
 Ipomoea stolonifera –ופית החוף פל 
 Convolvulaceae  - משפחת החבלבלים 

   
 ם. אל הכלינחבא  –צמח בעל פריחה יפה   .2016צולם: חוף פלמחים אוקטובר  

חידים או ערוכים  מאפייני המין: "עשבים בעלי גבעולים נכרכים או שרועים, או בני שיח. הפרחים י 
  3פך או פעמון, בעלת  ש עלים. הכותרת דמוית מ  5חפיות. הגביע בן    2  – וה ב  בקבוצות. כל פרח מלו

 קיפולי אורך ואוגן תמים   
, צלקות  1אונות. עמוד עלי    5(או לפעמים בעלת  corolla  – )החלק הפרוס והמורחב של כותרת הפרח  

 זרעים.  2בכל מגורה   קשוות,  2מגורות ונפתח על ידי    2, ההלקט בן  2
י )שורשים מעובים כמו  והחבלבלים הם עשבי בר קשי הדברה. לחבלבל אברי ריב   חלק גדול ממשפחת

הבטטה שהיא לפופית( המתרבים אל מינית. אך חלק רב מהריבוי שלהם מזרעים. לכן החקלאי על ידי  
חכמה עשוי להקטין את  שימוש מושכל בעיבודים מעמיקים כמו חריש. ובשימוש בקוטלי עשבים בצורה 

 ל בתנאי שלחין. ו שפחה זו עמידים ליובש ומתפתחים עד לנזק רציני ביבהנזק. הצמחים במ
ם, דמויי לב בבסיסם ומפורצים בקצה,  גלדניי צהבהב. העלים    – "צבע הכותרת לבן    :הסוגמאפייני  

לים ומשתרשים.  ס"מ. עשבים רב שנתיים של חולות חוף הים, זוח   3  –  1לפעמים בעלי אונות, אורכם  
. טיפוס תפוצה  נובמבר  – ו, חוף הכרמל, השרון, פלשת, מערב הנגב, פורח מאי  מצוי חוף הגליל עמק עכ

 ; ים תיכוני וטרופי". 
צמח שרוע המשתרש במפרקיו ומתרבה כך גם ברבייה וגטטיבית. גדל בחולות של שפת הים, בעיקר  

ים,  גלדניים, עב  – ך החוף. העלים בשרניים  בשפכי נחלים. ומסוגל לעמוד ברסס מי הים. שכיח לאור
  – צהבהב. פריחה מאי    – קרם    – ס"מ. וצבעה לבן    6  –   4דמויי ביצה או אליפסה רחבה. הכותרת ארוכה  

  1.5אבק על ידי צרעות ודבורים קטנות. הפרי הלקט כדורי, קוטרו  חי רק בוקר אחד, ומנובמבר. הפרח  
מיני פרחי  פרחי לפופית החוף דומים מאד ל פופות.  ס"מ. הזרעים גדולים ובעלי שערות ארוכות צ

פופית צלקת דמוית כדור. ואילו למיני החבלבל זוג צלקות  ל הצלקת. ל   צורתהחבלבל, ההבדל ביניהם ב 
 צרות.  

  
. נראים כל שלבי ההתפתחות של הצמח המיוחד החי בחולות שפת  2016צולם: חוף פלמחים אוקטובר  

 הים. 

  
 חוף הים.   להצמח על חו   זחילת 



 
 
 


