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באביב מתכסות הבתות בפריחה מרהיבה 
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קוצים"? אין דבר כזה! "שרפת
מדובר בשרפת בתות ושטחים עשבוניים, וההבדל ביניהן עצום!

בתפיסתם של רבים שטחים עשבוניים הם 
חסרי חשיבות, אך זו טעות. מדובר בשטחים 

בעלי חשיבות גדולה לאדם ולטבע ויש לעשות 
הכול כדי להגן עליהם. קבלו הצצה בשטחים 
הפתוחים המרתקים בישראל שאינם זוכים  

בהגנה הראויה להם. 

טחים נעים להכיר: בתה ים תיכונית וש
עשבוניים

שטחים פתוחים נרחבים בישראל מאופיינים  

כרוון דוגר קרקע – ביצים ואפרוחים נפגעים 
בשרפת עשבונים 

בצמחייה נמוכה של שיחים וצמחים עשבוניים
ממינים רבים. תצורת נוף זו מכונה "בתה ים 

תיכונית" והיא בית גידול ייחודי ומרתק. שטחים 
טבעיים אלו ניראים כלא חשובים במיוחד בעונת 

הקיץ, שבה הם יבשים וחסרי חן. מסיבה זו 
מאז ראשית ימי המדינה הפכו הרשויות שטחי 

בתה רבים לשטחי חקלאות או הרסו אותם 
בתהליכי פיתוח למגורים, לתעשייה ולתשתיות. 
כך הולכים ומצטמצמים שטחי הבתה בישראל  

ועימם הנוף ועושר החי והצומח שבהם. 

טבע עשיר
מדובר בבית של עולם חי עשיר של צמחים 

ממינים רבים ושל בעלי חיים – יונקים, עופות, 
זוחלים וחרקים, בהם נדירים ובסכנת הכחדה 

עולמית.  
 עופות דורסים נדירים בארצנו, כגון בז הידעת?

אדום ועיט ניצי, מוצאים בשטחים אלו את טרפם 
– עופות, זוחלים ומכרסמים ממינים שונים. 

חשיבות נופית 
שטחים אלו הם חלק בלתי נפרד מהנוף הארץ-
ישראלי ומצויים ברוב שטחי ישראל – מהגליל 

ועד פאתי המדבר. הם מזמנים למטיילים חוויה 
של נוף פתוח ומרחבי צפייה.  

 באביב שטחים אלו מתאפיינים בפריחה הידעת?
ססגונית מרהיבה של כלניות, צבעונים, סחלבים
ופרחים אחרים, והם הופכים למרחב פופולרי  

לטיולים. 

למען האדם
לשטחים אלו שימושים רבים וחשובים: הם 
המתאימים ביותר למרעה של בקר ועיזים, 
ברבים מהם מתקיימת פעילות של האבקה 

וגידול דבורים לייצור דבש, הם מונעים סחף 
של קרקעות, מפחיתים את נזקי השיטפונות 

ומאפשרים חדירה מיטבית של מי גשמים 
לקרקע.  
 שטחים אלו עשירים במיני דבורים יותר הידעת?

מכל בית גידול אחר בישראל. 

אש קטלנית: החי הסמוי מן העין
שטחי הבתה הם ביתם של חיות בר רבות: 

צבאים, ארנבות, שועלים, גיריות, חתולי בר, 
קרקלים, תנים, שועלים, חזירי בר, צבועים, 

דורבנים, מיני זוחלים, ועוד. כשפורצת שרפה, 
בעלי החיים הפגיעים ביותר הם הזוחלים 

שמתקשים לברוח מהאש, כמו צבים, זיקיות 
וחלק ממיני הנחשים. גם העופות נפגעים 

בשרפות, בעיקר דוגרי קרקע כגון חוגלות, 
כרוונים ועפרונים. אומנם ההורים מסוגלים לעוף 
ולהימלט, אך הגוזלים והאפרוחים נותרים חסרי 

ישע. בקרב היונקים ישנם מינים, כגון צבאים 
וארנבות, שגוריהם מסתווים לבדם בשטח הפתוח 

בעת שהאם יוצאת לשחר מזון, והם חשופים  
לפגיעה קשה משרפות.

חשוב שנשמור על הבתות והשטחים 
העשבוניים ונמנע מהאש להתפשט  

בהם לשטחים נרחבים!
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