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זוחלים נמוך
בסמוך לים המלח, לאורך חופיו, בוואדיות הנחלים הנשפכים אליו, ובמצוקים 

האדירים הניבטים אלינו ממערב, קיים עולם ומלואו של טבע שופע. בואו להתפעל 
מהנופים המרהיבים ולפגוש בזוחלים המנמיכים עד ים המלח

כתב: ד"ר בעז שחם, זואולוג

)Pseudotrapelus sinaitus(, המאכלס  סיני 
בתי גידול מדבריים המאופיינים על ידי סלעים 
ומצוקים בנגב, במדבר יהודה, בהרי אילת וכמובן 
בסיני. חרדון סיני זכר מתהדר ב"ראש כחול", 
תרתי משמע - בעונת הרבייה ראשו, כתפיו 
בהשפעת  עז,  בכחול–טורקיז  נצבעים  וגבו 
הורמוני המין הזכריים. שאר חלקיו הם בצבעי 
וזרועים כתמי רוחב  אדמה, בז' או חום בהיר, 

חומים–אדמדמים, כמראה הנקבות.
מין נוסף מאותה משפחה הוא חרדון מדבר 
יכולת  בעל  שהוא   ,)Trapelus pallidus(
בז'  של  גוונים  על  ונוסף  מדהימה,  הסוואה 

ישימונית מצויה. מחזיקה את גופה גבוה מעל הקרקע

צמד מ לשמע  לדמיונכם  קופץ  ה 
הכי  חם?  המלח"?  "ים  המילים 
צפים  מאוד?  מלוח  בעולם?  נמוך 
נופשים  לחופיו?  בבוץ  נמרחים  מימיו?  על 
ומתפנקים במלונותיו? משצלחנו את רשימת 
נדמיין  הבה  הראשוניות,  האסוציאציות 
בתי  בין  נעבור   - המלח  ים  באזור  שאנחנו 
הגידול המאפיינים את האזור, כשאנו יורדים 
ממדבר יהודה דרך מצוק ההעתקים המשקיף 
והמעיינות  הוואדיות  דרך  הים,  אל  מזרחה 
הנשפכים )ברובם( לים במניפות סחף רחבות. 
יוצר  המלח  ים  בבקע  והחי  הצומח  מגוון 

ניגוד מרתק ומופלא להיעדר החיים המוחלט 
- המוות"  "ים  המכונה  המים  בגוף  )כמעט( 

לרבות מגוון הזוחלים הבולטים בנופיו. 

החרדונים שומרי הסף 
של  הסף"  "שומרי  את  נפגוש  המצוקים  על 
החרדוניים,  משפחת  נציגי   - הזוחלים  עולם 
העומדים על המשמר וצופים מנקודה גבוהה, 
סביבם.  במתרחש  בולט,  סלע  גוש  לרוב 
השומרים הם בדרך כלל זכרים, המונעים כניסת 
זכרים אחרים לנחלה )טריטוריה( שלהם. המין 
חרדון  הוא  זו  בהתנהגות  הנוקט  כאן  הבולט 

חרדון מדבר. בעל יכולת הסוואה מדהימה
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מניפנית מצויה. מטפסת בזריזות ובמיומנות על סלעים אנכיים
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וחום מכוסה קשקשים מגוונים, חלקם קטנים 
מרקם  לו  המשווים  ובולטים,  גסים  וחלקם 
נוהג  הוא  שעליהם  הסלעים  את  המחקה 
החיזור  צבעי  זכר,  מדבר  בחרדון  לעמוד. 
הכחלחלים מוגבלים לאזור הסנטר ולקדמת 
הצוואר, גלוי לעיני הנקבות אך נסתר מעיניים 
סיני  חרדון  האוויר.  מן  טורפים  של  רעבות 
ממשיך ללוות אותנו גם בוואדיות ובקניונים, 
אלה  גידול  בבתי  נדיר  מדבר  חרדון  ואילו 

ומופיע לפרקים במניפות הסחף. 

השממיות המטפסות ועוד לטאות
נפגוש שממיות, משלושה  הגידול  בתי  בכל 
סלע  קירות  על  המטפסות  שונים,  מינים 
מצויה  מניפנית  היא  בהן  הנפוצה  וסלעים. 
מין  הנחשבת   ,)Ptyodactylus guttatus(
מאוד  ומצויה  אדם"(  )"מלווה  קומנסלי 
היא  הבתים.  קירות  על  יישוב,  במקומות 
הארץ,  במרכז  יהודה,  במדבר  בנגב,  נפוצה 
נגזר  שמה  הירדן.  ובבקעת  החוף  לאורך 
מכריות ההצמדה דמויות המניפה שבקצה כל 
ובמיומנות  בזריזות  תטפס  שבזכותן  אצבע, 
ואפילו  אנכיים  סלעים  על  קנאה  מעוררות 
בשיפועים שליליים. המניפנית פעילה בעיקר 
באזורים  ביום,  לעתים  נצפית  אך  בלילה 
מוצלים כגון קניונים, פתחי מערות ומרווחים 
שממית  הוא  השני  המין  לבולדרים.  מתחת 
פעילת   ,)Hemidactylus turcicus( בתים 
או  לאבנים  מתחת  ביום  שמסתתרת  לילה 
בסדקי קרקע וסלע. גם היא מין "מלווה אדם" 
הוא  השלישי  המין  הארץ.  בכל  נפוצה  והיא 
 ,)Tropiocolotes naterreri( זוטית  שממית 
 6 עד  המרבי  )אורכה  ארצנו  בזוחלי  הקטנה 
בנגב,  בערבה,  נפוצה  היא  הזנב(,  כולל  ס"מ 
במדבר יהודה ובבקע ים המלח. היא פעילת 
לילה ומסתתרת בעיקר מתחת לאבנים ביום, 
אם כי אפשר למצוא אותה גם בתוך סדקים 
גזעי  של  לקליפה  מתחת  ואפילו  בקרקע 

שיטים מתים.
נעשה  והנוף  המלח  ים  לחופי  כשמתקרבים 
הלשון,  חוואר  של  מישורים   - יותר  מתון 
מניפות הנחלים הפעילות וגם מניפות עתיקות 
"פוסיליות" )שהיו בעבר תוואי הנחלים וחדלו 
מיני לטאות  - פוגשים  לקבל מי שיטפונות( 
אחרים, במקום או בנוסף לחרדונים ולשממיות 
ישימונית  השממית  למשל,  לעיל.  שתוארו 
 ,)Stenodactylus sthenodactylus( מצויה 
גידול  לבתי  אלא  לטיפוס  מותאמת  שאינה 

שממית זוטית. הקטנה בזוחלי ישראל - עד 6 ס"מ

חרדון מדבר. בעל יכולת הסוואה מדהימה
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בשביל הארץ 16

טבע

ים  לבקע  האופייניים  הנחשים  את  ונכיר 
לבצע  קשה  יותר  הנחשים  לגבי  המלח. 
המינים  מרבית  גידול,  בתי  לפי  חלוקה 
ונדים  נעים  וחלקם  נופים  במגוון  נפוצים 
שרובן  ללטאות  בניגוד  שונים,  נופים  בין 
קצר  בטווח  מרחבית  לתנועה  מוגבלות 
למדי. נוח יותר למיין את הנחשים לפי שיוך 
הנחשים  מבין  ארסיותם.  ומידת  משפחתי 
הנחשבים לא ארסיים נוכל לפגוש זעמן דק 
תנועה  זריז  נחש   ,)Coluber rhodorachis(
פעיל  ביותר,  מרשימה  טיפוס  יכולת  ובעל 
יום, וכשמו הוא דק וארוך )אורכו עד 140 
ס"מ כולל הזנב(. באזורים מישוריים אפשר 
 ,)Coluber rogersi( אוכפים  זעמן  למצוא 
שעל גבו זרועים כתמים כהים דמויי אוכפים 
 110 )עד  הזנב  לקראת  ונמוגים  ההולכים 
ס"מ(, גם הוא פעיל יום. אפשר לפגוש גם 
 ,)Spalerosophis diadema( מטבעון מדבר

מדברית עינונית. חובבת מישורים, מדרונות וערוצים רדודים ובהם אבנים קטנות

מחודדים  בקשקשים  שנונית  השם  מקור 
כשיני מסור שבהם מצוידות אצבעות רגליה, 
להגדלת שטח המגע והאחיזה בקרקע חולית, 

ושבזכותם היא מתרוצצת במהירות הבזק. 

נחש, נעים להכיר
ים  הכרנו מעט את עולם הלטאות של בקע 
המלח - חרדונים, שממיות, שנוניות. הקטנות 
חוליות  חסרי  מטריפת  מתפרנסות  שבהן 
קטנים ובעיקר חרקים, כגון נמלים, טרמיטים, 
שהם  החרדונים,  וחגבים.  קטנות  חיפושיות 
מעט גדולים יותר, עשויים לטרוף גם לטאות 
יחסית. מה עם  גדולים  וחרקים  קטנות מהם, 
השכבה הבאה במארג המזון? מה עם זוחלים 
גדולים יותר, אשר מתפרנסים מטריפת בעלי 
שיר,  וציפורי  מכרסמים  )לטאות,  חוליות 

למשל( ולא רק חסרי חוליות? 
אם זרמתם איתי עד כאן, תזרמו עוד קצת, 

מישוריים, וקרויה על שם הישימון - המדבר 
הישימונית  מדבר(.  שממית  נקראה:  )בעבר 
והיא  גוצי משהו  גופה  מבנה  בלילה,  פעילה 
מחזיקה את גופה גבוה מעל הקרקע, בניגוד 
ונראות  לסלע  הנצמדות  לשממיות מטפסות 
מתחת  ביום  מסתתרת  היא  יותר.  פחוסות 
שהיא  קטנות  מחילות  בתוך  או  לאבנים 
חופרת לעצמה. בשעות היום, בעוד השמש 
קופחת, נפגוש כאן גם שני נציגים למשפחת 
 Mesalina( עינונית  מדברית  הלטאיים. 
guttulata( חובבת מדרונות, מישורים וערוצים 
רדודים ובהם אבנים קטנות, צבעה בז' או חום 
זרוע כתמים דמויי "עיניים" - נטפים בהירים 
גדולה  שמה.  ומכאן  כהה,  צבע  מוקפים 
חומר  ובהם  רחבים  ערוצים  וחובבת  ממנה 
נחלים  שנונית  היא  חולי,  חומר  כולל  סחף, 
בעלת   ,)Acanthodactylus boskianus(
בז' צהבהב.  דגם קווים דקים כהים על רקע 

שפיפון. מעל עיניו מעין קרניים בולטות שתפקידן אינו ברור
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הגענו לדבר האמיתי: הנחשים הארסיים. 
בבקע ים המלח מיוצגים שני מינים 

ממשפחת הצפעיים, הראשון והמפורסם 
הוא אפעה )Echis coloratus( שגבו 

זרוע כתמים א–סימטריים בהירים וכהים 
על רקע גוון בז' אפרפר או ורדרד )אורכו 

עד 90 ס"מ(. במהלך עבודת המוסמך 
שלה, התחקתה הדס הבלנה )אוניברסיטת 

בן גוריון( אחר מנהגי המארב של אפעה 
ומצאה בין השאר מתאם חזק בין עונות 

נדידת הציפורים לבין מארב באתרים 
בקרבת מעיינות, באזור עין גדי. האפעה 

בבקע ים המלח משתייך לתת מין 
מיוחד לישראל אשר זכה לשם מדעי 

 Echis coloratus( "אפעה ארץ הקודש"
terrasanctae( בעבודת הדוקטורט של 
גרגיי בבוצ'יי )האוניברסיטה העברית(. 
האפעה נחשב מסוכן לאדם, ומבחינה 

סטטיסטית הוא במקום השני בישראל 
מבחינת מספר ההכשות הממוצע בשנה 

)במקום הראשון, הצפע המצוי(. נציג 
נוסף למשפחת הצפעיים באזור הוא 

 ,)Pseudocerastes persicus( שפיפון
בעל גוון צהבהב ועליו כתמים חומים 
)אורכו עד 90 ס"מ(, מעל עיניו מעין 

קרניים בולטות שתפקידן אינו ברור. 
אפעה ושפיפון פעילים בעיקר בלילה, 

אך נצפים לעתים ביום שוכבים מצונפים 
בעמדות מארב בוואדיות ובסמוך 

למעיינות. נציג למשפחת הפתניים, 

משפחתה של הקוברה, הוא פתן שחור 
)Walterinnesia aegyptia(, שחור 

ומבריק )אורכו עד 130 ס"מ(, פעיל לילה 
מובהק ולעתים צד את טרפו מתחת 

לאבנים. לשמחתנו, אף שהארס שלו 
עלול להיות מסוכן לאדם, נדירים מקרי 

הנשיכה ממנו בישראל.
המין הארסי האחרון האופייני לאזור 

הוא ממשפחת הצפעוניים, צפעון שחור 
)Atractaspis engaddensis(, המכונה 

לעתים שרף עין גדי )אורכו עד 80 ס"מ(, 
הוא מנהל חיים תת קרקעיים כמעט 

לחלוטין ומצויד במנגנון הכשה ייחודי: 
שיני הארס מכישות הצידה. נחש זה 
התגלה לראשונה בשנות ה–40 של 
המאה הקודמת בידי פרופ' היינריך 

מנדלסון ז"ל, שזכה גם בזכות המפוקפקת 
של ההכשה המתועדת הראשונה ממין 

זה. כיום אנו יודעים שהצפעון עלול להיות 
קטלני, לפני שנים אחדות נפטר תושב 

אחד היישובים במזרח שומרון כתוצאה 
מהכשה של מין זה. בהתנהגות זהירה 

ואחראית, כמקובל בטיולים במדבר ובכלל, 
אפשר להימנע ממרבית מקרי ההכשה 

גם באזור ים המלח. הדיאטה של מרבית 
הנחשים שתוארו כאן כוללת לטאות, 

מכרסמים וציפורי שיר בעיקר. הצעירים 
ניזונים מן הסתם מטרף צנוע יותר, 

והפרטים הגדולים הם בעלי רפרטואר 
רחב יותר, תרתי משמע.

שעל גבו כתמים המזכירים לעתים מטבעות 
)אורכו עד 180 ס"מ(, נחשב לבעל גמישות 
בלילה  פעיל  הוא   - גבוהה  אקולוגית 
בחודשים החמים של השנה, אך עשוי לעבור 
לפעילות יומית בימים נאים באמצע החורף. 
נחש נדיר ויפהפה באזור זה הוא זעמן סיני 
בנחשי  המסתוריים  אחד   ,)Coluber sinai(

ישראל )אורכו עד 70 ס"מ(. 
ארסיים",  "תת  מינים  קיימים  הנחשים  בין 
מינוח עברי בעייתי שאינו מדייק לגבי מעמדם 
"בעלי  מכונים  הם  באנגלית  הנחשים;  בקרב 
מאחר   ,)back-fanged( אחוריות"  ארס  שיני 
שיש להם בלוטות ארס ושיני ארס, אך שיני 
הארס אינן חלולות והן ממוקמות באחורי הפה 
ולא בקדמתו, בניגוד למצב בנחשים ארסיים 
ארסיים  התת  הנחשים  מרבית  "ממש". 
לא  לפחות  אדם,  לבני  מסוכנים  לא  נחשבים 
לבני אדם מבוגרים שבריאותם תקינה. בבקע 

זהירות: נחשים ארסיים

תת  מינים  שני  לפחות  מוכרים  המלח  ים 
 Psammophis( מובהק  ארבע–קו  ארסיים. 
schokari(, כנראה הנחש הנפוץ ביותר במדבר 
יהודה ובבקע ים המלח )אורכו עד 120 ס"מ(, 
פעיל בעיקר ביום, והוא בעל שני מופעי דגם: 
בעל ארבעה קווים כהים על רקע בז'–צהבהב, 
או קווים מטושטשים ודהויים שבקושי נראים 
במדבר  אחיד(.  גוון  בעל  שהוא  נדמה  )שאז 
המופע הבהיר "נטול הקווים" הוא הנפוץ ואילו 
ארסי  תת  מין  ביותר.  נדיר  הכהה  המקווקו 
עין חתול  ומרשים, הוא  יפהפה  יחסית,  נדיר 
לילה  פעיל   ,)Telescopus dhara( אדמדם 
מובהק )אורכו עד 100 ס"מ(. שניהם מיטיבים 
)לסקירה  ועצים  שיחים  מצוקים,  על  לטפס 
המלח, ים  בבקע  הארסיים  הנחשים   של 

ראו מסגרת(.
בשנים האחרונות הזדמן לי לעבוד באתרים 
סקרים  במסגרת  המלח,  ים  בבקע  שונים 

הטבע  רשות  מטעם  בעיקר  זואולוגיים, 
והגנים. אקולוג מחוז יו"ש, עמוס סבח, כבר 
מכיר אותי היטב ויודע שתמיד יהיו לי טענות: 
מוקדם מדי בעונה, הוואדיות לא מזמן נשטפו 
השטח  בעונה,  מדי  מאוחר  או  בוצי;  והכול 
מיובש ולוהט, החיות מסתתרות ואי אפשר 
אני  אבל  היום.  בשעות  דבר  שום  למצוא 
תמיד שמח להגיע לאזור ובכל פעם מחדש, 
להתפעל מהנופים המרהיבים ולפגוש זוחלים 
נסו  הזעם שלי.  מנבואות  להתעלם  שנוטים 
שכל  תשכחו  אל  אבל  ותיהנו.  אתם,  גם 
הזוחלים מוגנים על פי חוק ואין לפגוע בהם 

או ללכוד אותם בלא היתר מיוחד. 
______________________________

ודוחיים  זוחלים  מרכז  מנהל  הוא  הכותב 
בחברה להגנת הטבע; מנהל אוסף הזוחלים 
לטבע,  הלאומיים  האוספים  והדוחיים, 

באוניברסיטה העברית בירושלים
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