בטאים ֹלחופי הים התיכון בישראֹל
והכּימרות .צורתם השטוחה מאפשרת ֹלהם ֹלחיות וֹלצוִד ֱקרוב ֹלֱקרֱקעית הים ואף ֹלהתחפר בחוֹל
ֵ
הבּ ַָקטּ ִאים הם עֹל-סִדרה במחֹלֱקת ִדגי הסחוס ועמם נמנים גם הכרישים
ֹלהגנה או כִדי ֹלארוב ֹלטרףֹ .לחופי הים התיכון בישראֹל  32מיני בטאים ,ורבים מהם בסכנת הכחִדה כאן ובעוֹלם כוֹלו .כֹל מיני הבטאים בארץ מוגנים עֹל פי חוֱק:
הערהֹ :לבטאים מופעי צבע שוניםֹ ,לכן מוטב ֹלהבחין ביניהם ֹלפי צורת הגוף וֹלא ֹלפי הצבע.
הטרִדהִ ,דיג ,סחר או כֹל פגיעה אחרת במינים אֹלה אסורים.

מופיע בצבעים שונים ,וֹלעתים נראים עֹל
גבו כתמים תכוֹלים .שוהה ֱקרוב ֹלֱקרֱקעית,
בִדרך כֹלֹל במים רִדוִדים .רוחבו עִד  60ס"מ
והוא יכוֹל ֹלחיות עִד  10שניםֹ .לאחר 4-3
חוִדשי היריון מגיחים וֹלִדות חייםִ .דומה
מאוִד ֹלמין נוסף הנֱקרא טריגון אטֹלנטי.
מין שעתיִדו בסכנה בים התיכון.

הכתמים הכחוֹלים עֹל גבה
משמשים ֹלהרתעת טורפים.
אורכה עִד  50ס"מ והיא שוהה
במים עמוֱקים .באביב ובֱקיץ
הנֱקבה מטיֹלה ביצים באורך 5
ס"מ ,והצאצאים בוֱקעים ֹלאחר
 5חוִדשים.

בטאי גִדוֹל בעֹל מוטת סנפירים
שרוחבה יכוֹל ֹלהגיע ֹלמטר
ויותרֹ .לפעמים ניתן ֹלראותו
ֱקרוב מאוִד ֹלפני המים ואף
מזנֱק מעֹל פניהם.
ההיריון נמשך  8-6חוִדשים
ובסופו מגיחים  6-5צאצאים,
שרוחבם  45ס"מ.

שמו ניתן ֹלו עֹל שום צורת גופו .גוִדֹלו
מגיע עִד  120ס"מ והוא שוהה ֱקרוב
ֹלֱקרֱקעית במים רִדוִדים .הנֱקבה
משריצה פעם או פעמיים בשנה.
הצעירים נוהגים ֹלשהות במים רִדוִדים
מאוִד בסמוך ֹלחוף .מין ִדומה ,גיטרן
אטֹלנטי ,נמצא גם הוא בסכנת הכחִדה.
מין בסכנת הכחִדה בים התיכון.

מין בסכנת הכחִדה חמורה בים התיכון.

טריגון גִדוֹל יחסית אשר שוהה
במים רִדוִדיםֹ .לרוב הוא נראה
מחופר במצע החוֹלי ,בסמוך
ֹלסֹלעים .ניזון מחסרי חוֹליות
וִדגי ֱקרֱקע .רוחבו  100-50ס"מ
ואורכו מהחרטום עִד ֱקצה
הזנב כ 2.5-מ' .בסוף החורף
ובחוִדשי האביב נראות
התֱקבצויות רבייה גִדוֹלות.
חסר מיִדע עֹל מצב מין זה
בים התיכון.

החרטום הארוך והמחוִדִד משמש ֹלנבירה
בחוֹל ֹלמציאת טרף .גוִדֹלה עִד מטר והיא
שוהה בעומֱק רב .באביב מטיֹלה הנֱקבה
ביצים גִדוֹלות באורך  9ס"מ .זהו מין
ייחוִדי ֹלים התיכון והמיִדע עֹליו מועט.
ֱקרוב ֹלסכנת הכחִדה בים התיכון.

שמו ניתן ֹלו עֹל שום הכתמים
ִדמויי העיניים שעֹל גבו.
כמו החשמֹלנים האחרים,
גם העינוני טורף בשיטת מארב
והֹלם חשמֹליֱ .קוטר גופו עִד 30
ס"מ ואורכו עִד  40ס"מ .שוהה
במים רִדוִדים .ההיריון נמשך 10-9
חוִדשים ובסופו מגיחים 20-5
צאצאים ,שאורכם כ 9-ס"מ.
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חנתם
הב

ֹלִדיווח עֹל מפגעיםֹ * 3639 :לִדיווח עֹל תצפיותmarine@npa.org.il :
שימו ֹלב! בסביבת בטאים יש ֹלנֱקוט משנה זהירות ,שכן הם עֹלוֹלים ֹלנשוךֹ ,לחֹלֱקם ֱקוצים ארסיים עֹל הזנב וֹלחֹלֱקם יכוֹלת ֹלגרום הֹלם חשמֹלי.
רשימת המינים בכרזה זו חֹלֱקית בֹלבִד.

צורתו המיוחִדת הֱקנתה ֹלו את
הכינוי פרפר יםֹ .לעתים צבעו
בהיר ואחיִד .מין גִדוֹל שרוחבו
יכוֹל ֹלהגיע עִד  4מ' ,אם כי
ֹלרוב ֱקטן מ 2-מ' .ניזון
מסרטנים ,מרכיכות ומִדגים
ושוהה ֱקרוב ֹלֱקרֱקעית .ההיריון
נמשך חצי שנה ובסופו מגיחים
 7-4צאצאים בעֹלי מוטת
סנפירים ברוחב  40ס"מ.
מין בסכנת הכחִדה חמורה בים התיכון.

ייעוץ מִדעי :עִדי ברש

מחו
הארוכים מיו ִדִדות והגִדיֹלים
ע
במצע או בא ִדים ֹלהיאחזות
ֹלפעמים ני צות עִד ֹלבֱקיעה.
עֹל תן ֹלהבחין בהן
חוף הים,
ֹלאחר הבֱקיעה.

בעֹל מבנה ראש ייחוִדי
המאופיין בחרטום מפורץ.
מוטת סנפיריו יכוֹלה ֹלהגיע
עִד  1.5מ'ֹ .לעתים שוחה
בֹלהֱקות גִדוֹלות ֱקרוב ֹלפני
המים אך ניזון ֱקרוב
ֹלֱקרֱקעית .ההיריון ארוך
ונמשך כשנה ובסופו מגיחים
 6-2צאצאים .חסר מיִדע עֹל
מצב מין זה בים התיכון.

כתיבה :שירה סֹלינגרה

נ
ֱקבת התריסנית
מטיֹלה
ב
הֱקרניייםצהים ייחוִדיות:

שמו ניתן ֹלו עֹל שום יכוֹלתו
ֹליצור זרם חשמֹל בעוצמה שֹל
 200ווֹלט בעזרת איברים
מיוחִדים ֹליִד שרירי החזה.
משתמש בזרם חשמֹלי זה ֹלהמם
את טרפוֱ .קוטר גופו עִד  30ס"מ
ואורכו מגיע ֹלמטר .פעיֹל ֹליֹלה
ושוהה ֱקרוב ֹלֱקרֱקעית חוֹלית
ובאזורים שֹל עשב ים.

איורים :מארֱק ִדנִדו

טריגון גִדוֹל זה היגר ֹלכאן
מהים האִדום ִדרך תעֹלת
סואץ והתבסס באזור מזרח
הים התיכון .שוהה במים
רִדוִדים וֹלעתים נצפה
בשפכי נחֹלים .גוִדֹלו המרבי
 2.5מ' וזנבו ארוך מאורך גופו.
ההיריון נמשך שנה ובסופו
מגיחים צאצאים שאורך גופם
 20ס"מ )ֹלֹלא הזנב(.

נֱקראת כך עֹל שום הֱקוצים הפזורים
עֹל גבה .פעיֹלת ֹליֹלה ,שוהה במים
ֱקרים ועמוֱקים .מגיעה ֹלאורך  60ס"מ
ויכוֹלה ֹלחיות  12שנים .הבוגרים נוִדִדים,
ובמהֹלך עונת הרבייה ,בין פברואר
ֹלספטמבר ,מתֱקבצים ֹלרבייה .הנֱקבה
מטיֹלה ביצים באורך  9-6ס"מ במים
רִדוִדים והצאצאים בוֱקעים ֹלאחר
 5חוִדשים.
ֱקרוב ֹלסכנת הכחִדה בים התיכון.

ִדומה ֹלטחן פר ,אך חוטמו ֱקצר
ורחב יותר ורוחבו מגיע עִד חצי
מטרֹ .לעתים ֱקרובות נצפה
בֹלהֱקות גִדוֹלות שֹל עשרות עִד
מאות פרטים .ההיריון נמשך 8-6
חוִדשים ובסופו מגיחים 7-3
צאצאים.
מין שעתיִדו בסכנה בים התיכון.

2017

נֱקרא כך עֹל שום חוטמו המעוגֹלֱ .קוטר
גופו עִד  70ס"מ והוא ניזון מרכיכות,
מסרטנים ,מִדגים וגם מצורבים ֹלמיניהם
)כמו מִדוזות ֱקטנות( .בניגוִד ֹלשאר
הטריגונים ,שוחה בגוף המים וֹלא בסמוך
ֹלֱקרֱקעית .ההזִדווגות נעשית באביב
וְ  6-5-צאצאים מגיחים בֱקיץ.

