
 

 ג"תשע ו בשבט"ט

 בירושליםקהילתיות הלגינות מושכי ציפורים צמחים 

 .ברצוננו ליצור תנאים מתאימים ומושכים לציפורים להגיע לבקר בגינה, כחלק חשוב ממגוון המינים בעיר

 .וכן מחסה ומקומות לקנן, (פירות וחרקים נלווים, זרעים)יה ואוכל ינעשה זאת על ידי אספקת שת

 .ת מצויות תיבות קינון לציפורים ומתקני האכלה מחומרים ממוחזריםבגינות קהילתיות רבו

 .כעת נכיר מספר צמחים שהופכים את הגינה למקום טוב לציפורים מבקרות

 

 אוג חרוק

 ,עלווה צפופה ,תדיר ירק, מטר 2: מרווחי שתילה, צפוף ומלא: נוף, מטר 8עד : גובה

מומלץ לגזום . בלי פרחים. הצימוח אלוף. גדל בצל. יכול לשמש גדר חיה ,השקיה מעטה

 . כך הוא יהיה יותר צפוף, ותו יותרככל שגוזמים א. אותו פעם בחודש

 מסתור ואוכל: משיכת ציפורים

 

 שיח אברהם

 כחול ולבן, לילך: פריחה, נשיר, מטר 2: מרווחי שתילה, מסודר וצפוף: נוף, מטר 5: גובה

 . מועטה-השקיה בינונית, חצי צלגידול בשמש וב ,צימוח מהיר ,ממאי עד ספטמבר

 

 

 היביסקוס

 לקור הירושלמיעמיד  זן

 -צבעים שונים: פריחה, תדיר ירק, מטר 5.5: מרווחי שתילה, מסודר: נוף, מטר 3: גובה

 . השקיה בינונית, אך יש לשתול במקום מוגן ולא חשוף, גידול בשמש ובחצי צל ,רוב השנה

 הפרחים מושכים צופיות: משיכת ציפורים

 

 

 ת הדבשיער

 לקור הירושלמי זן עמיד

בקיץ ובסתיו : פריחה, תדיר ירק, מטר 2-3: שתילה מרווחי, מטפס, מטר 5-2: גובה

 . השקיה בינונית, גידול בשמש ובחצי צל ,קצב גידול מהיר, מפיץ ריח, שונים בצבעים 

 (וגם פרפרים)הפרחים מושכים צופיות : משיכת ציפורים

 

 

 רוזמרין זוחל 

ינואר עד : פריחה, תדיר ירק, מטר 2-3: מרווחי שתילה, משתרע ונשפך, מטר 6.0: גובה

השקיה , שמש והצללה חלקית, קור ויובש, עמיד לחום ,קצב גידול בינוני, מרץ בכחול כהה

 . בינונית

 פוריםוזרעים מושכים ציהפרחים : משיכת ציפורים

 



 

 

  בזיליקום רב שנתי

בקיץ : פריחה, תדיר ירק, מ"ס 55: מרווחי שתילה, משתרע ונשפך, מטר 5..6: גובה

, שמש והצללה חלקיתשתילה ב, עמיד לשרב ,קצב גידול בינוני, ובסתיו בצבעים שונים

 . השקיה בינונית

 ציפוריםטובים למאכל להזרעים : משיכת ציפורים

 

 

 (אצבעונית ארגמנית) דיגיטליס

בצבעים  בחורף: פריחה, עונתי, מטר 5: מרווחי שתילה, עשבוני, מטר 5.2 -6.0: גובה

, שמש והצללה חלקיתשתילה ב, עמיד אך סובל בחום ,צימוח מהירקצב , שונים

 . השקיה בינונית

 הפרחים מושכים ציפורים: משיכת ציפורים

 

 לוע הארי 

בצבעים : פריחה, מ"ס 26-35: ילהמרווחי שת, רב שנתי/ שנתי, מטר 6.8 - 6.5 :גובה

הסרת פרחים שנבלו מעודדת . השקיה בינונית, שמש והצללה חלקיתשתילה ב, שונים

 .  פריחה נוספת

 הפרחים מושכים ציפורים: משיכת ציפורים

 

 אגפנתוס 

שמש שתילה ב, קיץ -בלבן ובסגול באביב: פריחה, מ"ס 36: מרווחי שתילה, מטר 6.3 -6.2 :גובה

 . העלווה מצטופפת עם השנים. השקיה בינונית, והצללה חלקית

 (צוף)הפרחים מושכים ציפורים : משיכת ציפורים

 

 

  גרווילאה

: פריחה מטר 5.5: מרווחי שתילה, קטן-בינוני: גודל, שיח ירוק עד, מטר 5.5 :גובה

שתילה ,  אדום-פורח רוב השנה בפרחים דמויי עכביש המשתנים מירוק לכתום

זקוק לקרקע , עמיד לקור ולשרב, קצב צימוח מהיר .יה מועטההשק, ישירהשמש ב

 . גיזום לאחר הפריחה, מנוקזת ומאווררת

 (צוף)הפרחים מושכים ציפורים : משיכת ציפורים

 

  אלת המסטיק 

, מאי-פורח באפריל: פריחה, ירוק עד, צפוף ורחב, שיח מסועף, מטר 6.5 -5.5 :גובה

שתילה , כ אדום ולבסוף שחור"הפירות מופיעים באשכולות דלילים בירוק אח

 . השקיהאחרי התבססות כמעט לא דורש  ,קצב צימוח איטי ,עד צל ישירהשמש ב

 ם למאכל לבולבול אדום שת משמשיהפרחים : משיכת ציפורים

 



 

 

  פרי  קליאנדרה אדומת

שתילה , כל השנה בוורוד: פריחה, ירוק עד, עץ קטן/שיח גדול, מטר 3-5 :גובה

   . רגיש לקור, השקיה מעטה ,מהירקצב צימוח , עד צל ישירהשמש ב

  והצמח משמש מסתור הפרחים מושכים ציפורים: משיכת ציפורים

 

 

 שלהבית

רחים שפתניים גדולים פ, ממרץ עד יוני: פריחה, ירוק עד, שיח, מטר 5.5 :גובה

כדאי לגזום תפרח לאחר  ,מהירקצב צימוח , עד חצי צל ישירהשמש שתילה ב, בצהוב

 סיום הפריחה

 ציפורים  ךהפרחים מושצוף : משיכת ציפורים

 

 

 (עצי-אלוי) אלו ורה

זקוק להשקיה , כתום-מאי בצהוב -אפריל: פריחה, ירוק עד, שיחבן , טרמ 5.5-2 :גובה

 .מעטה

 צוף הפרחים מושך ציפורים : וריםמשיכת ציפ

 

 

 מידע נוסף על משיכת ציפורים לגינה הקהילתית

 :להלן מספר דוגמאות, מידע רב ניתן למצוא באתרי אינטרנט שונים

 קישור המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית משיכת ציפורים לחצר ולגינה מאתר  

  קישורשיעור בנושא עם הסברים נוספים  

 .עמיר בלבן כתב על ידי שלומית ליפשיץ בסיוע מידע שכתבנ

 קישור :באתר המשרד להגנת הסביבה 

 

 קהילתיותה חלוקת צמחים לגינות

  אוג  5

 : תוספת לגינות גדולות שיח אברהם  5

 אגפנטוס  5 היבוסקוס  5

 גרוויליאה  5 יערת הדבש  5

 אלת המסטיק  5 רוזמרין זוחל  5

 קליאנדרה אדומה  5 בזיליקום רב שניתי  5

 שלהבית  5 דיגיטליס  3

 ורה -אלו 5 ארי-לוע 3

  

 !חג שמח
 ק"מצוות אייט

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yardbirdsil.info%2Fbirds_cd_new%2Fyardbirds.pps&ei=YgT0UPa7Bub80QWN24GICQ&usg=AFQjCNEP0p5ZDRHZdr5H94xFXcnTfebAcQ&bvm=bv.1357700187,d.d2k&cad=rja
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=0eb8a05c16&view=att&th=13c381b938b24c3c&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hbxbqh6m1&zw&saduie=AG9B_P-nNkCYSg4Vh62sG7QuYvci&sadet=1358155983838&sads=HPUiVQYRdlFwn8QhfX536HhLdS4
http://www.environment.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5El3788&enZone=birds_yard1

