הנוקיםים שוב פורחים מחל הקישון

לראשונה מזה  20שנה ,אלפי פרטים של נרקיס מצוי פורחים במורד הנחל
בימים אלו אלפי נרקיסים פורחים במשטח
הכלוא בין הגדה הדרומית של נחל קישון לכביש
 22בין גשר יוליוס סימון לגשר ההסתדרות בחי
פה .המשטח ,המהווה חלק ממלחת הקישון,
מאופיין במופע והרכב מינים ייחודיים ונדירים.
הצמח הנדיר יתווסף למאגר גרעין הרבייה של
הקישון בגן הבוטני במכללת אורנים כחלק משי־
מור צמחיית המקור אותה יזמה הרשות.
הנרקיס הינו מהמין נרקיס מצוי ,צמח מוגן
ההולך ונעלם מנופי עמק זבולון .לאחר גשמים
כבדים האיזור אינו מתנקז ובשילוב הקרקע
החרסיתית הכבדה מתקבלים תנאי ביצה ,בהם
משגשגים הנרקיסים ומינים ייחודיים נוספים .רק
לפני כשנתיים במסגרת הסקר האקולוגי המקיף
שביצעה רשות נחל הקישון ,נמצאו באותו המש
טח ,פריחה של מלחית הבורית ,צמח מלחה נדיר
בישראל ומיני דו חיים המצויים בסכנת הכחדה:
טריטון הפסים וקרפדיה ירוקה.
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שטח מלחה זה הינו שארית לשטח פתוח גדול
שלפני  20שנה נמצא בו הנרקיס המצוי בצפיפות
ובכמות נדירה כ-ססס 250,פרטים .משטח זה
היה נראה מכביש  58דאז ,כביש  22כיום ונחשב
לאחת מתופעות הטבע המרהיבות בחודשי
החורף באגן קישון .שטח זה ,בחזקת חברת נמלי
ישראל /רמ״י ,עבר קונסולידציה ב 1995-לצורך
הקמת איזור איחסון מכולות )עורף נמל( שלא
יצא לפועל ובעקבותיו בוצעה העתקה של הנר
קיסים .מאז לא נצפתה פריחת נרקיסים ,עד
השנה.
לדעת אנשי מקצוע ברשות נחל הקישון ,בשל
רעיית בקר אינטנסיבית בחודשי הסתיו שהפחי
תה את התחרות על משאבי הקרקע והאור ,בשי
לוב עם משקעים רבים שהצטברו במשטח ,נוצרו
תנאים אופטימליים לאלפי הפקעות שנותרו
בקרקע ולא פרחו בעשור האחרון.
ביום חמישי הקרוב יסייד השר להגנת הסבי
בה ,זאב אלקין ,באיזור זה במסגרת ביקורו
ברשות נחל הקישון .לשר תוצג תוכנית הפארק
המקודמת על ידי הרשות ,כאשר איזור פריחת
הנרקיסים מהווה חלק בלתי נפרד משטחו של
הפארק.
ניתן לצפות בפריחה המרהיבה מכביש 22
באיזור מחלף מבוא כרמל ומאיזור גשר יוליוס
סימון בחיפה.

