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ריכוז ,כתיבה ועריכה :ד"ר אלדד אלרון
עבודת שדה :ד"ר אלדד אלרון

העבודה הוזמנה ע"י :איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה

תמונה בדף השער :מבט מאזור תחנת "השפך" מזרחה למעלה נחל לכיש .המבנים בגדה הצפונית
משתייכים לאזור התעשייה ובמעלה הנחל נראה גשר אורט.

תודות
תודתנו לגד עופר איגוד ערים לאיכות הסביבה חבל אשדוד-יבנה על סיוע לוגיסטי ,העברת
נתונים של איכות מים והערות לטיוטת הדו"ח.
אנו מודים לפרופ' ולדימיר צ'יקטונוב ממוזיאון אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל
אביב על הסיוע בהגדרת החיפושית ולירון גורן מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל
אביב על הגדרת הסרטן הימי.
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איור  .1תחנות הדיגום לאורך נחל לכיש מסומנות בעיגול ירוק .מימין לשמאל (מהמעלה למורד)" :חוות
לכיש"" ,פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"השפך" .תחנת "נקז בזק" בדומה לנקזים אחרים מסומנת בורוד
(תצ"א של איגוד ערים לאיכות סביבה – אשדוד חבל יבנה).

" .04פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"שפך הנחל" .כמו כן נדגם גם קטע מ"נקז בזק" .תיאור ואפיון
התחנות מובא להלן בפרק התוצאות (איור .)1
3

מדידות בשטח ()06.04.2016
הפרמטר הנמדד

חוות לכיש

פארק
הצפרות

נקז בזק

גשר
אורט

12:00
11:20
10:15
09:00
שעת הדיגום
23.7
21.7
22.0
20.9
טמפרטורה (מ"צ)
22.7
0.97
24.0
21.5
מוליכות חשמלית ( mS/cmב 25 -מ"צ)
17.3
14.7
14.4
35.9
רווית חמצן מומס ()%
1.51
1.3
1.28
3.25
חמצן מומס ()mg/l
8.20
7.40
8.11
8.05
הגבה ()pH
בדיקות במעבדת בקטוכם  /נתוני איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה ()06.04.2016
הפרמטר הנמדד
גשר
פארק
נקז בזק
חוות לכיש
אורט
הצפרות
עד הקרקעית
45
55
46
שקיפות סקי (ס"מ)
6.3
5.4
5.2
9.6
עכירות ()NTU
2.8
3.0
2.5
2.8
צח"ב – ( BODמג"ל)
5
15
>5
12
 TSSב 105-מ"צ (מג"ל)
>5
>5
>5
>5
 TSSב 550-מ"צ (מג"ל)
2.9
1.3
3.1
2.7
חנקן כללי כ( N-מג"ל)
2.8
1.0
3.0
2.7
חנקן קלדהל (מג"ל)
1.4
0.3
1.6
1.3
חנקן אורגני (מג"ל)
1.4
0.48
1.4
1.4
אמוניה ()NH4-N
0.04
0.29
0.04
0.04
ניטריט (מג"ל)
>0.2
>0.2
>0.2
>0.2
ניטראט ()NO3-N
0.97
0.4
0.92
1.3
זרחן כללי כ( P-מג"ל)
--------כלורופיל ( aמקג"ל)
360
12,000
560
40
קולי צואתי (יח' ל 100-מ"ל)

1.1.1

השפך
13:00
25.4
31.0
50.7
4.16
7.76
השפך
60
6.0
2.9
8
>5
3.0
2.9
1.7
1.2
0.06
>0.2
0.92
--90

מליחות

ערכי המוליכות החשמלית שנמדדו בארבעת תחנות הדיגום בתחילת אפריל  2016נעו בין  20.9ל-
 25.4מיליסימנס/ס"מ .בהשוואה למדידות שנעשו בחודש אפריל בין השנים  ,2016-2006תוצאות
המוליכות החשמלית בדיגום הנוכחי גבוהות מאד .בדיקה של התוצאות שנמדדו בחודש אפריל
בעשור האחרון ,מצביעה על כך שרק ב 2013-נמדדו ערכי מוליכות גבוהים יותר .לשינויים במליחות
ישנה השפעה משמעותית על עושר והרכב חברת חסרי החוליות בגופי מים.
בחינה של ערכי המוליכות החשמלית במעבר מתקופת החורף לאביב בין השנים  2016-2006מצביע על
מגמה ברורה של עליה רציפה במליחות מי הנחל במהלך החודשים מרץ עד מאי ,כשהקפיצה הגדולה
בערכים מתרחשת לרוב בין מרץ לאפריל ולאחר מכן העלייה מתונה יותר (טבלה .)2
טבלה  .1ניתוח ערכי מוליכות חשמלית ( mS/cmב 25-מ"צ) שנמדדו ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה
אשדוד-חבל יבנה בין השנים  2016 – 2006במעבר מתקופת החורף לאביב .התחנה שמייצגת את מצב הנחל
היא חוות לכיש שמרוחקת משפך הנחל לים.

מרץ

אפריל

מאי

מספר דגימות

10

11

11

ממוצע גיאומטרי

5.1

14.9

21.6

4

חציון

2.1

13.4

20.0

מינימום

0.6

1.4

2.7

מקסימום

27.7

40.8

38.0

סטית תקן

8.2

11.6

10.2

במחזור המליחות השנתי במורד נחל לכיש ,ההמתקה וההמלחה משתנים בהתאם לכמות המשקעים
באזור ,למספר אירועי הגשם ופיזורם ולמבנה הקרקע המאפשר חלחול מהיר של מי הגשמים וחדירה
של המים לנחל מאופק שעון של מי תהום .תקופה של עצירת גשמים או ירידה משמעותית בכמותם,
מפחיתה מאד את החדירה של מי התהום לנחל ,וכשאין תוספת של מים מתוקים ההשפעה של מי
הים על מליחות הנחל הולכת וגוברת .אומנם תופעת המלחת הנחל מתרחשת במהלך החודשים מרץ
עד מא י ,אך התקופה הספציפית בה מתרחשים השינויים המשמעותיים משתנה משנה אחת לאחרת.
העלייה הגדולה במליחות שנמדדה בתחילת אפריל  2016מפתיעה במידה מסוימת ,מכיוון שעונת
הגשמים  2015/16באזור אשדוד הייתה גבוהה מהממוצע הרב-שנתי ובחודש מרץ עדיין ירדו
משקעים.
בתחנות "חוות לכיש" ו"גשר אורט" נמדדה ביום הניטור מוליכות חשמלית נמוכה יותר לעומת
תחנות "פארק הצפרות" ו"השפך" (טבלה  .)1לאור מידע שנאסף בנחל בעבר ,תוצאות אלה תואמות
את הצפוי .באזור "חוות לכיש" ישנה זרימה גדולה יותר של מי תהום שעונים אל הנחל שמפחיתה
את המליחות בקטע זה .גם דרך החיבור של "נקז בזק" במעלה "גשר אורט" זורמים לנחל על בסיס
קבוע מי תהום מתוקים שמשפיעים על המליחות .לעומת זאת ,בתחנת "השפך" המוליכות
החשמלית שנמדדה הייתה גבוהה משמעותית בהשוואה ליתר תחנות הדיגום (טבלה  ,)1כנראה עקב
הקרבה לים ותנועת גאות אל מעלה הנחל.

1.1.1

חמצן מומס ועומס אורגני

בניגוד לתוצאות שנמדדו בניטורים קודמים ,בניטור הנוכחי ריכוזי החמצן המומס שנמדדו משעות
הבוקר ועד הצהריים לא הלכו ועלו מכיוון תחנות מעלה הנחל אל התחנות במורד (טבלה .)1
הריכוזים הנמוכים ביותר נמדדו דווקא בין  10:00ל 12:00-בתחנות "פארק הצפרות" ו"גשר אורט"
( >20%רווית חמצן).
במהלך שני האירועים הגדולים של הזרמת ביוב לנחל שהתרחשו בין ספטמבר  2015לפברואר 2016
נעשו מדידות רבות של ריכוז החמצן המומס בתחנות השונות (אלרון ;2016 ,נתוני איגוד ערים
לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה) .במהלך החודשים הללו נמצא שריכוזי החמצן בנחל ירדו בצורה
דרסטית ונעו במרבית הזמן בין  3-1מ"ג/ליטר בלבד ,כשהריכוזים הנמוכים ביותר נמדדו בדר"כ
בשעות הבוקר .הירידה נגרמה עקב פירוק החומר האורגני הרב בעמודת המים ובסדימנט ע"י
חיידקים אווירניים וצריכת החמצן שמתלווה לתהליך זה.
מעבר לכ ניסת כמויות גדולות של חומר אורגני לנחל מביוב גולמי ,הזרימות החורפיות גרמו לגריפה
של חומר אורגני רב ששקע והצטבר בקרקעית הנחל ,ולהכנסה של חומר אורגני נוסף ממעלה אגן
הניקוז .אומנם הזרימות מהמעלה דחפו את מי הנחל אל הים וגרמו לעלייה משמעותית בקצב
תחלופת המים ,אך באותה עת הערבול של עמודת המים שגרם לעליה זמנית בריכוז החמצן מחד,
5

הביא להרחפה של קרקעית הנחל המכילה חומר אורגני ועקב כך לירידות חמצן מחודשות ותנודתיות
יממתית לאורך כל תחנות המדידה בנחל.
לאור תוצאות הניטור הנוכחי נראה שאירועי הזיהום עדיין השפיעו במידה מסוימת על ריכוזי
החמצן בנחל גם לאחר החורף .עם זאת ,הזמן שחלף הביא לשיפור בריכוז החמצן המומס לאורך
היממה ,בעיקר בעמודת המים העליונה .אחת האינדיקציות לכך הם ערכי הצח"ב ( )BODשנמדדו
בניטור הנוכחי .ערכים אלה נעו בין  2.9 - 2.5מ"מ/ליטר (טבלה  )1והם מצביעים על ריכוז מועט של
חומר אורגני קל פירוק בעמודת המים המאפיין נחל נקי ללא עומס אורגני.
בניגוד למצב עמודת המים העליונה ,ככל שיורדים סמוך לקרקעית הנחל ריכוז החמצן המומס פוחת
באופן ניכר כתוצאה מהצטברות חומר אורגני .שתי המדידות שבוצעו בנחל בעומקים שונים של עמוד
המים סמוך לגדה (אוקטובר ונובמבר  )2015הצביעו על ירידה משמעותית בריכוז החמצן בעומק של
 40-30ס"מ (איורים  2ו .)3-ידוע מהספרות שריכוז החמצן בעמודת המים הולך ופוחת באופן טבעי
ככל שמתקרבים לקרקעית הנחל .ירידה של לפחות  3מ"ג/ליטר בריכוז החמצן המומס בין שטח פני
המים לקרקעית הינה תופעה שכיחה ( .)USEPA, 1986; ODEQ, 1995תופעה זו יכולה להתעצם
שריכוז החומר האורגני באזור הקרקעית עולה עקב זיהום שמקורו בביוב .ריכוזים נמוכים מ30% -
רוויה מצביעים על עקת חמצן שמחמירה מתחת ל 10%-רוויה וגורמת לפגיעה במינים רגישים
ועמידים למחצה של חסרי חוליות.
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איורים  2ו .3-ריכוז החמצן המומס בעומקים שונים סמוך לגדת הנחל בתחנת "חוות לכיש" ב15.10.15-
(איור ימני) ו( 26.11.15-איור שמאלי) .האיורים מתוך :אלרון (.)2016

מומלץ לחזור ולבצע מדידות חמצן מומס לא רק קרוב לפני המים אלא גם סמוך לקרקעית כדי לבחון
האם חלה השתפרות במצב החמצן בנחל בשנה האחרונה .הנכון ביותר הוא להציב בנחל מכשירי
מדידה שיודעים לאגור נתונים לאורך זמן .אם מכשירים אלה אינם זמינים אפשר להסתפק במדידה
מסירה או בעמידה בתוך הנחל בעומקים ידועים.

1.1.1

חומרי הזנה (חנקן וזרחן)

על פי התוצאות מדגימות שנאספו ביום הניטור עולה שריכוז החנקן הכללי בארבעת תחנות הנחל נע
בין  3.1 – 2.7מ"ג/ליטר (טבלה  .)1ריכוזים אלה נמוכים ודומים לערכים שנמדדו בנחל בעבר .מאידך,
חשוב לציין שלאחר אירוע פריצת הביוב בספטמבר  2015ושחרור הביוב המבוקר בפברואר ,2016
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ריכוזי החנקן הכללי שנמדדו ע"י האיגוד בנחל אחת לחודש עד מרץ  2016היו תנודתיים ונעו בין 2.5
ל 17.5-מ"ג/ליטר .מכאן שלזיהום הייתה השפעה ארוכת-טווח שנמשכה מספר חודשים עם כל
המשתמע מכך .על פי מדידות איגוד הערים החל באפריל ובמהלך קיץ  2016ריכוז החנקן הכללי
בתחנות הנחל פחת מאד ולא עלה על  4מ"ג/ליטר.
התוצאות המשמעותיות ביותר בניטור הנוכחי מבין חומרי ההזנה היו של האמוניה (1.4 - 1.2
מ"ג/ליטר; טבלה  .)1ריכוזים אלה גבוהים מהערכים המומלצים למערכת האקולוגית בנחל.
האמוניה היא מרכיב חשוב במעגל החנקן ומשמשת מקור משמעותי של חנקן זמין בסביבה.
חשיבותה הגדולה בבתי גידול לחים נובעת מהיותה תרכובת רעילה לאורגניזמים אקווטים (דגים,
חסרי חוליות) .בתמיסות מימיות קיים שיווי משקל בין אמוניה לא מיוננת ( )NH3ליון האמוניום
( )NH4+כשהפרקציה של האמוניה הלא מיוננת ידועה כרעילה הרבה יותר.
לאחר זיהום הנחל בספטמבר ופברואר נמדדו בתחנות הנחל בין אוקטובר  2015למרץ  2016ריכוזים
חורגים של אמוניה שנעו בין  10ל 14-מ"ג/ליטר ,כשהריכוז המחושב של הפרקציה הלא מיוננת
( )NH3מצביעה על ערכים שנעו בין  0.44ל 0.06 -מ"ג/ליטר .לאחר הניטור הנוכחי חלה ירידה
בריכוז האמוניה ובין מאי ליולי  2016לא נמדד באף תחנת דיגום ערך הגבוה מ 0.25-מ"ג/ליטר.
בארה"ב ההמלצה לקריטריון אקוטי וכרוני לאמוניה לא מיוננת ( )NH3במים מלוחים הוא  0.233ו-
 0.035מג"ל ,בהתאמה ( .)USEPA, 1989מכאן שריכוזי האמוניה שנמדדו בנחל בחודשים אלו חרגו
משני הערכים גם יחד במשך תקופות ארוכות .הקריטריון האקוטי ( )CMCשנקבע בארה"ב לערכי
סף לאמוניה במים מתוקים בהתאם לתנאי  pHוטמפרטורה ( ,)USEPA, 2013מצביע גם הוא על
חריגות שאירעו במדידות לאחר הזיהום.
ההשפעה הקטלנית של עומס אורגני גבוה וריכוז אמוניה חריג על חברת הדגים בנחל נראתה לכל
אורכו מהשפך ועד גשר בני ברית במהלך הימים שלאחר פריצת הביוב בספטמבר  .2015עשרות
אלפי דגים מתים צפו על פני המים ונסחפו לגדות הנחל ואל הים (תמונות  6ו .)7-הגם שלא התבצע
סקר דגים מסודר ,חודשים לאחר הזיהום לא נצפו דגים בנחל ולא נתפסו בדיגומי רשת פלנקטון
לאורך הגדות .אשר לחברת חסרי החוליות ברור שגם היא ספגה פגיעה קשה ,אולם קצב
ההתאוששות והאכלוס מחדש של הנחל ע"י מרבית הקבוצות הטקסונומיות גבוה יותר בהשוואה
לדגים .מבדיקות שנעשו בנחל באוקטובר  2016נמצא שכחודש לאחר הזיהום ,חברת חסרי החוליות
בכל התחנות שנבדקו אופיינה אך ורק בטקסונים ממחלקת החרקים .כחודשיים לאחר הזיהום כבר
דווח על הופעה של שלושה מיני סרטנים (בראשם דפניה רבה) ומין אחד של חילזון ריאה (בוענית
חדה) .מקור הסרטנים היה כנראה בביצי קיימא שנחו על קרקעית הנחל ובקעו עם הירידה במליחות
המים בתחילת החורף.
בדומה לריכוז החנקן הכללי והאמוניה ,גם הזרחן הכללי שנמדד בתחנות הנחל לאחר הזיהום היה
תנודתי וגבוה מהערכים שנמדדו בעבר ( 8 - 4מ"ג/ליטר) .בניטור הנוכחי ריכוזי הזרחן היו נמוכים
יותר ( 1.0 - 0.9מ"ג/ליטר) והמשיכו לרדת בחודשים מאי  -יולי .2016
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1.1.1

איכות מיקרוביאלית

ביוני  2014קיבלה עיריית אשדוד היתר זמני לשלוש שנים ממשרד הבריאות המאפשר הכנסת כלי שיט
לשימוש הציבור לנחל לכיש בכפוף לתכנית ניטור ובקרת איכות מים כפי שמופיעה בחוק העזר
העירוני .עיריית אשדוד באמצעות חברת "חופית חברה לפיתוח" (החברה העירונית לפיתוח התיירות
באשדוד) מקדמת את פתיחת נחל לכיש לשיט ציבורי מסודר החל מאפריל .2017
איגוד הערים בודק בקביעות את מצב הקולי הצואתי בנחל אחת לשבוע בחמש תחנות שונות (כולל
"גשר הרצל") .חוק העזר העירוני באשדוד 1דורש שלא יהיו יותר מ 1,000-חיידקי קולי צואתי ב100 -
מ"ל מים ב 80%-מהבדיקות ,ושלא יהיו יותר מ 10,000 -חיידקי קולי צואתי ב 100-מ"ל מים,
בבדיקה יחידה כלשהי .לאחר הזיהום בספטמבר  2015ובמהלך חורף  2015/16נמדדו בנחל חריגות
רבות בריכוז הקולי הצואתי שהאחרונה שבהן הייתה בסוף אפריל  .2016לעומת זאת ,במהלך כל
הקיץ עד ספטמבר  2016לא נמדדו חריגות כלל.
ביום בו נערך הניטור ההידרו-ביולוגי ( )06.04.16ריכוז חיידקי הקולי הצואתי בתחנות המדידה לאורך
הנחל היה תקין ולא עלה על  560יחידות ל 100-מ"ל ,אך לעומת זאת בנקז בזק ריכוז נמדדו 12,000
יחידות ל 100-מ"ל (טבלהשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .)1 .חריגה זו לוותה גם בריח קל של ביוב
ביציאה מהנקז שהעיד על כניסה של זיהום אורגני .התוצאות התקינות במהלך הקיץ מצביעות על
הצלחתן של תחנות האיסוף הקיציות שהקימה עיריית אשדוד למנוע כניסת מזהמים לנחל ממערכת
הניקוז העירונית .עם זאת ,באוקטובר  2016במהלך החגים נמדדו ריכוזים חורגים שמקורם בחדירת
זיהום לנחל מנקז בזק.
בהתאם לחוק העזר העירוני חריגות בבדיקות השבועיות מעל לערך של  10,000קולי צואתי ב100-
מ"ל מים ,יגרמו לאיסור פעילות שיט בנחל עד לאיתור התקלה .בעתיד ,מקרים תכופים של הפסקת
השייט יכולים לגרום לפגיעה בתדמית העירייה ולאיבוד האימון של הציבור בתהליך שיקום הנחל.
פעילות השייט מחייבת את העירייה להמשיך להשקיע משאבים ולחזק את מערך המניעה והבקרה
של כניסת מזהמים לנחל .מניעה זו תפעל בהכרח גם להגנתה של המערכת האקולוגית האקווטית
בנחל .הגורם המרכזי לכניסת זיהומים שבו יש צורך דחוף לטפל הוא נקז בזק .מומלץ לבצע סקר
מקיף לאורך הנקז ,לאתר נקודות חיבור בעיר מהם יכול לזלוג ביוב או תשטיפים אל הנקז ,להחליט
היכן יש להקים תחנות איסוף קיציות נוספות ,לקדם את הקמתן של תחנות אלה ולתכנן מחדש את
אזור היציאה מנקז בזק כדי לאפשר טיפול טוב הרבה יותר בזיהומים קטנים ובינוניים שזורמים
לנחל .חשוב להזכיר שבפברואר  2016חיבר תאגיד יובלים אשדוד קו סניקה חדש  40צול במטרה
לגבות את קו הביוב הראשי .קו זה אמור בסופו של דבר להגיע עד למכון טיהור שפכים והקמתו
אמורה לצמצמם במידה ניכרת את הסיכון הפוטנציאלי של הזרמת ביוב לנחל לכיש בשל תקלות בקו
הביוב הראשי.

 1חוק עזר לאשדוד (הסדרת השימוש בנחל לכיש לצורכי שיט) ,התשע"ב2012-
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 2.1חברת חסרי חוליות גדולים (חח"ג)
1.1.1

הרכב חברת חסרי החוליות

בסה"כ בכל התחנות שנדגמו בניטור באפריל  2016נמצאו  16טקסונים של חסרי חוליות .ללא תחנת
"נקז בזק" ,מספר הטקסונים בארבעת התחנות לאורך נחל לכיש עומד על  15טקסונים .רשימת
הטקסונים של חסרי החוליות שנמצאו בתחנות השונות מוצגות בטבלה .3
טבלה  .2עושר ושפיעות יחסית של חסרי חוליות בתחנות הדיגום בנחל לכיש .הטקסונים מופיעים בשמם
המדעי והעברי .מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית = 1 :פרטים בודדים;  = 2עשרות;  = 3מאות; = 4
אלפים ויותר.
שפך

גשר
אורט

נקז
בזק

2
1
1
1

פארק
הצפרות

חוות
לכיש

4

3
1
1

1

1
1
1
2

1
1
3

1
1

1

1

1
1

7

10

1
1
1

1
3

2

1
2

2

2

1
2

1
1
2

7

10

שם עברי
שלשול הצינורות
בוענית חדה
צידפונית
סרטן איזופוד
שטצד
שפרירית שטוחת רגל
תלומית
ימשוש ,כירונומוס
ימשוש
כולכית
יבחוש
אסטרטיוניים
זבובחופיים
שחיינית
חובבת מים
חובבת מים

טקסון
Naididae, Tubifex tubifex
Physidae, Physella (Acutiana) acuta
Ostracoda, Unidentified sp.
Cirolanidae, Eurydice sp.
Gammaridae, Echinogammarus foxi
Platycnemididae, Platycnemis dealbata
Corixidae, Sigara sp.
Chironomidae, Chironominae, Chironomus sp.
Chironomidae, Chironominae, Cladopelma sp.
Culicidae, Culex sp.
Ceratopogonidae, Bezzia sp.
Stratiomyidae, Unidentified sp.
)Ephydridae, Ephydra sp. (larvae+pupae
)Dytiscidae, Bidessus nasutus )adult
)Hydrophilidae, Berosus bispina )adult+larvae
)Hydrophilidae, Accophilus hyalinus (adult

 - 16עושר המינים )(Taxa richness

מבין חסרי החוליות נמצא טקסון אחד מתת-מחלקת תולעים דל-זיפיות; מין אחד של חלזון ריאה
(בוענית חדה  ;)Haita acuta -שלושה טקסונים ממחלקת הסרטנים;  11טקסונים ממחלקת החרקים
הכוללים נציג אחד מסדרת השפיראים ,אחד מסדרת הפשפשאים ,שישה מסדרת הזבובאים ושלושה
נציגים מסדרת החיפושיות.
סה"כ נמצאו בכל אחת מארבע התחנות שנדגמו לאורך הנחל בין  7ל 10-טקסונים של חסרי חוליות,
בעוד שבתחנת "נקז בזק" נמצאו  2טקסונים בלבד (טבלה  ,5איור  .)4תחנת "המעגנה" שבעבר נמצא
בה עושר טקסונים גדול (אלרון וינאי ;2013 ,אלרון ,)2015 ,הייתה יבשה ולכן לא נכללה בניטור.
בדומה לממצאי עבר ,גם בניטור הנוכחי מספר הנציגים הגדול ביותר שנמצא היה ממחלקת החרקים
( 12טקסונים) ולאחר מכן מתת-מערכת הסרטנאים ( 3טקסונים).
זחלי ימשושים ( )Chironomidaeושלשול הצינורות ( )Tubifex tubifexנמצאו בדיגום הנוכחי
בשפיעות גדולה בכמה מתחנות הדיגום (טבלה  .)3השלשול זהו מין שמתקיים בעיקר בסדימנט
בנחלים ואגמים ונחשב טולרנטי לשינויי טמפרטורה ,מליחות וחמצן מומס (.)Chapman et al., 1982
מינים במשפחה זו מתקיימים בנחלים מזוהמים בביוב בסביבות מעוטות חמצן .הם יכולים לאכלס
9

מגוון רחב של איכויות מים אולם דווקא תנאים של זיהום קשה בנחל מטיבים איתם ומאפשרים להם
לפתח אוכלוסיות גדולות ( .)Smith, 2001אירועי הזיהום שהתרחשו בנחל בחודשים שקדמו לניטור
גרמו לעלייה בריכוז החומר האורגני הפריק בנחל ולתנאים היפוקסיים בעמודת המים ובעיקר
בקרקעית .נראה שהזמינות הגבוהה של חומר אורגני ששקע לקרקעית ,תחרות נמוכה והיעדר טורפים
משמעותיים כתוצאה מהזיהום ,האיצו את אכלוס הסדימנט ע"י שלשול הצינורות וזחלי הימשושים.
לאחר שכמות החומר האורגני בנחל תמשיך לרדת וריכוז החמצן המומס בכל עמודת המים והסדימנט
תלך ותגדל ,צפוי שתחול החלמה הדרגתית של חברת חסרי החוליות .השפיעות של מינים טולרנטים

12
10
10

9

8

7

6

4

7

7

7

7

5

5 5

5 5

4

4

2
2

2 2

1

2

1

0

תפחת ומינים נוספים המייצגים מים נקיים יותר יופיעו מחדש.
איור  .4מספר הטקסונים של חסרי חוליות אקווטים שנמצאו בכל אחת מתחנות הדיגום במורד נחל לכיש
בניטורים הבאים :אפריל  ,2013ינואר  ,2014אוקטובר  2014ואפריל  .2016מכיוון שבניטור הנוכחי
"המעגנה" הייתה יבשה ,תחנה זו לא מופיעה באיור.

הטקסון היחיד באסופה שמקורו ימי היה סרטן מהסוג ( Eurydice sp.כנראה המין Eurydice
 )affinisהמשתייך לסדרת השווה-רגלאים ( .)Isopodaסרטן זה נובר בחול באזור הכרית 2בחופים
חוליים ( )Jones and Naylor, 1967; Dexter, 1986/7ונפוץ בים התיכון ובצפון-מזרח האוקיאנוס
האטלנטי .משום שבחלק ממחזור חייו הוא מתקיים בתוך החול קשה למצוא אותו במדיום זה אלא
אם מרחיפים את הקרקע או מסננים אותה .בנחל לכיש הסרטן נמצא בתחנת "גשר אורט" כ 800-מ'
במעלה הנחל מקו החוף .ככל הידוע לא דווח קודם לכן בישראל על זיהוי של מין זה בשפכי נחלים או
בקטעי נחל הקרובים לקו החוף (לירון גורן  -מידע בע"פ).
בניגוד לממצאי הניטור שנערך בחורף  ,2013/14לא נמצאו בנחל בניטור הנוכחי מיני זואופלנקטון
המשתייכים לקבוצת הסרטנים המסננים ( .)Branchiopodaקבוצה זו נעדרה גם ממצאי הניטור
 2האזור בחוף הים שתחום בין קו המים העליון במהלך הגאות והקו התחתון בעת השפל.
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באפריל ( 2013אלרון וינאי .)2013 ,בשני הניטורים שנערכו באפריל מליחות הנחל הייתה גבוהה מדי
לקיומם ( 20,000מיקרוסימנס< ) .הופעתם של מינים אלה בנחל מתחילה בסביבות נובמבר  -דצמבר
עם הירידה הדרסטית במליחות המים והיעלמותם מתרחשת במהלך החודשים פברואר  -מרץ
שהטמפרטורות והמליחות עולים .הבנת טווח המליחות שגורם לסיום השלב הפלגי במחזור חייהם,
מחייב ביצוע של מספר ניטורים עוקבים במהלך המעבר מתקופת החורף לאביב.

1.1.1

עושר ושפיעות הטקסונים

עושר הטקסונים של חסרי חוליות שנמצא בניטור אפריל  2016בארבעת התחנות לאורך הנחל ללא
"נקז בזק" כלל  15טקסונים .לשם השוואה ,בסקרים קודמים באותן התחנות (מאי  ,2007אוקטובר
 ,2007נובמבר  ,2007אוגוסט  ,2010אפריל  ,2013ינואר  ,2014אוקטובר  )2014נמצאו ,14 ,12 ,6 ,15
 10 ,15ו 7-טקסונים ,בהתאמה (גזית והרשקוביץ ;2008 ,גזית וחובריו  ;2010אלרון ;2013 ,אלרון,
 ;2014אלרון .)2015 ,לאור זאת ,ניתן לסכם שמספר הטקסונים הכללי שזוהה בניטור הנוכחי נחשב
גבוה בהשוואה לניטורים קודמים שנערכו בעשור האחרון ,אך אינו חריג .זאת ועוד ,למעט תחנת
"פארק הצפרות" בכל תחנות הדיגום האחרות מספר הטקסונים שנמצאו היה גבוה יותר בהשוואה
לשלושת הניטורים הקודמים שבוצעו בשנים ( 2014-2013איור .)3
עושר המינים הכללי בנחל ובכל אחת מתחנות הדיגום בנפרד יחד עם הרכב החברה מצביעים על
התאוששות של חברת חסרי החוליות מאירועי הזיהום הקשים והופעה מחודשת של חברה מגוונת
יחסית הדומה לניטורים קודמים ,וכוללת גם טקסונים שאינם משתייכים למחלקת החרקים .חשוב
לציין ,שבניטור שבוצע זמן קצר אחרי אירוע הזיהום בספטמבר  2015נמצאו בכל התחנות שנבדקו אך
ורק טקסונים ממחלקת החרקים (אלרון .)2016 ,אין זה מפתיע מכיוון שלמרביתם שלב בוגר מעופף
ונייד ,המאפשר להם לעבור במהירות ממקווה מים אחד למשנהו ולאכלס במהירות גוף מים לאחר
אירוע זיהום .מאידך ,חשוב לזכור שבדומה לממצאים בעבר ,מרבית חסרי החוליות שנמצאו
באסופה נחשבים טולרנטיים למדי למים באיכות בינונית עד נמוכה ומספר מינים נושמי זימים
הרגישים לריכוזי חמצן נמוכים זניח.
בניגוד לממצאים קודמים ,בניטור הנוכחי נמצאו מספר טקסונים בכמה תחנות הדיגום בשפיעות
גבוהה שכללה עשרות ומאות פרטים בדגימה  -שלשול הצינורות ,ימשוש מהסוג ,Cladopelma
יבחוש מהסוג  Bezziaוחיפושית חובבת מים מהסוג  .Berosusכפי שאפשר לראות בטבלה  4שני
הטקסונים הראשונים נחשבים עמידים מאד לזיהום אורגני ,ושני האחרונים עמידים למחצה .מכאן
ששפיעותם הגדולה ,בוודאי של שלשול הצינורות והימשוש ,מהווה סמן לתנאים שכוללים זמינות
גבוהה של חומר אורגני אותו הם מלקטים מהמצע .לחץ הטריפה הנמוך עקב היעלמותם מהנחל של
הדגים הנמצאים בראש פירמידת המזון תרם גם הוא לשגשוגם של טקסונים אלו (ראה פירוט בסעיף
.)4.3.3
טבלה  .4ערכי עמידות לטקסונים שנמצאו בנחל בשפיעות גבוהה .הערכים נעים בין  0לטקסונים רגישים
מאד לזיהום אורגני ועד  10לטקסונים עמידים מאד.
Taxa
Tolerance
Feeding Habit
Reference
10
Naididae, Tubifex sp.
collector-gatherer
Bode et al., 1996
9
collector-gatherer
Bode et al., 1996
Chironomidae, Cladopelma sp.
6
Ceratopogonidae, Bezzia sp.
predator
Bode et al., 1996
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Bode et al., 2002

5

collector-gatherer

Hydrophilidae, Berosus sp.

 הערכים מבוססים על  )1987( Hilsenhoffוהתאמות מאוחרות יותר של  ,)2002 ,1996( Bode et alמסוכם ע"י
 .)2002( Mandavilleלמרות השוני בין האזור הגיאוגרפי אליו מתייחסים הנתונים ,הערכים מהווים קירוב טוב
לעמידותם של טקסונים זהים או קרובים המתקיימים בנחלי חוף בישראל.

למרות ההשפעות המאוחרות של אירועי הזיהום ,מעניין לציין ששלושת הניטורים שבהם נמצא
מספר הטקסונים הגבוה ביותר במורד נחל לכיש נערכו בתקופת האביב (אפריל  -מאי) .תוצאות אלה
תואמות את העיקרון שבמערכות נחלים ים-תיכוניים בסוף האביב ותחילת הקיץ כאשר
הטמפרטורות גבוהות יותר ,תנאי הזרימה מתונים וישנה זמינות גדולה של בתי גידול ,נוצרים תנאים
מיטביים לאכלוס ,גדילה ורבייה ,ולכן שפיעות הביוטה צפויה להיות גבוהה יותר ( Gasith and Resh,
.)1999

1.1.1

השפעת הפגיעה בחברת הדגים

במהלך הניטור הנוכחי ובבדיקות קודמות שנעשו קודם לכן באוקטובר ונובמבר  2015לא נמצאו
דגים בדיגומי רשת שנעשו בתחנות הדיגום (אלרון .)2016 ,הפגיעה הקשה בחברת הדגים נגרמה
לאחר הזיהום האורגני הכבד בספטמבר  2015וגרמה לתמותה מסיבית של פרטים לאורך הנחל
(תמונות  6ו .)7-עם זאת ,חשוב להדגיש שלמרות ההנחיה של המשרד להגנת הסביבה לתאגיד יובלים
אשדוד לבצע בין שאר פעולות הניטור גם סקר דגים מקצועי ,סקר זה לא בוצע במהלך החודשים
לאחר אירוע הזיהום .ביצוע סקר דגים ייעודי היה יכול לספק מידע חשוב ומייצג מצב חברת הדגים
בנחל והתחדשותה לאחר הזיהום ע"י רבייה או באמצעות כניסה של פרטים מהים דרך השפך.
להבדיל ,הממצאים מהניטורים ההידרו-ביולוגים אינם מייצגים את מצב הדגים בכלל הנחל ,אלא
נותנים בעיקר מידע אקראי על מצב הדגים לאורך הגדות בכמה מהנקודות שנדגמו.
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תמונות  6ו :7-תמותת דגים מסיבית לאורך מורד נחל לכיש .התמונות צולמו בסוף ספטמבר  ,2015ימים
ספורים לאחר הפיצוץ בקו הביוב והזרמת השפכים לנחל דרך "נקז בזק" .בתמונה הימנית נראים בעיקר
דגים מהסוג קיפון ובתמונה השמאלית בולט פרט של צלופח אירופאי.

דג הגמבוזיה בולט בהשוואה למיני דגים אחרים שאכלסו את הנחל לפני הזיהום מכוון שאינו מין
מקומי אלא דג פולש שהוכנס ע"י האדם .השפעתו השלילית על חברת חסרי החוליות בנחל פורטה
בהרחבה בדו"חות קודמים (גזית והרשקוביץ ;2008 ,אלרון .)2015 ,כל הסימנים עד עתה מצביעים
על כך שהאירוע בספטמבר  2015גרם להשמדה של אוכלוסיית הגמבוזיה בנחל או לפחות צמצם
אותה לכמות קטנה מאד של פרטים.
אירוע מסוג זה תועד היטב בסוף אוקטובר ( 2007גזית והרשקוביץ .)2008 ,זמן קצר לאחר שנערך
ניטור הידרו-ביולוגי בנחל ,התרחש אירוע חריג של גלישת שפכים גולמיים לנחל לכיש .בעקבותיו
השתנו התנאים בנחל באופן קיצוני ונגרמה תמותה מסיבית של דגים .כשלושה שבועות לאחר מכן
בוצע ניטור נוסף ,ולמרות איכות המים הנמוכה בעטיה של התקלה דווח על עושר מינים ושפיעות
פרטים גבוה יותר בכל התחנות בהשוואה לניטור הקודם .לדעת המחברים הסיבה לעלייה במדדים
אלה נבעה מהפגיעה באוכלוסיית הגמבוזיה עקב הזיהום מהשפכים הגולמיים .לאחר אותו אירוע
הוכנסו שוב ע"י איגוד הערים דגי גמבוזיה לנחל כדי לחדש את האוכלוסייה במטרה להתמודד עם
מפגעי יתושים.
הקשר בין הפגיעה הקשה באוכלוסיית הגמבוזיה ששינתה את כל יחסי טורף-נטרף במערכת הנחל
והעלייה במדדים הביולוגים נכון גם לאירועי הזיהום האחרונים .לשם השוואה ,בניטור הביולוגי
שבוצע במורד נחל לכיש באוקטובר  2014נמצאה שפיעות גבוהה של גמבוזיות בכל ארבע התחנות
בנחל (אלרון .)2015 ,לחץ הטריפה על חסרי החוליות היה גבוה מאד ובהתאם עושר מיני חסרי
החוליות והשפיעות היו נמוכים .מאידך ,בניטור הנוכחי למרות הזיהום שפגע בנחל בחודשים שקדמו
לדיגום ,הממצאים הביולוגים הצביעו על התאוששות של חברת חסרי החוליות שבאה לידי ביטוי
בעושר מינים גבוה יחסית בהשוואה לניטורי עבר ועליה בשפיעות הפרטים של מספר טקסונים
ספציפיים.
למרו ת השיפור באיכות המים לאורך השנים החסם המרכזי להתפתחות חברה מגוונת יחסית של
חסרי חוליות נותרה אוכלוסיית הגמבוזיה .הפגיעה באוכלוסייתה באירוע הזיהום בספטמבר ,2015
אולי עד כדי היעלמותה מהנחל ,מהווה הזדמנות שאין להחמיצה .השיפור הכללי באיכות המים
בנחל לכיש בעשור האחרון מאפשר את קיומה של מערכת אקולוגית המכילה טורפים טבעיים כמו
דגים וחרקי מים שונים המווסתים באופן טבעי את כמות היתושים לרמה שאינה מהווה מפגע לאדם.
פתיחת המעבר בין הנחל לים באמצע דצמבר ( 2015תמונה  )5ועדויות של דייגים מצביעות על כל
שהנחל אוכלס מחדש בדגים שהתקיימו בו קודם לזיהום .אוכלוסיות הדגים המתחדשות מהוות
ווסת חשוב למניעת התפתחות יתושים בנחל ,ומהוות תחליף מספק לדג הגמבוזיה .חיזוק לכך ניתן
לשאוב מקיץ  2016שבמהלכו לא דווח ע"י עיריית אשדוד על מפגעי יתושים חריגים בנחל.
ההמלצה היא לא להכניס לנחל בעתיד גמבוזיות לפני שמבוצעים מספר ניטורים עוקבים
המצביעים על התפתחות מסיבית של זחלי יתושים עוקצים ודיון במצב עם הגורמים הרלוונטיים.
כמו כן ,מומלץ לעקוב בתצפיות וניטורים בהמשך ולבחון האם ישנם סימנים המעידים על
התאוששות טבעית של אוכלוסיית הגמבוזיה.
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1.1.1

חולייתנים נלווים

כאמור ,לא נמצאו בדיגום דגים בנחל ,אך נמצאו עדויות לנוכחות שני חולייתנים  -צב ביצה וצפרדע
נחלים (טבלה  .)5הפרט של צב הביצה שנמצאה בתחנת "השפך" היה ללא רוח חיים (תמונה .)8
טבלה  .5חולייתנים שנצפו במהלך הסקר בתחנות הדיגום בנחל לכיש .הטקסונים מופיעים בשמם המדעי
והעברי .מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית = 1 :פרטים בודדים;  = 2עשרות;  = 3מאות.
שפך

אורט

1
1

1

נקז
בזק
-

פארק
הצפרות
-

המעגנה
-

חוות
לכיש
-

שם עברי

שם מדעי

צב ביצה
צפרדע נחלים

Mauremys caspica
Pelophylax bedriagae

תמונה  .8פרט מת של צב ביצה שנמצא בתחנת "השפך" (צילום :אלדד אלרון.)06.04.16 ,

1.1.1

סיכום מצב בריאות הנחל

עושר הטקסונים של חסרי חוליות שנמצא בניטור בארבעת התחנות לאורך הנחל הוא מהגבוהים
שנמצאו בנחל מאז החלו הניטורים הביולוגים .מתוכם רק טקסון אחד מקורו ימי .מבין חסרי
החוליות שפיעות הפרטים של כמה מהטקסונים בתחנות הנחל הייתה גבוהה וכללה עשרות עד מאות
פרטים (טבלה  .)3להרחבה ראה סעיף .4.3.2
על פי מדד עושר הטקסונים הרגישים נמצאו טקסונים רגישים בתחנה אחת בלבד (שפרירית
מהמשפחה  Platycnemididaeוזחל חיפושית חובבת מים מהסוג  .)Berosusעם זאת ,ניתן למנות
טקסונים נוספים בעלי עמידות חלקית שנמצאו בתחנות נוספות ביניהם השטצד Echinogammarus
 ,foxiהאיזופוד הימי  Eurydice sp.ופרטים בוגרים של מיני חיפושיות חובבות מים ושחייניות.
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באופן כללי ,על פי המדדים האקולוגים שנבדקו בניטור הנוכחי מצב המערכת האקווטית בנחל טוב
יותר מזה שנמצא בעת שבוצעו הניטורים באפריל  ,2013ינואר  2014ואוקטובר  .2014כפי שתואר
בפירוט בסעיף  ,4.3.3נראה שהסיבה המרכזית לעלייה במדדים של בריאות מערכת הנחל היא
הירידה הגדולה בלחץ הטריפה על חסרי החוליות עקב הפגיעה באוכלוסיית הגמבוזיה .בנוסף
אפשר לציין את הזמינות הגבוהה של חומר אורגני בסדימנט הנחל שמאפשר לאחדים מהטקסונים
צמודי המצע לשגשג .מאידך ,יש לציין שבדומה לעבר חברת חסרי החוליות בכל התחנות שנבדקו
מאופיינת במיעוט של טקסונים רגישים נושמי זימים הנוטים לסבול יותר עקב הרעת תנאי בית
הגידול (עלייה בריכוז חומר אורגני ,ריכוזי חמצן נמוכים ,רעילות של מזהמים נוספים).
טבלה  .5תוצאות המדדים האקולוגים בתחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי .הציון הסופי משקלל את עושר
הטקסונים הכללי ,עושר הטקסונים הרגישים ,הערכת השפיעות היחסית ,הרכב החברה וחוות דעת
מומחה .הציון מחולק לסולם בן חמש קטגוריות ( - 1הערכה מזערית עד  - 5הערכה מרבית).
עושר טקסונים
עושר טקסונים
ניקוד סופי
תחנה
רגישים
כללי

חוות לכיש
פארק הצפרות
נקז בזק
גשר אורט
השפך

2
0
0
0
0

10
7
2
10
7

3
2
1
2
2

אחת השאלות המעניינות היא מהו מצבו האקולוגי של מורד נחל לכיש בהשוואה לשפכי נחלים
אחרים והאם הנחל משתקם? בישראל קיים מידע מועט על עושר והרכב המינים שמאכלסים את
שפכי הנחלים .לרוב זהו מקטע הנחל לגביו קיים המחסור הרב ביותר במידע הידרולוגי וביולוגי.
במורד נחל אלכסנדר שמליחות מימיו דומה לזו שנמדדה במורד נחל לכיש ,והוא חשוף לזיהום של
שפכים וקולחים שמקורם במעלה הנחל ,נמצאו בעבר  10טקסונים של חסרי חוליות (גזית
והרשקוביץ .)2008 ,בניטורים שנערכו בשנים האחרונות בנחל קישון ( )2015-2013באביב ובסתיו
וכללו גם שתי תחנות באזור האסטואר (גשר ההסתדרות וגשר יוליוס סימון) ,לא נמצאו מעל ל8-
טקסונים באף תחנה ,ובמרבית השנים מספר הטקסונים נע בין  0ל 6-בלבד .כמו כן ,שפיעות הפרטים
בתחנות הנ"ל הייתה נמוכה ולרוב לא עלתה על פרטים בודדים (אלרון ;2014 ,אלרון וינאי;2014 ,
אלרון וינאי2015 ,א; אלרון וינאי2015 ,ב; אלרון2016 ,א; אלרון2016 ,ב).
על פי המדדים האקולוגים הללו ,מצב מורד נחל לכיש אינו שונה במובהק ממצבם של לפחות שניים
מהאסטוארים של נחלי חוף אחרים ,ולעיתים אף טוב יותר .עם זאת ,אזור השפך בנחל אלכסנדר
ונחל קישון ,בדומה למרבית נחלי החוף בארץ ,זוהם וסובל מתהליכי אאוטרופיקציה .מכאן שבפועל
ההשוואה בין מורד נחל לכיש לשני שפכי נחלים אלה אינה מאפשרת לבחון מהו מצבה של חברת
חסרי החוליות באזור "פגוע" שעבר הפרה ושינוי ,כגון מורד נחל לכיש ,לאזור שמידת ההפרה
האנושית בו נמוכה עד אפסית.
הפערים בין המצאי של חסרי החוליות בנחל או שפך נחל "פגוע" למצב "הייחוס" או למצב ש"רמת
ההשפעה האנושית היא הנמוכה ביותר" ( ,)Least impacted streamsמוגדרים כפערים האקולוגיים
של הנחל .תהליך שיקום הנחל אמור להביא לצמצום הפערים האקולוגיים ,כלומר להביא לאכלוס
של הנחל במרבית הרכיבים הביולוגיים שהוגדרו לטיפוס נחל נתון זה .ככל שרמת השיקום תהיה
גבוהה יותר ,כך צפויים לחזור לנחל טקסונים רבים יותר ביניהם גם כאלה הנכללים ברשימת
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הטקסונים האינדיקטוריים .3באופן זה ,איכלוס של הנחל בטקסונים אינדיקטוריים יכול לשמש
כאמת מידה להצלחת השיקום .מאידך ,אין כיום בישראל רשימה של טקסונים אינדיקטורים
מוסכמת לאזור שפכי הנחלים (אסטואר) .היות שמכלול התנאים הסביבתיים בשפך הנחל שונה מאד
ממעלה הנחל ,בהכרח חברת חסרי החוליות המאכלסת אותו אינה זהה לחברה המאכלסת טיפוסי
נחלים אחרים .במורד נחל לכיש התנאים אף קיצוניים יותר מכיוון שבמרבית חודשי השנה אין
זרימה ממעלה אגן הניקוז אל אזור השפך.
בישראל מרבית הנחלים עברו פגיעה רב -מערכתית ולכן קיים קושי רב במציאת נחלי חוף המייצגים
מצב בלתי פגוע מבחינה מורפולוגית ,הידרולוגית ואקולוגית .קל וחומר זהו המצב לגבי אזור
האסטואר בנחלים אלה .זאת ועוד ,לא קיים כיום בישראל פרוטוקול אחיד ומוכר לניטור בריאות
נחלים שנבדק והוחלט לאמצו עבור טיפוסי הנחלים השונים .עם זאת ,נעשו ב 15-השנים האחרונות
מספר עבודות שמטרתן להתאים לישראל מודלים להערכת בריאות הנחל ומידת השיקום האקולוגי
שעבר בהסתמך על אסופת חסרי החוליות (הרשקוביץ ;2002 ,פרבר ,)2014 ,אך מודלים אלה לא
הותאמו עד היום לשפכי הנחלים השונים מאד באופיים ממעלה הנחלים ודורשים התייחסות
פרטנית.
לאחרונה ,הוקם באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים
"המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית" שתפקידו יהיה לפתח וליישם מתודולוגיה סטנדרטית לניטור
נחלים על פי המודל האירופאי בטיפוסי הנחלים השונים (.)WFD - Water framework Directive
יישום מתודולוגיה סטנדרטית בנחלי החוף אמורה לתת התייחסות גם למקטע של אזור השפך
(האסטואר) ,ולכן רצוי לעקוב אחר עבודתו (לדוגמה בשפך נחל הקישון) ולבחון האם ניתן יהיה
ליישם מתודולוגיה דומה גם במורד נחל לכיש .כמו כן ,בשלושת השנים האחרונות נערך מחקר
במרכז האקדמי רופין על שפך נחל אלכסנדר הבוחן את החשיבות היחסית של גורמי עקה שונים
לתפקוד המערכת האקולוגית של האסטואר ועל איכות המים בו .כהשוואה נבדק גם שפך נחל
תנינים ,שרמת הזיהום בו מתונה יחסית בהשוואה לאלכסנדר (גפני ועמיתיו .)2014 ,התוצאות
הביולוגיות ממחקר זה טרם התפרסמו .מומלץ לבחון בעתיד האם ניתן יהיה להשוות בין נתונים
ביולוגים ממורד נחל לכיש לשפך האלכסנדר והתנינים כדי לקבל פרספקטיבה טובה יותר על מצבו
האקולוגי ,ואף לנסות לשלב את נחל לכיש במחקר דומה.

 3אינדיקטורים ביולוגיים ( )Bioindicatorsהם טקסונים שתפקודם ,אוכלוסיותיהם או נוכחותם במקווי
המים משתנים עם השינוי במצב המערכת האקולוגית ()Li et al., 2010
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