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מה פורח אצלנו ביער?
בתמונות מופיעים חלק מהפרחים 
הצומחים ביער שוהם לפי מועד 

פריחתם. בסוגריים מצוייניֿם
חודשי הפריחה.

כדן קטן-פרחים   )9-11(התמונות אינן בקנה מידה אחיד.

מקור חסידה מצוי )2-5(

עכנאי יהודה     )3-4(

דבורנית דינסמור  )1-4(

דם המכבים      )4-5(

מדוע אסור לקטוף פרחי בר?
קטיפת פרחי בר גורמת להפחתת כמות הזרעים

שמהם יוכלו להיווצר פרחים חדשים. יש מיני פרחים

שמספרם פוחת מדי שנה וכל קטיפה מסכנת את קיומם.

ובכלל - פרחי בר קמלים ונובלים מספר שעות לאחר 

קטיפתם. לא חבל? אם לא נדע לשמור היום על הפרחים 

שלנו, לדורות הבאים כבר לא יהיו פרחים ליהנות מהם.



יער קהילתי שוהם

הבאים!ברוכים

יער שוהם הוא חלק 
מציר הגבעות ומהווה 
מסדרון אקולוגי חשוב.
שטחו של יער שוהם 

כ-2,300 דונם.
קק״ל החלה לטעת 

את היער בשנת 1987.
בשנת 2003 הוכרז היער

כיער קהילתי - יער 
המשותף לקק״ל, למועצת
שוהם ולתושביה, הפועלים
יחד לטיפוחו ובתחזוקתו.
קק״ל הכשירה ביער 3 

חניונים להנאת המבקרים.
כיתה פתוחה הוקמה 

לטובת תלמידי בתיה״ס.
ביער הותווה שביל אופניים

מעגלי באורך 10 ק״מ.
אתר העתיקות ׳כנסיית

בכחוס הקדוש׳ ובו פסיפס
יפיפה מהתקופה הביזנטית
נחשף והונגש לציבור ע״י 
הקק״ל, רשות העתיקות, 

מועצת שוהם ותושביה.
ביער פועלים בהתנדבות 

כ-25 נאמני יער בוגרים 
ועשרות נאמני יער צעירים, 

תלמידי חט״ב יהלו״ם 
שבשוהם.

ביער שוהם מפנים אשפה
רק מהפחים שבחניונים. 

עיזרו לנו לשמור על ניקיונו. 
קחו איתכם את הזבל 

בבקשה!

הידעת?

דורבן מצוי חרדון מצוי צב יבשה מצוי שועל מצוי קיפוד מצוי

זנב סנונית נאה לבנין הכרוב צבעוני שקוף נמפית החורשף סטירית משויישת

חוגלת סלעים חנקן נובי בז מצוי עורבני שחור כיפה דוחל שחור גרון

מה עוד ניתן לראות ביער קהילתי שוהם?

שריפות הן האויב הגדול
של עצי היער, אך לא רק שלהם!

מלבד צמחייה נשרפים ונחנקים למוות חרקים, 
מכרסמים, זוחלים, יונקים ובעלי כנף. השריפות 
גורמות גם לאובדן בתי הגידול של בעלי החיים

ששרדו. בעקבות השריפה נסחפת שכבת הקרקע
העליונה העשירה במינרלים ונמנעת גדילתם של

עשבים וצמחים ממינים שונים.
שריפת החומר האורגני בשכבת הקרקע העליונה 

                      גורמת גם לפגיעה בפוריות )עשיית
                          הזרעים( של צמחים. 

                              החום הגבוה גורם להתקלפות
                               השכבות החיצוניות של הסלעים

                              ולאובדן חזזיות וטחבים המשמשים
                              גם כמזון לבעלי חיים שונים.

                                   

מפת התמצאות

היזהרו באש
הבערת אש ביער מותרת רק

במקומות ובמתקנים המיועדים לכך. 
בסיום הפעילות הקפידו לכבות את 

האש לגמרי בעזרת מים ועפר.
את הגחלים יש להשליך למתקנים 

הייעודיים המוצבים בכל חניון.
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