סקר טבע עירוני – תל אביב-יפו

-

אתר 52
נחל נאמן

מכלול :לח ,בור
תאריך סקירה59.2.45 ,58.2.45, 54.1.45 ,9.1.45 :
גודל מקורב של השטח 522 :דונם
שם הסוקר :רעות לורייא ,ניר מעוז ,בועז שחם ,ערן בנקר
נ.צ.מ (ישראל חדשה) 484202/174902 :
רחוב/גבול :מערב  :מלון מנדרין .מדרום :סמינר לונינסקי ומגדלי
נאמן .מצפון :תחום העיר הרצליה .מזרח :דרך נמיר .צפון :מתחם
קאטנרי קלאב גלילות.
רובע - 4 :עבר הירקון מערב
תאור כללי :תא שטח בעל איכויות נדירות הממוקם באזור מרזבת
החוף .לשטח מתנקז ערוץ מוסדר המאפשר היווצרות מגוון נישות
לחות ובכללן בריכת חורף בעלת מגוון מינים וריכוז מיני צמחים
נדירים ואדומים .חלקו המזרחי של השטח נגוע במינים פולשים.
באתר ריכוזי עצים וסבך שיחים המאפשרים קינון ופעילות של ציפורי
שיר יציבות וחולפות .בתי הגידול הלחים מושכים עופות מים.
מאפייני השטח
אקולוגיה
בור ,בריכת חורף ,ערוץ מוסדר ,חורש
בתי גידול
שיטה כחלחלה.
שיחייה ,בתה עשבונית ,בור ,ריכוזי עצים,
תצורות צומח
צמחי מים וביצה
אגמון ימי – בצעוני מצוי
יחידות צומח
שעורת התבור – בן חיטה שרוני
גזר הגינה – גזיר מזיק
חרצית עטורה – גדילן מצוי
זיקנן שעיר – עכנאי שרוע
שיטה כחלחלה – קיקיון מצוי
92% - 42%
כיסוי צומח ()%
מינים אדומים ונדירים כגון :בוציץ סוככני,
צומח ייחודי
אגמון שרוע ,נענעת הכדורים
זוחלים ,ציפורים ,יונקים וחרקים
בעלי חיים
ציפורים:שרקרק מצוי ,זוחלים:שנונית
חי ייחודי
השפלה.
ערוץ נחל מוסדר ,בריכת חורף
אתרים חשובים
גבוהה – חלק מרצף לאורף מרזבת החוף
חשיבות ברצף -חיבור
וחיבור לשטחים פתוחים ממזרח
לאתרים אחרים
ציפורים :דררה ,מאיינה .צמחים :ריכוזי
מינים פולשים
שיטה כחלחלה ,טבק השיח ,קיקיון מצוי,
דטורה.
רמת השתמרות השטח בינונית .מרבית השטח מופר ברמה כלשהי
כתוצאה מהשלכת פסולת בניין וחפירה
בפני הקרקע
פיזי
חמרה ,חול ,כורכר.
קרקע
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תרשים התמצאות

מראה כללי

מורפולוגיה
מורכבות טופוגרפית
(מופעי נוף)
חזות כללית

חולות ,מחשופי חמרה.
בינונית – גבוהה .שקע לח ,בריכת חורף,
ערוץ נחל.
שילוב של שטחי מעזבה בהם מערומי
פסולת ונגיעות גבוהה של מינים פולשים.
לצדם מגוון בתי גידול לחים היוצרים
מראה טבעי ומעניין של שטחי ביצה ומקווי
מים.
אין

תשתיות קולטות קהל
סביבה
פסולת בניין ,מערומי עפר ,חפירה בקרקע.
מפגעים והפרות
גבוהה.
רמת הפרה בשטח
(מפגעים)
לא מוסדרת.
נגישות
לא בתחום אתר עתיקות מוכרז
ארכיאולוגיה
שטח פתוח.
שימושים
ייעודי קרקע עיקריים
תכנית מתאר ארצית:
תמ"א  – 02מרקם עירוני ,רגישות נופית סביבתית גבוהה.
תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ :) 2
עפ"י תמ"א – 1/40שטח ישוב.
תכנית מתאר עירונית (ת"א :)2222
אזור מגורים בבניה מרקמית
אזור מוסדות ציבור מטרופולינים
שטח פתוח עירוני
מסקנות והמלצות
חשיבות האתר:
 מגוון מיני זוחלים
 בתי גידול לחים הכוללים ברכת חורף וערוץ
 אתר פעילות וקינון של ציפורי שיר (במקום נצפה נחליאלי צהוב)
 נקודת עצירה למיני ציפורים חולפות
 בנק זרעים למיני צמחים אדומים ונדירים של בית גידול לח
שמירה וטיפוח של ערכי טבע קיימים:
 טיפול והסרה של צמחייה פולשנית
 פינוי פסולת
 חיבור לשטחים הסמוכים בדגש דרומה על בסיס המרזבה
 מניעת הפרעות תאורה מאזורי המגורים
 מניעת כניסת רכב מוטורי ורמיסת הקרקע.
 שימור בריכתת החורף ,ערוץ הנחל ואזור החיץ סביבם
 מניעת הרס בית גידול הלח ע"י עבודות אחזקה ותשתית.
 שימור מערכת הניקוז כך שיתאפשר מילוי הבריכה
שיקום ושיחזור בתי גידול מערכות אקולוגיות:
 הגדלת השונות של בתי הגידול
 יצירת רצף של בתי גידול חוליים וקישור לרצועת החוף ממערב.
 דילול מבוקר של צפיפות הצומח בתחום הבתה העשבונית
והאזור הנגוע במינים פולשים יכול לאפשר הופעת מיני צומח
נוספים והגדלת המגוון הביולוגי .פעולה כזו יש לבצע במסגרת
תכנית ייעודית ומעקב וניטור מוסדרים.
 שתילת מיני צומח מקומי
 הגדלת שטחי ההצפה ושיפור איכות המים המתנקזים
 שיקום אוכלוסיות דו חיים
נתוני הסקר
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אגמון ימי בשטח בריכת החורף

צומח
שם המין
אגמון ימי
אטד אירופי
אטד החוף
אמיך קוצני
אספסת משוזרת
אספרג ארך עלים
אספרגולריה אדומה
אסתר מרצעני
ארכובית א"י
בוצין מפורץ
בן חיטה שרוני
בצעוני מצוי
בקיה צרפתית
בקיה שעירה
ברומית ספרדית
ברומית קצרת שבולית
גדילן מצוי
גומא הפקעים
גזיר מזיק
גזר הגינה
גזר החוף
גרניון גזור
דבקה זיפנית
דבשה חרוצה
דרדר הקורים
הגה מצוי
זעזועית גדולה
זעזועית קטנה
זקנן שעיר
חבלבל השדה
חוח עקוד
חומעה יפה
חומעת ראש הסוס
חלבלוב החוף
חלבלוב פשוט
חמציץ נטוי
חסת המצפן
חפורית מוזרה
חרדל השדה
חרצית עטורה
טופח גדול
טיון דביק
יבלית מצויה
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סטאטוס

אנדמי
אנדמי

אנדמי
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כרוב החוף
לחך אזמלני
לכיד הנחלים
לנטנה ססגונית
לשון שור מגבבת
מקור חסידה גדול
נזמית לופתת
ניסנית שיכנית
נענעת הכדורים
נשרן צפוף
עבדקן מצוי
עבקנה שכיח
עולש מצוי
עכנאי שרוע
עלקת ב.מ.
ערר כרתי
עשנן יהודה
פרג נחות
פרסיון גדול
פרקינסוניה שיכנית
ציפרנית צרפתית
צלף קוצני
צלקנית החרבות
קורטום דק
קחוון מצוי
קידה שעירה
קיטה רתמית
קיקיון מצוי
קנה מצוי
שברק מלבין
שברק משובל
שברק משונן
שומר פשוט
שיבולת שועל נפוצה
שיטה כחלחלה
שנית שוות שינים
שעורת הבולבוסין
שעורת התבור
תורמוס א"י
תלתן ביירותי
תלתן הפוך
תלתן חקלאי

פולש

נדיר

ערוץ נחל נאמן

פולש

פולש

פולש

פולש

אנדמי
אנדמי

ריכוז שיטה כחלחלה בחלק המזרחי
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מידע נוסף
שם המין

סטאטוס

אגמון שרוע
אלטין עקום זרעים
בוציץ סוככני
דוחנן קיפח
דמסון כוכבני
לשישית הבוצין
לשישית מקומטת
עטיינית פקטורי
גומא שופע

נכחד
אדום
נדיר
אדום
נדיר
נדיר
אדום
נדיר
נדיר

מקור
נתונים
8
8
2 ,8
2
8
8
8
2
2

בעלי חיים
עופות
מין
בז מצוי
חוגלת סלעים
כרוון מצוי
סיקסק
יונת בית
תור צווארון
תור מצוי
צוצלת
דוכיפת
שלדג לבן-חזה
שרקרק מצוי
דררה מצויה
סנונית רפתות
סנונית מערות
בולבול צהוב-שת
סבכי שחור-ראש
פשוש
ירגזי מצוי
צופית בוהקת
עורב אפור
מאינה מצויה
דרור הבית
חוחית
ירקון
נחליאלי צהוב

דירוג הספר האדום
LC
NT
NT
LC
מין מבוית
LC
NT
מין פולש
NT
NT
VU
מין פולש
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
מין פולש

אטד החוף

LC
NT
LC
CR

יונקים
שם המין

דירוג הספר
האדום

עכבר מצוי
חולד

LC
LC
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חולדה מצויה
חולדת החוף
עטלף פירות
עטלפון לבן שוליים
אשף מצוי
שועל מצוי
דורבן ?
ארנבת מצויה
חדף ?
קיפוד מצוי

LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
NT
LC

זוחלים
מין

דירוג ספר אדום

צב יבשה מצוי
צבגון אדום-אוזן
צב ביצות
זיקית ים-
תיכונית
צפוני
מצוי
חרדון
 - LCלא בסיכון
קמטן
 - NTבסיכון נמוך
שפלה
שנונית
 - CRבסכנת הכחדה
חמורה
לטאה זריזה
 - LCלא בסיכון
בתים
שממית
 - LCלא בסיכון
מניפנית מצויה
 - LCלא בסיכון
שממית עצים
 - LCלא בסיכון
ישימונית מצויה  - LCלא בסיכון
חומט גמד
 - LCלא בסיכון
חומט פסים
 - LCלא בסיכון
עינונית
נחושית
 - LCלא בסיכון
נחושית נחשונית  - VUעתידו בסכנה
נחושית חולות
 - NTבסיכון נמוך
חומט מנומר
 - LCלא בסיכון
נחשיל מצוי
 - LCלא בסיכון
חנק
 - LCלא בסיכון
ראש
טלוא
שלון
 - LCלא בסיכון
שחור ראש
 - LCלא בסיכון
זעמן זיתני
 - LCלא בסיכון
שחור
זעמן
 - LCלא בסיכון
זעמן מטבעות
 - LCלא בסיכון
נחש מים
 - NTבסיכון נמוך
עין חתול חברבר  - LCלא בסיכון
ארבע-קו מובהק  - LCלא בסיכון
תלום-קשקשים
 - LCלא בסיכון
מצוי
מחרוזן
 - VUעתידו בסכנה
"האוכפים"
צפע מצוי
 - LCלא בסיכון
 - VUעתידו בסכנה
[מין פולש]
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון

סיכוי לנוכחות
המין
גבוה
נמוך
בינוני
גבוה
נמצא
גבוה
בינוני
נמוך
גבוה
גבוה
נמוך
גבוה
גבוה
נמצא
גבוה
בינוני
גבוה
גבוה
גבוה
נמצא
גבוה
גבוה
גבוה
נמצא
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
נמוך
נמצא

6

תרשים בתי גידול וערכי טבע
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