ז' תשרי תשע"ו
 02ספטמבר 0225
לכבוד:
חגי שניר
פקיד היערות הראשי
משרד החקלאות

חגי שלום,
הנדון :בקשה לאישור חידוש כריתת עצי האקליפטוס בגן לאומי נחל אלכסנדר
בהתאם להנחיתך הופסקו עבודות כריתת האקליפטוסים בגן לאומי נחל אלכסנדר .אני מבקשת לקבל את
אישורך ולחדש את הכריתות על פי התכנית שהוגשה לך לאחרונה.
מהות הכריתה ,כפי שראית במסמכים שהעברנו אלך ,היא שיקום של בית גידול ייחודי למישור החוף בארץ והוא
יער פארק חופי ,שמכסה שטחי דיונות חול ורכסי כורכר באזור הזה .מאפיין אותו נוף פתוח של בני שיח ,שיחים
וצמחים עשבוניים וביניהם עצי בר פזורים בשטח בדלילות ,עצי חרוב ואלה ,שיחי אלת המסטיק ועוד .יער הפארק
החופי מהווה בית גידול למינים רבים נדירים ,ואנדמיים לארץ ובלעדיים לאזור הזה בכל הקבוצות הסיסטמתיות.
יער פארק חופי נפגע מאוד כתוצאה מפיתוח ומבנייה באזור מישור החוף וגם בעקבות נטיעות מסיביות של
חורשות אקליפטוס.
כריתה אותה התחלנו לבצע לפני כחודש היא חלק מתכנית השיקום של בית הגידול הטבעי הנדיר והמאוים
ומטרותיה הן:
 .2לשחזר רצף בית הגידול הטבעי מצפון לדרום ,שנקטע בגלל חורשת האקליפטוסים ובכך לאפשר חיבור
אוכלוסיות בר של צמחים ובעלי חיים ,החשוב להישרדותם לאורך זמן
 .0לאושש את עצי הבר הגדלים בשטח בצל אקליפטוסים והיום מדוכאים על ידיהם.
 .3לשקם בית גידול טבעי עם כל מרכיביו והתהליכים האופייניים לו
כדי להשיג את מטרות הממשק נדרשת כריתת עצי אקליפטוס אשר תופשים מקום של עצי בר ,משנים את בית
הגידול ומונעים נביטה והתפתחות של צמחים מקומיים .השפעות שליליות של אקליפטוס על פלורה ופאונה
מקומית באזורים רבים בעולם ידועה ,נחקרה ומתוארת בספרות מקצועית עשירה .סקירת הספרות בנושא הזה
הועברה אלך כנספח תיאור הפרויקט.
פעולת השיקום וכריתת עצי האקליפטוס תוכננו בשלושה מקטעי שטח המסומנים במפה .המקטעים האלה נבחרו
על פי שני שיקולים עיקריים:
 .2המיקום המאפשר יצירת רצף של בית גידול חולי וחיבור לבתי הגידול הזהים בצפון ובדרום.
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 .0נוכחות עצי הבר ,בעיקר חרובים ,שיהוו בסיס לתהליך התאוששות והשתקמות בית הגידול הטבעי
תכנית השיקום והכריתה ומצב בשטח כעת:
במקטע הצפוני והגדול גדלו כ 352 -עצי אקליפטוס בצפיפות גדולה .רוב העצים בחורשה היו במצב ירוד עקב אי-
התאמה לתנאי בית הגידול .רק פרטים בודדים שכנראה ניטעו גומחה בעלת תנאים טובים יותר התפתחו לעצים
מרשימים .לפי התכנית ,בקצה הצפוני והדרומי של המקטע הזה לא תבוצע הכריתה והן יהוו "אזורי ביקורת"
והשוואה לשטחים המשוקמים .במקטע הזה נכרתו עד עתה כ 02% -עצים .נשארו עוד כ 100-עצים בוגרים
מיועדים לכריתה ,חלקם עצים קטנים ,חלקם יבשים .יש בשטח עצים קטנים נוספים .הצילומים שצולמו היום
מראים את מצב העצים במקטע הזה ואת החורשה השכנה שמצבה דומה ולמצב ההתחלתי של החורשה שנכרתה.
במקטע הדרום-מזרחי הושלמה כריתה של כ 222 -עצי אקליפטוס לפי התכנית .המקטע הזה נושק בחורשת
אקליפטוסים גדולה שבה לא מתבצעות כריתות ושתהווה ביקורת ושטח השוואה לשטח בשיקום במקטע הזה.
במקטע הדרום-מערבי .מתוכננת כריתה של כ 222 -עצים בוגרים בחצי משטחה .החצי השני יישאר במצבו
הנוכחי וישמש ביקורת.
מפת הריכוזים של עצי האקליפטוס המיועדים לכריתה :
הריכוז הצפוני הגדול – השטח מיועד לשיקום בית גידול .נכרתו כ 322 -עצים נשארו עוד כ 222 -עצים המיועדים לכריתה
הריכוז הדרום-מזרחי – השטח מיועד לשיקום בית גידול .נכרתו כ 222 -עצים .אין צורך בכריתה נוספת
הריכוז הדרום-מערבי – השטח מיועד לשיקום בית גידול .טרם נכרתו עצים .יש כ 222 -עצים מיועדים לכריתה.
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לסיכום:
אני מבקשת ממך לאפשר לנו להשלים את הכריתה לטובת פרויקט ולטובת שמירת הטבע אזור .השלמת
הכריתות הכרחית הן לביצוע תכנית השיקום האקולוגי והן להמשך המחקר .יש לציין שרוב הכריתות כבר
בוצעו ,והעצים שנשארו בשטח ומיועדים לכריתה רובם במצב ירוד עקב אי-התאמה לבית הגידול .מדובר
בכריתה של כ 022 -עצי אקליפטוס.
תודה מראש על עזרתך
בברכה
מרגרטה וולצ'אק
צילומים:
צילום  .2החורשה הצמודה למקטע הדרום-מזרחי שנכרת ודומה לה מבחינת האופי היערני ומבחינת מצב העצים
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צילום  .0המקטע הדרום-מזרחי אחרי הכריתה .ניתן לראות עצי חרוב מצוי ושיחי אלת המסטיק ושטח טבעי ברקע

צילום  .3קצה של המקטע הצפוני הגדול עם עצי אקליפטוס מרשימים אינו מיועד לכריתה.
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צילום  .4המקטע הצפוני הגדול אחרי הכריתה עם עץ חרוב מרשים

צילום  .5המקטע הצפוני הגדול – קבוצת עצי האקליפטוס שטרם נכרתה

5

ד"ר מרגרטה וולצ'אק ,אקולוגית צמחים
רחוב עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  ,95463טל'  / 20-5225430פקס margareta@npa.org.il / www.parks.org.il 20-5226085
טל' סלולארי 253-7760006

