך השיבוליות  6-5מ״מ!
המלענים ארוכים פי  2.5-2מ ה מ ק התחתון גופא.
♦ (ר״ש) קרקע חולית ,סדקי סלעים .נדיר מאוד .דרום הנגב!
בקעת ים־המלח ,הערבה.
<&> ינואר-אפריל( .ציור  .)2703טיפוס התפוצה :אירנו־טורני,
סהרו־ערבי וסודני.
ציצן קצר E. brachystachyus (Jaub. et Spach) Stapf

בן־חילף Eragrostis
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .טרפי העלים גלולים כרגיל ,צרים ! הלשונית עשויה" שורת שערות.
התפרחת מכבד רפה או מכונס ,לעתים רחוקות דמוי שיכולת! השיבוליות בנות  3עד הרבה פרחים,
חסרות מלענים .הגלומות בלתי שוות או שוות כמעט זו לזו ,אינן נשירות ,קצרות מהפרח התחתון של
השיבולית .המוץ התחתון קרומי או גלרני ,נושר כרגיל יחד עם הגרגיר אחר הבשלתו ,יחד עם המוץ
*י
העליון או בלעדיו .חום־בהיר .אבקנים  2או . 3
JC
 . 1אורך השיבוליות  2.5-2מ״מ .פי נדני העלים ללא זקן של
שערות .ה מ ק התחתון שקוף ,הגרגיר הבשל חום־בהיר .עשב
חר־שנתי שגובהו עד  50ס״מ.
♦ (ח״ש) גדות נחלים ואגמים .נדיר .פלשת (גדות הירקון)!
בקעת כנרות (גדות הירדן).
& ספטמבר-נובמבר( .ציור  .) 2704טיפוס התפוצה :סובטרופי
וטרופי.
פן־ווילף מפסק  E. japonica (Thunb.) Trin.ג
(ראה שם נרדף)

=> 2
* . 1השיבוליות ארוכות מהנ״ל .פי נדני העלים מזוקן
 . 2השיבוליות דמויות ביצה או סגלגלות כמעט ,פחוסות ,אורכן
 5-4מ״מ ,רוחבן  4-3מ״מ ,כלומר אורכן אינו פי  2גדול
מרוחבן .גובה הצמח  0 80-50״מ.
♦ (ח״ש או ד״ש) עשב רע בגינות מושקות .נדיר .הערבה.
& נובמבר( .ציור  .) 2705טיפוס התפוצה :דרופ־אפריקה.
גר ב א ק ,נאסף לראשונה ב־. 1980
פן־חילף דמוי־דיחנית E. echinochioidea Stapf

מ שפחת הדגניים
*  . 2השיבוליות מוארכות או דמויות אזמל ,ארוכות מרוחבן לפחו ת
=> 3
פי 2
_  . 3המכבד בעל רורי שערות ארוכות (כ־ 5מ״מ) במקום חבורם
של ענפיו אל ציר המכבד ,ביחוד במפרקים התחתונים (אין
לערבב את דור השערות עם השערות שבפי נדני העלים).
♦ (ח״ש) קרקעות מושקות .מצוי .השרון ,פלשת :השפלה,
_הרי יהודה (ירושלים) ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת כנרות ,בקעת יס־המלח; הגולן ,עבר הירדן.
 $3ספטמבר-אוקטובר( .ציור  .) 2706טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
 3ך חי ל ף שעיר E. pilosa (L.) Beauvois
*.3
.4
* .4

.5

המכבד חסר רורי שערות במקום חבורם של ענפי המכבר אל
=» 4
הציר
המכבר מכונס ,בעל ענפים זקופים ומקורבים לציר המכבד:
=> 5
רוחב השיבוליות  1.5-1מ״מ .עשבים רב־שנתיים
המכבר בעל ענפים מפושקים ,ואם הענפים קרובים אל ציר
המכבר רוחב השיבוליות  3.5-2מ״מ .עשבים חר־שנתיים על
=> 6
פי רוב
ענפי המכבר ערוכים באגודות ומסתעפים פעם או פעמים
אחדות; אורך עוקצי השיבוליות  3-2מ״מ או יותר מזה .המוץ
התחתון קהה .גובה הצמח  100-80ס״מ .השיבולת מתפרקת
מבסיסה כלפי מעלה.
♦ (ר״ש) חול־חמרה .נדיר ואקראי .עמק עכו ,השרון.
& יולי-אוגוסט( .ציור  .) 2707טיפוס התפוצה :טרופי.
צמח גר ,הגיע ארצה כנראה בשנות השמונים של המאה.
 3ך חי ל ף משגשג E. prolifera (Swartz) Steudel

*  . 5ענפי המכבר יחידים על ציר המכבד ומסתעפים רק במרחק מה
מבסיסם; עוקצי השיבוליות קצרים מאור .המוץ התחתון חד.
גובה הצמח  40-15ס״מ:
♦ (ר״ש) ביצות ,גדות נחלים ,קרקעות חוליות .נדיר ואקראי.
השרון ,פלשת! מערב הנגב; הערבה.
אפריל-דצמבר( .ציור  .) 2708טיפוס התפוצה :טרופי.
 3ן־חילף הבצ 1ת E. sarmentosa (Thunb.) Trin.

 )4 ( .6הצמח בעל מכבדים היוצאים מחיק נדני עלים תחתונים
בנוסף למכבדים שבראשי קנים (בסימנים רבים דומה ל ק־ חי ל ף
גרל־שיבולית).
♦ (ח״ש) קרקעות מושקות .מצוי .עמק עכו ,פלשת! צפון
הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת ים־המלח :הגלעד.
& מרס-אוקטובר( .ציור  .)2709טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
וסהרו־ערבי.
ך חי ל ף נמוךE. barrelieri Daveau 3
=> 7
*  .6כל מכבדי הצמח נישאים בראשי הקנים
 . 7הגלומות שוות כמעט זו לזו באורכן .טרפי העלים בעלי בלוטות
דמויות גבשושים בשפתם ,לעתים רחוקות הבלוטות חסרות.
עשבים רעים חר־שנתיים נפוצים שגובהם עולה על  50ס״מ

מ שפחת הדגניים

*  . 7הגלומה התחתונה קצרה מהגלומה העליונה .טרפי העלים חסרי
בלוטות כנ״ל בשפתם .עשבים רב־שנתיים גבוהים (100-50
ס״מ) נדירים.
( 4ר״ש) קרקע מלוחה במקצת .נדיר .השרון.
 83יוני-אוגוסט( .ציור  .)2710טיפוס התפוצה  :אמריקאי טרופי.
גר בארץ ,הגיע ארצה כנראה בשנות השמונים של המאה.

פךחילף פלמר . palmer! s. Wats.
 . 8רוחב השיבוליות  3.5-2מ״מ ,אורכן  15-6מ״מ'.אורך ה מ ק
התחתון  3-2מ״מ.
( 4ח״ש) קרקעות מושקות .נ פ ק .השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח! הגולן ,אדום.
 83יולי-נובמבר( .ציור  .)2711טיפוס התפוצה! צפוני  -טרו 
פי.

(ראה שם נרדף) פן־חילף גדול־שכלית . cilianensis (All.) F.T. Hubbard
*  . 8רוחב השיבולית  2-1מ״מ ,אורכה  9-5מ״מ .אורך המוץ התחתון
עד  2מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות מושקות .מצוי .הגליל העליון ,צפון הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת יס־המלח ,הערבה! הגולן,
הגלעד ,עמון.
& יולי-נובמבר( .ציור  .)2712טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יפ־תיכוני ואירנו־טורני.

בךחילף קטן . minor Host

אלבסיני Eleusine
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית עשויה שורת שערות.
התפרחת מאוצבעת ועשויה  12-2שיבולים הנישאות ברור בראש
הקנה ,אורכן  8-3ס״מ! השיבוליות בנות  6-3פרחים ,חסרות מלענים,
יושבות בשני טורים בצרו האחד של ציר השיבולת .הגלומות אינן
נשירות ,בלתי שוות ,חדות ,קצרות מהשיבולית .ה מ ק התחתון דמוי
אזמל ,בעל קרין.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין ובתי־גידול מופרעים .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב; בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,בקעת ימ־המלח ,הערבה :הגולן.
& יוני-נובמבר( .ציור  .) 2713טיפוס התפוצה :סובטרופי וטרופי.
צמח גר שהגיע ארצה בשנות השלושים של המאה.
אלבסיני ה 1ךית E. indica (L.) Gaertner

בתץבלית Dactyloctenium
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הקנים שרועים בבסיסם ,משתר
שים ממפרקיהם .הלשונית עשויה שורת שערות .התפרחת מאוצבעת
ומורכבת משיכולים אחרות הנישאות בראש הקנה ,אורכן  3-2ס״מ!
השיבוליות בנות  5-3פרחים ויושבות בצפיפות בשני טורים בצדו
האחר של ציר השיבולת :הציר מסתיים בקצה חשוף :הגלומות

ב .שיברלית

3

מ ש פ ח ת ה ד מיי ם
שוות כמעט באורכן ,בעלות מ ל ק כפוף או חוד קצר ובעלות קרין:
הגלומה התחתונה אינה נשירה ,העליונה נושרת יחד עם ה מ ק
התחתון .ה מ ק התחתון דומה לגלומה העליונה ,מחוספס לאורך
הקרין ומסתיים במלען או בחור קצר.
♦ (ח״ש) עשב רע בבתי־שלחין .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,שומרון ,השפלה ,צפון הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב!
בקעת בית־שאן ,בקעת ים־המלח ,הערבה  :הגלעד.
יוני-אוקטובר( .ציור  .) 2714טיפוס התפוצה :טרופי.

פתץכלית מצךית D. aegyptium (L.) Wind.
חילף Desmostachya
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש מסתעף .טרפי העלים אשונים,
מחוספסים בשפתם ; הלשונית עשויה שורת שערות .התפרחת צרה,
מורכבת משיכולים קצרות ומרובות היושבות בצפיפות על ציר מרכזי
ארוך :השיכוליות בנות  18-6פרחים ,מרוכזות בצדו האחד של ציר
השיבולת ונושרות עם ההבשלה בשלמותן .הגלומות בלתי שוות,
דמויות אזמל .ה מ ק התחתון דמוי ביצה ,חד ובעל קרין .עלי הצמח
ארוכים ודומים לעלי המשיין הגלילי אך נבדלים מהם בלשונית.
♦ (ר״ש) חול־חמרה וקרקעות חוליות במישור החוף וקרקעות
חוליות במדבריות במקומות בהם מפלס מי־התהום אינו רחוק מפני
הקרקע .מצוי ושולט בכתמים .עמק עכו ,השרון ,פלשת :השפלה,
מערב הנגב! בקעת כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה! הגולן ,עבר הירדן.
♦ יוני-אוקטובר( .ציור  : 2715צילום בעמ׳  .) 959טיפוס התפוצה:
סודני.

(ראה שם נרדף)

חילף החולות

bipinnata (L.) StapfD.

זנבה D inebra
T •• J
עשבים חד־שנתיים .טרפי העלים שטוחים ; הלשונית קרומית ,קרחת.
התפרחת אשכול של שיבולים יושבות כמעט על ציר התפרחת
מתרוממות באלכסון ולבסוף פונות לאחור :אורך השיבולים 5-2
ס״מ :השיבוליות בנות  3-2פרחים ,ערוכות בשני טורים לאורך צדו
האחד של ציר השיבולת הפחוס .הגלומות שוות כמעט ,ארוכות
בהרבה מהפרחים ,דמויות אזמל ,מחודדות ומסתיימות במלען קצר.
המוץ התחתון דמוי ביצה ,חד ,בעל קרין ומסתיים בחוד קצרצר.
♦ (ח״ש) מקומות מושקים ,תעלות .נדיר .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון :בקעת כנרות :הגולן.
& יולי-דצמבר( .ציור  .) 2716טיפוס התפוצה :טרופי.

זנבה נטרה D. retroflexa (Vahi) Panz.
דו־מוץ ( Leptochloa (Diplachne
(עשבים רב־שנתיים גבוהים ( ב א ק גובהם עד  100ס״מ) או חד־
שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד מוארך ,ענפיו נושאים
מבסיסיהם שיבוליות זקופות מרובות על עוקצים קצרים  :השיבוליות
חסרות מלענים ,בנות  7-5פרחים דו־מיניים .הגלומות בלתי שוות.
ה מ ק התחתון מסתיים בחוד קצרצר.
♦ (ר״ש או ח״ש) תעלות ביוב ,קרקעות מושקות .נדיר .השרון,
פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,צפון הנגב :בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,הערבה :עבר הירדן.
& חודשי ה ק ק( .ציור  : 2717צילום בעט׳  .)958טיפוס התפוצה:
טרופי.

(ראה שם נרדף)

דו־מ1ץ חום L. fusca (L.) Kunth

משפחת הרגניים

885

אן ב עוני Tetrapogon
עשבים רב־שנתיים ( ב א ק ! גובהם עד  40ס״מ) או חד־שנתיים.
העלים מקופלים לאורכם; הלשונית קרומית ,ריסנית .התפרחת נראית
כשיבולת  4־טורית בשל הצמדותן של שתי שיבולים דו־טוריות זו
לזו בשערותיהן הארוכות! השיבוליות בנות  4-3פרחים ,שני הפרחים
התחתונים רו־מיניים ,השאר מנוונים .הגלומות אינן נשירות ,שונות
בצורתן ,בעלות קרין ,מחודדות ,אורכן כאורך המוץ התחתון .המוץ
התחתון מכוסה שערות ארוכות ובעל מלען ישר היוצא מתחת
לראשו! אורך המלען עולה פי  4-2על אורך המוץ גופא.
♦ <ר״ש) סלעי גיר ,דולומיט ,גרניט ואבן־חול נובית .נדיר .צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! מדבר שומרון ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה ! מואב ,אדום.
& פברואר-מאי( .ציור  .) 2718טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי וסורני.
אךבעוני שעיר villosus Desf.

ג .שיבוליוז

פ א רי ס Chloris
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית ,שעירה וריסנית התפרחת מאוצבעת ,מורכבת
ממספר שיבולים הקבועות בראש הקנה! השיבוליות ערוכות בשני טורים לאורך צדו האחד של ציר
השיבולת ,בנות פרח דו־מיני תחתון ו־  3-1פרחים עקרים .הגלומות אינן נשירות ,התחתונה קצרה כרגיל
מהעליונה! ה מ ק התחתון של הפרח התחתון שעיר וריסני ,בעל מלען! המוץ התחתון של הפרחים
העקרים קירח.
 . 1מלען ה מ ק התחתון של הפרח התחתון אינו ארוך מהמוץ
גופא! הריסים לאורך העורק שבשפת ה מ ק עולים במקצת
מעל קצה המוץ .עשב רב־שנתי ,גובהו מעל  50ס״מ.
( +ר״ש) צמח מספוא ,מוצאו מאפריקה הטרופית ,פליט
תרבות ,מצוי כעשב רע בבתי־שלחין ,צדי דרכים מרוססות
בקוטלי עשבים ובתעלות .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה,
צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע,
בקעת יט־המלח ,הגולן.
 $5חודשי הקיץ( .ציור  .) 2719טיפוס התפוצה :אפריקאי
טרופי.
פאךיס גוי אני(ע שב ר 1ךס) c . gayana Kunth
* . 1מלען ה מ ק התחתון של הפרח התחתון ארוך פי  4-2מ ה מ ק
גופא! הריסים לאורך העורק שבשפת ה מ ק עולים בהרבה מעל
קצה ה מ ק ,עשב חר־שנתי ,גובהו עד  50ס״מ.
♦ (ח״ש) בתי־שלחין וצרי דרכים מרוססות בקוטלי עשבים.
מצוי .השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה,
הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב! בקעת כנרות ,בקעת ים־
המלח ,הערבה.
 #חורשי ה ק ק( .ציור  ! 2720צילום בעמ ׳  .)959טיפוס
התפוצה :סובטרופי וטרופי.
צמח גר ,נאסף בארץ לראשונה ב־. 1959
פ אריס רתמי C. virgata Swartz
ב ק ק  1989נאסף ?אריס קהה  Chloris pycnothrix Trin.בגינות
ובדשאים מושקים בבית קמה ,ניצנים ,אשדוד ,ובית־דגן .מין זה
נבדל משני המינים האחרים בעליו הקהים בראשם (ולא חדים או
מתחדדים) ו ב מ ק תחתון של הפרח התחתון מחוספס (ללא ריסים).
 #פורח בחודשי ה ק ק .טיפוס התפוצה :אפריקאי — טרופי.
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יבלית Cynodon
עשבים רב־שנתיים ,בעלי קנה־שורש זוחל ושלוחות .הלשונית עשויה
שורה של שערות קצרות .התפרחת מאוצבעת ,מורכבת ,משיכולים
אחרות הקבועות בראש הקנה! השיבוליות בנות פרח אחד ,חסרות
מלען ,ערוכות בשני טורים בצדו האחד של ציר השיבולת ומהודקות
אליו .הגלומות אינן נשירות ,שוות כמעט זו לזו ,בעלות קרין .ה מ ק
התחתון ארוך ורחב מהגלומות ,בעל קרין.
♦ (ר״ש) כתי־בעל ובתי־שלחין ,בתי־גירול לחים :ערוצים ,סלעים
וחול־לס בערבות .נ פ ק מאוד בכל חלקי ה א ק .ידוע כעשב רע
טורדני.
 #פורח בחודשי הקיץ( .ציור  ! 2721צילום בעמ׳  .)965טיפוס
התפוצה :צפוני — טרופי.

?בלית מצרה C. dactylon (L.) Pers.

מז־חול Sporobolus
עשבים רב־שנתיים ,על פי רוב בעלי קנה־שורש זוחל .הלשונית עשויה שורת שערות קצרות .התפרחת
מכבד .השיבוליות בנות פרח  , 1חסרות מלענים .הגלומות אינן שוות ,התחתונה קצרה וצרה מהעליונה.
אבקנים . 3-2

 . 1המכבד דמוי ביצה מוארכת ,אורכו  6-3ס״מ .העלים מרובים,
אשונים שעירים בצדם האחר ,ודוקרניים בראשיהם ,ערוכים
בשני טורים .צמחים של קרקעות חול בקרבת הים.
♦ (ר״ש) קרקעות חוליות ,חשופות על פי רוב לרסס מי הים.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת.
& יוני-אוקטובר( .ציור  .)2722טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
pungens (Schreber) KunthS.
מךח 1ל דוקרני
(ראה שם נרדף)

* . 1המכבד גלילי ,דק ,דמוי שיבולת ,אורכו  40-10ס״מ .העלים
מעטים ,קירחים ,אינם ערוכים בשני טורים ברורים .צמחים
הגדלים בבתי־גדול לחים.
♦ (ר״ש) קרקעות כבדות .נדיר מאוד .השרון! מערב הנגב.
 $gאוגוסט-אוקטובר( .ציור  .) 2723טיפוס התפוצה :טרופי!
התאזרח בדרום אירופה.

מךחול הודי S. indicus (L.) R.Br.

עטינית Crypsis
עשבים חד־שנתיים .הלשונית עשויה שורת שערות .התפרחת מכבד צפוף העטוף לעתים קרובות בבסיסו
במעטפת של נדני עלים עליונים! הענפים ועוקצי השיבוליות קצרים! השיבוליות בנות פרח  , 1חסרות
מלענים! הגלומות בלתי שוות במקצת .ה מ ק התחתון שווה באורכו לגלומות או ארוך מהן ,קרומי.
אבקנים . 3-2
 . 1המכבד דמוי שיבולת ,גלילי ,ארוך לפחות פי  5מרוחבו ,יחיד
בקצות קנים שאינם מסועפים כרגיל .נדן העלה העליון כמעט
=» 2
שאינו מורחב

משפחת הדגניים
* . 1המכבד אינו כנ״ל .הקנים מסועפים כרגיל :נדני העלים העליונים
=> 3
מורחבים במידה ניכרת
 . 2הגלומה העליונה מסתיימת בחוד קצר .אורך השיבוליות 3-2.5
מ״מ :רוחב המכבד ער  4מ״מ .אורך המאבקים  2מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקעות כברות .נדיר .עמק עכו :עמק יזרעאל.
& מאי-אוגוסט( .ציוד  .) 2724טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.

עטינית ארפה acuminata Trin.
*  . 2הגלומה העליונה אינה מסתיימת בחוד .אורך השיבוליות 2.5-2
מ״מ :רוחב המכבד  6-5מ״מ .אורך המאבקים אינו עולה על
 1מ״מ.
♦ (ח״ש) מקומות מוצפים בחורף .נדיר .הרי יהודה(ירושלים) :
בקעת כנרות :הגולן.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 2725טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

עטעית דקה ). alopecuroides (Piller et Mitterpol) Schrader

 ) 1( . 3המכברים רמויי קרקפת ,הקרקפות מרובות מאוד וערוכות
בצפיפות :הקרקפות שבקצה התפרחת מכילות כרגיל 12-5
שיבוליות בלבד ,רוחב הקרקפות  3-1.5מ״מ.
♦ (ח״ש) קרקע ביצתית .נדיר .השרון ,פלשת.
 $3מאי-יולי( .ציור  .) 2726טיפוס התפוצה :מזרח יפ־תיכוני.
עטעית מגבבת minuartioides (Bornm.) Mez
*  . 3הקרקפות רחבות מהנ״ל ,בעלות מספר רב יותר של שיבוליות
=> 4
 .4הקרקפות ארוכות מרוחבן ,דמויות ביצה או סגלגלות ,רוחבן
 8-5מ״מ ,והן בולטות בחלקן הגדול מתוך מעטפת הנדנים:
אורך השיבוליות  3.5-3מ״מ.
( 4ח״ש) גרות נחלים ,תעלות בצרי דרכים מרוססות בקוטלי
עשבים ומקומות לחים אחרים .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,מערב הנגב ,הר הנגב:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח,
הערבה :הגולן ,הגלעד.
י& מאי-ספטמבר( .ציור  .) 2727טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

עטמית קצרה (. schoenoides (L.) Lam.
*  .4הקרקפות רחבות מאורכן ,עטופות כמעט לגמרי על ידי מעטפת
הנדנים (רק קצות השיבוליות בולטים מתוך המעטפת) => 5
 . 5אורך השיבוליות  6-4מ״מ .המוץ העליון בעל  2עורקים.
אבקנים  . 3הקנים ארוכים בדרך כלל (אורכם  15ס״מ או
יותר).
( 4ח״ש) ביצות בתי־גידול לחים וואדיות(המתייבשים בקיץ).
מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הכרמל ,השפלה,
הרי יהודה ,מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן :הגולן.
 #יוני-אוגוסט( .ציור  .)2728טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני.

עטעית פקטורי  factorovskyi Eigג
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*  . 5אורך השיבוליות  4-3מ״מ .המוץ העליון בעל עורק  . 1אבקנים
 . 2הקנים קצרים.
♦ (ח״ש) ביצות וואדיות (יבשים בקיץ) .נדיר מאוד .חוף
הכרמל ,פלשת; מערב הנגב.
& יוני-ספטמבר( .ציור  .) 2729טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ואירנו־טורני.
עטעית לו־אבקנית C. aculeata (L.) Ait.

ד חן Panicum

עשבים חד־שנתיים ורב־שנתיים .הלשונית קרומית וכרגיל שעירה פחות או יותר .התפרחת מכבד:
השיבוליות בנות  2פרחים ,חסרות מלענים ,נישאות על עוקצים ואחר ההבשלה נושרות בשלמותן.
הגלומות בלתי שוות או שוות כמעט ,הגלומה העליונה שווה באורכה לאורך השיבולית :הפרח התחתון
אבקני או מנוון ,הפרח העליון דו־מיני (פורה) .ה מ ק התחתון של הפרח התחתון דומה לגלומה
העליונה.
הגלומות רומות זו לזו בגודל ובצורה :הגלומה התחתונה
4X
ג .שיבולית
שווה כמעט באורכה לשיבולית .הקנים מסתעפים מהפרקים
האמצעיים והעליונים .עשבים רב־שנתיים של חולות ומדבריות.
♦ (ר״ש) חולות מיוצבים וערוצים חוליים במדבר ,וחולות
במישור החוף .נ פ ק ושולט בכתמים .השרון ,פלשת :צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :אדום.
 $5מרס-ינואר( .ציור  : 2730צילום בעט׳  .) 958טיפוס התפוצה :
סהרו־ערבי וסודני.
לחן אשון P. turgidum Forssk.
* . 1הגלומות בלתי שוות במידה ניכרת ,אורך הגלומה התחתונה
=> 2
 1/4עד  1/3של אורך הגלומה העליונה
 . 2הגלומה התחתונה קהה כמעט ,בעלת עורקים בלתי ברורים
=t< 3
*  . 2הגלומה התחתונה מחוררת או חדה ,בעלת עורקים ברורים
=> 4
ה מ ק התחתון של הפרח הפורה (העליון) מקומט לרוחבו.
השיבוליות חרות כמעט ובעלות עורקים בלתי ברורים .עשבים
רב־שנתיים גבוהים וירוקים בעלי קנה־שורש קצר.
♦ (ר״ש) קרקעות מעובדות ,בתי־שלחין ,צדי דרכים  ,בתי־
גידול מופרעים .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל,
הרי יהודה :בקעת כנרות ,הגולן.
בעט׳ .)931טיפוס
צילום
ק( .ציור : 2731
התפוצה :טרופי.
לחן קפח P. maximum Jacq.
*  . 3ה מ ק התחתון של הפרח הפורה אינו מקומט לרוחבו .השיבוליות
חדות ,בעלות עורקים .עשבים רב־שנתיים ירוקיס־אפורים ,בעלי
קנה־שורש זוחל ארוך.
♦ (ח״ש) גדות נחלים ובתי־גידול לחים אחרים .נ פ ק .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל,
הנגב :בקעת חולה,
מערב
דה ,צפון הנגב,
בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח  :הגולן.
 $3אפריל-ינואר( .ציור  .) 2732טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני
וטרופי.
לחן זוחלP. repens L.
ג .שיבולית

משפחת הרגניים
 )2( . 4אורך השיבוליות  5-4מ״מ.
( 4ח״ש) אקראי כעשב רע .נדיר .בתי שלחין ליד תל־אביב:
על יד בתים בירושלים.
 $8אביב וקיץ( .ציור  .)2733טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ואידנו־טורני.
צמח תרבותי עתיק ,היה בעל חשיבות כלכלית באסיה ובמזרח
אירופה .הגרגרים משמשים למאכל לעופות ושמשו גם כמאכל
לאדם ,בייחוד בימי מלחמות.
דחן תן3יתי P. miiiaceum L.
י =5 -5
*  .4אורך השיבוליות  3-2מ״מ
 . 5טרפי עלים ונרניהם מכוסים שערות ארוכות ומפושקות בעלות
גבשוש בבסיסם .עוקצי השיבוליות שעירים ,אורכם  3-1ס״מ
ויותר :המכבד מבורר מאוד ,ארוך ,אחרי ההבשלה נשבר ונישא
ברוח כגלגל .עשבים חד־שנתיים נמוכים.
( 4ח״ש) קרקעות מעובדות ,צדי דרכים מרוססות בקוטלי
עשבים .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת בית־שאן:
הגולן.
< $חודשי הקיץ( .ציור  .) 2734טיפוס התפוצה :אמריקאי.
צמח גר ,נאסף ב א ח לראשונה ב־. 1924

דחן נימי P. capiiiare L.

* . 5העלים קירחים :עוקצי השיבוליות קירחים ,קצרים מהנ״ל:
עשבים רב־שנתיים גבוהים.
( 4ר״ש) בתי־גידול מופרעים .נדיר .עמק הערבה.
& אפריל( .ציור  .) 2735טיפוס התפוצה :טרופי.
צמח גר .הובא בשנות ה־ 50של המאה כצמח מרעה ניסויי על
ידי משרד החקלאות והתפשט בערבה.

דחן הערבה P. antidotale Retz.

זיחנית Echinochloa 2735

יי׳ ־ י

ב .שיבוליה

w

IM

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית עשויה שורת שערות ,במינים אחרים חסרה" .התפרחת
מכבד המורכב מאשכולות דמויי שיבולת הערוכים לאורך ציר המכבר :השיבוליות ערוכות ב־  4-2שורות
בצרו האחר של ציר ,בעלות מלען או חוד ,בנות  2פרחים .הגלומות בלתי שוות :הגלומה התחתונה
קצרה ומופנית החוצה (לא אל ציר האשכול!) ,הגלומה העליונה שווה באורכה לשיבולית .הפרח התחתון
אבקני או מנוון ,העליון דו־מיני .ה מ ק התחתון של הפרח התחתון רומה לגלומה העליונה.
 . 1ה מ ק התחתון של הפרח התחתון בעל חוד פתאומי או בעל
מלען .אורך האשכולות  8-2.5ס״מ :ציר האשכולות נושא זיף
ארוך בבסיס כל שיבולת :השיבוליות מחודדות או בעלות מלען.
( 4ח״ש) גדות נחלים וביצות (בחברת דחן זוחל) ,שדות,
בתי־שלחין ,צדי דרכים בעיקר בקרקעות כבדות .נ פ ק .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהורה ,צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,ערבות היררן :החרמון ,הגולן ,הגלעד.
& יוני-אוגוסט( .ציור  : 2736צילום בעט׳  .)958טיפוס הת
פוצה :יט־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

דחנית התתגולים E. crus-galli (L.) Beauvois

890

משפחת הדגניים
* . 1ה מ ק התחתון חד או מסתיים בחור קצרצר .אורך האשכולות
 0 ) 3-( 2.5-1״מ; ציר הא שכולות איננו בעל זיפים בבסיס השי־
בוליות.
♦ <ח״ש) בתי־שלחין ,צדי דרכים בעיקר בקרקעות כבדות,
בתי־גידול מופרעים .נ פ ק מאור .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :ה ג ל ל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר
הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-רצמבר( .ציור  : 2737צילום בעמ׳  .)931טיפוס
התפוצה :ימ־תיכוני ,אירנו־טורני וטרופי.
צמח מספוא באזורים טרופיים של העולם הישן :עשב רע
מטריד בבתי־שלחין.

16.5X

דחנית העזלחין Link

)e . coionum (L.

דיחנן Brachiaria
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית עשויה שורת שערות .התפרחת מכבד ארוך המורכב מאשכולות
דמויי שיבולת חד־צרדיים הנישאים לאורך ציר ראשי ,האשכולות מסועפים לפעמים :השיכוליות ערוכות
בשני טורים על צדו האחד של ציר כל אשכול ,חסרות מלענים ,בנות  2פרחים ונושרות בשלמותן
אחר ההבשלה .הגלומות בלתי שוות ,התחתונה קטנה מהעליונה ומופנית אל ציר האשכול :הגלומה
העליונה שווה באורכה לשיבולית .הפרח התחתון אבקני ,העליון דו־מיני .ה מ ק התחתון של הפרח
האבקני שווה בצורתו ובמבנהו לגלומה העליונה :ה מ ק התחתון של הפרח הדו־מיני גלרני.
 . 1השיבוליות מכוסות שערות רכות :התפרחת דמוית סרגל ,רוחבה
 10-5מ״מ ,מורכבת מאשכולות אחדים ,קצרים וזקופים .עשבים
חד־שנתיים שגובהם  40-15ס״מ.
♦ (ח״ש) מקומות לחים .נדיר .שומרון ,הרי יהודה :בקעת
כנרות.
יולי-נובמבר( .ציור  .) 2738טיפוס התפוצה :יס־תיכוני,
אירנו־טורני וטרופי.
לחנן זיק B. eruciformis (Sm.) Griseb.
* . 1השיבוליות קירחות :התפרחת דמוית ביצה מוארכת ,רחבה
בהרבה מהנ״ל ומורכבת מאשכולות ארוכים ומפושקים .עשבים
רב־שנתיים גבוהים ( 180-60ס״מ).
♦ (ר״ש) גדות נחלים ,משוכות ,צדי דרכים :בעיקר על
קרקעות כבדות .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל התחתון :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
ערבות הירדן :הגולן.
& אפריל-דצמבר( .ציור  .)2739טיפוס התפוצה :טרופי.
לחנן קפח B. mutica (Forssk.) Stapf
ב .שיבולית

2739

פספלון Paspalum

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מורכבת מאשכולות דמויי שיבולת
חד־צדדיים ,נישאים בראש הקנה בתפרחת מאוצבעת או ערוכים בכעין אשכול לאורך הציר הראשי:
השיבוליות ערוכות ב־ 2או ב־  4טורים על צדו האחר של ציר פחוס ,שטוחות בצד אחד ומקומרות
בצד השני ,חסרות חוד או מלען ,בנות  2פרחים .הגלומה התחתונה חסרה או זעירה ,העליונה קרומית
ומכסה את השיבולית מגבה .הפרח התחתון מנוון כרי מ ק ריק ,הפרח העליון דו־מיני .ה מ ק התחתון
של הפרח התחתון דומה לגלומה העליונה בצורה ובמבנה :ה מ ק התחתון של הפרח הדו־מיני מוקשה
ושפותיו מקופלות פנימה.

משפחת הדמיים
 . 1התפרחת מורכבת מאשכולות אחרים הערוכים לאורך הציר
הראשי! השיבוליות דמויות ביצה רחבה .לאורך הגלומה
העליונה שערות לבנות ארוכות.
♦ (ר״ש) בתי־גירול לחים ,תעלות בצדי דרכים על קרקעות
כבדות .נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת!
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב! בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מרבד
יהודה ,הערבה! הגולן.
יוני-דצמבר( .ציור  ! 2740צילום בעט׳  .)962טיפוס הת 
פוצה :אמריקאי טרופי.
גר בארץ ,הובא כצמח מרעה והתפשט לבתי־גידול לחים.
פספלון מךךוב P. diiatatum Poiret
* . 1התפרחת עשויה זוג(לפע מים  1או  )3אשכולות הנישאים בקצה
הקנה! השיבוליות דמויות ביצה או אליפסה .הגלומה העליונה
חסרת שערות ארוכות כנ״ל.
( 4ר״ש) ביצות ותעלות .השרון ,פלשת ! עמק יזרעאל ,שומרון,
השפלה! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
שומרון ,מדבר יהודה! הגולן! עבר הירדן.
& יולי-ספטמבר( .ציור  ! 2741צילום בעמ׳  .) 962טיפוס
התפוצה :אמריקאי.
פספלון דו־טורי P. paspaiodes (Michaux) Scribner
(ראה שם נרדף)

פספליךיון Paspalidium
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .הלשונית עשויה שורת ריסים.
התפרחת דמוית שיבולת מורכבת מאשכולות אחדים הנישאים על
ציר ראשי ומהודקים אליו :השיבוליות ערוכות בשני טורים על ציר
האשכול ,קירחות ,חסרות חור או מלען ,בנות  2פרחים .הגלומה
התחתונה קצרה בהרבה מהעליונה ומופנית החוצה .הפרח התחתון
אבקני או עקר ,העליון דו־מיני .הגלומה התחתונה קצרה בהרבה
מהעליונה ומופנית החוצה! ה מ ק התחתון של הפרח התחתון
מוקשה! ה מ ק התחתון של הפרח העליון גלדני ,מקומט קימוט
עדין ,חד או בעל חוד קצר.
( 4ר״ש) מים וקרקעות לחות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון! בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן! עבר הירדן.
 $5אפריל־רצמבר( .ציור  .) 2742טיפוס התפוצה :טרופי.

פםפליךיון התאומים P. geminatum (Forssk.) stapf

אצבען Digitaria
עשבים חר־שנחיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית ,שעירה מעט.
התפרחת מורכבת מאשכולות הנישאים בזוגות או בסידור מאוצבע
פחות או יותר בקצה הציר הראשי ,צבעם נוטה לארגמן וצירם פחוס!
השיבוליות בנות  2פרחים ,חסרות מלענים ,ערוכות ב־  4-2טורים
על צדו האחר של ציר האשכול ונושרות מעוקציהן בשלמותן אחר
ההבשלה .הגלומה התחתונה זעירה או חסרה ,העליונה קצרה על
פי רוב מהשיבולית ,צרה .הפרח התחתון מנוון ל מ ק ריק ,העליון
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משפחת הדמיים
דו־מיני .המוץ התחתון של הפרח המנוון ארוך כאורך השיבולית.
( 4ח״ש) עשב רע בבתי־שלחין .נ פ ק .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן .מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,בקעת יט־המלח ,הערבה! החרמון ,הגולן ,הגלעד,
אדום.
 $8מאי-דצמבר( .ציור  .)2743טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.

אצבען מאדים sanguinalis (L.) Scop.
ב .שיבולית

D.

זיפן Setaria

עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית עשויה שפה קרומית קצרה וריסנית .התפרחת מכבד גלילי
דמוי שיבולת :השיבוליות בנות  2פרחים ,חסרות מלענים ובבסיסן מעטפת זיפים מחוספסים! הזיפים
ארוכים מהשיבוליות ואינם נשירים ,ואילו השיבוליות נושרות אחר הבשלתן .הגלומה התחתונה קצרה
בהרבה מהשיבולית ,העליונה שווה באורכה לשיבולית או למחצית אורכה! הפרח התחתון אבקני או
ריק ,העליון דו־מיני .ה מ ק התחתון של הפרח התחתון קרומי ,שווה כמעט באורכו ל מ ק התחתון
הגלדני של הפרח העליון.
 . 1אורך הגלומה העליונה כמחצית אורך השיבולית .המוץ התחתון
של הפרח הדו־מיני מקומט לרוחבו .הפרח התחתון אבקני.
( 4ח״ש) בתי־שלחין .נדיר .פלשת! הרי יהודה (ירושלים):
הגולן ,הגלעד ,עמון.
 83אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 2744טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.

זיפן פחלחל S. glauca (L.) Beauvois
י . 1אורך הגלומה העליונה כאורך השיבולית ' .ה מק התחתון של
=» 2
הפרח הדו־מיני חלק או מנוקד .הפרח התחתון עקר
 . 2ציר המכבד מכוסה שערות ארוכות ,אורכן כ־ 1מ״מ! המכבד
צפוף ,גלילי ,ענפיו אינם ערוכים ברורים.
( 4ח״ש) בתי שלחין .נדיר .השרון ,פלשת! עמק יזרעאל,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב! בקעת חולה ,הערבה!
הגולן.
 85אפריל-ספטמבר( .ציור  .)2745טיפוס התפוצה  :אירו־סי־
בירי ,ימ־תיכוני ואירנו־טורני.

זיפן ןר'ק S. viridis (L.) Beauvois
* .2ציר המכבד אינו מכוסה שערות ארוכות! המכבד צפוף בתחילה,
אחר כך מקוטע בצורה בלתי רגולרית ,ענפיו ערוכים בדורים.
( 4ח״ש) עשב רע בבתי־שלחין .נ פ ק .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב,
דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר
יהודה ,בקעת ים־המלח ,הערבה! הגולן ,אדום.
 83אפריל-ספטמבר( .ציור  ! 2746צילום בעמ׳  .)958טיפוס
התפוצה! אירו־סיבירי וימ־תיכוני.

זיפן מצוי S. verticillata (L.) Beauvois
זיפנ 1צה Pennisetum
עשבים רב־שנתיים או חר־שנתיים .הלשונית קרומית ,קצרה מאוד ,בשפתה שערות צפופות! התפרחת
מכבד גלילי דמוי שיבולת! השיבוליות בנות ( 2)- 1פרחים ,חסרות מלענים ,יחידות או בקבוצות בנות
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 , 5-2מוקפות מעטפת של זיפים בלתי שווים באורכם ,מחוספסים ,הפנימיים מנוצים או ריסניים ; המעטפת
נושרת עם השיבוליות אחר ההבשלה .הגלומות קצרות מהשיבולית ,קרומיות .הפרח התחתון אבקני או
מנוון  :העליון דו־מיני ,בעל מוץ תחתון שווה באורכו לשיבולית.
 . 1מעטפת הזיפים ארוכה פי  4-3מהשיבולית ,אורך הזיף הארוך
ביותר  30-20מ״מ :ציר התפרחת שעיר .הפרח התחתון של
השיבולית מנוון כדי שריד דמוי זיף או חסר לגמרי.
( 4ר״ש) סלעים ,ערוצים במדבר ,לעתים קרובות בצדי דרכים
מרוססות בקוטלי עשבים .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יט־המלח ; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
בעיקר בחודשי ה ק ץ( .ציור  : 2747צילום בעמ׳ .)958
טיפוס התפוצה :דרום יס־תיכוני ,אפריקה הטרופית ודרום
אפריקה.
asperifoiium (Desf.) KunthP.
זיפנוצה מחספסת
(ראה שם נרדף)
* . 1מעטפת הזיפים ארוכה לכל היותר פי  2מהשיבולית :הזיף
הארוך ביותר קצר מהנ״ל; ציר התפרחת אינו שעיר :הפרח
=» 2
התחתון של השיבולית אבקני
 . 2גובה הצמח  150-40ס״מ :הקנים מסתעפים מן הפרקים עד
אמצעם .הזיף הארוך ביותר של המעטפת ארוך פי  2מהשיבולית:
צבע הזיפים לבנבן או כצבע הקש ,לעתים רחוקות נוטה לארגמן.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות ומדרונות סלעיים במדבר .מצוי.
חוף הכרמל ,השרון :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום
הנגב :מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה:
אדום.
& אפריל-יוני( .ציור  .)2748טיפוס התפוצה  :סהרו־ערבי.
זיפנוצה מ רק מ ת P. divisum (J.F. Gmelin) Henrard
(ראה שם נרדף)
* . 2גובה הצמח  40-20ס״מ :הקנים אינם מסתעפים כנ״ל .הזיף
הארוך ביותר של המעטפת ארוך פי  3לערך מהשיבולית :צבע
הזיפים נוטה לארגמן ,לעתים רחוקות צהבהב.
( 4ר״ש) סלעים ,צוקים ומקומות אבניים ,בעיקר במדבר.
מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,השפלה,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח,
הערבה  :הגולן ,מואב ,אדום.
 $sדצמבר-יוני( .ציור  : 2749צילום בעמ׳  .)958טיפוס הת
פוצה :סהרו־ערבי.
זיפנוצה ריסנית P. ciliare (L.) Link
(ראה שם נרדף)

2748

ב .שיבוליה

קנכרום Cenchrus
עשבים חר־שנתיים ברובם .הלשונית קצרה מאוד ,קרומית ושעירה .התפרחת אשכול דמוי שיבולת של
קבוצות שיבוליות העטופות במעטפת קוצנית :המעטפת נוצרת על ידי איחוי חלקי של זיפים וקוצים
שטוחים (שהם ענפי תפרחת עקרים) :השיבוליות בנות  2פרחים ,התחתון אבקני או ריק ,העליון
דו־מיני .הגלומות קדומיות ,בלתי שוות ,התחתונה קטנה בהרבה מהעליונה.
 . 1סביב בסיס המעטפת הקוצנית ישנם דור או דורים אחדים של
זיפים חיצוניים .המוץ התחתון של הפרח התחתון שווה באורכו
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למוץ התחתון של הפרח העליון(הדו־מיני) וארוך באופן ניכר
מהגלומה העליונה.
♦ (ח״ש) עשב רע בבתי־שלחין ,בדרך כלל על קרקעות
כבדות .מצוי .חוף הכרמל ,השרון ,פלשת; בקעת תולה ,הגלבוע.
בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן.
חודשי הקיץ( .ציור  ; 2750צילום בעט׳  .)963טיפוס
התפוצה :אמריקאי טרופי.
גר ב א ^ הובא מאמריקה הטרופית.
? OVDJjק1צני C. echinatus L.

ג.שיברלית * . 1המעטפת הקוצנית בעלת קוצים שטוחים בלבד .המוץ התחתון
של הפרח התחתון(העקר) קצר במידה ניכרת מהמוץ התחתון
של הפרח הדו־מיני וארוך במידת־מה מהגלומה העליונה.
♦ (ח״ש או ר״ש) קרקעות כבדות .נדיר .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון :בקעת הירדן.
 $5חודשי הקיץ .טיפוס התפוצה :צפון ומרכז אמריקאי.
קנכרוס מספק C. incertus M.A. Curtis

בן־זיחן Tricholaena
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חד־שנתיים .הלשונית עשויה
שורת ריסים .התפרחת מכבר בעל ענפים נימיים ארוכים למרי ועוקצי
שיבוליות דקים :השיבוליות קטנות ,מכוסות שערות ארוכות ,נושרות
בשלמותן אחרי ההבשלה .הגלומות בלתי שוות ,התחתונה זעירה
ומרוחקת מהתחתונה :הגלומה העליונה ו ה מ ק התחתון של הפרח
התחתון קרומיים ,מכוסים שערות משי ארוכות ושווים באורכם
ובצורתם .הפרחים  , 2הפרח התחתון אבקני ,העליון רו־מיני :המוץ
התחתון של הפרח הדו־מיני קצר בהרבה ,מוקשה ,קירח ומבריק.
♦ (ר״ש) סלעים ,צדי דרכים המרוססות בקוטלי עשבים .מצוי.
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,צפון הנגב,
הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון,
מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן ,מואב,
\ א דו ם.
& אפריל-אוגוסט(.ציור  : 2751צילו ם בעט׳  .)957טי פו ס התפוצה:
סהרו־ערבי וסודני.
בן־דיחן מךפךי T. teneriffae (L. fil.) Link

שח ורן A nthephora
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חר־שנתיים .הלשונית קרומית,
קירחת .התפרחת שיבולת מדומה ,גלילית ,בעלת ציר מזוות הנושא
קבוצות יושבות כמעט ונשירות של שיבוליות ,כל קבוצה בת
 11-3שיבוליות :השיבוליות החיצוניות של הקבוצה שונות מהפני 
מיות שהן עקרות בחלקן .הגלומות שונות מאוד זו מזו ,הגלומות
התחתונות של השיבוליות החיצוניות גלדניות ,חלקות ,אורכן כאורך
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השיבולית ,מופנות החוצה ומהוות כעין מעטפת לקבוצת השיבוליות,
צבען שחור כמעט :הגלומות התחתונות של השיבוליות הפנימיות
קרומיות ,מנוונות או חסרות :הגלומות העליונות קצרות וצרות על
פי רוב מהתחתונות .מספר הפרחים בשיבולית  ,2הפרח התחתון
עקר ומנוון כדי מוץ תחתון קרומי ,העליון דו־מיני או אבקני.
( 4ר״ש) סדקי סלעים הפונים אל יס־המלח אך מרוחקים מהשפעתו
הישירה .נדיר מאוד .בקעת יס־המלח (ליד חורבת מרין).
& מרס־אפריל( .ציור  .) 2752טיפוס התפוצה :סודני.
שח1וץ חלק A. laevis Stapf et C.E. Habbard

5׳

שימליית

־־י :ש ת ע H em arthria
עשבים רב־שנתיים .העלים בעלי קרץ :הלשונית קרומית ,קצרה מאוד
וריסנית .התפרחת מורכבת מאחד או יותר אשכולות דמויי שיבולת
היוצאים אחר אחד או באגורות מתוך נדני עלים :השיבוליות ערוכות
זוגות זוגות בתוך שקעים של ציר פחוס ,שיבולית אחת של כל זוג
יושבת והגלומה העליונה שלה מעורה בציר ,השיכולית השנייה
בעלת עוקץ מעורה בציר ושתי גלומותיה חופשיות :השיבוליות
חסרות מלענים ,בנות  2פרחים .הפרח התחתון מנוון כרי מ ק
קרומי ריק ,הפרח העליון דו־מיני .המוצים שקופים.
( 4ר״ש) מקומות לחים ,ביצות ,תעלות .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל :בקעת חולה ,בקעת כנרות:
הגולן.
 $3אפריל-דצמבר( .ציור  .) 2753טיפוס התפוצה :ים־תיכוני וטרופי.
!שרוע מאגד a (Poiret) Stapf et C.E. Hubbard

מצמרת Lasiurus
עשבים רב־שנתיים .הלשונית עשויה שורת שערות .התפרחת אשכול
דמוי שיבולת מכוסה שערות רכות ארוכות ,ציר האשכול שעיר,
שביר ומתפרק אחר ההבשלה :השיבוליות חסרות מלענים 2 ,או
 4על כל מפרק של ציר האשכול ,מהן  1או  2שיבוליות יושבות
ודו־מיניות ואילו אחת נישאת על עוקץ וקטנה יותר ,אבקנית או
ריקה :השיבוליות היושבות בנות  2פרחים ,התחתון אבקני ,העליון
דו־מיני .הגלומות גלדניות ,בלתי שוות :הגלומה התחתונה מכוסה
שערות רכות ארוכות וצפופות .ה מ ק התחתון קרומי.
( 4ר״ש) חולות וערוצי ואדיות חולייס־אבניים במדבריות חמים.
נדיר .מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :הערבה :עבר הירדן.
 $3ינואר-נובמבר( .ציור  .) 2754טיפוס התפוצה  :סהרו־ערבי וסודני.
Henrardis
מצמרת שעירה
(ראה שם נרדף)

מ שין Im perata
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .העלים אשונים ,וקופים ,בעלי
עורק אמצעי לבן רחב ,מחוספסים בשוליהם :הלשונית קרומית,
ריסנית .התפרחת מכבד דמוי שיבולת ,גליל ומשיי :ציר המכבד
וענפיו אינם מתפרקים :השיבוליות חסרות חוד או מלען ,ערוכות
זוגות זוגות ,אחת מכל זוג יושבת או קצרת עוקץ ,השנייה ארוכת
עוקץ :כל השיבוליות בנות  2פרחים ,עטופות שערות ארוכות בבסיסן
ועל הגלומות ונושרות אחר ההבשלה .הגלומות ארוכות מהפרחים,
שוות כמעט .הפרח התחתון אבקני או ריק ,העליון דו־מיני .ה מ ק
התחתון של הפרח התחתון קרומי ארוך מ מ ק הפרח העליון ועוטף
אותו :המוצים העליונים קצרים מאור.
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♦ (ר״ש) קרקעות כבדות או ביצה המכוסה לעתים קרובות בקרקע
חול ,מעיינות במרבר .נ פ ק ,שולט בכתמים .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת יס־המלח ,הערבה ; הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
מרס־יולי( .ציור  .) 2755טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ,אירנו־
טורני ,סהרו־ערבי וטרופי.
מ#צין גלילי I. cylindrica (L.) Raeuschel
 ,כ .תפרחת

2755

קנה־ספר Saccharum

שבים רב־שנתיים גבוהים ,הגדלים כרגיל ליד מים .העלים ארוכים וצרים ,בעלי קרין לאורכם ועורק
מצעי לבן ורחב! הלשונית קרומית .התפרחת מכבד גדול מכוסה שערות משי צפופות ,מורכב מאשכולות
כים ,ארוכים ושבירים! צירי האשכולות מתפרקים אחר ההבשלה! השיבוליות ערוכות זוגות זוגות ,אחת
_.כל זוג יושבת ,האחרת נישאת על עוקץ ,כולן בנות  2פרחים ,עטופות בשערות רכות וארוכות אשר
על בסיסן ועל הגלומות .הגלומות קרומיות ,ארוכות מהפרחים .הפרח התחתון מנוון כרי מ ק ריק ,העליון
דו־מיני .ה מ ק התחתון קרומי.
 . 1השיכוליות חסרות מלענים! ציר המכבד מכוסה שערות רכות
ארוכות ,אורכו  60-50ס״מ! השערות העוטפות את השיבולית
ארוכות פי שניים מהשיבולית.
( 4ר״ש) גדות נחלים ,ביצות ,חול־חמרה (בעיקר במקומות
בהם מצויה בעומק שכבת נאזז אטימה) .מצוי .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל העליון ,הכרמל! בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,בקעת ים־המלח ,הערבה! עבר הירדן.
 85ספטמבר-ינואר( .ציור  .) 2756טיפוס התפוצה :ים־תיכוני,
אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
(ראה שם נרדף)
קנה־ספר מצוי S. spontaneum L. var. aegyptiacum (Willd.) Hackel
* . 1השיבוליות בעלות מלענים! ציר המכבד קירח ,אורכו 50-15
ס״מ! השערות העוטפות את השיבולית ארוכות רק במקצת
■=> 2
מהשיבולית
אורך מעטפה השערות של השיבולית  7-5מ״מ ,כאורך השיבולית
לערך (לא כולל המלענים) .גובה הצמח  3-2מ׳! קוטר הקנים
 10-8מ״מ.
( 4ר״ש) גדות נחלים ,ביצות .נדיר .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פל שת! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
בקעת יס־המלח ! הגולן ,אדום.
 85ספטמבר-ינואר( .ציור  .) 2757טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
ravennae (L.) MurrayS.
קנה־סכר גביה
(ראה שם נרדף)

אורך מעטפת השערות של השיבולית  2/3-1/2של אורך
השיבולית ואינו עולה על  4-3מ״מ .גובה הצמח  2-1מ׳:
קוטר הקנים  5-4מ״מ.
( +ר״ש) גרות נחלים ,מעיינות .נדיר .בקעת ים־המלח  :הגולן.
& אפריל-אוגוסט( .ציור  .)2758טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ,אירנו־טורני ודרוס־מזרח אירופה.

קנה־ספו זקוף S. strictum (Host) Sprengel

משפחת הדמיים
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דורה Sorghum
עשבים גבוהים חד־שנתיים או רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד גדול; השיבוליות ערוכות
זוגות זוגות ,אחת מכל זוג יושבת ופורה ,השנייה נישאת על עוקץ ,אבקנית או עקרה :בכל שיבולית 2
פרחים ,התחתון מנוון כדי מוץ ריק ,העליון דו־מיני בשיבוליות היושבות ,אבקני או עקר בשיבוליות
הנישאות על עוקץ :אחרי ההבשלה השיבולית היושבת נושרת יחד עם פרק הציר והעוקץ של השיבולית
השנייה .גלומות השיבוליות היושבות שוות כמעט .ה מ ק התחתון של השיבולית היושבת קרומי ובעל
מלען.
 . 1עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש זוחל .המכבד רפה ,דמוי
פירמידה :המפרקים שעירים קצוות .אורך השיבוליות היושבות
 5-4מ״מ.
♦ (ר״ש) בתי־שלחין ,צדי דרכים מרוססות בקוטלי עשבים,
עשב־רע בשדות :מרובה בקרקעות כבדות .נ פ ק מאור .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת כית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד ,עמון,
אדום.
מאי-דצמבר( .ציור  .) 2759טיפוס התפוצה :סובטרופי וט 
רופי.
דורת אךם־צזבא S. haiepense (L.) Pers.

* . 1עשב חד־שנתי או רב־שנתי בעל קנה־שורש קצר ובלתי ניכר.
המכבד מכונס ,צר מאוד ,רוחבו לפעמים  5ס״מ וענפיו זקופים
פחות או יותר :אורך השיבוליות היושבות  7-6מ״מ.
♦ (ח״ש או ר״ש) בתי־שלחין ,צדי דרכים מרוססות בקוטלי
עשבים ,עשב־רע בשדות :מרובה בקרקעות כברות .נ פ ק .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :מערב הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :הגולן.
מאי-דצמבר .טיפוס התפוצה :טרופי.
גר בארץ ,נאסף לראשונה בכרכור ב־ . 1922צמח מספוא תרבותי
בארצות אפריקה.
דורה רתמית S. virgatum (Hackei) Stapf

זלןנונית Dichanthium
עשבים רב־שנתיים ,בעלי קנה־שורש ,לעתים רחוקות מאור חד־
שנתיים .הקנים בעלי דור שערות ארוכות סביב המפרקים .טרפי
העלים שעירים כרגיל :הלשונית קרומית .התפרחת עשויה 9-3
אשכולות דמויי שיבולת ,שבירים ,נישאים בראש ענף או קנה:
השיבוליות בנות  2פרחים וערוכות זוגות־זוגות ,אחת מכל זוג
יושבת ,פורה ,השנייה נישאת על עוקץ ,אבקנית או ריקה4-2 :
זוגות תחתונים ביותר באשכול עקרים :השיבוליות היושבות בעלות
מלען .הגלומות שוות זו לזו באורכן  :הפרח התחתון של השיבולית
היושבת מנוון כדי מ ק ריק ,העליון דו־מיני :ה מ ק התחתון של
הפרח מנוון כדי עוקץ שבראשו מלען דק ושזור! המוצים העליונים
זעירים או חסרים.

ב .זוג שיכוליות

898

משפחת הרגניים
( 4ר״ש) סרקי סלעים וערוצים במדבריות חמים ,בתי־שלחין ,צרי
ררכים ,תעלות ,גרות בריכות מים .נ פ ק .חוף הגליל ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,השפלה,
הרי יהורה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה :הגולן ,הגלעד.
 #פורח כל חורשי השנה( .ציור  : 2760צילום בעמ׳  .)959טיפוס
התפוצה :סובטרופי וטרופי.
annulatum (Forssk.) stapfD.
זקנונית הטבעות
(ראה שם נרדף)

ןקןנציה Eremopogon
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .מפרקי הקנים שעירים .הלשונית
שקופה .התפרחת אשכול דמוי שיבולת הנישא יחיר בקצה קנה או
ענף ,בבסיס האשכול נדן עלה ללא טרף ,צירו שביר :השיבוליות
ערוכות זוגות זוגות ,בנות  2פרחים :שיבולית אחת מהזוג יושבת
ופורה ,השנייה נישאת על עוקץ ,אבקנית או ריקה :השיבוליות
היושבות בעלות פרח עליון דו־מיני ,ה מ ק התחתון של הפרח מנוון
כדי עוקץ שבראשו מלען דק ושזור .הגלומות שוות זו לזו באורכן.
( 4ר״ש) קרקעות חוליות ,סדקי סלעים וערוצים סלעיים במדבריות
חמים .נדיר .דרום הנגב :מדבר שומרון ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
המלח ,הערבה :אדום.
 $gינואר-אפריל( .ציור  .) 2761טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי וסודני.

(ראה שם נרדף)

ז_קנצ!ת הגממות

foveolatus (Deiile) StapfE.

זקנים A ndropogon
עשבים רב־שנתיים .הלשונית קרומית ושעירה .התפרחת עשויה זוג
של אשכולות דמויי שיבולת :השיבוליות בנות  2פרחים וערוכות
זוגות זוגות :אחת מהשיבוליות יושבת ופורה ,השנייה נישאת
על עוקץ ,אבקנית או עקרה :השיבוליות היושבות בעלות פרח
תחתון מנוון כרי מ ק ריק ,הפרח העליון רו־מיני .הגלומות כמעט
שוות ,בעלות זיף בראשן .ה מ ק התחתון של הפרח הדו־מיני בעל
מלען.
( 4ר״ש) בתה וחורש ,בעיקר בסדקי סלעים ולמרגלותיהם .מצוי.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר
יהודה :הגולן ,הגלעד ,עמון.
אפריל־יוני( .ציור  .) 2762טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ,אפריקה
הטרופית ודרום אפריקה.

זקנים פפול־שבלים A. distachyos L.
זקנן Hyparrhenia
עשבים רב־שנתיים .הלשונית קרומית .התפרחת מכבד רפה שבבסיסו
של נדן עלה חסר טרף ,מורכבת מזוגות אשכולות רמויי שיבולת:
כל זוג אשכולות נישא בראש עוקץ :השיבוליות בנות  2פרחים
וערוכות זוגות זוגות ,אחת מהזוג יושבת ופורה ,השנייה נישאת
על עוקץ ,אבקנית או ריקה .הגלומות שוות זו לזו באורכן .ה מ ק
התחתון של הפרח התחתון קרומי ושקוף :ה מ ק התחתון של הפרח
העליון דמוי עוקץ ומסתיים במלען חום ארוך.

משפחת הדגניים
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( +ר״ש) מדרונות אבניים ,קרקעות מוקשות ,סדקי סלעים ,צדי
דרכים המרוססות בקוטלי עשבים .נ פ ק מאור .חוף הגליל ,עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת
ים־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 $3פברואר-יוני( .ציור  .) 2763טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ,אירנו־
טורני וסהרו־עדבי.

(ראה שם נרדף)

זקנן שיעיר H. hirta (L.) Stapf

רב־ז?|ן Cymbopogon
עשבים רב־שנתיים ,לעתים קרובות בעלי ריח (לימון) נעים .טרפי
העלים צרים! הלשונית קרומית .התפרחת מכבד המורכב מאגודות
של זוגות אשכולות שציריהם מכוסים שערות ארוכות! אשכול
אחד מכל זוג יושב ,השני נישא על עוקץ! השיכוליות בנות 2
פרחים וערוכות זוגות זוגות ,שיבולית יושבת פורה ושיבולית נישאת
על עוקץ אבקנית או ריקה .הגלומות שוות כמעט .הפרח התחתון של
השיבוליות היושבות מנוון כרי מ ק ריק ,העליון דו־מיני ובעל מ ק
תחתון המסתיים במלען ארוך פי שניים מן השיבולית.
♦ (ר״ש) סלעי גרניט ,חומר סחף חולי .נדיר .דרום הנגב! הערבה.
& מרס-יוני( .ציור  .) 2764טיפוס התפוצה :סהרו־ערבי.
parkeri StapfC.
רב־זקן קרח
(ראה שם נרדף)

מ שפחת הך?ןליים

palm ae

עצים ,או שיחים ומטפסים .העלים צבורים בראש הגזע ,גדולים ,בלתי נשירים ,לעתים קרובות גזורים־
מנוצים .התפרחת גדולה מאוד ,פשוטה או מסועפת ,עטופה במתחל לפני הפריחה .הפרחים מרובים,
על פי רוב חר־מיניים ,ערוכים על שזרה ומואבקים כרגיל בעזרת הרוח .העטיף כפול ,נכון .הפרחים
האבקניים בעלי  6אבקנים ,הפרחים העלייניים בעלי  3עליים .השחלה עלית ,בעלת  3-1מגורות.
הפרי ענבה ,בית־גלעין או אגוז! רק אחת מהביציות מתפתחת לזרע.
 . 1העלים גזורים־מנוצים .הגזע אינו מסועף .הפרי ענבה.
=> עמ׳  900תמר Phoenix
* . 1העלים דמויי מניפה ,גזורים כעין כף היד .הגזע מסועף בחלקו העליון .הפרי בית־גלעין.
=> עט׳  899דום Hyphaene

דום Hyphaene
עצים דו־ביתיים בעלי גזע מסועף בחלקו העליון .דמויי מניפה,
גזורים כעין כף היד .התפרחת אשבול ,עטופה במתחלים .הפרחים
יושבים בחיקי חפים שעירים ומרועפים על השזרה המסועפת לשניים.
הפרי דומה לאגת קוקוס קטן ,בעל ציפה סיבית תרע קשה כעין העץ.
♦ (ע׳) קרקע חול מלוחה ולחה! רום  30-20מ׳ .נדיר .הערבה,
חוף מפרץ אילת.
< $מרס( .ציור  ! 2765צילום בעמ ׳  .)958טיפוס התפוצה :סודני.
מוגן על ידי החוק !

רום מצוי H. thebaica (L.) Mart.
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עצים דו־ביתיים בעלי גזע בלתי מסועף .העלים גזוריס־מנוצים.
התפרחת אשבול בעל שזרה מסועפת העטופה במתחל .הפרחים
יושבים .הגביע בעל  3שיניים ,הכותרת בעלת  3אונות .אבקנים 1
או  . 3הפרי עשוי ציפה רכה ,מכיל זרע אחד בעל אנדוספרם קשה
♦ (ע׳) תרבותי וכפי הנראה גדל בר בקרבת מעיינות ומליחוו
רטובות במדבר (יחד עם סמר ערבי) .מצוי .חוף הכרמל ,הר הנגב
דרום הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבו!
הירדן ,בקעת יס־המלח ,הערבה :אדום.
& אפריל-מאי( .ציור  : 2766צילום בעמ׳  .)965טיפוס התפוצה
סהרו־ערבי.
מוגן על ידי החוק !

תמר מצוי  L .־ ״ ״ ,.״a״ x .

משפחת חלופיים

araceae

עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש או פקעת( ,באזורים הטרופיים — שיחים ,מטפסים ואפיפיטים).
העלים מסורגים וכרגיל בעלי פטוטרות .התפרחת אשבול עטוף במתחל .הפרחים על פי רוב חד־
מיניים ,חסרי עטיף ויושבים על שזרה .השזרה נושאת פרחים עלייניים ליד בסיסה ופרחים אבקניים
מעליהם :פרחים עקרים דמויי זיף או מרצע מצויים בסוגים אחדים ברווח שבין חגורת הפרחים
העלייניים לבין חגורת האבקניים ,לפעמים גם מעל לחגורת האבקניים .הפרחים האבקניים בעלי 8-1
אבקנים :הפרחים העלייניים בעלי עלי אחד :השחלה עלית .הפרי ענבה.
 . 1העלים מופיעים אחרי הפריחה ,לעתים רחוקות במשך הפריחה ,בסיסם אינו דמוי רומח או חץ .עונת
הפריחה בסתיו ובחורף.
=> עט׳  902אחילוף Biarum
■=> 2
* . 1העלים מופיעים לפני הפרחים ,דמויי רומח או חץ בבסיסם .עונת הפריחה באביב
 . 2האונות הצדדיות של טרף העלה מחולקות לאונות משנה אחרות ,מתפתלות בצורה לוליינית .צדו
העליון של המתחל עשוי קמטים ויבלות.
=> עט׳  901לולעית Eminium
=> 3
*  . 2העלים והמתחל אינם כנ״ל
 . 3אין פרחים עקרים על שזרת האשכול .שפות צינור המתחל מאוחות כמעט לכל אורכו.
■=> עט׳  903לופית Arisarum
*  . 3פרחים עקרים דמויי זיף או מרצע מצויים בין חגורת הפרחים העלייניים וחגורת הפרחים האבקניים
וגס מעל לפרחים האבקניים .שפות צינור המתחל אינן מאוחות.
■־> עמ ׳  900לוף Arum

לוף Arum
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעת .העלים מופיעים לפני הפרחים ,בעלי פטוטרות ארוכות :טרפי העלים
דמויי חץ או רומח .המתחל גלול בבסיסו לצינור ומסתיים בטרף שאורכו עולה על אורך הצינור .השזרה
מוארכת מעל לחגורת הפרחים לתוספת חשופה ,גלילית או דמוית אלה .הפרחים העלייניים יושבים בבסיס
־ ,חגורת הפרחים האבקניים נמצאת למעלה יותר :פרחים עקרים דמויי זיף או מרצע נמצאים
שבין שתי חגורות הפרחים וגם מעל לחגורת הפרחים האבקניים (ציור  .) 2767כל פרח אבקני
 5-2מאבקים צמודים ,כמעט יושבים ,כל מאבק בעל  2לשכות הנפתחות על ידי נקב :הפרחים
ניים בעלי שחלה וצלקת יושבת .הענבה בעלת זרעים אחדים.
=> 2
 . 1קוטר צינור המתחל אינו עולה על  2ס״מ
=> 3
* . 1קוטר צינור המתחל  2.5ס״מ ויותר
2
 . 2צבע טרף המתחל ירוק בהיר בצדו הפנימי וארגמן לאורך שפותיו
.
»
.
 o nללף !
(מוטנטים לבקנים [חסרי צבע] נמצאים במקרים נדירים) :חלקו
העליון של המתחל נטוי קדימה :צבע צינור המתחל בצדו
הפנימי ארגמן בחלקו.

משפחת הלופיים
♦ (ר״ש) קרקע לחה או מוצלת .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,מואב ,אדום.
 #פברואר-אפריל( .ציור  : 2768צילום בעט׳  .)972טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
לוף ירק A. hygrophilum Boiss.

*  . 2צבע טרף המתחל כולו ארגמן כהה בצדו הפנימי (לפעמים
צהבהב) :צינור המתחל לבנבן בצדו הפנימי.
♦ (ר״ש) בין סלעים .נדיר .החרמון ,אדום.
 $5אפריל-יולי(מקרים לפרוח באדום ומאחר בחרמון) .טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
לוף מארך A. elongatum Steven
 ) 1( . 3אורך עוקץ התפרחת פחות ממחצית אורך פטוטרות העלים:
האשכול יושב כמעט על פני הקרקע .צדו הפנימי של טרף
המתחל מנומר בכתמים גדולים ומעוגלים שצבעם ארגמן
כהה על רקע ירוק־צהבהב או לפעמים על רקע ארגמן .צבע
צינור המתחל בצדו הפנימי ירקרק .התפרחת מפיקה ריח של
זבל ונבלות בזמן הפריחה.
♦ (ר״ש) בתה ,חורש ,יער אלון התבור ,מקומות סלעיים,
שדות בור .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל,
שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב :בקעת כנרות,
הגלבוע ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 $5מרס-מאי( .ציור  : 2769צילום בעט׳  .) 934טיפוס התפוצה:
מזרח יפ־תיכוני.
לוף מנמר A. dioscoridis Sm.
*  . 3אורך עוקץ התפרחת כאורך פטוטרות העלים לערך .צבע צרו
הפנימי של טרף המתחל ארגמן כהה :צדו הפנימי של צינור
המתחל ארגמן בחציו העליון .התפרחת מפיקה כרגיל ריח
פירות תוססים ,ובאוכלוסיות אחדות ריח של זבל ונבלות.
♦ (ר״ש) בתה ,חורש :קרקעות כבדות ,מקומות סלעיים.
מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :החרמון,
הגולן ,אדום.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2770צילום בעט׳  .)965טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני.
לוף אךצישךאלי A. paiaestinum Boiss.

ד .פקעת

ב .תפרחת
ללא מתחל
2769
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משפחת הלופיים
לולינית ( Eminium (Helicophyllum
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעת .העלים מופיעים לפני הפרחים ,בעלי
פטוטרות ארוכות :טרפי העלים דמויי רומח ושתי האונות אשר
בבסיס גזורות או מחולקות ומפותלות סביב עצמן .עוקץ האשכול
קצר מפטוטרות העלים וחבוי בקרקע .המתחל עשוי צינור וטרף:
הטרף בשרני ,דמוי ביצה ,מקומט ובעל יבלות צפופות בצדו הפנימי,
צבעו ארגמן כהה .השורה קצרה מהטרף ,דמוית אלה ומגובששת
בחלקה העליון ,צבעה ארגמן כהה או צהבהב .הפרחים העלייניים
נמצאים בבסיס השורה ,האבקניים מעליהם ,והפרחים העקרים ברווח
הגדול שבין שתי חגורות הפרחים .הפרחים האבקניים בעלי 2
מאבקים :הפרחים העלייניים כוללים שחלה וצלקת יושבת .הענבה
כרגיל בעלת זרע . 1
( 4ר״ש) שדות בור :קרקעות חוליות וכבדות .מצוי .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון
הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת
בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה :החרמון ,הגולן ,עמון.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2771טיפוס התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
בקרקעות חול בנגב ובסיני מצויה צורה קטנה יותר (תת־מין הנגב,
( ,)subsp. negevense Koach et Feinbrunבעלת אונות עלים צרות:
טרף המתחל קטן יותר ,ק טיפני(ב צדו הפנימי) ואינו מבריק.

(ראה שם נרדף)

לולינית מעבה

E.

spiculatum (Blume) Schott

אחילוף Biarum
שבים רב־שנתיים בעלי פקעת .עונת הפריחה בסתיו ובראשית החורף .העלים מופיעים אחרי הפריחה,
1גלי פטוטרות ,אליפסיים ,דמויי אזמל או סרגל .המתחל עשוי צינור וטרף :שפות הצינור מאוחות
»ירה שונה .הטרף ארוך מהצינור .הפרחים העלייניים יושבים בבסיס השזרה של האשכול ,הפרחים
אבקניים מעליהם :ברווח שבין שתי חגורות הפרחים ולפעמים מעל לחגורת הפרחים האבקניים ישנם
־חים עקרים נימיים ומעוכים בבסיסיהם .הפרחים האבקניים בעלי  3-1מאבקים :הפרחים העלייניים
צלי שחלה וצלקת יושבת .הענבה בת זרע . 1
שפות צינור המתחל מאוחות כמעט עד ללוע הצינור =s < 2
שפות צינור המתחל מאוחות רק בבסיסו או לכל היותר עד 2/3
=> 3
של אורכו
טרף המתחל דמוי סרגל או מרצע ,צר מהצינור .הפרחים
העקרים מועטים ומנוונים או חסרים .צמח חולות המדבר.
( 4ר״ש) מדבר :קרקעות חוליות .נדיר .צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :ערבות הירדן :אדום.
 $3נובמבר-דצמבר( .ציורים  .)2776 , 2772טיפוס התפוצה!
מזרח סהרו־ערבי.

אחילוף זעיר B. olivieri Blume
טרף המתחל דמוי אזמל ,רחב בהרבה מהצינור .צמחים של
בתי־גירול שונים מהנ״ל.
( 4ר״ש) בתות וצומח עשבוני על כורכר ,בזלת ,נארי ,קרקעות
חוליות וחוואר .מצוי .השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
הגלבוע ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן :הגולן,
עמון.
 #אוקטובר( .ציור  : 2773צילום בעמ׳  .) 929טיפוס התפוצה:
מזרח ים־תיכוני.

אחיליף צר־עלים B. angustatum (Hooker fil.) N.E. Brown

משפחת הלופיים
 ) 1( . 3הפרחים העקרים מועטים ,ישרים פחות או יותר .שפותיו
של צינור המתחל מאוחות רק ליד הבסיס.
( 4ר״ש) בתה ,יער אלון התבור ושדות בור ,קרקע אבנית.
מצוי .עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,הגלבוע ,ערבות הירדן :הגולן.
& אוקטובר-ינואר( .ציור  .)2777טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ומערב אירנו־טורני.
אחילוף הגליל B. pyrami (Schott) Engler

*  . 3הפרחים העקרים מרובים ,כפופים .שפות צינור המתחל מאוחות
כדי  1/3ער  2/3של אורכו.
( 4ר״ש) חורש וסביבתו .נדיר .הגליל העליון  :החרמון ,הגולן.
 #נובמבר-דצמבר( .ציור  .)2774טיפוס התפוצה :מורח ים־
תיכוני.
אחילוף הלבנון B. bovei Decaisne

לופי ת Arisarum
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעת או קנה־שורש .העלים מופיעים
יחר עם הפרחים ,ארוכי פטוטרת :הטרף דמוי לב או חץ בבסיסו.
אורך עוקץ התפרחת כאורך הפטוטרת לערך .המתחל בעל צינור
מוארך שקוטרו כ־ 1ס״מ וטרף דמוי קובע כפוף לפנים .השורה
קצרה מהמתחל או שווה לו באורכה .הפרחים העלייניים מעטים,
בבסיס השורה בצדה האחד ,הפרחים האבקניים ערוכים מיד מעליהם
(אין פרחים עקרים) .הפרחים האבקניים בעלי אבקן אחד :הפרחים
העלייניים מכילים שחלה ,עמוד עלי וצלקת .הענבה מכילה כ־6
זרעים.
( 4ר״ש) שדות כור ובתה ,במיוחד בצל :קרקעות שונות .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
& אוקטובר־אפריל( .ציור  .)2775טיפוס התפוצה :יפ־תיכוני.
לופית מצויה A. vuleare Tarp.-Tnzz.
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משפחת ערשת־המים
^ ת ־ -ה -מ .י ם
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lem naceae

צמחים ירוקים זעירים חד־ביתיים הצפים על פני מים מתוקים או טבולים בתוכם .גופי הצמח דמויי
עדשה ,עגולים או מוארכים ,חסרי עלים ,יחידים או אחדים קשורים זה לזה .הצמחים מתרבים על
ידי ניצנים הנוצרים בכעין שסע או כיס באמצעו של הגוף או בצדו .השורשים אינם מסועפים,
יוצאים בצרו התחתון של גוף הצמח ,לפעמים חסרים .הפרחים חד־מיניים ,חסרי עטיף ,ערוכים בתפרחת
זעירה המכילה  1או  2אבקנים ועלי  . 1הפריחה על פני המים ,נדירה למדי ברוב המינים .הפרי שקיק.
 . 1קוטר גוף הצמח אינו עולה על  1.5מ״מ ,צורתו כעין כדור .אין שורשים.
=> עמ׳  905נדרורית Wolffia
<=> 2
* . 1קוטר גוף הצמח עולה על  1.5מ״מ .שורשים  1או יותר
=> עט׳  904אגמית Spirodela
 . 2כל גוף צמח בעל  2שורשים או יותר.
=> עמ ׳  904עז־שת־המים Lemna
*  . 2כל גוף צמח בעל שורש יחיד.

אגמית Spirodela
גופי הצמח צפים יחידים או  5-2קשורים זה לזה ,פחוסים או
תפוחים ,לכל אחד  15-2שורשים .כיסי ניצנים  , 2צרריים .התפרחת
מכילה  2אבקנים ועלי אחד.
( 4ר״ש) בריכות ואגמים .ה שרון(נעלם כפי הנראה) :בקעת חולה,
בקעת כנרות :הגולן.
קיץ( .ציור  .) 2778טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
poiyrhiza (L.) SchieidenS.
אגמית רבת־ערעים
(ראה שם נרדף)

עך#ת־המלם Lem na
גופי הצמח צפים יחידים או אחרים מחוברים זה לזה .השורש יחיד ,בעל כיפת שורש הנראית לעין
בהגדלה קטנה .כיסי ניצנים  , 2צדדיים .התפרחת מכילה  2אבקנים ועלי אחד.

 . 1גופי הצמח טבולים ,דמויי אזמל־מוארכים ,חדים פחות או יותר
(ציור  ,)843דקים ושקופים למחצה ,אורכם  15-5מ״מ.
 4בריכות ואגמים .נדיר .השרון ,בקעת חולה.
& קיץ( .ציור  .)2779טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
עךשת־המים המצטלבת L. trisulca L
* . 1גופי הצמח צפים על פני המים ,עגולים או דמויי ביצה ,אורכם
=> 2
 6-2מ״מ
 . 2גופי הצמח דמויי חצי כדור ,שטוחים בצדם העליון ,גבנוגיים
וספוגיים בצדם התחתון ,אחרי ייבוש הם נראים לבנבנים בצד
התחתון .כיפת השורש חרה.
( 4ר״ש) אגמים ובריכות ,לעתים בריכות קטנות הנוצרות
בעונת הגשמים על גבי סלעים .מצוי .השרון :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,מדבר יהודה :הגולן,
אדום.
 $3מאי-יוני ,צמחים בפריחה נמצאו בבריכות חורף בהרי
חברון( .ציור  .) 2780טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
ערשת־המים הגננ ת

משפחת עדשת־המים

*  . 2גופי הצמח שטוחים בשני צריהם .כיפת השורש קהה.
♦ (ר״ש) בריכות ואגמים .נפוץ .השרון :הרי יהודה :כקעת
חולה ,בקעת כנרות ,מרכר יהודה :הגולן ,אדום.
 >$gקיץ( .ציור  .) 2781טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
עדשת־המים הזעירה L. minor L.

פררורית Wolffia
־I
צמחים זעירים הצפים על פני המים ,חסרי שורשים .גופי הצמח
כדוריים או רמויי כיצה ,קוטרם  1.2-0.5מ״מ .התפרחת נישאת
בכיס במרכז צרו העליון של הגוף ומכילה אבקן  1ועלי  1בעל
עמור־עלי קצר וצלקת.
♦ שלוליות חורף .נדיר מאור .ה שרון(כנראה נכחד) :הגולן.
& קיץ( .ציור  : 2781צילום בעמ׳  .)959טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
כךרוו־ית ו!מןם W. arrhiza (L.) Wimmer

מעזפחת הפדורניים

sparganiaceae

סוג יחיד.

פדורן Sparganium
עשבים רב־שנתיים חד־ביתיים של ביצות ,גדות נחלים ,אגמים וכו׳,
בעלי קנה־שורש זוחל .הגבעולים זקופים ,גובהם  100-50ס״מ ,בעלי
עלים זקופים ,בולטים מתוך המים .העלים מסורגים ,ערוכים ב־ 2
טורים ,דמויי רצועה ,משולשים בחתך רוחב .התפרחת דמוית מכבד
מסועף המורכב מקרקפות כדוריות ,חד־מיניות ,יושבות או נישאות
על עוקצים ,הקרקפות האבקניות נמצאות מעל לקרקפות העליונות.
העטיף בעל  6-3קשקשים ,בלתי נשיר .הפרחים האבקניים בעלי 5-3
אבקנים .הזירים חופשיים .הפרחים העליינייס בעלי עלי  : 1השחלה
עלית :עמוד־העלי קצר :הצלקת חד־צדרית .הפרי דמוי גלעין ,בעל
מקור.
חודשי ה ק ק .טיפוס התפוצה של המין :אירו־סיבירי ,ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
ב א ח גדלים  3תת־מינים:
א .תת־מין ענף  : subsp. erectumהפרי דמוי פירמידה הפוכה ,רוחבו
 6-4מ״מ ,קטוע בראשו ובעל  5-3צלעות בחתך רוחב.
♦ (ר״ש) גדות נחלים וביצות בלתי מלוחות .נדיר .בקעת חולה.
חורשי הקיץ( .ציור .) 2783
כ .תת־מין הבצות  ;subsp. neglectum (Beeby) K. Richterהפרי
סגלגל ,מתחרד כלפי שני קצותיו ,רוחבו  3.5-2מ״מ ,עגול כמעט
בחתך רוחב.
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( 4ר״ש) גדות נחלים וביצות בלתי מלוחות .מצוי .עמק עכו,
השרון ,פלשת :עמק יזרעאל :בקעת חולה! הגולן.
& חורשי הקיץ( .ציור .) 2784
ג .מת־מין ךמוי*  3צה  subsp. oocarpum (Celak.) Dominהפרי
דמוי ביצה או דמוי ביצה הפוכה או כדור ,חום בהיר ,אורכו 8-5
מ״מ ,רוחבו  7-4מ״מ ,חלקו העליון דמוי מחצית כישור :השחלה
כרגיל בת מגורה אחת .רק חלק מהשחלות פורה .יתכן שצמחי
צורה זו הם בני כלאים בין שני תת־המינים הראשונים.
(ראה שם נרדף)
פדורן ענף S. erectum L.
כ .פרי ועטיף

מ^זפחוז הסופיים

2784

typhaceae

סוג יחיד.

סוף Typha
עשבים רב־שנתיים חד־ביתיים ,של ביצות גדות נחלים ,אגמים ומעיינות ,בעלי קנה־שורש זוחל .הגבעולים
והעלים בולטים מתוך המים ,גבוהים וארוכים כרגיל .העלים ערוכים ב־ 2טורים ,בעלי נדן פתוח וטרף
דמוי סרגל ,זקוף .התפרחת דמוית שיבולת ומורכבת משיבולת עליינית ,גלילית וצפופה ,ומעליה שיבולת
אבקנית דקה יותר ,בבסיס כל אחת חפה נשיר .הפרחים חסרי עטיף ,מלווים לפעמים בחפית .ההאבקה
נעשית על ידי הרוח .הפרח האבקני מכיל  5-1אבקנים .הפרח העלייני מכיל עלי הנישא על גינופור
נימי המכוסה שערות ארוכות :עמוד־העלי ארוך.
1r^0.4x

.1

*. 1
.2
* .2

טרפי העלים בעלי קרין .גובה הצמח  4-2.5מ  /הפרח האבקני
בעל אבקן  : 1גרגרי האבקה נפוצים בטטרדות (רביעיות) .צבע
השיבולת העליינית חיוור.
( 4ר״ש) קרקע ביצה מכוסה חול .נדיר מאוד .ה שרון(גו ש
שבו שולט מין זה נמצא בין נחל אלכסנדר ומכמורת).
& קיץ .טיפוס התפוצה :אירנו־טורני.
סוף הקרין T. elephantina Roxb .
=> ■ 2
טרפי העלים קמורים בגבם אך אינם בעלי קרין
הפרחים העלייניים בעלי חפית שראשה רחב .השיבולת העליינית
י■ => 3
מרוחקת מהשיבולת האבקנית ,צבעה חום בהיר.
הפרחים העלייניים חסרי חפית .השיבולת העליינית אינה
מרוחקת מהשיבולת האבקנית ,צבעה חום כהה בסו ף הפריחה.
האבקה מופצת בטטרדות.
( 4ר״ש) גדות נהרות ,בריכות ,אגמים .נדיר מאוד .עמק עכו,
ה שתן ,פלשת :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן ,עבר הירדן.
 #קיץ( .ציור  .) 2785טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
סוף ךחב־עלים T. latifolia L .
רוחב העלים  12-5מ״מ ,גובה הצמח  3-1.5מ׳ .קוטר התפרחת
העליינית  25-10מ״מ :החפיות בתפרחת העליינית שקופות,
דמויות אזמל ומחודדות בראשן.
( 4ר״ש) גרות נחלים ,בריכות ,אגמים .נ פ ק מאור .עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהורה ,צפון הנגב,
מערב הנגב ,הר הנגב ,דרום הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן,
בקעת ים־המלח ,הערבה :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
ק ק( .ציורים  : 2787 , 2786צילום בעט׳  .)944טיפוס
התפוצה :יס־תיכוני ,אירנו־טורני וסהרו־ערבי.

(ראה שם נרדף)

סוף מצוי T. domingensis (Pers.) Steudel
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*  . 3רוחב העלים עד  5מ״מ ,גובה הצמח ער  1.5מ׳ .קוטר התפרחת
העליינית בעת הפריחה  4מ״מ ובעת הבשלתה  13מ״מ .החפיות
בתפרחת הנקבית אינן שקופות ,הן דמויות ביצה או מרית.
♦ (ר״ש) קרקע ביצתית בשפת אגמים ונחלים .נדיר מאוד.
פלשת! בקעת כנרות.
&׳ יולי־אוגוסט .טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,יס־תיכוני וט 
רופי.
נאסף לראשונה בשפך הירדן לכנרת בקיץ  1986עת ירדו פני
האגם.
סוף צר־עלים T. angustifolia L.

פרי
כריך מחולק

פרח עלמי
כריך מחולק

פרח אכקני
כריך מחולק

שיבולית
אגמון ימי

שיבולית
גמא דפקעים

2792

2791

2790

2789

2788

איי ם
*מ tש -פ -ח ת ה ג מ
־• * J T

cyperaceae

עשבים הדומים לדגניים ,ברובם רב־שנתיים .הגבעולים אטומים .העלים ערוכים על פי רוב ב־ 3טורים,
בעלי נדן ,לפעמים חסרי טרף .הנדנים סגורים לאורכם על פי רוב .הפרחים ערוכים בשיבוליות,
כל פרח בחיק חפה המכונה גלומה (ציורים  :) 2792-2788השיבוליות ערוכות בתפרחות דמויות
אשכול ,שיבולת ,קרקפת ,סוכך או מכבד והתפרחת מלווה לעתים בחפי־מע טפת .הפרחים קטנים,
חד־מיניים או דו־מיניים חסרי עטיף ,לפעמים מלווים בזיפים (״זיפים תת־שחלתיים״) או בקשקשים.
אבקנים  3או ( 2לעתים רחוקות  1או  .)6העלי בעל שחלה עלית ,עמוד־עלי  1ו־  3-2צלקות .הפרי
אגודת חד־זרעית.
=> 2
 . 1הגלומות ערוכות בשני טורים :השיבוליות שטוחות
=> 3
* . 1הגלומות ערוכות בצורה ספירלית :השיבוליות עגולות בחתך רוחב
 .2התפרחת דמוית קרקפת :חפי־המעטפת  , 2-1התחתון רחב בבסיסו ומסתיים בקצה דמוי מרצע .צבע
הפרי ל ק־ צ ה ב הב.
=> עט׳  910אחיגימא Schoenus
*  .2התפרחת אינה דמוית קרקפת ,ואם דמוית קרקפת ,הרי מספר חפי־המעטפת  3או יותר .צבע הפרי
אינו כנ״ל.
=> עמ׳  911גמא Cyperus
 ) 1( . 3הפרחים חד־מיניים .השיבוליות חד־מיניות או דו־מיניות מקום השיבוליות האבקניות בתפרחת
הוא מעל לשיבוליות העלייניות :בשיבוליות הדו־מיניות הפרחים האבקניים נישאים כרגיל בחלקה
העליון של השיבולית.
=> עמ ׳  916פריך Carex
=> 4
*  .3הפרחים דו־מיניים (לפעמים הפרחים העליונים ביותר בשיבולית הם אבקניים)
 .4התפרחת בעלת שיבולית קיצונית יחידה בלבד וחסרת חפי־מעטפת.
=> עט׳  909פצעוני Eleocharis
*  .4התפרחת בעלת שיבוליות אחדות או רבות :במקרה שהשיבולית יחידה ,ישנם חפי־מעטפת => 5
 .5גובה הצמח  3-1מ׳ .שפות העלים והקרין שבגבם חדים כמשור .התפרחת מכבד ,אורכה  60-20ס״מ.
=> עט׳  910מכפר Cladium
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*  . 5צמחים שונים מהנ״ל
 . 6עמוד־העלי מעובה בבסיסו ונושר יחד עם הבסיס המעובה.

=» 6

=» עט׳  909עליעב Fimbristylis
■=־• 7
*  . 6עמור־העלי אינו מעובה בבסיסו ,ואם מעובה הבסיס אינו נושר
 . 7התפרחת ,וביחוד עוקצי התפרחת ,עוקצי השיבוליות וחפי־המעטפת שעירים במידה ניכרת .פרקי
הגבעול שעירים.
=> עמ׳  910פואי מה Fuirena
*  . 7עוקצי התפרחת ,השיבוליות וחפי־המעטפת קירחים.
=> עט׳  908אגמון Scirpus

אגמוין Scirpus
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חד־שנתיים .הגבעולים גליליים או בעלי  3מקצועות .העלים בעלי
טרפים שטוחים או גליליים .התפרחת דמוית סוכך או קרקפת ,קיצונית או צדדית למראית עין בשל
חפה ־מעטפת תחתון זקוף ונראה כהמשכו של הגבעול :חפי־ מעטפת  1או אחדים .השיבוליות בנות
 3פרחים עד רבים :הגלומות מרועפות ,ערוכות בצורה לוליינית (ספירלית) .הפרחים דו־מיניים ,העליונים
 xביותר אבקניים  :זיפים תת־שחלתיים  6או פחות מזה .אבקנים  . 3צלקות  3או .2
 . 1עשבים חד־שנתיים ,גובהם  0 20-3״מ .התפרחת בת  6-1שי־
=> 2
כוליות יושבות ,אורכה אינו עולה על  1ס״מ
* . 1עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש ,גבוהים מהנ״ל .התפרחת
=> 3
גדולה מהנ״ל
 . 2אורך חפה־המעטפת התחתון  2.5ס״מ או יותר .הפרי מקומט
לרוחבו .העלים התחתונים חסרי טרף.
♦ (ח״ש) קרקע ביצתית .נדיר .השרון ,פלשת.
 85אפריל-ספטמבר( .ציור  .) 2793טיפוס התפוצה :צפוני
— טרופי.
אגמון שרוע s. supinus L.

*  . 2אורך חפה המעטפת אינו עולה על  1ס״מ .הפרי אינו מקומט.
העלים בעלי טרף קצר רמוי מרצע.
♦ (ח״ש) ביצות וקרקע חולית לחה .מצוי .עמק עכו ,השרון,
פלשת! השפלה.
& מרס-ספטמבר( .ציור  .) 2794טיפוס התפוצה :צפוני —
טרופי.
אגמון נטוי S. cernuus Vahi
( ) 1השיבוליות צבורות לקרקפות כדוריות צפופות שקוטרן
 ) 15-( 10-5מ״מ .אורך השיבוליות  4-3מ״מ.
♦ (ר״ש) חולות המכסים קרקע אוצרת מים ובתי־גידול לחים.
נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון,
הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת
יס־המלח ,הערבה! הגולן ,הגלעד ,עמון ,אדום.
& מאי-אוגוסט( .ציור  .) 2795טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.
אגמון הפרורים s. hoioschoenus L.
(ראה שם נרדף)
=־• 4
*  . 3השיבוליות גדולות יותר .התפרחת שונה מהנ״ל
 .4התפרחת נישאת בראש הגבעול :חפי־מעטפת  ,4-2שטוחים,
דמויי עלה ; החפה התחתון ארוך בהרבה מהתפרחת .הגבעולים
בעלי  3מקצועות .טרפי העלים ארוכים.
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( 4ר״ש) ביצות וגדות נחלים ,על פי רוב על קרקע מלוחה
במקצת .נפוץ .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת! הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות
הירדן ,בקעת ים־המלח :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 #מרס-אוקטובר( .ציור  .) 2796טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.
אגמון ומי L.
(ראה שם נרדף)
*  .4התפרחת נראית צדדית :חפי מעטפת  , 2-1דמויי מרצע :החפה
התחתון אשון ,נראה כהמשכו של הגבעול ,אינו עולה באורכו
על אורך התפרחת או עולה רק במקצת .העלים בעלי נדנים
בבסיס הצמח ,חסרי טרפים או חלקם בעלי טרפים קצרים
■=> 5
 . 5הגבעולים גליליים ,גובהם  3-1מ׳ .הגלומות ריסניות.
( 4ר״ש) ביצות ,גדות נחלים .נדיר .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :מערב הנגב :בקעת חולה :עבר הירדן.
& אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 2797טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירו־סיבירי.

אגמון האגם ,. subsp. tabernaemontani (C.C. Gmelin) Syme
*  . 5הגבעולים בעלי  3מקצועות ,גובהם  1.5-0.5מ׳ .הגלומות אינן
ריסניות.
( 4ר״ש) ביצות מלוחות במקצת וגדות נחלים .מצוי .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :השפלה ,מערב הנגב :בקעת
חולה ,בקעת כנרות ,בקעת ים־המלח  :הגולן ,עמון ,מואב.
& מאי-אוקטובר( .ציור  .) 2798טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני,
אירנו־טורני וטרופי.
אגמון החוף ;hrader

בצעוני Eleocharis
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש או חד־שנתיים .הגבעולים
גליליים .העלים חסרי טרף ובעלי נדנים גליליים .התפרחת בעלת
שיבולית יחידה בקצה הגבעול וחסרת חפי־מעטפת .הפרחים דו־
מיניים :יש זיפים תת־שחלתיים .אבקנים  . 3-2צלקות . 3-2
( 4ר״ש) ביצות וקרקעות לחות .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,ערבות הירדן :החרמון ,הגולן,
הגלעד ,עמון.
& מרס-יולי( .ציור  .)2799טיפוס התפוצה  :אירו־סיבירי ,יט־תיכוני
ואירנו־טורני.
Roemer et Schultes
)L.
3צע1ני מצוי
(ראה שם נרדף)

עליעב Fimbristylis
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים הדומים במראם לאגמון .הגבעולים
בסיס הצמח ,על פי רוב בעלי טרפים מפותחים .התפרחת דמוית סוכך (או קרקפת) :חפי־המעטפת
דמויי עלים .השיבוליות בנות פרחים רבים .הפרחים דו־מיניים :זיפים תת־שחלתיים חסרים .אבקנים . 3-1
עמוד־העלי מעובה בבסיסו ונושר לאחר ההבשלה יחד עם הבסיס.
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 . 1רוחב השיבוליות  5-3מ״מ :הגלומות מכוסות בצפיפות שערות
אפורות קצרות .הפרי חלק או מכוסה נקודות זעירות.
( 4ר״ש) קרקעות ביצה .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,שומרון ,הרי יהודה ,מערב
הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,ערבות הירדן ,בקעת ים־
ג.שיבולית המלח ,הערבה :הגולן ,מואב.
{  8אפריל-אוקטובר( .ציור  .) 2800טיפוס התפוצה :טרופי.

2800

עליעב חלוד F. ferruginea (L.) Vahl
* . 1רוחב השיבוליות עד  2מ״מ :הגלומות קירחות .הפרי בעל
צלעות אורך וקווי רוחב .אבקן . 1
( 4ח״ש) בתי־גידול לחים .מצוי .עמק עכו ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח  :הגולן,
הגלעד ,עמון ,מואב ,אדום.
 8sאפריל-אוגוסט( .ציור  .)2801טיפוס התפוצה :יס־תיכוני,
אירנו־טורני וטרופי.

( ?xראה שם נרדף)

 -עליעב מךלןךן F. bisumbellata (Forssk.) Bubani

פואירנה Fuirena
עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים בעלי קנה־שורש (בארץ) .הגב 
עולים בעלי  3מקצועות ,נושאים עלים לכל אורכם .העלים בעלי
נדנים צינוריים וטרפים שטוחים .התפרחת מכבד קיצוני ,חפי־מעטפת
 . 3-2השיבוליות בנות פרחים רבים  :הגלומות מכוסות שערות קצרות
מסתיימות בחוד דמזי מ ל ק .הפרחים דו־מיניים .זיפים תת־שחלתיים
 . 3אבקנים וצלקות — כרגיל .3
( 4ר״ש) קרקע ביצה או קרקע חולית לחה .נדיר .השרון :בקעת
חולה.
 85יולי-ספטמבר( .ציור  .)2802טיפוס התפוצה :ימ־תיכוני ,אפריקה
הטרופית ,דרום אפריקה והודו.

פואיךנה שעירה F. pubescens (Poiret) Kunth
א חיג מא Schoenus
עשבים רב־שנתיים .העלים בעלי נדנים שחרחרים בבסיסם .התפרחת
דמוית קרקפת :חפי־מעטפת  , 2-1התחתון רחב בבסיסו וארוך מהת־
פרחת .השיבוליות בנות  4-1פרחים ,אורכן  12-10מ״מ .הגלומות
חומות־שחרחרות .מרבית הפרחים דו־מיניים :זיפים תת־שחלתיים
 ,4-3ריסניים .הפרי לבן.
( 4ר״ש) בתי־גידול לחים .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
הר הנגב :בקעת חולה :הגולן ,עבר הירדן.
< $אפריל-מאי( .ציור  .)2803טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

JK
A

אחיגימא משחיר S. nigricans L.

8x| .

ג .פרי

מכבד Cladium

עשבים רב־שנתיים גבוהים (  3-1מ׳) בעלי קני־שורש .הגבעולים
חלולים ,נושאי עלים .העלים בעלי טרף שטוח בעל קרין ונדנים
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ארוכים! שפות הטרף והקרין משוננים כמשור .התפרחת מכבד
מורכב ארוך ( 60-20ס״מ) הכולל מכבר קיצוני אחר ומכבדים
צדדיים אחדים בעלי ענפים בלתי שווים באורכם .השיבוליות בנות
 ) 3-( 2פרחים ,אורכן  5-3מ״מ .הפרחים דו־מיניים או אחר מהם
אבקני! אין זיפים תת־שתלתיים.
( 4ר״ש) ביצות ומעיינות .נדיר .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן! עמון.
& אפריל-ספטמכר( .ציור  .)2804טיפוס התפוצה :צפוני — טרופי.
מכבד הבצות C. mariscus (L.) Pohl

ג מא Cyperus
עשבים רב־שנתיים ,לעתים רחוקות חד־שנתיים .הגבעולים אינם חלולים ,כרגיל בעלי עלים בבסיסם.
העלים דמויי סרגל ,בעלי נדנים צינוריים סגורים .התפרחת סוכך ,לפעמים דמויית קרקפת! חפי־המעטפת
דומים לעלים .השיבוליות פחוסות ,בנות פרחים רבים (ציור  .) 2805הפרחים דו־מיניים ,העליונים ביותר
לעתים אבקניים! אין זיפים תת־שחלתיים .אבקנים  3או  2או  . 1עמוד־העלי אינו מעובה בבסיסו ,נשיר.
/ 0.3x
צלקות  2או . 3

.1

*. 1
.2

.3

*.3

.4

מספר הקרנות הראשיות של הסוכך  . 100-30גובה הצמח 5-2
מ׳ .רוחב השיבוליות  1מ״מ.
( 4ר״ש) ביצות ,נחלים ואגמים ,בתוך המים .נריר .השדון!
בקעת חולה (מצוי ושולט בשמורת חולה) ,בקעת כנרות.
 #מאי-אוקטובר( .ציור  ! 2805צילום בעט׳  .)957טיפוס
התפוצה :טרופי.
גמא הפפירוס C. papyrus L .
מספר הקרנות הראשיות של הסוכך קטן יותר או התפרחת
=> 2
השיבוליות ערוכות בשיבולים על ציר ארוך ,השיבולים מ ר
ארכות וצפופות! רו חב השיבולים׳  2-0.5ס״מ ,אורכן גדול
=> 3
בצורה
יותר או ערוכות
=> 5
הגלומות מסתיימות בחוד ארוך.ומרוחקות זו מזו ! השיבוליות
כמעט זקופות לאחר ההבשלה ,צבען חום־אפרפר.
( 4ר״ש) מקומות לחים .נדיר .בקעת ים־המלח (עין־גרי,
צפי ,חמם־אז־זרקה).
& אפריל-יוני( .ציור  .)2806טיפוס התפוצה :טרופי.
גמא צפוף־שבלת C. eleusinoides Kunth
הגלומות חסרות חוד או בעלות חוד קצר מאור ומרועפות
כצבע
ההבשלה ,צבען
=> 4
השיבוליות דמויות ביצה או אזמל ,רוחבן  3-2מ״מ ! הגלומות
שטוחות בגבן ,חסרות קוין ,שפות הגלומות מקופלות פנימה
אחר ההבשלה וחו שפות את צרה של האגוזית הפחוסה־קמורה.
מספר הצלקות  , 2לעתים רחוקות  3בחלק מהפרחים.
( 4ר״ש) גרות נחלים ,בריכות ,תעלות ,ביצות .מצוי .השרון !
עמק יזרעאל! בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
ערבות הירדן ,בקעת ימ־המלח  :הגולן ,מואב.
 #יוני-אוקטובר( .ציור  ! 2807צילום בעט׳  .) 957טיפוס
התפוצה :טרופי.
גימא צפוף  C. alopecuroides Rottb .כ.שיבולית
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השיבוליות מוארכות ,רוחבן  1.5-1מ״מ :הגלומות דמויות
סירה ,בעלות קרין ,מרועפות בצפיפות ,שפות הגלומות אינן
מקופלות כנ״ל .מספר הצלקות . 3
( 4ר״ש) גדות נהרות וביצות .מצוי .חוף הגליל ,חוף הכרמל:
בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
 85אפריל-ספטמבר( .ציור  .)2808טיפוס התפוצה :טרופי.
גמא שופע C. dives Deiile

שים או במגע הרוק

 ) 2( . 5החפה התחתון של המעטפת קצר בהרבה מהתפרחת
■=> 6
 . 5החפה התחתון של המעטפת שווה באורכו לאורך התפרחת
=> 7
או ארוך ממנה
מחיצות רוחב(הניכרות מ ב ח ק כאשר הגב
הגבעולים בעלי
לאורכם) .חפי־המעטפת של
התפרחת כמעט שווים זה לזה ,דמויי קשקשים ,אורכם 1
בקצה חד.
ס״מ ומסתיימים
( 4ר״ש) ביצות .נדיר .עמק עכו ,פלשת :בקעת כנרות,
^ ® * *-2
בקעת בית־שאן.
 85אפריל-ספטמבר( .ציור  .)2809טיפוס התפוצה :טרופי.
גמא הפרקים c . articuiatus L.

א■ * . 6

הגבעולים חסרי מחיצות רוחב ,בעלי  3מקצועות בחלקם
העליון .חפי־המעטפת של התפרחת אינם שווים זה לזה
באורכם ,אורכם  10-4ס״מ.
 4גדות נחלים ,ביצות .נדיר .השרון (נהר הירקון) ,פלשת
(נחל שורק) :בקעת חולה ,בקעת כנרות.
 85מאי-ספטמבר( .ציור  .) 2810טיפוס התפוצה :טרופי.
ג'$א הןךקון c. corymbosus Rottb.

=> 8
( ) 5מספר הצלקות  . 3האגוזית בעלת  3מקצועות
מספר הצלקות  . 2האגוזית פחוסה פחות או יותר ,קמורה
משני צדדיה ,או קמורה בצדה האחד — שטוחה או קעורה
בשני .לעתים רחוקות פרחים יחידים בשיבולית בעלי  3צלקות
•=> 16
העלים אשונים ,מחביי ם .הגבעולים גליליים פחות או יותר
או בעלי  3מקצועות בלתי ברורים .עשבים רב־שנתיים של
חולות הים והמדבר או של מעיינות בבקעת ים־המלח ,גובהם
=> 9
 ) 80-( 50-15ס״מ
העלים שטוחים .הגבעולים בעלי  3מקצועות ברורים פחות או
יותר .עשבים חד־שנתיים או רב־שנתיים של ביצות ובתי־גידול
=» 11
לחים שונים
התפרחת קרקפת כדורית דחוסה .השיבוליות בנות פרחים מע 
טים  :הגלומות ערוכות כשני טורים בלתי ברורים ,התחתונות
ריקות ,גדולות ,אורכן  10-6מ״מ ,רוחבן  5-4מ״מ.
( 4ר״ש) חולות־ים יציבים למחצה ,שדות חול .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :מערב הנגב.
___ n
 $85פברואר-יוני( .ציור  .) 2811טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
capitatus VandeiiiC.
גמא הקךקפת
;ראה שם נרדף)
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*  .9התפרחת קרקפת או סוכך בעל קרנות קצרות .השיבוליות בנות
פרחים מרובים :הגלומות ערוכות בשני טורים ברורים ,שוות
=> 10
פחות או יותר ,קטנות מהנ״ל
 . 10השיבוליות בנות  16-8פרחים ,צבען כצבע הקש .צמחים של
חולות הים או המרבר.
♦ (ר״ש) חולות נודדים בחוף־הים או במדבר .נפוץ בחברת
ידיד־החולות המצוי וגומא מגובב .עמק עכו ,חוף הכרמל,
השרון ,פלשת :צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :אדום.
 $פברואר-יוני( .ציור  .)2812טיפוס התפוצה :מזרח סהרו־
ערבי.
גמא מגבב C. conglomeratus Rottb.

* . 10השיבוליות בנות  40-16פרחים ,פחוסות מאוד ,חומות כמעט:
הגלומות מרועפות בצפיפות .צמחים הגדלים ליד מעיינות
סביב יס־המלח.
♦ (ר״ש) ליד מעיינות חמים .נדיר .חופי יס־המלח :דרום
סיני.
י  $יוני-אוקטובר( .ציור  .) 2813טיפוס התפוצה :סודני.
גמא נאה C. jeminicus Rottb.

 ) 8( . 11רוחב העלים  0 1.5-1״מ .הגלומות מוארכות עד דמויות
ביצה הפוכה ,קטועות בראשן וכעלות קצה קרומי שקוף ,אורך
השיבוליות  20-10מ״מ .גובה הצמח  1.5-1מ׳.
♦ (ר״ש) ביצות .נדיר .השרון.
י  $יולי-אוקטובר( .ציור  .) 2814טיפוס התפוצה :טרופי.
גמא תזב־עלים latifolius Poiret
=־>12
העלים צרים מהנ״ל .הגלומותאינן כנ״ל
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש או שלוחות ופקעות.
התפרחת סוכך פשוט או מורכב .אגודות השיבוליות מאוצבעות
=>13
* . 12עשבים חד־שנתיים .אגודות השיבוליות ערוכות בקרקפות או
=־>14
 . 13עשבים בעלי שלוחות תת קרקעיות דקות המסתיימות בפקעות
חומות דמויות ביצה או מוארכות .צבע השיבוליות חום־
אדמדם ,רוחבן  3-2מ״מ.
♦ (ר״ש) ביצות ,תעלות ,בתי־שלחין ,קרקעות כבדות .נפוץ.
חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה ,צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות
הירדן ,בקעת יפ־המלח ,הערבה :הגולן ,עמון ,אדום.
& פברואר-דצמבר( .ציור  .) 2815טיפוס התפוצה  :ים־תיכוני,
אירנו־טורני וטרופי.
גמא הנקעים C. rotundus L.
* . 13עשבים בעלי קנה־שורש זוחל ,חסרי פקעות .צבע השיבוליות
חוס־אפרפר ,רוחבן  1.5-1מ״מ.
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( 4ר״ש) גרות ,תעלות ובתי־גידול לחים אחרים .נ פ ק.
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,בקעת בית־שאן,
מדבר שומרון ,מדבר יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
& אפריל-אוקטובר( .ציורים  .) 2823 , 2816טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני ,אירנו־טורני וטרופי.
גמא ארך c. longus L.
 ) 12( . 14רוחב השיבוליות  )4 -( 3-2מ״מ :אורך הגלומות 2.5-2
מ״מ :הגלומות בעלות שפה לבנה ,צבען חום ,נוטה לארגמן,
הקרין ירוק ,משני צדדיו  4-3עורקים.
(ר״ש) קרקעות לחות .מצוי.השרון :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,שומרון ,הרי יהודה  :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר
יהודה ,ערבות הירדן ,בקעת יס־המלח :החרמון ,הגולן.
יולי-אוקטובר( .ציוד  .) 2817טיפוס התפוצה :ים־תיכוני
ואירנו־טורני.

I

(

גמא קרח C. glaber L.
* . 14רוחב השיבוליות  1.5-1מ״מ :אורך הגלומות כ־ 1מ״מ
=> 15
 . 15הגלומות עגולות או דמויות כליה ,בעלות שפה לבנה .,אורכן
פחות מ־ 1מ״מ .התפרחת סוכך המורכב משיבוליות ערוכות
’ m
בקרקפות כדוריות צפופות מאור :אורך קרנות הסוכך 5-1
EM״מ .צמחים של צפון .ה א ק.
( 4ח״ש) בתי־גידול לחים מאור (עשב־רע בשרות או ח).
נדיר .בקעת חולה.
י
״
יבולית
 #יוני-אוקטובר( .ציור  .)2818טיפוס התפוצה :סובטרופי
וטרופי.

ג^א דו־אנפין c. difformis L.

,

2

הגלומות דמויות ביצה ,אורכן  1.3-1מ״מ .ה תפרחת אינה
כנ״ל ,אגודות השיבוליות אינן כנ״ל .צמחים נפוצים ברוב
חלקי ה א ק.
( 4ח״ש) מקומות לחים ,גם על קרקעות חול .נ פ ק .עמק
עכו' ,חוף-הכרמל; ה שתן; ■פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל :שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
בקעת חולה ,בקעת כנרות ,מדבר יהודה ,ערבות הי ר ק ,בקעת
יס־המלח ,הערבה :הגולן-',הגלעד ,עמון ,ארום.
&י מאי-רצמבר( .ציותם  .) 2824 , 28 19טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,יס־תיכוני ואירנו־טורני.
גמא חום C.fuscus L.
 ) 7( . 16צרה הרחב של האגחית (שבחיק החפה) מופנה אל ציר
=־> 17
השיבולית
=> 18
* . 16צרה הצר של האגחית מופנה אל ציר השיבולית
התפרחת קרקפת כדורית צפופה מאוד הנישאת בראש הגבעול :
חפי־המעטפת  , 7-3לפחו ת  2מהם ארוכים מהתפרחת .הגלומות
מוארכות ומסתיימות בקצה צר וירוק.
( 4ח״ש) מקומות לחים .מצוי .עמק עכו ,השרון :הגליל
העליון ,הגליל התחתון ,שומרון :בקעת חולה ,בקעת כנרות,
ערבות הירדן :הגולן :עבר הירדן.
& יוני-אוקטובר( .ציור  .)2820טיפוס התפוצה :מזרח ים־
תיכוני ואירנו־טורני.

גמא ננסי C. pygmaeus Rottb.
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* 17התפרחת אינה כנ״ל ונראית כצדדית :חפי־המעטפת (, 2)- 1
התחתון ארוך מהתפרחת .הגלומות דמויות ביצה או עגולות
כמעט.
 #אפריל-ספטמבר( .ציור  .)2821טיפוס התפוצה :ראה
להלן.
מבחינים במין זה בין שני תת־מינים:
א .תת־מין חלקלק ( : subsp. laevigatusציור  .) 2821אורך
השיבוליות  8-5מ״מ ,מספרן רב לעתים קרובות ,צבען כצבע
הקש.
( 4ר״ש) קרקעות חול וביצה מלוחות במקצת .מצוי .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :עמק יזרעאל,
שומרון ,השפלה ,מערב הנגב :בקעת כנרות :עמון.
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ,אירנו־טורני ,סהרו־ערבי וסודני.
ב .תת־מין דל־שבלים subsp. distachyos (All.) Maire et
 : Weillerאורך השיבוליות  20-10מ״מ ,מספרן  5-2בתפרחת:
השיבוליות כפופות לעתים קרובות ,צבען חום־ארגמני או
שחרחר :הגלומות בעלות שפה לבנה צרה ,בראשן חוד קצרצר.
♦ (ר״ש) קרקעות ביצה מלוחות ומעיינות .מצוי ,שולט
בכתמים .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון  :עמק יזרעאל ,שומרון,
צפון הנגב ,מערב הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,בקעת בית־
שאן ,מדבר שומרון ,ערבות הירק ,בקעת ים־המלח ,הערבה:
הגולן ,מזרח עמון.
טיפוס התפוצה :ים־תיכוני ,אירנו־טורני וסהרו־ערבי.
גמא חלקלק C. laevigatus L.
 ) 16( . 18התפרחת סוכך רפה ,אורך קרנות הסוכך  9-3ס״מ .רוחב
השיבוליות  4-3מ״מ .עשב בעל שלוחות ארוכות .רוחב העלים
עד  5מ״מ.
( 4ר״ש) מים ובקרבתם ,גדות נחלים ,ביצות .נדיר .השרון,
פלשת :בקעת חולה ,בקעת כנרות.
 88יוני-ספטמבר( .ציור  .) 2822טיפוס התפוצה :טרופי ודרום
אפריקאי.
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' * . 18התפרחת קרקפת או סוכך בעל קרנות קצרות ביותר .רוחב
השיבוליות  )3-( 2.5-1מ״מ .רוחב העלים עד  3מ״מ
19
 . 19רוחב השיבוליות  1.5-1מ״מ.
♦ (ח״ש או ר״ש) ליד מים .נדיר מאוד .ה שרון(נמצא רק
פעם בברכת־בטיח) אקראי כפי הנראה.
& יולי-ספטמבר( .ציור  .) 2825טיפוס התפוצה :סובטרופי
וטרופי.
גימא רב־עזבליות c. poiystachyos Rottb .

=> 20
* . 19רוחב השיבוליות  ) 3-( 2.5-2מ״מ
 . 20האגוזית עגולה .צבע השיבוליות צהוב חיוור בזמן הפריחה.
♦ (ח״ש או ר״ש) ביצות ומקומות לחים .נדיר ,בקעת חולה :
הגולן.
& יולי-ספטמבר( .ציור  .)2826טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
אירו־סיבירי וטרופי.
גמא צהבהב c. flavescens L.

* . 20האגוזית סגלגלה־מוארכת .צבע השיבוליות חום כמעט בזמן
הפריחה.
♦ (ר״ש או ח״ש) ליד מים .נדיר .השרון :הגליל העליון,
הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות :הגולן.
& יולי־ספטמבר( .ציור  .) 2827טיפוס התפוצה :טרופי ,ים־
תיכוני ואירנו־טורני.
גימא כדורי . flavidus Retz.
(ראה שם נרדף)
ב.שיבולית

I

_

פךיןז Carex

עשבים רב־שנתיים ,חר־ביתיים ,לעתים רחוקות דו־ביתיים .העלים דמויי סרגל ,בעלי קרין :נדני
העלים צינוריים .התפרחת קרקפת ,שיבולת או אשכול :יש חפי־מעטפת .השיבוליות דו־מיניות או
חר־מיניות :השיבוליות הרו־מיניות רומות זו לזו ומכילות כרגיל פרחים אבקניים בקרבת ראש השיבולית
והפרחים העליינייים מתחתם  :השיבוליות החד־מיניות שונות זו מזו — הקיצוניות אבקניות ,הצדדיות
עלייניות כולן או רובן :הגלומות ערוכות בספירלה .הפרחים חד־מיניים ,חסרי זיפים תת־שחלתיים:
הפרחים האבקניים בעלי ( 3)- 2אבקנים :הפרחים העליניים בעלי שחלה הנתונה בתוך חפית מאוחת
שפות ומהווה שקיק .צלקות  , 3-2בולטות מתוך השקיק (ציור  .) 2791אחרי ההבשלה נושר השקיק
עם האגוזית.׳
 . 1השיבוליות דו־מיניות ,אורכן  1.5-0.5ס״מ .הפרחים האבקניים
נמצאים בחלק העליון של השיבולית ,הפרחים העלייניים
=> 2
מתחתם .מספר הצלקות 2
השיבוליות מכילות פרחים אבקניים ופרחים עליניים ,אורכן
עולה על  1.5ס״מ על פי רוב :השיבוליות האבקניות  1או
יותר ,בחלק העליון של התפרחת ,השיבוליות העלייניות בחלק
העליון .מספר הצלקות 5 >= 3
׳  . 2צמחים בעלי קנה־שורש זוחל .אורך התפרחת  3-0.8ס״מ,
=3 >5
צבעה ,לפחו ת אחרי ההבשלה ,חום
צמחים בעלי קנה־שורש קצר .אורך התפרחת 8-3ס״מ ,צבעה
=» 4
ירוק עד חום בהיר
 . 3צמחים נמוכים ,גובהם  ) 20-( 15-5ס״מ ,של בתי־גידול חרבים.
רוחב העלים  2-1מ״מ .אורך התפרחת  1.5-0.8ס״מ ,רוחבה
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כרגיל פחות ממחצית אורכה .השקיק אינו בעל עורקים
בולטים.
♦ (ר״ש) ערבות ,מדבריות וכתות .מצוי ,שולט בכתמים.
פלשת! עמק יזרעאל ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב ,מערב
הנגב ,הר הנגב :בקעת כנרות ,מדבר שומרון ,מדבר יהודה,
ערבות הירדן :הגלעד ,עמון .מואב .אדום.
& ינואר־אפריל( .ציורים  .)2829 , 2828טיפוס התפוצה:
אירנו־טורני.
פךיך הערבות c . pachystyiis j . Gay
צמחים גבוהים יותר ,של קרקעות כבדות לחות .רוחב העלים
 2.5-2מ״מ .אורך התפרחת ( 3-1.5 )- 1ס״מ ,רוחבה .כמחצית
אורכה לפחות .השקיק בעל צלעות ובעל עורקים בולטים
מרובים.
( 4ר״ש) מקומות לחים .נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות ,בקעת ימ־המלח  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר־מאי( .ציור  .) 2830טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

פריך מחלק C. divisa Hudson

( ) 2צמחי חורש ויער .רוחב העלים  )4 -( 3-2מ״מ .אורך
ביצה
 3-2.5מ״מ :השקיק דמוי
10-7
במקור קצר .רוחב התפרחת
מ״מ.
( 4ר״ש) חורש .נדיר .הגליל העליון :בקעת חולה :הגולן,
הגלעד.
& מרס-מאי( .ציור  .)2831טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

פךיך C. divulsa Stokes subsp. leersii (Kneucker) Walo Koch Uhrtri

צמחי ביצות וקרקעות כברות לאורך ערוצי מים .רוחב העלים
מ״מ:
 6-4.5מ״מ ,רוחבו 2.5-2
רוחב
תיים בהדרגה במקור ארוך.
התפרחת גדול כרגיל מהנ״ל.
( 4ר״ש) קרקע כבדה ביצתית .מצוי .חוף הכרמל ,השרון,
פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,בקעת חולה ,בקעת
כנרות :הגולן.
& מרס-מאי( .ציור  .) 2832טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יפ־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)
.5

*. 5
.6

פךיך שחום C. otrubae Podp.

( ) 1אורך השיבוליות העלייניות  1.5-1ס״מ :לפחות 2-1
שיבוליות עלייניות יושבות או כמעט יושבות ומצופפות בבסיס
=> 6
השיבוליות העלייניות ארוכות מהנ״ל ומרוחקות פחות או יותר
=> 7
השיבוליות העלייניות בעלות  5-2פרחים :לעתים קרובות
יוצאות גם מבסיס הצמח  1או יותר שיבוליות עלייניות ארוכות
עוקץ כנוסף לשיבוליות שבחלקו העליון של הגבעול.
( 4ר״ש) בתה .נדיר מאוד .הרי יהודה (מוצא ,מבשרת
ציון).
& אפריל( .ציור  .) 2833טיפוס התפוצה :יס־תיכוני ומערב
אירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

פךיך נמוך C. hallerana Asso
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השיבוליות העלייניות בעלות פרחים מרובים :אין שיבוליות
ארוכות עוקץ היוצאות מבסיס הצמח:
( 4ר״ש) ביצות .מצוי .עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון:
הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת כנרות.
 85אפריל־יוני( .ציור  .)2834טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.

פריך תוח C. extensa Good.
( ) 5השקיק קהה בראשו ומסתיים באופן פתאומי במקור קצר
מאוד :המקור גלילי ,קטוע או מסתיים ב־  2שיניים קצרצרות
=> 8
השקיק חד או מתחדד ומסתיים בהדרגה במקור ארוך שבראשו
=> 9
 2שיניים ברורות
השקיק דמוי ביצה הפוכה בהיקפו ,ריסני או משונשן לאורך
שפתו בחלקו העליון .הגלומות של השיבוליות העלייניות
מוארכות ער דמויות אזמל ,צרות מהשקיק ומסתיימות בחוד
פחוס או במלען.
( 4ר״ש) קרקע ביצתית ,תעלות .נ פ ק .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,עמק יזרעאל :בקעת
בית־שאן :הגלעד.
 85מרס-יולי( .ציור  .) 2835טיפוס התפוצה :יט־תיכוני.

פריך שעיר c. hispida Wind.
השקיק דמוי ביצה או אליפסה בהיקפו ,שפתו בחלקו העליון
אינה ריסנית או משונשנת כנ״ל .הגלומות בשיבוליות העלייניות
דמויות ביצה ומסתיימות בחוד קצרצר ברוב הצמחים.
( 4ר״ש) חורש ובתה .מצוי .הגליל העליון ,הכרמל :הגולן.
 85מרס-מאי( .ציור  .) 2836טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יט־תיכוני ,ואירנו־טורני.

פריך אפךפר תת־מין מחדד
C. flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) Greuter

( )7השיבוליות העלייניות תלויות על עוקצים ארוכים ודקים:
צבע הגלומות בשיבוליות העלייניות ירוק חיוור.
< 4ר״ש) מקומות מיוערים לחים .נדיר .השרון  :בקעת חולה.
 85מרס-יוני( .ציור  .) 2837טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

פךיך גמאי C. pseudocyperus L.
השיבוליות העלייניות זקופות :צבע הגלומות בשיבוליות
<=> 10
העלייניות כצבע הערמון
 . 1הגלומות בשיבוליות העלייניות קצרות מהשקיק ,דמויות ביצה,
מסתיימות בחוד קצרצר באופן פתאומי .חפה־המעטפת,
התחתון לפחות ,בעל נדן תמים .רוחב העלים עד  5מ״מ.
( 4ר״ש) קרקע ביצה ומקומות צל .נ פ ק .עמק עכו ,חוף
הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה,
בקעת כנרות :הגולן ,הגלעד ,עמון.
 85מרס-יוני( .ציור  .) 2838טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יפ־תיכוני ומערב אירנו־טורני.

פריך מרחק C. distans L.

משפחת הגמאיים
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* . 10הגלומות בשיבוליות העלייניות ארוכות כרגיל מהשקיק ,מו
ארכות עד דמויות אזמל ומסתיימות בהדרגה בחוד ירוק ארוך.
חפה־המעטפת חסר נדן או בעל נדן קצר .רוחב העלים עולה
לעתים קרובות על  5מ׳מ.
( 4ר״ש) ביצות ותעלות .נדיר .בקעת חולה.
& אפריל-יוני( .ציור  .) 2839טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
יס־תיכוני ואירנו־טורני.

כריך חד C. acutiformis Ehrh.

מעזפחת הסחלביים

orchidaceae

עשבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש או פקעות־נצר או קנה־שורש .העלים תמימים .התפרחת שיבולת,
אשכול או מכבר .הפרחים בדרך כלל דו־מיניים ,בלתי נכונים ,מגוונים מאוד בצורותיהם ובעלי
התאמות שונות להאבקה .עלי־עטיף  ,6כותרתיים על פי רוב ,ערוכים בשני דורים; שלושת עלי־
העטיף החיצוניים רומים זה לזה :שניים משלושת הפנימיים דומים אף הם זה לזה ועל פי רוב גם
לעלי־העטיף החיצוניים ,אולם קטנים מהם על פי רוב :העלה הפנימי השלישי מהווה שפית אשר
צורתה ,צבעה וגורלה שונים בסוגים ובמינים שונים (ציורים  2856ב 2859 ,ב 2864 ,ב) :השפית משמשת
מקום חניה לחרקים :בבסיס השפית ישנו לפעמים דורבן (ציורים  2852ב 2855 ,ג 2856 ,ב) .הפרח
בעל אבקן אחר (לעתים רחוקות  :) 2המאבק בעל  2לשכות ,בכל לשכה מלוכדים גרגרי האבקה
לגוש המכונה אבקית :האבקית נישאת על עוקץ המכונה זנבון ובבסיסו בלוטה רביקה (ציור )2847
החבויה על פי רוב בתוך כיסון .השחלה תחתית ,ארוכה ודומה לעוקץ הפרח ,שזורה לעתים קרובות:
בראש השחלה נמצא עמודון הנוצר מהתערות האבקנים בעמוד־העלי(ציור  :) 2846הצלקת נמצאת מתחת
למאבק היא דכיקה וקעורה על פי רוב (ציוד  2846כ) .הפרי הלקט בן מגורה אחת וזרעים זעירים ורבים
מאוד .בצמחים בעלי פקעות־שורש יש  2פקעות בזמן הפריחה ,האחת מצטמקת ומתרוקנת מחומרי
המלאי שהיו אגורים בה מלפני שנה ,השנייה מתמלאת בחלקה חומרי מלאי אשר יעמדו לרשות הצמח
בעונה הבאה.
כל מיני המשפחה מוגנים על ידי החוק׳ !
■=»2
הפרחים בעלי דורבן
=>7
הפרחים חסרי דורבן
 . 2צמחים חסדי עלים ירוקים .הגבעול נושא נדני עלים שצבעם נוטה לסגול .צבע הפרחים סגול .צמחים
ספרופיטיים הגדלים על שורשים רקובים בעיקר של אורן ,קטלב ואלון.
=> עמ׳  921שנק Limodorum
■=> 3
* . 2צמחים בעלי עלים ירוקים
=> עמ׳  921מירונית Piatanthera
 . 3השפית אינה מחולקת לאונות ,דמוית רצועה.
ואם תמימה ,הרי אינה רמויתרצועה=*>4
השפית דמוית סרגל ,לולינית בקצה ,אורכה  5-4ס״מ והיא עולה באורכה פי
=> עמ׳  924ךצועית Himantogiossum
כמה על האונות הצדדיות.
=>5
האונה האמצעית של השפית שונה מהנ״ל
 . 5בבסים השפית נמצאות  2בליטות מוארכות מקבילות .הזנבונים של  2האבקיות מחוברים על ידי
בלוטה דביקה יחירה.
=> עט׳  925פן־סךולב Anacamptis
כל ונבון בעל בלוטה רביקה משלו=>6
כנ״ל.
 . 6אורך עלי־העטיף החיצוניים  4-3מ״מ :אורך הדורבן  2-1מ״מ.
=> עט׳  921ניאוטיניאה Neotinea
*  .6עלי־העטיף והדורבן ארוכים מהנ״ל.
=> עט׳  921סחלב Orchis
 ) 1( . 7הפרחים לבנים .קצה השפית צהוב .העלים דמויי סרגל או אזמל.
=> עמ'  920סחלכן Cephalanthera
=>8
הפרחים אינם לבנים
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משפחת הסחלכיים
ארוך מאוד ,המופנה

 4-2.5ס״מ :השפית מחולקת לחלק אחורי עגול ולחלק קדמי
או חום כצבע ערמון.
ארגמן
׳=־> עט׳  925שפתן Serapias
יותר ושונה מהנ״ל=> 9
על עוקץ .השפית מחולקת לחלק אחורי הכפוף פנימה
קנה־שורש .הפרחים נישאים
וחלק קדמי דמוי לב הכפוף כלפי מטה.
=> עמ ׳  920בךח'ךש Epipactis
*  . 9צמחים בעלי פקעות־שורש כדוריות או דמויות ביצה .הפרחים יושבים .השפית שונה מהנ״ל.
=> עט׳  925דבורנית Ophrys

בךחךעז Epipactis
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .הגבעול גבוה ,נושא עלים! העלים העליונים עוברים בהדרגה
לחפים שצבעם ירוק .התפרחת אשכול רפה .עלי־העטיף מפושקים ,שווים כמעט זה לזה באורכם:
השפית חסרת דורבן ומחולקת לחלק בסיסי קעור או דמוי סירה ומפריש צוף ולחלק קדמי רחב יותר,
׳־יייי י,1־ ״ י משולש ומופנה כלפי מטה .אבקיות  , 2חסרות זנבון ומחוברות לבלוטה יחידה.
 . 1צמחים הגדלים ליד מעיינות .עלי הגבעול האמצעיים ארוכים
פי  3לפחות מרוחבם .חלקה הקדמי של השפית מוארך ,צהבהב
ובעל פס רוחב ארגמני.
( 4ר״ש) על יד מעיינות .נדיר .בקעת חולה ,מדבר יהודה,
‘ ע ר בו ת הירדן ,בקעת ים־המלח ,הערבה :הגולן :אדום.
 $3דצמבר-מרס (בבקעת יס־המלח) .אפריל-מאי (בבקעת
חולה)( .ציור  .) 2840טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ואירנו־
טורני.

כן־חיךש גדול E. veratrifolia Boiss. et Hohen.

י2

* . 1צמחים הגדלים בצל החורש .עלי הגבעול האמצעיים דמויי
ביצה ,אורכם גדול לכל היותר פי  2.5מרוחבם .חלקה הקדמי
של השפית דמוי ביצה ,צבעו ירקרק ,ורוד או ארגמני.
( 4ח״ש) חורש .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון :החר
מון ,הגולן.
 $8אפריל-יוני( .ציור  .) 2841טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי,
ים־תיכוני ואירנו־טורני.

(ראה שם נרדף)

כךוזרעי ךחב־עלים E. helleborine (L.) Crantz

סוולבן Cephalanthera
עשבים רב־שנתיים בעלי קנה־שורש .הגבעול נושא עלים .התפרחת
שיבולת רפה מרובת פרחים :החפים עשבוניים .עלי־העטיף לבנים,
נוטים זה לעומת זה וחובקים את השפית ,השפית משונצת באמצעה
ל־  2חלקים :חלקה האחורי קעור ובסיסו עשוי לפעמים כעין שקיק
המקביל לעמודון ,חלקה הקדמי דמוי ביצה ,רחב מאורכו ,מופשל
כלפי מטה ,ובעל  6-4כרבולות צהובות מקבילות לאורך העורקים.
העמודון מוארך וזקוף :גב המאבק מעורה בעמודון ועשוי להתנועע:
אבקיות  , 2חסרות זנבונים ,כל אחת מחולקת ל־ 2אונות.
♦ (ר״ש) צל חורש ויער אורנים :טרה־רוסה ,רנדזינה וקרקעות על
בזלת .נדיר .הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
מרס-מאי( .ציור  : 2842צילום בעט׳  .) 973טיפוס התפוצה:
אירו־סיבירי ,ימ־תיכוני ואירנו־טורני.
סחלבן החוש c. longifolia (L.) Fritsch

משפחת הסחלביים
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$נק Lim odorum
עשבים ספרופיטיים רב־שנתיים ,חסרי עלים ירוקים ,ונ עלי קנה־
שורש ושורשים בשרניים .הגבעול גבוה ,בשרני במקצת ונושא נדני
עלים וחפים שצבעם סגול־ירקרק .התפרחת אשכול דמוי שיבולת;
הפרחים גדולים ,סגולים ,בעלי דורבן .השפית שווה כמעט באורכה
לעלי־העטיף החיצוניים ומחולקת לחלק אחורי משולש וחלק קדמי
דמוי ביצה וקהה .המאבק עשוי להתנועע ,בעל  2לשכות :שתי
האבקיות קשורות לבלוטה יחידה .השחלה אינה שזורה.
( 4ר״ש) יער אורנים ,חורש וגריגה יס־תיכוניים .נדיר .חוף הכרמל :
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :החרמון,
הגולן :עבר הירדן.
י& אפריל־מאי( .ציור  : 2843צילום בעמ׳  .)941טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
שנק החרש L. abortivum (L.) 0 . Swartz

מירוינית Platanthera
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש בלתי מחולקות .עלי הבסיס
מעטים  ) 3-( 2-1ורחבים ,עלי הגבעול קטנים .התפרחת שיבולת
גלילית מרובת פרחים; החפים עשבוניים ,ארוכים .צבע הפרחים
(אצלנו) ירוק־צהכהב .עלי־העטיף שווים כמעט באורכם :השפית
תמימה ,רמוית רצועה ,קהה וירוקה בקצה ,בעלת דורבן ארוך.
השחלה שזורה.
( 4ר״ש) צל חורש! טרה רוסה ,ת חי נ ה וקרקעות על בזלת .נדיר
מאוד .הגליל העליון ; הגולן.
& אפריל-מאי( .ציור  ! 2844צילום בעט׳  .)960טיפוס התפוצה:
מזרח יט־תיכוני.
מידונית סרגלית P. hoimboei Lindb. fil.

ניאוטיניאה Neotinea
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש .עלי הבסיס מעטים ורחבים,
עלי הגבעול קטנים .התפרחת שיבולת קצרה וצפופה ,בעלת פרחים
מרובים; החפים קרומיים .הפרחים קטנים ,בעלי דורבן ,צבעם
ורוד־ארגמן ,לפעמים צהבהב .עלי־העטיף החיצוניים מכונסים יחד
ומהוים כעין קובע ,הפנימיים דמויי סרגל! השפית שטוחה ומחולקת
ל־ 3אונות ,חיוורת במרכזה ובעלת נקודות שצבען ארגמן :הרורבן
קצר מהשחלה .השחלה שזורה.
( 4ר״ש) בתות .נדיר .הגליל העליון ,שומרון ,הרי יהודה ! החרמון.
& אפריל-מאי( .ציור  ; 2845צילום בעט׳  .)973טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
נאוטיניאה תמימה N. maculata (Desf.) Stearn
(ראה שם נרדף)
י

סחלב
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עשבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש דמויות ביצה או כדוריות .העלים בעיקר בבסיס הצמח ; עלי הגבעול
דמויי נדן על פי רוב .התפרחת שיבולת מרובת פרחים ובעלת חפים .הפרחים בעלי דורבן ,צבעם ורוד ,ארגמן
או צהוב ,לעתים רחוקות לבן :עלי־העטיף נוטים זה לעומת זה או מפושקים לצדדים .השפית תמימה
או בעלת  3אונות ,האונה האמצעית מחולקת לעתים קרובות לשתי אונניות .העמודון קצר :המאבק
מעורה בעמורון :האבקיות דמויות אלה :הזנבונים ק צ ת ם! בלוטות  , 2חבויות בתוך הכיסון.
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השפית בעלת  3אונות ברורות :האונה האמצעית גדולה
מהצדריות ומחולקת לפעמים לאונות משנה או אונניות
=> 2
השפית תמימה ,לפעמים חרוקה או משונשנת ,ואם מחולקת
לאונות הרי האונה האמצעית קטנה בהרבה מהצדדיות
=> 9
האונה האמצעית של השפית מחולקת ל־ 2אונניות ובמפ p
=> 3
שביניהן ישנה שן
=־> 6
האונה האמצעית של השפית תמימה או משונשנת
ארוכות לפחותפי 2מרוחבן
של האונה האמצעית
=> 4
5
רחבות מאורכן=<>
האונה האמצעית
אורך השפית  20-15מ״מ ,השפית ורודה ובעלת נקודות
ארגמניות ,לעתים רחוקות לבנה :האונניות חדות :אורך השן
שבין האונניות של האונה האמצעית  3מ״מ או יותר .אורך
הדורבן כמחצית אורך השחלה .עלי הצמח גליים בשפתם.
< 4ר״ש) בתה וחורש :קרקעות טרה־רוסה ו ת חינ ה .נדיר.
הגליל העליון ,הגליל התחתון.
< $אפריל( .ציור  : 2848צילום בעמ׳  .)937טיפוס התפוצה:
ים־תיכוני.
סחלב איטלקי itaiica Poiret .0
אורך השפית אינו עולה על  10מ״מ ,צבעה ארגמן־ורוד או
צהבהב ועליה נקודות וורודות או ארגמניות :האונניות אינן
חדות :אורך השן שבין האונניות של האונה האמצעית כ־1
מ״מ .אורך הדורבן כ־  1/3אורך השחלה .עלי הצמח אינם
גליים בשפתם.
( 4ר״ש) בתה ,גריגה וחורש :קרקעות טרה־רוסה ו ת חינ ה.
נפוץ .חוף הגליל ,עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע :החרמון,
הגולן ,הגלעד ,עמון.
& פברואר-אפריל( .ציור  : 2849צילום בעט׳  .)951טיפוס
ב .שפית ודורבן
התפוצה :מזרח ים־תיכוני.
סחלב הגליל galilaea (Bornm. et M. Schulze) Schlechter .0
( )3צבע הפרחים ארגמן חיוור או ורוד־ארגמני ,לעתים רחוקות
לבן .עלי־העטיף החיצוניים והחפים מחודדים ארוכות או דמויי
מרצע בראשם .התפרחת דמוית חרוט בראשית הפריחה.
( 4ר״ש) בתה ,גריגה ולפעמים חורש :בעיקר על טרה־
רוסה ו ת חינ ה .נ פ ק .השרון  :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגלעד ,עמון.
<&■ מרס־מאי( .ציור  .) 2850טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
סחלב שלש־השנים 0 . tridentata Scop.

*.5

צבע הפרחים ירוק־צהבהב וקצות אונות השפית חומים או
נוטים לארגמן .עלי־העטיף החיצוניים והחפים קהים .התפרחת
גלילית.
( 4ר״ש) בתה וחורש :בעיקר על רנדזינה בהירה .נדיר
מאוד .הגליל העליון ,הכרמל :בקעת חולה :הגלעד ,עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2851צילום בעמ׳  .) 951טיפוס
התפוצה :מזרח ים־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
סחלב נקוד 0 . punctuiata Lindl.

משפחת הסחלביים
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( )2האונה האמצעית של השפית מוארכת ,ארוכה פי  2לערך
מרוחבה .עלי־העטיף החיצוניים מחודדים או מסתיימים בחוד
קצר
=»

*.6

האונה האמצעית של השפית ארוכה כרוחבה או רחבה
מאורכה :עלי־העטיף החיצוניים קהים או חדים
י=>

.7

7

8

אורך האונה האמצעית של השפית כ־ 1ס״מ ; האונות הצדדיות
משוננות כמשור .הרורבן כפוף מאוד ומופנה קדימה.
( 4ר״ש) בתה וגריגה ,בעיקר על כורכר אך גם על טרה־רוסה
ורנרזינה .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון,
פלשת! הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגלעד.
 #אפריל-מאי( .ציור  : 2852צילום בעמ׳  .) 937טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני.

סחלב .קרוע ’ \ ) 0. sancta L.
*.7

אורך האונה האמצעית של השפית  4מ״מ :האונות הצדדיות
חרוקות .הדורבן כפוף במקצת .הפרחים בעלי ריח נעים.
( 4ר״ש) צומח עשבוני על קרקעות כבדות לחות ,קרקע על
גיר מעיינות (טרברטין) ובתה על טרה־רוסה .נדיר .עמק עכו,
השרון :הגליל העליון ,עמק יזרעאל :בקעת חולה :החרמון.
מרס-מאי( .ציור  .)2853טיפוס התפוצה :יס־תיכוני
ואירנו־טורני.

סחלב ריחני coriophora L .0 .

 ) 6 ( . 8השפית רחבה מאורכה ,צבעה אדגמן חיוור וליד בסיסה
יש  6-4נקודות שצבען ארגמן :האונה האמצעית של השפית
רחבה מהצרדיות .הדורבן אינו ארוך מהשחלה ,אופקי כמעט
או פונה כלפי מטה .פתיחת הפרחים מתחילה בראש התפרחת
ונמשכת בכיוון לבסיסה .העלים חסרי כתמים.
( 4ר״ש) בתה ,גריגה וחורש :על פי רוב על טרה־רוסה.
נדיר .הגליל העליון ,הגליל התחתון.
> מרס-אפריל( .ציור  : 2854צילום בעמ׳  .)937טיפוס
83
התפוצה :יפ־תיכוני.
israeiitica Baumann et Dafni.0
סחלב מצןר
(ראה שם נרדף)

*.8

השפית אינה רחבה מאורכה ,צבעה ארגמן(ל ע תי ם רחוקות
לבן) ולאורך אמצעה פזורות נקודות ארגמניות מרובות :האונה
האמצעית של השפית אינה רחבה מהאונות הצדדיות .הדורבן
ארוך מהשחלה ,אופקי או פונה כלפי מעלה .הפריחה בתפרחת
מתחילה מלמטה .העלים על פי רוב בעלי כתמים כהים.
( 4ר״ש) בתה וגריגה ,נפוץ פחות מזה בחורש :קרקע
טרה־רוסה על פי רוב .נפוץ .הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :החרמון ,הגולן ,הגלעד,
עמון.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2855צילום בעט׳  .)937טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני.

סחלב אנטולי anatolica Boiss .0 .

923
0.4X

924

משפחת הסחלביים

2856
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( ) 1הדורבן דמוי שק ,קצר מהשפית ,אורכו גדול לכל היותר
פי  3מרוחבו .השפית דמוית ביצה או עגולה כמעט ,אינה
מחולקת לאונות ,חרוקה בשפתה ,צבעה ארגמן או ורוד הנוטה
לארגמן.
( 4ר״ש) בתות על קרקעות גירניות (רנדזינות) .מצוי .עמק
עכו ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,צפון הנגב :בקעת
חולה ,הגלבוע ,מדבר שומרון :הגולן ,עמון.
 88פברואר-אפריל( .ציור  .)2856טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.
סחלב השקיק saccata Ten .0 .
(ראה שם נרדף)
* .9הדורבן גלילי והולך וצר כלפי קצהו ,אורכו כאורך השפית
או עולה עליו וגדול לפחו ת פי  5מרוחבו
=> 10
 .10צבע הפרחים ארוס־ארגמן .עלי־העטיף(החיצוניים והצדדיים)
בעלי עורקים כהים ברורים  :השפית ארוכה מרוחבה ,שטוחה,
חיוורת יותר באמצעה וכרגיל מנוקדת בנקודות ארגמניות.
צמחי בתה וגריגה ,גובהם  30-10ס״מ.
( 4ר״ש) בתה וגריגה :בעיקר על טרה־רוסה ו ת חי נ ה.
נ פ ק .חוף הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת:
הגליל העליון ,הגליל התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,בקעת כנרות ,הגלבוע:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון ,מואב.
 88פברואר-אפריל( .ציור  : 2857צילום בעמ׳  .)937טיפוס
התפוצה :ים־תיכוני.

סחלב פרפתי papiiionacea L .0 .
* . 10צבע הפרחים ארגמן עמוק ,לעתים רחוקות לבן .עלי־העטיף
חסרי עורקים או בעלי עורקים בלתי ברורים .השפית רחבה
מאורכה ,בעלת אונות בלתי ברורות ,צדדיה כפופים למטה
לאורך הקו האמצעי .צמחי ביצות ובתי־גידול לחים אחרים,
גובהם  70-30ס״מ.
( 4ר״ש) מקומות לחים ,ביצות וגדות נחלים .מצוי .עמק
עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,שומרון ,השפלה  :בקעת חולה ,בקעת
כנרות ,בקעת בית־שאן  :החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
 88פברואר-אפריל( .ציור  : 2858צילום בעט׳  .)937טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני ואירנו־טורני.

סחלב הבצות laxifiora Lam .0 .

ךצועית Himantoglossum
:שבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש גדולות .התפרחת שיבולת
ותכה .הפרחים בעלי דורבן כפוף ,צבעם ירקרק ,או חום־ארגמן.
;שפית בעלת  3אונות :האונות הצדדיות גליות :האונה האמצעית
ורוכה (  5-4ס״מ) ,צרה ,דמוית סרגל ,בעלת  2אונניות חדות וקצרות,
ולילית בראשית הפריחה ופשוקה החוצה אחר כך :שתי האבקיות
:עלות בלוטה יחידה בכיסון .השחלה שזורה.
( 4ר״ש) חורש :על טרה רוסה וקרקע על בזלת .נדיר .הגליל
ועליון ,הגליל התחתון :הגולן :עבר הירדן.
 8tמאי-יוני( .ציור  : 2859צילום בעט׳  .) 940טיפוס התפוצה:
וזרח ים־תיכוני.
ךצועית הגליל H. affine (Boiss.) Schiechter

משפחת הסחלביים
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ב ך ס ח ל ב Anacamptis
עשכים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש כדוריות .העלים צרים וא 
רוכים .התפרחת שיבולת מרובת פרחים .הפרחים ורודים או ורודים
הנוטים לארגמן ,והם בעלי דורבן .עלי־העטיף שווים פחות או יותר
באורכם• ,השפית מחולקת ל־  3אונות שוות כמעט באורכן ,מוארכות
קהות או קטועות בראשן :בבסיס השפית ישנן  2בליטות מוארכות
מקבילות .הדורבן דק ,אורכו כאורך השחלה או ארוך ממנה .שתי
האבקיות בעלות בלוטה יחידה .השחלה שזורה.
♦ (ר״ש) בתה ,גריגה וחורש :בעיקר על טרה רוסה .נפוץ בבתה,
נדיר בגריגה ובחורש .עמק עכו :הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון,
השפלה ,הרי יהודה :הגלבוע :החרמון ,הגלעד ,עמון.
& אפריל-מאי( .ציור  .) 2860טיפוס התפוצה :ים־תיכוני.
3ן־  0חלב צריפי A. pyramidalis (L.) L.C.M. Richard

שפתן Serapias
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש .הגבעול נושא עלים .התפרחת
שיבולת רווחה .הפרחים חסרי דורבן ,צבעם חום ערמוני .עלי־העטיף
החיצוניים זקופים ,דמויי אזמל ,חדים ,בעלי עורקים ומהוים כעין
קובע חד ,הפנימיים רחבים בבסיסם ומחודדים בראשם .השפית
מחולקת לרוחבה לשני חלקים על ידי שנץ ,החלק האחורי מעוגל
תקוף ,ואילו הקדמי ארוך יותר ,דמוי אזמל ,חד ,שעיר ונטוי כלפי
מטה ולאחור .זנבונים  , 2בלוטה  . 1השחלה אינה שזורה.
♦ (ד״ש) בתה ובתי־גידול לחים :על קרקעות שונות .נפוץ .חוף
הגליל ,עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה  :בקעת
חולה ,בקעת בית־שאן ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
& מרס-אפריל( .ציור  : 2861צילום בעמ׳  .)944טיפוס התפוצה:
יס־תיכוני.
שפתן מצוי S. vomeracea (Burm. fil.) Briq.

ךב 1ךנית Ophrys
עשבים רב־שנתיים בעלי פקעות־שורש .העלים מרוכזים בעיקר בבסיס .התפרחת שיבולת מועטת פרחים :
החפים ארוכים על פי רוב מהשחלה .עלי־העטיף מפושקים בדרך כלל :החיצוניים שווים פחות או
יותר ,הפנימיים קטנים יותר :אין דורבן :השפית מפושקת ולעתים קרובות בעלת שני גבנונים ליד
בסיסה ,קטיפנית פרט למרכזה הקירח הבולט לעין והמכונה ״מראה״ .העמודון קצר :כל אבקית בעלת
בלוטה החבויה בתוך כיסון משלה.
 . 1עלי־העטיף הפנימיים דמויי סרגל או אזמל צר ,אורכם 10-6
=> 2
מ״מ
* . 1עלי־העטיף הפנימיים משולשים ,אורכם  4מ״מ לכל היותר
=> 5
 . 2השפית קמורה במידה ניכרת ,תמימה או מחולקת בצדדים
לאונות על ידי מפרצים רדודים ובעלת תוספת קצרה חדה
בראשה :צבע השפית ארגמן כהה או חומ־ארגמן ,במרכזה שני
קווים מקבילים שצבעם כ חלחל כספי.
♦ (ר״ש) בתה ,גריגה וחורש .מצוי .חוף הגליל ,עמק עכו,
חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה :בקעת חולה ,הגלבוע:
החרמון ,הגולן ,הגלעד ,עמון.
פברואר-אפריל( .ציור  : 2862צילום בעט׳  .) 944טיפוס
התפוצה :מזרח יס־תיכוני ואירנו־טורני.
דכותי ת הקטיפה transhyrcana Czernjak .0 .
(ראה שם נרדף)
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* .2השפית שונה מהנ״ל
 . 3לשפית אזור חיצוני רחב ,צהוב וקירח המקיף את חלקה
האמצעי השעיר אשר צבעו חוס־בהיר ירקרק ; אורך עלי־העטיף
הפנימיים  7מ״מ.
♦ (ר״ש) בתה על קרקעות גירניות .מצוי .השרון :הגליל
העליון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה:
הגלבוע :החרמון.
דצמבר-מרס( .ציור  : 2863צילום בעמ׳  .)946טיפוס הת
פוצה :יט־תיכוני.
צהכה
זיבורנית
TS I
▼ •
I

lutea (Gouan) Cav. subsp. galilaea (Fleischm. et Bornm.) Soo .0
*  . 3השפית חסרת אזור צהוב וקירח ,היא מכוסה כולה שערות רכות
ביחוד בחלקה הקדמי
=> 4
 . 4אורך השפית  22-15מ״מ ,צבעה חום כהה או ארגמן־שחרחר:
בבסיס השפית ישנו חריץ בצורת  ,Vמרכזה כחול־מתכתי
מבריק.
♦ (ר״ש) חורש ובתה :על פי רוב על קירטון או חוואר .נדיר
מאור .השרון :הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי
יהודה  :החרמון ,עבר הירדן.
♦ פברואר-אפריל( .ציור  .) 2864טיפוס התפוצה :יס־תיכוני.

דבורנית כחלחלה iricoior Desf .0 .
*  .4ארוך השפית אינו עולה על  15מ״מ ,צבעה ארגמן־חום כהה '"
או חום־ירקרק :בבסיס השפית אין ח ר ק בצורת  ,Vמרכזה^אינו
0.8x
כנ״ל.
♦ (ר״ש) בעיקר בתה על טרה־רוסה .נ פ ק .הגליל העליון,
הגליל התחתון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :הגלבוע :החרמון,
הגלעד.
& דצמבר-מרס( .ציור  : 2865צילום בעמ׳  .)944טיפוס הת
פוצה :מזרח יס־תיכוני.
ךב1ךנית שחמה fleischmannii Hayek .0
(ראה שם נרדף)

 ) 1( . 5השפית מחולקת עמוקות ל־ 3אונות ובעלת מ פ ק רחב בין
האונה האמצעית לבין כל אחת מהאונות הצדדיות
=> 6
*  . 5השפית אינה מחולקת או מחולקת רדודות ל־  3אונות
=> 7
 .6התוספת שבקצה השפית ארוכה מרוחבה ומופנית לאחור :צבע
עלי־העטיף החיצוניים ורוד או ארגמן ,אורכם  ) 20-( 16-12מ״מ.
♦ (ר״ש) חורש ובתה ,נדיר מאוד .חוף הגליל ,עמק עכו:
הגליל העליון ,הכרמל ,שומרון ,הרי יהודה :בקעת חולה,
הגלבוע :החרמון ,הגלעד.
& מרס־אפריל( .ציור  .) 2866טיפוס התפוצה :אירו־סיבירי
ויס־תיכוני.

דבותית הךב1ךה 0. apifera Hudson
*  . 6התוספת שבקצה השפית רחבה מאורנה .עלי־העטיף החיצוניים
ירוקים או לבנים ,אורכם אינו עולה על  10מ״מ.

משפחת הסחלביים
♦ (ר״ש) בתה וחורש :קרקעות שונות .נפוץ .חוף הגליל,
עמק עכו ,חוף הכרמל ,השרון ,פלשת :הגליל העליון ,הגליל
התחתון ,עמק יזרעאל ,הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה,
צפון הנגב ,הר הנגב :בקעת חולה ,הגלבוע ,מדבר יהודה:
החרמון ,הגולן.
& ינואר-אפריל( .ציורים  : 2870 , 2867צילום בעמ׳ .)944
טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני ומערב אירנו־טורני.
(ראה שם נרדף)
ך ( 3מי ת דינסמ1ר carmeli Fleischm. et Bornm. subsp. carmeli .0
 ) 5( . 7אורך השפית  9-7מ״מ :עלי־העטיף החיצוניים ירוקים
חיוורים או לבנבנים ובעלי עורקים ירוקים .אורך עלי־העטיף
הפנימיים  3-2מ״מ.
♦ (ר״ש) חורש ובתה :על פי רוב על טרה־רוסה .נריר (נ פ ק
יותר על הר הכרמל) .עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון,
הכרמל ,שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
♦ פכרואר-מרס — דרומה מהכרמל :אפריל-מאי — צפונה
ממנו( .ציור  .) 2868טיפוס התפוצה :מזרח יס־תיכוני.
ך13ךנית נאה bommuelleri M. Schulze .0
*  . 7אורך השפית  15-11מ״מ :צבע עלי־העטיף החיצוניים ודוד או
ארגמן בהיר :אורך עלי־העטיף הפנימיים  4מ״מ.
( +ר״ש) חורש ובתה :על פי רוב על טרה־רוסה .נ די ר( נ פ ק
יותר בכרמל) .עמק עכו :הגליל העליון ,הגליל התחתון ,הכרמל,
שומרון ,השפלה ,הרי יהודה ,הגלבוע :החרמון ,הגולן.
& .אפריל-מאי( .ציור \: 2869צילום כעמ׳  .) 931טיפוס הת
פוצה :מזרח ים־תיכוני.
צורות מעבר בין דבורנית נאה ודבותית גדולה ולפעמים בני
כלאים בין שני המינים נמצאו ונחקרו על ידי ג .נאמן.
דבורנית גדולה fuciflora (F.w.Schmidt) Moench .0
(ראה שם נרדף)

0.4X

927

928

צילומי צמחים
ערוכים לפי צבע פרחים או פירות
הצילומים בקטע זה של הספר נועדו להדגשת קווי האופי הצורתיים (מורפולוגיים)
המייחדים כל מין ומין .על כן במקרים מיוחדים (כמו למשל בתליקטרון הערבות ,בעמ׳
 )449אף אם חלק מהתמונה לא היה ממוקד (  )in focusבחרנו בתמונה על מנת להדגים
את ייחודו של הצמח הנדיר .במקרים רבים נראים בתמונה קצות אצבעות המשמשים
כקנה מידה (ראה פךרוךית בעט׳  .)959הצבעים קשים מאוד לקביעה במקרים רבים.
לא כל בני האדם רואים את הצבעים באופן שווה ותכונה זאת שניתנת כביכול לביטוי
אובייקטיבי מושפעת מאוד מהבדלים אישיים .השתדלנו על כן לבחור קבוצות צבעים
מועטות וצירפנו למשל ורוד עם סגול .לעתים דרך הפיתוח של התמונה משפיעה גם
היא על איכות הצבעים המתקבלים בתצלום .אנו מתנצלים מראש על מספר מקרים
מועט בו הקורא מצא הבדלי צבע בין הצמח שבידו ובין התמונה אשר התאימה
בצורת אברי הצמח באופן מלא אך צבעי הכותרת היו שונים במעט .התמונות ערוכות
על פי צבעים ובתוך כל קבוצת צבע על פי סדר האלף-בית של שמות הצמחים
בעברית .קנה המידה של התצלום מסומן ליד מרבית התמונות .לא צויין קנה המידה
ליד עצים שקשה להעריך את מידת הקטנתם.
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תיקוני שגיאות וה שמטות
עמי1
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מל מט ה

כתוב

צ״ל

23

16

X

ציור 64

ציור 73
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X

ציור 73
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X

ציורים  5 ,318ב2
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X
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4

X

הוסף  4שורות:

35
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הק שק ש ה ת ח תון העוטף א ת הפר ח ב מ ש פ ח ת הדגניים
 1806ג

 1806ד
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7

X
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X
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X
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5

X

ד .פ טו ט ר ת
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55

1

X

131 130 129

129 130 131

57

1

X

הו ס ף :ב מ פ ת ח ל הגד ר ת ה מ ש פ חו ת ,עמ׳  58מס  4 ,מגיעים
ל מ שפ׳ הפרפרניי ם; ל מרו ת ה כ תו ב
ב־  * 4חזרנו ב מ פ ת ח קב׳  10שב ע ם׳  63ובע מ׳  67על ת כונ ה
זו מ תוך רצון ל ה ק ל על הקורא
ה מ ת חיל ב הג דר ה.

60

4

X

מפורקים לפר קי ם

עשויים פרקים

60

7

X

מפורקים

עשויים פרקים

60

10

X
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על פני המים

60

12

X

מורכ ב מ ה רב ה

מורכ ב מג ב עולים

60

14

X

מור כ ב מזוגו ת

61

21

62

2

62

19

עדינים ו מ ה רב ה
מורכ ב מקני־ שור ש
הנו שאים זוגו ת
X

מ ע ל ה מי ם.

מ ע ל המים ( ח ל ק ם
שייכים ל שרכים).

X
X

63

12

X

66

23

X

66

20

67

23

X

עמ׳ 204

עמ ׳ 203

כל פי ב סי סו

כל פי בסי ס ם

18 4-

X

19 4-

ה עלי ם פ שו טי ם או מור כבי ם

העלי ם לא מ או צ ב עי ם;

אך ל א מ או צב עים

הם פ שוטים או מור כבי ם

ב שרון.

ב שפ ל ה.

393

390

68

17

X

393

390

69

14

X

עט׳ 422

ע ט׳ 426

69

23

X

עט׳ 196

עט׳ 96

69

32

X

עמ׳ 296

עמ׳ 269

69

11

X
X

 69בין  8ל־ 9

62 4-

 61 4-א׳

הוסף ל מ פ ת ח 61 :א .הגז ע אדום ,קלי פ תו נו שרת מדי שנה
ואז הגזע ירוק ב כ ת מי ם .הפ רי עסיסי אדום ו תו כו צ הו ב.
 4-ע מ  498 /מ ש  ,האבר שיים

E ricacea e

*  61א .צב ע הגזע ירוק או חו ם ,ה ק ליפ ה אינה נו שרת כנ״ל,
הפרי הל ק ט או הפרי עסיסי לבן או כ תו ם
74

2

74

11

74

6

X
X
X

עמ ׳ 422

עט׳ 426

עמ׳ 280

עט׳ 123

עמ׳ 393

עמ׳ 390

62 4 -

תיקוני שגיאות ו ה ש מ טו ת

978
74

21

X

X

ע מ' 280

ע מ' 123

75

31

X

X

ע מ ׳ 393
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21

X

X
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76

21

X

א שליי ם

א ש ליי ם

78

19

X

ה מ פ ת ח ל ק בו צ ה מ ם׳  9מ ש תנ ה כ ד ל ק מן:

T a m a ric a c e a e
4 4-

* . 1מ ס פ ר ה א ב קני ם כ מ ס פ ר אונו ת ה כו ת ר ת
 . 2ה פ רי ה ל ק ט רב ז ר עי ם ,ע מו ד ־ ה ע לי ני ש א ב ר א שו.

— 4ע מ׳  594מ ש׳ ה ל עני תיי ם S c ro p h u la ria c e a e
*  . 2ה פ רי בן  4-1א גוזיו ת ח ד ־ז ר עיו ת; ע מו ד ־ ה ע לי עו ל ה מ בין ה א גוזיו ת
3 4-

או ב ר א שן
 . 3ה ע לי ם מ סו רגי ם בד ר ך כ ל ל ו א ם נג דיי ם ה רי מ ס פ ר ה א ב קני ם 5
ו ה ם ע רו כי ם ב צו ר ת ח רו ט.

B o ra g in a c e a e

— 4ע מ׳  525מ ש׳ הזי פניי ם
*  . 3ה ע לי ם נג דיי ם .מ ס פ ר ה א ב קני ם  4או . 2

— 4ע ט׳  550מ ש׳ ה ש פ תניי ם

L a b ia ta e

 ) 1( . 4ט פי לי שו ר ש ח ס רי כ לו רו פי ל .ה כו ת ר ת דו ־ ש פ תני ת .ה פ רי ה ל ק ט.
הז ר עי ם מ רו בי ם ו ש עי רי ם.
 4-ע מ׳  617מ ש׳ ה ע ל ק תיי ם

O ro b a n c h a c e a e
5 4-

*  . 4צ מ חי ם י רוקי ם
 . 5ה ת פ ר ח ת ק ר ק פ ת ע טו פ ה ב ע לי ־ מ ע ט פ ת .בני־ שי ח ה ג ד לי ם ב ס ל עי ם
ב מ ד ב ריו ת או ע ל חו ל  -ח מ ר ה ב מי שו ר ה חו ף .צ ב ע ה כו ת ר ת כ חו ל או
סגו ל־ כ חו ל .ה פ רי א גוזי ת ח ד -ז ר עי ת.
 4-ע מ׳  621מ ש׳ הג לני תיי ם

G lo b u la ria c e a e

*  . 5ה ת פ ר ח ת אינ ה ק ר ק פ ת .מ ס פ ר הז ר עי ם ב פ רי  2או יו ת ר ,ו א ם
6 4-

ה ת פ ר ח ת ק ר ק פ ת אזי צ ב ע ה כו ת ר ת ו בי ת  -ה גי דו ל שוני ם
 . 6ה פ רי אינו ה ל ק ט ,נ פ רד ל־  4־ 1אגוזיו ת.
 4-ע מ׳  547מ ש׳ הו ר כניי ם

V e rb e n a c e a e
7 4-

*  . 6ה פ רי ה ל ק ט ב ע ל  2 , 4או ה ר ב ה ז ר עי ם
 . 7ה ה ל ק ט ב ע ל  ( 2ל ע תי ם ר חו קו ת מ א ו ד  ) 4ז ר עי ם .ה ח פי ם קו צניי ם.
 4-ע ט׳  621מ ש׳ ה קו צי ציי ם

ע לי ה ג ב עו ל נג דיי ם.

A c a n th a c e a e

*  . 7ה ה ל ק ט ב ע ל ז ר עי ם ר בי ם .ה ח פי ם אינ ם קו צניי ם .ע לי ה ג ב עו ל
8 4-

נג דיי ם או מ סו רגי ם
 . 8אב קני ם  . 5ה ה ל ק ט כ לו א ב תו ך הג בי ע ונ פ ת ח ע ל י די מ כ ס ה.

 4ע מ׳  587מ ש׳ ה סו לניי ם S o la n a c e a e*  . 8א ב קני ם  . 4ה ה ל ק ט אינו נ פ ת ח ע ל י די מ כ ס ה ו שונ ה מ ה נ ״ ל.
— 4ע ט׳  594מ ש׳ ה ל עני תיי ם S c ro p h u la ria c e a e
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X
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X
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115
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X

 9מ ״ מ.
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X
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דנ א ו ציו ר  2907ב כ ר ך ה ה ש ל מו ת ,ע מ׳ . 17
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24

X
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X
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X
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ל ה ח לי ף ה מ פ ת ח כ ד ל ק מן:
 . 1קו ט ר הז ר עי ם ק טן מ־  0.8מ ״ מ ,צ ב ע ם חו פ  -צ הו ב ב הי ר.
א ב קני ם  . 3-1או ר ך ע לי  -ה ג בי ע  5-2מ ״ ם .ע לי -ה כו ת ר ת ח ס רי ם או
או רכ ם כ ח צי מ או ר ך ה ג בי ע .ל או ר ך ה ג ב עו ל י ש טו ר א ח ד ש ל
ש ע רו ת .ה כנ ס כ אן א ת ה מי ד ע ע ל ב תי ה גי דו ל ו ה ת פו צ ה ש א ח רי
שו ר ה  23ב מג די ר.

כו כ בי ת חו ר ת S. p a llid a (D u m o rt.) P ir e
* . 1קו ט ר הז ר עי ם  1.3-0.8מ ״ מ .או ר ך ע לי -ה כו ת ר ת ל פ חו ת כ או ר ך
ע לי -הג בי ע

2 4-

 . 2ה ג ב עו ל קי ר ח ל כ ל או ר כו .מ ס פ ר ה א ב קני ם . 5-2
כו כ בי ת מ צוי ה ת ת  -מין א לי עז רי S . m e d ia (L .) V ill. su b sp . e lie z ri (E ig ) Z o h a r y
*  . 2ח ל קו ה ע ליון ש ל ה ג ב עו ל מ כו ס ה ש ע רו ת או ב ע ל טו ר א ח ד ש ל
ש ע רו ת .א ב קני ם 10-5

4-

3

 . 3ח ל קו ה ע ליון ש ל ה ג ב עו ל מ כו ס ה ש ע רו ת .או רך הג בי ע  5 .6 -5 .4מ ״ מ .
ע לי -ה כו ת ר ת א רו כי ם מ ה ג בי ע ( .ח״ ש) מ קו מו ת ל חי ם ב צ ל ע צי ם .
נדיר .הג לי ל ה ע ליון ,הג לי ל

ה ת ח תון ,ה כ ר מ ל ,ה רי י הו ד ה! ב ק ע ת

חו ל ה ,ב ק ע ת כנ רו ת! הגו לן ,מו א ב.
S te lla ria c u p a n ia n a ( J o r d a n & F o u r r.) B eg u in o

כו כ בי ת ג דו ל ה

] ה ש ם הנ ר ד ף = [S. m e d ia (L.) V ill. su b sp . p o stii H o m b o e
»  . 3ח ל קו ה ע ליון ש ל ה ג ב עו ל ב ע ל טו ר א ח ד ש ל ש ע רו ת .או ר ך
הג בי ע  5-3מ ״ מ .או ר ך ע לי -ה כו ת ר ת כ או ר ך ע לי  -ה ג בי ע .קו ט ר
הז ר עי ם  1.3-0.8מ ״ מ צ ב ע ם חו פ -א רו ם כ ה ה.
כו כ בי ת מ צוי ה ת ת  -מין טי פו סי S . m e d ia (L .) V ill. su b sp . m e d ia
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* a5 2

א ת ה ג ב עו ל

 -מ ל קו ל מי ה

M a lc o lm ia 4

252

253

705

703

225

1

X

.(690

 .) 690צ מ חי ם ח ד -שנ תיי ם ו א ם

225

3

X

ב כ ל מ גו ר ה

X

ר ב -שנ תיי ם כו ת ר ת ם צ הו ב ה.
ב כ ל מ גו ר ה או ל ע תי ם נ די רו ת
ב שני טו רי ם ו אז א ל ה צ מ חי ם

תיקוני שגי או ת ו ה ש מ טו ת

980

רב שנ תיי ם ש ל פ לגי מי ם
ש כו ת ר ת ם ל בנ ה.
4

X

235

234

226

24

X

235

234

226
230

7

 2קרניים ב ר א שו ו 3 -צ ל עו ת

 2ק ריני ם ל או ר כו ו־  3צ ל עו ת

X

בין ה ק רניי ם.

בין ה ק ר מי ם.

241

22

ה צ מ ח הו א מ ת פ ש קי ם

ה צ מ ח מ ת פ ש קי ם

242

3

X

ו ש בי ם

יו ש בי ם

X

243

18

X

.(637

243

3

X

 ; 639צילו ם ב ע ט׳ .) 929

245

3

X

ע מ ׳ 976

248

 ; 637צי לו ם ב ע ט׳ .) 929
.(639
ע מ ׳ 934

24

X

הו ס ף (ר אה ש ם נ רדף)

265

12

X

הו ס ף (ר אה ש ם נ רדף)

267

22

X

-ז ר עיי ם ; ה מ קו ר ח ס ר ז ר עי ם .

-ז ר עיי ם.

270

3

ח ״ש

ש,

274

2

X

.8-3

 . 8-3ה ש ח ל ה ע לי ת.

278

4

X

צו רי ת חו ר ת

צו רי ת ב לו טי ת

278

4

X

S. pallidum MB.

278

4

X

281

16

X

281

17

X

 . 10ה ע לי ם מ חו ל קי ם...

281

22-24

X

*  . 10ה ע לי ם ב ע לי ו כו׳

X

צו רי ת חו ר ת הי א צ מ ח ר ב־ שנ תי
הג ד ל ב תו ר כי ה ,ב מו ר דו ת לי ם
ה ש חו ר
S . ru b e n s L .

הו ס ף( :ראה ש ם נ רדף)
11 4-

־*> 12
 . 10ה ת פ ר ח ת סו כ ך .ה ע לי ם
מ חו ל קי ם...
*  . 10ה ת פ ר ח ת א ש כו ל ד מוי
סו כך .קו ט ר
ה פ ר ח  15-10מ ״ מ

114-

 . 11ה ע ל ה ד מוי י ת ד ר ח ב ב ר א שו ו מ חו ל ק ל או נו ת ע מו קו ת ע ל פי
רוב ,מ צ ט ר ר ב ה ד ר ג ה כ ל פי ב סי סו ( ציו רי ם  .) 770-768ה פ רי
 4-ע מ׳  287עז ר ר C ra ta e g u s

ה ב ש ל צ הו ב או א דו ם.

*  . 1 1ה ע ל ה מ חו ל ק  -מנו צ ה ,ה אונו ת ע מו קו ת ו מ שוננו ת ב ש פ תן :
בסים ה ט ר ף ד מוי ל ב או י ש ר א ך אינו מ צ ט ר ר כ ל פי ב סי סו.
 4-ע ט׳  286בן -חז ר ר S o rb u s

ה פ רי ה ב ש ל חו ם.
281

24

X

.) 11( 9

. ) 12( 9

281

24

X

12 4-

13 4-

281

25

X

281

25

X

*.11
14 4-

*.12
15 4-

281

26

X

.12

.13

281

29

X

*.12

*.13

281

30

X

281

31

X

.13

.14

. 13 4-

281

34

X

*.13

*.14

281

34

X

ה ב ש ל חו ם

הב של צ ה ב הב

281

37

X

. ) 14( 11

. ) 15( 12

־. 14 4

281

39

X

*.14

*.15

281

39

X

154-

164-

281

40

X

.15

.16

281

6

*.15

*.16

286

מ שו ר ה  8מ ל מ ט ה ו ע ד שו ר ה  3מ ל מ ט ה ,ב מ קו ם ה ט כ ס ט ה קיי ם ה ח ל ף ל ט כ ס ט ה ב א:

X

עצים או שיחים נשירים בלתי קוצניים .העלים פ שוטים ,מחולקיס־מנוצים

תיקוני שגיאות והשמטות

981

ומשוננים או דמויי ביצה ומשוננים ! קרחים וירוקים בצדם העליון
וקרחים וירוקים או לבידים ומלבינים בצדם התחתון .הפרחים
ערוכים באשכול דמוי סוכך .אונות הגביע משולשות .עלי־הכותרת
לבנים .אבקנים  . 20-15השחלה תחתית או תחתית למחצה .הפרי
הבשל חום או צהבהב ,אורכו  20-10מ״מ.
 . 1העלים דמויי ביצה ומשוננים ,לבידים ומלבינים בצדם התחתון .
צבע הפרי הבשל צהבהב ,אורכו כ 10-מ״מ.
הוסף מתחת לשורה  1מלמטה :
* . 1העלים מחולקים-מנוצים ,קרחים משני הצדדים .צבע הפרי הבשל חום,
אורכו  12-20מ״מ.

286

♦ (ע׳ או ש׳) מו ר דו ת טר שיים! ח ם  1400-2000מ׳ .נפו ץ .ה ח ר מון.

• מאי .טיפוס התפוצה :אירו-סיבירי.
בן-חזרד רפואי S. torminalis (L.) Crantz
287

5

X

ה תפ ר חו ת ד מויו ת סו כך

ה ת פ ר ח ת סו כ ך

287

28

X

או ק טו ב ר־נו ב מ ב ר! פירו ת:

מרס־ אפ ריל; פי רו ת:

288

6

X

מ שול שות .הגבי ע שעיר.

מ שול שות.

292

19

X

A. gerrardii etc

A. pachyceras O. Schwartz

294

3

789

788

295

15

אוגוסט( .ציור  .) 788טיפוס

אוגו ס ט .טיפוס

296

16

X

305

304

אורך הסיר ה כאורך ה מפר ש

ה מפר ש ארוך מ הסיר ה

X
X

298

9

X

299

6

X

4-

47

299

8

X

4-

46

299

11

X

300

־46 4
4-

47

עמ׳ 334

ענ 332 7

3

X

עמ 228 ,

עט׳ 308

300

5

X

עמ' 334

ע מ' 332

300

7

X

עמ' 228

עט 308 ,

313

15

X

734

834

316

10

X

)(12

)(13

316

21

X

 845כ

 845ג

324

17

X

אחרי ״חסרים״ הוסף ־ יש הרואים בזוג ה על עלי ם ה ת ח תוני ם

328

27

X

340

15

שבבסיס ה פ טו ט ר ת עלי-לוו אי.
דמויי ב לו ט ה .ה ת פ ר ח ת

דמויי ב לו ט ה .יש הרואים
בזוג ה על עלי ם ה ת ח תוני ם
שבבסיס ה פ טו ט ר ת עלי־לוו אי.
התפרחת

342

11

346

1

349

9

תיכוני.

X
X
X

תי כוני( אנ ד מי).

הוסף (ראה שם נרדף)
)(1

)(2

(L.) B artal

(L.) L.

369

11

X

תיכוני.

תי כוני( אנ ר מי).

375

14

X

blepharicarpus

blepharicarpos

X

הוסף( :ראה שם נרדף)

lineatus Plitmann et Heyn

ilitmannii Greuter et Burdet

X

375

14

377

7

X

379

2

X

רוב.

רוב .ש פ ת ה על ע ל ת מי מ ה.

379

7

X

(ציור  ; 1080צילום ב ע מ ) 929 ,

ה עבר ל שור ה 18

379

18

X

(ציור .) 1081

(ציורים  ; 1081 , 1080צילום

379

13

X

רוב.

רוב ,ש פ ת ה על ע ל מ שוננ ת.

380

9

X

גדי.

גדי ומעיין ליד א־צאפי(ירדן).

385

1

X

ארוכות,

ארוכות (ציור ,) 1098

385

3

X

ה מ קור (ציור ) 1098

ה מ קור

בע ט' ) 929

תי קוני ש גי או ת ו ה ש מ ט ו ת

982
387

15

X

 1107ב .פ רו ד ה X 0 .3

 1107ב .פ רו ד ה X 2

387

31

X

 1109ב .פ רו ד ה X 0 .8

 1109ב .פ רו ד ה X 1 .6

390

10

X

ה ע לי ם נגדיי ם,

ה ע לי ם נג דיי ם ע ל פי רוב,

392

מ פ ה ע ליונ ה

ז צני ה מז ר חי ת ־ הו ר ד נ קו ד ה ש ל צ פון הנג ב

394

11

X

מ ח ק א ת ה ק ט ע ; :צי לו ם ב ע מ׳ 366

394

2

X

מ ח ק א ת ה ק ט ע ; :צי לו ם ב ע ט׳ 365

396

28

399

10

409

12

X

426

24

X

X

ש עי רי ם ב צ עי רו ת ם ש עי רי ם ו ב ע לי ע לי -לו אי ב צ עי רו ת ם
X

ש ל  . 5ה פ רי ה ל ק ט

של  . 5ה ש ח ל ה ע לי ת ב ת 3
מגו רו ת ב ד ר ך כ ל ל .הפ רי
הלקט

מ רו ש תי ם או

מ רו ש תי ם ,ב ע לי ח רי צי או ר ך או

הו ס ף מ ש פ ח ת הג פניי ם  V ita c e a eוכן גפץ היערות V itis sy lv estris G m e lin
הג ד ל ה בר ב ב ק ע ת חו ל ה ב ב תי ־ גי דו ל ל חי ם וני כ ר ת ב או כ לו סיו ת
ב הן  50%מ ה צ מ חי ם ה ם נ ק בו ת ו  50%זכ רי ם

429

12

ק רב ת מ עיינו ת

( ש׳) ק ר ב ת מ עיינו ת

440

16

X

פ ל ש ת.

ה ש פ ל ה.

440

19

X

.1984

 1984ב ש ד ה מ ש ה.

445

בין  8לx 9

445

בין  19ל  20מ ל מ ע ל ה
11

463

1

462

X

הו ס ף  :ב או כ לו סיו ת הנ ג ב ב ע ל מי קו ריז ה ע ם כ מ הין
הו ס ף  :ב ע ל מי קו ריז ה ע ם כ מ הין ; גו פי פ רי ב שני ם ג שו מו ת

X

ע מ 717 ,

ע מ 491 ,

X

ע ט' 863

ע ט׳ 482

469

1

X

Boiss. et Blanche

Boiss. et Balansa

483

3

X

.(1400

(  ; 1400צי לו ם ב ע ט׳ .) 953

502

12

X

a n g u stifo liu m

n a rb o n e n se M ille r

502

1

X

O. Kuntze

Chaz.

514

16

X

521

516

X

514

18

516

521

519

18

X

Peter

Haller fil.

520

28

X

 25-20מ״ מ.

 25-20מ״ מ ,לעתים  17-15מ״מ.

524

6

X

יוני.

מ ח ק שו ר ה זו.

524

8

X

וג ריג ה.

וג ריג ה .מ צוי.

542

11

X

543

11

546

20

X
X

 10ס ״ מ

 10מ ״ מ

Willd.

Sprengel

הו ר מו צ קי ה מ גו ב ב ת נ ח ש ב ת כיו ם כ ל שו ך פ ר מ גו ב ב ת .ה מין ה ק רו ב
ביו ת ר הו א ל ש ו ך פ ר נג בי ת הנז כ ר בכ ר ך ה ה ש ל מו ת ב ע מ ו ד . 15

548

3

X

934

935

550

7

X

558

583

553

13

X

chamaepytis

555

15

X

ה ח ר מון.

556

בין  8לX 9

556

5

chamaepitys
ה ש רון; ה ח ר מון.

הו ס ף  :ב א דו ם ו ב מו א ב נ תג ל ה ת ת  -מין י רדני ש ל ג ב עו ליו גון
חו מ ־ א ד מ ד ם ב עו ד ש ב ד רו ם הנ ג ב ו ה ע ר ב ה מ צוי ת ת ־ ה מין
ה טי פו סי ש ג ב עו ליו ל בני ם.
X

עו ר קי ם ,דו -ש פ תני כ מ ע ט
דו -ש פ תני כ מ ע ט .ה כו ת ר ת

עו ר קי ם ו־  5אונו ת ,ה ש פ ה
ה ע ליונ ה ב ת  5אונו ת,
ה ת ח תונ ה כ ת  2אונו ת.
ה כו ת ר ת

576

4

X

942

943

580

14

X

תיכוניי ם.

תי כוניי ם .צ מ חי ם י רוקי ם

580

7

X

ה מ פ ת ח מ ש תנ ה ,ה ח ל ף שו רו ת  7ע ד  2מ ל מ ט ה ב שו רו ת:

כ הי ם ב ע לי זי פי ם ד לי לי ם
ו ש ע רו ת ב לו טיו ת
* . 1בני־ שי ח מ ד ב ריי ם מ ל ביני פ ־ מ א פי די ם ,מ כו סי ם ב צ פי פו ת ב ש ע רו ת
ל בנו ת א ש ר ביני הן מ צויו ת ש ע רו ת ב לו טיו ת יו ש בו ת ג דו לו ת

2 4-

תיקוני שגיאות ו ה ש מ טו ת

983

 . 2צ מ חי ם ה מ צויי ם רק ב מ ד ב ר י הו ד ה .ה ת פ ר חו ת צ פו פו ת (  1728ב),
ה ש ע רו ת מ פו ש קו ת ו ר א שן אינו כ פו ף .או רך הג בי ע  2.5מ ״ מ.
♦ ( ב״ ש) מ ד ב ריו ת ,קי ר טון מצו ר ר .נדיר .מ ד ב ר י הו ד ה ,אנ ד מי
ב ש ט ח מו ג ב ל
• מ ר ס־ או ק טו ב ר ( ציור  . ) 1728טי פו ס ה ת פו צ ה :מ ע ר ב אי רנו־ טו רני.
צ ת רה מ ד ב רי ת

thybrifolia Hedge et Feinbrun

S.

*  . 2צ מ חי ם ה מ צויי ם ב ד רו ם ־ מ ע ר ב י ר דן .ה ת פ ר חו ת מ רוו חו ת.
ה ש ע רו ת כ פו פו ת ב ר א שן .או ר ך הג בי ע  3-4מ ״ מ.
♦ ( ב״ ש) מ ד ב ריו ת ,ב ס ד קי א בן ־ חו ל נו בי ת .נדיר .א דו ם.
• מ אי-יו לי ( .ציו ר  2908ב ע מ׳  18בכ ר ך ה ש ל מו ת) .טי פו ס ה ת פו צ ה.
מז ר ח ס ה רו ע ר בי.
צ ת ר ה נ כ טי ת
581

nabateorum Danin et Hedge

15

X

פ ב רו א ר-יוני

582

1

X

עיין ב ע ר ך זו ט ת ת א ו ב ציו ר מ ס׳  2904בכר ך ה ה ש ל מו ת ,ע מ׳ . 14

583

5

X

פ ב רו א ר ־ ד צ מ ב ר

ב .ח פ ה

ב .ג בי ע

590

15

X

ב ע מ׳ 954

ב ע ט׳ 955

598

10

X

דו־ ק רניו ת

דו ־ ב די ת

599

14

X

כנ רון

כנ רו ת

610

4

X

ו ב ת ה.

ו ב ת ה .נדי ר מ או ד.

612

2

יולי.

יולי ( .צילו ם ב ע מ׳ ) 696

613

20

X

 (.צילו ם ב ע מ׳  .) 696טי פו ס

 .טי פו ס

614

20

X

 3מ ״ מ ל כ ל היו ת ר

 3מ ״ מ ל כ ל ה פ חו ת

631

10

X

עיין ב ע ר ך פו א ת דנ א בכ ר ך ה ה ש ל מו ת ב ע מ ו ד  16ו ב ציו ר . 2906

X

636

19

X

1917

1918

636

29

X

1918

1917

643

15

X

ה ש ח ל ה .ה פ ר חי ם רי חניי ם .

ה ש ח ל ה.

658

1

660

ציו ר  1995א׳ ל ה פו ך ב־ . 180°

663

25

663

1

X
X
X
X

664

8

667

10

670

11

X

673

15

X

693

2

X

700

4

713

11

713

X

X

הו ס ף (ראה שם נ רדף)
726

720

698

692

28 >*-

־*» 29

682

698

ח פי ־ ה מ צ עי ת

ח פי ־ ה מ ע ט פ ת

Rubby

Rusby

ל שוניי ם ,ל בני ם

ל שוניי ם ,ב ד ר ך כ ל ל ל בני ם

הו ס ף ( :ר אה ש ם נ רדף)

X

זי ב ר ה דו ק רני ת

זי ב רה ננ סי ת

11

X

S. pugens (Lam.) J. Gay

S. nana (DC.) Bomm.

713

11

X

הו ס ף ( :ר אה ש ם נ רדף)

714

23

X

hispanica etc.

716

בין שו ר ה  11ל־ 12מ ל מ ט ה

.Iibanotica Boiss. subsp. microcephala
(Post) Meusel et Dittrich

הו ס ף  :קו סיני ה א דו מי ת נ ב ד ל ת מ קו סיני ה מו א בי ת ב ח פי ם א רו כי ם
יו ת ר ( 5מ ״ מ) ו מו ע טי ם .עו ק צי ה ת פ ר ח ת א רוכי ם ו מ כו סי ב לו טו ת .ג ד ל ה
ב ע ר בו ת לי ד פ ט ר ה.
2138

2183

ח ד -שנ תיי ם

ח ד -שנ תיי ם או ר ב -שנ תיי ם

720

4

729

23

X

ו מ ד ב ריו ת.

ו מ ד ב ריו ת .מ צוי.

X

 80מ ״ מ

 80ס ״ מ

731

25

X

741

1

ע ט׳ 947

ע מ׳ 932

א ח רי ״ ה מ ע ט פ ת ״ הו ס ף :ח פי ־ ה מ ע ט פ ת ה א מ צ עיי ם ,א לי ה ם צ מו די ם

743

3

X

754

18

X

X

S.

ז ר עוני ה הי ק ף ,ב ע לי עו ר ק ל בן ע ב ה ו בו ל ט
755

13

X

הו ס ף  ( :ר אה ש ם נ רדף)

757

9

X

יו תר .מ ס פ ר

יו תר .ה ש ח ל ה ע לי ת ,מ ס פ ר

984
758

תיקוני שגיאות ו ה ש מ טו ת
X

3

 759כו ת ר ת ה ע מו ד

 .9מ ס פ ר

 . 9ה ש חל ה עלית ,מ ס פ ר

כף־ ה צפרד ע

מימוניים

763

25

X

נשיר .עלי-

נשיר .ה ש תל ה עלית ,עלי־

769

20

X

ramosus Miller

ramosus L.
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3

X

הררי.

ה ר רי( אנ ד מי) .

807

15

X

ד צ מבר־פברו אר

נו ב מ ב ר־ פ ב רו א ר

808

21

X

-טורני.

 -טו רני( אנ ד מי).

812

28

(ברום  400מ׳)

(עד רום  1750מ׳)
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3

X

898

895

827

20

X

791

851

828

11

X

836

830

831

X

23

X

עקצר מצוי

עקצר מנו צ ה

842

6

X

שונות.

שונות .מ צוי.

842

13

X

Thunb.

Murrey

848

2

X

ה ת ח תון ב ע לו ת

ה ת ח תון ב ע ל

848

6

X

ומ עמון.

ו מ ע מון ,נ מ צ א ב א דו ם

856

14

X

ב ש מו ר ת ת א .
892

4

900

10

X

22

X

906

X

1 912

X

ביצות.

(ר״ש) בי צו ת.

S. verticillata

S. adhaerens ( L .) Nees

צילום ב ע מ' 965

צילום ב ע מ' 955

ו מכ מורת).

ומכמורת) .אדו ם(ליד מעיינות).
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והוס ף אחרי ג מ א ה ק ר ק פ ת

916

10

X

916

ה שיבוליות מ כי לו ת

ה שיבוליו ת חד־ מיניות,

פרחים אבקניים

מ כי לו ת פ ר חי ם אב קניים

ופרחים עלייניים

או פ ר חים עלייניים,

7

X

928

5

X

(449

(944

העליון.

929

2

X

ארבים אזון

ארבים א בי בי

929

3

X

A rabis auriculata

A rabis veraa

929

2

X

אפון ק פ ח

אפון נ מו ך

929

2

X

Pisum elatius

ה ת ח תון.

P isu m sativum subsp. fulvum

944

3

X

בא שן של שת־העורקים

בא שן ת מי ם

944

3

X

C leom e am blyocarpa

C leo m e arabica

953

ב שורת ה ת מונו ת ה שניה מ ל מ על ה ה ת מונ ה ה שניה מימין היא של
ק ט ב מצוי ע מ׳  395ו ה ש מ אלית ביו תר היא של קזו ח של ש־קרני
עמ ׳  . 483כ ך ה ת מונ ה ה שניה מימין היא של T ribulus terrestris
ו ה ש מ אלית כיו תר היא של P ituranth os triradiatus
(אשר כיום שמו .)D everra triradiata

961

3

X

ל ת מונת מ לו חי ת הרגלה הוסף x o . 3

969

ת מונ ה שניה מ ש מ אל ל מ על ה ב מ קו ם כרוניק ה מז ר חי ת
 V eron ica orientalisעמ ׳  613צריך ל היו ת ברוניק ה אפ רפר ה
 V eron ica polifoliaעמ . 612 ,

2 1016
5 1021

X
X
X

18 1022

 393מ ש פ ח ת הזוגניים

 390מ ש פ ח ת הזוגניים

מ ג ון

דו ־ גון( ד ג ש ב־ג)

Imperata

898

15 1032

X

זוגניים 393

10 1036

X

Imperata

28

X

הוסף קרקפן 725

1039

Imperata

895

זוגניים 390
898

Imperata

895
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מפתח שמות לועזיים

V

THYMELAEACEAE
437 משפחת המתנניים

Vaccaria 138 סבונית

Thymelaea 437 מתנן
Thymus 585 בת־קורנית
TILIACEAE 426 מ שפחת הטלןתןים

Valantia 640 חגוית
VALERIANACEAE 643 משפחת הולוץנןים

Tolpis 736 קיטה
Tordylium 492 דךפמונית

Valerianella 644 ול תני ת

Torilis 470 גזיר

Velezia 142 ולזיה

Trachelanthus 534 טרכלנת
Trachomitum 509 סס־הפלב

Verbascum 595 בוצין
VERBENACEAE 547 משפחת הוךבנןים

Trachyspermum 480 פמנונית
Tragopogon 742 ן_קן־התיש

Verbena 548 וךבנה
Verbesina 690 וךבזינה
Veronica 611 ברוניקה

Trianthema 121 שלשי

Viburnum 643 מורן

Tribulus 395 קיטב
Trichodesma 542 צמרורה

Vicia 366 בלןןה
Vigna 379 לו מ ה

Tricholaena 894 כן־דיחן
Trifolium 352 תלתן

Vinca 508 ונקה
Vincetoxicum 512 איסם
VIOLACEAE 438 משפחת הסגליים

Valeriana 644 ןלןץנה
Vallisneria 759 וליסמץה

Traganum 173 זיזים

Trigonella 339 גךגךנית
Triplachne 854 תלת־חיר

Viola 439 סגל
Viscum 104 דבקון

Tripleurospermum 701 פבונגית
Tripodion 322 שלחופן
Tripteris 707 שלש־פנפות
Trisetaria 850 שלשון
Triticum 836 חטה
Tuberaria 441 שמשונית
TUBILIFLORAE
 בת־משפ׳, צנוןיים671

Vitex 549 שייח־אברהם
Vulpia 861 שעלב

W
Warburgina 642 ורבורגינה
Wiedemannia 567 ויךמנןה
Withania 590 ויתמה
Wolffia 905 פךרורית

Tulipa  צבעוני777
Turgenia  טוךגנןה472
Turritis  טורית244

X

TYPHACEAE  משפחת הסופיים906
Typha  סוף906

Xanthium 689 לכיד
Xeranthemum 712 !בשוש

Z
U

Zaleya 121 שלשי

ULMACEAE  משפחת המישץם97
Ulmus  אולמום98

ZANNICHELLIACEAE
763 משפחת החוטיתיים

UMBELLIFERAE
 משפחת הסוככיים458
Umbilicus  טבוףית276

Zannichellia 763 חוטית
zilia 267 סלון
Ziziphora 579 אבובית

Urginea  חצב780
Urospermum  אןנב739
URTICACEAE משפחת הסךפךיים

Ziziphus 425 שיזף
Zoegea 724 זגיאה
Zosima 494 זוזימה

Urtica  סךפד100
Utricularia  ניאךיד620

100

ZYGOPHYLLACEAE
 משפחת הז־וגניים393
Zygophyllum  זוגן393

מפתח שמות לועזיים
Sclerocephalus 156 רב־גלה
Sclerochloa 869 יקשון
Scolymus 734 חוח
Scorpiurus 329 ןנב־העיןךב
Scorzonera 744 הךדופנין
SCROPHULARIACEAE
594 משפחת הלעניתיים
Scrophularia 608 לענית
Scutellaria 557 לןערורית
Secale 837 ן1שפ
Securigera 329 קךדמית
Sedum 277 צורית
Seetzenia 392 זצמה
Seidiitzia 174 שנהבית
Senecio 706 סביון
Senna 294 ןה0פ
Serapias 925 שפתן
Serratula 725 ךךךךת
Setaria 892 דפן
Sherardia 631 שרךךןה
Sida 430 סירה
Sideritis 560 ן1בחל
Siebera 713 זיברה
Silene 126 צפו־נית
Silybum 720 גרילן
SIMARUBACEAE
הסימרביים
• • ST משפחת ־־ ־
---- * * 417
Sinapis  חךדל262
SINOPTERIDACEAE
82 משפחת השרכרכיים
Sison 482 סיסון
Sisymbrium 226 תוךךה
Smilax 802 קיסוסית
Smyrniopsis 475 נזיד
Smymium 474 מורית
SOLANACEAE 587 משפחת הסולניים
Solanum 590 סולנום
Solenanthus 534 סולננת
Solenostemma 511 חתל
Sonchus 748 מרור
Sorbus 286 בן־חזךר
Sorghum 897 דורה
SPARGANIACEAE משפחת הבדותיים
Sparganium 905 כדווץ
Spartium 304 אחיריתם
Spergularia 149 אספןגולךןה
Spergula 149 אםפךגולה

986

SPERMATOPHYTA 89 צמחי הזרעים
Sphenopus 865 ןותךן
Spirodela 904 אגמית
Sporobolus 886 ל1מךח
Stachys 569 אשכל
Steiiaria 146 כוכבית
Sterigmostemum 232 סטריגמוסטמון
Stembergia 803 חלמונית
Stipagrostis 878 מלענן
81873 ?ג8 מלעניאל
STYRACACEAE 504 משפחת הלבניים
Styrax 504 לבנה
Suaeda 171 אפם
Symphytum 544 סינפיטון
Synelcosciadium 493 ךל־קןנים
Syringodium 765 רית1צנ

T
Taeniatherum 840 מלענת
Tagetes 692 טגטס
TAMAR1CACEAE 446 משפחת האשלןים
Tamarix 447 אשל
Tamus 805 טמוס
Tanacetum 704 בן־חךצית
Taraxacum 746 שנן
Teesdalia 256 טיסדלןה
Telephium 151 טלפיון
Telmissa 279 זערורית
Tephrosia 306 נזפרונדה
Tetradiclis 391 אבי־ארבע
Tetragonolobus 328 ארבע־פנפות
Tetrapogon 885 או־בעוני
Teucrium 553 גערה
Thalassodendron 765 ךנךרון.ו0תל
Thalictrum 199 תליקטרון
THELIGONACEAE
458 משפחת הטןשניתיים
Theligonum 458 טךשנית
THELYPTERIDACEAE
84 משפחת השרפית״ם
Thelypteris 84 שךפית
Thesium 102 חלקה
Thlaspi 254 חפנים
Thrincia 740 כתמה
Thuspeinanta 559 זעירה
Thymbra 583 צתרנית

987
מפתח שמות לועזיים
Pteranthus  כנפן157
PTERIDACEAE  משפחת האברתיים83
Pteridium  אברמת84
PTERIDOPHYTA  שרכים81
Pteris  אברה83
Pterocephalus  נוצק650
Pterogaillonia  גיומה630
PTEROPHYTA  מערכת, שךכניים82
Ptilostemon  ארנין720
Puccinellia צת3 בן־868
Pulicaria  פחנושית685
Putoria  פואמת630
Pyrus  אגס286
Q
Quercus  אלון96
R

RAFFLES1ACEAE «ם9 משפחת הרפל106
RANUNCULACEAE
188 משפחת הנוךיתיים
Ranunculus 192 נורית
Raphanus 267 צנון
Rapistrum 265 בקבוקון
Reaumuria 446 אשליל
Reboudia 264 בן־שלח
Reichardia 752 תמריר
RESEDACEAE 269 משפחת הו־כפתיים
Reseda 270 רכפה
Retama 305 לתם
Rhagadiolus 737 פוכבן
RHAMNACEAE 423 משפחת האשחתים
Rhamnus 423 אשחר
Rheum 112 ס3ר
Rhizocephalus 857 גמזיומת
Rhus 420 אוג
Rhynchosia 379 חךטום
Ricinus 402 קיקיון
Ricotia 245 פךמלית
Ridolfia 481 נירית
Rochelia 532 רושלןה
Roemeria 210 בן־פךג
Romulea 812 תמוליאה
Rorippa 241 רותפה
ROSACEAE 280 משפחת הוךךץם
Rosa 285 ורד
Rostraria 848 לגמן

Rosularia 276 שושנתית
RUBIACEAE 628 משפחת הפואתיים
Rubia 630 פואה
Rubus 281 פטל
Rumex 112
חמעה
T | S
RUPPIACEAE 762 משפחת הרופניים
Ruppia 763 רומה
Ruscus 802
עצבומת
•
1 v
RUTACEAE 415 משפחת הפעמיים
Ruta 415 פעם
S

Saccharum 896 קנה־ספר
Sageretia 424 סגךטןה
Sagina 148 סמנה
SALICACEAE 94 משפחת הערבתיים
Salicomia 170 פןקן
Salix 94 ערכה
Salsola 175 מלחית
SALVADORACEAE
423 משפחת הסלורותים
Salvadora 423 סלודורה
Salvia 572 מתה
SALVINIACEAE 88 משפחת הסלביניים
Salvinia 88 סלבימה
Sambucus 642 סמבוק
Samolus 500 צרירה
Sanguisorba 284 בן־סיךה
SANTALACEAE 102 משפחת הסנטליים
Saponaria 138 ברית
Sarcocomia 170 בן־מלח
Sarcopoterium 285 סירה
Satureja 580 צתרה
Savignya 264 סכימה
SAXIFRAGACEAE
279 משפחת הבקעצותים
Saxifraga 280 בקעצור
Scabiosa 651 תגית
Scaligeria 485 סקלעתה
Scandix 468 מסרק
Schimpera 231 מית1חךט
Schinus 422 פלפלון
Schismus 877 שסיע
Schoenus 910 אחיגמא
Scilla3$n־j | 779
Scirpus 908 ן5אגמ
Scleranthus 157 נוקשן

מפתח שמות לועזיים
P
PAEONIACEAE 204 משפחת האךמוניתיים
Paeonia 204 אךמונית
Paliurus 425 שמיר
Pallenis 687 מוצית
PALMAE 899 משפחת הדקליים
Pancratium 804 חבצלת
Panderia 167 קרומית
Panicum 888 לחן
PAPAVERACEAE 206 משפחת הפרגיים
Papaver 208 פרג
PAPILIONACEAE
296 משפחת הפךפךנייס
Paracaryum 532 הילל
Parapholis 871 דקזנב
Parentucellia 616 |לוק7על
Parietaria 101 פתלית
Parkinsonia 295 פךקינסונןה
Paronychia 154 אלמות
Parthenium 690 פרתניון
Paspalidium 891 פםפליךיון
Paspalum 890 פספלון
PASSIFLORACEAE
440 משפחת השעוניתיים
Passiflora 440 שעונית
Peganum 391 שכר
Peltaria 244 שלטה
Pennisetum 892 זיפנוצה
Pentatropis 513 מחמש
Pergularia 512 ךמ;ה
Periploca 510 חלביב
Petrorhagia 139 חלוק
Peucedanum 492 אחישכת
Phagnalon 681 צמרנית
Phalaris 854 חפורית
Phillyrea 505 בר־דת
Phleum 856 איטן
Phlomis 564 שלהבית
Phoenix 900 תמר
Phragmites 876 קנה
Phyla 548 ליפןה
Phyiianthus 400 פילנתוס
Phyllitis 85 גרמית
PHYTOLACCACEAE
 משפחת הפיטולקיים118
Phytolacca  פיטולקה118
Picnomon  כן־קוצן719

988

Picris 740 מררית
Pilgerochloa 848 פילגרית
Pimpinella 484 ן1פמנ
PINACEAE 89 משפחת האתיים
Pinus 89 אוץ
Piptatherum 875 נשרן
Pistacia 419 אלה
Pisum 378 אפון
Pituranthos 483 קזוח
PLANTAGINACEAE
622 משפחת הלחכיים
Plantago 623 לחך
PLATANACEAE 274 משפרות הדלביים
Platanthera 921 מידונית
Platanus 275 זיילב
Pluchea 676 פלגית
PLUMBAGINACEAE
501 משפחת העפךיתיים
Plumbago 501 עפרית
Poa 866 סיסנית
Podonosma 538 מציץ
Polycarpaea 152 פךעית
Polycarpon 152 רב־פרי
POLYGALACEAE 417 משפחת מךבה־חלב
Polygala 418 מךכה־חלב
POLYGONACEAE
106 משפחת האךכביתיים
Polygonum 107 אךפבית
POLYPODIACEAE 87 משפחת הרכ־תליים
Polypodium 87 ו־ב־תל
Polypogon 853 עבךלןן
Populus 96 צפצפה
PORTULACACEAE 123 משפחת הרגלת״ים
Portulaca 123 תלה
POTAMOGETONACEAE
760 משפחת הנהרוניתיים
Potamogeton 760 נהרונית
Potentilla 282 חמשן
Prangos 477 שעמון
Prasium 556 פרסיון
PRIMULACEAE 498 משפחת הרקפתיים
Prosopis 293 עבוט
Prunus 290 שדף
Pseuderucaria 259 שלחלח
Pseudorlaya 473 גזתית
Psilurus 865 נימית
Psylliostachys 503 עךעךית

989

מפתח שמות לועזיים

Mesembryanthemum 121 אהל
Michauxia 656 מישדה
Micromeria 581 זוטה
Micropus 676 פתנן
Milium 852 רפרף
MIMOSACEAE 291 משפחת המימוסיים
Minuartia 143 צללית
Moenchia 147 מנמה
MOLLUGINACEAE
119 ?!קזפסת ^אפרורת״ם
Moitkiopsis 530 גלעינון
Moluccelia 567 בר־גביע
Momordica 653 לעוסית
Monerma 872 גלימה
MONOCOTYLEDONEAE
 מחלקת, חד־פסיגיים757
Monsonia  בהק389
MORACEAE  משפחת התותיים98
Morettia רטןה1 מ239
Moricandia ךיקנךןה1 מ259
MORINGACEAE ךינמים1 משפחת המ274
Moringa רינגה1 מ274
Mosheovia  משיובית611
Muscari  פדן790
Myagrum ן1 מיאגר230
Myosotis  זכריני546
Myosurus  ןנב־העכבר199
Myriophyllum  אלף־העלה457
Myrrhoides  מפריק467
MYRTACEAE  משפחת ההדסיים454
Myrtus  הרס455
N

NAJADACEAE  משפחת המןץים766
Najas  דדה766
Narcissus  נרקיס803
Nasturtiopsis ן1 גךגיךי234
Nasturtium  גךגיר242
Neotinea  ניאוטיניאה921
Neotorularia  שנס236
Nepeta  נפית562
Nerium  הךדוף508
Neslia ן1 רשת252
NEURADACEAE  משפחת הכפתוךיים290
Neurada  כפתור290
Nicotiana  טבק593
Nigella  קצח189

Nitraria 396 !מלוח
Noaea 178 אית1נ
Nonea 545 ניאה1נ
Notobasis 718 בך?ןן
Notoceras 240 דוקרן
Nuphar 203 נופר
118 משפחת הלילמים
NYMPHAEACEAE 202 משפחת הנופךיים
Nymphaea 203 נימפיאה
n yctag inac eae

0
Ochradenus 269 רכפתן
Ochthodium 229 חטוטךן
Odontites 616 שננית
Oenanthe 486 .יינית
Oenothera 456 נר־הלןלה
Ogastemma 530 מגסטומה
Oideniandia 629 לךנלנךןה1א
OLEACEAE 504 משפחת הדתיים
Olea 504 דת
Oligomeris 270 בת־רכפה
ONAGRACEAE 455 משפחת נר־הלןלה
Onobrychis 332 פךבילת
Ononis 335 שברק
Onopordum 721 חן1ח
Onosma 536 סמקן
OPHIOGLOSSACEAE
82 משפחת לשון־אפעה
Ophioglossum 82 ךאפעה1לש
Ophrys 925 דבורנית
Opopanax 491 פנקס1פ1א
ORCHIDACEAE 919 משפחת הסחלביים
Orchis 921 סחלב
Origanum 583 בית1אז
Orlaya 472 אוויגזר
Ormenis 698 קחונית
Omithogalum 781 נץ־ןזחלב
Ornithopus 329 פף־העוף
OROBANCHACEAE
 משפחת העלקתןים617
Orobanche  עלקת618
Orthurus  זנבן282
Osyris  שבטן102
Otanthus  לבנונית700
OXAL1DACEAE  משפחת החמציציים380
Oxalis  חמצק380
Oxystelma  אחי־חרגל511

990
Kitaibelia 429 קיטבליה
Knautia 653 קנאוטלה
Koelpinia 737 קלפינלה

L
LABIATAE 550 משפחת השיפתנלים
Lachnophyllum 675 ד־רגון
Lactuca 749 חסה
Lagoecia 467 נוצנית
Lagurus 853 זנב־הארנבת
Lallemantia 563 מניפנית
Lamarckia 870 משערת
Lamium 566 נזמית
Lappula 531 לפית
Lapsana 736 לפסנה
Lasiopogon 680 פךציצית
Lasiurus 895 מצמרת
Lathyrus ngb 373
Launaea 746 לוניאה
LAURACEAE 188 משפחת העוץים
Laurus 188 ער
Lavandula 558 ן1בי1אז
Lavatera 432 מעוג
Lecokia 476 לקוקלה
Leersia 830 בת־אח
Legousia 659 אספקלרלה
LEGUMINOSAE 291 קטניות
LEMNACEAE 904 משפחת עךשת־המלם
Lemna 904 עז־שת־המים
Lens 372 עדשה
LENTIBULARIACEAE
 משפחת הנאךידיים620
Leontice  עךטנית201
Leontodon  שן־האר739
Leopoldia  מצלות787
Lepidium  שחלים256
Leptadenia  מעלה־עשן513
Leptaleum  פינית237
Leptochloa  רו־מוץ884
Leysera  למרה682
LIGUL1FL0RAE  בת־משפ׳, לשוניים734
LILIACEAE  משפחת השושנלים766
Liiium  שושן779
Limodoram  שנק921
Limonium  עךעד502
L1NACEAE  משפחת הפשתיים397
Linaria  פשתנית603

מפתח שמות לועזיים

Lindenbergia 611 כר־לע
Linum 397 פשתה
Lisaea 473 ליסאה
Lobularia 249 מללנית
Loeflingia 153 לפלינגיה
Loliolum 863 נךדורית
Lolium 859 זון
Lonicera 643 חנו־ה
LORANTHACEAE 103 משפחת ההתוגיים
Loranthus 103 התוג
Lotononis 300 לוטונית
Lotus 324 לוטוס
Ludwigia 455 מדר
Lupinus 302 תךמוס
Lycium 588 אטד
Lycopus 585 פף־הזאב
Lysimachia 499 ליסימכלה
LYTHRACEAE
452 משפחת הכפךיים
Lythrum 453 שנית

M
Maerua 216 מרואה
Maireana 168 קומה
Majorana 583 אזוב
Malabaila 494 אגורה
Malcolmia 234 מלקולמלה
MALVACEAE 427 משפחת החלמיתיים
Malva 430 חלמית
Malvella 432 בת־ןזלמית
Mandragora 592 דודא
Mantisalca 726 מנטיסלקה
Maresia 236 מרמה
Mamibium 559 מרופיון
MARSILEACEAE 88 משפחת המרסיליים
Marsilea 88 מךסילאה
Matricaria 700 פפונג
Matthiola 237 מנתור
Medicago 344 אספסת
Melicattttn 873
Meiiiotus 351 דבשה
Melissa 580 מליסה
MENISPERMACEAE
 משפסת הסהרוניים202
Mentha  נענה586
Mercurialis  מךקולית402
Mericarpaea  פרדתים641
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Gnaphalium 681 לבדנית
Gomphocarpus 511 מסמור
Gonocytisus 305 צלען
GRAM1NEAE 820 משפחת התמים
Grewia 426 גרדה
Guizotia 691 גמוטןה
Gundelia 709 עפובית
Gymnarrhena 680 מוצנית
Gymnocarpos 153 ערטל
GYMNOGRAMMACEAE
84 משפחת החשיפוניתיים
GYMNOSPERMAE 89 חשופי הזרע
Gynandriris 806 אחיאירוס
Gypsophila 136 גפסנית
H

Halocnemum 169 סור
Halodule 764 !מית
Halopepiis 168 הלופפליס
Halophila 760 ומון
HALORAGACEAE
457 משפחת אלף־ןזעלה
Halothamnus 175 אלמה
Haiotis 181 הלוטיס
Haloxylon 174 פרקרק
Hammada 173 חמדה
Hapiophyllum 415 פיגמית
Hedera 458 קיסום
Hedypnois 738 שופרית
Hedysarum 332 משנצת
Helianthemum 442 שמשון
Helianthus 690 חמנית
Helichrysum 682 ךם־המפפים
Heliotropium 527 עקץ־העקךב
Helminthotheca 742 תולענית
Hemarthria 895 ןשרוע
Heptaptera 477 פנפה
Heracleum 495 ןזרקלאון
Hemiaria 155 ךךפנית
Hesperis 233 מעתב
Heteranthelium 833 עקר
Heterocaryum 531 שמן
Heterotheca 673 הטרותיקה
Hibiscus 428 היביסקום
Himantoglossum 924 ךצועית
Hippocrepis 331 פךסת־הסוס
Hirschfeldia 262 לפתית

Holcus 852 ערן
Holosteum 146 סכיכון
Hordeum 837 שעורה
Hormuzakia 546 הוךמוצקןה
Hueblia 607 פמה
Hyacinthella 784 נית1ןקינט
Hyacinthus 784 ן1ןקינט
Hydrocharis 759 מימון
HYDROCHARITACEAE
759 משפחת המןמומים
Hydrocotyle 464 ספלילה
Hymenocarpos 323 בלעית
Hymenoiobus 253 ולקוטון
Hyoscyamus 589 שפרון
Hyoseris 737 חזחרת
Hyparrhenia 898 זקנן
Hypecoum 212 מגלית
HYPERICACEAE 204 משפחת הפרעיים
Hypericum 205 פרע
Hyphaene 899 דום
Hypochoeris 738 היפוכריס
HYPOLEPIDACEAE
 משפחת האברניתיים84
I
iberis 255 דוכנף
Ifloga 677 מוזטנית
Imperata 898 משק
Indigofera 305 ניל
Inula 683 טיין
Iphiona 684 אפיונה
Ipomoea 515 לפופית
IRIDACEAE 806 משפחת האירוסיים
Iris 807 אירוס
Isatis 231 איסטיס
Ixiolirion 805 פחלית
J
Jasminum 505 !סמין
Johrenia 491 יורמה
JUNCACEAE 817 משפחת הסמרךם
Juncus 817 סמר
Juniperus 91 עךער
Jurinea 717 יוויניאה
K
Kickxia 601 קיקמה

מפתח שמות לועזיים
Echinochloa 889 לחנית
Echinops 710 קפולן
Echiochilon 531 כר־עכנאי
Echium 539 עכנאי
Eclipta 691 אקליפטה
Eigia 234 צלוקית
ELAEAGNACEAE 438 משפחת עץ־השמן
Elaeagnus 438 עץ־השמן
ELATINACEAE 451 משפחת האלטיניים
Elatine 452 אלטין
Eleocharis 909 3ני1צע
Eleusine 883 אלבסיני
Elymus 831 אגרופירון
Emex 116 אמיך
Eminium 902 לוללנית
Enarthrocarpus 268 מדוחת
Enneapogon 880 ציצן
EPHEDRACEAE 92 משפחת השךביטנלים
Ephedra 92 שךביטן
Epilobium 456 עלברבה
Epipactis 920 בן־חלש
EQUISETACEAE 81 משפחת השבטבטיים
Equisetum 81 שבטבט
Eragrostis 881 בן־דיילף
Eremobium 236 3ר3ת־מך
Eremopogon 898 זקנצלה
Eremopyrum 832 ן1אךמופיר
Eremostachys 563 צמר
Eremurus 771 עליר
ERICACEAE 498 משפחת האבלשלים
Eriolobus 287 חזרר
Erodium 384
מקור־החסידה
T ־ ־5 ־
I Erophila 251 אביבית
Erucaria 264 שלח
Eruca 263 3ן־חךלל
Eryngium 465 חלחבינה
Erysimum 232 ן1אליסימ
Euclidium 230 אוקלידון
Eupatorium 672 ן1לי1אבפט
EUPHORBIACEAE
 משפחת החלבלוביים399
Euphorbia  חלבלוב403
Exoacantha  צנינה495
F

Factorovskya בסקלה1ר1 פקט344
FAGACEAE נ«ים1 משפחת האל96
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Fagonia 392 נלה1פג
Falcaria 481 חרפושית
Fallopia 112 פלופלה
Farsetia 244 פלסטלה
Ferulago 490 פלכלך
Ferula 488 כלך
Festuca 859 3ן־אפר
Fibigia 246 משקפלם
Ficus 98 פיקוס
Filago 677 פילגון
Fimbristylis 909 עליעב
Foeniculum 487 שמר
Forsskaolea 102 פולסקלאה
FRANKENIACEAE
450 משפחת הפלנקנלים
Frankenia 450 פלנקנלה
Fraxinus 505 מילה
Fritillaria 779 נית1גביע
Fuirena 910 פואילנה
Fumana 445 לטמית
FUMARIACEAE 213 משפחת העשנניים
Fumaria 214 עשנן
G

Gagea 774 זהבית
Galinsoga 691 גלינסוגה
Galium 634 לבקה
Garhadiolus 738 לוס1גללי
Gastridium 854 פלסתן
Gastrocotyle 546 בטנונית
Gaudinia 848 גוליגלה
Genista 304 לתמה
GENTIANACEAE 506 משפחת זהערפתים
GERAN1ACEAE 382 משפחת הגלניים
Geranium 382 ן1גלני
Geropogon 743 ןקן־הסב
Girgensohnia 179 נלה1גיךגנס
Gladiolus 816 סיפן
Glastaria 231 גלולנית
Glaucium 210 פרגה
Glinus 119 אפרולית
GLOBULARIACEAE
621 משפחת הגלניתיים
Globularia 621 גלנית
Glossonema 510 נמה1ס1גל
Glyceria 868 מתקה
Glycyrrhiza 322 שוש
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CONVOLVULACEAE
514 משפחת החבלבליים
Convolvulus 516 חבלבל
Conyza 674 קיצת
Corchorus 427 מלומה
Cordia 527 ערף
Cordylocarpus 269 אברןם
Coriandrum 473 גד
Coridothymus 585  מית1ק
Comucopiae 858 פוסנית
Cornulaca 181 ךנולקה1ק
Coronilla 330 ן1פתר
Coronopus 258 ' שחליל
Corrigiola 153 •;שרוכנית
Corydaiis 213 ••'קורידלית
Corynephorus  אלית851•* ׳
Cotoneaster 288 חבושית
Cotuia 702 קוטולה
Cousinia 716 קלסיניה
Crambe 266 פרבה
CRASSULACEAE 275 משפחת הטבוךיתיים
Crassuia 275 קרסולה
Crataegus 287 עןךר
Crepis 752 ניסנית
Cressa 514 עדר
Crithmum 486 קןיתמון
Crithopsis 832 בן־שיעוךה
Crocus 813 פךפים
Crotalaria 301 טלךןה1קר
Crucianella 631 צלבית
Cruciata 639 דבקנית
CRUCIFERAE 219 משפחת המצליבים
Crupina 724 דחיית
Crypsis 886 עטןנית
Ctenopsis 864 שעלבית
Cucumis 655 קשוא
CUCURBITACEAE 653 משפחת הדלועיים
CUPRESSACEAE 90 משפחת הברושיים
Cupressus 91 ברוש
Cuscuta 521 פשות
Cutandia 864 קוטנחה
Cyclamen 499 רקפת
Cymbalaria 601 צלצל
Cymbolaena 676 גימר
Cymbopogon 899 רב־זקן
CYMODOCEACEAE
 משפחת הגליתיים763

Cymodocea 764 גלית
Cynanchum 512 חנק
Cynara 720 קנרס
Cynodon 886 !בלית
Cynoglossum 534 לשוךהקלב
CYNOMORIACEAE 106 משפחת הטפליים
Cynomorium 106 טיפל
Cynosurus 870 ןנב־הפלב
CYPERACEAE 907 משפחת הגמאיים
Cyperus 911 גימא
Cytinus 106 ךמונית
Cytisopsis 324 אכסף
D
Dactylis 869 צברת
Dactyloctenium 883 בת־!בלית
Dalbergia 380 סיסם
Damasonium 758 ן1ךמס
Daphne 437 דפנה
DATISCACEAE 440 משפחת הדטיסקץם
Datisca 440 דטיסקה
Datura 592 דטורה
Daucus 496 מר
Delphinium 190 ךךבנית
Descurainia 228 דסקוךנןה
Desmostachya 884 חילף
Dianthus 139 צפרן
Dichanthium 897 זקנונית
DICOTYLEDONEAE
 מחלקת, דו־פסיגיים94
Digera  דיגרה186
Digitaria  אצבען891
Dinebra  ןנבה884
DIOSCOREACEAE  משפחת הטמוסיים805
Dipcadi  פתחם784
Diplotaxis  טורים259
DIPSACACEAE  משפחת השלמוניים647
Dipsacus  קרד648
Dorycnium  אחילוטוס328
Draba  זירבה250
Drabopsis  ךךבונית250
Dryopteris  שךכןה87
Ducrosia  דוקרודה494
E
Ecballium  עקת654
Echinaria ךית1 קפ872

מפתח שמות לועזיים
Cakile 265 דו ןךק
Calamintha 582 פלמינתה
Calendula 708 צפתי־החתול
Calepina 266 חלבינה
Calicotome 303 קדה
Calligonum 116 שבטוט
Callipeltis 641 מגנונית
CALLITRICHACEAE
414 משפסת הטובעניתיים
Callitriche 414 טובענית
Calotropis 511 פתילת־המךבר
Calystegia 521 חבלבלן
Camelina 252 קמלינה
CAMPANULACEAE
655 משפסת הפעמוניתלים
Campanula 656 פעמונית
Capnophyllum 488 גבשונית
CAPPARACEAE 216 משפחת הצלפיים
Capparis 216 צלף
CAPRIFOLIACEAE 642 משפחת הלערתיים
Capsella 252 ללקוט
Caralluma 513 אצבוע
Cardamine 242 קךךמין
Cardaria 257 .קךךךלה
Cardopatium 712 נעצוצית
Carduncellus 734 קחינית
Carduus 717 קךךה
Carex 916 פריך
Carlina 713 קיצנית
Carrichtera 263 פפ״ות
Carthamus 733 קךטם
CARYOPHYLLACEAE
123 משפחת הצפתלים
Catabrosa 868 ספה
Catananche 735 איזן־הגךי
Catapodium 863 סיסן
Caylusea 274 ששן
Celtis 98 מלש
Cenchrus 893 קנכרום
Centaurea 727 דרדר
Centaurium 506 עךבז
Centranthus 644 חד־אבקן
Cephalanthera 920 סחלבן
Cephalaria 648 שלמון
Cephalorrhynchus 751 חסנית
Cerastium 147 קתונית
Cerasus 289 דבדבן

Ceratocapnos 214 בר־עשנן
Ceratocephala 198 בר־נורית
Ceratonia 294 חרוב
CERATOPHYLLACEAE
203 משפחת הקדננלים
Ceratophyllum 204 קרנן
Cercis 293 בליל
Cerinthe 538 דונגית
Ceterach 86 ת ת ה
Chaerophyllum 468 כרופילום
Chaetosciadium 470 שיערור
Chardinia 712 שןדינלה
Cheilanthes 82 שדכרך
CHENOPODIACEAE
158 משפחת הסלקלים
Chenopodium 160 פף־אוז
Chiliadenus 684 כתלה
Chlamydophora 702 אזנן
Chloris 885 פאו־יס
Chondrilla 745 כונךףלה
Chorispora 240 קרן־לעל
Chrozophora 401 לשישית
Chrysanthemum 703 חךצית
Cicer 365 חמצה
Cichorium 735 עילש
Cirsium 719 צן1ק
CISTACEAE 440 משפחת הלטמיים
Cistanche 617 לחנוק
Cistus 441 לטם
Citrullus 655 אבטיח
Cladium 910 מכבד
Clematis 192 זלזלת
Cleome 218 3אשן
Clinopodium 582 פוךיון1קלינ
Clypeola 249 תןיסנית
Cnicus 734 קחנף
Cocculus 202 סהרון
Coichicum 771 סתונית
Colutea 307 קרקש
Cometes 157 שביט
Commicarpus 118 בלוטנית
COMPOSITAE 661 משפחת המרכבים
CONIFEROPHYTA
 מערכת, אצטרובלנלים89
Conium  רוש476
Conringia  אךפן258
Consolida  בר־ךךבן191
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Arabidopsis 229 תוךךנית
Arabis 242 ארביס
ARACEAE 900 משפחת הלופיים
ARALIACEAE 458 משפחת הקיסוסיים
Arbutus 498 קטלב
Arenaria 142
אתריה
T » - VArgemone 207 אךגמון
Argyrolobium 301 פספסף
Arisarum 903 לופית
Aristida 877 תלת־מלען
ARISTOLOCHIACEAE
104 משפחת הספלוליים
Aristolochia 104 ספלול
Amebia 535 אתבית
Arrhenatherum 847 בלבסן
Artedia 495 שפתרה
Artemisia 704 לענה
Arthrocnemum 170 בן־מלח
Arum 900 לוף
Arundo 876 עבקנה
ASCLEPIADACEAE
509 משפחת האסקלפיים
Asparagus 800 אספרג
Asperugo 532 חספסת
Asperula 633 חספסנית
Asphodeline 770 עיתוני
Asphodelus 769 עירית
ASPID1ACEAE 87 משפחת השךמניים
ASPLENIACEAE 84 האספלניים
משפחת
T
|•
Asplenium 86 אספלניום
Asteriscus 688 פוכב
Asterolinon 500 זעתר
Aster 673 אסתר
Asthenatherum 877 תתוניה
Astoma 474 אסתום
Astragalus 308 קדר
Asyneuma 660 פודנתון
Atractylis 714 חךשף
Atraphaxis 117 גפוף
Atriplex 162 מלוח
Avellinia 850 אבלימה
Avena 846 לת־שועל3ש
Avicennia 549 אביצמה
AZOLLACEAE 88 משפחת האזוליים
Azolla 88 אזולה

B
Bacopa 611 פשטה

Balanites 396 זקום
Ballota 568 בלוטה
Barbarea 241 בךבראה
Bassia 167 במה
Beckmannia 856 בקממה
Bellardia 616 עלוק
Bellevalia 784 זמזומית
Beilis 672 רוננית
BERBERIDACEAE
201 משפחת העךטניתיים
Berberis 201 בךבריס
Bergia 451 בךגןה
Berula 485 בתלה
Beta 160 סלק
Biarum 902 אחיליף
Bidens 692 דושן
Biebersteinia 382 בבךשטעןה
Bifora 474 חתתם
Bilacunaria 476
 » ־x שמרד
Biscutella 255 מצלתלם
Biserrula 321 מסורים
Bituminaria 306 ל1שךע
Biackstonia 506 פלורה
Blepharis 622 ריסן
Blumea 676 בלומיאה
Boerhavia 119 בורמה
Boissiera 845 בואסירה
Bolanthus 137 בולנתוס
Bongardia 202 פרפלתן
BORAGINACEAE 525 משפחת הזיפניים
Boreava 230 בורובית
Brachiaria 890 לחנן
Brachypodium 831 עקצר
Brassica 261 ברוב
Briza 871 זעזועית
Bromus 840 ברומית
Brunnera 544 ברונךה
Bryonia 654 ךלעת־הנחש
Bufonia 145 בופונלה
Buglossoides 535 גלעינית
Bunium 482 פתלה
Bupieurum 477 צלע־השור
BUTOMACEAE 758 משפחת הבוציציים
Butomus 759 בוציץ

c
CAESALPINIACEAE
 משפחת הקסאלפיניים293
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)(משפחות וסוגים
A
Aaronsohnia 702
אהרינסיניה
!
t
- זAbutilon 428 אבוטילין
Acacia 291 שטה
ACANTHACEAE 621 משפחת הקיציצלים
Acantholepis 711 עקצוץ
Acantholimon 503 חךער
Acanthus 622 קיציץ
ACERACEAE 422 משפחת האח־לים
Acer 422 ךר.א
Achillea 699 אכילאה
Achyranthes 186 רב־מיץ
Acinos 582 אקיניס
ADIANTACEAE
83 משפחת שערית־שולמית
Adiantum 83 שיערית־שולמית
Adonis 199 דמומית
Aegialophila 726 חיפית
Aegilops 833 בן־חטה
Aeluropus 880 פף־החתול
Aerva 186 לבד
Aethionema 254 דופרית
Agathophora 181 מלחנית
Agrimonia 284 אבגר
Agrostemma 126 אגריסטמה
Ailanthus 417 אללנתה
Ainsworthia 493 סלסלה
Aira 851 אאירה
AIZOACEAE 120 משפחת החלעךלים
Aizoon 120 חלעד
A j u g a 5 5 3 חד־ש'פה
Alcea 434• I Tחטמית
Alhagi 335 הגה
ALISMATACEAE 757 משפחת פף־הצפךדע
Alisma 757 פף־הצפךךע
Alkanna 540 אלקנה
Alliaria 228 אליארלה
Allium 790 שום
Alopecurus 858 ןנב־השועל
Altemanthera 187 בצן
Althaea 436 נטיפית
Alyssum 246 אליסין
AMARANTHACEAE
 משפחת הלךבוןץם182
t

Amaranthus 182 לו־בוז
AMARYLLIDACEAE
802 משפחת הנךקיסיים
Amberboa 725 אמבךביאה
Ambrosia 688
אמבריסיה
TI
I | Ammannia 452 אמנלה
Ammi 480 אמיתה
Ammochloa 873 בת־חיל
Ammophila 852 לדיד־החולית
Amygdalus 288 שקד
Anabasis 180 לפתק
Anacamptis 925 בן־סחלב
ANACARD1ACEAE 418 משפחת האלתלים
Anacyclus 698 קחוינה
Anagallis 500 מרגנית
Anagyris 300 צחנן
Anarrhinum 607 חסרף
Anastatica 241 שושנת־לויחי
Anchonium 240 אנקין
Anchusa 542 לשוךהפר
Andrachne 400 שלוחית
Androcymbium 774 בצלצלה
Andropogon 898 זקנלם
Androsace 499 אנןיריסקי
Andrzeiowskia 253 חורלם
Anemone 192 פלנית
Anethum 487 שבת
ANGIOSPERMAE 94 מכסי הזרע
Anisosciadium 467 סיכשך
Ankyropetalum 138 עגנן
Anoda 430 אגידה
Anogramma 84 חשיפינית
Anthemis 692 קחון
Anthephora 894 שחירן
ANTHOPHYTA 94 צמחי הפרחים
Anthriscus 468 סלגית
Anticharis 610 אנטיכריס
Antinoria 851 אנטיניןלה
Antirrhinum 606
לע־הארי
ז- •
Anvillea 687 אנויליאה
Aphanes 284 עטלה
Apium 479 פרפס
AP0CYNACEAE 508 משפחת ההךדופלים
t
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מפתח השמות העבריים
)(משפחות וסוגים
שמות במפתח הבאים בתוך סוגריים המשמרת בכתיב מלא ובלתי מנוקד-)(אבריים
 משפחת,קיצור של משפחה-משפ׳

א
Gynandriris 806 אחיאירוס
Orlaya 472 אחיגזר
Schoenus 910 )אחיגימא (אחיגומא
Dorycnium 328 אחילוטרס
Biarum 902 אחילוף
Spartium 304 )אחירתם (אחירותם
Peucedanum 492 אחישבת
Lycium 588 אטד
Phleum 856 איטן
Ailanthus 417 אללנתה
Isatis 231 איסטיס
Vincetoxicum 512 איסם
Iris 807 אירוס
i r i d a c e a e 806  משפ׳,אירוסיים

Achillea 699 )אכילאה (אכיליאה
Suaeda 171 )אכם (אונם
Cytisopsis 324 אכסף
Eleusine 883 אלבסיני
Pistacia 419 אלה
Quercus 96 אלון
f a g a c e a e 96  משפ׳,אלוניים

Elatine 452 אלטין
e l a t i n a c e a e 451  משפ׳,אלטינלים

Aira 851 אאירה
Agrimonia 284 אבגר
Ziziphora 579 אבובית
Abutilon 428 אבוטילון
Citrullus 655 אבטיח
Tetradiclis 391 אבי־ארבע
Erophila 251 אביבית
Avicennia 549 אביצניה
t• v •ת
Avellinia 850 אבלינלה

Eupatorium 672 אבפטוךיון
Pteris 83 אברה
יv1
Cordylocarpus 269 )אברים (אבריים
Pteridium 84 אבתית
h y p o l e p i d a c e a e 84  משפ׳,אכרניתיים
E r ic a c e a e 498  משפ׳,אברשיים
p t e r i d a c e a e 83  משפ׳,אברתיים

Malabaila 494 אגורה
Scirpus 908 אגמון
Spirodela 904 אגמית
Pyrus 286 אגס
Agrostemma 126 אגרוסטמה
Elymus 831 אגרופירון
Paeonia 204 אךמונית

Alliaria 228 אליארלה
Aiyssum 246 אליסון
Corynephorus 851 אלית
Paronychia 154 אלמות
Halothamnus 175 אלנלה
Myriophyllum 457 אלף־העלה

p a e o n ia c e a e 204  משפ׳,אךמוניתיים

h a l o r a g a c e a e 457  משפ׳,אלף־העלה
Alkanna 540 אלקנה
a n a c a r d i a c e a e 418  משפ׳,אלתיים
Amberboa 725 אמבךבואה

oideniandia 629  לתלנךלה1א

Ambrosia 688 אמברוסלה
Emex 116 אמיך
Ammi 480 אמיתה
Ammannia 452 אמנלה
Androsace 499 אנדרוסקי
Anoda 430 אנורה
Anvillea 687 אנרליאה
Anticharis 610 אנטיכריס
Antinoria 851 אנטינוךלה

aceraceae

Acer 422 ךר.א
422  משפ׳,אךךלים

Mesembryanthemum 121 אהל
Aaronsohnia 702 אהרונסונלה
Rhus 420 אוג
Ulmus 98 אולמוס
Opopanax 491  פופנקס1א
Euclidium 230 אוקלידון
Majorana 583 אזוב
Lavandula 558 אזוביון
Origanum 583 אזובית
Azolla 88 אזולה
a z o l l a c e a e 88  משפ׳,אזוללים
Catananche 735 )איזךהגך(אוזן־הגדי
Urospermum 739 אןנב
Chlamydophora 702 )אזנן(אוזנן
Oxystelma 511 אחי־חרגל

מפתח שמות עבריים
Monsonia 389 בהק
Boissiera 845 בואסלרה
Bolanthus 137 בילנתוס
Bufonia 145 בופינלה
Verbascum 595 בוצין
Butomus 759 ציץ1ב
b u t o m a c e a e 758  משפ׳,ביציציים
Boerhavia 119 בורבלה

Boreava 230 בירובית
Gastrocotyle 546 בטנונית
Leptaleum 237 בינית
Arrhenatherum 847 )בלב סן(בולכו סן
Ballota 568 בלוטה
Commicarpus 118 בלוטנית
Blumea 676 בלומיאה
Festuca 859 בן־אפר
Puccinellia 868 בן־בצת
Tricholaena 894 )דוחן-בן־דיחן(ק
Sorbus 286 )חחרר-בן־חזךר (בן
Aegilops 833 )חיטה-בן־חטה (בן
Eragrostis 881 בן־חילף
Sciiia 779 בן־חצב
263 £  ת103 בן־חךךל

Tanacetum 704 בן־חךצית
Epipactis 920 )חורש-בן־חךש (בן
Sarcocomia 170 בן־מלח
Arthrocnemum 170 בן־מלח
Anacamptis 925 בן־סחלב
Sanguisorba 284 בן־סיךה
Roemeria 210 בן ־ פ ת
Lasiopogon 680 בן־ציצית
Picnomon 719 בן־קוצן
Reboudia 264 בן־שלח
Crithopsis 832 בן־שיעוךה
Bassia 167 בסלה
Androcymbium 774 בצלצלה
Alternanthera 187 )בצן(ביצן
Eleocharis 909 בצעיני
Rapistrum 265 בקבוקון
Vicia 366 בקלה
Beckmannia 856 בקמנלה
Saxifraga 280 בקעצור
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Anchonium 240 אנקין
Asplenium 86 אספלניום
84  משפ׳,אספלניים
Medicago 344 אספסת
Legousia 659 אספקלןלה

a s p l e n ia c e a e

Asparagus 800 אספרג
sperguia 149 א ס פ תול ה
Spergularia 149 אספךגולךלה
a s c l e p ia d a c e a e

509  משפ׳,אסקלפיים
Astoma 474 אסתום
Aster 673 אסתר
Pisum 378 אפון
iphiona 684 אפיונה

m o l l u g in a c e a e

Glinus 119 אפרורית
119  משפ׳,אפרוריתץם

Caralluma 513 אצביע
Digitaria 891 אצבען
c o n if e r o p h y t a 89  מערכת,אצטרובלניים
Acinos 582 אקינוס
Eclipta 691 אקליפטה
Arabis 242 ארביס
Tetragonolobus 328 אךבע־פנפית
Tetrapogon 885 או־בעיני
Argemone 207 א ת מין
Erysimum 232 אריסימין
Polygonum 107 )אךפבית(ארכובית
 משפ׳,)יחיים-ארפביתלים (ארכו
POLYGONACEAE 106
Conringia 258 אךפן
Eremopyrum 832 ארמופירון
Pinus 89 )ארן(אורן
Arnebia 535 אךנבית
p in a c e a e

89  משפ׳,)אתיים (אורניים
Ptilostemon 720 אתין
Arenaria 142 אתךלה

Stachys 569 אשבל
Rhamnus 423 אשחר
r h a m n a c e a e 423  משפ׳,אשחןיים
Tamarix 447 אשל
446  משפ׳,אשליים
Reaumuria 446 אשליל

t a m a r ic a c e a e

כ

s a x i f r a g a c e a e 279  משפ׳,בקעצורלים
Moluccella 567 בר־גביע
Consoiida 191 בר־ךךבן

Cleome 218 באשן
Matricaria 700 בבונג

Phillyrea 505 בר־זלת
Lindenbergia 611 )לוע-בר־לע (בר

Biebersteinia 382 )בבךשטןנלה (ביברשטיניה

Tripleurospermum 701 בבינגית
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מפתח שמות עבריים
 משפ׳,)גמאלים (גומאיים
CYPERACEAE 907

Cymbolaena 676 )גימד (גומד
Rhizocephalus 857 גמדונית
Teucrium 553 גערה
Atraphaxis 117 גפוף
Gypsophila 136 גפסנית
Nasturtium 242 גרגיר
Nasturtiopsis 234 גךגיךיון
Trigonella 339 ג ת מ י ת
Garhadiolus 738 גרךיולרס
Grewia 426 גחלה
Phyiiitis 85 גךיןית
Geranium 382 גרניון
g e r a n i a c e a e 382  משפ׳, ג דניים

ר
Cerasus 289 )דבךבן(דובדבן
Ophrys 925 רבותי ת
Galium 634 דבקה
Viscum 104 דבקון
Cruciata 639 דבקנית
Melilotus 351 דבשה
Melica 873 דבשית
g r a m i n e a e 820  משפ׳,ךגנ«ים

Rostraria 848 תנין
Leptochloa 884 דו־מוץ
d i c o t y l e d o n e a e 94  מחלקת,דו־פסיגלים

Lachnophyllum 675 דוגון
Mandragora 592 דודא
Iberis 255 דוכנף
Hyphaene 899 ח ם
Cerinthe 538 גית3ח
Aethionema 254 דופרית
Cakile 265 דופרק
Ducrosia 494 דוקרוזלה
Notoceras 240 דוקרן
Sorghum 897 דורה
Bidens 692 דושן
Panicum 888 )לוזן(דוחן
Echinochloa 889 דחנית
Brachiaria 890 )לחנן(דו חנן
Datura 592 דטורה
Datisca 440 דטיסקה
d a t i s c a c e a e 440  משפ׳,דטיסקלים
Digera 186 ךיגךה

Synelcosciadium 493 )קרניים-דל־קרנלם (דל

Ceratocephala 198 בר־נורית
Echiocb'ior 531 בר־עכנאי
Ceratocapnos 214 בר־עשנן
Barbarea 241 ברבראה
Berberis 201 בףבחס
Beigia 451 בתלה
Berula 485 כ ח ל ה
Bromus 840 ברומית
Veronica 611 )ב חניק ה (בירוניקה
Brunnera 544 כחנר ה
Cupressus 91 ברוש
c u p r e s s a c e a e 90  משפ׳,ברושליס
Sideritis 560 ) ב ח לון( ב חי לון
Saponaria 138 )בירית (בורית
Notobasis 718 ףקן3
Leersia 830 )אורז-ב ת־ א ח (בת
Ammochloa 873 בת־חול
Malvella 432 בת־חלמית
Dactyloctenium 883 בת־לבלית
Eremobium 236 בת־מךבר
Thymus 585 בת־קותי ת
Oligomeris 270 בת־רכפה
ג

Fritiliaria 779 גביעונית
Capnophyiium 488 גכשונית
Coriandrum 473 גד
Silybum 720 ג ח לן
Gaudinia 848 גורינלה
Torilis 470 גדר
Daucus 496 גזר
Pseudorlaya 473 גזדנית
Pterogaillonia 630 גיונלה
Guizotia 691 גיזוטלה
Girgensohnia 179 גיתנסונלה
Glastaria 231 גלולנית
Giossonema 510 גלוסונמה
Monerma 872 גלימה
Galinsoga 691 גלינסוגה
Cymodocea 764 גלית
c y m o d o c e a c e a e 763  משפ׳,גליתלים

Globularia 621 )גלנית (גולגית
 משפ׳,)גלניתלים (גולניתיים
GLOBULARIACEAE 621
Moitkiopsis 530 גלעינון
Bugiossoides 535 גלעינית
Cyperus 911 )גימא (גומא

מ פ ת ח שמו ת עבריים

Platanus 275 )דילב (דולב

v a l e r i a n a c e a e 643  משפ׳,ולךלניים

Valerianella 644 ולו־לנית
Vinca 508 תקה
Warburgina 642 וךבוךגינה
Verbesina 690 וךבךנה.
Verbena 548 ורבבה
v e r b e n a c e a e 547  משפ׳,וךבנלים

Rosa 285 ורד
r o s a c e a e 280  משפ׳,ורדלים

ז
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274  משפ׳,)זילבלים (דולביים
c u c u r b it a c e a e 653  משפ׳,דלועיים
Bryonia 654 ךלעת־הןחש

platanaceae

Helichrysum 682 וס־המפבים
Adonis 199 דמומית
Pergularia 512 רמלה
Damasonium 758 ן1ךמס
Ceterach 86 ת מ ה
Asthenatherum 877 ניה1דנת
Descurainia 228 דסקותלה

Zoegea 724 זגיאה
Gagea 774 זהבית
Zygophyllum 393 זוגן

Daphne 437 דפנה
Parapholis 871 דקזנב
p a l m a e 899  משפ׳,דקליים

z y g o p h y l l a c e a e 393  משפ׳,זוגניים

Draba 250 דרבה
Drabopsis 250 דדבונית
Delphinium 190 דרבנית
Crupina 724 דרדית

Zosima 494 )ןימלה1זיזימה (ז
Micromeria 581 זוטה
Lolium 859 זון
Siebera 713 דברה
Traganum 173 )זיזלם (זמיים
Setaria 892 זיפן
Pennisetum 892 דפניצה

Centaurea 727 דרדר
Serratula 725 ךרדךת
Tordylium 492 דרפמינית
Hemiaria 155 דךפנית

b o r a g i n a c e a e 525  משפ׳,זיפנלים
Olea 504 זלת

ה

o l e a c e a e 504  משפ׳,זיתלים

Alhagi 335 הגה

Myosotis 546 ןכךיני
Clematis 192 זלזלת
Bellevalia 784 זמזומית
Lagurus 853 זנב־הארנבת
Cynosurus 870 זנב־הפלב
Myosurus 199 ןנב־העכבר
Scorpiurus 329 ןנב־העל!ךב
Alopecurus 858 זנב־השועל
Dinebra 884 זנבה
Orthurus 282 זנבן
Briza 871 זעזועית
Thuspeinanta 559 ןעיךה
Telmissa 279 זערירית
Asterolinon 500 זעריר
Seetzenia 392 !צנלה
Balanites 396 זקום
Geropogon 743 ןקן־הםב
Tragopogon 742 זקךהתי ש
Dichanthium 897 זקנונית
Andropogon 898 )זל!נים (זקניים
Hyparrhenia 898 זקנן
Eremopogon 898 זקנצלה

Myrtus 455 הרס
m y r t a c e a e 454  משפ׳,הךסלים
Hormuzakia 546 הוןמוצקלה
Heterotheca 673 הטריתיקה
Hibiscus 428 היביסקוס
Paracaryum 532 הילל
Hypochoeris 738 היפוכחס
Haiotis 181 הלוטיס
Halopeplis 168 הלופפליס
Nerium 508 הןרוף
508  משפ׳,הךדופלים
Scorzonera 744 )הרדופנין(הרדפנין
Loranthus 103 הרנוג

apocynaceae

103  משפ׳,התוגלים
Heracleum 495 הרקלאין

loranthaceae

ו
Wiedemannia 567 וידמנלה
Withania 590 ויתנלה
Velezia 142 ולזלה
Vaiiisneria 759 וליםנךלה
Valeriana 644 ולךלנה
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מפתח שמות עבריים
Asperugo 532 חספסת
Anarrhinum 607 חסרף
Phalaris 854 חפוךית
Thlaspi 254 )חפנים (חופניים
Urginea 780 חצב
Solenostemma 511 חרגל
Sinapis 262 חךדל
Ceratonia 294 חרוב
Eryngium 465 חךחבינה
Rhynchosia 379 חךטום
Schimpera 231 חךטומית
Bifora 474 )חךירים (חריריים
Falcaria 481 חךמשית
Chrysanthemum 703 חךצית
Atractyiis 714 )חןשף (חורשף
g y m n o s p e r m a e 89 חשופי הזרע

Anogramma 84 חשפונית
 משפ׳,חשפוניתיים
GYMNOGRAMMACEAE 84

ט
Umbilicus 276 טבוךית
c r a s s u l a c e a e 275  משפ׳,טבוךיתיים
Nicotiana 593 טבק

Tagetes 692 טגטס
Caiiitriche 414 טובענית
 משפ׳,טובעניתלים
CALLITRICHACEAE 414

Turgenia 472 טורגנלה
Diplotaxis 259 )טורלם (טוריים
Turritis 244 טו ת ת
Inula 683 ט״ון
Teesdalia 256 טיסדללה
t i l i a c e a e 426  משפ׳,טללתלים

Teiephium 151 טלפיון
Tamus 805 טמוס
d i o s c o r e a c e a e 805  משם׳,טמוסיים
Lathyrus 373 )טפח (טופח

Cynomorium 106 )טפל (טופל
 משפ׳,)טפללים (טופליים
CYNOMORIACEAE 106

Tephrosia 306 טפרוסלה
Trachelanthus 534 טרכלנת
Theligonum 458 טךשנית
t h e l i g o n a c e a e 458  משפ׳,טו־שניתלים
ו

Cynodon 886 לבלית

ח
Cotoneaster 288 חבושית
Convolvulus 516 חבלבל
514  משפ׳,חבלבליים
Calystegia 521 חבלבלן
Pancratium 804 חבצלת
Valantia 640 חגוית

convolvulaceae

Centranthus 644 חד־אבקן
 מחלקת,חד־פסיגיים
MONOCOTYLEDONEAE 757
Ajuga 553 חר־שיפה
Acantholimon 503 חחנד
Andrzeiowskia 253 )חודים (חוריים
Scolymus 734 חוח
Onopordum 721  חן1ח
Zannichellia 763 חוטית
763  משפ׳,חוטיתיים
Aegialophila 726 חופית

z a n n ic h e l l ia c e a e

Hyoseris 737 חז חך ת
Eriolobus 287 )חזרר (חהרר
Triticum 836 )חטה (חיטה
Ochthodium 229 חטוטרן
Alcea 434 חטמית
Desmostachya 884 חילף
a iz o a c e a e

Aizoon 120 חלעד
120  משפ׳,חלעדיים

Periploca 510 חלביב
Calepina 266 חלבינה
Euphorbia 403 חלבלוב
399  משפ׳,חלבלוביים

e u p h o r b ia c e a e

Petrorhagia 139 חלוק
stembergia 803 חלמונית
Malva 430 חלמית
• I V
M a l v a c e a e 427  משפ׳,חלמיתיים
Thesium 102 )חלקה (חלוקה

Hammada 173 חמדה
Helianthus 690 חמנית
Rumex 112 )חמעה (חומעה
Cicer 365 חמצה
Oxalis 380 חמציץ
380  משפ׳,חמציצלים
Potentilla 282 חמשן
Beilis 672 )חננית (חיננית
Cynanchum 512 חנק
Lactuca 749 חסה
Cephalorrhynchus 751 חסנית
Asperula 633 חספסנית

o x a l id a c e a e

מפתח שמות עבריים

1002

Pteranthus 157 פנפן
Senna 294 כס!ה

712 Xeranthemum יבשוש
852 Ammophila ;דיד־החולות

Argyrolobium 301 כספסף
Chenopodium 160 כף־אוז

717 Jurinea יותניאה
491 Johrenia ךנןה1י

Lycopus 585 כף־הןאב
Aeluropus 880 כף־החתול

617 Cistanche !חנוק
486 Oenanthe !ינית
252 Capsella !לקוט

Omithopus 329 כף־העוף
Alisma 757 כף־הצפךדע
a l is m a t a c e a e 757  משפ׳,כף־הצפךדע
Carrichtera 263  ת1פפי
 משפ׳,)פפריים (כופריים
LYTHRACEAE 452
Neurada 290 כפתור
neuradaceae

290  משפ׳,כפתור!ים
Crambe 266 כרבה

Onobrychis 332 )כךבילת (כרבולת
Bongardia 202 )כרבלתן(כרבולתן
Brassica 261 כרוב
Bunium 482 פררה
Chaerophyllum 468  פילום1כר
Carex 916 פ!־יןז
Crocus 813 )כךכים (כרכום
Ricotia 245 )כךמלית (כרמילית
Gastridium 854 כרסתן
Apium 479  ס9כן
Cuscuta 521 כשות

253 Hymenolobus ילקוטון
760 Halophila ן1!מ
764 Halodule !מית
396 Nitraria !מלוח
293 Prosopis !נבוט
505 Jasminum !סמין
643 Lonicera !ן^רה
642 c a p r if o l ia c e a e  משפ׳,! ערתץם
180 Anabasis !פרוק
784 Hyacinthus !קינטון
784 Hyacinthella נית1! קינט
869 Sclerochloa !קשן
182 Amaranthus !ךבוז
182 a m a r a n t h a c e a e  משפ׳,! ךבוףים
654 Ecballium (! לקת (ירוקת
895 Hemarthria !שרוע
865 Sphenopus !תדן

3

Chiliadenus 684 כתלה

905 Sparganium כדורן

Parietaria 101 כתלית
Thrincia 740 כתמה
Micropus 676 כתנן
Coronilla 330 פתרון

905 sp a r g a n ia c e a e  משפ׳,כדוךנ!ים
790 Muscari כרן
905 Wolffia כךרוךית

Dipcadi 784 כ ת ת ם

ל
Aerva 186 )לבד (לוכד
Gnaphalium 681 ל ב תי ת
Styrax 504 לבנה
Otanthus 700 לבנונית
s t y r a c a c e a e 504  משפ׳,לבניים
Vigna 379 לוב;ה
Lotononis 300 לוטונית
Lotus 324 לוטוס
Eminium 902 לולתית
Launaea 746 לוניאה
Arum 900 לוף
900  משפ׳,לו מי ם
Arisarum 903 לופית

araceae

688 Asteriscus  כב1פ
146 Stellaria כוכבית
737 Rhagadiolus  כבן1כ
745 Chondrilla פונךךילה
858 Cornucopiae כוסנית
805 Ixiolirion כחלית
506 Blackstonia פלורה
885 Chloris כלוךיס
293 Cercis כליל
323 Hymenocarpos כל!נית
488 Ferula כלף
490 Ferulago כ לכלן
582 Calamintha כלמינתה
192 Anemone כלנית
484 Pimpinella כמנון
480 Trachyspermum פמנונית
477 Heptaptera כנפה
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Enarthrocarpus 268 )מ ח א ת (מחרוזת
Myagrum 230 מיאגאן
Fraxinus 505 מילה
Hydrocharis 759 מימון

Plantago 623 לחף
622  משפ׳,ל ח מי ם
Cistus 441 )לטם (לוטם

p l a n t a g in a c e a e

c ist a c e a e

440  משפ׳,)לטמיים (לוטמיים

h y d r o c h a r i t a c e a e 759  משפ׳,מלמונלים

Fumana 445 )לטמית (לוטמית

m im o s a c e a e 291  משפ׳,מימוסלים

Leysera 682 למרה
NYCTAGINACEAE 118  משפ׳,לילדים

Platanthera 921 מירונית
Celtis 98 )מלש (מייש
Michauxia 656 מישולה
u l m a c e a e 97  משם׳,מישלים
Cladium 910 מכבד
)מכסי הןרע (מכוסי הזרע
ANGIOSPERMAE 94

Atriplex 162 מלוח
Corchorus 427 מלוכלה
Salsola 175 מלחית
Agathophora 181 מלחנית
Melissa 580 מליסה
Lobularia 249 מללנית
Stipa 873 מלעניאל
Stipagrostis 878 מלצנן
Taeniatherum 840 מלענת
Malcolmia 234 מלקולמלה
Mantisalca 726 מנטיסלקה
Lallemantia 563 מניפנית
Moenchia 147 מנכיה
«v »1
Matthiola 237 מנתור
Biserrula 321 )מסורלם (מסוריים
Gomphocarpus 511 ר1מסמ
Scandix 468 מסרק
Lavatera 432 מעוג
Leptadenia 513 מעלה־עשן
Hesperis 233 מעריב
Myrrhoides 467 מפריק
Podonosma 538 מציץ
Leopoidia 787 )מצלות (מצילות

Lisaea 473 לי?אה
Lysimachia 499 ליסימכלה
Phyla 548 ליפלה
Xanthium 689 לכיד
Antirrhinum 606 )הארי-לצ־האו־י(לוע
Momordica 653 לעוסית
Artemisia 704 לענה
Scrophularia 608 )לענית (לוענית
 משפ׳,)לעניתיים (לועניתיים
SCROPHUIARIACEAE 594
Ipomoea 515 לפופית
Lappuia 531 לפית
Loeflingia 153 לפליבגלה
Lapsana 736 לפסנה
Hirschfeldia 262 לפתיח
Lecokia 476 ?ןלה1לק
Ophiogiossum 82 לשון־אפעה
o p h io g l o s s a c e a e 82  משפ׳,לשון־אפעה
Cynoglossum 534  ך ה פ ל ב1לש
Anchusa 542 לשון־הפר
 בת־משפ׳,לשונלים
LIGULIFLORAE 734
Chrozophora 401 לשישית
מ
Hypecoum 212 מגלית
Callipeltis 641 מגנונית
Ogastemma 530 מגסטומה
Ludwigia 455 מדר

 משם׳,מצליבים
CRUCIFERAE 219

Sporoboius 886 מךחול
Pallenis 687 צית1מ

Biscutella 255 )מצלתלם (מצלתיים
Lasiurus 895 מצמרת
VV 1 •
Erodium 384 מקור־החסידה
Polygala 418 מרפה־חלב

Gymnarrhena 680  צנית1מ
Morettia 239 רטלה1מ
Moringa 274 מורינגה
m o r in g a c e a e 274  משפ׳,מווינגלים

p o l y G a l a c e a e 417  משפ׳,מךבה־חלב

Moricandia 259 מוךקנךלה
Smyrnium 474 מורית
Viburnum 643 ךן1מ
Ifloga 677 מחטנית

Anagallis 500 מךגנית
Maerua 216 מרואה
Marrubium 559 מרוביון
Salvia 572 ת הr מן-

Pentatropis 513 מחמש

מ פ ת ח ש מו ת עבריים

Omithogalum 781 נץ־ההלב
Oenothera 456 נר־הלללה
o n a g r a c e a e 455  משפ׳,נר־הלללה

Loliolum 863 נךדוךית
Narcissus 803 נךקיס
a m a r y l l id a c e a e

802  משפ׳,נךקיסלים

Piptatherum 875 !שרן
0

Vaccaria 138 סבינית
Senecio 706 סביון
Savignya 264 סבינלה
Sagina 148 סגינה
Viola 439 סגל
v i o l a c e a e 438  משפ׳,סגללים
Sageretia 424 סגרטלה
Cocculus 202 סהרון
m e n is p e r m a c e a e 202  משפ׳,סהרונלים

Halocnemum 169 סוד
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Sonchus 748 מרור
 משפ׳,)מךפבים (מורכבים
COMPOS1TAE 661
Maresia 236 מו־סלה
Marsilea 88 מךסילאה
88  משפ׳,מןסיליים

m a r s il e a c e a e

Mercurialis 402 מרקולית
Picris 740 מח־ית
Mosheovia 611 )משיובית(מושיובית
Imperata 898 )משלן(משיין
Hedysarum 332 משנצת
Lamarckia 870 משערת
Fibigia 246 משקפלם
Thymelaea 437 מתנן
t h y m e l a e a c e a e 437  משפ׳,?ןתננלים
Glyceria 868 מתקה

נ

 משפ׳,סוככלים

Utricularia 620 )ניאךיד (נואדיד

UMBELLIFERAE 458
Anisosciadium 467 סיכשך
Solanum 590 סולנום

 משפ׳,)נאךיךלים (נואדיריים
LENTIBULARIACEAE 620
Smymiopsis 475 נדד
Potamogeton 760 נהרונית

s o l a n a c e a e 587  משם׳,סולנלים
Solenanthus 534 סילננת
v- 1

Typha 906 סוף
t y p h a c e a e 906  משפ׳,סופלים
Orchis 921 סחלב
o r c h i d a c e a e 919  משפ׳,סחלביים
Cephalanthera 920 סחלבן
Sterigmostemum 232 םטךיגמוםטמון
Anthriscus 468 סלגית
Sida 430 סיךה
 משפ׳,)סימרבלים (סימרוביים
SIMARUBACEAE 417
Symphytum 544 סינפיטון

Sison 482 סיסון
Dalbergia 380 סיסם
Catapodium 863 סיסן
Poa 866 סיסנית
Gladiolus 8 1 6 סיפן
Sarcopoterium 285 סירה
Holosteum 146 סכיכון
Salvinia 88 סלבינלה
s a l v i n i a c e a e 88  משפ׳,סלבינלים
Salvadora 423 )סלודורה (סלוודורה
 משפ׳,)סלודוךלים (סלוודוריים
SALVADORACEAE 423

 משפ׳,נהרוניתלים
POTAMOGETONACEAE 760
Noaeahnib 178
Nonea 545 ניניאה
Nuphar 203 נופר
nym ph aeaceae

202  משפ׳,נופרלים

Pterocephalus 650 ניציץ
Lagoecia 467 ניצנית
Scleranthus 157 ניקשן
Ranunculus 192 נוןית
r a n u n c u l a c e a e 188  משפ׳,נוו־יתלים

Lamium 566 נזמית
Althaea 436 נטופית
Neotinea 921 ניאיטיניאה
Najas 766 נלדה
n a ja d a c e a e

766  משפ׳,!;דלים

Indigofera 305 ניל
Psilurus 865 נימית
Nymphaea 203 נימפיאה
Crepis 752 ניסנית
Ridolfia 481 ניוית
Mentha 586 נענה
Cardopatium 712 נעצוצית
Nepeta 562 !פית
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e l a e a g n a c e a e 438  משפ׳,עץ־השמן
Ruscus 802 עצבונית
)עקץ־העקךב (עיקץ־העקרב
Heliotropium 527

Acantholepis 711 עקצוץ
Brachypodium 831 )עקצר (עוקצר
Heteranthelium 833 עקר
Laurus 188 ער
Salix 94 ערבה
Centaurium 506 עךבז
g e n t i a n a c e a e 506  משפ׳,ערבדים

Epilobium 456 ערברבה
s a l i c a c e a e 94  משפ׳,עךבתיים
Gymnocarpos 153 עךטל
Leontice 201 עךטנית

Zilia 267 )סלון(סילון
Ainsworthia 493 )סלסלה (סלסילה
Beta 160 סלק
c h e n o p o d ia c e a e 158  משפ׳,סלקלים
Trachomitum 509 סס־הקלב
Sambucus 642 סמבוק
Onosma 536 )סמקן(סומקן
Juncus 817 סמר
j u n c a c e a e 817  משפ׳,סמויים
santalaceae

102  משפ׳,סנטליים

Catabrosa 868 פפה
Aristolochia 104 ספלול
104  משפ׳,ספלוליים
Hydrocotyle 464 ספלילה

a r ist o l o c h ia c e a e

Scaligeria 485 ס קל ע ת ה

Samolus 500 עךיךה

Urtica 100 סךפד
 משפ׳,)סךפךיים (סירפריים

l a u r a c e a e 188  משפ׳,עתים
Eremurus 771 עריר

URTICACEAE 100
Colchicum 771 )סתונית (סתוונית

b e r b e r id a c e a e 201  משפ׳,עךטניתיים

Juniperus 91 ערער
Cordia 527 ערף
Cressa 514 ערר
Fumaria 214 עשנן
f u m a r i a c e a e 213  משפ׳,עשמיים

פ
Fagonia 392 נןה1פג
Rubia 630 פואה
Fuirena 910 פואי תה
Putoria 630 פואנית
r u b ia c e a e 628  משפ׳,פואתיים
Asyneuma 660 ן1פוךנת

Forsskaolea 102 פוךסקלאה
Rubus 281 פטל
Ruta 415 פיגם
r u t a c e a e 415  משפ׳,פעמיים

Hapiophyllum 415 פעמית
Phytolacca 118 פיטולקה
p h y t o l a c c a c e a e 118  משפ׳,פיטולקיים

Filago 677 פילגון
Pilgerochloa 848 פילגו־ית
Phylianthus 400 פילנתוס
Ficus 98 פיקוס
Pluchea 676 פלגית
Fallopia 112 פלופלה
Schinus 422 פלפלון
Hueblia 607 )פמה (פומה

ע
Polypogon 853 עבךקן
Arundo 876 עבקנה
Ankyropetalum 138 )עגנן(עוגנן
Holcus 852 עדן
Limonium 502 עחנד
Psylliostachys 503 עךעךית
Lens 372 ערשה
Lemna 904 עךשת־המןם
l e m n a c e a e 904  משפ׳,עךשת־המןם

Crataegus 287 )עןךר (עוזרי
Aphanes 284 עטלה
Crypsis 886 עטעית
Asphodeline 770 עיךיוני
Asphodelus 769 עיךית
Gundelia 709 עפובית
Echium 539 עכנאי
Bellardia 616 עלוק
Fimbristylis 909 עליעב
Parentucellia 616 עלקלוק
Orobanche 618 עלקת
o r o b a n c h a c e a e 617  משפ׳,עלקתיים
Cichorium 735 )עילש (עולש
Plumbago 501 )עפרית (עופרית
 משפ׳,)עפףתץם (עופריתיים
PLUMBAGINACEAE 501

Elaeagnus 438 עץ־השמן

מ פ ת ח ש מו ת עבריים
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Trichodesma 542 צמרורה
Phagnalon 681 צ מ תי ת
Raphanus 267 צנון

Paspalum 890 '!?ספלו
Paspalidium 891 פןופליךיון
Campanula 656 פעמונית

 בת־משפ׳,)צנורלים (צינוריים

c a m p a n u l a c e a e 655  משפ׳,פעמוניתלים

TUBILIFLORAE 671
Syringodium 765 )צנורית (צינורית

Factorovskya 344 פקטורובסקלה
Papaver 208 פרג
Glaucium 210 פרגה

Exoacantha 495 צנינה
Populus 96 צפצפה
Dianthus 139 )צ פ רן( צי פו ק

p a p a v e r a c e a e 206  משפ׳,פרגלים
Mericarpaea 641 )פרדתלם (פרודתיים

Calendula 708 )החתול-צפךני־החתול (ציפורני

Polycarpaea 152 פךלנית

 משפ׳,)צפתלים (ציפורניים
CARYOPHYLLACEAE 123

Frankenia 450 פתקנלה
f r a n k e n i a c e a e 450  משפ׳,פרנקניים

Silene 126 )צפ תי ת (ציפורנית
Satureja 580 צתרה
Thymbra 583 צ תתית

Farsetia 244 פרסטלה
Prasium 556 פרסיון

ק

Hippocrepis 331 פךסת־הסוס
Hypericum 205 פרע
Pulicaria 685 פחנושית

Astragalus 308 קרר
Calicotome 303 )קדה (קידה
Cotula 702 קוטולה
Cutandia 864 קוטנךלה
Maireana 168 קוכלה
Cousinia 716 קוסינלה
Acanthus 622 קוציץ

h y p e r i c a c e a e 204  משפ׳,פו־עיים
 משפ׳,פךפךניים

a c a n t h a c e a e 621  משפ׳,קוציצלים
Cirsium 719  צן1ק
Corydalis 213 קו!־יךלית

Bacopa 611 פשטה
Linum 397 ?שתה

Comulaca 181 קוךנולקה
Coridothymus 585 קורנית
Pituranthos 483 קזוח
Anacyclus 698 ק ח דנ ה
Anthemis 692 קחון
Ormenis 698 קחונית
Tribulus 395 )קטב (קוטב
Arbutus 498 קטלב
l e g u m i n o s a e 291 קטניות
Kitaibelia 429 קיטבללה
Tolpis 736 קיטה
Hedera 458 קיסוס
a r a l i a c e a e 458  משפ׳,קיסוס •ים
Smilax 802 קיסוסית

Carlina 713 קיצנית
Conyza 674 קלצת
Ricinus 402 קיקיון
Kickxia 601 קיקסלה
ciinopodium 582 קלינופוךון
Koelpinia 737 קל?ינלה

PAPILIONACEAE 296
Parkinsonia 295 פךקינסונלה
Saiicomia 170 ?ךקן
Haloxylon 174 פרקרק
Parthenium 690 פרתניון

l i n a c e a e 397  משפ׳,?שתלים
Linaria 603 ?קזתןית
Calotropis 511 פתילת־המך?ר

צ
Tulipa 777 צבעוןי
Dactylis 869 )צברת (ציבורת
Sedum 277 צורית
Anagyris 300 צחנן
Enneapogon 880 ציצן
Crucianella 631 צ^בית
E ig ia 234צלוקית

Minuartia 143 ןגללית
Bupleurum 477 צלע־השור
Gonocytisus 305 צלען
Capparis 216 צלף
c a p p a r a c e a e 216  משפ׳,צלפיים

Cymbalaria 601 צלצל
s p e r m a t o p h y t a 89 ?מחי הזרעים
a n t h o p h y t a 94 צמחי הפרחים
Eremostachys 563 צמר
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Blepharis 622 ריסן.
Reseda 270 ןכפה
r e s e d a c e a e 269  משפ׳,ךכפתיים
Ochradenus 269 רכפתן

Cytinus 106
1 )ומונית (דימונית
r a f f l e s i a c e a e 106  משפ׳,רפלסיים
Milium 852 רפרף.
Himantoglossum 924 ךצועית
Cyclamen 499 רקפת
p r i m u l a c e a e 498  משפ׳,רקפתלים

Neslia 252 ךשתון
Retama 305 )רתם (רותם
Genista 304 ךתמה

Camelina 252 קמלינה
Knautia 653 קנאוטלה
Phragmites 876 קנה
Saccharum 896 )סוכר-קנה־סכר (קנה
Cenchrus 893 קנכרוס
Cynara 720 קנרס
 משפ׳,קסאלפיניים
CAESALPINIACEAE 293
Scutellaria 557 קערותת
Echinaria 872 )קפו׳רית (קיפודית
Echinops 710 ) ךן( קיפודן19ק
Nigella 189 קצח
Dipsacus 648 קרד
Carduus 717 קחיה

ש
Equisetum 81 שכטבט
e q u i s e t a c e a e 81  משפ׳,שבטבטלים
Calligonum 116 שכטוט
Osyris 102 שבטן
Cometes 157 שביט
Avena 846 )שועל-שבילת־שועל (שיבולת
Peganum 391 שבד
Ononis 335 שברק
Anethum 487 שכת
Allium 790 שום
Hedypnois 738 שופתת
Glycyrrhiza 322 שוש
Liiium 779 שושן
l i l i a c e a e 766  משפ׳,שושניים

Anastatica 241  שןת־ןךחו1ש
Rosuiaria 276 שושנתית
Prunus 290 שזיף
Anthephora 894 רן1שח
Coronopus 258 שחליל
Lepidium 256 )שחללם (שחליים
Acacia 291 )שטה (שיטה
Ziziphus 425 שתף
Vitex 549 שייח־אברהם
Hyoscyamus 589 )שכרון(שיכרון
Phlomis 564 שלהבית
Andrachne 400 בלו חי ת
Erucaria 264 שלח
ripodion 322 שלחופן
Pseuderucaria 259 שלחלח
Peltaria 244 שלטה
Cephalaria 648 ן1שלמ
d i p s a c a c e a e 647  משפ׳,שלמורים

Cardatnine 242 קרדמץ
Securigera 329 )קת־מית (קררומית
Carduncellus 734 קחינית
Cardaria 257 קךדךלה
Crotalaria 301 קרוטלןלה
Panderia 167 קרומית
Carthamus 733 )קךטם (קורטם
Crithmum 486 קויתמון
Chorispora 240 קךךלצל
Cerastium 147 ק תונית
Ceratophyllum 204 קרנן
c e r a t o p h y l l a c e a e 203  משפ׳,קךנדים
Crassuia 275 קרסולה
Cnicus 734 קךצף
Coiutea 307 קרקש
Cucumis 655 )קשוא (קישוא

ר
Sclerocephalus 156 )גולה-רב־גלה (רב
Cymbopogon 899 וב־זקן
Achyranthes 186 ץ1רב־מ
Polycarpon 152 רב־פרי
Polypodium 87 רב־רגל
p o l y p o d i a c e a e 87  משפ׳,רב־רגללים
Rheum 112 )ךבס (ריבס
Portulaca 123 מ ל ה
p o r t u l a c a c e a e 123  משפ׳,מל תיים
Romulea 812 ת מוליאה
Ruppia 763 רופלה
r u p p i a c e a e 762  משפ׳,רופניים
Rorippa 241  ה9 ך1ר
Conium 476 ש1ר
Rochelia 532 שללה1ר
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Ephedra 92 שךביטן
e p h e d r a c e a e 92  משפ׳,שךביטנ״ים

Chardinia 712 שחיינלה
Corrigiola 153 שרוכנית
Dryopteris 87 שרכלה
p t e r i d o p h y t a 81 שרכים
a s p i d ia c e a e 87  משפ׳,שרכלנלים

Thelypteris 84 שרבית
t h e l y p t e r i d a c e a e 84  משפ׳,שו־פיתלים
p t e r o p h y t a 82  מערכת,שו־פנלים
Cheilanthes 82 שרכרך
s i n o p t e r i d a c e a e 82  משפ׳,שרכרפלים
Bituminaria 306 שרעול

Sherardia 631 שרךךלה
Caylusea 274 ששן
ת
Scabiosa 651 תגית
Sisymbrium 226 תוךךה
Arabidopsis 229 תוררנית
Helminthotheca 742 תולענית
m o r a c e a e 98  משפ׳,תותלים

Thaiictrum 199 תליקטרון
Thalassodendron 765 תלסוךנךרון
Triplachne 854 )חוד-תלת־חיר (תלת
Aristida 877 תלת־מלען
Trifolium 352 תלתן
Phoenix 900 תמר
Reichardia 752 תמריר
Clypeola 249 תריסנית
Lupinus 302 )ס (תורמוס1תךמ
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Tripteris 707 )שלש־פנפות (שלוש־כנפות
Trisetaria 850 )שלשון(שילשון
Trianthema 121 שלשי
Zaleya 121 שלשי
Paliurus 425 שמיר
Foeniculum 487 )שמר (שומר
Bilacunaria 476 )שמרר (שומרר
Helianthemum 442 שמשון
Tuberaria 441 שמשונית
Leontodon 739 שן־האךי
Seidlitzia 174 )שנהבית (סיז־ליצלה
Heterocaryum 531 )שנלן (שניין
Lythrum 453 שנית
Taraxacum 746 )שנן(שינן
Odontites 616 )שננית (שיננית
Neotorularia 236 שנס
Limodorum 921 שנק
Schismus 877 שסיע
Passiflora 440 שעונית
p a s s i f l o r a c e a e 440  משפ׳,שעוניתיים

Hordeum 837 שיעורה
Vulpia 861 שעלב
Ctenopsis 864 שעלבית
Prangos 477 )0 רנגו9 (ש ע מון
Chaetosciadium 470 שיערור
Adiantum 83 שערות־שולמית
a d i a n t a c e a e 83  משפ׳,שערות־שולמית
Secale 837 )שפון( שיפון
Artedia 495 שפתרה

Serapias 925 שפתן
l a b i a t a e 550  משפ׳,שפתניים
Amygdalus 288 שקד

