בריכות הכפר הירוק
בריכות הכפר הירוק

עוד אתרים בסביבה

בריכות חורף עונתיות המקבצות אליהן מיני דו-חיים שונים להתרבות.
נקודת עניין
הצעות טיול בסביבה

אזור:תל אביב וגוש דן
מפת סימון שבילים - 7 :השרון ומערב השומרון

הנרקיסים בעמק גלילות

מיקום :בשדות נווה גן ,צפונית לתל אביב ,מדרום

מערות אפקה

מזרח למחלף גלילות

גני יהושע

גישה:רגלית ,אופניים

גבעת נפוליאון ושבע

שבילי טיול:לא מסומן

טחנות

עונות ביקור:חורף ואביב

רמת השרון הוותיקה

שמורת טבע:לא

והמתחדשת

רמת קושי:לכל המשפחה
נגישות לנכים:לא (שטח בוצי בחורף)
שעות ביקור:ללא הגבלה
כניסה :חינם

אתרי ביקור
מערות שמריהו
יובל מנדלסון0720122012 ,

מערות קבורה בכפר

תאריך ביקור2221222012:

שמריהו

תאריך ביקור אחרון בשטח2221222012:

פארק הרצליה והבאסה
גן לאומי ירקון

חוף תל ברוך
חוף הצוק

בריכות הכפר הירוק
בקצה השדות של הכפר הירוק ,בין תל אביב ורמת השרון ,נחפרו בריכות חורף מלאכותיות .בחורף השטח הופך בוצי ומתמלא
במים ,ומהווה מוקד משיכה לבעלי החיים ולציפורי הסביבה .מיני דו חיים שונים מתקבצים לשלוליות אלו על מנת להתרבות בהם.
מפה

לחצו על המפה להגדלה

איך להגיע:
בתחילת רחוב "השדות" שבשכונת נווה גן שברמת גן (בסמוך לבית הקברות הצבאי קריית שאול) ,ישנו חניון קטן בו ניתן לחנות.
מעבר בין הבניין הראשון לבין הגן הציבורי מאפשר לצאת אל השדות הפתוחים .בנקודה זו מתחילה דרך סלולה לצד כביש איילון -
עליה ניתן ללכת צפונה עד לבריכת החורף הראשונה (בסמוך לתחנת שאיבה ולא הרחק מהמנהרה שמתחת לכביש איילון הסמוך.
הבריכה מגודרת) .דרך עפר בשולי השדות ממשיכה צפונה עד קרוב למחלף גלילות ,שם נמצא עוד שטח מגודר גדול עם מעבר צר
ובתוכה בריכת החורף השנייה ,הגדולה משמעותית.

על האתר:
בשטח ישנן שתי בריכות חורף מלאכותיות.
בבריכת החורף הצפונית ישנו מסלול הליכה מגודר וניתן ללכת בו עד לדק עץ מעל בריכת החורף.
בשנות האלפיים המוקדמות נצפו במקום שלושה ממיני הדו-חיים הקיימים במישור החוף :אילנית מצויה ,קרפדה ירוקה וטריטון
הפסים.
השלוליות מושכות אליהן עופות מים בחורף ובאביב ,ומהווה אתר רבייה חשוב לדו-חיים באזור.

פריחה ומוקדי עניין עונתיים:
ינואר  -פריחת נרקיסים ,אם כי בצידו השני של כביש איילון ,בעמק גלילות ישנה פריחה צפופה ומרשימה יותר של נרקיסים.
עמק זה ידוע גם בשם עמק הנרקיסים בזכות פריחת הנרקיסים.
תורמוסים באזור בריכת החורף הצפונית.
אוגוסט-ספטמבר  -פריחת החצב מצוי

