
מבוקשות! 

על-ידי  שנאספים  בנתונים  שמשתמש  אזרחי  מדע  מיזם  הוא  בעם  מדוזות 
המדוזות  והתנהגות  הנדידה  דפוסי  על  עוד  ולגלות  לחקור  כדי  הרחב  הציבור 
בחופי ישראל. באפליקציה ובאתר אפשר לדווח על מפגש עם מדוזה, לראות 
את מפת תפוצת המדוזות המתעדכנת בזמן אמת ולקבל מידע רב ושימושי על 

מניעה וטיפול בצריבות, על מיני המדוזות ועל תפקידן בסביבה הימית.

יצורים דמויי מדוזות

יש מדוזה בים או על החוף? נשמח לדעת על זה
הורידו את אפליקציית מדוזות בעם ודווחו לנו

צבעה לבן/ורדרד/כחלחל; בעלת פעמון מחוספס. מאופיינת בהרבה חוטים צורבים; 80-10 ס“מ

חוטית נודדת 
Rhopilema nomadica

 (            )

צבעה לבן עד כחול כהה, מאופיינת בפס 
כחול/סגול עבה בשוליים, מעט חוטים וגודל בינוני

35-10 ס“מ   

כחולת-שוליים חלקה
Rhizostoma pulmo

צבעה ורוד מנומר עד חום; בעלת זרועות 
ארוכות ומעט חוטים 

15-10 ס“מ

שיטת ארגמנית
Pelagia noctiluca

צבעה קרם עד חום, ורוד, כחול; בעלת נקודות 
לבנות רבות על הפעמון, מרקם קטיפתי

35-10 ס“מ

פעמונית נקודה
Phyllorhiza punctata

צבעה שקוף, לבן, כחלחל, וורדרד, מאופיינת 
בארבע קשתות הנראות דרך הפעמון

30-10 ס“מ  

ירחית ארבע קשתות
Aurelia sp.

 (            )

צבעה לבן והיא בעלת זרועות רבות וארוכות. מאופיינת בפסים 
בדגם מצפן על גב הפעמון ושמונה נקודות כהות בשוליים

 15-5 ס“מ

מצפנית נקודה
Chrysaora pseudoocellata

 (            ) (            )  (            ) (            )

צבעה שקוף או כחלחל. פרט  בודד הינו קטן מאד, 
אבל הן בדרך-כלל נצפות כשרשרות 

עד 2 מ‘ אורך

סאלפה
Salpa sp.

צבעה כחול עד טורקיז, מאופיינת בגודלה 
הקטן; צפה על פני הים 

8-2 ס“מ

כפתור ים כחול
Porpita porpita

צבעה שקוף, נראת כמו סרט ארוך, קצות הגוף 
שלה מאופיינים בצבעי קשת

5-40 ס“מ

 אבנט נגה
Cestum sp.

צבעה שקוף, בעלת גוף שטוח ומשולש, 
עם פסי אורך בצבעי הקשת 

15-4 ס“מ

 מסרקנית טורפת
Beroe sp.

בעלת צורת ביצה אובאלית, שקופה עם 
ריסים בצבעי הקשת בשוליים 

10-3 ס“מ

  מסרקנית זהרורית
Mnemiopsis leidyi

 (            )  (            )  (            )  (            )  (            )

*דרגת צריבה :  (       ) (       ) (       ) (       ) (       )

צבעה שקוף, מאופיינת בפסים עדינים (קפלים) 
שיוצאים מהמעגל הפנימי לשולי הפעמון 

20-5 ס“מ

 צלעית קטנה
Aequorea sp.

צבעה לבן/קרם, מאופיינת בפעמון קעור 
וב"כפתורים" לבנים על הזרועות 

25-10 ס“מ

זר פרחים ים סופי
Cotylorhiza erythraea

צבעה חום-ירוק, שוחה הפוך עם הזרועות כלפי 
מעלה, נדירה בים תיכון 

25-10 ס“מ

מדוזה הפוכה מטמיעה
Cassiopea andromeda

צבעה קרם עד חום, מאופיינת בפעמון בצורת ביצת 
עין ו"כפתורים" על הזרועות בצבעי כחול-סגול ולבן 

20-10 ס“מ

ביצת עין ים תיכונית 
Cotylorhiza tuberculata

צבעה קרם עד סגלגל, בעלת פעמון קעור, מאופיינת 
בצורות של פרחים/ כוכבים סגולים על הפעמון ועל הגוף 

20-10 ס“מ

פרחונית סגולה
Marivagia stellata

 (            )  (            )  (            )  (            )  (            )


