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אילנות , קליסטמון בפריחה

 

כשלשה קילומטר לאחר  ,4על כביש  - גן יערני אילנות

שוכן מוזיאון  בצד מזרח( צומת הדסים)ה הפניה לקדימ
( או ארבורטום בלעז" )אילנות"גן העצים . של עצים

מיני  1000מאכלס ו דונם 130 -משתרע על שטח של כ 
הגן הוקם על ידי  .עצים הפורחים במגוון צבעים וצורות

 ומטרתו 1951אגף הייעור של משרד החקלאות בשנת 

העצים לא . לבחון התאמתם של מיני עצים לחיים בארץ
 ,(מדובר בתקופת הצנע) מחוסר אמצעים ,הושקו

הוכרז כלא  מי שלא שרד ומת: טהוהסלקציה הייתה פשו
שינויים ותהפוכות  אילנות ההשנים עברעם . תאיםמ

ה מחלקו, ל"בחזקת קק תא נמצאיכיום ה. רבים
לגן היערני הלאומי של  הפכהאקלום ל המשמשת

הוקצתה לכל יבשת  .מקום להצגת עצים  -ישראל

שבהן היא חלקת אוסטרליה הכוללת  ההמרשימ. חלקה
רובם המכריע  ,700 –בעולם כ . מיני איקליפטוס 170

 מפה של האתר. מינים הגדלים בר אך ורק באוסטרליה

 
 

 

, שלום רב

אוקטובר הוא החודש המזוהה עם הסתיו בחצי הכדור 

ואילו בחצי הכדור הדרומי זהו החודש בו מפציע , הצפוני

היא היבשת , אוסטרליה היבשת הקטנה בעולם. האביב

התפתחו . מיהיחידה הממוקמת כולה בחצי הכדור הדרו

בגלל האופי המיוחד שלה המשלב , בה יצורים ייחודיים

אזורים טרופיים עם אזורי מדבר והיותה מנותקת משאר 

בין בעלי חיים וצמחים . העולם במשך רוב שנות קיומה

ברווזן וצמחים , אמו, קואלה, קנגורו: ייחודיים אלה נמנים

   .גרווילאה וקליסטמון, כאקליפטוס

 

ביבשת הדרומית נשתול בגינה בעקבות האביב 

הלא הוא איקליפטוס מסמרי , איקליפטוס תוצרת ישראל

 170 –נסייר בגן היערני אילנות בו גדלים כ , ל"קק-כדורי

מינים שונים של איקליפטוסים וכן נבקר עם ילדים בגן 

  .גורו ונלטף קנגורו

 ,שלכם

 ענת 
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נעים  ךא, לנוחיות המבקר היא בגדר חלומות באספמיה
בשעות ' ה'-אפתיחה  שעות .השביליםונוח לתעות בין 

 ,סגור בשבתות וחגים 8:00-13:00' יום ו, 8:00-17:00
     .ללא תשלום

 ל הוא מאוד עגלגל"קליפטוס מסמרי כדורי קקיא

בתחילת  - ל"ליפטוס מסמרי כדורי קקקילגדל א
קליפטוס מסמרי בפאתי יל א"נטעה קק 90 –שנות ה 

מרבית השתילים התפתחו . המושב ניר מושה בנגב
. מטר 30 –כיאות לאיקליפטוס מסמרי וגובהם הגיע ל 

מספר פרטים נשארו גמדיים וצורתם כצורת שיח אולם 
יוסי ריוב ' גילה פרופאת העצים הננסיים . עגלגל

. מהפקולטה לחקלאות והחל בריבוי וגטטיבי שלהם

.  ל"קליפטוס מסמרי כדורי קקיא -האיקליפטוס נקרא 

צורתו בייחודו של האיקליפטוס שנמצא בנגב הוא 
יכול והוא מתפתח לצורת כדור  שיח-עץ זהו. העגלגלה

הוא מתאים . אין צורך לגזום אותו, מטר גובה 2-להגיע ל

לה בשמש מלאה בכל אזורי הארץ ובכל סוגי לשתי
 והוא יפה גם כליכצמח מ, במסלעה אפשר גם. הקרקע

 .באיי תנועה ובצדי דרכים, לאורך שביל כניסה לבית
, התבססות אפשר לגדלו ללא תוספת מיםהלאחר 

  .מ גשם בשנה ויותר"מ 400באזורים שבהם יורדים 

 
אפשר ללטף קנגורו 

קואלות  4, קנגורו 32  - גורו ביקור עם ילדים בגן
או ביותר ומגוון צפרים ועופות שמוצאן מהיבשת הקטנה 

שוכנים בגן המאכלס צמחים  מהאי הגדול בעולם
בגלל ניתוקה של יבשת . מאוסטרליה ייחודיים

צמחים : התפתחו בה יצורים ייחודיים אוסטרליה מהעולם

כמו , כיסהיונקי  חייםבאוסטרליה  .ובעלי חיים כאחד
שגוריהם הזעירים מבלים  ,קנגורו או אופוסום, קואלה

חלקם הגדול . את תקופת החיים הראשונה בכיס ההורים
מצריך  בשל כך היבוא שלהם, המצוי כיום בסכנת הכחד

, רישיון מיוחד של רשות שמורות הטבע האוסטרלית

אישור הכרוך בלימוד ממושך וכן עמידה בתנאים 
.  מחמירים

את שיון ת מאוסטרליה מחייב הריכדי לייבא קואלה אח

אלף עצי איקליפטוס לשם המספר המדהים של  נטיעת

קואלות הגדלות ה תבחשבון פשוט תגלו שארבע !הזנתה
למעט . עצי איקליפטוס 4,000בגן הצריכו נטיעת 

מיני קנגורו היכולים לשאת  חמישהקואלות גדלים בגן 
אזור ה המאפיינות את ,מעלות 45טמפרטורה של 

עטורת  ת הקנגורואפשר להיכנס למכלא. ת הקיץבתקופ
מכף היד באוכל שנקנה להאכיל אותם  ,קליפטוסיעצי א

כן מצויה בגן פינת  .ולערוך בחברתם פיקניקבמקום 

וטווסים משוטטים כאן באופן , ליטוף הכוללת ארנבונים
והצמח , הגן שופע צמחיה אוסטרלית מגוונת .חופשי

 .מינים 37בגן נטעו , השולט הוא כמובן האיקליפטוס

גן . ברזיה ופחי אשפה, שירותים, שולחנות פיקניק בגן

 ,בין צומת השיטה לבית שאן 669 כבישגורו ממוקם על 
 ,בתשלוםכניסה ה. (הסחנה) בסמוך לגן השלושה

  .04-6488060/1: טלפון
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