
סקר טבע ארסוף קדם 
 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון -ריכוז ועריכה



 הרציונל-סקר ארסוף קדם  

הסקר התגבש במסגרת פרויקט שיזמו תושבים אשר השתתפו בקורס של  

 ביוזמת –לשמירת השטחים הפתוחים "  התוכנית למנהיגות סביבתית"

. היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ומועצה אזורית חוף השרון



התחום הנסקר 

 השטח הנסקר הינו בגבולות מועצה אזורית  •

.  חוף השרון וגובל עם הרצלייה 

 השטח מורכב מגן לאומי מאושר המשתרע  •

מצפון לדרום לאורך קו החוף ושמורת נוף  

.  שבה שדות חקלאיים מוברים בבעלות פרטית 

ארסוף 

ארסוף קדם 

ש "תע



ייחודיות האזור

 מבנה סלע ייחודי למזרח הים התיכון- כורכר •

 השטח הינו מסדרון אקולוגי חופי •

 רצף שטחים פתוחים ייחודי באזור •

ומינים הנמצאים בסכנת הכחדה מקומית ועולמית) אנדמיים( באזור מגוון מינים ייחודים למקום •

הרצליה ונתניה ,  אביב- האזור מקשר בין מוקדי אוכלוסיות גדולות תל•

 האזור יכול להפוך למוקד תיירות אקולוגית ארצי •



איומים ומפגעים בשטח 

טרקטורונים ואופנועים , נסיעות רכבי שטח•

התפוררות והתמוטטות מצוק הכורכר •

פסולת בניין ופסולת מטיילים•

מינים פולשים ומתפרצים •

מסיבות טבע ליליות •

מנחת מאולתר לטרקטורונים מעופפים•



המהווה בית גידול ייחודי ,  מבנה קרקע ייחודי לאזורנו •

הכורכר מאפשר חלחול מים מהיר ומעודד את מילוי אקוויפר החוף •

מערכת אקולוגית מתפקדת על הרכס מונעת סחיפת קרקע והתפוררות המצוק•

תנאי הקרקע הייחודים הביאו להתפתחות מיני צומח אנדמיים•

 הכורכר מהווה בית גידול יחיד לשרקרקים הנמצאים בסכנה •

תפקיד נופי ומיתוג מקומי  •

תרבות פנאי , משיכת קהל•

חשיבות שימור הכורכר 



מטרות הסקר 

: יצירת בסיס מידע מקצועי לצורכי

   להעלאת המודעות הציבורית לשטח ולחשיבות שימורו -הסברה   •

   כיצד ניתן לטייל מבלי לפגוע בשטח -     

 לשמש ככלי למקבלי החלטות –פיתוח וניהול מושכל והולם של השטח ,  תכנון •

.  להתאמת פיתוח תשתיות ופעילויות לפי רמות רגישות וערכיות



על הסקר 

משפחות ובתי ספר ,  תושבים- הסקר נעשה בשיתוף הציבור  •

:  סקרים ממוקדים5 במסגרת הסקר נעשו  •

 סקר עופות 1.

 סקר צומח 2.

סקר חרקים 3.

 סקר זוחלים 4.

סקר יונקים 5.

  



מועדי הסקר 

מה נעשה ים /מבצע מועדים סקר

עופות
 אחת  8.13-5.14

ים / לשבוע

ס  "חוג צפרות בי 
,  אדם וסביבה

געש
פ מראה וצליל בעזרת משקפות  "זיהוי ע

אורי שפירא 20.10.13עטלפים 
 ימים10 -למשך כ) אנאבט (הוצב מכשיר הקלטה וערן עמיחי 

13.11.13זוחלים 
ארבל לוי

ובועז שחם
עקבות  ,  נשלים, פגרים ,  גללים–ח וסימנים בשטח  " זיהוי בע

' וכד

צומח 
21.2.14  ,

 
21.3.14 ,18.4.14

זיהוי צומח בסיוע מגדיריםמרב לבל 

יונקים 
3-4.4.14 ,

9-10.4.14
אוהד מאס  

ומצלמות שביל )  שרמן (הצבת מלכודות כלוב ושמוליק יידוב 

הדס מרשל 11.4.14,  4.4.14חרקים
צומח ומחילות, לכידה מהקרקע,  י רשתות"לכידה עוזוהר ינאי 



פיתוח מערכי הסברה והדרכה למטיילים1.

בניית תיק אתר לגן לאומי חוף השרון דרום2.

" רכה" תכנון ופיתוח מערך טיילות 3.

במהלך ההסברה והניטור " שומרי המצוק " שיתוף פעילי 4.

ניטור ארוך טווח בשיתוף ציבור 5.

למועצה ") טבע מקומי ("הקמת מאגר מגוון מינים 6.

בתוצאות הסקר " המארג" שיתוף 7.

תוצרים נדרשים הנלווים לסקר 



תוצאות
 מינים124 -סקר צומח 

 מינים 92- פרטים מ 6854   -סקר עופות 

 טקסונים שונים 83 -סקר חרקים 

 מינים8 -סקר יונקים 

 מינים11 -סקר זוחלים 

עפרוני מצויץ  
יהודה כץ : צילם

פשוש 
יהודה כץ : צילם

מושית השבע 

גזר



סקר עופות

:שיטות
בין תחילת חודש ספטמבר  ,יציאות לשטח 27הכל -בוצעו בסך, במסגרת הסקר •

 .לסוף חודש אפריל 

.  בעונות הנדידה השטח נסקר כל שבוע,השטח נסקר פעם בשבועיים•
 במגדירי ציפורים לצורך זיהוי   Xeno Cantoלזיהוי קולות ציפורים השתמשו בתוכנת  •

הציפורים שנצפו ובאתר  

ס אדם וסביבה " הדס כץ שדה חן והחוג לצפרות של בי:הסוקרים

צילום אבי עפרוני 

אדום חזה
יהודה כץ : צילום



: שיטות

 אזורים לפי בתי  7-השטח חולק ל•

,  הגידול ובהתאם לתוואי השטח

ש הסמוכים "הכוללים את שטחי תע

בכל אזור נקבעו בצורה אקראית  •

 אותם דגמו הסוקרים   ,קטעי דיגום 

בהתאם לאופי   ,ברגל או ברכב 

  .ותוואי השטח 

 השטח הנסקר -סקר עופות



 ממצאים-סקר עופות
.   מינים שונים 92-מ ,  ציפורים6854נצפו •

נמצא גם עושר המינים הרב  ,  באותם שני איזורים). 'ז-ו ' אזור ו( ש "רוב הציפורים נצפו באזורי תע•

ביותר

אדום חזה

אנפית בקר 

חוחית 

חוגלה 

מאינה הודית

יהודה כץ :  צילם

Presenter
Presentation Notes
לדוגמא- אדום החזה נמצאו 4 פרטים באזור א, 8 באזור ד ו- 127 בשני אזורי תעש
אנפית בקר- 61 באזור א, כ-50 באזור ד+ה, ו-56 באזורים ו+ז
חוחיות- נמצאו 8 באזור א ו-52 באזורים ו ו-ז
מאינה הודית הופיעה ברוב האזורים- 47 באזור א, 157 באזור ד ו- 169 באזור ו ו-ז



 עושר המינים-סקר עופות
 רוב המינים שנצפו בסקר הינם מינים נודדים•

 עושר המינים בשטח קבוע יחסית ועולה באביב •



 כמות הפרטים-סקר עופות
 ברוב האזורים מספר הפרטים היציבים גבוה מהנודדים•

. מספר הציפורים שנצפתה באזור הסקר הייתה גבוהה,  עונת הנדידה ,  בסתיו •



 מינים אדומים-סקר עופות 
שרקרק מצוי  •

 פעם בסקר בעיקר באזור הכורכר 200-נצפה למעלה מ –
נמצא בסכנת הכחדה אזורית ומופיע בספר האדום של –

. החולייתנים של ישראל
בעבר קינן במספרים גדולים לכל אורך מישור החוף ואילו היום –

.האוכלוסייה המקננת מונה מאות בודדות של פרטים

  קיוויות להקנית•
)IUCN( מין זה מוגדר כמין בסכנת הכחדה עולמית חמורה –
בסקר' נצפה באזור ד–
-16000לפי מחקרים אחרונים האוכלוסייה העולמית מונה בין ‐

.   פרטים17000

מלכישלו חלודי •
 IUCN)( מין בסכנת הכחדה חמורה –

אך מתצפיות קודמות של הסוקרים ידוע כי  , לא נצפה בסקר זה–
. פרטים ממין זה חולפים בעונות הנדידה 

קיווית להקנית 

שרקרק מצוי 

מלכישליו 



 מינים נפוצים-סקר עופות 



 מינים פולשים ומתפרצים-סקר עופות 

  : מינים פולשים3במהלך הסקר נצפו •

מיינה הודית–

דררה מצויה–

דררה אפורת לחי–

 עורב האפור  -המין הנפוץ ביותר בשטח הינו מין מתפרץ  •

מרבית המינים הנפוצים בסקר הינם מינים מלווי אדם וחקלאות •

דורון להב : צילם

Presenter
Presentation Notes
העורב האפור הינו מין מתפרץ, התלוי רבות בפעילות האדם שבחלק מהמקרים תורם רבות לביסוס מין זה על פני מינים אחרים. 
ניתן לראות בכמות העורבים האפורים אינדיקטור להשפעה הרבה של האדם על השטח כולו, ולחוסר איזון מסויים במערכת האקולוגית.
בעוד שני מיני הדררות ניצפו באזורים הפחות מופרעים ע״י האדם, המיינה ההודית נצפתה בכמויות גדולות באזורים שיותר מושפעים ע״י בני האדם, ופחות באזורים בהם יש פחות פעילות של בני אדם.




סקר צומח 
 מירב לבל :שם הסוקרת•
מימי רון  ר "ד : ייעוץ בוטאני•

שיטות 
אפריל -הסקר נערך פעם בחודש במהלך החודשים פברואר •
בפברואר נערכה סקירה כללית  •
לאחר מכן נעשתה סקירה מעמיקה יותר לפי פוליגונים •



 תוצאות-סקר צומח  

 חולות מיוצבים-1פוליגון 
אלקנת צבעים ,  עכנאי שרוע 

 חולות מיוצבים-2פוליגון 
שערות התבור,  בוצין מפורץ

 גבעות חולות מיוצבות -3פוליגון 
חילף החולות ושיעורת התבור 

 דיוונות חצי מיוצבות -4פוליגון 
צלקנית, טיונות חולות

)רכס וחוף( כורכר וחול -5פוליגון 
סירה קוצנית , רותם המדבר, לוטוס מכסיף 

 חולות מיוצבים-6פוליגון 
בן חיטה , חילף החולות 

 גבעות חול מיוצבות -7פוליגון 
.   גבעות חול מיוצבות וכורכר-8פוליגון קידה שעירה , רותם המדבר ,  מתנן שעיר

קנה מצוי , מתנן שעיר,  לענה חד זרעית



 תוצאות-סקר צומח  
מספר  
חברות צומח יחידה גיאומורפולוגית בית גידולפוליגון  

שטח חקלאיחולות מיוצבים 1
מקור חסידה  : מינים מלווים. אלקנת הצבעים יחד עם עכנאי שרועברוב השטח שולט 

רצועת  . אלמוות הכסף, כרבולת מצויה, חרצית עטורה, שלח ספרדי,  י"תלתן א, מפוצל
.טיונית החולות

שטח חקלאיחולות מיוצבים 2

,   שלח ספרדי-שנתיים -ועשבוניים חד בוצין מפורץ  בחלקו המזרחי של השטח שלטון של 
.  יבלית מצויה וחרצית דביקה

חילף   ולאחריה רצועה סבוכה של שעורת התבורבחלקו המערבי של השטח רצועת 
. החולות

עורף רכס הכורכר גבעות חול מיוצבות 3

.ושעורת התבור חילף החולותשלטון של 
. מ. צלקנית בבדרום השטח גוש גדול של 

) גובלת עם השביל ( טיונית החולותבמערב הפוליגון רצועת  
.  מוטנט חמציץ נטוי ביניהם  , ואטד החוף  רותם המדברמצפון 

בין השיחים  . לענה חד זרעית  ומעט שיחי מ.צלקנית ב  עם טיונית החולותשלטון של עורף רכס הכורכר דיונות חצי מיוצבות 4
.  מרבדי אספסת החוף ומעט מרסיה 

5
תשתית כורכר ועליה  

חול 
מצוק הכורכר והחוף

 בליווי  וקורנית מקורקפת  סירה קוצנית , רותם המדבר, לוטוס מכסיףצמחיית כרים של  
. ביניהם מספר מיני חומעה, חד שנתיים. מרווה צמירה וגלדן סמרני, מדחול דוקרני

חבצלת החוף ונר הלילה, על החוף מיעוט צומח
.  בליווי בן חיטה ביצניחילף החולותחברת  שטח חקלאיחולות מיוצבים 6

עורף רכס הכורכר גבעות חול מיוצבות 7
קורנית   ו קידה שעירה, רותם המדבר,  מתנן שעירבראש הגבעה צמחיית כרים של 

. מקורקפת
.  רותם המדבר עם עכנאי שרוע בצידה המערבי של הגבעה שלטון של 

8
+  גבעות חול מיוצבות 

תשתית כורכר ועליה  
חול 

רכס  + עורף רכס הכורכר 
הכורכר והוואדי 

על הכורכר  . וקנה מצוי  מתנן שעיר, לענה חד זרעית הצמחייה השולטת בעורף הרכס היא 
. סביון יפו ואגרופירון סמרני , מלווים בחבצלת החוף,  ועדעד רותמי   קריטמון ימישולטים 



 תוצאות-סקר צומח 



 תוצאות-סקר צומח 
 מיני צומח 124 -כ נמצאו בשטח "סה •

חד שנתיים שולטים בשטח •

מרסיה יפהיפיה 



 מינים פולשים-סקר צומח  

!בכל הפוליגונים שנבדקו נמצאו מינים פולשים•

 מינים פולשים9כ נמצאו  " סה•

בעיקר  , ההשפעה השלילית ביותר של מינים פולשים היא בחלקו הדרומי של השטח •

 השתלטות של מינים פולשים מגוון  בשל). 4- ו 3פוליגונים ( בגבעות חול חצי מיוצבות 

המינים באזור זה נמוך מאד

י שבילי  " ניכרת השתלטות של המינים הפולשים בעיקר באזורים שהופרעו ע•

.  טרקטורונים

מ נמצא מגוון מיני צומח נמוך  .באתרים בהם נפוצות טיונית החולות וצלקנית ב•

צלקנית נאכלת 



מינים אדומים-סקר צומח 
נמצאת בשביל הואדי המוביל אל  ) IUCN( בסכנת הכחדה חמורה ,   מין אנדמי -חומעת האוירון  •

. החוף 

.  נמצא בשטח חקלאי לא מעובד) IUCN( מין בסכנת הכחדה חמורה  מין אנדמי -אירוס הארגמן  •

. מדובר באוכלוסיה שאינה טבעית

:מינים אדומים נוספים המוכרים מהאזור שלא נמצאו במסגרת הסקר

מקור חסידה תמים •

חוחן קרדני •

חרצית דביקה  •

אירוס הארגמן  חומעת האווירון 



סקר חרקים

הדס מרשל וזוהר ינאי :  שם הסוקרים•

11.4.14,  4.4.14  : תאריך הסקר •

מתחת לפני  ,  על הקרקע, י רשתות חרקים"חיפוש החרקים בוצע באוויר ע : שיטות•
. תחת אבנים ועל גבי הצמחייה , )כשנמצאו סימני מחילות(הקרקע  



 תוצאות-סקר חרקים 

:  יחידות שטח4- תחנות שקובצו ל 9נדגמו  

חברת חרקים עיקרית חברת צומח עיקריתיחידה גיאומורפולוגית בית גידול 

זבובים , חיפושיותשנתיים-חד שטח חקלאי  בתה עשבונית 
דבוראים ופרפרים 

חיפושיות  , דבוראיםדגנייםשטח חקלאי שדות מוברים 
ופרפרים

דיונות חול מיוצבות  
וחצי מיוצבות 

טיונית  , חילף חולות עורף רכס הכורכר 
חולות וצלקנית 

, חגבים, חיפושיות
דבוראים וזבובים

רותם , מיעוט צמחיהרכס כורכר רכס כורכר וחול 
המדבר 

מיעוט חרקים המרוכזים 
. בכתמי צמחיה

דבוראים וזבובים



 תוצאות-סקר חרקים 
 טקסונים של חרקים מעשר סדרות שונות 83הכול נצפו -בסך

מספר מינים 



 תוצאות-סקר חרקים 
חהבאופן כללי ניתן לראות כי עושר החרקים גבוה ביותר ככל שמתקדמים מזר•

חות באזורבאופן מפתיע נמצאו סמוך לרכס הכורכר פרפרי יום ודבורי בר למרות הרו•

וסיפקו  ,  המספקות שירותי האבקה)  מינים9(נמצאו בכל חלקות הסקר מגוון יפה של דבורי בר •

בעבר שירותי האבקה לשדות באזור

פשפשים  , ארינמל, גמלי שלמה, נמצאו בשטח טורפים המספקים הדברה ביולוגית כגון מושית •

טורפים וכן עכבישים 

לא נמצאו מינים פולשים בשטח•



 תוצאות-סקר חרקים 

עשויה להיות הטיה בנתונים עקב שיטות הדיגום השונות * 



סקר זוחלים
ר בועז שחם "  ארבל לוי וד:שם הסוקרים•

13-14/11/13:  תאריך הסקר •

: שיטות•

תצפיות –

:  זיהוי על ידי סימנים בשטח–

עקבות  , נשלים,  פגרים,     גללים

חרדון מצוי 



 תוצאות-סקר זוחלים 

:   מינים11זוהו בתצפיות •

 מיני נחשים 6–

 מיני לטאות4–

מין אחד של צבים –

: מינים אדומים•

) IUCN(  מוגדר כמין שעתידו בסכנה -צב יבשה מצוי  –

)IUCN(  מין בסכנת הכחדה חמורה  -שנונית השפלה  –



השוואה לסקר קודם



סקר יונקים
 אוהד מאס ושמוליק יידוב :שם הסוקרים•

3-4.4.14 :  תאריכי הסקרים•

:  שיטות •

הונחו בשני סבבים "  שרמן"  מלכודות מכרסמים מדגם 81–
 HCO מצלמות שביל מדגם  4–

סמוך לתחנות הרחה של צבאים, הצבת מצלמות שטחהצבת מלכודות מכרסמים בשטח 



 תוצאות-סקר יונקים 
:  מלכודות מכרסמים

:מכרסמים בלבד4 מלכודות שהונחו בשני הסבבים נלכדו  160מתוך 

)   פרטים3( עכבר הבית •

). פרט יחיד (  מריון מצוי  •

מרין מצוי  



 תוצאות-סקר יונקים 

: במצלמות שהוצבו נראו 

דרבן הודי •

) מצוי( קיפוד אירופאי  •

תן זהוב•

ארנבת שדה  •

שועל מצוי  •

)IUCN(  מין בסכנת הכחדה -בסקר הזוחלים נמצא פגר קיפוד חולות•

לא תועדה פעילות צבאים,  למרות הצבת המצלמות סמוך לתחנות הרחה-צבי ארץ ישראלי •

) IUCN( י נמצא בסכנת הכחדה "גם הצבי א. ישנם סימנים ברורים של נוכחותם,  אם זאת

דורבן הודי 

צבי ארצישראלי 

Presenter
Presentation Notes
מקור צבאים אלו הם ב-23 הפרטים אשר העבירו רט"ג לשטח בשנת 2001 שנלקחו מפינת חי בגבעת השלושה בהמשך צורפו פרטים נוספים מפינות חי אחרות. 




 תוצאות-סקר יונקים 

) מצוי( קיפוד אירופאי 

תן זהוב



 תוצאות-סקר יונקים 
 יתכן בשל עונת הסקר שהתבצע בתקופה  -בסקר זה אחוז הלכידות היה נמוך מהצפוי  •

קרירה יחסית  

שועל  ,  תן זהוב,  עכבר הבית-נמצאו בסקר זה מגוון מינים מלווי אדם בכלל השטח •

.  מצוי וקיפוד אירופאי דבר המוכיח את השפעתו הרבה של האדם על אזור זה 



החוף
במסגרת סקר זה לא סקרנו את החוף ואת סלעי הגידוד במים •

 אין כניסת כלי רכב ושינה בשטח -" שמורת טבע "אזור החוף הינו •

 מטרים ספורים בין קו השפל לבסיס הצוק –רצועת החוף היא הצרה ביותר בכל צוק השרון •

) IUCN( צבי ים ירוקים וחומים נמצאים בסכנת הכחדה •

הן פסולת שמקורה ממורדות רכס הכורכר והן פסולת  ,  בחוף מצויה פסולת רבה-פסולת  •

הנפלטת מהים



הים
שמורה  "אזור הים הינו חלק משמורת הטבע המוצעת •

)8א  "לפי תמ  ("ימית הפולג

 300, גבולות השמורה מנחל הפולג ועד חוף אפולוניה•

מטר אל תוך הים 

 מטר 100השמורה כוללת רכס כורכר ימי שקוע הנמצא •

מקו החוף 

 מינים שונים בשטח השמורה הימית 171תועדו •

בכלל הים התיכון ניתן לראות דחיקה של מינים מקומיים •

רכיכות וסרטנים , והתבססות מינים פולשים של דגים

conomurex persicus -דוגמא למין פולש 



ים-צבי 

 צב הים הירוק וצב הים החום-באזור קיימים שני מיני צבי ים בסכנת הכחדה•

,  קינים של צב ים חום בחוף שמורת נחל פולג6נמצאו )  2003(ג  "על פי נתוני רט•

.  בחוף השרון ונתניה) צבות שעלו לחוף אך לא הטילו( עליות סרק 29ונרשמו  

.  ההטלות שנאספו בקטע חוף זהפי ארבעה ויותר ממספרמספר עליות הסרק באזור זה הוא •

 . חול החופיתההערכה היא שריבוי עליות הסרק היא תוצאה של ההרס המתמשך של רצועת ה•

בצמצום עומקה של  הרס רצועת החוף מתבטא בהצרתה של רצועת החול שבין הים לרגלי המצוק ו•

. שכבת החול שעליה 

ים שבין נחל חדרה בחוף נחל פולג פועלת חוות קינים של צבי ים ואליה מועתקים חלק מהקינ , כיום•

) 2005, להב ורמון(כולל אזור ארסוף קדם , והרצליה 

צב ים חום  צב ים חום 



מסקנות מכלל הסקרים
. והעולמיתניתן ללמוד מהסקרים כי באזור מגוון חי וצומח ייחודים ברמה המקומית  •

נמצאו שפע ציפורים וחרקים ומרבית הזוחלים והינו בית גידול  ) שמורת הנוף(החלק המזרחי בסקר •

.חשוב המוסיף מורכבות לשטח

 ובכך חשיבותו העולמית -השטח נמצא כחשוב ביותר לציפורים נודדות •

 חומעת האווירון בסקר נמצאו מספר מינים אנדמים וכן בית הגידול הטבעי היחיד בעולם של •

. מהווה בית גידול איכותי לציפורים,  השמור ומגודר, ש"ניתן לראות כי אזור תע•

.נראה כי המגוון והשפע נפגעו עקב ההפרעות בשטח, בהשוואה לסקרים באזורים סמוכים ומוגנים•



מסקנות
: מינים פולשים•

משתלטים על שטחים נרחבים –

משגשגים באזורי שבילי נסיעה ואזורי פסולת –

 מינים פולשים  באזורים בהם נפוצים בצפיפות דוחקים את מיני הצומח המקומיים ומזמנים–

ומתפרצים 

מינים בסכנה•

נמצאו מגוון מיני בעלי חיים וצומח בסכנת הכחדה מקומית ועולמית –

 דבר  -לחץ קהלקניוני השרקרקים ומוקדי הפריחה של חומעת האווירון נמצאים באזור בו  –

ניתן לראות שהשרקרקים . הפוגע באופן משמעותי ביכולת הרבייה של מינים רגישים אלו 

. חיפשו אתרי קינון אלטרנטיביים בסביבה



מסקנות והשפעות סביבתיות
פסולת  •

ניתן לראות בשטח פסולת בניין ופסולת מטיילים–

מינים פולשים ומתפרצים,  הפסולת מושכת התבססות מינים שאינם מקומיים–

ן המיניםהפסולת גם מושכת מגוון זוחלים ולכן לכל פעולה בנושא השלכות על מגוו –

: נהיגה בשטח•

)בו תנאי המחייה קשים(בפרט באזור מצוק הכורכר , גורמת לקיטוע–

נ הגורם למצאי היונקים והעופות הנמוך באזור הכורכר "ככה–

משפיעה על חברת הצומח באזור ומעודדת השתלטות מינים פולשים–

סביר כי מרבית הרוכבים לא מודעים להשלכות של הנסיעה בשטח –



מסקנות והשפעות סביבתיות

חיות בית•

זוחלים , על עופות(וחתולים ) על הצבאים(השפעת השלילית של מינים כגון כלבים –

על המרחב הפתוח שסמוך ליישובים נסקרה בהרחבה במקומות שונים בארץ  ) ומכרסמים

. ובעולם

מצלמות השביל תיעדו מספר כלבים בשטחים הפתוחים–

תאורה מהישוב •

פוטנציאלי שעיקר השפעתו על " זיהום אור"התאורה ביישובים במרחב יוצרת אפקט של –

. יונקים ובפרט על נוכחות מינים שונים של עטלפי חרקים



המלצות לממשקים

מצוק  ,  החוף,  הכולל את השמורה הימית -אנו מציעים לשמר ולהתייחס אל כלל השטח •

גבעות החול והמרזבות , הכורכר

.  מפני פוגעיםאתרים בהם מקננים שרקרקים מצוייםלהגן ולשמור על  •

חומעת האווירון להגן ולשמור על האתר היחידה בעולם בו חייה אוכלוסיה טבעית של •

ולהמשיך במעקב ,   יש לעקור ולמגר מינים פולשים בשיתוף התושבים-ממשק מינים פולשים •

י תושבים"ארוך טווח ע

 יש לפנות את הפסולת באזור -ממשק פסולת •

 בישובים ומניעת גישה של חיות בר לפסולת פחי אשפההקפדה על סגירת  •

 על חיות הבר  חיות הביתיש להוביל קמפיין לציבור על השפעת •

 ספציפיים ולצמצם את כמות השבילים באזור מצוק הכורכר להגדיר מסלולי טיוליש •



המלצות להמשך 

שהינו ראשוני בלבד ובוצע בשיתוף הציבור , יש לקחת בחשבון את מגבלות הסקר

טווח על השטח ובפרט להשוות את התוצאות סקר זה ותוצאות  -יש להמשיך להמשיך במעקב ארוך 

סקר לאחר חסימת כלי הרכב המתוכננת 

 על ידי ימים מרוכזים ואפליקציות ייעודיות  -יש להמשיך בניטור ארוך טווח בשיתוף הקהילה 

המשך שיתופי פעולה 
עטלפים וזוחלים ,   סקרי יונקים-2015אביב - חורף -של הסקר '  שלב ב

 תמיכה בפעולות בשטח- פרויקט שומרי המצוק 

 ממשק מינים פולשים בשטח

לוז  ,  עלות- קמפיין השפעת חיות הבית על חיות הבר

 צריך לפרט את העלויות -  הגדרת מרחבי טיילות 







מצב סטטוטורי
425/  דונם לפי תכנית נת445שמורת טבע מוכרזת בשטח של •
 ( 342 (b 13גן לאומי מאושר בתכניות מתאר ארציות  ): 343 , 8,•

גן לאומי חוף השרון  (bורשפון  
 דונם לפי  1237גן לאומי מוכרז בשטח  . 3/21מ  "  ובתמ-35ו  / 10.•

2/  תכנית מתאר חוף השרון חש
הגן הלאומי המוכרז אינו כולל את רכס הכורכר וחוף הים שבין היישוב  •

אף שהוא מהווה חלק מאותו גן לאומי בתכנית  ,  ארסוף לאפולוניה
35א " ובתמ13א "המתאר המחוזית וכן בתמ

 שמטרתה בין השאר  99/ לגן הלאומי הוכנה תכנית מפורטת חש•
.להסדיר את מתקני חוף הרחצה

בעבר התכנית כללה פיתוח של מסעדות וכפר נופש מדרום למכון  •
.  אך שימושים אלה בוטלו, וינגייט 

.התכנית נמצאת בשלב שלפני מתן התוקף•
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