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תמונת השער: יער מעורב רב-שכבתי בגיל 30 שנים )יער קרן הכרמל, חלקה 21, עומד 121(. 
ברובד הגבוה של חופת היער מצויים אורן ברוטיה, אורן הצנובר וברוש מצוי, ברובד הביניים 
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