הטמעת מדיניות הדברת יתושים
ידידותית באגן נחל שורק:
סיכום שתי שנות פיילוט

אלדד אלרון  -אקולוגיה וסביבה
רח' השדרה  ,11ת.ד ,35 .צופית 22943
eldi.elron@gmail.com
טל 99-2195414 :נייד932-5599099 :
פיילוט בנחל השורק

שם הקובץ
גרסא

:
:

1

תאריך

:

93/95/4912

1

הטמעת מדיניות הדברת יתושים ידידותית
באגן נחל שורק :סיכום שתי שנות פיילוט
ריכוז וכתיבה :ד"ר אלדד אלרון
תרומה :גד עופר ,אלון רוטשילד ,ד"ר דנה מילשטיין
עבודת שטח :ד"ר אלדד אלרון ,גד עופר

העבודה הוזמנה ע"י :איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה ,החברה
להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים

תמונה בדף השער :ימין למעלה  -כיסוי צמחיית גדות במקטע הניסוי עם חרמש מוטורי (מרץ ;)6102
שמאל למעלה – כיסוח צמחיית קנה מצוי במקטע הניסוי בנחל גמליאל עם מכסחת זרוע (;)62.10.02
ימין למטה  -צמחיית הגדות במקטע הניסוי בשורק לפני תחילת הפיילוט ( ;)10.10.00שמאל למטה -
צילום מזווית זהה של צמחיית הגדות במקטע הניסוי בשורק שנתיים לאחר תחילת הפיילוט (.)62.12.02

אדר תשע"ז – מרץ 4912

2

תודות
לגד עופר מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה על השותפות בפרויקט ,עבודת השטח,
העברת נתונים והסיוע האדמיניסטרטיבי.
לאלון רוטשילד מהחברה להגנת הטבע וד"ר דנה מילשטיין מרשות הטבע והגנים על התמיכה
והליווי המקצועי של הפרויקט מתחילתו.
לכל הגופים שליוו את הפרויקט בועדת ההיגוי  -איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה,
רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע ,המשרד להגנת הסביבה ,רשות ניקוז ונחלים שורק-
לכיש ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לכל המשתתפים בישיבות ועדת ההיגוי שתרמו מניסיונם :ד"ר ענת רוזן וגד עופר (איגוד ערים
לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה); אלון רוטשילד (החברה להגנת הטבע); ד"ר דנה מילשטיין,
אבי אוזן ,ניסים קשת (רשות הטבע והגנים); איציק יוגב ,מושקו רום ז"ל ,רוסי סיידו (רשות ניקוז
ונחלים שורק-לכיש); ד"ר אמיר ארז ,אלון בר ,תמר יגר ,ערן חקלאי ,אייל יפה ,ד"ר רמי מנליס,
ד"ר אורי שלום (המשרד להגנת הסביבה); ד"ר ג'ניה גוטמן ,אבי שוורץ ,אורן בן צידון (משרד
החקלאות ופיתוח הכפר).
ליועצים שנטלו חלק בפרויקט  -אסף מירוז (שותף בשלב א') ,זאב קולר (סקר צומח) ואפרת כץ
(ניתוח כלכלי).
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הטמעת מדיניות הדברת יתושים ידידותית באגן נחל שורק ()6102-6102
בהמשך לעבודות מיפוי הערכיות האקולוגית בנחלי אגן השורק והלכיש ( 4915-4914מירוז ואלרון,
 ;4915רוזנפלד )4912 ,ופרסומו של מסמך מדיניות לפיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת
יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל (הרשקוביץ ועמיתיו ,)4915 ,החליט איגוד
ערים לאיכות הסביבה אשדוד  -חבל יבנה לנסות וליישם את המלצות המסמך בשטח.
בסוף  4912נבנתה תכנית עבודה שלדית לקידום ממשק בר-קיימה לפעולות הדברת יתושים במרחב
העבודה של איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה באגן נחל שורק (אלרון ומירוז.)4912 ,
בעקבות ההמלצות בוצע במשך שנתיים רצופות פיילוט מעשי בנחל שורק ,שמטרתו הייתה לבחון את
המשמעויות של הטמעת השינויים בממשק הניטור ,ההדברה והטיפול בצמחיית הגדות בתכנית
העבודה השנתית של האיגוד.
מטרת הפיילוט הייתה לבחון את יכולתו של האיגוד לטפל במפגעי יתושים ולמנוע מטרדים לציבור
ביעילות זהה ליכולתו בעבר ,על אף המגבלות שביישום הפתרונות הידידותיים .בעקבות הצלחת
הפיילוט ,בכוונת האיגוד להטמיע את תוצריו במכרז לביצוע הדברת עשבייה ויתושים (סוף ,)4912
וליישם את השינויים בתכנית העבודה השנתית בכל מרחב הנחל עליו חלה אחריותו.
מאחר והניטור וההדברה בנחל מבוצעים ע"י האיגוד מזה שנים באופן דומה להמלצות במסמך
המדיניות ,התרכז הפיילוט בנושא ניהול ממשק צמחיית הגדות .מזה מספר שנים מתבצעת הדברת
העשבייה חד-שנתית ורב-שנתית בגדה אחת מדרך השירות ועד לבסיס הנחל (תמונה  ;1אלרון
ומירוז .)4912 ,ריסוס העשבייה אומנם מאפשר גישה חופשית לקו המים של המנטר והמדביר ,אך
מאידך מביא לעיקור כימי של הקרקע וגורם לפגיעה בתפקוד האקולוגי עקב העלמות רצועת החיץ
וצמצום שטחי מחייה של צמחים ובע"ח ,וכן לפגיעה מבנית בנחל בשל האצת תהליכי סחיפת גדות
ושיבוש משטר הסחף בנחל.
ממשק הצמחייה החדש שנבדק בפיילוט כולל כיסוח מדלג של "חלונות" בצמחייה בגדה אחת לצורך
ניטור וטיפול ,תוך השארת מרבית צמחיית הגדות ללא פגיעה (תמונה  .)4לטכניקה זו התרומה
הגדולה ביותר להפחתה בהפרעה למערכת האקולוגית ולשמירת מבנה הנחל .היא מצמצמת
למינימום את הפגיעה בקינון הציפורים ומסתור לבע"ח לאורך הנחל ,יוצרת מופע נחל הטרוגני יותר
בשתי גדותיו ,מסייעת בייצוב גדות ומניעת בלייה והתמוטטויות ,מפחיתה את כמות הגזם שנוצר
במהלך הכיסוח ומקטינה את הסיכון שישטף במורד הנחל ויגרום לסתימת ערוצים ומעברי מים.
הטמעת ממשק הצמחייה החדש דרשה מציאת פתרון מיטבי לכיסוח מכני יעיל הן בהיבט הביצועי
בשטח והן בהיבט הכלכלי מאחר והיישום יעשה בעתיד על פני מרחב עבודה גדול .במקביל נדרש
קבלן ההדברה להטמיע טכניקה המתאימה לשימוש ב Bti -נוזלי בהדברה דרך "חלונות" צמחייה
במקום שיטת העבודה המסורתית .שיטות העבודה פותחו ונוסו בשטח במשך שתי שנות הפיילוט
ותוצאותיהן היו טובות .בשורה התחתונה הראה המחקר שממשק צמחיית גדות המתבסס על כיסוח
מדלג של "חלונות" מספק את אותה יעילות הדברתית המושגת בעיקור הצמחיה ,ובמקביל מאפשר
התפתחות של צמחייה ב 93%-משטח הגדה ויתרונות רבים נוספים.
להלן סיכום קצר של הממצאים בשתי שנות הפיילוט ועיקרי המסקנות וההמלצות בנושאי הדברת
יתושים ,ממשק צמחיית גדות וכדאיות כלכלית.
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תמונה  .0הדברה בגדה מעוקרת שרוססה עם קוטלי עשבים .הריסוס נועד לאפשר למנטר והמדביר גישה
נוחה לקו המים .ההדברה מתבצעת בהליכה איטית על גדת הנחל תוך כדי המטרה רציפה של פס חומר על
המים בעזרת דיזה שנמצאת בקצה הצינור.

תמונה  .6דוגמה ל"חלון" במקטע הניסוי שכוסח בצמחיית הגדות ע"י חרמשים מוטורים ומאפשר למנטר
והמדביר גישה נוחה לקו המים .ההדברה נעשתה דרך פתחי החלונות ע"י משיכת הצינור ממכל הריסוס אל
הגדה והשפרצה למים של חומר במשך כחצי דקה ללא שימוש בדיזה .החומר עובר דיפוזיה במי הנחל וזורם
אל המורד לכיוון החלון הבא.
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שנת פיילוט ראשונה (:)6102
 .1נבחר קטע נחל אופייני בנחל שורק (מאזור מתחם "אגרידרה" ועד פיצול נחל גמליאל) ,ששימש
לניסוי וכן קטע ביקורת (מפיצול נחל גמליאל ועד לכביש  ,)29בו המשיך ממשק ההדברה כרגיל
(תמונה  .)1בקטע הניסוי בוצעו כיסוחי "חלונות" ע"י מכסחת זרוע המורכבת ע"ג טרקטור
חקלאי גדול על מנת לאפשר למנטר והמדביר גישה לקו המים (איור  .)1פתיחת "החלונות"
נעשתה כל  199מ' ,ברוחב "חלון" של  19מ' .הכיסוחים נעשו במרץ וביולי.
 .4נעשה ניטור על בסיס שבועי והדברת היתושים במהלך האביב והקיץ באזור הניסוי דרך החלונות
בלבד ,זאת בהשוואה לשטח הביקורת בו הודברה עשביית הגדות כרגיל ע"י עיקור כימי.
 .5בוצע ניטור הידרו-ביולוגי פעמים במהלך העונה ע"י אקולוג מומחה ,בו הושוו מגוון ושפיעות
הטקסונים בין שטח הניסוי לשטח הביקורת .בניטור ניתן דגש לבחינה של שפיעות זחלי
היתושים ממשפחת הכולכיתיים ,בשל החשש להתרבותם "בשטח המת" שבין החלונות.
 .2בסיכום פיילוט השנה הראשונה נמצא כי האיגוד הצליח לבצע את הדברת היתושים באזור
הניסוי בהצלחה תוך שימוש בחומר  Btiבלבד .באף שלב במהלך עונת ההדברה רמת המפגע
במקטעי הניסוי והביקורת לא הגיעה לנגיעות הכוללת גלמים ,ולא התקבלו תלונות תושבים
מהאזור.
 .3בבדיקות "השטח המת" שבין "החלונות" לא נמצאו זחלי יתושים ,ותמונת הניטורים במקטע
הניסוי דמתה למקטע הביקורת .כלומר ,קבלן ההדברה הצליח ליישם את חומר ההדברה ( Bti
נוזלי) דרך "החלונות" באופן מנתי ומוצלח גם ללא יכולת גישה ישירה לכל נקודה בבסיס הנחל.
 .1מצב צמחיית הגדות  -כיסוי הצומח במקטע הביקורת היה נמוך בהרבה ( )11%לעומת מקטע
הניסוי (( )05%תמונות  5ו .)2-מעבר לכך ,מקטע הניסוי אופיין בהופעה של צמחי בתי גידול לחים
טיפוסיים ,המאורגנים כחגורה צרה המלווה את קו המים (תמונה  .)1הביטוי שלהם בכיסוי
הצומח הכללי קטן ,אבל נוכחותם מציינת את תחילתה של התאוששות המערכת האקולוגית
האקווטית.

שנת פיילוט שנייה (:)6102
 .1מקטעי הניסוי והביקורת נותרו זהים לשנת הפיילוט הראשונה.
 .4עקב המגבלה של מכסחת הזרוע לכסח את כל אורך הגדה עד קו המים (מגבלת אורך של כ19-
מ') ,הוחלט בשנת הפיילוט השנייה לעבור לכיסוח עם חרמשים מוטורים בעבודה ידנית .בנוסף,
הוחלט לצמצם את "החלון" לרוחב של  2-4מ' בלבד ,ולהקטין את מרחקי הדילוג בין החלונות ל-
 39מ' (בשל החשש להתרבות יתושים "בשטח המת" שבין "החלונות").
 .5בוצעו שני סבבי "כיסוח חלונות" ע"י צוות מפעילי חרמשים מוטוריים במקטע הניסוי (במרץ
ואוגוסט) ,ואילו במקטע הביקורת הודברה העשבייה כרגיל.
 .2בסיכום שנת הפיילוט השנייה חזרה הצלחת ההדברה על עצמה .באף שלב במהלך עונת ההדברה
רמת המפגע במקטע הניסוי לא הגיעה לנגיעות הכוללת גלמים ,וכל הריסוסים שבוצעו בנחל נעשו
באמצעות  Btiבלבד .יתר על כן ,במהלך כל התקופה לא דווח על תלונות של תושבים המתגוררים
באזור בגין מטרדי יתושים.
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 .3בבדיקות "השטח המת" שבין "החלונות" לא נמצאו זחלי יתושים ,ותמונת הניטורים במקטע
הניסוי דמתה למקטע הביקורת.
 .1מצב צמחיית הגדות  -בקטע הניסוי המשתקם חלה עליה נוספת בכיסוי הצומח הכללי בשנת
( 4911כ )90%-בהשוואה לשנת ( 4913כ .)05%-מאידך ,נעלמו חלק מצמחי גדות הנחל עם הפסקת
הזרמת הקולחים ממט"ש נשגב החדש .נראה שתהליך השתנות הרכב הצומח בגדה המשתקמת
יימשך עוד מספר שנים.
 .2לסיכומו של דבר הפיילוט הראה שניתן ליישם כיסוח מדלג של "חלונות" כשיטת הממשק של
הצמחייה בנחל שורק.
 .0הניתוח הכלכלי מצביע על כך שניתן להפחית את עלויות השימוש בחרמשים מוטוריים ולהגיע
לעלות שנתית צפויה שאינה גבוהה מהחלופה המסורתית של העיקור הכימי .עלות זו כוללת
ביצוע ע"י הקבלן של  5סבבי כיסוח במהלך השנה ,ברוחב  4מ' בדילוג של  39מ' בין החלונות.

איור  .0סכימה של כיסוח מדלג במקטע הניסוי בנחל שורק בשנת הפיילוט הראשונה .בירוק מסומנים
"חלונות" שנפתחו ע"י כיסוח מכאני ובאדום "חלונות" על בסיס גישה קיימת לתחתית הנחל.

תכנית שנת פיילוט שלישית (:)6100
שנת הפיילוט השלישית תתבצע ע"י האיגוד במהלך  4912ללא ליווי חיצוני .קבלן ההדברה הנוכחי
יכסח חלונות במקטע הניסוי עם חרמשים מוטורים בשלושה סבבים .כל חלון יהיה ברוחב כ 4-מ'
והמרחק בין החלונות כ 39-מ' .מטרת האיגוד היא להתכנס למודל טיפול בצמחיית הגדות ללא
חריגה תקציבית לקראת מכרז ההדברה בסוף שנת  .4912מכאן שישנה חשיבות גדולה לממצאי
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הפיילוט ומסקנותיו גם בשנה זו לקביעת הדרישות מהקבלן במכרז ובהתקדמות לעבר תכנית עבודה
מפורטת ומוסכמת שתאושר לביצוע ע"י האיגוד.

עיקרי המסקנות וההמלצות:
 תדירות הכיסוח של ה"חלונות" צריכה להיות לפחות אחת לחודשיים ,בכדי לאפשר למנטר
ולמדביר גישה סבירה לתחתית הנחל .תדירות זו משתנה וספציפית לכל נחל בהתאם למיני
הצמחים בגדות.
 חשוב שהכיסוח הראשון יתבצע עד אמצע חודש מרץ כדי לא לפגוע בהתחלות קינון של עופות
בסבך הגדות (אפריל-יוני הם החודשים הרגישים ביותר מבחינה אקולוגית – שיא עונת הקינון
והרבייה של מינים רבים).
 למכסחת זרוע יש מגבלות טיפול בצמחייה בגדות עם דופן ארוכה (מעל  19מ') ובקו מפלס המים.
כיסוח עם חרמשים מוטורים מספק פתרון למגבלה זו.
 הניסיון בשטח הראה שעבור ביצוע ניטור והדברה ניתן להסתפק בכיסוח "חלונות" שרוחבם 2-4
מ' ולהקטין את המרחקים בין החלונות ,כדי לצמצם את השטחים המתים בין הפתחים .כמו כן,
חלונות צרים נוחים לעבודת כיסוח עם חרמשים מוטורים ופתיחתם דורשת פחות זמן מאמץ ע"י
הקבלן.
 בניגוד לכיסוח עם מכסחת זרוע ,לכיסוח עם חרמשים מוטורים שני יתרונות משמעותיים :א .נוח
יותר להצמיד לקבלן יחיד במקביל גם את הדברת היתושים וגם את האחריות על כיסוח
הצמחייה ,ב .גמישות גדולה יותר בתחזוקה במהלך השנה.
 חיסרון מסוים של כיסוח עם חרמש מוטורי הוא בגדות הנשלטות ע"י צמחים עבי קנה (כגון קנה
מצוי) .ניתן להתגבר על חסרון זה ע"י הרכבת דיסק או סכין על החרמש שמאפשר לחתוך ענפים
שעוביים כ 2-ס"מ.
 בגדה עם צמחייה צפופה של קנה מצוי נדרש כיסוח אינטנסיבי הרבה יותר של החלונות או ממשק
משולב של כיסוח ואחריו טיפול כימי עם אימזאפיר ("שוטגן") במינון של  1%עד  .5%תדירות
הטיפול באימזאפיר אמורה להספיק לפחות לשנת עבודה אחת.
 יציאה למכרז קבלנים חדש לביצוע הדברת עשבייה ויתושים מהווה הזדמות ליחידה הסביבתית
שאחראית על מניעת מפגעי יתושים ליישם שינויים בממשק הדברת היתושים והטיפול בצמחיית
הגדות ולמנוע התייקרות בעלויות עקב השינויים בטכניקות הטיפול.
 התועלות הסביבתיות והאקולוגיות העקיפות שלא כומתו כספית הן משמעותיות ויש להן תרומה
לאינטרס הציבורי בהיבטי שמירת טבע (יצירת אזור חיץ ,מניעת פגיעה באזורי קינון ומסתור של
בע"ח) ,כמו גם לאינטרסים נוספים כמו ניהול נגר ושימור קרקע באגן (צמצום התמוטטות גדות
וסחיפת קרקע ,הפחתת הפגיעות בתשתיות צמודות נחל).
 למרות המסקנות וההמלצות מהפיילוט בנחל שורק ,חשוב להדגיש שיש להתאים תכניות עבודה
ספציפית לכל איגוד ערים /רשות מקומית /יחידה סביבתית בהתאם למאפיינים של הנחלים
והערוצים בתחום אחריותם.
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תמונות  0ו .0-בתמונה העליונה מקטע הניסוי בנחל שורק לפני תחילת הפיילוט ( .)10.10.00בתמונה
התחתונה צילום מאותה זוית של מקטע הניסוי לאחר שנתיים בהן בוצע הפיילוט ( .)62.12.02ניתן לראות
את ההבדלים במצב דופן הנחל והצמחייה בגדה הימנית.
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תמונות  2ו .2-בתמונה העליונה מקטע הביקורת המרוסס עם קוטלי עשבים בגדה הימנית .בתמונה
התחתונה מקטע הניסוי מספר חודשים לאחר הפסקת הריסוס .שתי התמונות צולמו בנחל שורק באותו יום
במהלך שנת הפיילוט הראשונה (.)12.12.02
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מקורות ספרות
אלרון ,א ,.מירוז ,א .)4912( .הטמעת מדיניות הדברת יתושים ידידותית באגן נחל שורקDHV .
 .MEDמוגש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה והחברה להגנת הטבע.
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yetushim.pdf
הרשקוביץ ,י ,.שנידור ,י ,.שפירא ,ע ,.האן ,א .)4915( .פיתוח ממשק בר-קיימה לפעולות להדברת
יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל .המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע
והגנים והחברה להגנת הטבע.
מירוז ,א ,.אלרון ,א .)4915( .מיפוי ערכיות אקולוגית של נחל שורק ויובליו .הוגש לרשות ניקוז
ונחלים שורק-לכיש ורשות הטבע והגנים.DHV MED .
רוזנפלד ,א .)4912( .סקר אקולוגי למיפוי ערכיות אקולוגית בנחל לכיש ויובליו .הוגש לרשות ניקוז
ונחלים שורק-לכיש ורשות הטבע והגנים .נ.ע.רוזנפלד פרויקטים.
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אודות המסמך

לקוח
פרוייקט

:
:

קובץ

:

תאריך
גרסה
אורך המסמך
כותב
תרומה

:
:
:
:

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה ,החברה להגנת הטבע
פיילוט בנחל שורק להטמעת מדיניות הדברה ידידותית  -סיכום שתי שנות
עבודה
פיילוט בנחל שורק להטמעת מדיניות הדברת יתושים ידידותית  -סיכום
.docלאחר שתי שנות פיילוט
93.95.4912
1
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ד"ר אלדד אלרון
גד עופר ,אלון רוטשילד ,ד"ר דנה מילשטיין

12

