מגדיר פרחים

כוכב ריחני
כוכב ריחני הוא בן-שיח מדברי אפור ,נמוך ומסועף מתת-משפחת
הצינוריים במשפחת המורכבים .העלה מדיף ריח נעים כשממוללים אותו ,מזכיר
במפתיע ריח אפרסק .העלה מוארך ,בסיסו חובק את הגבעול ,והוא הולך ומתרחב
כלפי קצהו .העלים והענפים מכוסים שערות רכות.
כוכב ריחני גדל בעיקר בערוצי נחלים במדבר בחלקם העליון ,בין סלעים קשים.
הוא נפוץ במדבריות חמים בדרום הארץ ,שכיח במיוחד לאורך בקעת ים המלח
ודרומה עד אילת.
העלים משמים כתבלין לתה.

סביון אביבי
סביון אביבי הוא אחד הצמחים הנפוצים ביותר והבולטים בנוף הארץ למרות גודלו
הזעיר .זהו צמח חד-שנתי קטן ,גובהו  15ס"מ ,לכל היותר  25ס"מ .הוא פורח
בהמוניו במשך תקופה ארוכה וממלא בפריחתו את הנוף בכתמים נרחבים .לזכותו
נזקף חלק נכבד מן "הגל הצהוב" בפריחת הבר של הבתההארצישראלית .פריחתו
יוצרת מרבדים נרחבים ,לעתים יחד עם "צהובים" שכיחים נוספים ממשפחתו
כניסנית וצפורני-חתול

חרצית עטורה
פרח" החרצית הוא גם קרקפת בעלת שני מיני פרחים כמו הסביון ,אלא שהוא
גדול יותר וגבוה מהסביון בן משפחתו (משפחת המורכבים)
חרציות פורחות לעיתים במרבדים הנראים כמו שטיחים ,החל מעכשיו עד
לאביב ומקשטות את הארץ בצבעים עליזים .בארץ פורחות ארבעה מיני
חרציות .הנפוצה שבינהן היא החרצית העטורה.
אומרים שעלי חרצית צעירה טעימים לאכילה בסלט ירקות.

אזובית המדבר
 אזובית המדבר היא בן-שיח נמוך ,מדיף ריח נעים וחריף .גובהו –20
 50ס"מ .הוא ירוק-עד ,מלבלב בחורף עלים עגולים גדולים ,מצמיח
באביב המאוחר עלים קטנים .העלים שעירים.
אזובית המדבר .פורחת במשך תקופה ארוכה ,ממאי עד ינואר.
הפרחים ערוכים בזוגות .הפרח דו-שפתני לבן (צהוב בצעירותו).
אורכו  13מ"מ .כותרת הפרח שעירה מבחוץ.

מקור החסידה
מקור-חסידה יפה הוא צמח חד-שנתי צנוע של חולות.
אין הוא יפה במיוחד ,ולא ברור מדוע ניתן לו שם זה .מקור-חסידה יפה פורח
מינואר עד מאי .הפרח והפרי דומים לשאר מיני מקור-חסידה .הפרח הוא מטיפוס
 :5יש לו  5עלי גביע 5 ,עלי כותרת 5 ,אבקנים פוריים ועוד  5אבקנים עקרים5 ,
בלוטות-צוף ,ושחלה מחולקת ל .5-התפרחת דמויית סוכך .פרחי מקור החסידה
מקדימים לפרוח בתחילת החורף ,בפרחים קטנים וורודים .הם פורחים יום אחד
ועם בוא השמש לקראת הצהריים נושרים עלי הכותרת ומתפזרים .ישנם מספר
מינים של מקור חסידה וכולם דומים בפרח ובפרי הדומה למקור של חסידה .מכאן
שמו של הצמח.
הידעת? למקור החסידה שיטה מיוחדת להתרבות  -הזרעים יוצרים
מעין "מקדח" בצורת ספירלה שבאמצעותו הם זורעים את
עצמם באדמה.

ציפורני חתול
"פרח" זה שייך למשפחת המורכבים כמו הסביון והחרצית .גם הוא
תפרחת שפרחיה כולם כתומים .הפרי נראה כמו ציפורניים של חתול ולכן ניתן לו
שם זה.
ישנם מספר מינים בר של ציפורני –חתול ,ציפורני-חתול המצויות נפוץ ביותר.
ברפואה העממית מייחסים לצפורני-חתול סגולות רבות.

חרדל לבן
חרדל לבן הוא פרח ממשפחת המצליבים (ארבעה עלי כותרת ,ארבעה עלי גביע
ושישה אבקנים) ,צהוב-פרחים שכיח מאוד .פרחי החרדל פורחים בחורף ובאביב
במרבדים  .לצמח בלוטות צוף ולכן מזמזמות סביב הפרחים דבורים רבות ,אוספות
אבקה וצוף.
צמחים אלה מייצרים ומכילים ברקמות של כל אבריהם חומר חריף ,שזכה לכינוי
"חומצות-חרדל" .טעמו בפינו חריף ומרענן ,ואנו אוכלים זרעים טחונים של חרדל
כתבלין.

גזר קיפח
גזר קיפח הוא צמח בולט מאוד בנוף של האביב וראשית הקיץ  ,התפרחת שלו
נראית כמו סוכך לבנה או ורודה .במרכז הסוכך מתנוססת קבוצת פרחים שחומים
או סגולים ,הנראים כחיפושית או זבוב ,והם מושכים חרקים לנחות על הסוכך
(אפקט העדר).
הפרחים לא שווים בגודלם ,ועם ההבשלה הפירות מתכסים בזיזים המסייעים להם
להתפזר ולהפיץ את הזרעים שינבטו בשנה הבאה.

לענה שיחנית
שיח שגובהו  50ס"מ ויותר .משמש תבלין מקובל לתה ,המקנה
לו מרירות נעימה ,ידוע בשמו הערבי "שיבא" .מייחסים לו תכונות מרגיעות.
הגבעולים זקופים ,עם מקצועות או כמעט עגולים .הקליפה מתקלפת בנקל
ברצועות ארוכות .העלים צמירים ,מלבינים או מכסיפים ,גזורים  3–2פעמים לאונות
סרגליות .התחתונים נישאים על פטוטרות ,העליונים כמעט יושבים (חסרי
פטוטרת) .העלה ריחני וטעמו מריר .פורח מאפריל עד אוקטובר.
הקרקפות כדוריות ,קטנות (קוטרן  5מ"מ) ,ערוכות בתפרחת מורכבת רפה רבת-
קרקפות ,צבען צהוב חי .חפי המעטפתרעופים ,שפתם קרומית .הפרחים כולם
צינוריים ,דו-מיניים ,מואבקי-רוח .הזרעוניםביציים ,רחבים יותר בראשם,
חסרי ציצית וחסרי צלעות.
צמח התבלין נפוץ .אפשר להכין תה או לתבל כריך.

אזוב מצוי
אזוב מצוי הוא בן-שיח שגובהו מגיע עד  60ס"מ .הוא ניכר בעלים מאפירים
המכוסים בשערות .כאשר ממוללים את העלים ,מתנדפים מהם שמנים אתריים
בעלי ריח אופייני .הפרחים קטנים ,לבנים ודו-שפתניים מעט וערוכים במקבצים
בראשי הענפים .האזוב המצוי הוא צמח המשמש לרוב בתערובת הזעתר
האזוב הינו צמח מוגן שכן הקטיפה המסיבית למטרות שימוש אך גם למטרות יצוא
מסכנים את קיומו .כיום אסור לקטוף אותו מכל סיבה.

רוזמרין
רוזמרין רפואי הוא שיח רב-שנתי ירוק-עד בעל פרחים תכולים .גבעוליו מוציאים
ענפים עמוסים בעלים מחטניים ,ששוליהם מקופלים לאחור וצבעם ירוק כהה בצדם
העליון ואפור בצדם התחתון.
הצמח נפוץ ביותר כצמח נוי בישראל ,בין השאר בשל עמידותו הגבוהה ליובש
ולזיהום אוויר.

