
חידון פארק הרצליה

חידון טבע וסביבה בפארק הרצליה

2020

חוברת מושגים ללמידה 
עבור משתתפי החידון בפארק הרצליה



חידון פארק הרצליה

משפחות יקרות,
פארק הרצליה הוקם בשנת 2008 במטרה לייצר מוקד טבע עירוני לתושבי העיר 

הרצליה - מקום טבעי בתוך העיר המצליח לשמור על הטבע הוותיק ולשלבו 
בעירוניות המודרנית. הפארק משתרע כיום על פני כ-270 ונמצא עדיין בתהליכי 

התרחבות לשטחים הסמוכים. 
הפארק נבנה סביב בריכות חורף טבעיות ומבוסס על שמירת האיזון במערכת 

היחסים בין האדם לסביבה, תוך הקפדה יתרה על שמירת טבע. 
משבר הקורונה העולמי חייב גם אותנו להיות יצירתיים ולמצוא דרכים להמשיך 

ולקרב אתכם התושבים אל הפארק. וכך נולד רעיון חידון המשפחות.
בחוברת זו תוכלו למצוא שלל מושגים הנקשרים לפארק הרצליה ממגוון 

תחומים: בריכות החורף, החי, הצומח וההיסטוריה של האזור. לחלק מהמושגים 
צירפנו סרטונים להעשרת הידע, הן של ההורים והן של הילדים – המעוניינים 

יוכלו לצפות בהם.

אתם מוזמנים לקרוא ולהעשיר את הידע וכך להגיע מוכנים ככל האפשר לאירוע 
החידון אשר יתקיים בתאריך 7.10.2020 בזום.

אנו מקווים כי השתתפותכם בחידון תאפשר לכולם להכיר לעומק את 
הפארק על ערכי הטבע והסביבה שבו

בהצלחה ובהנאה לכולם

ורד אושר – מנהלת פארק הרצליה
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בריכות חורף הן מקווי מים עונתיים אשר מתמלאות ממי גשמים בחורף 
ומתייבשות בהדרגה לקראת הקיץ. בגלל האופי העונתי שלהן מתקיימים 

בבריכות החורף מינים ייחודיים של דו חיים, חרקים וחסרי חוליות אשר בדרך 
כלל נטרפים על ידי דגים. דגים נעדרים מבריכות חורף מכיוון שהם זקוקים 

למים באופן קבוע. בריכות החורף בפארק הרצליה הן מהמעטות שנותרו 
בישראל בעקבות הבנייה המואצת וזיהום מקווי המים. הפארק נמצא באזור 

הנמוך של העיר הרצליה. בריכות הפארק הן למעשה שטחי הצפה גדולים 
המנקזים אליהם את מי הנגר מכיוון מזרח. בנוסף, הקרקע במקום כבדה ואינה 

מאפשרת חלחול מים מהיר. עובדות אלו איפשרו את היווצרות הבריכות.
ללמידה נוספת: צפו בסרטון

ברחבי העולם קיים ניסיון מוצלח בעיצוב 
מערכות חקלאיות כחיקוי של מערכות 

טבעיות. הרעיון פשוט למדי: נטיעת חורש 
או יער מאכל המניב תוצרת לתועלת האדם. 

בפארק הרצליה הוחלט על הקמת חורשת 
מאכל ראשונה על ידי קבוצת תושבים פעילים 

1. בריכות חורף 

2. חורשת מאכל "טנא"

כללי

הנקראת "ותיקים בסביבה". 
הגבעה נחנכה בקיץ 2016 . עד כה ניטעו בגבעה העצים: תות אוזבקי, רימון, 

אגוז מלך, שקדיות ועוד.

https://www.youtube.com/watch?v=k4MGjFzqJ_0
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שמו ההיסטורי של אזור הביצות הקדום שסביבו הוקמה העיר הרצליה. פארק 
הרצליה כיום הוא חלק מאזור זה שכונה: "בריכות הבאסה". שנים רבות לפני 
קום המדינה שכנו באזור הרצליה מספר כפרים בדואיים. התושבים הערביים 

המקומיים כינו את המקום "ָּבאָסת ֶאל ְקטּוָרה" ובקיצור "ָּבאָסה" והשם היה 
שגור בפי כל במשך שנים רבות. חלק מההסברים למשמעות המילה באסה 

בערבית נקשרים לדכדוך, אכזבה, אסון או ביש.

מושג המתאר את השֹונּות בין כל היצורים החיים )כולל בני האדם( והצמחים 
על פני כדור הארץ: מחרק קטן ועד פיל גדול, מדובדבן קטן ועד עץ אקליפטוס 

גדול, לכל אחד מהם יש תפקיד חשוב בטבע ולכן עלינו לשמור על המגוון 
הביולוגי. את המגוון הביולוגי בפארק הרצליה ניתן לפגוש בבתי גידול שונים: 

בריכות חורף, מדשאות, אדמה, עצים ועוד. צוות הפארק פועל באופן קבוע 
לצמצום הפגיעה במגוון הביולוגי ולהגנה עליו.

3. באסה

4. מגוון ביולוגי

כללי

ספר המתאר מיני בעלי חיים הנמצאים בדרגות סיכון עולמיות ואזוריות. "מינים 
אדומים" הם אלו הנמצאים תחת איום מידי ובסכנת הכחדה ממשית. בהמשך 

נכתב גם ספר אדום למיני צמחים. עד היום תועדו למעלה מ-800 מינים של 
צמחים ובעלי חיים שנכחדו לחלוטין או שנכחדו בטבע! הקרקל )חתול המדבר(, 

למשל, נמצא על סף הכחדה לצד הראם הסלמנדרה ועוד מינים רבים. 
כאן אפשר לעיין בספר

5. הספר האדום

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Red_data_book_Israel_Heb.pdf


חידון פארק הרצליה

בעלי חיים וצמחים העוברים ממקום למקום ומתיישבים 
בבתי גידול חדשים, שאינם טבעיים להם. בדומה למצב בו 
אורח מגרש את בעל הבית מביתו ונשאר לגור בבית שאינו 
שלו. המינים הפולשים מתחרים במינים המקומיים ואפילו 
"מגרשים" אותם. תוכי ירוק בשם דררה התרבה בישראל 

בקצב מהיר וכיום נמצא אותו כמעט בכל הארץ. הוא נוהג 
להשתלט על חורי קינון של נקרים, לסלק את "בעל הבית" 

מהחור ולהרחיב את הפתח שיתאים למידותיו. 
אין "להציל" דגים או בעלי חיים אחרים ולשחרר אותם בפארק הרצליה – כי זו 

יכולה להיות פעולה שתעודד השתלטות.

6. מינים פולשים 

כללי

גבעה מלאכותית שהוקמה בפארק כנקודה גבוהה מסביבתה במטרה לשמש 
כתצפית. בשנת 2014 התקיים שיתוף פעולה עם ילדי הכפר הירוק והוחלט על 

יצירת "גן מקלט לצמחים" בפארק הרצליה אשר יאפשר לצמחים להתרבות. 
יצירה של גני מקלט הינה דרך חדשנית בניסיון למנוע הכחדה של מינים 

וכיום בישראל יש מספר מועט מאוד של גני מקלט. בגבעה שתולים צמחי בר 
ישראלים ביניהם צמחי תבלין ומרפא רבים כמו: קורנית, מרווה, זני לבנדר ועוד.

7. גן מקלט למינים בסכנת הכחדה
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פארק הרצליה מהווה מוקד משיכה לציפורים ולעופות מים רבים. חלקן נודדות 
וחלקן יציבות. מרכז הצפרות החדש בהרצליה הוקם ב-2017 ומטרתו לחשוף 

את נושא הצפרות בפני הציבור, ללמד על סוגי הציפורים המגיעות לפארק 
ולאסוף מידע מקצועי על אודותיהן. במסגרת זו החל תהליך של טיבוע ציפורים 

)ענידת טבעת זיהוי קטנטנה על רגל הציפור( במהלכו  צוות מקצועי אוסף 
מידע ונתונים כגון: משקל, אורך הכנפיים וכד'. הטיבוע מאפשר ללמוד על 

דפוסי נדידה, תוחלת חיים, גודל האוכלוסייה והתנהגות טריטוריאלית.
לינק למגדיר ציפורי הפארק

בריכת המים המלאכותית הוקמה במטרה להוות אלמנט נופי ובריכת נוי. את 

8. מרכז צפרות 

9. בריכת המים המלאכותית

כללי

הבריכה ממלאים במים 
מטוהרים שפירים. הבריכה 

המלאכותית משמשת הן 
כבריכת נוי והן כמקור השקיה 

בפארק. בבריכת המים חיים 
בנחת מספר סוגי דגים: קרפיון, 

ַגמּבּוזיות ואמנון. אל הבריכה 
מגיעים גם עופות שונים. 

https://www.herzliya.muni.il/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99/
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ספריית הפארק "קן לסיפור" הוקמה במטרה לחבר את המבקרים אל עולם 
הספר, להתנתק מהטלפון הנייד, לשבת בנחת ולקרוא סיפור טוב. הספרייה 

היא קהילתית והציבור מוזמן להשתמש בספרים, לשאול אותם, להחזיר ואף 
לתרום ספרים אחרים לרווחת יתר המבקרים. את הספרייה מפעילה ומתחזקת 

קבוצת "מתנדבי פארק הרצליה" הפועלת בהתנדבות בפארק הרצליה.

במדינה צפופה כישראל מתרחש זיהום אור גדול בשל הצבת תאורה רבה 
בלילה, בעיקר בשטחים הפתוחים - ביתם של חיות הבר, בהם עוברים תשתיות 

של כבישים ומתקנים שונים. תכנון חכם ויעיל יותר של תאורות רחוב וכביש 
בשטחים הפתוחים, באופן שאינו מסכן את בני האדם, מצמצם במידה רבה 
את חשיפת בעלי החיים לזיהום האור.  התאורה בפארק הרצליה מוקפדת 
ומתוכננת לצמצום מפגע האור. באזור בריכת החורף התאורה מעומעמת, 

הפארק מואר כל הלילה רק באזור האינטנסיבי/הפעיל שלו. 

10. ספריית "קן לסיפור"

11. זיהום אור

כללי

מיזם ייחודי שיזמו מתנדבי פארק הרצליה בעקבות רעיון של ילדה תושבת 
העיר. הקבוצה פיתחה סדרת משימות לכל המשפחה המאפשרת למבקרי 

הפארק לטייל בו תוך מילוי משימות חוויתיות ומלמדות. השנה חוברת הפעילויות 
הועברה לפלטפורמה דיגיטלית לשימוש בטלפונים ניידים. כולם מוזמנים ליהנות 

מפעילויות "אתגר בפארק" במהלך הביקור.
לינק לדף הנחיתה של משחקי "אתגר בפארק"

12. "אתגר בפארק"

https://www.herzliya.muni.il/park-games/
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ציפור שיר קטנה, שלרוב מצויה בלהקות 
בקרבת הבית. הדרור נוהגת לעשות 

אמבטיות מים וחול. פירוש המילה דרור 
הוא חופש, כי על אף הקרבה לבתים – 

זוהי ציפור בר שאינה חיה בכלובים. אנו 
מבחינים בין זכרים ונקבות לפי הסימן: 

"לאדון דרור יש סינר שחור ולגברת דרורה 
יש בטן אפורה".

ציפור קולנית, נועזת ולא חוששת 

מקרבת אדם. בדרך כלל מצויה 

בלהקות ואף ישנה בלילה בלהקות. 

קולה של המיינה מגוון ויכולת 

החיקוי שלה מצוינת. המיינה היא  

"עולה חדשה" - פליטת תרבות 

שהפכה להיות מין פולש. בתקופת 

1. דרור הבית

2. מיינה

ציפורים 
ועופות מים

הקינון והדגירה היא  מתחרה עם דרורים וירגזים על החורים שבהם 

היא אוהבת לקנן. הביצים של המיינה הן בצבע טורקיז.
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ציפור שיר קטנה.
צבע הזכר כחול כהה ומבהיק בשמש 

והנקבה צבעה חום אפור.
הצופית מתנועעת ללא הרף, היא זריזה 

מאוד וצייצנית. המקור שלה מותאם 
לכניסה לצינור הפרח. מתוכו היא שואבת

ציפור שנוהגת לעמוד על מקומות 

גבוהים מהם היא צוללת אל טרפה. 

על אף ששמה שלדג, היא נוהגת 

לאכול שלל בעלי חיים קטנים 

ולא רק דגים. היא טורפת, בעזרת 

מקורה החד, פרוקי רגליים, דו 

חיים, זוחלים וציפורים ולעתים גם 

דגים. לשלדג הזכר יש שירת חיזור 

חזקה ומסולסלת.

3. צופית

4. שלדג לבן חזה

ציפורים 
ועופות מים

את הצוף באמצעות לשונה הארוכה דמוית הקשית.
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ברווז, שנוהג לשוט באגם ובבריכת 
החורף של פארק הרצליה ואף 

לקנן בפארק באביב ולגדל  10 – 12 
אפרוחים. הזכר הוא צבעוני – בעל 

ראש ירוק וגוף אפור והנקבה חומה. הם 
מצויים בזוגיות כל השנה. הברכיה היא 

ציפור יציבה. רגליה ארוכות, 

כיפתה שחורה, לחייה לבנות 

ו'עניבה' לאורך צווארה.

היא נפוצה בפארקים עירוניים, 

בשדות חקלאיים ובקרבת 

מקורות מים. הסיקסק דוגר 

קרקע והוא מגן על ביציו ועל 

אפרוחיו המוסווים בחירוף נפש.

5. ברכיה

סיקסק  .6

ציפורים 
ועופות מים

אמנם ציפור בר, אך התרגלה להתקרב לאנשים בפארק כדי לקבל 
מהם אוכל. אנא זכרו – אין להאכיל בעלי חיים וציפורים בפארק! 

המזון שלנו מזיק להם.

הוא יתקוף כל אויב או איום תוך השמעת קולות חזקים. 
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הדוכיפת נבחרה כציפור הלאומית של ישראל. 
היא מופיעה במקורות כסמל לחוכמה. גם 
הזכר וגם הנקבה יפים וצבעוניים, להבדיל 

מציפורים אחרות שבהן רק הזכר צבעוני 
ובולט והנקבה אפורה בדרך כלל. בני הזוג 
מנהלים חיי שוויון -  הם מתחלקים בטיפול

ציפור שיר פעלתנית, סקרנית 

המתנועעת ללא הרף ומחפשת 

מזון. שירת הירגזי הזכר נשמעת 

כמו צליל חריקה של גלגל לא 

משומן - צפצוף דו צלילי ומתכתי. 

הירגזי מקננת בחורים וגם 

בתיבות קינון. היא נחשבת ציפור 

מועילה בגינה כי היא אוכלת את 

הזחלים שמזיקים לעלים.

7. דוכיפת

ירגזי מצוי  .8

ציפורים 
ועופות מים

המסור בגוזלים. הדוכיפת הולכת על הקרקע, מוצאת ושולפת מזון 
באמצעות מקורה הארוך. היא יודעת למצוא את הזחלים בקרקע בזכות 

שמיעתה המצוינת.  בזמן התרגשות היא זוקרת את ציצת ראשה.
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מין של שלדג חסר מנוח, שעושה דרכו 
מהאוויר למים וחזרה אינספור פעמים בכל 

יום. הפרפור בעל צבע שחור ולבן וניזון 
בעיקר מראשנים ודגים קטנים אותם הוא דג  

בצלילה מגובה רב. לפני שלב הצלילה, הוא 
מחפש את טרפו תוך שהוא מרפרף ומפרפר 

את המגלן החום ניתן לראות 

בלהקות בעיקר במהלך החורף 

והאביב כשיש מים בבריכות 

החורף בפארק. מקורו ורגליו 

הארוכים מאפשרים לו לנוע במים 

עמוקים וללקט מיני סרטים וחרקי 

מים בעזרת קצה מקור רגיש 

במיוחד אותו הוא מעביר בתנועה
מתמדת צמוד לקרקעית הבריכה. המגלנים דוגרים במושבות צפופות 

על עצים גדולים קרוב למקווי מים קבועים.

9. פרפור עקוד

10. מגלן חום

ציפורים 
ועופות מים

מעל פני המים - על שום התנהגות זו ניתן לו שמו. הזכר והנקבה דומים 
זה לזה, אלא שלזכר יש שני פסים שחורים לרוחב החזה ואילו לנקבה יש 

שני כתמים שחורים בשולי החזה. הפרפורים דוגרים במחילות ארוכות 
אותן הם חופרים בקירות עפר ולעתים מקננים מספר זוגות זה ליד זה.
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ברווז גוצי המוגדר כקטן מכל עופות המים 
השוחים באזורנו. הוא מרבה לצלול אל תוך 
המים כדי למצוא את מזונו, בעיקר ראשנים 
ופרוקי רגליים כגון: סרטנים , חרקים וצומח. 

צבעו חום כהה עם מקור צהבהב. באביב 
לקראת הקינון, משמיעים שני בני הזוג שירת 

לתמירון יש רגליים ארוכות ומכאן 

שמו )תמיר = גבוה וזקוף(. זוהי 

ציפור בעלת כנפיים שחורות וגוף 

לבן שנעה בהליכה במי הגדה 

ותרה אחר פרוקי רגליים קטנים 

בעזרת מקור ארוך ודק במיוחד. 

התמירון דוגר במקווי מים קבועים 

בהם הוא בונה איים מחלוקים 
ומחומר צמחי ואת אפרוחיו הקטנים הוא נושא לעיתים מתחת לכנפיו.

11. טבלן גמדי

12. תמירון

ציפורים 
ועופות מים

חיזור הנשמעת כשריקה מסולסלת ועדינה. את הקן שלהם הם בונים 
מערימת עשבים הצפה על המים ואת אפרוחיהם הם נוהגים לשאת על 

גבם.
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מין של אווז אפריקאי. כיום היא 
נפוצה בישראל ונחשבת אחד המינים 
הפולשים הנפוצים. היאורית המצרית 

מתגוררת בבתי גידול לחים של מים 
מתוקים וניזונה בעיקר ממזון צמחי – 

זרעים, גבעולים, ניצנים וצמחי מים, אך 
גם מתולעים ופרוקי רגליים. בפארק 

13. יאורית מצרית

ציפורים 
ועופות מים

הרצליה היא נהנית מבריכות החורף שלנו. צבעה חום ועל החזה ומסביב 
לעיניה יש כתמים בצבע חום כהה.
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צפרדע קטנטנה )אורכה כ-4 ס"מ 

בלבד(, הניזונה מחרקים, שאותם 

היא מאתרת באמצעות חוש 

הראייה וצדה בעזרת לשון ארוכה 

ודביקה. יש לה רגליים ארוכות 

ודקות יחסית ואצבעות דביקות 

ומותאמות לטיפוס על צמחים. 

צבעה משתנה בהתאם לצבעי 
הסביבה - מירוק עד ירקרק וצהבהב או  חום-אפור בגוונים שונים. 

לאורך גופה של האילנית יש פס כהה מתמשך מאזור הנחיריים, דרך 

העיניים ולאורך ִצדי הבטן.

2. אילנית מצויה

דו חיים
בבריכות

החורף

1. דו חיים
דו חיים אלו יצורים קסומים היכולים לחיות, הן במים והן ביבשה, 

ומפתחים אסטרטגיות הישרדות בהתאמה. מחזור חייהם מתחלק 
לשניים: שלב הצעיר בו הראשן תלוי לחלוטין במים ושלב הבוגר בו 

הדו חי מפתח ריאות וגפיים ויכול לצאת מהמים. בזכות הדו חיים אשר 
מאכלסים בהמוניהם את בריכת החורף בפארק, יש פחות יתושים 

באזור, שכן - בעלי חיים אלו ניזונים, בין היתר, גם מיתושים. כשליש 
מכלל מיני הדו חיים בכדור הארץ מוגדרים כיום בסכנת הכחדה.

ללמידה נוספת

https://www.youtube.com/watch?v=ZPG9m2XGT4o&feature=youtu.be
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מין של דו-חיים חסר זנב הנמצא 

בסכנת הכחדה בישראל. החפרית 

מתחפרת אחורנית בקרקע, כאשר 

ראשה מופנה כלפי מעלה, נגד כיוון 

החפירה. החפירה מתבצעת באמצעות 

דורבן קשיח המחובר לאצבע הראשונה 

ברגל האחורית. צבעה אפור עם כתמים 
ירקרקים או חומים. עיניה גדולות ודומות לעין חתול. לכן בעבר שמה היה 

"חפרית עין החתול". היא מתאפיינת בנאמנות לבריכת חורף ספציפית 

ומתרבה רק בה. פעילותה לילית והיא ניזונה מחלזונות וחיפושיות. 

בתקופת הקיץ מתחפרת החפרית באדמה.

3. חפרית  מצויה

דו חיים
בבריכות

החורף

מין של דו-חיים בעל זנב ממשפחת הסלמנדריים. יש לו זנב ארוך 
ורגליים קצרות, ומבנה גופו דומה ללטאה. הטריטון קשור במיוחד 
למקווי מים. צבעו של טריטון הפסים הוא חום אפור. נקבת טריטון 

הפסים מטילה בין 50-100 ביצים בקפלי עלים של צמחי מים )הביצים 
נדבקות לעלי הצמחים כך שהעוברים מוגנים מפני טורפים(. בישראל 

נמצא טריטון הפסים בסכנת הכחדה חמורה ולאור זאת אקולוג 
הפארק והצוות נוהגים להעביר אל הבריכות בפארק ראשני טריטונים 

מבריכות הנמצאות בסכנת קיום.

4. טריטון הפסים
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נקרא גם "תריסן מגושם", נעלם מתחומי ישראל מאז שנות ה-80 
ומשום שנחשב כבע"ח שנכחד, רשות הטבע והגנים השיבו אותו 
בצורה יזומה למספר בריכות חורף. התריסן, שצבעו חום- אדום, 

משתייך לקבוצת סרטנים שלמדו להתאים את עצמם לתנאים 
המיוחדים של בריכות חורף המתייבשות בקיץ. זהו סרטן בריכות 

החורף הגדול ביותר - אורכו יכול להגיע עד 6 ס"מ. עם התייבשות 
הבריכה הוא מטיל ביצי- קיימא אל קרקעית הבריכה. ביצים אלה 

שורדות את עונת היובש ולפעמים גם כמה עונות, וכשהבריכה 
מתמלאת בוקעים מהן סרטנים. התריסן מכוסה במגן שקדמתו עגולה 
לפנים והוא מעוגל ושקוע במקצת מאחור, מעל הבטן הארוכה והצרה 

ממנה יוצאים זוג זיפים ארוכים.

ביצה שמוטלת על ידי חלק מחסרי החוליות של בריכות החורף 
)בעיקר סרטנים ותולעים(, לקראת סוף החורף, כשהבריכה עדיין 

רטובה. הביצים האלו עטופות בחומר אטום שמגן עליהן בקיץ, בעונה 
היבשה. הביצים שוקעות לקרקעית הבריכה וכל הקיץ הן "ישנות" 

בתוך המעטפת. כשהחורף מגיע, הבריכה מתמלאת במי הגשמים. 
המים חודרים מבעד לקליפה, ביצת הקיימא מתנפחת והעובר 

שבתוכה מתעורר ושב לחיים. ביצי הקיימא מסוגלות לשרוד בבריכה 
היבשה, גם אם לא יורדים גשמים, במשך תקופה ארוכה. לפעמים אף 

עוברות שנים רבות עד שביצי הקיימא בוקעות. 

5. סרטן התריסן 

6. ביצת קיימא

דו חיים
בבריכות

החורף
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צמח הקנה המצוי הוא צמח של מקווי מים. שפע לחות מאפשר לו עונת 
פריחה ארוכה, דווקא בקיץ היבש ועד לעונת הגשמים )יוני-דצמבר(. 

התפרחת שלו, הנישאת בראש הצמח, מתבדרת ברוח כמברשת 
פרועת שער בצבע אפרפר. הזרעים נקלטים היטב במקום מים 

ומנביטים מושבה חדשה של קנים. את הקנה נמצא תמיד בחבורות, 
כשגבעוליו עומדים זקופים זה ליד זה. רבים מכירים את השם  'קנה 
סוף' אך יש לזכור כי הצירוף הֵשמי לצמח 'קנה סוף' לא קיים. הקנה 

והסוף הם צמחים שונים, שניהם גדלים על גדות נחלים או ביצות. 

1. קנה מצוי

צומח
בפארק

בישראל גדלים שני סוגים:
• קנה )עב קנה מצוי, קנה     

    מצוי או קנה סוכר(. 
• סוף )סוף מצוי(.   

בשביל הצפוני שבפארק שתול עב 
קנה מצוי שגבעוליו יכולים להגיע 

לגובה של 3-6 מטרים וקצב גדילתו 
מהיר.
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האיקליפטוס הובא 

לישראל מאוסטרליה. 

זהו עץ רב שנתי, גבוה, 

מהיר צמיחה ועמיד 

בתנאי יובש, קור וחום. 

האיקליפטוס משמש 

לייעור, לשדרות 

ולגננות. ענפיו 

איקליפטוס  .2

הכרותים משמשים לנגרות בניין, להסקה ולתעשיית הנייר. העלים 

מכילים שמן אתרי שממנו מייצרים תרופה נגד שיעול. האיקליפטוס 

מהווה מקור משיכה לדבורי הדבש בהיותו צמח צוף חשוב בעונת 

הקיץ, בה אין פריחה של הדרים ופרחי בר .לדברי מגדלי דבורים, עץ 

אחד של איקליפטוס מהווה מקור צוף המזין כוורת שלמה, שתפוקתה 

מגיעה לכמות דבש הנעה בין 50-30 קילוגרמים. בפארק הרצליה 

נטועים עצי איקליפטוס גדולים שחלקם בני עשרות שנים.

צומח
בפארק



חידון פארק הרצליה

שיח גדול, רב שנתי, בעל פרחים כחולים ועלעלים המסודרים בצורת 
כוכב. לפי האגדה, צמח זה הוא השיח בו נתפס האיל של אברהם 

בעקידת יצחק ומכאן שמו. גם במסורת הנוצרית והמוסלמית מייחסים 
לשיח אברהם משמעויות רוחניות: עבור הנוצרים השיח מסמל את 
ישו ועבור המוסלמים הוא מבטא תום. שיח אברהם משמש כצמח 

מרפא למגוון בעיות רפואיות.

צמח הגדל במקווי מים, בבריכות חורף ובנחלים הזורמים לאיטם – 
הבסיס שלו טבול במים ותפרחתו המרהיבה בולטת גבוה מעל פני 

המים ויוצרת משטח וורוד. הוא נקרא בוציץ בגלל נטייתו לגדול בבוץ. 
עם ייבוש ביצות ומקווי מים בישראל, החל הצמח להיעלם מהנוף 

וכיום הוא נמצא בסכנת הכחדה וברשימת הצמחים המוגנים. בפארק 
הרצליה הבוציץ הסוככני צומח בעוצמה רבה בשטח בריכת החורף 

הדרומית.

שיח המגיע לגובה כ-50 ס"מ אשר פורח בין פברואר למאי. התפרחות 
צפופות מאוד בצבע סגול, היוצרות כעין דגל - זהו אות משיכה 

לחרקים. בסוג אזוביון נכללים 30 מינים אשר רבים מהם מקובלים 
כצמחי בושם חשובים. בישראל הוא שרוי בסכנה בגלל הצטמצמות 

השטחים הטבעיים במישור החוף עקב הפיתוח המואץ.

3. שיח אברהם

4. בוציץ סוככני

5. אזוביון דגול  )לבנדר(

צומח
בפארק
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