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.תוך התערבות מינימלית, חיזוק האוכלוסייה הקיימת בסביבת מחיה טבעית1.

.  מענה לצורך בסביבה מוצלת וקרירה בעיקר בעונת ההטלה החלה בקיץ2.

.  'השתזפות'המוצב מואר במהלך כל שעות היום ומאפשר יציאה זמינה לפעולת 3.

.  בשעות החשכה' זיהום אורי'מיקומו של המוצב מפחית את החשיפה שלו ל4.

.  סביבת המחיה שלו בעצמו' עיצוב'או , שינה, הצב יכול לחפור לצרכי הטלה5.

.  טווח הגבהים והמרקם העדין נותנים מענה לצורך בחיכוך ותחושת בטחון6.

.  ח המאיימים"מיקומו ומגבלת הגובה בכניסה מעניקים הגנה מפני חלק מבע7.

.  שבין סביבת המגורים לכרמל' קו התפר'הצמחייה המתאימה לצב מתאימה גם ל8.

.היקפית תגן גם על הצבים והביצים שימצאו בתוך המוצבמתזיםמערכת 9.

.האדם ואיכות הנכס שלו' על חשבון'פשוט להתקנה ולא בא , המוצב הנו זול10.

.מאפשר קיום אינטראקציה מבלי לפלוש לטריטוריה שלו' פריסקופ האקוסטי'ה11.

.  משהו מסביבת המחייה שגזל מהן, לחיות הבר, האדם מחזיר לטבע–ערך מוסף 12.
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