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ע לוגיסטי, העברת יבנה על סיו-אשדוד כות הסביבה חבללאי עריםתודתנו לגד עופר איגוד 
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 תקציר

של חסרי חוליות בתחנות נבחרות בקטע הנחל שבתחום  יניטור ביולוג בוצע 20.05.19 ךבתארי .1

לכיש", "פארק הצפרות", "גשר  וות"ח –אשדוד. ארבע מהם לאורך הנחל עצמו -פארק לכיש

  .ז בזק"נק"בה נוספת תחנו"השפך" ו אורט"

י הזרמת קולחים אירועלאחר באביב  האקולוגי של הנחל מצבומטרת הסקר הייתה לבחון את  .2

לניטורים שמבצע איגוד הערים לאורך סקר מהווה נדבך נוסף ה. 2018/19ממעלה הנחל בחורף 

  . ם במורד הנחלליכים ארוכי טווח שמתרחשים על מנת לבחון מגמות ותהניהש

מיליסימנס/ס"מ.  16.7-ל 15.7עו בין נערכי המוליכות החשמלית שנמדדו בארבעת תחנות הדיגום  .3

-2018 השנים ביןבמאי שנמדד מוצע המות מנמוכ הנוכחי בדיגום החשמלית המוליכות תוצאות

ערכים  זהו בחודש ים נמדדרק פעמ שנות מדידה 14 באותן. (מיליסימנס/ס"מ 21-כ) 2006

מוליכות הערכי  2019ספטמבר לחודשים יולי ין הב ,בקיץ. מיליסימנס 10-ים מנמוכ מוליכות

עלייה נוספת במליחות במהלך הקיץ לא חלה כלומר  מ.מנס/ס"מיליסי 16-14 נעו בין חשמליתה

 .מי הנחל

כולם ו הים ייהרהצעד ושעות הבוקר מנחל בארבע תחנות ה שנמדדו מסהמו החמצןריכוזי  .4

ת שעומ עלייה תמגמהחמצן שנמדד היה ב ,כצפוי. רוויית חמצן 184%-ל 136%ונעו בין גבוהים 

ם עדות בוהים הן הגהחמצ ריכוזי. בצהריים בתחנת "השפך" ביותר נמדד הגבוה והריכוז הבוקר

 יחתפר עקבקרק שנגרם היר הגווןתואמת את היא של אצות ונטנסיבית פוטוסינתזה אי לפעילות

  . נחלהתחנות ל בכבניטור שנצפתה ות יפלנקטונאצות 

ולא העיד על העשרה  למדי היה נמוךנחל הדיגום בבתחנות שנמדד חומר האורגני ריכוז ה .5

בצורה משמעותית על השפיע לא בעת הסקר  נחלשהעומס האורגני ב עולה תוצאותה. מאורגנית

 ריכוזי החמצן המומס. 

ריכוז  ,מ"ג/ליטר 2-3 ןבי נעניטור הביולוגי למחרת ה להנח תנותח בארבעת הכללי חנקןה ריכוז .6

מסף  נמוךברוב התחנות היה וריכוז הזרחן הכללי  יטרמ"ג/ל 40.3-0.64נע בין  הכללית האמוניה

ומרי יות בריכוז חמעותל חריגות משריכוזים אלה נמוכים יחסית ואינם מצביעים ע. הכימות

  ההזנה בנחל. 

 17 ניטור זה עלעומד ב קז בזק"נ"והנחל חנות ת כלהחוליות ב ריחסהטקסונים של עושר  .7

טקסונים ללא "נקז  13) בהשוואה לסקרים קודמיםגבוה יחסית והוא  וליותח חסרי לש טקסונים

 . טקסונים 9-ל 5 ביןלאורך הנחל התחנות שנדגמו  מארבעבכל אחת נמצאו סה"כ . בזק"(

עם  (םניטקסו 9) זבובאיםההייתה סדרת ביותר  הגבוה יגיםהנצהקבוצה הטקסונומית עם מספר  .8

. sp. raEphydזבוב חוף מהסוג היה  השכיח ביותר בנחלהטקסון . נותמשפחות שו 7-ייצוג ל

  לאורך הנחל. הדיגום תחנותעת ארבזחלים וגלמים שלו נמצאו בכל 

רָּ  מהסוג פיריתשהייתה חד הממצאים המעניינים בסקר הנוכחי א .9 ִרי ןַסיָּ  (Anax imperator) ֵקיסָּ

ִנִייםׁשמשפחת הם המשתייכים למיני ." ו"השפך"בתחנות "גשר אורטשנמצאה   (Aeshnidae) ֹוְמרָּ

רָּ דוגמת כ ִרי ןַסיָּ  .ירודות לאיכויות מיםכרגישים  מוכרים ֵקיסָּ
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 (Amphipoda - םשטצדאיסדרת ) Talitridae ממשפחת נתרן וא סרטןממצא מעניין נוסף ה .10

   . בנחל לכישלראשונה בסקר זה זוהה בתחנת "השפך" ושנמצא 

הבדל ברור בין עושר  םישקימצביעה על כך  2019-2013 השניםמ הניטוריםתוצאות של  נהיחב .11

ת לתחנהטקסונים ממוצע ) מאיחודשים ינואר עד ין הבם שנערכו בדיגומי בתחנותהטקסונים 

 –אוגוסט חודשים ה ןיבדיגומים שנערכו בלעומת עושר הטקסונים  (7.3-ל 4.8נע בין דיגום 

 והאביבשבתקופת החורף  ניתן לקבוע .(2.3-ל 1.3נע בין  םת דיגונחלתים סונהטקממוצע ) נובמבר

 לאורך גדות הנחלהרדוד באזור שמתקיימת חברת חסרי החוליות האקווטיים  (ינואר עד מאי)

יות האפשרהסיבות  בהשוואה למצבה בתקופת הקיץ והסתיו.ומגוונת הרבה ביותר עשירה 

 . 4.2.2בסעיף  מפורטות בשנה תקופותשתי הן ם בנחל בילהבדלים המשמעותיים בעושר הטקסוני

כלסי מארכב והבעושר יציבות על מצביע  נחל לכיש כפי שמשתקף מתוצאות הניטורמצב מורד  .12

, ; אלרון2013וינאי, אלרון ו מניטורים קודמים שבוצעו באביב )לממצאים שהתקבל בדומה המים

בנחל שבוצעו הניטורים האחרונים לשני ים בהשוואה לממצא והשתפרהביולוגים דדים מה. (2016

 החוליותאסופת חסרי ממצאי תוצאות איכות המים ו וד,ע. זאת ו(2018אלרון, ) 2017 סתיו-בקיץ

 סיוםלאחר שלושה  –חודשיים רו בנחל כשנותמהותיות  השפעות שליליותעל ים מצביעלא 

 בתקופת החורף.  ניקוז של הלכישן האג מעלההזרמת הקולחים מ
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 ערק 1

 מורד נחל לכיש 1.1

מורד נחל לכיש דומה ללגונה או גוף מים סגור למחצה שלו משטר זרימה, הסעת מים וערבוב 

ם אזור השפך ה על איכות המים. בהשוואה לנחלי חוף אחרים בהספציפיים, המשפיעים במידה רב

ש נחל לכילך השנה, פרקי זמן ארוכים במה מגיעים מהמעלה, לאורךהתחלופת מים מ לים נהנה

מהמעלה שיטפונות חורפיים בלבד וקצב תחלופת המים בו איטי יותר. תחלופה איטית של מקבל 

יתה את יכולתה להתמודד עם אירועים תקופתיים המים מעלה את רגישות המערכת לזיהומים, מפח

 .(2013)אלרון וינאי,  ן ההתאוששות שלהזמאורך זמן ומגדילה את ל

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד  ביוזמתנחל השל מורד  רמסודו שיטתיניטור החל  2004בשנת 

 הניטוראת מצבו.  הדינמיקה של הנחל ולאפייןלהכיר את , רחב מידעייצר בסיס במטרה ל ,חבל יבנה

 על פי תכנית דיגום שנתית שהוגדרהמייצגות תחנות מספר יים בכימ-פיסיקו גומיםידבהתמקד 

ידע התוצאה מכ התאמותו שינוייםעם  ת והחודשיתברמה השבועי ממשיך להתבצעוהוא  ,מראש

בו וצשהנים חיישות דלמדילפני כשנה נוספו . השנים ומגבלות תקציביות לאורך ושנצברוהניסיון 

ראות ת התולת מומסהחמצן את ריכוזי ה באופן רציףמאפשרים לראות ו בנחלתחנות קבועות שתי ב

 . על חריגותמת בזמן א

לבחינת מצבו ביולוגי -ניטור ההידרו הדיגוםכנית ולת שנתיים-נהלש אחתהתווסף  2007בשנת החל 

ידע רב שמכילים מ חותודלאורך השנים בפורסמו  הסקרים הנ"ל מצאימ. נחלהמורד האקולוגי של 

; אלרון 2013י, אלרון וינא; 2010תיו, ועמי גזית; 2008והרשקוביץ,  גזית) הנחלשל  ומצבאופיו ועל 

  (.2018אלרון,  ;2016אלרון, ; 2015; אלרון, 2014, וינאי

גרמו לפגיעה במערכת ש גדולים וקטניםהתרחשו בנחל מספר אירועי זיהום  השניםבמהלך 

ה, לדוגמ) דוחותהממופיעים בחלק השפעות הזיהום על בע"ח והמלצות  וטית.האקו האקולוגית

מהלך בגי המוצג בדוח זה. ביולו-ם לפני ביצוע הניטור ההידרוחש גהתר מסוג זהע אירו .(2016, וןראל

 לנחלם הסמוכי תימורים מאגרימ שניוניים קולחים של גדולות כמויותהוזרמו  2018/2019חורף 

ר עין , מאגית גתיממט"ש קרממאגרי חצור, . קולחים נוספים הוזרמו לכיש לנחל נקזהמת האלה

 שהוציא הרשאה צו במסגרת הוזרמו לחיםמהקו חלק. (םלחיקו "קמ מיליוןסה"כ כ) צורים ועוד

 הנחל של ונשנה חוזר לזיהום גרמה הקולחים הזרמת .פיראטי באופן חלקו המים תרשו מנהל

 .(2019רק, ב) אשדוד בחופי הים מי באיכות פגיעה לרבות, חמורים סביבתיים ולמפגעים

. רמת הקולחיםם הזסיו חודשים לאחרכשלושה , 2019 מאיאמצע בבוצע  וח זההמסוכם בדניטור ה

ת אקולוגימערכת העה בישנם סימנים המעידים על פגיהאם דוק ות הניטור הייתה לבממטראחת 

    .של המערכת התאוששותאו שחלה זרמת הקולחים עקב ה נחלבהאקווטית 

 חנות הדיגוםת 2

מו נדג םרון ובמהלכע"י ד"ר אלדד אל 20.05.19-ב עבוציש במורד נחל לכביולוגי -הדיגום ההידרו

אורט" ו"שפך  ", "גשרארק הצפרותלכיש", "פ "חוות כיש שכללו אתחל לרך נאוארבע תחנות ל

  .בעת הדיגוםלא נדגמה מכיוון שלא הכילה מים  תחנת "המעגנה". בזק""נקז ו הנחל"
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"פארק הצפרות", "גשר אורט"  "חוות לכיש", המעלה למורד(:לשמאל )מ. מימין ירוקול לאורך נחל לכיש מסומנות בעיג הדיגוםתחנות . 1 איור

 אשדוד חבל יבנה(. –)תצ"א של איגוד ערים לאיכות סביבה  דבוורוומנת מסבדומה לנקזים אחרים ו"השפך". תחנת "נקז בזק" 
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 – ונה תחתונהמת"פארק הצפרות" במבט למורד הנחל. ת תחנ –תמונה עליונה  . 2-ו 1ת תמונו
 גשר אורט". "תחנת 
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 העבודהות שיט 3

 איכות מים אפיון 3.1

ע"י איגוד ערים לאיכות צע תבשמאיכות המים  לדיגום סמוךהניטור הביולוגי תואם כך שיערך 

 מותיגדוהבתחנות קבועות במורד נחל לכיש  21.05.19-בהדיגום בוצע  יבנה.ל חב-הסביבה אשדוד

ליכות חשמלית וריכוז בכל תחנה נבדקו טמפרטורת המים, מונה. מעבדת בקטוכם בנס ציוהועברו ל

כלל פחמן (, CODמית )(, צריכת חמצן כיBODרך הגבה, צריכת חמצן ביוכימית )חמצן מומס, ע

חן כללי, ניטראט, זרניטריט, וניה, אממ"צ(, חנקן כללי,  550-ו 105מוצקים מרחפים ), (TOCאורגני )

  .ואנטרוקוק צואתי צואתי פורםקולי, רותכיכלורידים, נתרן, ע

 ביולוגיאפיון   3.2

המתקיימים בגוף המים נאספו באמצעות רשת )גודל נקבים  )חח"ג( הגדולים חברת חסרי החוליות

וכלל את בתי הגידול השונים המאפיינים את יבי ומייצג, היה אינטגרט הדיגום(. ומטרמיקר 500

היה  ןיוון מרכז האפיק ככל שניתכל ובסדימנט סמוך לגדות הנחל)בגוף המים הפתוח,  הדיגום נתתח

ענפים מזדקרת לאורך הגדות וסמוך ל צמחיית מיםב ,לעומק עמודת המים בהתאם להתקדם

  . דקות 5 נמשךת התחנואחת מהדיגום בכל מאמץ  .(אחריםעצמים ושקועים 

יצגת את מיה שונים לאסופה אחת של חח"גהאוחדו בעלי החיים שנדגמו בבתי הגידול בכל תחנה 

שפיעותם . הטקסונים ונערך רישום ראשוני של עושר חיים עודםח בבשט זוהו החוליות חסרי. נהתחה

עשרות;  – 2בודדים; פרטים  – 1של חסרי החוליות הוערכה באופן קטגוריאלי על פי המפתח הבא: 

ני מים יתחוליו ים מעופפים מסדרת השפיראים,בוגר צוינו לבמקביאלפים ומעלה.  – 4מאות;  -3

  אולם אלה לא הוכנסו לאנליזות.או עדויות לפעילות נוטריות,  גיםכדוגמת ד אקראיעו לדיגום בקלשנ

 הגדרהו זיהוי פרטנילשם  למעבדה והועברו ולנאת 70% -בות הדגימבסיום הדיגום בכל תחנה שומרו 

מיונית  דהיחי -)להלן טקסון  עד הרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר האפשרית בינוקולרתחת 

הגדרת חח"ג.  כדי ליצור רשימה שלמה של עושר מיני(, species –יא מין מוכה שבהם ההנש

 .יבאוניברסיטת תל אבמ לירון גורן בוצעה בעזרת ניםסרטה

 נחל לכישמורד הערכת בריאות  3.3

 :בחנו מדדים אקולוגייםטיסטיים. נבאמצעים סט - ובמידת האפשר ,הממצאים נותחו באופן איכותי

המינים נושמי החמצן )היחס בין מספר  הזימים, עושר הטקסונים נושמי הכלליהטקסונים עושר 

פיעות היחסית של הש, החברהים נושמי חמצן מומס(, האטמוספרי/בעלי המוגלובין למספר המינ

ראשונים עם ה שני המדדיםהסופי משקלל את ציון ה. הרכב( TSIציין רגישות הטקסונים )ו הפרטים

 - 1) חמש קטגוריותל מחולקוהוא וחוות דעת מומחה  הרכב החברהית, היחס פיעותת השהערכ

י השוואה לסקרמלבד זאת נבחן מצבו של מורד נחל לכיש ע"י  הערכה מרבית(. - 5הערכה מזערית עד 

 . עבר

ם והם יגיבו לשינויים רגישים לשינויים בתנאי איכות המימינים אינדיקטורים הם אורגניזמים 

אחת של אורגניזמים כאלה. מכיוון  וצהקב חסרי חוליות אקווטיים הם ם צפויות.בסביבתם בדרכי

ע"י  העקהניתן למדוד את עוצמת , שלחסרי חוליות אקווטיים ישנן רמות שונות של עמידות לזיהום
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עקב ורגניזמים בחברה האורגניזמים החיים בנחל. התדרדרות סביבתית מפחיתה את מספר הא

 .להעועמידים המינים של המספרם ששים בעוד היעלמותם של מינים רגי

 מוערכת הרגישות. לזיהום השונים הטקסונים של יחסית רגישות על תבססמם הטקסוני רגישות ציין

 מכפלת של סכמה י"ע מבוצע החישוב. (ביותר גבוהה) 10-( לביותר נמוכה) 1 שבין מידה בקנה

 הטקסונים רגישות ציין שערך ככל. הוםיזל שלו היחסית הרגישות בערך טקסון כל של הפרופורציות

 ערכי פי על הנחל למצב היחסי המידה קנה. יותר טובה הנחל של האקולוגית הבריאות יותר גבוה

 בריאות" = 4.9-3.0, "טובה בריאות = " 6.9-5.0, "ביותר טובה בריאות = " 10-7וא: גישות המדד הר

ו נלקחהאקווטיים  ותחסרי החולי שלישות גר/העמידותנתוני ". גרועה בריאות > = "3, "נמוכה

   (.Bode et al., 1996; Bode et al., 2002; Mandaville, 2002מהספרות )לדוגמה, 

 

 
רָּ זחל של  .3תמונה  ִרי ןַסיָּ אורגניזם עם נמצא בתחנת "השפך". דוגמה ל( שAnax imperator) ֵקיסָּ

   . רגישות גבוהה לאיכות מים ירודה
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 ודיון תתוצאו 4

-ברך שנעביולוגי -ידרוההבדיגום  שנמצאוטים והביולוגים רק זה כולל את הממצאים האביופ

 . 21.05.19-כימי שנערך ב-והדיגום הפיסיקו (האביב)תקופת  20.05.19

 אפיון לימנולוגי 4.1

במקביל שנמדדו יש נחל לכמורד משתנים נבחרים של איכות מים בתחנות הדיגום בלהלן מוצגים 

שאיגוד ערים לאיכות ניטור עונתי מקיף מה הם חלק מדידות אל .(1טבלה  ) הביולוגיהניטור לביצוע 

תחנות ברק ת התוצאות א פרק זה מנתח קבועות.תחנות כל חודש במבצע  סביבה אשדוד חבל יבנהה

  ביולוגי.-לאורך הנחל שבהם בוצע במקביל גם ניטור הידרו

(. באדום תוצאות 21.05.19-ו 20.05.2019) שרד נחל לכינות במומשתנים נבחרים של איכות מים בתח .1 טבלה
  גות.חרי

 הפרמטר הנמדד חוות לכיש פארק הצפרות נקז בזק גשר אורט השפך

 הדיגוםשעת  09:30 10:50 11:45 12:30 13:30

 טמפרטורה )מ"צ( 25.9 27.1 22.0 28.0 28.5

 מ"צ( 25 -ב mS/cmמוליכות חשמלית ) 16.08 15.74 0.106 16.07 16.7

 (pptמוצקים מומסים ) 4.77 4.69 0.318 4.79 4.98
 רווית חמצן מומס )%( 136.3 147.5 51.3 165 184

 (mg/lחמצן מומס ) 11.4 11.91 4.45 8.49 14.5

 (pHהגבה ) 8.6 8.39 7.57 13.2 8.54
 שקיפות סקי )ס"מ( 29 34 עד הקרקעית 41 39

צלול עם  ירקרק ירקרק
 גוון המים קקריר קרקרי חלקיקים

 הפרמטר הנמדד ישלכ חוות פארק הצפרות נקז בזק גשר אורט השפך

 (NTUעכירות ) 20.8 10.6 5.5 10.5 8.9
 )מג"ל( BOD –צח"ב  3.8 4.4 4.3 3.1 2.4
 1)מג"ל( COD –צח"כ  --- ---- >35 --- ---

 )מג"ל( TOC-כלל פחמן אורגני  8.86 5.29 --- 5.06 תוצאה אין
4 2 2.5 4 10 TSS מ"צ )מג"ל( 105-ב 
1 1 1< 1< 8 TSS ל(מ"צ )מג" 550-ב 

 )מג"ל( N-חנקן כללי כ 3.44 2.75 5.92 2.27 1.99
 חנקן קלדהל )מג"ל( 3.44 2.37 2.37 2.17 1.89

 חנקן אורגני )מג"ל( 3.44 1.89 2.03 1.76 1.55

 (NH4-Nאמוניה ) >0.05 0.48 0.34 0.41 0.34
 ניטריט )מג"ל( >0.001 0.094 0.182 0.104 0.097

 (NO3-N) ניטראט >0.2 0.29 3.36 >0.2 >0.2
 )מג"ל( P-זרחן כללי כ >0.1 >0.1 0.23 --- >0.1

 )מקג"ל( aכלורופיל  0.035 --- --- 0.021 ---
 מ"ל( 100-קולי צואתי )יח' ל 200 950 40,000 70 20

 מ"ל( 100-ל ח')יאנטרוקוקוס צואתי  50 110 8,100 100 120

                                                 
1

כלל  .בבדיקה עקב הפרעה מ"ג/ליטר 200עולה על בהם מים שריכוז הכלוריד ב( COD)לא ניתן לחשב צח"כ  
 מהווה בדיקה חלופית. ( TOC)י גנאור פחמן 
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 תמליחו 1.4.4

 16.7-ל 15.7 בין נעו 2019באמצע מאי  גוםהדי תחנות בארבעת שנמדדו החשמלית המוליכות ערכי

 המוליכות תוצאות, 2018-2006 השנים בין מאי בחודש שנעשו למדידות בהשוואה .מ"ס/סנמיסילימ

 14 באותן. (נס/ס"ממיליסימ 21-כ)שנים אלה שנמדד במוצע המות מנמוכ הנוכחי בדיגום החשמלית

 . (2יור א) מיליסימנס 10-נמוכים מ בחודש מאי ערכים מוליכותם נמדדו רק פעמי שנות מדידה

 ןיב לחנב ודדמנש תילמשחה תוכילומה יכרע וקדבנ (2016אלרון, ) םדוק חודב התשענש הניחבב

 במליחות הרציפ עליה של ברורה מגמהמצאה נו ,ביבאל ףרוחה תפוקתמ רבעמב ,2016-2006 םינשה

 מרץ בין לרוב מתרחשת בערכים הגדולה כשהקפיצה, מאי עד מרץ החודשים במהלך חלנה מי

 מתאימה לאותה המגמה 2019 במאיהמוליכות שנמדדה  .יותר מתונה העלייה מכן ולאחר לאפריל

 . כבר התרחשהבין החורף לקיץ המים בנחל  ליחותמהעלייה הגדולה בו

 16-14 שנעו בין יתת חשמלמוליכוהנחל ערכי  תותחנ כלב ונמדד 2019בחודשים יולי וספטמבר  ,קיץ

ולא חלה  ,היו קטנות מאד לספטמברבין מאי  מי הנחלודות במליחות נתכלומר ה מ.מנס/ס"מיליסי

, 2017-2008השנים בין  אוגוסטחודש נחל בבבהשוואה למדידות  .עלייה נוספת במליחות מי הנחל

מצביעה על האחרון  בחינה של התוצאות בעשור .נמוכות ןהינ הנ"לשמלית תוצאות המוליכות הח

 10ממינימום של  הנעשנחל ה מי במליחות לאורך השנים בקיץמאד תנודתיות גדולה 

 ההסיבנראה ש(. 2011שנת ) מיליסימנס/ס"מ 35 מקסימום של ( ועד2010שנת ) יליסימנס/ס"ממ

דלים בהשפעת תהליכי גאות של הב וצאההן תם השניבין במליחות באמצע הקיץ להפרשים הגדולים 

זו בתקופה שרות למ זאת .שינויים בתרומת מי התהום המתוקים לנחלמחד וה המדידבשעת פל וש

וכשאין תוספת של מים מתוקים התהום לנחל אמורה להיות נמוכה מאד, י החדירה של מה נהששל 

  .(2014אלרון וינאי, ה רא –זה שא בנו)להרחבה  ההשפעה של מי הים על מליחות הנחל גוברת
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 הסביבה לאיכות ערים איגוד י"ע שנמדדו (צ"מ 25 -ב mS/cm) חשמלית תמוליכו יערכ. 2איור 

. בירוק הערך 2019-2006 השנים בין מאיבחודש  בתחנת "פארק הצפרות" יבנה חבל-אשדוד
 . לאותן השנים ממוצעערך ההמסמן את  וווקהמקשנמדד בניטור הנוכחי. הפס האדום 
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 ועומס אורגני מומסחמצן  1.4.4

שעות הבוקר מנחל בארבע תחנות ה שנמדדו מסהמו החמצןריכוזי  20.05.19-בבנחל  שבוצעניטור ב

החמצן שנמדד  ,(. כצפוי1)טבלה רוויית חמצן  184%-ל 136%ונעו בין כולם גבוהים ו הים הצהרייעד ו

 14.5) נת "השפך"ים בתחבצהרי ביותר נמדד הגבוה והריכוז הבוקרת שעומ עלייה תמגמהיה ב

היא של אצות ונטנסיבית פוטוסינתזה אי ם עדות לפעילותבוהים הן הגהחמצ וזיריכ .(ליטר/מ"ג

 נחלהתחנות בכל בניטור שנצפתה ות יפלנקטונאצות  פריחת עקבקרק שנגרם היר הגווןתואמת את 

להרחבה  .וזרחן( קןחננחל )ב עודף של חומרי הזנהיא ה האצות לפריחת ה העיקריתסיבה. (1)טבלה 

  . 4.1.3ה סעיף ארזנה חומרי הבנושא 

 ולא העיד על העשרה אורגנית למדי היה נמוךנחל הדיגום בבתחנות שנמדד חומר האורגני ריכוז ה

(BOD – 4.4  ,מ"ג/ליטרTOC – 5.3 )בעת  נחלשהעומס האורגני ב מצאים עולהמהמ .מ"ג/ליטר

 החמצן המומס.  בצורה משמעותית על ריכוזיהשפיע לא הסקר 

מרץ  – 2018נובמבר ) ביולוגי-ניטור ההידרוקדמו לחודשים שנחל בני באורגחומר למדידות מבט 

מ"ג/ליטר,  6-ו 7.3מעט גבוהים יותר בחודשים ינואר ומרץ ) BODערכי מצביע על  (3; איור 2019

ממאגרי השניוניים ת הקולחים רמקשור להז בתחילת ינואר דדשהריכוז שנמנראה . (הבהתאמ

 25-12נעו בין  2018וקטובר באג' -ומאגרי תימורים א' במדדו נש BOD -ה ריכוז. ידוע שתימורים

 . (4.1.3סעיף ראה  – על אירוע זה להרחבה; 2019אלרון, ) מ"ג/ליטר

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

                                                  

  
  
 
  
  
 
  

 
 
   

 
 
  

 

BOD TOC
 

בין  בתחנת "פארק הצפרות" (TOCני )וכלל פחמן אורג (BOD)צריכת חמצן ביולוגית  ערכי. 3איור 
 . 21.05.19-בשנמדדו רכים וצג ע"י העבסקר זה מיהדיגום  .2019מאי  – 2018ר החודשים נובמב

נמוך מרוויה היה  20.05.19-ב ריכוזי החמצן המומס שנמדדת "נקז בזק" חנות בנחל, בתבניגוד לתחנ

 לאורך השניםידות שנערכו בתחנה זו ממד ידועעם זאת, (. 1 מ"ג/ליטר; טבלה 4.45) 51%-כ ועמד על

על מצב  חמורפעם באופן מדי  ותשמשפיע ,ובחוזרות ונשנות של תשטיפי בית מכניסות שהיא סובל

 שני .ולעיתים אף על הנחל (במידה והחיבור ביניהם פתוח) "במעגנה"בנקז עצמו,  מיםאיכות ה
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אנטרוקוקוס ו קולי צואתי יידקיח הם יצואת י שמקורוהמתריעים על זיהום אפשררגישים מדדים 

 21.05.19-בדיגום שנערך ב. נקז בזקו חלנבניטור של מורד היום שימוש עשה כיהם ננשבאתי. צו

, ממצאים אלה אינם יוצאי דופן. (1טבלה ) חריגהנ"ל שני החיידקים ריכוז ש צאנמ "נקז בזק"ב

כפי שצוין גם  לטיפול בנקז כתימער בפתרוןדגישים את הצורך מו ,וזרים על עצמם חדשות לבקריםח

 . (2013מה, אלרון וינאי, וגלדבסקרים קודמים )

תחנה על הקמת  יתבסס "קבז נקז"לנחל דרך  תשטיפי הביובהמתוכנן לזרימות  רוןהפתבעתיד 

כל במהלך בנקז זה , עקב זרימתם של מי התהום ם זאתע במוצא הנקז. לאיסוף זרימות קיציות

ם בור נקז יוקבמוצא ה מתוכננת תחנת מי קיץ משוכללת יותר. - לחנת הלמערכהדרושים  השנה

חנות בדומה לתישאבו באופן קבוע  לא הנוזלים ציפה.ם שונים בתקשורת רובו יותקנו סנסוריאגירה 

באיכות מים על כניסת  מאחד הסנסוריםלאחר התרעה רק יופנו למערכת הביוב אלא רגילות,  קיץ

פיתוח , אך םהריחוק של תחנות ביוב מהמקו עקב ם מערכת כזולהקיהיה עד היום לא ניתן  .ירודה

בסמוך סניקה תחנת קמתה של אפשר לקדם המ ("פארק לכישרובע ") לסמוך לנח מגורים חדש רובע

  .בע"פ(מידע  –)גד עופר  "נקז בזק"למוצא 

 חומרי הזנה )נוטריינטים( 1.4.4

 2-3 נע להנח תחנות בארבעת הכללי חנקןה שריכוז מראות הניטור ביום שנאספו דגימותה תוצאות

ברוב התחנות וריכוז הזרחן הכללי  יטרג/למ" 40.3-0.64נע בין  הכללית האמוניהז ריכו ,מ"ג/ליטר

מ"ג/ליטר.  0.18רות" נמדדו ורק בתחנת "פארק הצפ (/ליטרג> מ"0.1מסף הכימות ) נמוךהיה 

  ומרי ההזנה בנחל. יות בריכוז חמעותל חריגות משריכוזים אלה נמוכים יחסית ואינם מצביעים ע

. 2019ליולי  2018י וזרחן כללי בתחנת הדיגום ב"גשר הרצל" בין ספטמבר תוצאות חנקן כלל. 4יור א
 .  בה בוצעה הזרמת קולחים ממאגרי תימוריםהתקופה מסומנת באיור 

ודשים ינואר ך החבמהלסקר הנוכחי התרחש במהלך החורף האחרון. האירוע המכונן שקדם ל

לחים באיכויות של קו מ"קאלפי מאות מעלה אגן הניקוז ים ומאגרים בט"שממוזרמו הופברואר 
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ממאגרי תימורים הזרמה רציפה בוצעה  09.01.2019-ועד ה 22.12.2018-החל מהכך לדוגמה, . שונות

ומי  קמ" 160,000-כ. נפח ההזרמה המוערך במשך תקופה זו היה לנחל האלהשל קולחים ג' -א' ו

יכות מים מדידות אאליו. ן וחופי הים הסמוכים ל לכיש לים התיכועד לשפך נחהקולחים זרמו 

חנקן כללי,  כגוןמדדים  על במורד נחל לכישת דרסטי על השפעההצביעו  סמוך לגשר הרצלשבוצעו 

חלה ההזרמה מתימורים ילת שאם תח הראותוצאות ה .(4)איור  זרחן כלליו להדלקחנקן , אמוניה

ים כאשר לא נכנס לנחל ם הצפויריכוזיהלעומת  מורד נחל לכישב חומרי ההזנה בריכוז עליה תלולה

במהלך התרחשו ירודה, נית ושניאיכות , חלקם בשל קולחיםנוספות  הזרמות .(2019אלרון, ) זיהום

 –גד עופר ), מאגר עין צורים ומאגר נגבה גת תקריימט"ש  חצור, ימאגרממט"ש תימורים, החורף 

ים משוחות ביוב של ייתה הזרמה של שפכים גולמיה 2018צמבר דילת , בתחכמו כן. (בע"פמידע 

 םמושב ניר גלי

הַהע רָּ בעיקר נגזרות של , הזנה )דשן(היא תהליך שמתחיל בהעשרת מים בחומרי  (ֵאיְטרֹוִפיַקְציָּה) תָּ

של  לעלייה בקצב הגדילה, ביצרנות הראשונית ובביומסה חנקן ו/או זרחן. העשרת היתר גורמת

 ינוי בשיווי המשקל הקיים בין אורגניזמיםהגורר ש לגידול בביומסה הכללית ,(ותאצ פריחת)האצות 

 של גבוהים ריכוזים. (2015ברוקוביץ ועמיתיו, ) ף לפגיעה באיכות המים ובאיכות הסדימנטוא

 בעקבות המים באיכות ירידה על המצביעים הראשונים התסמינים הם פיטופלנקטון ושל לכלורופי

סוארי ) מומס חמצן של נמוכות רמות לש תסמינים יתווספו קיצוניים יםבמצב נהזה בחומרי העשרה

המערכת האקולוגית או  זה יכול להוביל בסופו של דבר לפגיעה בבריאות תהליך .(2017, ועמיתיו

המים וכמויות חמצן  השפעה על חדירות האור, עכירות)שירותי המערכת  לפגיעה ביכולתה לספק את

  (.במים ובסדימנט

 מכוונת מההזרמ חשהתרזיהום נוסף  .ראשי ביוב בקו יצוץפמנגרם לנחל זיהום כבד  2015 רפטמבסב

 עותהשפהיו  ,בדגש על הראשון ,אלהם אירועי. ל2016 בפברואר חדש ביוב קו של חיבורו בעת ביוב של

 יכוזירב ייםתנודתריכוזים גבוהים ובעקבותיהם נמדדו ו ,חודשים מספרבנחל  ושנמשכ טווח-ארוכת

ההשפעה  ,בנחל והזרחןהחנקן ריכוזי בכל הנוגע לתוצאות  דך,מאי(. 2016)אלרון,  הכללי חנקןה

בספטמבר  שנגרם מהביוב תה קצרה יותר בהשוואה לזיהוםהיי 2018/19 חורףב הזרמת הקולחיםמ

 בביושהגיע עם ה בריכוז החומר האורגניבין הזיהומים הוא המרכזי ההבדל . 2016ופברואר  2015

/ צח"כ /  נמדד כצח"ב) תרה יונמוך הרבהאורגני היה מס העוהמטופלים  בעוד שבקולחים ,יהעירונ

השפעה הגני רואהריכוז החומר בדגש על ולעוצמת הזיהום הבדל זה מרמז שיתכן  .(כלל פחמן אורגני

 מידע עלום כיחסר חשוב לציין ש, מאידך. להתאושש הנחל מערכתמן שלוקח לפרק הזעל  מרכזית

ר אחל (אסטוארבמורד נחל לכיש )שמתרחשים  המיםם הטבעיים לסילוק מזתהליכיהה והדינמיק

       לטווח רחוק.  שפעותאת עוצמת ההכדי להבין טוב יותר  ,זיהום

 חברת חסרי חוליות גדולים )חח"ג( 4.2

 י החוליות חסר הרכב חברת 1.4.4

 תחנת ללא. וליותח חסרי לש טקסונים 17 נמצאו 2019במאי  בניטור שנדגמו התחנות בכל כ"בסה

 רשימת .טקסונים 13 על עומד לכיש נחל לאורך התחנות בארבעת הטקסונים פרמס", בזק נקז"

 . 2 להבטב מוצגות נותהשו בתחנות שנמצאו החוליות חסרי של הטקסונים
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המשתייכים )סרטנים הטקסונים ממחלקת  שלושה, של מסרקניתנמצא מין אחד מבין חסרי החוליות 

 , שניסדרת הבריומאיםמנציג אחד  ולליםהכ החרקים טקסונים ממחלקת 13-ו (שונות לסדרות

 הזבובאים ונציג אחד מסדרת החיפושיות. נציגים מסדרת עה תשם מסדרת השפיראים נציגי

מופיעים בשמם ים נטקסוה. 20.05.19-ב בתחנות הדיגום בנחל לכיש חסרי חוליותעושר ושפיעות יחסית של . 1טבלה 
; פרטים( 99עד  10) = עשרות 2; (פרטים 9עד  1) ים= פרטים בודד 1גוריאלית: ערכי השפיעות הקטמפתח ל. העבריהמדעי ו

 .ר= אלפים ויות 4; (פרטים 999עד  100פרטים ) = מאות 3

 שם עברי (מין / סוג / משפחה) ןטקסו
שיוך 

 טקסונומי
חוות 
 לכיש

פארק 
 הצפרות

נקז 
 קבז

 גשר
 שפך רטאו

Bolinopsidae, Mnemiopsis leidyi 1 1 מסרקניות ליידי יתמסרקנ    

Palaemonidae, Palaemon elegans 1 2  1 םסרטנאי קפצן מצוי  

Talitridae, Unidentified sp. 1     םסרטנאי םשטצדאי 

Cladocera, Moina macrocopa סרטנאים מקרוקופה ינהמו      

Baetidae, Cloeon sp. (larvae) 1  1 יםבריומא קלאון   

Coenagrionidae, Ischnura elegans (larvae) ה ִחִצית  1 1   1 שפיראים ֲהדּורָּ

Aeshnidae, Anax imperator  ִָּרי ןַסיָּר  1 1    שפיראים ֵקיסָּ

Culicidae, Culex pipiens (larvae) 2   זבובאים כולכית מצויה   

Chironomidae, Chironomus sp. (larvae) 2 1 1 זבובאים אדום ימשוש   

Tanypodinae, Unidentified sp. (larvae) 1 זבובאים 1 ימשוש אפור     

Orthocladiinae, Unidentified sp. (larvae)  1 1 1 1  זבובאים 2 ימשוש אפור 

Ceratopogonidae, Unidentified sp. (larvae) 1 זבובאים יבחוש     

Ephydridae, Ephydra sp. (larvae, pupa)  2 2  1 1 זבובאים ףווב חזב 

Psychodidae, Psychoda sp. (pupa) 1   זבובאים יתושעש   

Syrphidae, Eristalis sp. (larvae)   1   זבובאים רקבן   

Tipulidae, Unidentified sp. (larvae)  1 זבובאים טיפולה     

Dytiscidae, Unidentified sp. (larvae)  1     חיפושיות  חייניתש 

 (Taxa richness) המינים עושר   -  17   9 4 7 5 6 

 עושר ושפיעות הטקסונים 1.4.4

 נקז" שבתחנת בעוד ,טקסונים 9-ל 5 ביןלאורך הנחל התחנות שנדגמו  מארבעבכל אחת נמצאו סה"כ 

 "חוות לכיש" הייתהי נוכחבסקר ההתחנה העשירה ביותר בחסרי חוליות  .טקסונים 7 נמצאו" בזק

  .(2לה טב) קסונים"פארק הצפרות" עם ארבעה טענייה ביותר וה טקסונים 9עם 

הטקסון היחיד . מכל טקסון בודדיםפרטים  - בדגימות נמוכההטקסונים נמצאו בשפיעות  מרבית

 חוף זבובאותו . sp. raEphydזבוב חוף מהסוג  היה יותר שפיעות גבוההבבשתיים מהתחנות שנמצא 

 הדיגום תחנותעת ארבזחלים וגלמים שלו נמצאו בכל  - נחלת התחנוביותר ב השכיח ןהטקסוהיה גם 

ה ִחִצית השפריריתחותם היו הבאים אחריו בשכי .(4)תמונה   משפחהה-תתמימשוש ו ֲהדּורָּ

Orthocladiinae (2לה טב) הדיגום תחנותלוש מבשכל אחד  שנמצאו.  

עם  (ניםטקסו 9) באיםזבוההייתה סדרת ביותר  הגבוה יגיםהנצ הקבוצה הטקסונומית עם מספר

היה הטקסון הדומיננטי ביותר ש, sp raEphyd.חוף מהסוג -זבוב. (2)טבלה  נותמשפחות שו 7-ייצוג ל

זבובים קטנים ב מתאפיינת זו משפחה. (Ephydridae) יםחֹוִפיִ -בּובזְ  למשפחת שתייךמ בניטור הנוכחי,

באזור הבוצי  נמצאיםהבוגרים . ותים, הן כבוגרים והן בדרגות הצעירגידול לח-החיים ברובם בבתי

ם. אצות וחלקם טורפימחלקם ניזונים  .הם נעים בזריזותהסמוך למים או על פני המים עליהם 

. אצותו צמחיםמ וב ניזוניםרלוהם  נרקב )דטריטוס( רגניוחומר או בוץאצות,  על גביחיים הזחלים 

https://terms.hebrew-academy.org.il/munnah/110856_1
https://terms.hebrew-academy.org.il/munnah/110856_1
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ת חממשפפרטים אך אינם מתקיימים בים הפתוח. )אסטוארים( נחלים  בשפכינפוצים חלק מהמינים 

   . 2007 הסקר במאימאז לכיש במרבית הניטורים  נמצאו בנחל חֹוִפִיים-בּובזְ 

    נחל לכיש.מורד באחת התחנות ב שנתפס sp raEphyd. חוף מהסוג-זבוב זחל של. 4 המונת

רָּ  מהסוג פיריתשהייתה הממצאים המעניינים בסקר הנוכחי חד א ִרי ןַסיָּ  (Anax imperator) ֵקיסָּ

ִנִייםׁשמשפחת הם המשתייכים למיני .(5-ו 3תמונות ) בתחנות "גשר אורט" ו"השפך"שנמצאה   ֹוְמרָּ

(Aeshnidae) רָּ דוגמת כ ִרי ןַסיָּ מצא נבו  ודםהקהניטור   .ירודות לאיכויות מיםישים כרג מוכרים ֵקיסָּ

ומאז ממצא זה לא חזר על  (ות"רתחנת "פרק הצפ) 2007היה במאי  בנחל ממין זהזחל של שפירית 

היא בשלוש תחנות בנחל  בסקר נציג נוסף של משפחת השפיראים שנמצא . עצמו עד לסקר הנוכחי

ה ִחִציתהשפרירית   .(Ischnura elegans) ֲהדּורָּ

 הנחל מורד בין הקשר על המעידיםממקור ימי  חסרי חוליות רמספ נמצאו הנוכחי ורהניט במהלך גם

ט , אוגוס2014לדוגמא, אוקטובר נחל גם בעבר )ניטורים בבשנמצא סרטן קפצן מצוי ה .התיכון לים

כבר  שזוהה ת הנבובייםמויי מדוזה השייך למשפחאורגניזם ד ,ליידיהמסרקנית  .(2017ונובמבר 

 ממשפחת נתרן הוא סרטןומעניין נוסף  טקסון. (2013אי, אלרון וינ) 2013ריל באפ בעבר בנחל
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Talitridae ( םשטצדאיסדרת - Amphipoda)  לראשונה בסקר זה בתחנת "השפך" וזוהה שנמצא

    . בנחל לכיש

 י עברהשוואה לממצאים מסקר 1.4.4

של חסרי סונים ושר הטק, עד העריםשנערכו בהזמנת איגו (2017-2013) עברגומי בהשוואה לדי

  .(5איור ) ברוב התחנותבוה גהיה בתחנות הנחל  2019ת בשנשנמצאו ות החולי

הבדל ברור בין עושר  םישקימצביעה על כך  2019-2013 השניםמ הניטוריםתוצאות של  נהבחי

ת דיגום נלתחהטקסונים ממוצע ) מאיחודשים ינואר עד ין הבם שנערכו בדיגומי בתחנותהטקסונים 

ממוצע ) נובמבר –אוגוסט חודשים ין הבדיגומים שנערכו בר הטקסונים לעומת עוש (7.3-ל 4.8נע בין 

  .(2.3-ל 1.3נע בין  םת דיגונחלתהטקסונים 
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 כישל נחל במורד הדיגום תחנותב אושנמצ םאקווטיי חוליות חסרי של הטקסונים מספר. 5איור 
, נובמבר 2017גוסט , או2016 אפריל, 2014 אוקטובר,  2014 ינואר,  2013 אפריל: הבאים בניטורים

 .המעגנה""" ובזק "נקזתחנות לא נכללו  ראיוב .2019ומאי  2017

 בשנה תקופותשתי הן לות להיות הסיבות להבדלים המשמעותיים בעושר הטקסונים בנחל בימה יכו

 ? המצוינות למעלה

ילת הקיץ כאשר אין בתקופת האביב ותח הביולוגיה מותאמת כך ששיאהם יים תיכוני בנחלים .1

לכן  (.Gasith and Resh, 1999) לרימות סוחפות, אך יש עדיין שפע מים ומגוון רחב של בתי גידוז

האופטימליים  התנאים את לייצג ותריב מתאימהכתקופה הבסקרים נבחרת לרוב  זו תקופה

היעדר זרימה  אתמפהשפעה דומה גם אם פחותה ת. סרי החוליווניטור אסופת חבנחל 

 אפשר למצוא במורד נחל לכיש. ת הים מעותית מהמעלה והשפעמש

מאי ועד  -אפריל חודשים החל בהנחל מי עלייה במליחות חשת כל שנה במורד נחל לכיש מתר .2

ובצפיפות  םהטקסוניבעושר  ירידהשל מגמה ברורה מצביעים על מחקרים  .רמבבנו –אוקטובר 
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 יםים למליחות מי ם מתוקבטווח שבין מיייה ברמת המליחות עם העלוליות של חברת חסרי הח

בסקר  .(Kefford et al., 2011; Cañedo-Argüelles et al., 2012; 2005בן דוד,  )לדוגמה,

חסרי  ליה, נמצא כיבאוסטר םאקווטיים ובעלי חיים של צמחי ספרות נרחב בנושא רגישות

חקר מ(. Hart et al., 1991) עלייה במליחותשה ביותר להרגי םות הינה קבוצת בעלי החייהחולי

 יותר למליחות בהשוואה לשלב בוגרם רגישיחרקים, בעיקר של , תר מצא כי שלבי הזחלמאוחר יו

(Kefford et al., 2004.)    

)לדוגמה,  ופלנקטוןיני זואמבו מופיעים  הנחלמי במליחות הגדולה רידה הילאחר בתקופת החורף  .3

מגדילים את עושר חסרי אלה . מינים , רוטיפרים(שטרגל אדמדם, לופסציק, יה רבהדפנ, וינהמ

   (.2014ינואר זו ) יש לציין שעד היום נערך דיגום אחד בתקופה. החוליות

בנחל  אוכלוסיית הגמבוזיות ,המים פרטורתבטמ העלייהלאחר  ,הסתיו לתחילת האביב סוף בין .4

 גבוה תחסרי החוליו על הטריפה לחץ ה.רבייה ארוכעונת בעקבות  בנחל הצפיפות שיאמגיעה ל

 האביב ובתחילת בחורףמנגד  .בהתאם והשפיעות החוליות חסרי מיני עושר על וההשפעה, ותרי

 אקטיבית ופחות קטנה ההגמבוזי אוכלוסיית המים בטמפרטורות והירידה השיטפונות בעקבות

 .(2015, אלרון) יותר מתון החוליות חסרי ותאוכלוסי על הטריפה ולחץ

 םנלווי חולייתנים 1.4.4

ל דג שכיח בנח. וקיפון בורי אמנון מצוי -שני מינים של דגי גרם בנחל הנוכחי  רבסה"כ נצפו בניטו

 ובנקז בנחל התחנות ארבעת בכלה תהגמבוזיה נצפ בעברהוא הגמבוזיה. י בסקר הנוכח נלכדשלא 

בוזיה הגמאוכלוסיית דו שהעי 2017-ב בנחל שנעשו הדיגומים .(2017ר אוגוסט ונובמב)לדוגמה  בזק

 למרות (.2018, אלרון) 2015בספטמבר שהתרחש הגדול של הנחל  הזיהום עמאירו ההתאושש

  .יציבה בנחל הגמבוזיות כלוסייתאו הכול שבסך עולה, פרטים בתפיסתהעונתית  התנודתיות

התנהגותו  בשל, אך נחלבמורד המתקיים  אירופאיהלופח צידוע שגם ה ואירועי זיהוםניטורי עבר מ

תנים אקווטיים חוליישל ם נוספים מינים נלוויישנם  .םביולוגיי-ידרוהה בניטוריםאותו וס קשה לתפ

דוגמת צב הביצה  או במעגנה , בנקז בזקנחללאורך עבר סקרי נראו באך א נצפו בסקר הנוכחי של

  נחלים.  וצפרדע

נים והטקס .בנחל לכיש בתחנות הדיגום במהלך הסקר נלכדו או נצפושחולייתנים . 3טבלה 
 . והעברידעי מופיעים בשמם המ

 

 מצב בריאות הנחל סיכום  1.4.1

שוואה יה גבוה יחסית בההבארבעת התחנות לאורך הנחל חסרי חוליות  של עושר הטקסונים

דיגומים קודמים ממצאים מדומה להרכב החברה היה  .(5איור )מים קוד םייולוגיב-ורהידניטורים ל

בלטו בחסרונם . וממחלקת החרקיםים אהסרטנמערכת -תתמטקסונים כלל בעיקר שנערכו באביב ו

חוות  שם עברי ם מדעיש
 לכיש

 פארק
 צפרותה

נקז 
 בזק

 גשר
 שפך אורט

Mugil cephalus קיפון בורי  +    

Tilapia zilli אמנון מצוי + +  + + 
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המגוון ביותר  רהבהח הרכבהתחנה עם  .חלזונותממחלקת הוממערכת התולעים הטבעתיות נציגים 

   . חל הייתה "חוות לכיש"בנ

תקופה בה ההיא ש בהשוואה לסקרי עבר סונים הגבוהלעושר הטקין קודם לכן, אחת הסיבות כפי שצו

גבוהים ותנאי בית בית הגידול והמשאבים הזמינות של כאשר חלון הזדמנויות מהווה נערך הדיגום 

, במקביל (.Gasith and Resh, 1999רבות )ת להתבסס, לגדול ולהתנוחים על מנ הגידול יחסית

עדות לכך ככל הנראה עדיין לא הייתה דרסטית.  ע"י הגמבוזיותשל חסרי החוליות הטריפה ת השפע

 . ו באף אחת מהתחנות פרטים של דג זהתפסלא נך הגדות לאורבמהלך הדיגום שהיא העובדה 

 ,זימים שמינו רגישים קסוניםט של במיעוט אופיינה החוליות חסרי חברת, עברסקרי ל בדומה

. (ירידה בריכוזי חמצן מומסעליה בעומס האורגני, )ה באיכות המים הרעהתמודד עם המתקשים ל

ִרי ןַסיָּרָּ השפירית דופן היו זחלים של  ייוצא ִנִייםׁשה תהמשתייך למשפח ֵקיסָּ  (Aeshnidae) ֹוְמרָּ

-בסקרים ההידרו הו ממצא שלא נראהז"מתוקים". בקטעי נחלים הנחשבת רגישה בכל קנה מידה גם 

 בריוםהם גבוהה ניתן לייחס להם רגישות קר ושזוהו בס נוספיםטקסונים . 2007מאי גיים מאז ולובי

ה ִחִציתוהשפרירית ( Cloeon cf. dipterumקלאון ) מהסוג  קלאון הסוגלמרות שעם זאת,  .ֲהדּורָּ

עמיד כשלעצמו הוא , ירודהמים  שכוללת מינים רגישים לאיכות Baetidae ייך למשפחתמשת

ה ִחִצית כך גם לגביגבוהה.  רגישותלא ניתן לייחס לו ולכן , מליחות גבוהה, כולל להפרעות  ֲהדּורָּ

ְמִחיִתִיים משתייכת למשפחתש ציוני רגישות בספרות מקבלת  האינ שלרוב (Coenagrionidae) רָּ

        ונחשבת עמידה למדי.  גבוהים

 עמידים חרקים של קבוצה ייצגיםמ אשר זבובאים זחליר בעיק כללוקז בזק ונ בנחל המאכלסים

 ציין ערך. (ישנם הבדלים ברגישות בין משפחות שונותאם כי ) למליחות גם כלל ובדרך ניאורג לזיהום

 נמוכה בריאותנעה בין  המערכת בריאות כי מצביעה לכיש נחל מורדתחנות ב הטקסונים רגישות

 המליחות של מורד נחל לכיש שבשל בעובדה להתחשב יש את,(. עם ז4.2-ל 2.6בין ) גרועה בריאותל

 חייבים בו שימצאו והמינים מתוקים נחל בקטעי המתקיים לזה יחסית נמוך בו הצפוי המינים עושר

 ולתנאים סביבתיים משתנים.  למליחות עמידים להיות

י משקלל את הסופ. הציון וגילביו-רובתחנות הדיגום ההידהאקולוגים  םמדדיהתוצאות . 4טבלה 
 10גבוהה, עמידות  – 1) ציין רגישות המינים ונים הכללי, עושר הטקסונים הרגישים,הטקס עושר

 - 1) חמש קטגוריות בן לסולם מחולקוחוות דעת מומחה. הציון  חברההרכב ה, (גבוההרגישות  –
  .הערכה מרבית( - 5עד  מזעריתהערכה 

 תחנה
עושר טקסונים 

 ליכל
טקסונים  שרעו

 םרגישי
גישות ציין ר

 יםהטקסונ
הרכב ב גיוון

 יקוד סופינ החברה

 3 3 3.4 2 9 חוות לכיש
 1.5 2 3 0 4 ק הצפרותפאר

 1.5 2 2.6 1 7 נקז בזק
 2.5 2 4 2 5 גשר אורט

 3 2.5 4.2 2 6 שפךה
 

בעושר בות יציעל מצביע  נחל לכיש כפי שמשתקף מתוצאות הניטורניתן לסכם ולומר שמצב מורד 

וינאי, אלרון ו מניטורים קודמים שבוצעו באביב )מצאים שהתקבללמ בדומה כלסי המיםמארכב וה

הניטורים האחרונים לשני בהשוואה לממצאים  והשתפרהביולוגים המדדים . (2016, ; אלרון2013

פת חסרי אסוממצאי תוצאות איכות המים ו וד,ע. זאת ו(2018אלרון, ) 2017 סתיו-בקיץבנחל שבוצעו 
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 סיוםלאחר שלושה  –חודשיים רו בנחל כשנותמהותיות  שליליות השפעותעל ים מצביעלא  החוליות

 בתקופת החורף.  אגן הניקוז של הלכיש מעלההזרמת הקולחים מ

 והאביבשבתקופת החורף  את המסקנהים קהמחזמים דמצטרפות לממצאים קוסקר התוצאות 

 דות הנחללאורך גהרדוד באזור שמתקיימת קווטיים חברת חסרי החוליות הא (ינואר עד מאי)

     בהשוואה למצבה בתקופת הקיץ והסתיו. ומגוונת הרבה ביותר עשירה 
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