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תודות
תודתנו לגד עופר וחנה שמעוני מאיגוד ערים לאיכות הסביבה חבל אשדוד-יבנה על סיוע
לוגיסטי ,העברת נתונים של איכות מים והערות לטיוטת הדו"ח.
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תקציר
 .0בתאריך  01.14.02בוצע ניטור ביולוגי של חסרי חוליות בשש תחנות נבחרות בקטע הנחל
שבתחום פארק לכיש-אשדוד .ארבע מהם לאורך הנחל עצמו – "חוות לכיש"" ,פארק
הצפרות"" ,גשר אורט" ו"השפך" ושתיים נוספות בגופי מים בעלי חשיבות למערכת
האקולוגית בסביבת הנחל – "נקז בזק" ו"המעגנה".
 .3מדידות המליחות לאורך השנים מצביעות על תופעה כללית של עליה במוליכות החשמלית
בין החודשים אפריל לאוקטובר (תקופה קיצית) וירידה בחודשים נובמבר עד מרץ (תקופה
חורפית) .תקופות המעבר אינן קבועות והשינוי במליחות יכול להתרחש חודש-חודשיים
מוקדם או מאוחר יותר .ערכי מוליכות חשמלית גבוהים בעונת החורף ,נמדדים לרוב
בתקופה של עצירת גשמים ,כשאין תוספת של מי מתוקים למאגר המים בנחל.
 .2תוצאות המוליכות החשמלית בניטור הנוכחי (כ 40-מיליסימנס/ס"מ) הן הגבוהות ביותר
שנמדדו עד היום בנחל .מכאן שהניטור התבצע בתנאים של מליחות קיצית גבוהה .לביצוע
של ניטור בנחל בתנאים של מליחות נמוכה מומלץ לבצעו בחודשים דצמבר – מרץ.
 .4מדידות החמצן המומס שבוצעו בשנים האחרונות מצביעות על ריכוזים נמוכים מ3 -
מ"ג/ליטר בקרוב ל 03% -מהבדיקות ,וריכוזים נמוכים מ 0 -מ"ג/ליטר ב 1% -מהן .למרות
שידוע שתנאי היפוקסיה מתרחשים בעיקר בקיץ ,לא נמצאה מגמה עונתית ברורה ,ומרבית
הריכוזים הנמוכים נמדדו בין ספטמבר לינואר .מהעבר השני של הסולם ,נמצא שבמעל ל-
 31%מהבדיקות ריכוזי החמצן היו גבוהים מ 01 -מ"ג/ליטר ,והנחל היה במצב של רוויה
יתר.
 .0מניתוח של מדידות  BODואמוניה שבוצעו בשנים האחרונות עולה שאין מגמה ברורה של
ירידה בריכוזים לאורך השנים .לעומת זאת ,ערכי הזרחן מצביעים על מגמה מסוימת של
ירידה .נראה שהסיבה לכך היא שהשפכים שגלשו לנחל בשנה האחרונה אופיינו בעומס
אורגני ואמוניה ופחות ע"י ריכוזי זרחן.
 .6בחינה של ריכוז כלורופיל  aשנמדד בנחל ושקיפות סקי בהשוואה להמלצות בינלאומיות
מצביעה על אאוטרופיקציה גבוהה בנחל וציון סביבתי שנע בין גרוע לבינוני .תנאים
אאוטרופים אלו דומים למדווח בסקרים קודמים ובהיבט זה לא חל שיפור במצב הנחל .ללא
הפחתה בריכוז הנוטריינטים (חנקן וזרחן) הגורמים לפריחת אצות וקצב ייצור ראשוני גבוה
במים ,תנאים אלו ימשיכו לשרור ולהעיב על מצב הנחל.
 .1בסה"כ בכל התחנות שנדגמו נמצאו  33טקסונים של חסרי חוליות .ללא תחנת "המעגנה"
שנדגמה השנה לראשונה ,וללא תחנת "נקז בזק" ,מספר הטקסונים בתחנות לאורך נחל
לכיש עומד על  00בלבד .ערך זה דומה לממצאים שדווחו בסקרים קודמים באותן התחנות
לאורך הנחל .כמו כן ,שפיעות הפרטים הנמוכה והרכב החברה קיבלו ציונים נמוכים בכל
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ארבעת התחנות לאורך הנחל .על פי הממצאים ניתן להסיק שבריאות הנחל נעה בין גרועה
לבינונית ולא חל שיפור במצבו האקולוגי.
 .8חברת חסרי החוליות בכל התחנות שנבדקו מאופיינת בעיקר בטקסונים בעלי יכולת ניידות
גבוהה ממחלקת החרקים שביכולתם לנטוש ולאכלס מחדש אתרים בלתי יציבים מבחינה
הידרולוגית .טקסונים אחרים (חלזונות  -בוענית חדה וביצנית אמריקאית ,והסרטנים
הירודים – דפניה רבה והצידפוניות) יכולים לשרוד תקופות ממושכות של יובש .לא נמצאו
כמעט טקסונים רגישים המנצלים לנשימה את החמצן המומס באמצעות זימי טרכאות.
 .0יש לזכור שהנחל מושפע מתנודתיות עונתית וריכוזים גבוהים של מליחות בחלק מהשנה
המשפיעים גם הם על עושר והרכב המינים היכולים להתקיים בנחל.
 .01רשימת המינים הפולשים שנמצאו בסקר כוללת את המסרקנית ( ,)Mnemiopsis leidyiשני
מינים של חלזונות ריאה  -בוענית חדה ( )Haitia acutaוביצנית אמריקאית
( )Pseudosuccinea columellaודג הגמבוזיה ,אשר על השפעתו השלילית על הנחל נכתב
בהרחבה בדו"חות קודמות.
 .00בתחנת "המעגנה" נמצא עושר הטקסונים הכללי הגבוה ביותר ,עושר הטקסונים הייחודיים
(בלעדיים לתחנה) הגבוה ביותר וכן השפיעות היחסית הגבוהה ביותר .המעגנה שהיא גוף
מים חפור ולא טבעי מוסיפה לפארק בית גידול אקווטי שונה מבית הגידול הקיים בנחל
לכיש ,המעשיר את החי בסביבת הנחל .מכיוון ש"נקז בזק" הוא כיום מקור המים הראשי
של "המעגנה" ,כל אירוע גלישה דרך הנקז של שפכים עירוניים באיכות נמוכה תפגע גם
באיכות המים במעגנה ותגרום לאי יציבות ופחיתה במערכת האקולוגית שהתפתחה באתר.
 .03מורד נחל לכיש דומה לגוף מים סגור למחצה שלו משטר זרימה ,הסעת מים ושיכוב
ספציפיים ,המשפיעים במידה רבה על איכות המים .בהשוואה לנחלי חוף אחרים בהם אזור
השפך לים נהנה מתחלופת מים המגיעים מהמעלה ,לאורך פרקי זמן ארוכים במהלך השנה,
נחל לכיש מקבל מהמעלה שיטפונות חורפיים בלבד וקצב תחלופת המים בו איטי יותר.
תחלופה איטית של המים מעלה את רגישות המערכת לזיהומים ,מפחיתה את יכולתה
להתמודד עם אירועים תקופתיים לאורך זמן ומגדילה את זמן ההתאוששות שלה .כדי להבין
טוב יותר את הדינמיקה של מערכת מורכבת וייחודית זו ,מומלץ לבחון ביצוע מדידות בנחל
אחר גרדיאנט החמצן המומס ,המליחות וחומרי ההזנה בעומקים שונים ,קביעה של מהירות
הזרם ומדידה של קבוע התחלופה .חלק ממדידות אלה ראוי שיתבצעו לאורך תקופות שונות
של השנה כדי לאפיין את השינויים שמתרחשים בשפך הנחל.
 .02בניגוד לניטורים ההידרו-ביולוגים שנערכו עד היום בשפך נחל לכיש ,השימוש בחסרי חוליות
גדולים כאינדיקטורים לאפיון המצב האקולוגי של שפכי הנחלים בעולם ,מתמקד במרבית
המקרים בקבוצה הבנטית ,הצמודה למצע הקרקעי ,ופחות באזור הפלגי .על קבוצה זו קיים
בסיס מידע גדול יותר ,כולל בשפכי נחלים ים-תיכוניים ברמות שונות של השפעה
אנטרוטפוגנית .לכן שימוש בחסרי חוליות צמודי מצע יחד עם חסרי החוליות בעמודת המים
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(מינים פלגים) תאפשר להשוות את המדדים והציינים שינוטרו במורד נחל לכיש לנחלים ים
תיכוניים אחרים ,ולהעריך בצורה מדויקת יותר מהו מצבו האקולוגי של הנחל.
 .04בעשור וחצי האחרונים חל שיפור משמעותי באיכות המים בנחל ,אולם המשך הגלשות של
מזהמים מעת לעת לא יאפשרו למערכת האקולוגית את המשך תהליך השיקום ויוסיפו
לגרום לחריגות תקופתיות בתוצאות הבקטריאליות .שיקום מתמשך של נחל לכיש מחייב
בראש ובראשונה מתן פתרון לבעיית אירועי הזיהום .המטרה המרכזית של כל הרשויות
העוסקות בניהול ,אכיפה ופיקוח בנחל לכיש היא מניעה מוחלטת של כניסת מזהמים לנחל.
בכדי להגיע ליעדים הרצויים מבחינת איכות מים על הרשויות להמשיך לאתר ולזהות את
המקורות הפוטנציאלים לאורך האפיק התורמים מעת לעת לזיהום ,לנטר אותם ולמצוא את
פתרונות הקצה הניהוליים והטכנולוגיים הספציפיים שימנעו את אירוע הזיהום הבא.
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1

רקע

בתאריך  01.14.02בוצע ניטור ביולוגי בשש תחנות נבחרות בקטע הנחל שבתחום פארק לכיש-אשדוד
על פי הזמנת איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה .מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב
האקולוגי של הנחל בתקופת האביב בהשוואה למצבו על פי נתוני סקרים קודמים .בהמשך לדיגום זה
מתוכנן להתבצע דיגום נוסף ,שטרם נקבע מועדו הסופי .סקירה מפורטת של מצב הנחל בעבר ובהווה
ניתן למצוא במסמכים אחרים (לדוגמה ,עיריית אשדוד.)3103 ,
בסביבה הימית שפכי נחלים ולגונות ניצבות בפני השפעות משמעותיות הכוללות שינויים פיזיים
וכימיים ,הרס בתי גידול ושינויים במגוון המינים .הסיבות לכך כוללות שינויים בייעוד הקרקע,
עבודות חפירה ,זיהומים ,ניצול לא מבוקר של המשאבים בשפך הנחל ,תיירות שאינה מנוהלת כיאות,
חדירה של מינים זרים ושינויי אקלים (.)Halpern et al., 2007
עקב היותו אזור בו הנהר פוגש את הים ,שפך הנחל אינו רק סביבה עם שונות ותנודתיות גבוהה,
אלא לעיתים קרובות גם המוקד של פעילות אנושית .פעילויות אנטרופוגניות יצרו שינויים
במאפיינים הפיזיים של שפכי נחלים עקב פעולות חפירה ,בנייה ,פיתוח נמלים ותעשייה ,כמו גם
פעילויות פנאי ונופש  .כמו כן ,איכות המים של סביבה זו מושפעת מהזרמה של מזהמים כגון שפכים
עירוניים ותעשייתיים .השפעות ביולוגיות גם הן חלק מהפעילויות של האדם – דיג של מינים
מסוימים והחדרה של מינים זרים המשפיעים על החי והצומח המקומיים במגוון של דרכים (טריפה,
תחרות על משאבים ,מחלות) .השפעה נוספת על שפכי נחלים נגרמת מפעילויות באגן הניקוז כגון
תפיסה של מקורות מים וכניסה של מזהמים מנגר חקלאי ופעילויות תעשייתיות ( Borja et al.,
 .)2012חלק משמעותי מההשפעות האנטרופוגניות הנ"ל מאפיינות גם את חלקו התחתון של נחל
לכיש.

2

צוות הדיגום

הדיגום בוצע ע"י חברת  DHV MEDבראשות ד"ר אלדד אלרון וזוהר ינאי .במקביל נערך באותו יום
דיגום פיסיקו-כימי וקולי צואתי ע"י גד עופר מאיגוד ערים אשדוד-חבל יבנה .זהו דיגום שגרתי
המתבצע לאורך תחנות קבועות בנחל בהתאם לתכנית שנתית .מרבית בדיקות המעבדה נעשו ע"י חנה
שמעוני מאיגוד ערים אשדוד-חבל יבנה והשאר ע"י מעבדת בקטוכם (קולי צואתי ,עכירות).

3

תחנות הדיגום

נדגמו ארבע תחנות לאורך נחל לכיש שכללו את "חוות לכיש"" ,פארק הצפרות" (בדו"חות עבר "גשר
עץ")" ,גשר אורט" ו"שפך הנחל" .כמו כן נבדקו האתרים" :המעגנה" ("הכִּ לְ יָה") הצמוד לגדת הנחל
הדרומית ו"נקז בזק" ("גשר העץ") לפני השפך לנחל .מיקום התחנות מוצג באיור  .0תיאור ואפיון
התחנות מובא להלן בפרק התוצאות.
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4

שיטות העבודה

 4.1אפיון איכות מים
תאריך הביצוע של הניטור הביולוגי תואם כך שיערך במקביל לניטור איכות המים ע"י איגוד ערים
לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה .בכל תחנה נבדקו טמפרטורת המים ,מוליכות חשמלית וריכוז
חמצן מומס ,ערך הגבה ,צריכת חמצן ביוכימית ( ,)BODצריכת חמצן כימית ( ,)CODמוצקים
מרחפים ( 010ו 001 -מ"צ) ,חנקן כללי ,אמוניה ,ניטראט ,זרחן כללי ,כלורידים ,נתרן ,עכירות,
כלורופיל  aוקולי צואתי.

 4.2אפיון ביולוגי
חברת חסרי החוליות הגדולים (חח"ג) המתקיימים בגוף המים נאספו באמצעות רשת (גודל נקבים
 431מיקרומטר ) .האיסוף היה אינטגרטיבי ומייצג ,וכלל את בתי הגידול השונים המאפיינים את
תחנת הדיגום (סביבות צמחיית מים מזדקרת בגדות ,ענפים השקועים במים ואבנים בקרקעית).
בכל תחנה אוחדו בעלי החיים שנדגמו בבתי הגידול השונים לאסופה אחת של חח"ג המייצגת את
התחנה .חסרי החוליות זוהו בשטח בעודם חיים ונערך רישום ראשוני של עושר הטקסונים .שפיעותם
של חסרי החוליות הוערכה באופן קטגוריאלי על פי המפתח הבא – 0 :פרטים בודדים;  – 3עשרות;
 -2מאות;  – 4אלפים ומעלה.
בסיום הדיגום בכל תחנה שומרו הדגימות ב 11% -אתנול והועברו למעבדה לשם זיהוי פרטני והגדרה
תחת בינוקולר עד הרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר האפשרית (להלן טקסון  -יחידה מיונית
שהנמוכה שבהם היא מין –  ,)speciesכדי ליצור רשימה שלמה של עושר מיני חח"ג .הגדרת חלק
מהמינים הימיים בוצעה בעזרתה של יערית לויט מהמוזיאון הזואולוגי באוניברסיטת תל אביב.
ב מקביל לאפיון אסופת החח"ג צוינו גם חולייתני מים שנקלעו לדיגום באקראי ,כדוגמת דגים ,וכן
דרגות בוגרות יבשתיות של חרקי מים שזוהו במהלך הדיגום ,אולם אלה לא הוכנסו לאנליזות.
יש לציין שבכל הנוגע לדיגום של חסרי חוליות אקוואטיים ,לא נהוג להתייחס למושג "מינים" ,משום
שלעתים קרובות לא קיים מספיק ידע המאפשר הבחנה בין המינים השונים .לפיכך ,מחלקים את
בעלי החיים שנמצאו ליחידות כלליות יותר המכונות "טקסונים" .טקסון הוא היחידה הטקסונומית
הנמוכה ביותר אליה ניתן להגדיר את בעל החיים (לעתים זו רמת המין ,לעתים רמת הסוג ובדרך כלל
רמת המשפחה) .בניתוח אסופת חסרי חוליות ,שמטרתה הערכת המגוון הביולוגי בבית הגידול,
מקובל להתייחס ל"טקסונים" באותו אופן שבו מתייחסים ל"מינים" בניתוחים מקבילים של
קבוצות ביולוגיות אחרות.

 4.3הערכת בריאות נחל לכיש
הממצאים נותחו באופן איכותי ,ובמידת האפשר – באמצעים סטטיסטיים .נבחנו מדדים
אקולוגיים :עושר הטקסונים הכללי ( ,)Sעושר הטקסונים נושמי הזימים (היחס בין מספר המינים
נושמי החמצן האטמוספרי/בעלי המוגלובין למספר המינים נושמי חמצן מומס) ,הרכב החברה
והשפיעות היחסית של הפרטים (ציון ערכי שנע בין  0ל .)0 -מלבד זאת נבחן מצבו של מורד נחל לכיש
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ע"י השוואה לסקרים אקולוגים במורד נחל לכיש שבוצעו בשנים קודמות (גזית והרשקוביץ;3118 ,
גזית וחובריו.)3101 ,

איור  :0תחנות הדיגום לאורך נחל לכיש ,קיץ-סתיו  .3117מימין לשמאל (מהמעלה למורד)" :חוות
לכיש"" ,גשר עץ"" ,נקז בזק"" ,אורט" ו"שפך" (מפה של איגוד ערים לאיכות סביבה – אשדוד חבל
יבנה).

5

תוצאות ודיון

ביום הדיגום בוצע סיור מהמעלה למורד הנחל שהחל בתחנה של נקז אשדוד בונדד .קטע הנחל
מנקודה זו ועד מעל לנקז מטפיק נמצא יבש .במעלה הנחל עד הקטע הרטוב סמוך לגשר עד-הלום,
ניתן למצוא לעיתים כיסי מים שמתייבשים במהלך הקיץ (אריק רוזנפלד וגד עופר – מידע בע"פ).
במורד הקטע הרטוב החל אחרי נקז מטפיק מתחת לגשר שדרות בני ברית .צבע המים בקטע זה של
הנחל היה ירוק כהה והעיד על פריחת אצות שכנראה מלווה בפעילות פוטוסינטטית חזקה.
יש לציין שמזג אוויר ביום הדיגום היה מעונן וכלל גשם לפרקים .בעקבות הגשם החלו במהלך
הדיגום זרימות של מי נגר לנחל ממספר נקזים עירוניים ,כשהזרימות החזקות ביותר נראו מנקז בזק.
במורד לגשר בני ברית החל הדיגום בתחנות השונות .להלן תיאור של תחנות הדיגום ,אפיון
לימנולוגי ,אפיון כימי ובקטריאלי ואפיון ביולוגי.
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 5.1אתרי הדיגום
להלן תאור אתרי הדיגום ביום הדיגום .סדר התחנות מוצג מהמעלה למורד הנחל .בכל תחנות
הדיגום לאורך הנחל תשתית הקרקע הייתה בוצית וטובענית .הדיגום בוצע סמוך לגדות הנחל,
ולכיוון מרכז האפיק ככל שניתן היה להתקדם ,בהתאם לעומק עמודת המים ומצב הסדימנט .בכל
תחנה ,הדיגום נעשה ככל האפשר בסמוך ובתוך סבך הצמחייה הטובלת במים (אזור בו עושר חסרי
החוליות צפוי להיות המרבי).

1.5.5

חוות לכיש

התחנה נמצאת בסמו ך לאולם האירועים " גני חוות לכיש" שנסגר לאחרונה .גדות הנחל מוסדרות
ותלולות יחסית .קרוב לקו המים ובתוך האפיק הבוץ טובעני .בגדה הימנית הרחוקה סבך של קנה
מצוי שאינו מגיע עד קו המים ,ונפסק כ 0.0-מ' מעליו (נספח  .)0הצמחייה בגדה השמאלית מעט
מגוונת יותר וכוללת גם צומח חד-שנתי (דוגמת חרצית עטורה וברקן סורי) .בשתי הגדות עצי
אקליפטוס בצפיפות נמוכה .הזרימה בנחל איטית וצבע המים ירקרק – עכור .במים נראתה אצה
חוטית ירוקה מהסוג קלדופורה ( )Cladophora sp.בצפיפות לא גבוהה.

1.5.5

")
"הכִּ לְ יָה
"(
"המעגנה

התחנה ממוקמת במורד גשר הרצל ולפני נקז בזק .המעגנה נחפרה באמצע שנות ה 01 -כדי לשמש
לעגינה של סירות ,אולם בשל מצב הנחל התפקיד שיועד למעגנה נזנח .בעת הדיגום היה השטח
החפור מלא במים (עומק מרבי :כ 61 -ס"מ) .במים עומדים של קנה מצוי וביניהם אזורים פתוחים
יותר (נספח  .)3בגדה הדרומית צמחים חד-שנתיים ,ואילו בצד הצפוני השטח המוצף תחום ע"י
הסוללה של גדת הנחל ועליה צמחיית קנה סבוכה.
בשנים עברו מקור המים המרכזי במעגנה היה מאירועים שטפוניים ואירועי זיהום שהתרחשו בנחל
וגלשו מעל פתח הכניסה (יואב פרלמן ,החברה להגנת הטבע – מידע בע"פ) .לקראת סוף שנת 3103
שונתה נקודת היציאה של נקז בזק והונח צינור שמנקז מי תהום גבוהים ונגר עילי מהנקז ישירות אל
המעגנה .פעולה זו שינתה ,ככל הנראה ,את אופי בית הגידול כפי שיפורט בהמשך הדו"ח.

1.5.5

פארק הצפרות

התחנה ממוקמת סמוך למבנה שהוקם לצפייה בציפורים ע"ג במת בטון הנמצאת על הגדה .הגדה
הימנית תלולה ,ומכילה סבך של קנה מצוי לאורך כל הקטע בצפיפות משתנה (כולל מספר עומדים
במים) .בנוסף נראתה גם צמחיה חד-שנתית ועשבונית .הגדה השמאלית תלולה גם היא ,למעט מול
במת הבטון .בגדה זו הצמחייה מעט חשופה יותר (נספח  ,)2בעיקר באזור במת בטון.
אפיק הנחל מוצל בחלק משעות היום הודות לאיקליפטוס ושיטה מכחילה הצמודים לתחנת הדיגום.
בתוך האפיק הבוץ טובעני מאד (שכבה העולה על  21ס"מ) .במעלה התחנה הנחל עמוק יחסית ,הגדה
תלולה ובמים מעט מאד צמחייה .במורד התחנה רדוד יותר (לשון חול קטנה) ובמים מעט קנה מצוי
וענפים של צמחייה יבשה .נראתה אצה מהסוג קלדופורה ואצה חוטית נוספת מהסוג ספירוגירה
( .)spirogyra sp.כמו כן ,בדיגום נצפתה צופת שמנים על פני המים.
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1.5.5

נקז בזק (גשר העץ)

התחנה ממוקמת במורד תעלה המנקזת מי תהום גבוהים ,נגר עילי ובאירועים חריגים גם גלישת ביוב
מתחנת סניקת שפכים הסמוכה למתקן חברת בזק (תחנת הסניקה הגדולה ביותר באשדוד) ,שנקז
בזק משמש כמוצא החירום שלה .התעלה מתחברת לנחל במורד תחנת "פארק הצפרות" ועוברת
תחת גשר העץ להולכי רגל .כפי שצוין קודם לכן ,לקראת סוף שנת  3103שונתה נקודת היציאה של
נקז בזק והונח צינור שמנקז את המים ישירות אל "המעגנה" .אלא שמסתבר שהצינור אינו קולט את
כל המים שזורמים בנקז הבטון .תופעה זו מתחזקת בעת שנגר עילי זורם בנקז בספיקות גדולות.
הדיגום בוצע בתעלה בשתי נקודות דיגום .הראשונה ,במעלה התעלה סמוך לנקודת היציאה של נקז
הבטון .זהו קטע בריכתי (עומק מרבי :כ 0 -מ') שתשתיתו חול ואבנים ומימיו צלולים (למעט
באירועים שטפוניים) .הנקודה השנייה הייתה במורד התעלה ,ליד גשר העץ ,כ 21-מ' במעלה למפגש
הנחלים .זהו קטע עם תשתית טינית וחומר אורגני נרקב .משני צידי התעלה סבך צפוף של צמחייה
הפולשת אל המים .הספיקה של הנקז בעת הדיגום הוערכה ב 1.0 -ליטר/שניה .בעקבות הגשם החלו
זרימות משמעותיות מהנקז אל הנחל (נספח  .)4הוערך שהספיקה הייתה מעל ל 21 -ליטר/שניה ,אך
ככל הנראה הזרימה התגברה מאוחר יותר (גד עופר ,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה
– מידע בע"פ).
הנקז מאופיין בצמחיית גדות עשירה הכוללת בעיקר פטל קדוש וקנה מצוי ,אך נראו גם ארכובית
הכתמים ,גומא תרבותי וקיקיון .הקשר עם הנחל אינו רציף ,לרוב קיימת זרימה צרה ורדודה (עומק
סנטימטרים בודדים) וגלישה מתחת לפני הקרקע .בדרך כלל אין כניסת מים מהנחל אל התעלה.

1.5.1

גשר אורט

התחנה ממוקמת מול בית הספר "אורט" .בקטע זה הוסדרה הגדה הדרומית של הנחל כחלק
מהפיתוח שבוצע בצידו המערבי של פארק לכיש-אשדוד (פל"א) .הגדה הצפונית אינה מופרעת
ומאופיינת בצמחייה צפופה של קנה מצוי (כולל בתוך המים) ובמעט אשלים .בגדה הדרומית ,בה
נערך הדיגום ,הצמחייה דלילה יחסית ומבוססת בעיקר על קנה מצוי (כולל במים סמוך לגדה) ,מעט
טיון דביק ומדשאות מלאכותיות .גדות הנחל באתר זה גבוהות יחסית .בעת הדיגום ,בשל הזרימה
של מי הנגר בנקזים העירוניים ,המים הפכו עכורים וכהים ונראתה שכבה של צופת שמנים על פני
המים .כמו כן נראו במים אצות.

1.5.5

שפך

התחנה האחרונה במורד הנחל ממוקמת במרחק של כ 311-מטרים מסכר החול בשפך נחל לכיש לים
(נספח  . )0בעת הדיגום היה אפיק הנחל חסום ולא נראה חילוף מים ישיר בין הנחל לים .גם בתחנה
זו הגדה הדרומית הוסדרה כחלק מהפיתוח בפארק לכיש אשדוד .צומח הגדות בגדה זו דל ביותר
והוא כולל עומדים מבודדים של קנה מצוי וקטעים מצומצמים בהם צומח עשבוני והדשא חודרים
למים .בגדה הצפונית הצפיפות הקנה המצוי גדולה יותר .המים היו עכורים ולא נראתה זרימה של
מים.
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 5.2אפיון לימנולוגי
להלן מוצגים משתנים נבחרים של איכות מים בתחנות הדיגום במורד נחל לכיש שנמדדו בסקר
הנוכחי (טבלה .)0
טבלה  .0משתנים נבחרים של איכות מים בתחנות במורד נחל לכיש(07.14.3102 ,)0
חוות
לכיש

המעגנה

פארק
הצפרות

הפרמטר הנמדד

שעת המדידה

18:05

03:11

01:31

טמפרטורה (מ"צ)

31.5

31.0

30.3

מוליכות חשמלית

41.8

1.95

41.7

נקז בזק

()3

00:11
0.8

גשר אורט

השפך

03:05

02:11

31.8

31.0

43.0

43.5

( mS/cmב 35 -מ"צ)
מליחות ( pptאו )‰

---

1.53

---

---

34.45

---

רווית חמצן מומס ()%

019.2

019.5

037.6

---

008.6

004.2

חמצן מומס ()mg/l

9.74

9.89

00.54

---

01.55

01.20

הגבה ()pH

8.28

7.95

8.29

7.62

8.18

8.50

25

25

45

<011

07

31

שקיפות סקי (ס"מ)

( )0למעט שקיפות ,המדידות בוצעו ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה
( )3המדידות בנקז בזק התבצעו לפני שהנגר העילי החל לזרום בספיקה גבוהה.

1.5.5

מליחות

בהשוואה למדידות מהשנים  ,3102-3116תוצאות המוליכות החשמלית בדיגום אפריל ( 3102כ40-
מיליסימנס/ס"מ) הן הגבוהות ביותר שנמדדו עד היום בנחל .לדוגמה ,ערכים מעט נמוכים יותר
נמדדו גם בחודשים מאי ויוני  28-26( 3103מיליסימנס/ס"מ).
בחינה של תוצאות שנמדדו בין השנים  3102-3116ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה
(טבלה  ) 3מצביעה על תופעה כללית של עליה במוליכות החשמלית בין החודשים אפריל לאוקטובר
(תקופה קיצית) וירידה בחודשים נובמבר עד מרץ (תקופה חורפית) .תקופות המעבר אינן קבועות
והשינוי במליחות יכול להתרחש חודש-חודשיים מוקדם או מאוחר יותר .כך למשל נמצא שהעלייה
הגדולה במוליכות החשמלית בשנת  3102החלה כבר בחודש מרץ ( 31.8-31.2מיליסימנס/ס"מ בארבע
התחנות הקבועות בנחל) והמשיכה בחודש אפריל ,במהלכו בוצע הניטור הביולוגי .יש לציין ,שבחינה
של הנתונים שנמדדו מצביעה על כך שלעיתים ישנן חריגות מהמודל הנ"ל ,כפי שניתן לראות בערכי
המינימום-מקסימום וסטית התקן (טבלה  .)3ערכי המוליכות החשמלית גבוהים בעונת החורף ,לרוב
נמדדים בתקופה של עצירת גשמים ,כשאין תוספת של מי מתוקים למאגר המים בנחל.
בדומה לשפכי נחלים אחרים גם בנחל זה נראה שקיימת תופעה של שיכוב הגורמת לגרדיאנט הולך
ועולה של המליחות מפני המים אל הקרקעית ,כפי שנצפה בעבר במורד הנחלים אלכסנדר ,קישון
וירקון (טבלה  .)2מומלץ לבדוק זאת הלכה למעשה בשטח ע"י מדידה של גרדיאנט המליחות במרכז
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אפיק הנחל במספר תחנות בעומקים הולכים וגדלים –  311 ,001 ,011 ,01 ,30 ,1ס"מ וכו' בתקופות
שונות במהלך השנה .מידע זה יאשפר להבין טוב יותר את תופעת השיכוב ועוצמתה במערכת הנחל.
טבלה  .3ניתוח ערכי מוליכות חשמלית ( mS/cmב 35 -מ"צ) שנמדדו ע"י איגוד ערים לאיכות
הסביבה אשדוד-חבל יבנה בין השנים  3102 – 3116בחלוקה לתקופה קיצית (אפריל-אוקטובר)
ותקופה חורפית (נובמבר-מרץ)
חוות לכיש

פארק הצפרות

גשר אורט

השפך

06

62

60

61

ממוצע גיאומטרי

30.6

30.1

33.0

33.2

חציון

31.5

30.0

30.5

30.6

מינימום

3.0

0.8

3.1

0.0

מקסימום

41.8

41.1

40.0

43.0

סטית תקן

0.0

0.14

0.4

01.41

מספר דגימות

38

41

41

44

ממוצע גיאומטרי

5.2

6.6

8.2

8.7

חורפית

חציון

3.6

2.4

4.9

6.7

מינימום

1.40

1.00

1.1

1.1

(נובמבר-

מקסימום

31.1

30.6

21.8

20.0

מרץ)

סטית תקן

6.4

1.40

8.04

8.31

מספר דגימות

תקופה
קיצית
(אפריל-
אוקטובר)

תקופה

התוצאות מצביעות על האפקט המשתנה של חדירת מי הים על רמת המליחות בנחל ,המושפע מחד
מתהליכי גאות ושפל ומאידך מכניסה של מי תהום שעונים ,שטפונות חורפיים וניקוז עירוני .למי
הים תיכון מול חופי ישראל ערכי מליחות של כ 20.0‰ -ואילו במורד נחל לכיש הערכים מגיעים מעת
לעת קרוב לשני שליש ממי הים (עד כ .)34‰ -לשם השוואה ,הריכוזים שנמדדו בעבר בגשר עד-הלום
במעלה נחל לכיש ,שהוא הקטע הרטוב הקרוב ביותר למורד ,נעו בין  0.0ל 3.0 -מיליסימנס/ס"מ.
אזור זה אינו מושפע כלל מהים ,אלא מחדירה של מי תהום ,מי ניקוז ולעיתים גם ממי קולחים.
טבלה  .2נתוני מליחות שנמדדו במורד נחל הירקון בתחנת המרכז הימי כקילומטר מהשפך לים
(הנתונים באדיבות רשות נחל ירקון)
עומק
(מטרים)
1
1.30
1.20
1.0
0
0.0
3
3.0
2

מליחות ()ppt
אוקטובר 3100
קיץ 3119
08.0
23.8
30
24
33.0
--31.6
20.1
20.3
23.2
21.0
28.0
--28.6
--28.4
--28.0
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כפי שעולה מערכי המוליכות החשמלית ,בתחנות "המעגנה" ו"נקז בזק" ההשפעה של מי הים נמוכה
הרבה יותר .בנקז בזק המוליכות שנמדדה הייתה נמוכה כפי  31יותר מנחל לכיש ובמעגנה פי 41
יותר .התחנה של "נקז בזק" ניזונה בעיקר מאופק שעון של מי תהום משכבות קרקע הגבוהות
ממפלס הפן-ביני הימי ובתקופות גשמים גם מנגר עילי .נקז זה גם מזין כיום את תחנת "המעגנה" כל
השנה .אם כן ההשפעה הישירה של מי הים על החי והצומח באתרים הנ"ל נמוכה באופן משמעותי.
מדידות נוספות שבוצעו במאי ויוני  3102הצביעו על ערכי מוליכות חשמלית דומים עם עליה קלה
בלבד (גד עופר – מידע בע"פ).
חמצן מומס
ריכוזי החמצן הגבוהים (מעל ל 011% -רוויה) שנמדדו בתחנות שונות בנחל הם עדות לפעילות
פוטוסינתזה אינטנסיבית של אצות ותואמת את החזות הירוקה של פריחת אצות שנצפתה בחלק
מהתחנות בנחל.
היבט חשוב נוסף המשפיעה על תנודות החמצן הוא זמינות חומר אורגני קל פירוק ,מרחף או מומס,
לתהליך הנשימה של חיידקים במים .שילוב של תהליכי צריכת חמצן כתוצאה מפירוק החומר
האורגני ע"י החיידקים אארובים ,בנוסף לנשימת אצות (פיטופלנקטון) ,צמחי מים (מקרופיטים)
ובע"ח ,יכולה לגרום לריכוזי חמצן נמוכים בעת הפסקת תהליך הפוטוסינתזה בשעות החשיכה.
בבדיקות השינוי היממתי בתנודות החמצן שנערכו ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל
יבנה ארבע פעמים בשנים  3111ו 4-2( 3110 -מדידות משעות הבוקר המוקדמות עד הערב) לא נמצאה
ירידה דרסטית בריכוזי החמצן המומס בשעות הבוקר המוקדמות ( 10:21או  )16:21מתחת ל3 -
מג"ל/ליטר .בחינה של כל מדידות החמצן שנערכו בשעות שונות של היום באחת התחנות בנחל
(פארק הצפרות) בין  )n=83( 3102-3111מצביעה על ריכוזי חמצן מומס נמוכים מ 3 -מ"ג/ליטר
בקרוב ל 03% -מהבדיקות ,וריכוזים נמוכים מ 0 -מ"ג/ליטר ב 1% -מהן .למרות שידוע שתנאי
היפוקסיה מתרחשים בעיקר בקיץ ,לא נמצאה מגמה עונתית ברורה ,ומרבית הריכוזים הנמוכים
נמדדו בין ספטמבר לינואר .מהעבר השני של הסולם ,נמצא שבמעל ל 31% -מהבדיקות ריכוזי
החמצן היו גבוהים מ 01 -מ"ג/ליטר ,והנחל היה במצב של רוויה יתר.
מחקרים על איכות מים ורעילות מצביעים על החמצן המומס כמשתנה החשוב ביותר בקיום הדגים
והביוטה המימית ( )Novotny and Olem, 1994וכגורם מפתח בבריאות המערכת האקווטית .ריכוזי
חמצן נמוכים יכולים להשפיע על האטה בקצב הגידול ,תפוצה של אורגניזמים ,יחסי טורף-נטרף
( ,)Breitburg, 1999תזונה ( ,)Hellawell, 1986רבייה ולגרימת מוות (.)Novotny and Olem, 1994
בקליפורניה שהאקלים השורר בה דומה לישראל ,נעשתה הערכה של המידע המדעי הקיים ונקבעה
המלצה לריכוז חמצן מומס בשפכי נחלים ומפרצים סגורים .ריכוז החמצן המומס המזערי למנוע נזק
אקוטי הוא  4מ"ג/ליטר ,והריכוז למניעת נזק כרוני הוא  0.8מ"ג/ליטר והוא מכוון לדגים וחסרי
חוליות כאחד ( .)Sutula et al., 2012כפי שניתן לראות בטבלה  4ישנם בארה"ב קריטריונים שונים,
מתוכם הריכוז האקוטי הנמוך ביותר המצוין הוא  3.3מ"ג/ליטר .יש לציין שהקריטריונים בטבלה
שמשמשים למשפחת דגי הסלמון אינם מתאימים לאזור החוף בישראל ,אלא לגופי מים קרים יותר.
על פי הקריטריונים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב ()Bricker et al., 1999

15

לאיכות המים כפי שמוגדר בטבלה  4ריכוזי חמצן נמוכים מ 0 -מ"ג/ליטר יכולים לגרום לעקה
ביולוגית.
בתקן איכות מי נחל הקישון נקבע שיעד האיכות הסופי הוא מעל  61%רוויה ביממה כולה ,ומעל 31%
  0ס"מ מהקרקעית (רשות נחל קישון .)3111 ,ריכוזי החמצן המומס שנמדדו במהלך השנים בנחלמצביעים על תנודתיות גבוהה ותקופות שבהם נמדדו קרוב לאזור פני המים ריכוזים נמוכים
מהמוזכר לעיל ,היכולים לגרום לבעלי החיים לעקה .האזור בנחל שבו הסיכוי הרב ביותר להתפתחות
תנאי מחסור בחמצן הוא בקרבת הקרקעית .אזור זה במורד נחל לכיש לא נמדד עד היום.
טבלה  .4השוואה של קריטריונים שונים בארה"ב לחמצן מומס ,הנתוינם ביחידות של מ"ג/ליטר
( = CMC .)Sutula et al., 2012קריטריון איכות מים שמגן מפני השפעות אקוטיות לבע"ח
אקווטים;  = CCCקריטריון איכות מים שמגן מפני השפעות כרוניות לבע"ח אקווטים.

מומלץ לחזור ולנטר בנחל אחת לתקופת זמן מוגדרת את החמצן המומס לאורך היממה כולה -
במהלך היום והלילה .יש לציין את ערכי החמצן המומס גם ביחידות של אחוזי רוויה ,מכיוון שערכים
אלו בניגוד לערכים במ"ג/ליטר ,מביעים טוב יותר את זמינות החמצן במים תוך התייחסות
למשתנים כמו טמפרטורה וריכוזי מלחים ,המשפיעים על יכול המסת החמצן במים .כמו כן ,מומלץ
במקביל למדידת גרדיאנט המליחות ,למדוד גם את ריכוז החמצן המומס במרכז הנחל בעומקים
הולכים וגדלים בתקופות שונות במהלך השנה ,כדי לבחון האם שוררים תנאי אנוקסיה-היפוקסיה
בחלק התחתון של עמודת המים סמוך לקרקעית ,הגורמים לעקה ביולוגית .כדאי לשלב את המדידות
הגרדיאנט עם המדידות של השינוי היממתי בתנודות החמצן.
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1.5.5

עומס אורגני ונוטריינטים

ניתוח נתוני הבדיקות הכימיות שנמדדו ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה בין
אפריל  3103ליוני  3102בתחנות לאורך הנחל (טבלאות  2עד  )6מעידים שריכוז החנקן הכללי לרוב
אינו עולה על  2מ"ג/ליטר ,האמוניה בדרך כלל נמוכה מ 0 -מ"ג/ליטר ,הזרחן נמוך מ 1.0 -מ"ג/ליטר
והצח"ב לרוב נע בין  04-03מ"ג/ליטר.
במהלך התקופה הזו הריכוזים הגבוהים ביותר של  BODואמוניה נמדדו בנקז בזק (טבלה .)1
לדוגמה ,בתאריך  21.10.03נמדד בנקז ריכוז אמוניה של  43מג"ל וב 10.10.02 -נמדד  BODשל 010
מג"ל .הסיבה לכך הן תקלות ביוב המתרחשות מדי תקופה במעלה הנקז וגורמות לנפחי מים
משתנים באיכות ירודה להגיע אל מערכת הנחל.
לאמוניה ערך כחומר הזנה חנקני אולם יש לה חשיבות נוספת כחומר רעיל למאכלסי מים .הפרקציה
הרעילה יותר היא של האמוניה הלא מיוננת ( .)NH3בעת אירועי זיהום כגון זה המצוין למעלה שבו
ריכוז האמוניה שנמדד בנקז היה  43מג"ל ,ערך ההגבה ( )pHהיה  1.28ובטמפרטורה מוערכת של
 25Cריכוז  NH3המחושב הוא  1.01מג"ל ( 0.2%מכלל האמוניה) .חשוב לדעת שככל שה pH -גבוה
יותר והטמפרטורה עולה ריכוז ה NH3 -יעלה משמעותית והרעילות למאכלסי המים גדלה .לעומת
זאת ,ככל שמליחות המים עולה רעילות האמוניה יורדת.
בארה"ב ההמלצה לקריטריון אקוטי וכרוני לאמוניה לא מיוננת ( )NH3במים מלוחים היא  1.322ו-
 1.120מג"ל ,בהתאמה ( .)USEPA, 1989בפרסום זה נאמר שאורגניזמים המאכלסים מים מלוחים
לא ייפגעו במידה ולא יעלה הריכוז הממוצע של ארבעה ימים על  1.120מג"ל יותר מפעם אחת כל
שלוש שנים בממוצע ,ובמידה והריכוז הממוצע של שעה אחת לא יעלה על  1.322מג"ל יותר מפעם
אחת כל שלוש שנים בממוצע ( .)USEPA, 1989אם כן 1.120 ,מג"ל מוגדר כערך הכרוני הסופי
( ,)FCVהוא נגזר משילוב של נתוני רעילות אקוטית וכרונית .על סמך ערך זה המחלקה לאיכות
הסביבה במדינת וירג'יניה המליצה על ערך מזערי של אמוניה כללית  3-0מג"ל .בקנדה ריכוז
האמוניה הלא מיוננת המומלץ במים מתוקים כדי להגן על בע"ח אקווטים הוא  1.100מג"ל ,ואילו
במים מלוחים לא נקבע ריכוז מומלץ ( .)Environment Canada, 2010בהשוואה לערכים אלה,
באירועים קיצוניים במורד נחל לכיש ריכוז האמוניה שנמדד לאחר גלישה של שפכים (כפי שקורה
דרך "נקז בזק") גבוהים באופן משמעותי מהמומלץ ,ויכולים לגרום לנזק כרוני (כגון פגיעה ברבייה
ובגדילה) ואף לנזק אקוטי שמוביל לתמותה .גם כאשר ריכוז האמוניה הלא מיוננת אינו גדול,
מחקרים מראים שבשילוב עם ריכוזי חמצן מומס נמוכים יכולה להיגרם השפעה סינרגיסטית
שמגבירה את רעילות האמוניה לבע"ח אקווטים (לדוגמה.)Thurston et al. 1981,
מהשוואה של ערכי הממוצע ,החציון והמינימום של  BODואמוניה בשנים ( 3101-3116גזית וחובריו,
 )3101לאותם הפרמטרים בשנים ( 3102-3103טבלאות  2עד  )1עולה שהערכים דומים ואין מגמה
ברורה של ירידה בריכוזים לאורך השנים .לעומת זאת ,הממוצע של ערכי הזרחן הכללי בשנים 3101-
 3116נע בתחנות השונות בין  1.2ל 3.4 -מ"ג/ליטר והחציון בין  1.2ל 3.1 -מ"ג/ליטר והם היו גבוהים
מערכי הממוצע והחציון שנמדדו בין אפריל  3103ליוני  1.0-1.1( 3102ו 1.0-1.3 -מ"ג/ליטר ,בהתאמה).
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נראה שהסיבה לכך היא שהשפכים שהגיעו לנחל בשנה האחרונה אופיינו בעומס אורגני ואמוניה
והרבה פחות ע"י ריכוזי זרחן.
טבלה  .2בחינת משתני זיהום – תחנת חוות לכיש ,אפריל  – 3103יוני )n=12( 3102
חנקן כללי
(מג"ל)

אמוניה ()NH4-N
(מג"ל)

זרחן כללי
(מג"ל)

BOD
(מג"ל)

ממוצע גיאומטרי

3.8

1.30

1.1

02.8

חציון

3.3

1

1.3

03.0

מינימום

1.6

>1.3

1

6.1

מקסימום

00.0

0.0

0.3

31.0

טבלה  .4בחינת משתני זיהום – תחנת פארק הצפרות ,אפריל  – 3103יוני )n=15( 3102
חנקן כללי
(מג"ל)

אמוניה ()NH4-N
(מג"ל)

זרחן כללי
(מג"ל)

BOD
(מג"ל)

ממוצע גיאומטרי

3.0

0.1

1.0

02.0

חציון

3.0

1.1

1.0

03.2

מינימום

1.1

1.3

1

1

מקסימום

00.0

03.1

0.1

00.0

טבלה  .5בחינת משתני זיהום – תחנת גשר אורט ,אפריל  – 3103יוני )n=15( 3102
חנקן כללי
(מג"ל)

אמוניה ()NH4-N
(מג"ל)

זרחן כללי
(מג"ל)

BOD
(מג"ל)

ממוצע גיאומטרי

3.6

0.6

1.10

03.3

חציון

3.1

1.1

1.40

03.0

מינימום

1.1

1

1

0.0

מקסימום

0.1

01.1

2.8

08.1

טבלה  .6בחינת משתני זיהום – תחנת השפך ,אפריל  – 3103יוני )n=15( 3102
חנקן כללי
(מג"ל)

אמוניה ()NH4-N
(מג"ל)

זרחן כללי
(מג"ל)

BOD
(מג"ל)

ממוצע גיאומטרי

3.1

3.1

1.0

02.4

חציון

0.0

1.1

1.4

04.1

מינימום

1.1

1

1

0.1

מקסימום

0.1

03.1

4.2

30.1
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טבלה  .7בחינת משתני זיהום – תחנת נקז בזק ,אפריל  – 3103יוני )n=16( 3102
חנקן כללי
(מג"ל)

אמוניה ()NH4-N
(מג"ל)

זרחן כללי
(מג"ל)

BOD
(מג"ל)

ממוצע גיאומטרי

---

4.4

---

00.3

חציון

---

1.40

---

0.0

מינימום

---

1.3

---

3.1

מקסימום

---

43

---

010.1

תעלת נקז בזק שונה מהנחל וחלק ניכר מהמים שזורמים דרכה מקורם במי תהום מהמרחב העירוני.
המליחות בה נמוכה באופן משמעותי ( 3111-0311מיקרוסימנס/ס"מ) והמים הזורמים דרכה מצויים
בקטגוריה של מים מתוקים על גבול המליחים (מים מליחים .)EC ≥ 2000 µS/cm :איכות המים
בנקז לרוב טובה מזו שבנחל והחותם של האירועים החריגים על איכות המים בנקז היא קצרת טווח.
אולם לא ניתן להתעלם מכך שמעת לעת מוזרמים דרך הנקז שפכים עירוניים באיכות נמוכה ,כפי
שאפשר לראות בתוצאות ה BOD -והאמוניה שנמדדות ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל
יבנה.
כפי שדיווחו גזית והרשקוביץ’ ( )3118וגזית וחובריו ( )3101גם בניטור הנוכחי לא אובחנה בנקז
פריחת אצות ושקיפות המים הייתה גבוהה ,ויחד עם ערכי ההגבה ( )pHהנמוכים שנמדדו בנקז לאורך
השנים ( ) pH<8מצביעים על העדר פעילות הטמעה אינטנסיבית ע"י אצות פלנקטוניות בגוף המים.
הסיבה לכך יכולה להיות מיוחסת לזרימה הקבועה של מי תהום דרך הנקז שמאפשרת תחלופה גדולה
יותר של מים באיכות טובה בהשוואה לנחל.
גזית והרשקוביץ ( )3118ציינו שבאופן כללי פריחת אצות במי הנחל אפשרית כאשר ריכוז הזרחן גבוה
מערכי סף של כ 1.10 -מ"ג בליטר וריכוז החנקן גבוה מ 1.0 -מ"ג בליטר .לעומת זאת ,על פי
הקריטריונים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב שנקבעו עבור הניטור הלאומי
לאאוטרופיקציה בשפכי נחלים ( )Bricker et al., 1999ערכי הסף נמוכים יותר .דוגמה המכילה
ריכוז זרחן העולה על  1.0מ"ג/ליטר וריכוז חנקן ( )TKNהעולה על  0מ"ג/ליטר מוגדרת כגבוהה,
דוגמה עם ריכוז זרחן שנע בין  1.10ל 1.0 -מ"ג/ליטר וריכוז חנקן שנע בין  1.0ל 0 -מוגדרת ממוצעת,
ודוגמה בריכוז זרחן הנמוך מ 1.10 -מ"ג/ליטר וריכוז חנקן הקטן מ 1.0 -מ"ג/ליטר מוגדרת נמוכה
(טבלה .)0
ערכי הנוטריינטים (חנקן וזרחן) שנמדדו במורד נחל לכיש על פי רוב גבוהים מהערכים הנ"ל
(טבלאות  2עד  ,)6כאשר עיקר ההשפעה היא של ריכוזי הזרחן בנחל ,שגבוהים בסדר גודל מהערכים
המומלצים .ידוע שהחנקן למרות היותו חומר הזנה חיוני ,מגביל את ייצור האצות בצורה פחותה
מהשוואה לזרחן בגופי מים פנימיים ( .)Cole, 1983כיום התרומה של נוטריינטים לנחל היא בעיקר
משפכים באיכות משתנה המוזרמים מעת לעת דרך מערכת הניקוז העירונית ,בראשם "נקז בזק"
המנקז רובעי מגורים רבים באשדוד ,אך גם מנקזים נוספים כגון נקז הרצל ונקז האומן .בטבלה 1
ניתן לראות את ערכי המקסימום של  BODואמוניה שנמדדו בנקז בזק במהלך השנה האחרונה
(ערכי המקסימום מייצגים אירוע זיהום שהתרחש בתחילת מאי  .)3102תרומה נוספת של
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נוטריינטים מתקבלת לאחר אירועי זיהום חריגים בהם מצטברת בקרקעית הנחל בוצה אורגנית
המתפרקת בהדרגה ומשחררת נוטריינטים למים.
עקב כניסת ריכוזים עודפים של נוטריינטים למערכת מתרחש תהליך של אאוטרופיקציה המשפיע על
ריכוזי החמצן המומס גם באופן לא ישיר ,זאת עקב גדילת אצות בלתי מבוקרת ("פריחת אצות")
המגדילה את היצרנות הראשונית בשפך הנחל ומשפיע על מאזן החמצן המומס במים באופנים
הבאים:
(א) ייצור חמצן בתהליך הפוטוסינתזה.
(ב) עליה בצריכת החמצן עקב תהליכי נשימה של האצות וצמחי המים.
(ג) עליה בצריכת החמצן בשל פירוק ביומסת האצות המתות.
(ד) עליה בצריכת החמצן בתהליך הניטריפיקציה.
מעבר לירידה בריכוזי החמצן המומס ,תהליך האאוטרופיקציה גורם גם להצטברות של חומר אורגני
בקרקעית ,לשינוי בהרכב האצות ובמבנה ובתפקוד החברה הבנטית ,לפריחה של אצות רעילות
ולפחיתה בצמחיית המים המזדקרת.
ריכוז כלורופיל  aמהווה מדד לרמת הייצור הראשוני בגוף המים ,ומשמש מעין מדד כמותי למקרו-
אצות המתפתחות בנחל .על פי הקריטריונים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב
לשפכי נחלים ( ,)Bricker et al., 1999ניתן לכמת את דרגת האאוטרופיקציה בגוף המים בהתאם
לריכוז הכלורופיל הנמדד ,כפי שמוגדר בטבלה  .0ריכוזי הכלורופיל שנמדדו בתחנות השונות במורד
נחל לכיש בשנים  3102-3111נעו בחלק גדול מהבדיקות בין  0ל 01 -מקג"ל .ריכוזי כלורופיל בין 61-
 31מיקרוגרם/ליטר מוגדרים גבוהים (ראה טבלה  .)0לאור זאת עולה שבמורד נחל לכיש מתקיים
בחלק מהשנה ייצור מוגבר של אצות ואאוטרופיקציה בדרגה בינונית עד גבוהה .גם מדידות שקיפות
המים באמצעות דיסקית סקי שנערכו בניטור הנוכחי ובאוגוסט ( 3101גזית וחובריו )3101 ,היו כולן
קטנות מ 1.0 -מטר והן מצביעות על אאוטרופיקציה גבוהה בנחל (טבלה .)0
קריטריון אמריקאי אחר שמתייחסים לריכוז הכלורופיל קובע טווח מעט שונה לזיהוי מצב שפך
הנחל :מעל  31מקג"ל – מצב גרוע 31-0 ,מקג"ל – מצב בינוני – 0-1 ,מצב טוב ( .)USEPA, 2008גם
על פי קריטריון זה מצב הנחל נע בין גרוע לבינוני.
טבלה  .5קריטריונים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב ( )NOAAלאיכות המים
בשפכי נחלים (מתוך)Bricker et al., 1999 :
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1.5.5

איכות מיקרוביאלית

בין אפריל  3103ליוני  3102ריכוז חיידקי הקולי הצואתי בכל ארבעת התחנות לאורך הנחל הגיעו מעת
לעת לערכים של עשרות אלפים .ידוע ששיטפונות באזורים עירוניים הם אחת הסיבות המרכזיות
לזיהום של מים מתוקים ומליחים ,במיוחד ע"י חיידקי קולי צואתי ()Smith and Perdek, 2004
ואכן במהלך השנים האחרונות ריכוזים גבוהים של קולי צואתי נמדדו לרוב בתקופת החורף בין
נובמבר לפברואר .אולם חשוב להדגיש שגם בתקופות אחרות של השנה ארע שהמדידות הצביעו על
ריכוזים חריגים (לדוגמה ,במהלך אוגוסט .)3103
לא נמצא מתאם חיובי מובהק בין תוצאות הקולי הצואתי וערכי ה BOD -שנמדדו בתקופה זו בכל
ארבעת התחנות לאורך הנחל ( ,)Spearman's correlationואף בתחנת נקז בזק לא נמצא מתאם
ביניהם ( .)Spearman's r = 0.20; p=0.24; n=15בשתיים מהתחנות (חוות לכיש ,השפך) אף נמצא
קשר שלילי בין שני הפרמטרים .לא ברור מהי הסיבה לחוסר המתאם בין  BODוקולי צואתי .לעומת
זאת ישנם מחקרים שמתארים מתאם חיובי בנחלים ואגמים בין שני הפרמטרים הללו (לדוגמה,
 .)Mallin et al., 2006תוצאות אלה מחזקות את ההבנה ,שבמקרה של נחל לכיש BOD ,אינו סמן
טוב לאיכות המיקרוביאלית ,אך יש לסייג ולהזכיר שלתרומה של החומר האורגני הפריק יש השפעה
משמעותית על מערכת האקולוגית.
בשונה מפרמטרים אחרים שהוזכרו קודם לכן ,הריכוזים הגבוהים של קולי צואתי שנמדדו במהלך
השנה האחרונה בנקז בזק מצביעים על זיהום שגולש לנקז לעיתים קרובות ומקורו בביוב .מכיוון
שקולי צואתי נחשב לחיידק המפרק במהירות חומר אורגני ,מספרו צפוי לגדול במערכת ולהטות את
תוצאות המדידות כך שתיגרם הערכת זיהום מוטעית ( .)Ottosson and Stenström, 2002לכן
בהחלט יתכן שחלק מהתוצאות בטווחים הבינוניים (אלפי חיידקים) שנמדדות בנקז ,אינן בהכרח
תוצאה של אירועי זיהום ,כפי שגם ניתן לראות בניתוח מדדי איכות מים אחרים.

 5.3חברת חסרי חוליות גדולים (חח"ג)
1.5.5

הרכב חברת חסרי החוליות

בסה"כ בכל התחנות שנדגמו נמצאו  33טקסונים של חסרי חוליות .ללא תחנת "המעגנה" שנדגמה
השנה לראשונה ,וללא תחנת "נקז בזק" ,מספר הטקסונים בתחנות לאורך נחל לכיש עומד על 00
בלבד .רשימות הטקסונים של חסרי החוליות שנמצאו בתחנות השונות במהלך הניטור מוצגות
בטבלה .6
מבין חסרי החוליות נכחו תולעים טבעתיות דל זיפיות ( ,)Oligochaetaשני חלזונות ריאה (בוענית
חדה  Haita acuta -וביצנית אמריקאית  ,)Pseudosuccinea columella -חמישה טקסונים
ממחלקת הסרטנים (צידפונית –  ,Ostracodaדפניה רבה  ,Daphnia magna -שטצד –
 ,Gammaridaeשייט –  ,Carcinusקפיצון –  )Atyaephyra sp.ונציג יחיד קרוב למדוזות (מסרקנית -
 .)Mnemiopsis leidyiמבין החרקים ( 02טקסונים) נמצאו בעיקר זחלים וגלמים מסדרת הזבובאים,
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בהם זבובחופיים ,Ephydridae -כולכיתיים  ,Culicidae -יתושעשים  ,Psychodidae -רחפניים –
 ,Syrphidaeזבוביים –  ,Muscidaeוארבעה נציגים משפחת הימשושיים .Chironominae -בנוסף
נמצא נציג אחד לסדרת הבריומאים  Cleon dipterum -ממשפחת  ;Baetidaeנציג אחד לסדרת
הפשפשאים –  Sigaraממשפחת  ;Corixidaeונציג אחד לסדרת החיפושיות ממשפחת השחייניות
(.)Dytiscidae

טבלה  .6עושר ושפיעות יחסית של חסרי חוליות בתחנות הדיגום בנחל לכיש .הטקסונים מופיעים בשמם העברי (ימין)
והמדעי .מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית = + :פרטים בודדים;  = ++עשרות;  = +++מאות;  = ++++אלפים
ויותר
שפך

אורט

+

נקז
בזק

פארק
הצפרות

++

+

המעגנה

חוות
לכיש

++

שלשול הצינורות

+++

בוענית חדה
ביצנית אמריקאית

+
+
++++
+

+

+

שם עברי

+

+

+

+

+

++

+

+

++

דפניה רבה
שטצד

Gammaridae

שייט

Decapoda, Carcinus sp.

+

קפיצון

Decapoda, Atyaephyra sp.

+

מסרקנית ליידי

Lobata, Mnemiopsis leidyi

קלאון דו-כנפי

Ephemeroptera, Cleon dipterum

חותרן

+

++
+

ימשוש

Chironomidae, Orthocladinae

ימשוש

Chironomidae, Diamesinae

+

ימשוש ,טניפוס

Chironomidae, Tanypodinae

++

כולכית

+

רקבן הבוץ

Syrphidae, Eristalinae, Eristalis sp.

יתושעשים

Psychodidae 1 unident.

יתושעשים

Psychodidae 2 unident.

+++

+

+

8

Ephydridae

ימשוש ,כירונומוס

+

+

Corixidae, Sigara sp.

זבובחופיים

+
+++

6

Lymnaeidae, Pseudosuccinea columella

Cladocera, Daphnia magna

+

6

Physidae, Haita acuta

צידפונית

+

+

5

Oligochaete, Tubifex sp.

Ostracoda unident.

+

+

טקסון

Chironomidae, Chironominae, Chironomus sp.

Culicidae

+

זבוביים

Muscidae

+

שחיינית

)Dytiscidae unident. (larva
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עושר המינים

4

סה"כ נמצאו בכל אחת מארבע התחנות שנדגמו לאורך הנחל בין  4ל 8 -טקסונים של חסרי חוליות,
בתחנת "נקז בזק" נמצאו  0טקסונים ובתחנת "המעגנה" נמצאו  02טקסונים (טבלה  ,6איור .)0
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מספר הנציגים הגדול ביותר שנמצא בניטור היה ממחלקת החרקים ( 02טקסונים מהם  8מסדרת
הזבובאים) ולאחר מכן מתת-מערכת הסרטנים ( 0טקסונים).
מרבית הטקסונים נמצאו בשפיעות נמוכה – לרוב פרטים בודדים מכל טקסון עד עשרות פרטים
בלבד .שלושת הטקסונים שנכחו במרבית תחנות הדיגום הם ימשוש מתת-המשפחה 6( Diamesinae
תחנות) ,סרטן ממשפחת השטצדיים ( 0תחנות) והחילזון הפולש בוענית חדה ( 4תחנות).
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איור  .3מספר הטקסונים שנמצאו בכל אחת מתחנות הדיגום במורד נחל לכיש (חסרי
חוליות אקווטים – כחול ,דגי גרם  -אדום).
עושר הטקסונים של חסרי חוליות שנמצא בסקר הנוכחי בארבעת התחנות לאורך הנחל ("חוות
לכיש"" ,פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"השפך") ללא "נקז בזק" ו"המעגנה" היה  00טקסונים.
בסקרים קודמים באותן התחנות לאורך הנחל (מאי  ,3111אוקטובר  ,3111נובמבר  3111ואוגוסט
 )3101נמצאו  ,00 ,6 ,03ו 04 -טקסונים בהתאמה (גזית והרשקוביץ ;3118 ,גזית וחובריו  .)3101כך
שלמעט הניטור שבוצע באוקטובר  ,3111בשאר הסקרים עושר הטקסונים היה דומה למדי .אולם,
חשוב להדגיש שהרכב ושפיעות חברת חסרי החוליות לא נשאר אחיד בין סקר אחד למשנהו – מינים
אחדים שדווחו בעבר לא נמצאו בסקר הנוכחי ולהיפך.
כך למשל ,בסקר הנוכחי לא נמצאו הטקסונים הבאים שדווחו מסקרי עבר בנחל :נציגים מסדרת
השפיראים ( ;)Odonataנציג ממשפחת השטגביים ( ;)Notonectidaeנציגים מסדרת הזבובאים כגון
טיפוליתיים ( )Tipulidaeויבחושים ( ;)Ceratopogonidaeשתי משפחות מסדרת החיפושיות -
חובבות המים ( )Hydrophilidaeו Helophoridae -והחילזון מגדלון מגובשש ( Melanoides
 .)tuberculataלעומת זאת בסקר הנוכחי נמצאו טקסונים שלא אותרו בסקרים קודמים דוגמת
פרטים ממשפחת הזבוביים ( )Muscidaeוימשושים מתת המשפחה  ;Diamesinaeשני נציגים מתת-
מערכת הסרטנים – שייט ( )Carcinus sp.וקפיצון ( ;)Atyaephyra sp.החילזון ביצנית אמריקאית
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( )Pseudosuccinea columellaוהמסרקנית ( )Mnemiopsis leidyiששייכת למערכה בה כלולים בעלי
חיים דמויי מדוזות.
שינויים אלה בהרכב חסרי החוליות אינם מפתיעים ומתרחשים גם בגופי מים אחרים שנדגמו בארץ
(אלדד אלרון – מידע אישי) .סביר להניח שאם מצב הנחל יישאר כפי שהוא או ישתפר ,חלק
מהטקסונים שנעדרו בניטור הנוכחי ימצאו שוב בעתיד .הסיבות להבדלים בין הסקרים השונים
כוללות:
 .0שינויים עונתיים (בעיקר מינים בעלי יכולת תנועה ומעבר ממקווה מים אחד למשנהו).
 .3אירועי זיהום והבדלים באיכות המים שמשפיעים על מינים שונים באופן לא זהה.
 .2חדירה של מינים חדשים מהים או ממעלה הנחל ויכולת ההתבססות שלהם במערכת.
 .4הבדלים במאמץ הדיגום בין הסקרים השונים.

דגים וחולייתנים נלווים

1.5.5

רשימות מיני החולייתנים שנמצאו בתחנות השונות במהלך הניטור מוצגות בטבלה  .1בסה"כ נמצאו
 0חולייתנים מהם  4מיני דגי גרם (קיפון בורי ,גמבוזיה ,צלופח אירופאי ושפמנון) ונציג יחיד
למשפחת הזוחלים  -צב ביצה .לא נצפו במהלך הניטור מיני דו-חיים .בנקז בזק נצפה מין נוסף אך
הוא לא זוהה ,יתכן ומדובר באמנון מצוי.
טבלה  .7חולייתנים שנצפו במהלך הסקר בתחנות הדיגום בנחל לכיש .הטקסונים
מופיעים בשמם המדעי והעברי.
שפך

אורט

נקז
בזק

פארק
הצפרות

המעגנה

חוות
לכיש

שם עברי

-

-

-

+

-

-

קיפון גדול ראש

-

-

-

-

+

-

גמבוזיה

Gambusia affinis

-

-

+

-

-

-

צלופח אירופאי

Anguilla anguilla

-

-

+

-

-

-

שפמנון

Clarias gariepinus

-

-

+

-

-

-

צב ביצה

Mauremys caspica

1.5.5

שם מדעי
Mugil cephalus

אורגניזמים ממוצא ימי

כפי שכבר דווח בעבר ,גם במהלך הניטור הנוכחי נמצאו מספר בעלי חיים המעידים על הקשר בין
מורד הנחל לים התיכון .חלקם מדווחים ממורד נחל לכיש בפעם הראשונה .מבין חסרי החוליות
נמצאו שני סרטנים ממוצא ימי  -שייט וקפיצון ,ובנוסף המסרקנית ליידי (נספח  )6ששייכת למערכה
בה כלולים בעלי חיים דמויי מדוזות (טבלה  .)6המסרקנית שמקורה בחופי אמריקה הגיעה למזרח
הים התיכון ככל הנראה באמצעות מי נטל ( )water ballastהמשמשים לייצוב אוניות בעת ההפלגה.
היא זוהתה לראשונה מול חופי ישראל בשנת  3110ומוגדרת כמין פולש מזיק .יש לה יכולת הסתגלות
לטווח רחב של תנאים סביבתיים ויכולה לחיות בטווח טמפרטורות ומליחויות גדול .מדיווחי מדענים
עולה שהמסרקנית יכולה לגרום לפגיעה במיני דגים מקומיים (לדוגמה ,פגיעה בדג הבקלה בים
הבלטי) ,אך חשוב לציין שהיא נטולת תאים צורבים ואינה מסוכנת לאדם.
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מינים פולשים זו בעיה שכיחה בשפכי נחלים בכל העולם .בשפכי נחלים באירופה חברות בעלי חיים
אוכלסו ע"י מספר רב של מינים פולשים שכמה מהם מאופיינים בהתרבות מהירה .באופן כללי,
הפגיעות של החברה לפלישה משויכת לצירוף של מספר גורמים כגון :נישות פנויות ,שינויים בבית
הגידול והפרעות לפני ובזמן הפלישה (.)Borja et al., 2012
חסרי חוליות נוספים שדווחו בכל תחנות הנחל הם בלוטי-ים ,סרטן ימי ישיב הצמוד למצע מרגע
התיישבותו לכל ימי חייו .בלוטים נצפו גם בשפכי נחלי חוף אחרים כדוגמת הקישון הירקון
ואלכסנדר .מלבדם נצפו גם פרטים מתים של סרטנים מעשירי רגליים קצרי בטן (גזית והרשקוביץ,
.)3118
לשני מיני דגים שנמצאו בנקז בזק  -קיפון גדול ראש (קיפון בורי) וצלופח אירופאי (נספח  )1קשר
הדוק לים .הקיפון גדול ראש משתייך למשפחת הקיפוניים ( )Mugilidaeשלה סוגים רבים הנפוצים
באוקיינוסים ובימים ברחבי העולם .הוא דג יורוהליני ( )euryhalineהמסוגל לחיות בטווח רחב מאוד
של מליחויות מים .לכן ,ניתן למצוא את הקיפון הן בנהרות ונחלים ,הן במי ים ,ואף במאגרי מים
מלוחים .תהליך ההטלה וההפריה מתרחש במים רדודים סמוך לחוף ,והביצים המופרות נישאות
בזרמי הים .את מרבית דגיגי הקיפון טורפים דגים ובעלי חיים ימיים אחרים ,ואלו ששורדים נוטים
למצוא מפלט במים הרדודים של שפכי הנחלים לאורך החופים .הפרט שנתפס בנקז בזק ככל הנראה
הגיע לנחל לכיש בין החודשים אוקטובר-ינואר ,אז אפשר לראותם בהמוניהם בשפכי נחלי החוף
בישראל .הדגיגים גדלים במים המתוקים ניזונים מצמחים זעירים וחומרי רקב ,ולאחר שהם מגיעים
למשקל של כק"ג אחד ,הם יוצאים אל הים הפתוח ,ושם הם ממשיכים לחיות את שארית חייהם
הבוגרים .לקיפונים נודעת חשיבות כלכלית הן בשל היותם דגי מאכל מבוקשים בשוק והן בשל קצב
גידולם המהיר .בגלל זיהום נחלים ואולי גם מסיבות נוספות קטנה אוכלוסייתם בים ומספר הדגיגים
הנלכד בשפכי הנחלים ומשמש לאכלוס בריכות דגים והכינרת פחת (גורן וברנס.)0006 ,
לצלופח האירופאי מחזור חיים יוצא דופן – הוא מטיל את ביציו בים סרגסום במרכז האוקיינוס
האטלנטי הצפוני .הדגיגים נודדים במסע ארוך במשך כשלוש שנים חזרה לחופי אירופה והים התיכון.
ככל שהם מתקרבים אל שפכי הנחלים גופם מתכהה ומראם הופך "צלופחי" .הפרט שנמצא בניטור
הנוכחי נראה קטן וגילו ככל הנראה  0-2שנים .לאחר שישהה במים מתוקים  31-0שנים הוא יגיע
לבגרות מינית ויתחיל את הנדידה חזרה למקום הולדתם בים סרגסום כדי להשתתף בתהליך הרבייה.
באירופה נחשבים הצלופחים למעדן ודיג הצלופחים וגידולם הוא ענף כלכלי מכניס .הצלופח
האירופאי מוגדר בסכנת הכחדה קריטית ע"י ארגון  IUCNשכן דיג יתר גרם לירידה חדה בגודל
האוכלוסייה העולמית מאז  . 0081בישראל ,פרטים של צלופח אירופאי נתפסו בעבר בתחנות דיגום
במעלה הנחלים קישון (רשות נחל הקישון )3110 ,וירקון (אלדד אלרון – מידע אישי) והם מתקיימים
גם בשפכי נחלי חוף נוספים.
אשר למידע מהעבר לגבי מצאי הדגים בנחל ,דווח שבדיגום שנערך באמצעות רשת גרירה בספטמבר
 3113נלכדו דגי קיפון גדול ראש בגדלים שונים .כמו כן נלכדו בנחל באותו דיגום גם דגים שאינם
ממוצא ימי  -דגי גמבוזיה ומעט דגי קרפיון מצוי (דומים לזן הבר) .בדו"ח מצוין שלא נלכדו אמנונים
ואף לא ראשני קרפדה שנלכדו בדיגום קודם (שנאן הרפז ,מנהל המחקר החקלאי-בית דגן – דו"ח
לאיגוד ,מצוטט ע"י גזית והרשקוביץ.)3118 ,
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1.5.5

מינים פולשים

רשימת המינים הפולשים ,למעט המסרקנית עליה הורחב בסעיף הקודם ,כוללת  3מינים של חלזונות
ריאה  -בוענית חדה ( )Haitia acutaוביצנית אמריקאית ( .)Pseudosuccinea columellaמין נוסף
המוגדר פולש הוא דג הגמבוזיה ,אשר על השפעתו השלילית על הנחל נכתב בהרחבה בדו"חות קודמות
(גזית והרשקוביץ’)3118 ,
בוענית חדה נמצאה בתחנת "המעגנה" בשפיעות גבוה מאד ובמספרים נמוכים גם בתחנות "פארק
הצפרות"" ,נקז בזק" וה"שפך" .דווח ראשון על מין זה במורד נחל לכיש נעשה לפני קרוב ל 31 -שנה
ע"י גזית וחובריו ( .)0000בניטורים שנערכו בשנת  3111דווח על החילזון בתחנת של "נקז בזק" בלבד
(גזית והרשקוביץ ,)3118 ,ואילו בדיגום שנערך בשנת  3101הוא לא נמצא כלל (גזית וחובריו.)3101 ,
ממצאי הסקר הנוכחי ממשיכים להצביע על העדפתו של מין זה לגופי מים מתוקים מחד ("נקז בזק",
"המעגנה") ,אך מאידך גם על התפשטותו לתחנות לאורך הנחל עצמו .מקור החילזון הזה באמריקה,
והוא מוגדר כיום כמין פולש באירופה ,אפריקה ,אסיה ,אוסטרליה וניו-זילנד .הוא הגיע לישראל
בשנות ה 21-של המאה ה 31-ואולי אף קודם לכן .בארץ זהו חילזון המים הנפוץ ביותר בכל בתי
הגידול של מים מתוקים ,ביניהם גם גופי מים מזוהמים .ככל הידוע עד כה לא נערכו מחקרים בארץ
אודות השפעתו על החי והצומח המקומיים (רול וחובריו.)3110 ,
לעומת הבוענית ,מהחילזון ביצנית אמריקאית נמצא בנחל פרט בודד בלבד בתחנת "פארק הצפרות".
זהו ככל הנראה הדיווח הראשון על מין זה בנחל לכיש .תפוצה מקורית היא בצפון ומרכז אמריקה,
ובישראל הוא דווח מנחל הירקון ומקורותיו (שם הפך לחילזון השכיח ביותר) ,מאגמון החולה
וממספר מקווי מים טבעיים קטנים .דיווחים ראשונים על פלישתו לישראל החלו בשנות ה 11-של
המאה ה( 31-רול וחובריו .)3110 ,המין בעל עמידות לזיהום ,יש לו כושר רבייה גבוה והוא ידוע כמין
פולש בכל רחבי העולם .בארץ נפוצה הביצנית האמריקאית באקווריומים ,וכך כנראה חדרה לישראל.
לאור מידע זה ,הסיכויים להתפשטותו בנחל לכיש גבוהים.

1.5.1

מצב בריאות הנחל

אחד הממצאים המרכזיים שמצביעים על מצבה הבעייתי של המערכת האקולוגית הוא מיעוט
הפרטים שנמצאו בכל אחת מארבעת התחנות שנדגמו לאורך הנחל (טבלה  .)6כפועל יוצא שפיעות
הפרטים הנמוכה והרכב החברה קיבלו ציונים נמוכים בכל ארבעת התחנות לאורך הנחל (טבלה .)1
בניגוד לעבר לא הייתה אף קבוצה שנמצאה במספר גבוה (לדוגמה ,פשפשי מים) .שפיעות פרטים
נמוכה דווחה גם בעבר ע"י גזית והרשקוביץ ( )3118לגבי הדיגום באוקטובר  3111וגזית וחובריו
( )3101שדגמו אוגוסט  . 3101יתכן שלתופעה זו יש תנודתיות עונתית ,למרות שבעבר ,בדיגום שנערך
במאי  ,3111שפיעות הפרטים הייתה גבוהה יותר בהשוואה לדיגום הנוכחי שנערך באפריל.
מדד עושר הטקסונים רגישים מסנן את הטקסונים העמידים יותר ומגדיל את משקלם של הטקסונים
הרגישים ,הנוטים לסבול יותר מהרעת תנאי בית הגידול .ריכוז נמוך של חמצן מומס במים צפוי
להשפיע בצורה שונה על חסרי חוליות בעלי זימים המנצלים לנשימה את החמצן המומס באמצעות
זימי טרכאות כמו נימפות של שפיריות ,שפריריות ,בריומאים ,שעירי כנף וחלזונות קדם-זימאים
("טקסונים רגישים") ,לעומת מינים נושמי חמצן אטמוספרי כמו זחלי יתושים ,פשפשאים וחיפושיות
או מינים בעלי המוגלובין בהמולימפה כמו זחלי ימשושים.
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על פי מדד זה כמעט ולא נמצאו בתחנות שנוטרו טקסונים רגישים כמו עלוקות ,חלזונות קדם-
זימאים (לדוגמה ,שחריר הנחלים) ,שפיריות ושפריריות ,זחלי ישחורים ועוד (טבלה  .)1שני המינים
הרגישים שזוהו הם זחל של חיפושית מים ממשפחת השחייניתיים בתחנת "המעגנה" וזחל של בריום
( )Cleon dipterumב"נקז בזק" ,שניהם מחוץ לתחנות הנחל .שני המינים הללו רגישים יחסית
לזיהום אורגאני.
טבלה  .8תוצאות מדדי החברה בתחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי
עושר טקסונים

עושר טקסונים

הערכת השפיעות
היחסית והרכב

תחנה

כללי

רגישים

החברה

חוות לכיש

4

1

0

המעגנה

02

0

4

פארק הצפרות

8

1

0

נקז בזק

0

0

3

גשר אורט

6

1

0

השפך

6

1

0

חברת חסרי החוליות בכל התחנות שנבדקו מאופיינת בעיקר בטקסונים בעלי יכולת ניידות גבוהה
(חרקים –  02טקסונים) ,שביכולתם לנטוש ולאכלס מחדש אתרים בלתי יציבים מבחינה הידרולוגית.
טקסונים אחרים (חלזונות  -בוענית חדה וביצנית אמריקאית ,והסרטנים הירודים – דפניה רבה
והצידפוניות) יכולים לשרוד תקופות ממושכות של יובש .חלק מהטקסונים ידועים כבעלי עמידות
גבוהה לזיהום ו/או מליחות גבוהה (זחלי הימשושים וחלק מהזבובאים האחרים) .בנוסף ,נמצא
מתאם חלש בין עושר המינים לאחוז המינים בעלי זימים המנצלים לנשימה את החמצן המומס
(.)Spearman's r=021, n=6
בישראל קיים מידע מועט על עושר והרכב המינים שמאכלסים את שפכי הנחלים .לרוב זהו מקטע
הנחל לגביו קיים המחסור הרב ביותר במידע הידרולוגי וביולוגי .בנוסף מרבית נחלי החוף בארץ
זוהמו ואזורי השפך לים סובלים מתהליכי אאוטרופיקציה .במורד נחל אלכסנדר שמליחות מימיו
דומה לזו שנמדדה במורד נחל לכיש ,והוא חשוף לזיהום של שפכים וקולחים שמקורם במעלה הנחל,
נמצאו בעבר  01טקסונים של חסרי חוליות (גזית והרשקוביץ .)3118 ,על פי מידע זה מצב מורד נחל
לכיש דומה למצב נחל חוף מזוהם אחר ,ושני קטעי נחל אלו עשירים יותר ובריאותם טובה יותר
בהשוואה למורד הקישון בו קיים זיהום תעשייתי ועושר הטקסונים נמוך יותר (גזית והרשקוביץ,
 .)3110המחסור במידע דומה משפך נחל שלא הושפע מתהליכים אנטרופוגנים ,מצבו טוב והוא יכול
לשמש כמקור השוואה ,מקשה על ניתוח מצב הנחל.
בניגוד לניטורים ההידרו-ביולוגים שנערכו עד היום בשפך נחל לכיש ,השימוש בחסרי חוליות גדולים
לאפיון המצב האקולוגי של שפכי הנחלים ( )estuariesבעולם מתמקד במרבית המקרים בקבוצה
הבנטית ,הצמודה למצע הקרקעי ,ופחות באזור הפלגי .לדוגמה ,במחקר שבוצע בשפך נהר האברו
(הנהר השני באורכו בחצי האי האברי והארוך ביותר בספרד) בשנים  3118-3111צוין בדיון שבניגוד
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לסקר שנערך בנהר באוקטובר  0003ושהצביע על אוכלוסייה מדולדלת של חסרי חוליות קרקעיים
(נמצאו רק  1טקסונים שונים) בשל אאוטרופיקציה,שגרמה לתנאי אנוקסיה קיצוניים ,בסקר הנוכחי
התוצאות היו שונות לגמרי וכללו זיהוי של  304טקסונים שונים ( .)Nebra et al., 2011מחקר זה
מצביע על שינוי דרסטי בעושר והרכב חברת חסרי החוליות בשפך נחל שעובר תהליך של שיקום
ושיפור.
שפכי נחלים הם מערכות מעבר בין מים מתוקים ומערכות ימיות היכן שמינים מושפעים ע"י גורמי
עקה טבעיים ואנטרופוגנים .המליחות היא גורם עקה מרכזי בעל חשיבות מרובה המשפיע על תפוצת
האורגניזמים במים ( .)Borja et al., 2012תנודות במליחות הנחל מהוות מחסום פיסיולוגי למיני
מים מתוקים ומים מלוחים שאינם יכולים להתמודד עם תנודות רחבות בריכוז המלח (מינים
סטנוהלינים) .במקומות אלה ישנה ירידה בעושר המינים עד הנקודה שבה התנודות החזקות ביותר
( . )Nebra et al., 2011חשוב לציין ,שגם במורד נחל לכיש קיימת השפעה של התנודתיות במליחות
וריכוזים גבוהים שנמדדים בחלק מהשנה על עושר המינים בנחל.

1.5.5

נקז בזק

בניגוד לממצאים מהעבר (גזית והרשקוביץ ,)3118 ,בסקר הנוכחי בתחנת "נקז בזק" נרשם עושר
טקסונים נמוך של חסרי חוליות שכלל  0טקסונים לעומת  00טקסונים שדווחו בסקר שבוצע בעבר
(גזית והרשקוביץ .)3118 ,גם עושר הפרטים שנמצאו בסקר הנוכחי (טבלה  )6היה נמוך בהשוואה
לעבר .בין הייחודיים ,המין היחיד שנמצא בתחנת "נקז בזק" ולא נמצא בתחנות אחרות היה הבריום
קלאון דו-כנפי ( .)Cleon dipterumזהו מין רגיש יחסית הנושם המנצל לנשימה את החמצן המומס
באמצעות זימי טרכיאה חיצוניים הנמצאים משני צידי גופו .בדיגום נלכד פרט אחד בלבד של בריום
ולכן אין להשליך מכך על תנאי בית גידול טובים בתחנה זו.
הסיבה לעושר הטקסונים הנמוך יותר ועושר הפרטים הדל קשורה ככל הנראה לתקלות שמתרחשות
אחת לתקופה ובעקבותיהן מתרחשת גלישה דרך הנקז של שפכים עירוניים באיכות נמוכה בנפחים
משתנים .הירידה הדרסטית באיכות המים פוגעת במאכלסי הנחל בכלל ובחברת חסרי החוליות
בפרט .הראשונים להעלם מהמערכת אלו בעלי החיים הרגישים לעומס אורגני ,ריכוזי חמצן נמוכים
וריכוזי אמוניה גבוהים ,כגון זחלים של בריומאים ,שפיריות ,שפריריות ,זחלי ישחוריים ועוד שחלקם
נכחו בעבר בתחנת "נקז בזק" .לנקודת הזמן בה מתרחשת ההגלשה ,לפרק הזמן הנדרש לחברת חסרי
החוליות להתאושש מהזיהום ,ולתזמון בין סיום האירוע ותקופת הזמן במהלך השנה בה האכלוס
מהיר ואינטנסיבי יותר יש השפעה על עושר ושפיעות הטקסונים שימצאו בנקז.
הפסקה מוחלטת של הזרמת מי שפכים מהשטח העירוני במעלה "נקז בזק" ע"י חסימתם והפנייתם
לטיפול במט"ש ,תותיר בתעלת נקז בזק זרימה של מי תהום ונגר עילי שאיכותם טובה .הללו יאפשרו
עם הזמן התפתחות של חברת חסרי חוליות ודגים עשירה המתאימה למים מתוקים על גבול
המליחים .הפסקת הזיהומים תאפשר את יציבות המערכת האקולוגית הקטנה והעדינה הן בנקז והן
במעגנה.
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1.5.5

המעגנה

בתחנת "המעגנה" נרשם עושר הטקסונים הכללי הגבוה ביותר ( 02טקסונים) ,עושר הטקסונים
הייחודיים (בלעדיים לתחנה) הגבוה ביותר ( 6טקסונים) וכן השפיעות היחסית הגבוהה ביותר .מבין
הייחודיים נמצאו בתחנת "המעגנה" שלשול הצינורות ( )Tubifex sp.מתת-מחלקת תולעים דל-
זיפיות ,סרטן מהמין דפניה רבה ונציגים של שתי סדרות ממחלקת החרקים – סדרת הפשפשאים
(חותרן) וסדרת הזבובאים (ימשוש מתת-המשפחה  ,Orthocladinaeימשוש מתת-המשפחה
 ,Tanypodinaeרקבן הבוץ ממשפחת הרחפניים ,זחל חיפושית מתת-משפחת השחייניות).
המין דפניה רבה ( )Daphnia magnaשנמצא רק במעגנה ,הוא מין קוסמופוליטי ואחד ממיני
הדפניתאים הגדולים בישראל  .מין זה מעדיף בתי גידול בריכתיים ללא זרימה חזקה הדומה בתנאיו
למעגנה ,והוא אינו מתקיים בגופי מים בהם המליחות גבוהה ,בדומה לזו שנמדדת מעת לעת במורד
נחל לכיש .נוכחות דגי הגמבוזיה בגוף המים לא הפחיתה בשפיעות סרטני הדפניה .הסיבות לכך
יכולות להיות מספר גמבוזיות נמוך ,דומיננטיות של דגים צעירים (הפרטים שנלכדו היו רובם קטנים
מ 10-מ"מ) והתפרצות של דפניות בביומסה גדולה שאינה מאפשרת לטריפה ע"י הגמבוזיה להשפיעה
באופן משמעותי על גודל האוכלוסייה.
אופיו של בית הגידול בתחנת "המעגנה" שונה בהשוואה ליתר ארבעה התחנות הנמצאות לאורך
הנחל ,ודומה מעט יותר לתחנת "נקז בזק" .בשנים עברו מקור המים במעגנה היה בעיקר מאירועים
שיטפוניים שהתרחשו בנחל וגלשו מעל פתח הכניסה ,ובהתאם גוף המים התייבש והתמלא כל שנה
מחדש ותפקד כבריכת חורף .לקראת סוף שנת  3103שונתה נקודת היציאה של נקז בזק והונח צינור
שמנקז מי תהום גבוהים ונגר עילי מהנקז ישירות אל המעגנה .פעולה זו שינתה את אופי בית הגידול
והוא הפך לגוף מים קבוע ,בריכתי ,עם מוליכות חשמלית נמוכה ( 001מיקרוסימנס/ס"מ) ,זאת
בהשוואה למוליכות הגבוהה בנחל עצמו (מעל פי  41יותר).
המעגנה מוסיפה לשטח הגובל בנחל לכיש בית גידול אקווטי שונה ואיכותי יותר מבית הגידול הקיים
בנחל לכיש ,המעשיר את החי בסביבת הנחל .התרומה האקולוגית של בית גידול זה אינה מצומצמת
רק להיבט המימי ,אלא תורמת גם למגוון בעלי הכנף .החברה להגנת הטבע מקיימת בנקודה זו
תצפית ציפורים מאז  .3111השנה ,כנראה בעקבות השינוי שחל בגוף המים ,נמצא שיש עליה במספר
מיני הציפורים ,בכמות הפרטים ,באחוז הצלחת הקינון ובהופעת מינים שלא נראו קודם לכן .אחת
הסיבות לכך יכולה להיות העלייה בצפיפות העומדים של הקנה בגוף המים וסביבו .המשך תצפיות
בשנים הקרובות יאפשר לבחון האם מגמה זו תמשך גם בעתיד (יואב פרלמן – מידע בע"פ).
חשוב לזכור שמכיוון ש"נקז בזק" הוא כיום מקור המים הראשי של "המעגנה" ,כל אירוע גלישה דרך
הנקז של שפכים עירוניים באיכות נמוכה (ראה סעיף  )0.2.6תפגע גם באיכות המים במעגנה ותגרום
לאי יציבות ופחיתה במערכת האקולוגית שהתפתחה באתר.

1.5.5

סיכום

מערכות שפכי נחלים תנודתיות יוצרות גרדיאנטים סביבתיים חזקים המובילים לתפוצה לא אחידה
של אורגניזמים החייבים להתמודד עם מגוון רחב של עקות בשל גורמים טבעיים ואנטרופוגנים גם
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יחד .מבין הגורמים הפיסיקו-כימיים המשתנים הסביבתיים העיקריים שנתונים לתנודות בזמן
ובמרחב הם טמפרטורה ,חמצן מומס ,עכירות והסדימנט בקרקעית הנחל (.)Borja et al., 2012
לפיכך חברות חסרי חוליות בהן נעשה שימוש כאינדיקטורים של בריאות המערכת האקולוגית,
יכולות להראות דומות מאד במערכות שפכי נחלים לא מופרות ופגועות .מצב זה מקשה על ההפרדה
בין ההשפעות של עקות סביבתיות ועקות אנטרופוגניות .באזורים ים תיכוניים ,מעבר לתנודה
המרחבית ישנה שונות סביבתית זמנית במערכת האקווטית עקב מחסור במים בחלק מעונות השנה
( .) Ferreira et al., 2007שונות זו מחריפה בשל היסטוריה ארוכה של לחצים הנגרמים ע"י פעילות
אדם ומובילים לשינויים משמעותיים במעגלים האקולוגים הטבעיים בשפכי נחלים ( Nebra et al.,
.)2011
הנתונים הסטטיסטיים נותנים תמונה כללית של מצב הנחל ועדות למצבים קיצוניים של איכות
המים .ראוי לזכור כי מבחינת ההשפעה על מאכלסי המים איכות המים שהשפעתה מכרעת היא זו
של ערכי הקיצון הגבוהים .גם אם איכות המים בנחל סבירה במרבית הזמן אירועים חריגים
קיצוניים הם מכתיבים את התגובה הביולוגית .הניטור הנוכחי במורד נחל לכיש מצביע על עושר
טקסונים נמוך ,נוכחות מועטה של מינים רגישים ושפיעות קטנה של פרטים .רוב חסרי החוליות
שאותרו משתייכים למחלקת החרקים ,ובתוכה הסדרה הדומיננטית ביותר היא של זחלי הזבובאים,
אשר מייצגים קבוצה של חרקים עמידים לזיהום אורגאני ובדרך כלל גם למליחות .השוואה של
תוצאות הניטור הנוכחי לסקרי עבר מצביעה על כך שבריאות הנחל עדיין טעונה שיפור והיא נעה בין
"גרועה" ל"בינונית".
בניגוד לניטורים ההידרו-ביולוגים שנערכו עד היום בשפך נחל לכיש ,השימוש בחסרי חוליות גדולים
כאינדיקטורים לאפיון המצב האקולוגי של שפכי הנחלים בעולם ,מתמקד במרבית המקרים בקבוצה
הבנטית ,הצמודה למצע הקרקעי ,ופחות באזור הפלגי .על קבוצה זו קיים בסיס מידע גדול יותר ,כולל
בשפכי נחלים ים-תיכוניים ברמות שונות של השפעה אנטרוטפוגנית .קשה לעיתים להפריד בין
ההשפעה הסביבתית של אזורי המפגש בין נחל לים ובין השפעות אנטרופוגניות .לכן שימוש בחסרי
חוליות צמודי מצע יחד עם חסרי החוליות בעמודת המים תאפשר להשוות את המדדים והציינים
שינוטרו במורד נחל לכיש לנחלים אחרים ,ולהעריך בצורה מדויקת יותר מהו מצבו האקולוגי של
הנחל.
ישנם לפחות  0פתחי ניקוז מוכרים ומוסדרים המופנים לקטע הרטוב של הנחל ועוד  2המופנים
לחלקו היבש מזרחה לגשר בני ברית (עיריית אשדוד .)3103 ,בנוסף ,קיימים גורמי זיהום פוטנציאלים
נוספים הן ממעלה הנחל (ניקוז חקלאי ועירוני) שמגיעים בעיקר עם השיטפונות החורפיים ,הן
מפעילויות תעשייתיות במורד (עיריית אשדוד )3103 ,וכך גם לגבי שפיכת מזהמים לא חוקית לאפיק
הנחל ע"י עבריינים כפי שארע לאחרונה ביולי  3102במעלה גשר בני ברית.
עיריי ת אשדוד השקיעה רבות בפיתוח של תכנית אסטרטגית ארוכת טווח למניעת זיהום הנחל והחל
בשנת  3100החלה בביצוע עבודות הנדסיות הכוללות הקמה של מתקני תפיסה ותחנות איסוף קיציות
במספר נקזים (ראה פירוט במסמך עיריית אשדוד ,3103 ,סעיף  ,)2.3שמטרתן למנוע זרימת ביוב
לנחל לכיש במקרה של תקלות .ההשקעה הגדולה הביאה להקטנה משמעותית באירועי הגלישה של
שפכים לנחל במהלך התקופה היבשה ולהפחתה משמעותית בכמות הבדיקות בהן נמצאו ריכוזים
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גבוהים של חיידקי קולי צואתי ,אולם עדיין לא מונעת לחלוטין גלישות והזרמות מהנקזים
וממקורות אחרים.
מורד נ חל לכיש דומה ללגונה או גוף מים סגור למחצה שלו משטר זרימה ,הסעת מים וערבוב
ספציפיים ,המשפיעים במידה רבה על איכות המים .בהשוואה לנחלי חוף אחרים בהם אזור השפך
לים נהנה מתחלופת מים המגיעים מהמעלה ,לאורך פרקי זמן ארוכים במהלך השנה ,נחל לכיש
מקבל מהמעלה שיטפונות חורפיים בלבד וקצב תחלופת המים בו איטי יותר .תחלופה איטית של
המים מעלה את רגישות המערכת לזיהומים ,מפחיתה את יכולתה להתמודד עם אירועים תקופתיים
לאורך זמן ומגדילה את זמן ההתאוששות שלה .כדי להבין טוב יותר את הדינמיקה של מערכת
מורכבת וייחודית זו ,מומלץ לבחון ביצוע מדידות בנחל אחר גרדיאנט החמצן המומס ,המליחות
וחומרי ההזנה בעומקים שונים ,קביעה של מהירות הזרם ומדידה של קבוע התחלופה .חלק
ממדידות אלה ראוי שיתבצעו לאורך תקופות שונות של השנה כדי לאפיין את השינויים שמתרחשים
בשפך הנחל.
שיפור באיכות המים במורד נחל לכיש מצריך מניעה מוחלטת של כניסת מזהמים לנחל .גם מקור
מים נקיים קבוע ממעלה הנחל יכול לסייע בתחלופה של המים ,שיפור באיכותם ושטיפה של הנחל,
אך אפשרות זו אינה נראית מעשית .מעניין לציין שבמפת ה PEF -ובדו"חות ממלחמת העולם
הראשונה נראה שהחלק הרטוב של הנחל (ואדי סוכריר) הגיע בעבר לפחות עד ( Jisr Esdudכיום
במעלה גשר עד הלום) שם חצה הצבא הבריטי את הנחל על גבי גשרים בנובמבר ( 0001נספח .)8
בתכנית האסטרטגית של העירייה המטרה הראשונה שהוגדרה היא מניעת זיהום הנחל וחופי הים.
מומלץ שבתוכנית יוגדרו יעדים ברורים שנתיים ותקופתיים של איכות המים הנדרשת בנחל,
המבוססים על התנאים הנדרשים לשיקום אקולוגי ובקריטריונים שיאפשרו שייט סירות .בעשור
וחצי האחרונים חל שיפור משמעותי ביותר באיכות המים בנחל ,אולם המשך הגלשות של מזהמים
כפי שמתרחשות מעת לעת לא יאפשרו למערכת האקולוגית את המשך תהליך השיקום ויוסיפו לגרום
לחריגות תקופתיות בתוצאות הבקטריאליות .שיקום מתמשך של נחל לכיש מחייב בראש ובראשונה
מתן פתרון לבעיית אירועי הזיהום .המטרה המרכזית של כל הרשויות העוסקות בניהול ,אכיפה
ופיקוח בנחל לכיש היא מניעה מוחלטת של כניסת מזהמים לנחל .בכדי להגיע ליעדים הרצויים
מבחינת איכות מים על הרשויות להמשיך לאתר ולזהות את המקורות הפוטנציאלים לאורך האפיק
התורמים מעת לעת לזיהום ,לנטר אותם ולמצוא את פתרונות הקצה הניהוליים והטכנולוגיים
הספציפיים שימנעו את אירוע הזיהום הבא.
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ספחים

נספח  .0נקודת הדיגום בתחנת "חוות לכיש" .קרוב לקו המים ובתוך האפיק הבוץ
טובעני .בגדה הימנית הרחוקה ניתן לראות סבך של קנה מצוי שאינו מגיע עד קו
ה
מ
י
ם
,
ו
נ
פ
ס
ק
כ
0
.
5
מ
'
מ
ע
ליו.
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נספח  .3תחנת "המעגנה" בעת הדיגום .השטח החפור מוצף .במים נראים עומדים
של קנה מצוי וביניהם אזורים פתוחים יותר .ברקע סוללה על גדת נחל לכיש
התוחמת את גוף המים ,ואזור התעשייה בגדה הרחוקה.

נספח  .2תחנת "פארק הצפרות" – ניתן לראות את תלילות שתי הגדות .הצמחייה
בגדה השמאלית מעט חשופה יותר.
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נספח  .4תחנת "נקז בזק" במעלה התעלה סמוך לנקודת היציאה של נקז הבטון.
התמונה צולמה במהלך הגשם בשעה שהחלו זרימות משמעותיות של נגר עירוני
מהנקז אל הנחל.

36

נספח  .5תחנת "השפך" ממוקמת במרחק של כ 311-מטרים מסכר החול בשפך נחל
לכיש לים .בעת הדיגום היה אפיק הנחל חסום ולא נראה חילוף מים ישיר בין הנחל
לים.

נספח  .6מסרקנית ( )Mnemiopsis leidyiשנמצאה בדיגום בתחנת "פארק
הצפרות" .שייכת למערכה בה כלולים בעלי חיים דמויי מדוזות .זהו מין פולש

שמקורו בחופי אמריקה.
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נספח  .7פרט צעיר של צלופח האירופאי ( )Anguilla anguillaשנמצא בתחנת "נקז
בזק" .במידה ויגיע לבגרות מינית בנחל לאחר מספר שנים יצא חזרה אל למסע אל
ים סרגסום כדי להשתתף בתהליך הרבייה.

גשר עץ מאולתר מעל נחל לכיש (וואדי סוכריר בשמו הערבי) ,סמוך לאזור גשר עד
הלום ( ,)Jisr Esdudבעת חציית הכוחות הבריטים את הנחל במלחמת העולם
הראשונה (נובמבר .)0907
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