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בלדה לנרקיס

מבצע להצלת הנרקיס הסתווי
בפרדס חנה כרכור
ביום א' האחרון קיימו הוועדה לאיכות הסביבה במועצת פרדס חנה
כרכור והחברה להגנת הטבע מבצע להעתקת פרחים ממין הנרקיס
הסתווי מחצר בית פרטי העומד לפני שיפוץ לאתרי טבע ברחבי המושבה
איתור הנרקיס הסתווי המצוי בפני סכנת הכחדה התבצע הודות לסקר
הטבע העירוני אשר נערך בישוב בשנה האחרונה
ביום א' האחרון ,31.44.42 ,קיימו הוועדה לאיכות הסביבה במועצת פרדס חנה כרכור והחברה
להגנת הטבע מבצע להעתקת מספר פרטים של הנרקיס הסתווי מחצר בית פרטי בפרדס חנה
כרכור לאתרי טבע שונים ברחבי המושבה.
איתור הנרקיס הסתווי המצוי בפני סכנת הכחדה התבצע באמצעות סקר הטבע העירוני אשר נערך
בישוב במהלך שנת  3142ואשר מטרתו הייתה מיפוי כל הזנים והמינים של החי והצומח באזור
פרדס חנה כרכור ,בדגש על אלו המיועדים לשימור.
היענות גבוהה של התושבים הביאה לממצאים מרובים ומעניינים אשר תועדו במסגרת הסקר
והמועצה המקומית בליווי רשות הטבע והגנים החלה בהגדרת מטרות ותוכנית פעולה על מנת
להביא לשימור הטבע העירוני הייחודי של פרדס חנה כרכור.
ד"ר נורית השמשוני יפה ,אשר כיהנה עד לחודש האחרון כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה במועצה
המקומית ,הובילה את היוזמה וארגנה מתנדבים בני הישוב וחברי הוועדה לאיכות הסביבה אשר
פעלו להעתקה בטוחה של הפרח השמור אל סביבה טבעית ובטוחה בה יוכל להמשיך ולפרוח.
המבצע התקיים באישור אקולוג רשות הטבע והגנים .השתתפו בו חבר הועדה לאיכות הסביבה
זהר ינאי ,ועמית מנדלסון מהחברה להגנת הטבע אשר לקח חלק פעיל בעריכת סקר הטבע
העירוני.
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש" ,בעשור האחרון אנו מובילים מהפך בנושא
איכות הסביבה במושבה .מהפך זה בא לידי ביטוי בפרויקטים קהילתיים וחברתיים מגוונים
דוגמת היריד האקולוגי  ,בחינוך וברווחה וביוזמות יוצאות דופן בהן פעילות התנדבותית זו " .געש
הדגיש כי " הצלתו של הנרקיס הסתווי בישוב התאפשרה הודות לשיתוף הפעולה עם התושבים.
נכונות התושבים לקחת חלק פעיל ומרכזי בסקר הטבע העירוני היא זו שהביאה להצלחתו .מידע
רב נאסף ואנו פועלים כעת למיפויו ולארגון תוכנית פעילות מסודרת אשר תשמר את פנינות הטבע
בישוב ותשלבן כחלק בלתי נפרד מהמרקם הקהילתי והעירוני של פרדס חנה כרכור".
ד"ר נורית השמשוני יפה הפועלת למען איכות הסביבה בישוב ,הרחיבה והתייחסה לחשיבות
שימור הטבע העירוני .השמשוני יפה סיפרה כי הנרקיס הסתווי מצוי בשנים האחרונות בסכנת
הכחדה בכל רחבי הארץ .לשמחתנו נתגלה כי במקומות שונים בישוב מצוי הפרח המוגן .חצר

1115511/52

הבית הפרטי מיועדת לשיפוץ כך שאלמלא הדיווח על קיומו בחצר זו גם פרטים אלו היו נעקרים
ונפגעים .פעלנו בשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע שמיד נרתמה למשימה וכן בסיוע
מתנדבים מהוועדה לאיכות הסביבה ומתנדבים בני הישוב .בחרנו להעתיק את הנרקיס לאזורי
טבע פתוחים בישוב שם הפרח ייהנה מסביבה מוגנת והתושבים עצמם יוכלו עם הזמן להנות
מפריחתו היפה של הנרקיס הסתווי" .העתקנו את הנרקיסים במסגרת פיילוט בו נעקוב אחרי
המשך קליטתם באתר אליו הועברו"
"למרות שסקר הטבע העירוני הושלם" ,אמרה השמשוני יפה" אנו עדיין קוראים לתושבים ליידע
את הוועדה לאיכות הסביבה במועצה המקומית על איתור פרטים נדירים מעולם החי או הצומח
אשר נדרשת התערבותנו על מנת לשמרו ולאפשר המשך קיומו בשטחי המושבה וסביבותיה .גם
איתור הנרקיסים בוצע הודות למידע שהגיע לדף הפייסבוק של סקר הטבע העירוני" מציינת ד"ר
השמשוני יפה.
מנהל היחידה לאיכות הסביבה ומנהל מחלקת פיקוח ואכיפה  ,אייל שני ,הוסיף כי "ישנם
אזורים נוספים בישוב בהם אותר הנרקיס הסתווי ואנו במעקב על מנת לוודא כי מדובר בסביבה
מוגנת .פעילות הוועדה והיחידה לאיכות הסביבה מתמקדת באפיקי פעילות רבים ,נציין כי ממש
לאחרונה אותרו מלכודות לחיות בר בשטח הישוב בהן נלכדו חיות שונות בהן צב הנחל הנחשב
לחיה מוגנת".
רקע:
הנרקיס הסתווי הינו פרח קטן הפורח בתחילת החורף .מזכיר במראהו מעט את נרקיס הביצה
המוכר .מדובר בפרח קטן ועדין המצוי הגדל בעיקר ברכסי הכורכר של מישור החוף ומצוי כיום
בסכנת הכחדה .לפרח ניחוח מעודן ופרח אחד על כל גבעול .הוא התגלה במספר אתרים בפרדס
חנה כרכור והמועצה המקומית פועלת לשימור הפרח המוגן.
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