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מיקום:
בדרום ירושלים ,בין בתי
כפר בית צפאפא ,לכל
אורכו.

רחובות:
א  -ספאפא.

שטח בדונם602 :
נ.צ219272 / 627818 :

גבולות:
לא קיימים גבולות ברורים .ניתן לתחום את האתר באופן כללי כעוקב אחר תוואי הכפר.

אפיון השטח:
שטחים נרחבים ,פרטיים ברובם ,הפזורים בין בתי הכפר בית צפאפא יוצרים מערכת טבעית עשירה בעלת אופי כפרי.
בשטח בוסתני פרי מעובדים המשמרים בקרבם מרבדי פריחה ,בתה ים תיכונית ,ריכוזי גיאופיטים ,מערות ועוד.
השטח עשיר ,מגוון ויחודי .האתר סמוך לקו פרשת המים.

חיבור לאתרים נוספים:

נגישות:

קיים חיבור לאגן נחל כוס ואגן נחל גילה .קיים חיבור
מופרע יותר המקוטע על ידי דרך חברון להר חומה מערב
וגבעת הארבעה )מר אליאס(

האתר נגיש למעבר הולכי רגל

תשתיות קולטות קהל:

מטרדים ומפגעים:

אין תשתיות כלל

אשפה ,גרוטאות ,כלבים משוטטים ,צמחייה פולשת,
שפיכת עפר/פסולת בניין
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צומח
מצאי כללי:
שטח נרחב ובו בוסתנים וכרמים מטופחים ובהם
עצים עתיקים ומרבדי פריחה מרהיבים של חד -
שנתיים באביב .ריכוזי פריחה כאלו נדירים בירושלים.
חלק מהשטח אינו מעובד ומאופיין בבתה ים תיכונית
וריכוזי פריחה של חצב מצוי ,נורית אסיה וכלנית
מצוייה.

מערכות הצומח ומיקומן:
הבוסתנים ושטחי הבתה מפוזרים בשטח ,לעיתים
בחצרות בתים פרטיים .הבוסתן העיקרי נמצא בערוץ
המרכזי העובר באמצע הכפר .שטחי הבתה נמצאים
בעיקר על המדרונות המערביים.

יעוד על פי תכנית מתאר 2000
אזור מגורים ,שטח פתוח

פרג אגסני ,ציפורנית מצרית ,כלנית מצויה ,חצב מצוי ,רקפת מצויה ,לבנה רפואי ,עוזרר קוצני ,שקד
מיני דגל:
מצוי ,זית אירופי.
מינים נדירים :באתר מספר מינים נדירים :אחישבת ענף ,דבקה משולשת ,דבקה זיפנית ועוד.

בעלי חיים
מצאי כללי:
מגוון ציפורי שיר בכל עונות השנה .פעילות של יונקים ,זוחלים וחרקים.

מיני דגל:

חוגלה ,חוגת העצים ,שועל מצוי.

מינים נדירים:
מקורות נוספים:

נסקר על ידי :עידו וכטל ,אבנר רינות ) ,(5.3.09אוריה אורן )(29.4.09
תאריך עדכון אחרון של נתוני הכרטיס:

16/10/2009
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פנורמה ,מבט לצפון 05.03.09

ערטנית השדות 05.03.09

ציפורנית מצרית ושקד פורח 05.03.09

פריחת פרג אגסני 13.04.09

כלנית וזמזומית מצויה 05.03.09
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פירוט

1

בוסתן/כרם

2

מרבד פריחה

3

תצורת נוף ייחודית

4

עצים עתיקים

שני עצי אורן עתיקים

5

מרבד פריחה

ריכוזי פריחה של כלנית מצויה ומיני סחלבים

6

בתה

בוסתנים של עצי פרי ,זיתים וגפנים פזורים בערוץ במדרונות ובחצרות פרטיות
מרבדי פריחה יפים ומיוחדים האופייניים לשטחי כרמים :ציפורנית מצרית ,מגלית גדולת פרחים ,ערטנית
השדות
מצוק קרטון ,אורכו כמאה מטרים .מערות קבורה ומערות טבעיות .צומח כתלים אופייני

בתה ים תיכונית ,בעיקר סירה קוצנית ולוטם שעיר .עצי חורש צעירים ,גיאופיטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
שם המין

הערכת מצב המין בירושלים

סיכון אזורי )לפי הספר האדום(

יונקים
1
2

חולד
שועל מצוי

לא בסיכון
לא בסיכון

מצוי
מצוי

עופות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

אדום חזה
בולבול
בזבוז אירופי
גבתון עפרוני
דוחל שחור גרון
דרור הבית
חוגלה
חוגת העצים
חכלילית סלעים
ירגזי מצוי
ירקון
נקר סורי
סבכי טוחנים
סבכי שחור גרון
סבכי שחור כיפה
סבכי שחור ראש
עורבני
פרוש מצוי
פשוש
צוצלת
קיכלי רונן
תפוחית מצויה

לא בסיכון
לא בסיכון
חסר מידע
לא בסיכון
לא בסיכון
בסיכון נמוך
בסיכון נמוך
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
אין מידע
אין מידע
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
לא בסיכון
אין מידע
בסיכון נמוך

זוחלים
1
2
3

חרדון מצוי צפוני
לטאה זריזה
צב-יבשה מצוי

פרפרים
1
2
3
4
5

לבנין הכרוב
כחליל האספסת
לבנין התלתן
נימפית החורשף
נימפית הסרפד

לא בסיכון
לא בסיכון
עתידו בסכנה

חולף וחורף מצוי מאוד
יציב מצוי
חורף מצוי ואולי מקנן
חורף מצוי למדי
חורף מצוי
יציב ומקנן מצוי מאוד
יציב ומקנן מצוי למדי
חורף נדיר
חולף וחורף מצוי
יציב ומקנן מצוי
יציב ומקנן מצוי
יציב ומקנן מצוי
חולף מצוי מאוד ,מקנן נדיר
חולף לא שכיח
חולף מצוי מאוד וחורף שכיח
יציב ומקנן מצוי
יציב ומקנן מצוי
חורף מצוי
יציב מקנן מצוי
יציב ומקנן מצוי ביותר
חולף וחורף מצוי
חורף מצוי מקנן נדיר

סקר טבע עירוני  -ירושלים  -קטלוג אתרים

בוסתני בית צפאפה

מספר אתר:

מכלול טבעי פתוח כפרי

90

רשימת מיני צומח מוגנים ,אנדמיים ,נדירים ופולשים
שם הצמח
1

אחישבת ענף

2

אילנתה בלוטית

3

אלה ארץ-ישראלית

4

גפן

5

דבקה משולשת

6

דבקת האפונים

7

דבקת החומות

8

זית אירופי

9

זמזומית מצויה

 10חצב מצוי

סטטוס

אנדמיות

נדירות
נדיר

מוגן
שתול

נדיר

ספק נכחד באזור י-ם )שמידע ורון (2000

אנדמי לישראל ולסוריה
נדיר
נטוע

אנדמי לישראל ולסוריה
מוגן
אנדמית לישראל ודרום לבנון

 12כלנית מצויה

מוגן

 13לבנה רפואי

מוגן

 14לוף ארץ-ישראלי

אנדמי לישראל ולסוריה

 15סחלב פרפרני

מוגן

 16סתוונית היורה

מוגן

 17עוזרר קוצני

מוגן
שתול

 18צבר מצוי
 19רקפת מצויה

מוגן

 20שום גבוה

מוגן
נטוע

 21שזיף

נטוע+טבעי

מוגן

נטוע+טבעי

 23תאנה מצויה
 24תודרה מעובה

הרים גבוהים בלבד
פולש

 11חרשף מצוייץ

 22שקד מצוי

הערות

נדיר
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רשימת מיני צומח מוגנים ,אנדמיים ,נדירים ופולשים
שם הצמח
 25תמר מצוי

סטטוס
מוגן

אנדמיות

הערות

נדירות
נטוע

