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צל הוא אזור שבו מוסתר מקור האור הראשי  -אזור אפל
שמתהווה מאחורי גוף החוסם את קרני האור .זהו המצרך
במבוקש ביותר באוגוסט ,למי ששוהה מחוץ לבית ושלא
בסמיכות למזגן .

בעקבות הצללים נסייר ביער בריה המוצל ,נשתול צמחי
צל ,ונלמד עם ילדים לזהות מיני עצים על פי צלליות.
שלכם,
מנוחה אל מול הנוף המדהים

ענת
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :

נטייל ליער ביריה  -על רכסים וגאיות מתפרס יער ביריה,
יער נטע אדם הגדול בגליל .הפסגות נישאות לגובה של
יותר מ 099-מטר והאוויר נעים וקריר גם בימות החמה .היער
צופן בחובו אתרים היסטוריים ,בוסתנים ,מצפורים ומעיינות
השופעים מים כל ימות השנה ,אך עיקר פרסומו בשל קברי
צדיקים השוכנים בו .במעבה היער שוכן קברו של יונתן בן
עוזיאל ,שהרייטינג שלו נוסק לשמים ,שכן השתטחות עליו
היא סגולה לפריון וזיווג.
ביער עוברת דרך נוף מסומנת ירוק שאורכה  21ק"מ .זוהי
דרך עפר משובחת ,שפונקה במספר קטעי אספלט ומעקות
בטיחות ,והיא עבירה לרכב פרטי כל ימות השנה .תחילתה
בכביש ראש פינה קריית שמונה והיא מסתיימת מדרום
למושב דלתון .מדרך הנוף מתפצלות שפע דרכי עפר
המסומנות כעבירות לרכב שטח בלבד .לרוב אילו דרכים
ידידותיות שאינן קשות למעבר ובקיץ ניתן לנוע בהן גם
ברכב פרטי .המבקרים המגיעים ליער מעדיפים את ספורט
המנגל על פני הליכה .אוהבי הטבע יכולים להתרחק מן
האתרים המרכזיים ,שאלפי רגליים רמסו בהם את
הצמחייה ,ולהגיע לפינות בלתי מתויירות.
המשך בעמוד 1
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המשך מעמוד 1

 9.אנתוריון – צמח בעל פריחה אדומה ,מתאים לגידול
בבית בעציץ בלבד .

ליער שלש כניסות עיקריות .2 :מכביש  888דרומית למושב
דלתון פונים מזרחה ליער .1 .מכביש  299 ,09מטר צפונית
לצומת מחניים פונים מערבה ליער ,לסביבת עמוקה .3 .מול
הכניסה הצפונית של צפת מתפצל כביש .8099
ההסתעפות המזרחית מוליכה צפונה ליער ,למצודת ביריה.

 .29קורדילין –מתאים לגידול בעציץ ובאדמה כאחד .גדל
מצל מלא ועד תנאי הארה חלקיים .צבע עליו אדמדם,
יכול להגיע לגובה של כשני מטר

מעיין נבוריה ביער ביריה מבעבע כל ימות השנה

ביגונית הורד ,מתאימה לגידול לעציץ בבית ,משך חייה מגיע עד מספר
שבועות בלבד...

צמחים לצל  -מצעד עשרת הגדולים  -בחודש אוגוסט הכי
נעים בבית ליד המזגן ,אבל אפשר גם בפינה קרירה תחת
עץ מצל בגינה .הפינות המוצלות בבית ומחוץ לו הן
בעייתיות מבחינת צמחיה .שכן רוב הצמחים רבים אינם
יכולים לשגשג עם אור שמש מועט .הצמחים המתאימים
לצל הם צמחים שמקורם באזורים הטרופיים .צמחים אלו
הסתגלו במשך אלפי שנים לגידול מתחת לחופת צומח
עשיר ה וסבוכה .שימו לב ,חלקם חובב חום ולכן לא יצלח
לגידול בגינה.

לזהות עלים עם ילדים  -בקיץ ,אחד המקומות היחידים
המוצלים שניתן לבלות בהם בטבע הינם יערות האורן
שתחתם במקומות רבים עולה וצומח חורש ארצישראלי .זהו
מקום בו ניתן ללמד את הילדים כיצד להבחין בין העצים
השונים על פי עליהם ופירותיהם.
להלן צלליות הפירות והעלים של החשובים בעצי היער
והחורש בארץ.

עשרת הגדולים במצעד הצמחים לצל מלא :
 1.זמיוקולקס – צמח נפלא לגידול בעציץ בבית בלבד.
צורך מים מועטים .נטול מזיקים .
 2.אגלאונמה  -לגידול בעציץ בבית בלבד .צורך מים
מועטים .כדאי לשים לב כשקונים אותו כיוון שלפרקים
נמכר עם כנימה קמחית שקשה להפטר ממנה.
 3.פפרומיה – לגידול בעציץ ,צורך מים מועטים .קיימים
מספר זנים בעלי עלים מגוונים ,העמיד ביותר הוא
כמובן בעל צבע העלים הירוק כהה .
 4.בת שבע מטפסת – צמח עציץ נפלא לגידול בבית
ומחוץ לו .בעל פריחה משגעת במידה ונותנים לו תנאי
גידול מיטביים .

חרוב מצוי

אורן ירושלים

אלון מצוי

 5.סנסווירה (לשון החותנת)  -צמח הצורך מים מועטים,
עמיד מאוד למזיקים ,ניתן לגדל בעציץ ובקרקע כאחד .
 6.דרקונית מופשלת – צמח עציץ לבית בלבד ,מגיעה עד
לגובה של שני מטרים .
 7.כמדוריאה אלגנס – דקל המגיע לגובה של עד מטר
אחד ,מתאים לגידול בעציץ בבית בלבד .צריכת מים
מועטה .
 8.אכמאה מפוספסת – יכול לגדול כצמח בית או כצמח
חוץ מצל ועד לתנאי הארה חלקיים .בעל פריחה
ורדרדה .
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קטלב מצוי
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אלה ארצישראלית אשחר ארצישראלי

