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  שדות הטרוטקה לנצח
 

ש תל כבי( 4מכביש מספר  – בשפך נחל שורקביקור 
פונים במחלף גן רווה לכיוון פלמחים ) אביב אשדוד

כקילומטר לפני הקיבוץ פונים שמאלה על  .4311בכביש 
פי השילוט לחניון חורשת הצנחנים שם מחנים את 

. מכאן מתחיל מסלול הליכה מעגלי משולט. המכונית
חלקו סלול וחלקו , לאורכו של נחל שורק, המסלול

. כשעה וחצי בהליכה נינוחה חולות טובעניים יכול לארוך
כיום , בעיקר מי ביובזרמו בנחל  1990 -עד סוף שנות ה 

מי , מים מנביעות, מי שטפונותלאחר השיקום זורמים בו 
. ולא אין כאן שום ריח רע, וגם מי שפכים מטוהריםתהום 

לאי הצבים בו שוכן  תביא אתכםהמסלול הליכה לאורך 
יה מגיעה להקה תצפית הקורמורנים אלולצב הביצות 

מגוון גדול  לאורך המסלול. של מאות קורמורנים בחורף
שיאו של . נים לחולות וכן צמחיםייהאופשל בעלי חיים 

 
 
 
 
 
 

  ,שלום רב

יצא לאור הספר הברווזון המכוער של  1843 - בנובמבר

מובי דיק הספר צא לאור י 1851, הנס כריסטיאן אנדרסן

 "המינים מוצא" יצא לאור הספר 1859, של הרמן מלוויל

לם רנטגן מגלה את קרני ולה 1895 ,דרווין ארלס'צ של

מוקם כוח האס אס ככוח הצבאי של  1921, הרנטגן

, מתחיל את שידוריו  BBC -ה  1922 ,מפלגה הנאצית

סרט  -פנטזיה 1940, מתרחש פוגרום ליל הבדולח 1938

הצנחנית חנה  1944 ,ההנפש של דיסני עולה לאקרנים

פורצת מלחמת  1947 ,סנש מוצאת להורג בהונגריה

 1977 ,שוגרה הכלבה לייקה לחלל 1957 ,העצמאות

זוהר ארגוב מתאבד  1987, אנואר סאדאת נואם בכנסת

נרצח  1995, 2נפתחו שידוריו של ערוץ  1993, במעצר

   .יצחק רבין

תקופת בשיא אנחנו נסייר בשפך נחל שורק ואילו 

נשתול פוקסיות , הטרוטקת החולות ה שלפריחה

עם ידי ייחורי עלה  על ביגוניות וסיגליותבעציצים ונרבה 

  . ילדים

  שלכם

 ענת
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 .לשפך הנחל ולים מרהיבה וא תצפיתהמסלול ה
בשל נובמבר הוא החודש המופלא ביותר לביקור 

) טיונית החולות(פריחתה של הטרוטקת החולות 
  .הלבנים את החולותבפריחתה הצהובה מכסה ה

פוקסית הכלאיים היא אחד הצמחים  - פוקסיות לגדל
הצמח התגלה . הנפלאים ביותר לגידול בבית ובחוץ

האב שארל על ידי בוטנאי צרפתי  1669לראשונה בשנת 
השם  .ביערות העד של איי הודו המערביתפלימיה 

פרופסור לאונרד  ,מדען גרמני לזכר שהוענק לו היה
צמחי את הספר הראשון על  1550ת בשנפוקס שערך 

לטעמי הפוקסיות הן אחד הצמחים  .טבעב תבלין
לחיות  היכולרב שנתי זהו צמח  .הנפלאים ביותר לגינון

קיימים בעולם כמאה מיני פוקסיות ואלפי . שנים רבות
הפריחה  .של ורוד סגול אדום ולבןמכלואים בגוונים 
 פסגות אוויר ותמעדיפהפוקסיות  .בסוף האביב ובקיץ

ויש  ,)רוב הזנים אינם מתאימים לגידול בשפלה( צונן
קרקע ב ,צל מלא או צל עם מעט שמשב ןלגדל אות

  . מנוקזת ועשירה בקומפוסט או בהומוס
  

 
 זוהי פוקסיה

 

 
 וגם

 
  וגם זו

יודע כיצד  מי מאיתנו אינו -  לרבות צמחים עם ילדים
במקרה הפשוט  ?צמחים על ידי ייחורי גבעול מרבים

שמים בכוס מים ולאחר  ,חותכים חתיכת גבעול מצמח
מספר ימים מתחיל לבצבץ לו בקצה הגבעול שורשון 

במקרה היותר מסובך צריך להשתמש באבקת . קטן
. במצע השרשה מיוחד ולתקוע את הגבעול השרשה

 יםעל גםניתן בקלות להשריש  ,גבעוליםאבל לא רק 
לוקחים קופסת . של בגוניה או של סיגלית אפריקנית

. תחתית בנייר סופגהפלסטיק שקופה ומרפדים את 
לא  אך  – מרטיבים את הנייר הסופג כך שיהיה לח

לוקחים עלה של בגוניה או סיגלית . מטביעים אותו במים
כך שצידו התחתון של העלה יגע  ,ל הניירומניחים ע

 העלהיש להקפיד שהעורק המרכזי של , בנייר הסופג
) עם מכסה שקוף(צריך לכסות . יגע בנייר הסופג

אין . אך נטול שמש ישירה ,ולהניח במקום מואר מאוד
צורך לפתוח את הקופסא אלא אם כן אתם רואים 

תם שלא סגר מה שמעיד על כך(סופג התייבש השהנייר 
צריך קצת סבלנות אך לאחר ). היטבאת הקופסא 

מספר שבועות מוציאים העורקים המרכזיים של העלה 

 . שורשים
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