אגרת מספר  130סיור טבע אביבי
שלום לכולם
ב 15.4.16 -ניצלנו את האביב לטיול לשיטוט קליל בתחומי הגליל הירוק שלנו הפעם בנושא הטבע –
היינו כ 12איש ופגשנו מגוון מדהים של צמחים ובעלי חיים .יונתן ורונסקי (איש אילון .עובד בגן הבוטני
זואולוגי בנהריה) ,בשילוב עם עירית צוק עם המתמחה בהגדרת צמחים ופרפרים ועוד כמה בעלי ידע
שהיו עימנו  --עשו את הסיור פורה ומלמד במיוחד.
לצערנו מספר המשתתפים היה הפעם מועט( .יתכן שנבע מפרסום לא מדוייק שלנו  -שניתן היה להבינו
כטיול בדרגת קושי גבוהה ממה שהיה באמת ,על כך אנו מצטערים – ניקח לתשומת ליבנו בפרסומים
הבאים) .בסה"כ היה אביבי ויפה .הליכה קלה וקצרה יחסית ,פגשנו פריחה יפה ובעלי חיים רבים.
ניסינו להגדיר ולסכם קצת ממה שראינו:
עין נחש עדינה :לטאה קטנה מפוספסת .אצל לטאות העפעף התחתון עולה ,כמו אצל הנחשים .יש איחוי
של העפעף התחתון .סגור ושקוף..
שלוון קווים  :שייך למשפחת הזעמניים .במשפחה זו רוב הנחשים לא ארסיים וחלקם תת-ארסיים.
לנחשים התת-ארסיים יש שיניים "מרזוויות" -.יש להן חריץ והארס מטפטף אל הפצע .בלוטת ארס
מספיק מפותחת כדי להפוך את הרוק לארס .לא משפיע על כל אדם ובע"ח בצורה דומה ,אך ,כאמור,
עדיין יכול להחדיר ארס .לשלוון הקווים יש כמה מופעים .אחד מהם הוא מופע ללא קווים .באזור המרכז
לנחש קווים ברורים .לרוב הנחש קטן ,לעתים רחוקות מגיע לגודל של  85ס"מ .הוא אוכל פרוקי רגליים.
נקרא 'שלוון' ,כי הוא נמנע מלנשוך .ההגנה שלו -הפרשת ריח מסריח מפתח הביב ולא תמיד זה עוזר.
הארס שלהם יכול להיות חזק (כמו של הארסיים ואולי אף יותר) ,אבל עניין ההזרקה לוקח זמן רב.
זעמן זיתני :נחש נשכן ,יכול להגיע לרוחב של אצבע .מפריש ריח רע כשנתפס.
נחשיל  :נחש דמוי שלשול הגינה .ההגנה שלהם היא הפרשה מפתח הביב .יש לו קשקשים עדינים.
בקצה הזנב יש שפיץ שבעזרתו מנסה לדקור .הנשל שלו ,להבדיל מנחשים אחרים ,קשיח (כמו של תולעי
ים) ,אך הוא עדיין נחש לכל דבר..
לטאה זריזה  :בחלק ממיני הלטאות הזנב שנופל לא צומח מחדש (למשל אצל החומטים) .השממית
למשל ,תמיד תחדש את הזנב .יש לה מנגנון ניתוק שמשחרר ברגע של לחץ ,בעיקר נגיעה .הלטאה
זריזה נפוצה מאוד בחלקים שונים בארץ.

שלוון טלוא ראש :להבדיל מהשלוון שחור ראש .לשלוון טלוא ראש יש ראש שחור עם פסים צהובים.
אוכל פרוקי רגליים קטנים.
חומט גמדי :זוחל קטן מאד .צולל בין העלים היבשים והחומר הרקוב שמעל הקרקע .מצוי בשולי חורש.
נמפית היערה :פרפר בינוני ,המטיל את ביציו ומתגלם על צמח היערה ,הבוגר "רשאי" לבקר במיני
צמחים שונים – הפעם בחר בעיקר בפרחי הקחוון.
פרחים שראינו בסיור :פשתה שעירה ,דבורנית גדולה ,חספסנית הלבנון ,אחיגזר העלים ,פעמונית
קיפחת ,קרדומית השדה ,ולריאנית משולחפת ,פשתה אשונה ,פשתת המרבד ,תלתן ארגמן ,דרדית,
תגית ,תלתן חקלאי ,תלתן קואסיה ,אחירותם ,חרדל ,בקבוקון מקומט ,אפון מצוי ,כיליינית ,ארבע כנפות,
מרוות ירושלים ,מרגנית השדה ,קחוון ,שום בר ,נץ חלב צרפתי ,סחלבן החורש ,תריסנית ,תלתן הפוך,
לחך ,לשון הכלב ,ועוד.
תודה ליונתן ורונסקי על ההסברים מאירי העיניים.
תודה לעירית צוק על הגדרת הפרחים.
תודה לחמוטל לשם שרשמה את עיקרי הדברים.

