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  םערוגה פורחת בגן הבוטני בגבעת ר

הגן  – בירושלים בגבעת רםפריחות בגן הבוטני 
העומד בחזית אחת עם מיטב הגנים  ,בגבעת רםהבוטני 
. הפסטורליתבשכונת נווה שאנן בירושלים שוכן  ,בעולם

. תשלום בחניון הגןחניה ללא  ,בורלא' מרחלגן הכניסה 
לגן העולם  צמחים נאספו מכל רחבי 10,000מעל 

מגוון למאפשר  ויר הירושלמימזג האו .דונם 130שגודלו 
בגן קיים ייצוג . מצומצםבשטח לגדול אדיר של צמחים 

. רק אנטארקטיקה חסרה, לצמחים מחמש יבשות
העומדת אירופה חלקת במספר צעדים תוכלו לעבור מ

 ,לדרום אפריקה ומשם לצפון אמריקהכעת בשלכת 
יש ייצוג . לחלקת מרכז אסיה והמזרח התיכוןו אוסטרליה
גדלים השוכנת במרכז הגן בחממה  ,ר הטרופיגם לאזו

בשלל צבעים וכן צמחים כעת סחלבים הפורחים 
   . טורפים

 
 
 
 
 
 

  ,שלום רב

חג צבעוני זהו . חג פורים בחודש מרץחוגגים את השנה 
למה שאנחנו  הפוךאת האפשרות ללנו  ישוססגוני בו 

גם גברים וגם נשים מקבלים את הלגיטימציה . רוצים
, אדםלא רק בני ו .צבעים בשלל להתקשטולהצטבע 

. פריחה בשלל צבעים מצויה בעיצומהה בחודש זה גם
. צבעיםבעשיר  ,צומח וחי כאחד, בכללעולם הטבע 

צבעי , צבעי אזהרה אומרים זהירות לא כדאי לגעת
, צבעי ראווה בטבע. הסוואה עוזרים להסתתר מעין טורף

רצון למשוך , כמו גם בחברה האנושית היא אמירה
  .ם ובעצם לומר הנניתשומת לב של בני זוג אפשריי

נטייל לגן הבוטני בגבעת רם . החודש בסימן צבע
נשתול צמחי גרניום , בירושלים הנמצא בשיא פריחתו

בשלל צבעים וגוונים באדמה ובעציצים ועם ילדים נצפה 
  . במאביקים הנמשכים לפרחים

 .טעים ושמח ,שיהיה חג צבעוני

  שלכם 

  ענת
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בסתיו . פריחותב ומשופעהגן מקסים  עונות השנהבכל 
בחורף חלקת , פורחים צמחי האלוי בדרום אפריקה

נשכח וביוני  אירופה העומדת בשלכת היא מראה בלתי
מכל . רחות בלבןמומלץ לפסוע בשדרת המגנוליות הפו

את מכסים עת , שבעתיים יפהאביב ה עונות השנה
הכניסה  .פרגיםותורמוסים מרבדי החלקות השונות 

במקום שירותים ברזיות ואפילו . 02-64794012, בתשלום
  . חביב בית קפה

 
  על העץ ומתחתגרניום 

אפשר לשתול גרניום אמנם  – בעציציםגרניום לשתול 
סתיו העונות המועדפות הן האך  ,בגינה כל השנה

, הגרניום הוא צמח נפלא למי שמרבה לטייל. אביבהו
לשכחנים וגם למי שאוהב גינות אבל לא אוהב להשקיע 

שכן הצמח הוא אחד מן העמידים שנראו , בהן
תרומתו לגינה נהדרת שכן הוא פורח . במקומותינו

זנים בעלי  ויש גםלבן , ורוד ,בגוונים של אדום
  .תעלווה מגוונ

או בשמו המדעי פלרגון הוא מדרום  ,מוצאו של הגרניום
לאנגליה הגיע הוא . ליד כיף התקווה הטובה ,אפריקה

כיום קיימים . ומשם נפוץ לכל בעולם 17 -במאה ה 
את הגרניום יש לשתול . אלפי זנים של גרניוםבעולם 

יתרונו הגדול בכך שהוא זקוק למעט  .בשמש מלאה
במשך חודש  אותולהשקות גם אם תשכחו . מאוד מים

סדירה תאושש אספקת מים ו שלם הוא לא ימות
 רוב תמותת הגרניום .אותו חזרה למצב ירוק ופורח

מעודף  למרבה האירוניה בגינות ובאדניות נובע
  .לדשן בעונת האביב מומלץ .מים ולא מחוסר

     

  מצא את המאביק
 

לא רק אנחנו אוהבים  - עם ילדים לצפות במאביקים
הלא הם דבורות קטנות , ים ופריחה גם המאביקיםפרח

זבובים וגם חיפושיות הנמשכים לפרחים בשל , ועמלניות
מה משמעה של  .הצוף או האבקה שהם מציעים

שהם  ,מעבירים את גרגרי האבקה המאביקים ?האבקה
 ולאיבר המין הנקבי של הצמח ב ,תאי המין הזכריים

. נוצר הפריו מתרחשת הפריהעקב כך , מצויות הביציות
  .מעקב אחר המאביקים יגלה בפניכם עולם קסום

  
 .זוהי העונה לתצפת עם ילדים על פרחים ומאביקיהם

בגן או , שטח משופע בפריחות כעתלא קשה למצוא 
לשבת בדממה בשעת צהרים חמימה בינות כדאי . בטבע

המאביקים פעילים כשמזג ; שימו לב .לפרחים ולהתבונן
 ולרשוםאפשר להכין טבלה . חותהאוויר חמים ונטול רו

 .דקות תצפית 5 -את מספר ביקורי המאביקים בפרח ב 
לרשום אילו מינים של בעלי כנף זעירים כדאי כן 

את הכלניות מאביקות ; לדוגמא. מבקרים אותם
סחלבים מואבקים על ידי דבורים ואילו , חיפושיות

האם  -ושאלה למחשבה . לרקפות כמעט ואין מאביקים
  ? ח משפיע על סוג המאביקיםצבע הפר
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