פרויקט השבת נוף יער פארק ובית גידול חולי
בשטח גן לאומי נחל אלכסנדר.

עמי לזר
מרחב שרון
רשות הטבע והגנים
2015
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מבוא:
פארק השרון ,הינו השריד האחרון ליער הפארק החופי של אזור השרון .כשריד אחרון ,ובהתאם
לאיומים הרבים ולשינויים בבית הגידול ,נבדקו אפשרויות לחזק את תצורת הנוף ושיקום אזורים שנפגעו
בעבר .גן לאומי נחל אלכסנדר ,בחלקו הצפוני ,מהווה רצף אחיד טבעי ובלתי מופרע של בית הגידול
החולי ,והחולי למחצה על תשתית של רכס כורכר.
בעבר הלא רחוק (בשנות החמישים) "נכבשו" (הופרו) חלק משטחים אלו ונטעו בהם חורשות
אקליפטוס במטרה לעצור את החולות הנודדים .נטיעות אלו דיכאו את האוכלוסייה הטבעית של הצומח
בבית הגידול החולי ,ואת המשך יער הפארק מצפון למקטע זה .כיום ,בצל האקליפטוסים המתנוונים
מתנאי חיות קשים ,מסתתרים עצי חרוב ואלות ארץ ישראליות מדוכאים שהיו אמורים להוות את חברת
הצומח הטבעית במקום ולהוות רצף לפארק השרון מצפון.
מטרת עבודה זו לבחון הצדקת החזרת הנוף הטבעי ,וכמוהו גם את בית הגידול החולי ,לשטח
המחבר בין פארק השרון וחולות נחל אלכסנדר.
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רקע:
רכסי הכורכר החשופים והחולות הנודדים היו בעבר אחד הנופים שאפיינו את מישור החוף .עם
ההתיישבות באזור החוף ,החקלאות המתפתחת ותשתיות האורך ,כמעט והוכחדו נופים אלו .נחל
אלכסנדר פרץ את רכס הכורכר השני לאורך של כ  2ק"מ ,מבית ינאי ועד צפונה למכמורת נוצר רצף של
חולות בין גבעות רכס כורכר .קיטוע רכס הכורכר הגבוה באזור שפך הנחל לים מאפשר חדירת חול
לאזור בגוש חולות זה נותר שטח גדול ובו שני רכסי כורכר ודיונות ,שרובן מיוצבות-למחצה או מיוצבות
בלבו של השטח ,על כ  1,000-דונם ,צומח יער פארק של חרוב ואלת המסטיק .בשולי היער ,בעיקר
בחלקיו הצפוניים ,נותרו שרידי יער אלון תבור ,שאפיין בעבר את השרון .באזור יש רצף אופייני של
חולות בשלבי התייצבות שונים .עצי אלון מבוססים על חמרה ואילו עצי החרוב על קרקע חולית .פארק
השרון משתרע בין הים לכביש מס' 4בין גבעת אולגה לנחל אלכסנדר .מצפון נמצא יער חדרה  -יער
האיקליפטוסים הראשון שניטע בישראל עוד מהתקופה העות'מנית  .בשולי החולות ובמרזבות נותרו
שלוליות חורף אחדות שלוליות אלה הן שריד לעולם הביצות שהתקיים כאן לפני ההתיישבות הציונית
ופעולות הניקוז שבאו בעקבותיה .הצומח האופייני לאזור זה הוא רכיב דומיננטי בנוף ,בפארק השרון
נמצאים איי חולות קטנים בעלי ערך נופי רב.
פארק השרון הוא השריד האחרון ליער פארק ההיסטורי של השרון שהשתרע בעבר מנחל
תנינים ועד הירקון .בעבר היה השרון מכוסה ביערות עבותים ומרשימים .מפת הקרן הבריטית לחקירת
ארץ ישראל (  ) PEFשיצאה ב  1878מגלה שכ 40 -אחוזים מהשטח שבין הירקון ומורדות הכרמל היו
מכוסים ביער של עצי חרוב גדולים ועצי אלון תבור מתוך (פארק השרון ,ע .דרמן ,ע .שפירא ,ע.
קאופשטיין .)1993 .מפה מספר1
ביער הפארק עצי החרוב והאלון גדלים על חולות ,חולות מיוצבים ,חמרה וכורכר במרחק גדול זה
מזה .במשטחים הנפתחים בין העצים גדלה אלת המסטיק ובחורף ובאביב פורחים מרבדים של חד
שנתיים ,שלל מינים אנדמיים ומינים נדירים כגון חבלבל החוף וצפורנית בשרנית.
משכבש את הארץ השליט המצרי אברהים פשה ( ,)1832התנחלו בשרון יושבי הכפרים של
מערב השומרון .מאוחר יותר ,בסוף המאה ,החלו המושבות היהודיות להטביע חותמן על הנוף .במלחמת
העולם הראשונה עלה הכורת על השטח והשמידו כמעט לחלוטין -לצורך שימוש כאדני רכבת למסילת
הברזל ,מעבר לשימוש היומיומי לבניין כעץ להסקת כבשנים ופינוי לשטחים חקלאיים( .פארק השרון ,ע.
דרמן ,ע .שפירא ,ע .קאופשטיין.)1993 .
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מפה  1עיבוד גרפי של מפת1878 ,PEF ,

מפה 2
מפת ג'קוטן ( 1818מתוך פארק השרון  ,פ .יקותיאל)
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חי וצומח
בשטחי החולות קיים פסיפס של בתי גידול וחברות צמחים המשקפים דרגות שונות של ייצוב
החול ודרגות של תכונות פיזיקליות וכימיות בחולות נודדים התשתית אינה יציבה וכיסוי הצומח מועט.
בבית גידול זה צומחים בעיקר צמחים עשבוניים רב-שנתיים בני-שיח ושיחים רב-שנתיים בעלי עמידות
רבה בפני כיסוי חול או בפני חשיפה של שורשים צמחי חלוץ המתבססים בחול מייצבים אותו במידת מה
ויוצרים כתמי קרקע תלוליות ושקעים ששוררים בהם תנאים קיצוניים פחות מינים נוספים בעיקר
צמחים רב-שנתיים בעלי שורשים מעמיקים בקרקע ומינים מעטים של חד-שנתיים עוקבים אחר מיני
החלוץ ומתבססים בחול אף הם .תוספת הצומח בחולות תורמת עוד לייצובם ולהפיכתם לחולות
מיוצבים-למחצה שבהם יכולים לצמוח מינים נוספים של צמחים בד בבד גדלים שיעור החומרים
האורגניים בקרקע והכושר לאחוז מים קרקע מיוצבת מאופיינת בצומח מטיפוס בתה ,ובו צמחים חד-
שנתיים ,בני-שיח ושיחים .בחולות הצפון מתפתח הצומח לתצורת יער פארק ובו כיסוי רב של צומח רב-
שנתי וחד-שנתי( .מפה .)3
החולות מאופיינים במגוון רחב של בעלי חיים המסוגלים להתמודד ולנצל את תכונות החול.
(חרקים מכרסמים ,זוחלים ,ויונקים) .פארק השרון מציין את גבול התפוצה הצפוני של הלטאה נחושית
חולות השוכנת רק בחולות נודדים ויציבים-למחצה .באזור תועד גרביל החולות מכרסם אנדמי החי
בחולות נודדים במישור החוף שנדחק בהדרגה על ידי עכבר מצוי פארק השרון מהווה גבול תפוצה
צפוני גם של המכרסם מריון חולות החולות בגדות נחל אלכסנדר הם אתרי הטלה לצב-רך מין בסגנת
הכחדה עולמית .באזור חפציבה נמצאת אוכלוסייה שרידית של הפרפר הנדיר כחליל הגליל( .שימור
חולות מישור החוף ,מכון דש"א )2003
במפה  ,4ערכיות בתי הגידול לפי מיני צומח נראים בברור כי השטחים בהם הציפייה לראות
ערכיות גבוהה ביותר ,במרכזו של שטח טבעי לא נגוע נראה כי ערכיות השטח נמוכה מסביבתה .הלא
סיבה זו חורשות האקליפטוס הנטועות המייצרות שלטון ופגיעה במינים המקומיים.
תכסית החולות  ,הכורכר הטבעי וכתמי האקליפטוסים נראים היטב במפה .5
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נטיעות האקליפטוסים

האזור שבו הוקמה המושבה חדרה היה מכוסה בביצות וכך מצאוהו ראשוני המתיישבים.
הקדחת הפילה חללים רבים והמתיישבים ניסו לייבש את הביצות על ידי נטיעות אקליפטוס ,זאת ע"ס
דעה שרווחה באותם הימים כי זוהי דרך יעלה להיאבק בביצות .עוד דחיפה לנטיעות הציוניות היו על ידי
נציגי הברון שחיזק את נטיעות יער חדרה ,לאורך הכבישים ובמקומות נוספים בשרון .גם בתקופת
השלטון העות'מאני נטעו חורשות אקליפטוסים ומינים אחרים בעיקר בזמן המלחמה ,ע"מ לספק צל
לצבא וכמו כן להטיב עם תושבי הארץ .זאת מתוך כוונה לחזק את אשר נכרת ונהרס קודם לכן ,בעיקר
באזור השרון לצורך הנעת קטרים .בזמן מלחמת העולם הראשונה.
מדיניות הנטיעות מאוחר יותר ,יצרה ויכוח בין החוקרים ובין הצורך לנטיעת יערות מעורבים,
וחשיבות ליערות מעמקי שורש כגון אלון וחרוב ,בניגוד לנעשה בפועל של יערות חד מיניים כגון
אקליפטוס ואורן.
בדוח פעולות הייעור מהארכיון הציוני עד סוף שנת  1947עולה שבאזור מכמורת ,בשרון ,נטעו
 64דונם ,ובהם  16,000עצים ,אקליפטוסים.
הממשל הבריטי פגש נוף מוזנח ושומם ( .)1918-1928דיונות מכסות אדמה חקלאית ,ודרכי
תחבורה במישור החוף .ממעשיהם המוקדמות של הבריטים הוטל איסור לכרות או לעקור עצי חרוב
ואלה ,נקבעו קנסות ועונשי מאסר .מטרת איסור זה היה לשמר את היער הטבע שנותר .בתקופה זו
( )1918-1919נטעו הבריטים למעלה מ  370אלף עצים ,בחבל ההר ובדיונות החול .מאוחר יותר בשנים
נשתלו עוד כ  2מיליון עצים.

חולות החוף הבלתי מנוצלים ,היוו סכנה לחקלאות ולהתבססות ישובים וצירי דרכים .ב 1935
נתקבלו מספר החלטות לנוגע הייעור ,ביניהם "יש להפחית את כיסוי השטחים על ידי דיונות החול"
(תזכיר מאת סייל ,מיום  ,31.3.35לשירות הייעור של ארץ ישראל -גנזך המדינה ,מיכל .)4164
בהתאם עם ראשית ההתיישבות בבעמק חפר ,כהמשך למדיניות הבריטים
(נ .ליפשיץ ,ג .ביגר ,נלבישך שמלת ירק.)2000 ,
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מפה 4
ניתן להבחין בערכיות השטח הנטוע
באקליפטוס נמוכה משמעותית מזו
הסמוכה לו הטבעית( .יחידת הסקרים,
השרון הצפוני ר .רודיך ,א .רמון )1999
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מפה 5
(פארק השרון וגן לאומי נחל אלכסנדר-
פרוגרמה לשימור ופיתוח ,אתת בע"מ,
אוג)1997 .
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מסקנות והמלצות.
נטיעות על רכס כורכר זה (בית גידול כורכרי ,חולי ,וחולי מיוצב למחצה) ,בוצעו בתחילת המאה
הקודמת .הנטיעה עצרה את תנועת החולות ,ייצבה את החולות ושנתה את בית הגידול הטבעי שחל
במקום.
רוב עצי האקליפטוס בתא השטח המדובר נמצאים בעקה ,בניוון ובאחוזי תמותה גדולים.
בשטח נוצרו פינות ספורות בהם ניתן להבחין בצמחייה מאפיינת צומח ים תיכוני( ,טבורית ,רקפת מצויה,
ואחרים).
בסקר שנערך מופו ,עצי החרוב והאלה במקום .עצי חרוב אלה טבעיים למקום ,לא נטעו ,והם תחת צל
ואיום על ידי עצי האקליפטוס המדכאים את התפתחותם הטבעי ומונעים מקיום בית גידול כורכרי טבעי.
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מתוך המלצות פעולות הממשק הנחוצות כפי שמופיע בחוברת שימור חולות מישור החוף שהכין מכון
דש"א:
"יש להמשיך בפעולות להסדרת תנועת רכב והולכי רגל בשבילי הפארק ולמנוע נסיעה בשבילים שלא
מיועדים לכך .בשטחים קטנים ומוגדרים מוצע לנקוט ממשק אקטיבי להסרת צומח כדי לחדש את
בתי הגידול של מינים פסמופיליים ,הנדחקים מהשטח בגלל תהליכי התייצבות וכיסוי".

סוף דבר:
 .1בעבודה זו יכרתו עצי האקליפטוס בפוליגון המופיע מטה בשטח של כ 150 -דונם בשלב א.
(פוליגון ומפת העבודה מצורפים).
 .2כריתה זו צפויה להביא להתפתחות החרובים ,ובהמשך תמנע התפתחות האקליפטוסים חזרה.
 .3אזורים פגועים ישוקמו על ידי זריעה ובהמשך גם נבחן את הצורך והאפשרויות לשתול עצי
אלון/חרוב /אלות .לחיזוק יער הפארק.
 .4עצי החרוב והאלות המצויים בשטח באופן טבעי ישמרו ויתוחזקו ממשקית.
 .5תערך בקרה על התפתחות מינים ושינוי בבית הגידול כתוצאה מהכריתה.
 .6באמצעות מכרז בו תוארו שיטות העבודה והצורך בכריתה נבחר קבלן מתאים ,בעל עבר ,נסיון,
וביטוחים מתאימים.
 .7בהתאם יש להוציא היתר לכריתה ,נטילה ועבודה בגן לאומי.
הגזם ירוסק ויפונה מהשטח או יפוזר באזורים בהם ניתן יהיה להשתמש כחיפוי ועיקור .לפי החלטת
אקולוג המחוז.

ליווי ותמיכה:
דר' יריב מליחי ,אורי נווה ,רועי שטראוס.
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