פסק זמן עם חבצלת החוף
דווקא בשיא החום של חודשי יולי-אוגוסט ,כשרובנו לא מעיזים לצאת מהבית ונמלטים ממזגן
אחד לשני ,פורח אחד מהפרחים היפים של ארץ ישראל במלוא הדרו.
למי שילך לטייל בחודשים הקרובים בשעות הערב בחולות ובכורכר של חופי ארצנו מחכה
הפתעה נעימה -ריח חזק ונעים שפורץ מהפרחים הצחורים ,המרשימים והיפהפיים של
חבצלת החוף.
הפרח הגדול והמזמין מושך חובבי טבע ,מטיילים וגם פרפרים ,רפרפים וחרקים מרהיבים,
עבורם הפרחים הם נווה מדבר בין החול והקוצים .כאשר הם ניזונים מהצוף השופע של פרחי
החבצלת ,הם גם מאביקים אותם ועוזרים לצמח להתרבות.
החבצלת שייכת למשפחת הנרקיסיים ,ובתוך הקרקע יש לה בצל רב שנתי גדול (גיאופיט)
שעוזר לה לשרוד בתקופות הקשות.
חבצלת החוף אכן מתמודדת עם תנאים קשים במיוחד .לא רק שהיא פורחת בעיצומו של
הקיץ ,היא גם צומחת בחוף  -סביבה ענייה במים מתוקים ועשירה ברסס של מי מלח מהים
ומליחות באדמה.
החבצלת מגנה על עליה עלי ידי שכבת הגנה שעוונית המגנה עליהם מרסס הים ,אך היא גם
משתמשת בים לטובתה :כאשר הזרעים שלה בשלים ומוכנים להפצה ,הם נישאים אל הים.
גם הזרעים מכוסים בשכבה מיוחדת המגינה עליהם ממי המלח ועוזרת להם לצוף ,וכך הם
מופצים מבלי להיפגע על ידי גלי הים ,עד שישטפו לחוף בו יוכלו לנבוט ולגדול.
גם אבותינו התפעלו מיופייה של החבצלת ,ואף נכתב עליה בשיר השירים" :אני חבצלת
השרון ,שושנת העמקים" (אם כי זיהוי חבצלת השרון המקראית עם חבצלת החוף אינו ודאי).
החדשות הרעות :עם התמעטות שטחי החולות והכורכר הטבעיים עקב בנייה שאינה
מתחשבת בטבע ,כריית חול בלתי חוקית וזיהום הקרקע והמים ,הולכת ונעלמת החבצלת
היפהפייה מנופי ארצנו.
מה אפשר לעשות :לזכור ולהזכיר שפרחי הבר הם מוגנים ואסור לקטוף או לעקור אותם,
להתעדכן על מצב השטחים הפתוחים בארץ ותכניות הבינוי המסכנות אותם ולהמשיך לטייל
בארץ ולהתרגש מהטבע בכל פעם מחדש!
היכן ניתן לראות את החבצלת בתל אביב וסביבתה?


גן לאומי סידנא עלי – צפון הרצליה
איך מגיעים? הגן הלאומי נמצא בחוף הרצליה ,מערבית לשכונת נוף-ים .דרך גישה יוצאת מרחוב יגאל
ידין (המסתעף מרחוב גולדה מאיר מערבה(.



צפון מערב תל אביב -רכס הכורכר ותל רקית
איך מגיעים? חונים ליד תחנת הדלק של חברת 'פז' ברחוב מספר  0202שנמתח בין רחוב פרופס
לרחוב יוניצ'מן (הרחוב שמוביל למלון מנדרין .משם הולכים ברגל לאורך מצוק הכורכר והחוף.



גן העצמאות ,תל-אביב
איך מגיעים? נכנסים לגן דרך רחוב הירקון פינת שדרות נורדאו ,רחוב הירקון פינת רחוב ארלוזרוב ,או
יציאה צפונית מכיכר אתרים ,והולכים לכיוון המצוק שמול הים.



בית הקברות הנוצרי ,חוף גבעת עליה ,יפו
איך מגיעים? חונים ליד מרכז פרס לשלום ברחוב קדם  230והולכים רגלית לאורך החוף ומצוק
הכורכר.



טיילת חוף בת ים
איך מגיעים? נוסעים לחוף הדרומי של העיר ,הולכים על טיילת החוף ומסתכלים על ריכוזי הפריחה
במצוק הכורכר.

