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ביקור בשמורת מערת פער

1

שתילת שיחים ועצי נוי

2

ילדים משחקים עם חלזונות

2

בנובמבר מרענן הגשם הראשון את הגן ,הצמחים שעברו
את חודשי הקיץ הקשים זוקפים את ראשם ,היורה שוטף
את האבק ונותן את האות להתפתחותם .ואצלנו? ב1-
בינואר  2111יועלה מחיר המים לצרכנים ב 5-אחוזים
במקום ב 2-אחוזים ,כפי שסוכם בתחילת השנה עם
משרד התשתיות .בינואר  2111הועלו מחירי המים ב25-
אחוזים ,וביולי  2111הועלה מחירם בעוד  5אחוזים .עלית
מחירים מצטברת של  31אחוזים והיד עוד נטויה .
בעקבות הגשמים הראשונים ועלית מחירי המים נבקר
בשמורת מערת פער ,נשתול שיחים בגינה ונאסוף עם
רדת הגשמים חלזונות עם ילדים.
שלכם,
ענת

דולינה -שקע הנפער באופן פתאומי בקרקע
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :

ביקור בשמורת מערת פער -קטנה ,צנועה ויפה .זוהי
שמורת מערת פער ,הסובבת סביב בור אחד גדול .זהו
מקום נפלא לבילוי של שעה עם ילדים או בלעדיהם,
מרחק דקות הליכה ספורות מן המכונית .השמורה
ממוקמת סמוך לכביש ( 988כביש הצפון) .לבאים
מצומת חירם נוסעים כ 2 -ק"מ ומחנים את המכונית
במגרש החניה מימין לכביש .חוצים את הכביש ועומדים
מול שלט המכריז על השמורה .הליכה קצרצרה בשביל
מסומן ואתם בעולם אחר.
סביב המערה חורשה עבותה של עצי אלון תולע ,אלון
מצוי ועוזרר ,ובחודשי הסתיו מציצים מן הקרקע שפע
גיאופיטים :מיני סתווניות ,כרכומים וגם חלמונית זעירה.
המערה היא בעצם דולינה קרסטית והיא חסרת ניקוז
חיצוני .בעברית מכונה התופעה בולען ,זהו שקע הנפער
continued on page 2

גינה ויער

1

continued from page 1

באופן פתאומי בקרקע בתהליך טבעי .כדאי לבקר
במקום לאחר גשם רציני ,המראה של זרמי מים גועשים
הנבלעים בתוך המערה ,מופלא.

ברלה ברלה צא החוצה...
ילדים משחקים עם חלזונות – עם הטיפות הראשונות
של הגשם יוצאים החלזונות ממקומות המסתור שלהם,
מוציאים מחוש אחרי מחוש ומחכים לילדים סקרניים.
כשהאדמה לחה והאוויר צונן תוכלו לצאת עם הילדים
לגינה או לשדה הקרוב ולחפש ביחד שבלולים,
שהתעוררו מתרדמת הקיץ.

ננדינה ,הגיעה אלינו מיפן
שתילת שיחים ועצי נוי –הגשמים הראשונים נותנים
את האות לחידוש הגינה .זה הזמן לשתול שיחים ועצי
נוי .הם מוצגים עתה במבחר גדול במשתלות ובמרכזי
גינון .מגוון השימושים שאפשר לעשות בשיחים הוא רב.
ניתן להשתמש בהם כגדר חיה ,כרקע לצמחים אחרים,
כהשוואה לנקודות מכוערות בגינה או כשיחים קישוטיים
המעוצבים על גזע אחד .חלק מהשיחים ניתנים לגידול
גם במיכלים.

אספו מספר חלזונות והניחו אותם על פלטת זכוכית
קטנה .סבלנות ,צריך לחכות מספר דקות עד שהם
מתאוששים מן ההלם ויוצאים מן הקונכייה .התבוננו
היטב ,לחלזון שני זוגות מחושים .המחושים הקטנים פונים
לקרקע ומשמשים להרחה ואילו הגדולים פונים למעלה
ומתפקדים כעיניים .בעזרתם מבחינים החלזונות בין אור
לצל .כשמרימים את משטח הזכוכית וניתן לראות את
הרגל וצורת ההתקדמות שלהם שהינה גליתמעין גלים
העוברים ברגל .הם משאירים פס ריר .אם תפזרו מעט
קמח עם מעט מים תוכלו לראות את הפה בפעולה.
למתקדמים :הם יכולים לשמש כחיית מחמד לעונת
החורף בצנצנת סגורה בבד מלמעלה אך מאווררת,
שבתחתיתה שמים שכבת אדמה לחה ,עבה יותר
מהשבלול ,עם קצת עלי חסה .אם מיקמתם בצנצנת יותר
מאחד ,אולי גם תזכו לגדל אצלכם בסלון את הדור הבא
שלהם .החלזונות הם אנדרוגינוסים ,כמה נפלא ונוח.

מספר כללים לשתילת שיחים:
 .1יש להקפיד על מרחקי שתילה נכונים על פי גודלו
הסופי של השיח .שתילה במרחקים נכונים תאפשר
להבליט את אופיו ויופיו של כל שיח ותמנע בעתיד
ביצוע אינטנסיבי של דילולים ועקירות .תכנון ושתילה
נכונים יאפשרו תנועה בין השיחים ,כדי לבצע את
הטיפולים הדרושים כמו ניכוש עשבים וגיזומים שונים.
 .2כשבוחרים שיחים חדשים לשתילה כדאי לשים לב
לתצרוכת המים שלהם .ישנם שיחים המוגדרים כחסכני
מים לעומת שיחים הצורכים מים בכמות רבה יותר .בכל
מקרה מומלץ להשקות את השיחים בטפטוף.
שיחים מומלצים לשתילה (חסכנים במים ועמידים
למזיקים) :אוג חרוק ,הטרומלוס קטלבי ,לבן עלה שיחני
(לויקופילום) ,מורן החורש ,ננדינה תרבותית ,פיג'ויה
תרבותית ,פירקנתה אדומה ושיח אברהם משולש
ארגמני.
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