סקר טבע עירוני – תל אביב-יפו
אתר 12
תל רקית

-

מכלול :כורכר  ,חולות
תאריך סקירה12-11.6.21 ,14.6.21 ,11.6.21 ,14.4.21 :
גודל מקורב של השטח 281 :דונם
שם הסוקר :רעות לוריא ,ניר מעוז ,בועז שחם ,ערן בנקר
נ.צ.מ (ישראל חדשה) :

281261/661881

רחוב/גבול :מערב :מצוק דרומי וחוף הים .מזרח :אזורי חן
רובע - 2 :עבר הירקון מערב
תאור כללי :שטח פתוח בהיקף בסיס צבאי היושב על שפת המצוק
 .תצפית מרהיבה וייחודית ,מצוק חופי כורכרי איכותי ביותר לצד
קניוני חמרה ובתי גידול חוליים .צומח מגוון ופעילות בעלי חיים.
בחלקים מסוימים של במת המצוק קיימת פעילות אינטנסבית של
רכבי שטח היוצרים דגם של חולות חשופים ובינייהם איים של
צומח מקומי.
מאפייני השטח
אקולוגיה
מצוק כורכר חופי ,חולות מיוצבים,
בתי גידול
חולות מיוצבים למחצה ,קניוני חמרה,
שטחי בור ,במת מצוק ,מרגלות מצוק
בתה עשבונית ,בתה חופית (חולות),
תצורות צומח
בתה חופית (מצוק).
לענה חד זרעית – רותם המדבר
יחידות צומח
החוף
גזר
–
שרוע
עכנאי
תרשים התמצאות
סירה קוצנית – עדעד כחול.
חילף החולות – דרדר הקורים/עכנאי
שרוע
01% - 61%
כיסוי צומח ()%
צמחי חולות וחוף :לוטוס מכסיף,
צומח ייחודי
אספסת הים ,אגרופירון סמרני ,עדעד
כחול ,לבנונית ימית ,קריתמון ימי ,רותם
המדבר ,חבלב החוף ,שלשון החוף,
מדחול דוקרני.
נדירים אנדמים ואדומים :צלבית החוף,
חבצלת החוף ,סביון יפו ,תורמוס א"י,
גומא שרוני.
קינון שרקרקים ופעילות פעילות ציפורי
בעלי חיים
קרקע ,מחילות מכרסמים ,חפירות
דרבנים ,מחילות שועלים .סנונית
רפתות ,סלעית אירופית ,כרוון ,שלו
שרקרק מצוי ,צב יבשה מצוי ,מריון
חי ייחודי
מצוי ,שנונית השפלה ,נחושית חולות
מראה כללי
קינון שרקרקים בקניוני החמרה ,מחילות
אתרים חשובים
מכרסמים בקרבת הבסיס ממזרח ,מצוק
ממערב לבסיס .קיני צבי ים על החוף
למרגלות המצוק .קינון כרוונים
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חשיבות ברצף -חיבור
לאתרים אחרים
מינים פולשים
רמת השתמרות השטח

פיזי
קרקע
מורפולוגיה
מורכבות טופוגרפית
(מופעי נוף)
חזות כללית

תשתיות קולטות קהל
סביבה
מפגעים והפרות

רמת הפרה בשטח
(מפגעים)
נגישות
ארכיאולוגיה

נמוכה – מגרש פתוח במרחב בנוי
ציפורים :מאיינה .צומח :שיטה כחלחלה.
רמת השתמרות גבוהה יחסית
המאפשרת הימצאותם של בתי גידול
טיפוסיים הכוללים בעיקר חולות
מיוצבים למחצה וחולות מיוצבים.
פגיעה ניכרת בעיקר לאורך במת המצוק.
חמרה ,כורכר ,חול
רכס הכורכר המערבי בכולל מצוק גבוהה
סלעי (כורכר וחמרה) במת מצוק ועורף
מצוק חוליים.
גבוהה .שילוב של שיא גובה של המצוק
החופי עם עורף חולי
המצוק ובמת המצוק הנם בין
המרשימים ביותר בעיר ומעניקים את
אחת התצפיות הטובות לים ולמרחב
החופי.
אין
השפעות שולים של בינוי – פסולת,
פגיעה בקרקע.
נסיעת רכבי שטח בעיקר באזור המצוק
– רמיסת צומח ובע"ח ,רעש.
נמוכה – בינונית .גבוהה באופן נקודתי.

מצוק תל רקית

לא מוסדרת ,מכביש הגישה לבסיס.
 046/1תל רקית –
תל ,שרידי יישוב ,בית קברות ,בורות מים.
מצפון לתל שרידים מתקופת הברונזה
הקדומה.

 046/2תל רקית צפון –
שרידים מתקופת הברונזה הקדומה.

 4201/1תל אביב חוף תל ברוך -
שרידי מיתקנים חקלאיים מן התקופה
הביזנטית.

שטח פתוח ,בסיס צבאי.

שימושים
ייעודי קרקע עיקריים
תכנית מתאר ארצית:
תמ"א  – 81מרקם עירוני ,רגישות נופית סביבתית גבוהה.
תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ :) 1
עפ"י תמ"א – 4/28אזור מגורים משולב מלונאות ,ציר ירוק ,עורף
חוף.
תכנית מתאר עירונית (ת"א :)1111
שטח פתוח מטרופוליני חופי
אזור מגורים בבניה מרקמית
מסקנות והמלצות
חשיבות האתר:
 אתר ייחודי בעל מגוון עשיר של מיני צומח וחי.
 תצפית יחודית
 מצוק ברמת השתמרות גבוהה
 פעילות מכרסמים וזוחלים בסיכון.
שמירה וטיפוח של ערכי טבע קיימים:
 טיפול והסרה של צמחייה פולשנית
 שימור אתרי צומח של חולות מיוצבים למחצה
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ייעודי קרקע תא1111/

 פינוי פסולת
 מניעת נסיעת כלי רכב
 מניעת פגיעה במצוק – השארת הגדר הקיימת בבסיס המצוק
מונעת גישה למצוק ומצמצמת את הפגיעה בחלקו התחתון.
 הוספת שילוט הסבר ואיסור פגיעה.
 שימור אזורי המחייה של מכרסמים פסמופילים.
שיקום ושיחזור בתי גידול מערכות אקולוגיות:
 דילול מבוקר של צפיפות הצומח בתחום החולות המוצבים
יכול לאפשר הופעת מיני צומח נוספים והגדלת המגוון
הביולוגי .פעולה כזו יש לבצע במסגרת תכנית ייעודית ומעקב
וניטור מוסדרים.
 מניעת הפרעות תאורה באזורי החוף
נתוני הסקר
צומח
שם המין
אגרופירון סמרני
אטד החוף
אלמוות הכסף
אספסת החוף
אספסת הים
אספרג ארך עלים
ארכובית א"י
בן חיטה ביצני
ברומית ספרדית
ברומית שעירה
גומא שרוני
כתרון גלוני
גומא הקרקפת
גזר החוף
גזרנית ב.מ.
דגנין מצוי
דופרק חופי
דרדר הקורים
זון אשון
זנב ארנבת ביצני
חבלבל החוף
חבצלת החוף
חומעת ראש הסוס
חורשף צהוב
חילף החולות
חלבלוב החוף
חלבלוב מצוי
חרצית עטורה
כפתור החולות
כרוב החוף
כתרון גלוני
לבנונית ימית

סטאטוס

אנדמי

אדום ,אנדמי

אנדמי

אנדמי
מוגן
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לוטוס מכסיף
לחך בשרני
לענה חד זרעית
לפופית החוף
לשון שור מגבבת
מדחול דוקרני
מלחית אשלגנית
מקור חסידה מפוצל
מרגנית השדה
מרווה צמירה
משיין גלילי
מתנן שעיר
ניסנית שיכנית
נר הלילה החופי
סביון יפו
סירה קוצנית
סלק מצוי
עדעד כחול
עדעד רותמי
עכנאי שרוע
עלקת חרוקה
פרג נחות
פרסיון גדול
פשתה אשונה
צלבית החוף
צלקנית נאכלת
צמרנית הסלעים
קורנית מקרקפת
קחוון החוף
קריתמון ימי
רב פרי בשרני
שבולת שועל מתפרקת
שום קצר
שיטה כחלחלה
שלשון החוף
שמשון סגלגל
שעורת התבור
שרביטן מצוי
תורמוס א"י
תלתן א"י

אנדמי

מוגן
מוגן

גומא שרוני

אדום

מוגן
אנדמי

פולש
אנדמי

אנדמי

צלבית החוף

בעלי חיים
עופות
מין
בז מצוי
כרוון מצוי

דירוג הספר האדום
LC
NT
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שחף צהוב-רגל
תור מצוי
דוכיפת
שרקרק מצוי
סנונית רפתות
בולבול צהוב-שת
סבכי שחור-ראש
פשוש
ירגזי מצוי
חנקן אדום-ראש
צופית בוהקת
עורב אפור
מאינה מצויה
דרור הבית
סלעית אירופית

DD
NT
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
מין פולש
LC
NT

יונקים
שם המין

דירוג הספר
האדום

קיפוד מצוי
עכבר מצוי
חולד
חולדה מצויה
חולדת החוף
עטלף פירות
עטלפון לבן שולים
מריון מצוי
ארנבת מצויה
דרבן?
חדף ?
שועל מצוי
קיפוד חולות ?
קיפוד מצוי ?

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
VU
LC

סלעית אירופית

זוחלים
מין
צב יבשה מצוי
זיקית ים-תיכונית
חרדון מצוי צפוני
קמטן
שנונית שפלה
שממית בתים
מניפנית מצויה
שממית עצים
ישימונית מצויה
חומט גמד
חומט פסים

דירוג ספר אדום
 - VUעתידו בסכנה
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - NTבסיכון נמוך
 - CRבסכנת הכחדה חמורה
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון

סיכוי לנוכחות המין
גבוה
גבוה
גבוה
נמצא
נמצא
גבוה
גבוה
נמוך
גבוה
גבוה
גבוה
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נחושית עינונית
נחושית נחשונית
נחושית חולות
חומט מנומר
נחשיל מצוי
חנק
שלון טלוא ראש
שחור ראש
זעמן זיתני
זעמן שחור
זעמן מטבעות
נחש מים
עין חתול חברבר
ארבע-קו מובהק
תלום-קשקשים
מצוי
מחרוזן "האוכפים"
צפע מצוי

 - LCלא בסיכון
 - VUעתידו בסכנה
 - NTבסיכון נמוך
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - NTבסיכון נמוך
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון
 - LCלא בסיכון

נמצא
בינוני
נמצא
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה
גבוה

 - VUעתידו בסכנה
 - LCלא בסיכון

נמוך
נמצא

מידע נוסף
 בעבר התקיים מגוון ביולוגי עשיר באזור החולות
שכלל מינים פסמופילים של זוחלים ומכרסמים כגון:
גרביל אלנבי ,ירבוע מצוי ,כח אפור .מינים נוספים:
צבי א"י ,גירית מצויה ,סמור ,חתול בר.
 ברצועת החוף תועדה פעילות של צבי ים והאתר חלק
מאזור הקינון של שני המינים – צב ים ירוק וצב ים
חום.
סקר פורום תושבים ()21
גרביל החוף – אדום VU
גרביל חולות -אדום VU
קיפוד ב.מ  -עקבות
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מחילות מריון מצוי

תרשים בתי גידול וערכי טבע
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