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: תו דו ת 

  ע ל רשימו ת הצי פו רים והתמונות ט" ה ח ל  מרכז ה צ פר ות של מירוזל אסף  

  ע ל  המיד ע  ו ע ל  התמונות ג"מרט  רו ת ם ל דותן 

  ע ל ה מיד ע ההי דר ולוגי ג" מרט ליוב ל  סב ר  

  ע ל  המיד ע   בנושא הצב  הר ךג" מרט  ל בן רוזנברג  
 

ליהודי ת איי לון  ע ל נ תונים היסטוריי ם ותצ פיות 

  ע ל   תמונות נח ל  התנינים קו למן ריימונדר  "ל ד 

ליוסי  אשבו ל  ע ל  ת מונות הצי פו רים שצ לם וה ע מיד  לרשותנ ו
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ר קע 

, צורך לתת מענה למחסור בשטחי בניה למגורים

.זרקא- אסר'בגמבני ציבור ותשתיות 

פי  בקשת המועצה  -הצגת תחום שיפוט חדש על

.זרקא- אסר'גהמקומית 

נוף ומורשת נדירים , קיומם של משאבי טבע
 בעיקר נחל -וחשובים לשימור בתחום המבוקש  

.תנינים וסביבתו

33

בתחום , להפ גע העלו לים , הצגת משאבי הטבע והנוף

. המבוקש להרחבת תחום השיפוט

המלצה על  פתרון נאות לצרכי הישוב תוך הבטחת 
המשך קיומם של משאבי הסביבה והטבע 

.הייחודיים לאזור

מט ר ת   ה עב וד ה 



נחל תניני םנחל תניני ם

. בקעת הנדיב וחוף כרמל, הנחל חוצ ה את רמת מנשה•

 

.עד השפך) י" מעפ מטר 400(מ מפסגות מנשה " ק29אורכו •

נחל , נחל אלונה , נחל נילי , נחל סוקר, נח ל חלמית, ספלו לנחל , נחל רז: יובליו העי קריים  בתחומה של רמת מנשה הם•
.סנונית

  

. ר" קמ90 - הוא כ4שטחו של אגן הניקוז במעלה נחל תנינים עד כביש •

. עיקר מימיו של נחל תנינים האיתן מקורם בעיינות תמסח בבקעת הכברה•

.ממערב לרכס הכורכר, נחל עדה מתנקז אל מורד הנחל•
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אגני ניקוז
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עיינות תמסחעיינות תמסח

מ ק ור המ ים הע י קרי של ה נ ח ל 

שיירי ביצות הכברה שיובשו או נוקזו במהלך 

1950 – 1922השנים 

ביצות הכברה

השתרעו בין מרגלות הכרמל לרכס הכורכר 

. המזרחי

. דונם היה שטחן של הביצות6000

. מעיי נות נבעו בתחומן3000

77



התמס חהתמס ח

. בשנהק"מלמ 30 -  15: שפיעת מעיינות•

). ספיקת מעיי נות הגדולה ביותר בנחלי החוף למעט הירקון(•

.תנינים ואקוויפ ר החוף-אקוויפר ירקון: מפגש אקוויפרים•

C °22-°25: מים יציבה כל השנה. טמפ•

.ג  כלור לליטר"  מ3000 - 200:  המליחות•

88



ש מורת הת מסח ש מורת הת מסח 

99 רותםדותן: צילום



מים ורצף שטח  פתוח,  מגוון בתי גידול •

 מעיינות בקרקעית בריכות•

 תעלות מים עם צומח גדות עבות•

 אחו לח•

 כרי סמר•

 מסכי פטל קדוש•

 סבך קנה ואשל•

2002 סקר צומח  -ת מסח : מתוך
1010 החברה להגנת הטבע–יחידת הסקרים 



מגוון בתי הגידול מאפשר קיומו של  מגוון מיני 
חיים וקיומה של מערכת אקולוגית -צמחים ובע לי 

.מורכבת
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נגזר ת     ער כיו ת ם   הא ק ולו ג ית  של   ת אי  שט ח

: בין   הש א ר  מ 

 מגוון בתי הגידול •

 נדירותם•

 מיקומם•

 מגוון המינים•

 שיעורם של המינים הנדירים•

 מידת ההפרה •

 כושר השתקמות•
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תוואי נחל תנינים חוצה את בקעת כברה מדרום 

. צפו נה

בסמוך לעי ינות תמסח משנה כיוונו מערבה אל 

.מעבר צר ברכס הכורכר

במורד ממערב לסכר נצמד אל שולי רכס הכורכר 

.המזרחי

,  במרזבה המערבית מדרום לבריכות הדגיםמתחתר
מלחה , אחו לח, נחל : תוך יצירת רצועה הכול לת

. ונביעות

נשפך לים למרגלותיו של  תל תנינים היושב על רכס 

.הכורכר המערבי
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:   מ דדי ם  ל ה ער כ ה –ער כיו ת  נ ופי ת   

מסלע ותכסית, תבליט,  צורות–גיוו ן •

נדירים או מרשימים, מרכיבים ייחודיים•

הרמוניה עם תאי שטח סמוכים•
 
רציפות•

מידת נצפו ת•
 
איכות תצפית•

מידת הפרה וקיומם של מפגעי ם•
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שיטפו ן  במו ר ד  נחל תנינים שיטפו ן  במו ר ד  נחל תנינים 

 רותםדותן: צילום
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 רותםדותן: ציל ום

נחל תנינים נחל תנינים 
בין הת מ סח ל שפ ךבין הת מ סח ל שפ ך
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זרקא - אסר'ג –דור  : מתוך
1998סקר משאב י טבע ונוף  

 החברה להגנת הטבע–יחידת הסקרים 
1717
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רשימת מיני צמחים שנרשמו לאורכו של נחל תנינים, התמסח, רכס הכורכר המזרחי, בריכות וחוף מעגן-מיכאל
סקר דור-ג'סר 1998 וסקר תמסח תנינים 2002

זון מרצעני⏐גומא מגובב⏐אסתר מרצעני⏐אבוטילון תיאופרסטוס

זיפנוצה מחוספסת⏐גומא שרוני⏐ארכובית א"י⏐אגמון האגם

זית אירופי⏐גזיר מזיק⏐ארכובית הכתמים⏐אגמון ימי

זלזלת הקנוקנות⏐גזר החוף⏐ארכובית הציפורים⏐אגמונית הכדורים

זנב-ארנבת ביצני⏐גלימה גלילית⏐ארכובית משונשנת⏐אגרופירון סמרני

זנב-שועל ארוך⏐גלעינון החוף⏐ארכובית סנגלית⏐אהל הגבישים

זעזועית גדולה⏐געדת הביצות⏐ארכובית רבת-פרחים⏐אזדרכת

זעריר כוכבני⏐גרגר הנחלים⏐ארכובית שבטבטית⏐אזנב מצוי

זקנן שעיר⏐גרניון גזור⏐אשבל הביצות⏐אחיאירוס מצוי

חבלבל החוף⏐גרניון עגול⏐אשחר א"י⏐אחיגומא משחיר

חבלבל השדה⏐דבקת הנחלים⏐אשחר רחב-עלים⏐אחילוף

חבלבלן המשוכות⏐דבשה לבנה⏐אשל מרובע⏐אטד החוף

חבצלת החוף⏐דו-פרק חופי⏐בו-חטה ביצני⏐איטן מרצעני

חבצלת קטנת פרחים⏐דוחן זוחל⏐בוצין לקוי⏐איסטיס מצוי

חגוית שעירה⏐דורת ארם-צובא⏐בוצין מפורץ⏐אירוס א"י

חד-שפה מצוי⏐דטורה נטויה⏐בלוטה גלונית⏐אלון תבור

חוח ספרדי⏐דל-קרניים כרמלי⏐בן-חטה שרוני⏐אלית המפרק

חוח עקוד⏐דלעת-נחש סורית⏐בן-מלח ר"ש⏐אלמות הכסף

חוחן קרדני⏐דק-זנב קשתני⏐בר-גביע קוצני⏐אלקנת הצבעים

חומעה יפה⏐דקל התמר⏐בר-זית בינוני⏐אלת מסטיק

חומעה מגובבת⏐דרדר הקורים⏐ברומית הגגות⏐אמברוסיה ימית

חומעת ראש-הסוס⏐דרדר מצוי⏐ברומית קצרת-שבולת⏐אמיתה קייצית

חורשף מצוייץ⏐הגה מצוי⏐ברקן סורי⏐אספסת הים

חטוטרן מצוי⏐הטרוטיקה⏐גדילן מצוי⏐אספרג א"י

חלבלוב הים⏐ויתניה משכרת⏐גומא ארוך⏐אספרג ארוך-עלים

חלבלוב מגובשש⏐ורבנה רפואית⏐גומא דל-שיבולים⏐אספרג החורש

חלבלוב שרוע⏐זוגן לבן⏐גומא הפקעים⏐אספרגולריה אדומה

חלמית גדולה⏐זוטה צפופה⏐גומא הקרקפת⏐אספרגולריה מלוחה

חלמית מצויה⏐זון אשון⏐גומא חלקלק⏐אספרגולת השדה



נהרונית צפה⏐לשון-פר מגובבת ⏐כפתור החולות⏐חנק מחודד

נוניאה קהה⏐לשון-פר מצויה⏐כרבה ספרדית⏐חסת המצפן

נופר צהוב⏐לשישית הצבעים⏐כרוב החוף⏐חסת השבטים

נוצנית כדורית⏐מד-חול דוקרני⏐כריך רווח⏐חפורית מצויה

נורית אסיה⏐מוצית קוצנית⏐כרכום גיירדו⏐חצב מצוי

נזמית לבנה⏐מורית גדולה⏐כרפס הביצות⏐חרדל לבן

ניסנית דו-קרנית⏐מכבד הביצות⏐כרפס ריחני⏐חרוב מצוי

ניסנית שיכנית⏐מלוח מפושק⏐כתמה עבת-שרשים⏐חרחבינה חופית

נענה משובלת⏐מלוח קפח⏐לבנונית ימית⏐חרחבינה מכחילה

נעצוצית סבוכה⏐מלוחית הרגלה⏐לוטוס מכסיף⏐חרצית עטורה

נר-לילה חופי⏐מלחית אשלגנית⏐לוטוס מצוי⏐טבורית נטויה

נרקיס אפיל⏐מלעניאל מצוי⏐לוטוס צר-עלים⏐טבק השיח

נרקיס מצוי⏐מלענת ארוכת-מלענים⏐לוטם מרווני⏐טיון בשרני

נשרן הדוחן⏐מעוג כרתי⏐לוטמית דביקה⏐טיון דביק

נשרן מכחיל⏐מצילתיים מצויים⏐לוף ירוק⏐טמוס מזרחי

סביון אביבי⏐מציץ סורי⏐לופית מצויה⏐טרשנית שרועה

סביון יפו⏐מקור-חסידה גדול⏐לחך איזמלני⏐יבלית מצויה

סולנום המקור⏐מקור-חסידה גזור⏐לחך בלוטי⏐ידיד-החולות המצוי

סולנום זיתני⏐מקור-חסידה חלמיתי⏐לחך בשרני⏐ינבוט השדה

סולנום שחור⏐מקור-חסידה מצוי⏐לחך המלחות⏐ירבוז לבן

סולנום שעיר⏐מרגנית השדה⏐לחך כרתי⏐ירבוז מופשל

סוף מצוי⏐מרוביון מצוי⏐לחך מצוי⏐ירוקת החמור

סיסנית הבולבוסין⏐מרווה דגולה⏐לחך שסוע⏐כדן קטן-פרחים

סירה קוצנית⏐מרווה מצויה⏐ליסימכיה מסופקת⏐כוכב מצוי

סם-הכלב המזרחי⏐מרור הגנות⏐ליפיה זוחלת⏐כותלית יהודה

סמר חד⏐מרור ימי⏐לכיד הנחלים⏐כותלית פורטוגלית

סמר ימי⏐מרסיה יפיפיה⏐לכיד קוצני⏐כליינית מצויה

סמר ערבי⏐מרקולית מצויה⏐לענה חד-זרעית⏐כלנית מצויה

סרפד הכדורים⏐מררית החוף⏐לפופית החולות⏐כף-אוז האשפות

סתוונית היורה⏐משיין גלילי⏐לפופית החיצים⏐כף-אוז לבנה

עבדקן החוף⏐מתנן שעיר⏐לפתית מצויה⏐כף-זאב אירופית
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שרביטן מצוי⏐רופיה לוליינית⏐צלע-שור דקיקה⏐עולש מצוי

תולענית דוקרנית⏐רותם המדבר⏐צלף קוצני⏐עופרית אירופית

תלתן ארגמן⏐רכפה לבנה⏐צמרנית הסלעים⏐עוקץ-עקרב ריחני

תלתן האלמות⏐רכפה מזרחית⏐צפורני-חתול מצויות⏐עוקצר מצוי

תלתן הביצות⏐רקפת מצויה⏐צפורנית א"י⏐עטיינית קצרה

תלתן הקצף⏐שבולת-שועל נפוצה⏐צפורנית בשרנית⏐עירית גדולה

תלתן זוחל⏐שברק קוצני⏐צפורנית מגוונת⏐עכובית הגלגל

תלתן חקלאי⏐שום ארדל⏐קדד האנקולים⏐עכנאי מגובב

תלתן קלוסי⏐שום האבקנים⏐קוטב מצוי⏐עכנאי שרוע

תמריר מרוקני⏐שום משולש⏐קוטנדיה פלישתית⏐ערבה מחודדת

⏐שומר פשוט⏐קורטם דק⏐ערבז משובל
⏐שופרית כרתית⏐קורנית מקורקפת⏐ערברבה שעירה
⏐שוש קוצני⏐קחוון מצוי⏐ערידת הביצות

⏐שחליים גבוהים⏐קחוון שחור-מוצים⏐ערר כרתי
⏐שיזף מצוי⏐קידה שעירה⏐עשנן מטפס
⏐שיח אברהם מצוי⏐קיטה רותמית⏐פואה מצויה
⏐שיטה מכחילה⏐קייצנית עטופה⏐פטל קדוש
⏐שכרון זהוב⏐קייצנית צמרנית⏐פיגם מצוי

⏐שלמון יפואי⏐קייצת מלבינה⏐פיקוס התאנה
⏐שמשון מצוי⏐קייצת מסולסלת⏐פלגית שיחנית
⏐שמשון סגלגל⏐קיסוסית קוצנית⏐פספלון דו-טורי

⏐שנית גדולה⏐קיקיון⏐פספלידון התאומים
⏐שנית מתפתלת⏐קיקסיה שרועה⏐פרסיון גדול

⏐שנית קטנת-עלים⏐קיקסית הקנוקנות⏐פרסת-הסוס-דלת התרמילים
⏐שנית שוות-שיניים⏐קיקסית עגולת-עלים⏐פרע מסולסל
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נרקיס א פי ל 

ל פופי ת הח צים
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:   מ דדי ם  ל ה ער כ ה –ער כיו ת   מש א בי  טב ע  

 נדירות•

לפי טיפוס הצומח ובית ( מגוון מינים יחסי •

) הגידול

 מידת ייצוג בית הגידול •
 
 מורכבות וגיו ון •

 שיעורם של מינים נדירים•
 
ח" נוכחות ופעי לות בע•

 מיקום•

 מידת הפרה וקיומם של מפגעי ם•

 כושר השתקמות•
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נוף  ו א תר ים,   ער כיו ת   מש ול ב ת  של  מ שא בי  טב ע
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...התנינים כבר לא גרים כאן יותר

. עדיין כאן–אך קרוביהם 

צב הביצות
 רותםדותן: צילום
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 הצ ב   הר ך  הצ ב   הר ך ––" " מלך  הנחלמלך  הנחל""

2008 קנים אותר ו ב מ הלך שנת 53

 רותםדותן: צילום
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!!נימיה  ב ד ר ךנימיה  ב ד ר ך! ! חפף  הזה רחפף  הזה ר

 רותםדותן: ציל ום
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  משובל ערבז

געדת הבי צו ת

ל פופי ת החי צים

סמר חד 

עלים -לוטוס צר 

שנית גדולה 

געדת ה ביצו ת
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  סדום    סדום  ודנאיתודנאיתחנק מחודד חנק מחודד 

 רותםדותן: צילום
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א תר   צ פר ות 

לינה  וחריפה למינים ,  מזוןשיחור,  שילוב  היוצר תנאים מתאימים לקינון -וחוף ים , בריכות דגים, נחל, מעיינות•

. רבים של בע לי כנף

.בסבך הקנה והאשל דוגרות קניות•

. שחפיות ים מקננות ע ל איים בבריכות הדגים ובאי היונים•

.לאורך הנחל ובחוף, ע ל הגדות, אלפי מקורים של עופות מים מלקטים או צדים מזון בבריכות•

. חזה חופרים מחילות קינון בקירות הזקופים של מורד הנחל -פרפור ולבן•

.האקליפטוסיםלבניו ת ובזים מאכלסים את צמרות ,  אנפות לילה•
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2003-2008תצ פי ות בתמסח בבריכות ובחוף מעגן מיכאלבתמסח בבריכות ובחוף מעגן מיכאל, , מיני ציפורים לאורך נחל תניניםמיני ציפורים לאורך נחל תנינים

ה חברה להגנ ת   הטבע,  מרכז  הצפרות, מ ירוזאסף : איסוף נ תונ ים

 מינים 242כ "סה

  מינים20מזדמנים

  מינים89חול פים 

  מינים86חור פים

  מינים47מקננים

ח סי ד ו ת  שח ור ו ת  ו כפ ני ם  א ו כל ים  ב צ ו ו ת א 

מירוזאסף : צילום

3030



3131

רשם: אסף מירוז  מיני ציפורים שנצפו לאורכו של נחל תנינים, בתמסח, בבריכות ובחוף מעגן-מיכאל במהלך 2003-2009

חורף וחולףחופזי מנומר⏐חורףברווז אפור⏐יציב מקנן, חורףאגמית מצויה

חורף וחולףחופית אלפינית⏐חורף וחולףברווז חד זנב⏐חורףאדום חזה

מזדמןחופית ביירד⏐חולףברווז צהוב מצח⏐חולףאיית צרעים

חורף וחולףחופית טמינק⏐יציב מקנןברכיה⏐חורףאנפה אפורה

חורף וחולףחופית לבנה⏐חולףגבתון אדום מקור⏐מקייץ מקנןאנפה ארגמנית

מזדמןחופית לבנת שת⏐חולףגבתון אפור⏐חורף וחולףאנפה מסורטטת

חולףחופית מגלית⏐חולףגבתון גנים⏐יציב מקנןאנפית בקר

חורף וחולףחופית קטנה⏐חורף וחולףגבתון סוף⏐מקייץ מקנןאנפית גמדית

חורף וחולף (בעבר קינן)חופמי אלכסנדרי⏐חורףגבתון עפרוני ⏐חולףאנפית סוף

מזדמןחופמי אפריקני⏐חולףדוחל חום גרון⏐יציב מקנןאנפת לילה

חולף (בעבר קינן)חופמי גדות⏐חורףדוחל שחור גרון⏐חורף וחולףארנריה אדמונית

חורף וחולףחופמי חוף⏐יציב מקנןדוכיפת⏐יציב מקנןבולבול צהוב שת

חורף וחולףחופמי צווארון⏐חורף וחולףדיה שחורה⏐מקייץבז אדום

חורףחורפי⏐מזדמןדרומס עקוד⏐יציב מקנןבז מצוי

חולףחטפית אפורה⏐יציב מקנןדרור בית⏐חורףבז נודד

חולףחטפית גמדית⏐חורף וחולףדרור ספרדי⏐מקייץ מקנןבז עצים

חולףחטפית לבנת עורף⏐יציב מקנןדררה מצויה⏐חולףבז ערב

חולףחטפית שחורת עורף⏐חולףזהבן מחלל⏐חורףבזבוז אירופי

חורףחכלילית סלעים⏐חולףזמיר הירדן⏐חורף וחולףביצנית אדומת רגל

חולףחכלילית עצים⏐חולףזמיר מנומר⏐חולףביצנית אפורה

מזדמןחמסן טפיל ⏐חולףזמירון⏐חורף וחולףביצנית ירוקת רגל

מזדמןחמסן רחב אברה⏐חורף וחולףזרון סוף⏐חורף וחולףביצנית לבנת בטן

חולףחנקון אדום ראש⏐חולףזרון פס⏐חורף וחולףביצנית לבנת כנף

חולףחנקן אדום גב⏐חולףזרון שדות⏐חורף וחולףביצנית מנומרת

חולףחנקן נובי⏐חורף וחולףזרון תכול⏐חורף וחולףביצנית עדינה

חורףחנקן ערבות⏐חורףזרזיר מצוי⏐חורף וחולףביצנית שחורת כנף

חולףחנקן שחור מצח⏐חורף וחולףזרעית השדה⏐חורףברבור מצוי

חולףחסידה לבנה⏐יציב מקנןחוגלת סלעים⏐חולףברודית גדולה

חורף וחולףחסידה שחורה⏐יציב מקנןחוחית⏐חולףברודית גמדית

חולףחרגולן זמירי⏐חורףחופזי זהוב⏐חולףברודית קטנה



חולףסלעית קיץ⏐חולףמירומית לבנת לחי⏐חורף וחולףחרטומית ביצות

חולףסלעית קפריסאית⏐חולףמירומית שחורה⏐מזדמןחרטומית בנגלית

חולףסנונית מערות⏐חולףמלכישלו חלודי⏐חורף וחולףחרמשון גדול

יציב מקנן, חורף וחולףסנונית רפתות⏐חורףמרגון בינוני⏐חולףחרמשון קטן

יציב מקנןעורב אפור⏐חורףמרית צפונית⏐חולףחרמשית

יציב מקנןעורבני שחור כפה⏐חורף וחולףנחליאלי זנבתן⏐יציב מקנןטבלן גמדי

חולףעיט חורש⏐חורףנחליאלי לבן⏐חורףטבלן מצויץ

חורףעיט צפרדעים⏐חורף וחולףנחליאלי לימוני⏐חורףטדורנה ירוקת ראש

חולףעלוית אפורה⏐חולףנחליאלי צהוב⏐חולףטסית ערים

חורףעלוית חורף⏐חורףנץ גדול⏐יציב מקנןיונת סלעים 

חולףעלוית ירוקה⏐חורףנץ מצוי⏐חולףיונת ענק

חולףעלוית לבנת בטן⏐יציב מקנןנקר סורי⏐חולףינשוף שדות

יציב מקנןעפרוני מצויץ⏐חולףסבכי אפור⏐מזדמןיסעור גדול

חולףעפרונן קצר אצבעות⏐חולףסבכי הטוחנים⏐מזדמןיסעור כהה

חורףעקב חורף⏐חולףסבכי חורש⏐מזדמןיסעור מצוי

חורףעקב עיטי⏐חולףסבכי ניצי⏐יציב מקנןירגזי מצוי

מזדמןפורפיריה כחולה⏐חולףסבכי קוצים⏐יציב מקנןירקון

חורף וחולףפיפיון אדום גרון⏐חולףסבכי קפריסאי⏐חולףכוכית גדות

חולףפיפיון ארך רגליים⏐חולףסבכי רונן⏐חורף וחולףכחול חזה

חורף וחולףפיפיון מים⏐חולףסבכי שחור גרון⏐חולףכחל מצוי

חורףפיפיון ממושקף ⏐חורף וחולףסבכי שחור כפה⏐חורףכפן לבן

חולףפיפיון עצים⏐יציב מקנןסבכי שחור ראש⏐יציב מקנןכרוון מצוי

חולףפיפיון צהוב⏐חולףסבראש⏐יציב מקנןלבן חזה 

חורףפיפיון שדות⏐מזדמןסולה צפונית⏐חורףלבנית גדולה

חורף וחולףפלמינגו מצוי⏐יציב מקנןסופית⏐יציב מקנןלבנית קטנה

חורףפרוש מצוי⏐חורףסייפן עקוד⏐חורף וחולףלוחם

יציב מקנןפרפור עקוד⏐חולףסיס הרים⏐חולףלימוזה חומת בטן

יציב מקנןפשוש⏐חולףסיס חומות⏐חורף וחולףלימוזה מצויה

מזדמןצולל ביצות⏐יציב מקנןסיקסק⏐יציב מקנן (מין פולש)מאיינה הודית 

חורףצולל מצויץ⏐חולףסלעית אירופית⏐יציב מקנןמגלן חום

יציב מקנןצופיתחולףסלעית ערבותחולףמירומית לבנת כנף
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יציב מקנןשחף צהוב רגל ⏐יציב מקנןצוצלת

חורף וחולףשחף צר מקור⏐יציב מקנןצטיה

חורף וחולףשחף שחור⏐חולףקאק

חורף וחולףשחף שחור ראש⏐חולףקוקיה אירופית

חולף ומקייץשחפית גמדית⏐מקייץ מקנןקוקיה מצויצת

מקייץ מקנןשחפית ים⏐חורףקורמורן גדול

חולףשחפית כספית⏐מזדמןקורמורן ימי

חולףשחפית עבת מקור⏐מזדמןקורמורן קטן

מזדמןשחפית קוטב⏐חולףקיוית לבנת זנב

מזדמןשחפית רסן⏐חורף וחולףקיוית מצויצת

מזדמןשחפית שוניות⏐חורףקיכלי אפור

חורףשחפית שחורת מקור⏐חורף וחולףקיכלי רונן

יציב מקנןשחרור⏐חולףקנית אירופית

חולףשיחנית זית⏐יציב מקנןקנית אפריקאית

מקייץ מקנןשיחנית קטנה⏐חולףקנית ביצות

חורף וחולףשלדג גמד⏐חולףקנית פסים

חולףשליו נודד⏐מקייץ מקנןקנית קטנה

חולףשלך⏐חולףקרקיר

חולףשלצדף החוף⏐חורףריסה שחורת רגל

חולףשקנאי מצוי⏐חולףרלית המים

חולףשרקרק מצוי⏐חולף וחורףרמית

חורף וחולףשרשיר מצוי⏐חולףשדמית אדומת כנף

יציב מקנןתור הצווארון⏐חולףשדמית שחורת כנף

מקייץ מקנןתור מצוי⏐חולףשחיינית צרת מקור

מזדמןתורית זנבתנית⏐חורףשחף אגמים

חולףתחמס אירופי⏐מזדמןשחף אדום מקור

יציב מקנן, חורףתמירון⏐חורףשחף אפרורי

יציב מקנןתנשמת ⏐חורף וחולףשחף ארמני

חורף וחולףתפוחית מצויה⏐חורף וחולףשחף גמד

⏐חורף וחולףשחף הים הכספי
חורףשחף עיטי
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שחף גמד מסתכל במראה

שקנאים באווירכנף- לבנתמירומית

לבניות קטנות מעכלות ומסתרקות
מירוזאסף : צילום מירוזאסף : צילום

מירוזאסף : צילום
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לבניות גדולות בריקוד חיזור
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שחף אגמים בחופשת חורף

3636 רותםדותן: צילום



 שחפית ים

פורפיריה
3737



3838



 תמירונים-יוצאים קבוע 

!נ יצחתי: שרשיר

3939



 אפרוח וביצהסיקסק

4040



שלדג גמד
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אנפה גמדיתפרפור

ציידים בנחל תנינים

 רותםדותן: צילום
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 ש מורת טב ע מוצעת  ש מורת טב ע מוצעת ––חוף מעגן מיכאל חוף מעגן מיכאל 

 ביצותחרטומית

שחפים מתארגנים ל לי נה

חולן מצוי

 רותםדותן: צילום

 רותםדותן: צילום

מירוזאסף : צילום
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?? ? ?? ?  כמה כאלה  נותרו בין נחלי החוף ש לנו  כמה כאלה  נותרו בין נחלי החוף ש לנו --נחל תני ני ם הוא נחל חי  נחל תני ני ם הוא נחל חי  

ק ו ל מ ן  ריי מ ו נדר "ד: ציל ום
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אידךלאור חשיבותו של נחל תנינים וסביבותיו מחד וצורכי הקיום של הישוב מ

.יש לשמור ע ל שלמותה של רצועת נחל תנינים על כל מרכיביה•

. זרקא צפונה לרצו עת נחל תנינים- אסר'גאין להרחיב את תחום השיפוט של •

. פי תוכנית מתאר ראויה-צריך להינתן ע ל  זרקא- אסר'בגהפתרון למצוקת שטחי פיתוח •

.זרקא מזרחה לתחום שבין הבינוי הקיים לבין רצועת נחל עדה - אסר'גניתן  להרחיב את תחום שיפוט •

.  מזרחה2ההרחבה מזרחה דורשת הסטה של כביש •

ו  של   ה או צר   ה א קול וגי  ו הנו פי   ב תכנ ון  נ כון  ני תן   לת ת   פי ת רון  נ או ת   לצ רכי   הי שוב   תו ך   ה בט ח ת  ה מש ך   ק יומ 

. מיו ח ד  ש ל נ חל   תנ ינים

עמדת החברה ל ה גנת הטבע
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מ קו רו ת 

א ריא ל ' הוצ, הנחל וה תני נים,  )2007( איילון יהוד ית •

. ל " תה. תנינים-של ב נוס ף בח קר מנג נוני ההמל ח ה באגן יר קו ן-קידו ח מחק ר נח ל  תנינים עמ וק,  )1978. ( יוסף י-בר •

:  2מחק ר ים וסקרים ,  שמי רת ט ב ע ביש רא ל: מתוך.  סקר  בתי גי דול   לחים ב אגן נח ל תני נים תחתון ובסבי בותיו,  )1977(   רוח מה בר לינר•

139-146 ,
. רשות שמורות  הטב ע '   הוצא

.  החבר ה ל הגנת ה ט ב ע–יחידת הס ק רים .   סקר  משאב י טב ע ונוף-זרקא  - א ס ר' גדור : חוף  הכר מ ל, )1998(  נעם לו ין,  לה ב חוה•

.  ג"ור ט .  החברה  ל הגנ ת הט ב ע–יחידת  ה סקרים  . סקר  צו מח וה ער כה  עיינות ת מס ח,  )2002( ס יני יפתח  ,  לה ב חוה•
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