מרבדי נרקיסים ריחניים לסוף השבוע
מאת :מערכת וואלה!
יום חמישי 71 ,בינואר 71:71 ,3172

ב 91 -בינואר תתקיים צעדת הנרקיסים השנתית במהלכה יצעדו המטיילים בין שבילי הנרקיסים
הפרוסים על כ 90411-דונם של שטחים ירוקים

במסגרת הצעדה יוכלו המטיילים ליהנות משלל אטרקציות הנמצאות לאורך השבילים
(צילומים :אבי תירוש /רוני אשר ,הכפר הירוק)

צעדת הנרקיסים השנתית שתצא לדרך בשבת הקרובה ( 71בינואר) ,תתקיים לאורך שבילי
הנרקיסים שבתחומי בית הספר הכפר הירוק ,בהשתתפות תלמידי בית הספר ,החברה
להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב.
במסגרת הצעדה יוכלו המטיילים ליהנות ממרבדים רחבים של נרקיסים ופרחים נוספים
הצומחים בשטח הכפר ,ומשלל אטרקציות נוספות הנמצאות לאורך השבילים ,ביניהן מערות
קבורה שומרוניות מהתקופה הביזנטית ובריכת חורף .לאורך המסלול יהיו תחנות הסברה של
החברה להגנת הטבע ותלמידי בית הספר ,אשר ייתנו הדרכה על המינים הייחודיים והנדירים
של הפרחים הצומחים באזור.
פרח הנרקיס מתחלק ל 01-מינים שונים ,אך בישראל אפשר למצוא בטבע שני מינים בלבד:
הנרקיס המצוי והנרקיס הסתווי .הוא נחשב לפרח בר מוגן בישראל ,ותקופות פריחתו היא
הסתיו והחורף .בימים אלו הוא נמצא בשיא פריחתו.

במסגרת הצעדה יוכלו המטיילים ליהנות ממרבדים רחבים של נרקיסים

צעדת הנרקיסים מתקיימת מדי שנה,כשהפעם נראה כי מדובר באחת מההזדמנויות
האחרונות ליהנות מפריחת הנרקיסים המתפרסת לאורך השדות הפתוחים .על פי ההערכות,
בעוד כחמש שנים ,ייבנו בסביבת בית הספר הכפר הירוק אלפי יחידות דיור ,בנוסף לרכבת
הקלה המתוכננת במקום.
היציאה לדרך הינה מהכניסה האחורית של הכפר הירוק -דרך בית העלמין קריית שאול ,ביום
שבת  71בינואר ,בשעה  .71:11הליכה בשבילים ללא התעכבות נמשכת כשעה ,אולם ניתן
לשלב לאורך המסלול גם עצירה לפיקניק משפחתי בחיק הטבע.
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הצעדה תתקיים לאורך שבילי הנרקיסים שבתחומי הכפר הירוק

