
 Echinops adenocaulos –קיפודן מצוי 
 Compositae - משפחת המרכבים 

 

   
 . 2015צולם ברגבים יולי    – קיפודן מצוי                

 מאפייני המין: 
"עשבים רב שנתיים או בני שיח בעלי עלים קוצניים. התפרחת כדורית ומרכבת מקרקפיות, 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, גלדניים,  

סגול. אחדים מהחפים מתפתחים לעתים לקוץ ארוך דמוי קרן. הפרחים דו מיניים,   – עם ירוק או כחול  צב
סגול, סגול, חיוור, קרם או    – אונות דמויות סרגל, צבעה כחלחל    5  – צינוריים; הכותרת בעלת צינור צר ו  

 לבן. הזרעון מוארך, בעל נזר קצר בלתי נשיר". 
 

יולי.   – עשבוני. בתה גריגה וחורש. נפוץ ברוב חלקי הארץ. פורח יוני  מאפייני הסוג: רב שנתי, צומח 
 טיפוס תפוצה: מזרח ים תיכוני. 

קיפודן מצוי הוא הנפוץ ביותר בארץ ובחבל הים תיכוני. שכיח מאד בשדות בור, בצדי דרכים, בבתה  
ס"מ.    120  –   50יה אינטנסיבית. גובה הצמח  יובקרקע טרשית. במיוחד בשטחי מרעה בהם הרע

הגבעולים חרוצים לאורכם ומכוסים בשערות לבנות. הקרניים הקוצניות של הקרקפת שוות באורכן, אין  
ס"מ. הפריחה בראשית הקיץ, בחדשים יוני    6  –   4ביניהן כאלה החורגות מהיקף כדור הקרקפת שקוטרו  

כמו החוח, חבלבל   יולי. בעונה זו שרוב צמחי החורף יבשו הנוף הפך מירוק לצהוב חום. מספר צמחים - 
השיח, מרווה ארץ ישראלית חוחן הקנרס מקשטים את הנוף הצחיח הקיצי. הדבר בולט בשטחי מרעה.  
הבקר והצאן מעדיפים עשבים יבשים על צמחים קוצניים. כפי הנראה לצמחים אלה גם מערכת שורשים  

תחרות על    עמוקה המאפשרת להם להתקיים בשלהי האביב תחילת הקיץ. גורם נוסף הוא חוסר
 האבקת חרקים, מצד צמחים אחרים.   

מ"מ; על השטח העליון של    14  – קיפודן גיירדו: המיקריפטופיט. אורך המעטפת שבבסיס כל פרח כ  
העלה מפוזרות שערות בלוטיות; ניכר בשערות ארגמניות ובלוטיות הנראות היטב לאורך הגבעול,  

בעיקר בחלקו העליון. גדל בעיקר בקרחות בחורש ובגריגה. מתפשט באגן הניקוז של הכנרת ובגולן,  
סגול    – . צבע פרחי הקרקפת כחול  בחולה ובגליל המזרחי. תפוצתו משתרעת בארץ בסוריה ולבנון בלבד

ס"מ. עלי הגבעול לופתים   אותו בבסיסם. החפים הסגולים מצויים בעיקר בחלקו העליון   6  –   4קוטרה  
 של כדור התפרחת. 

 

     
 קיפודן גיירדו. שונה מצוי ברמת הגולן.         קיפודן מצוי. לא צריך לרדת מהרכב. רק להציץ מהחלון. 

                                   
 
 
 



 
 
 


