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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
 .1בתאריך  58.51.14בוצע לראשונה בחורף ניטור ביולוגי של חסרי חוליות בתחנות נבחרות
בקטע הנחל שבתחום פארק לכיש-אשדוד .ארבע מהם לאורך הנחל עצמו – "חוות לכיש",
"פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"השפך" ותחנה נוספת ב"נקז בזק" .תחנת ה"המעגנה"
שנדגמה לראשונה באפריל  0515נמצאה ללא מים עקב פריצה בסוללה הצפונית הסמוכה
לנחל .
 .0ערכי המוליכות החשמלית שנמדדו בתחנות הדיגום בנחל בינואר  0514היו נמוכים (1.0 – 5.1
מיליסימנס/ס"מ) ודומים למדידות מקבילות שבוצעו בחודשים נובמבר עד מרץ בשנים
קודמות .בתקופת החורף המליחות במורד נחל לכיש מושפעת בעיקר מזרימות שיטפוניות
וחדירה של מי תהום שעונים ,ופחות ממי הים.
 .5בחינה של הנתונים מהחורף האחרון מרמזת על קשר הדוק בין אירועי גשם וכמות
המשקעים באזור ,מבנה הקרקע המאפשר חלחול מהיר של מי הגשמים ,וחדירה של המים
לנחל מאופק שעון של מי תהום .על בסיס נתוני המליחות יתכן והכניסה המסיבית ביותר של
מי תהום שעונים אל הנחל מתרחשת בקטע של תחנת "חוות לכיש".
 .4ריכוזי החמצן המומס שנמדדו בתחנות הנחל הלכו ועלו מהמעלה למורד ,כאשר בתחנת
"השפך" ריכוז החמצן היה גבוה מרוויה ( .)151.1%בהתאם ,גם ריכוז כלורופיל  aהמהווה
מדד כמותי למקרו-אצות המתפתחות בנחל ,היה גבוה בהרבה בתחנה זו ( 10מקג"ל)
בהשוואה לתחנות האחרות ,והצביע על מצב היפר-אאוטרופי ( .)Hypereutrophicזהו אחד
מריכוזי הכלורופיל הגבוהים שנמדדו בנחל לכיש בשנים האחרונות.
 .0מומלץ בעתיד למדוד את ריכוזי הכלורופיל בנחל לפחות אחת לחודש בכל ארבעת התחנות
או בחלקן .לבדיקת הכלורופיל ישנה חשיבות בכך שהיא מאפשרת לקבל תמונת מצב אשר
לריכוז הפיטופלנקטון המרחף במי הנחל ,היא משמשת מדד לכימות דרגת האאוטרופיקציה
וסמן לאיכות המים.
 .1בתחנות "גשר אורט" ו"השפך" נצפתה תמותה המונית של דגי קיפון בורי (Mugil
 )cephalusובימים שלאחר מכן נראו דגים מתים גם על חוף הים מצפון לשפך .הסיבות
לתמותת הדגים מפורטות בסעיפים הבאים.
 .1בכל ארבעת התחנות בנחל ריכוז אמוניה כללית גבוה חריג שנע בין  5.4ל 5.0 -מג"ל .הסיבה
לריכוזי האמוניה החריגים בכל תחנות הנחל אינה ידועה .המקור יכול להיות הזרמה של
שפכים תעשייתיים מאחד הנקזים ,ובסבירות פחותה כניסה של נוטריאנטים בריכוז חריג
ממעלה הנחל בשיטפונות שאירעו במהלך דצמבר.
 .8הריכוז המחושב הגבוה ביותר של אמוניה לא מיוננת ( )NH3נמצא בתחנת "השפך" (כ5.40-
מ"ג/ליטר) .הסיבה המרכזית לכך ,היא העלייה בערך ה pH-ממעלה הנחל ועד לאזור השפך.
ככל שה pH-גבוה יותר ,ריכוז ה NH3 -עולה משמעותית והרעילות למאכלסי המים גדלה .זו
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יכולה להיות הסיבה לתמותת הדגים הגדולה שארעה בקטע התחתון של הנחל ובמפגש
השפך עם הים ,אולם אין בכך ודאות מוחלטת ובדיקות נוספות שנערכו לגבי תמותת הדגים
לא מצביעות באופן חד משמעי על הסיבה.
 .0נראה שהריכוזים הגבוהים של האמוניה הרעילה ( )NH3נגרמו בעקבות פריחת האצות
פלנקטוניות מסיבית בקטע התחתון .פריחה מסיבית של האצות ,גורמת במהלך
הפוטוסינתזה להפחתה נכרת ב CO2 -שבמי הנחל .פעולה זו מביאה לעלייה בpH-
ובעקבותיה לעלייה גם בריכוז האמוניה הלא מיוננת ( )NH3המעלה את סכנת ההרעלה
לדגים וחסרי חוליות רגישים.
 .1ריכוז הצח"ב ( )BODהיה גם הוא גבוה וחריג בתחנת "השפך" .העלייה בערכי הצח"ב
קשורה לריכוז האצות הפלנקטוניות שמוסיף לדגימה חומר אורגני קל פירוק .אולם ,אין
לפסול אפשרות לקשר בין הזיהום שגרם לערכי אמוניה חריגים בנחל ובין התרומה מהזיהום
גם לריכוז הצח"ב.
 .0תופעה נוספת שנצפתה בנחל ,היו אלפי כתמים של קרום ירקרק שצף על פני המים (בעיקר
בתחנת "פארק הצפרות") .בחינה של הקרום העלתה שהוא מכיל קומפלקס של אצות
פלנקטוניות ירוקות וחומר מרחף .נראה שמדובר בתופעה של התפתחות מרבד אצות
פלנקטוניות ( )algal matsעל פני המים.
 .5בסה"כ בכל התחנות שנדגמו נמצאו  10טקסונים של חסרי חוליות .ללא תחנת "נקז בזק",
עושר המינים בתחנות לאורך נחל לכיש נמוך ועומד על  15טקסנים בלבד .מרבית הטקסונים
נמצאו בשפיעות נמוכה – לרוב עשרות פרטים עד פרטים בודדים .על פי כלל המדדים
הביולוגים שנבדקו בניטור הנוכחי מצב האיכות האקולוגית של הנחל מוסיף להיות נמוך עד
בינוני.
 .4מספר הנציגים הגדול ביותר שנמצא בניטור היה מתת-מערכת הסרטנאים ( 0טקסונים)
ולאחר מכן מחלקת החרקים ( 4טקסונים) .נראה שלעונתיות ישנה השפעה משמעותית על
היעדרותם של חלק מהטקסונים שדווחו בעבר .זוהי הפעם הראשונה שעושר הטקסונים של
חרקי מים אינו הגבוה ביותר מבין הקבוצות שנמצאו בנחל.
 .0נמצאו מיני זואופלנקטון שלא דווחו בסקרים קודמים ,בפרט סרטנים מסננים
( )Branchiopodaהשייכים לתת-מערכת הסרטנאים ( .)Crustaceaהמינים שזוהו נחשבים
ג'נרליסטים ושכיחים בגופי מים עונתיים וקבועים .ניתן למוצאם בבריכות חורף ,תעלות
ניקוז ולעיתים גם ביובלי נחלים במישור החוף וגם באזורים אחרים בארץ .הם בעלי מחזור
חיים מורכב ובשלב הבוגר שוחים באופן חופשי במים (פלגיים) .הסיבה המרכזית להופעה של
מיני סרטנים ירודים מסננים קשורה ככל הנראה לירידה הגדולה במליחות המים.
 .1מומלץ לבצע ניטור ביולוגי קצר ,לאחר שמליחות מי הנחל תעלה שוב ,ולבחון נוכחותם של
מיני זואופלנקטון במספר דגימות מים בשיטה דומה לזו בה נעשה שימוש בניטור הנוכחי.
בדיקה זו תספק מידע על הקשר בין ההופעה של זואופלנקטון בנחל והשפעת המליחות.
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1

רקע

בתאריך  58.51.15בוצע ניטור ביולוגי בשש תחנות נבחרות במורד נחל לכיש על פי הזמנת איגוד ערים
לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה .מטרת הסקר הייתה לבחון את המצב האקולוגי של הנחל
בתקופת החורף לאחר שמתווספים מים מתוקים למורד ומליחותו פוחתת באופן ניכר .סקר זה
מהווה עוד נדבך לניטורים העונתיים שמבצע איגוד הערים לאורך השנים לבחינת מגמות ותהליכים
ארוכי טווח שמתרחשים במורד הנחל.

2

הקדמה

שפך נחל ( )estuaryהינו גוף מים ,לרוב סגור בחלקו ,המצוי באזור המפגש של נהרות ונחלים עם הים.
קטע זה של מורד הנחל מאופיין לרוב באפיק רחב ,מים עמוקים יחסית ,ותחלופת מים איטית
הכוללת כניסה ויציאה של מי ים בעת גאות ושפל .כתוצאה מכך ,שפך נחל מאופיין בשונות עונתית
ויממתית גבוהה של מליחות המים .בתקופת גשמים ושיטפונות ריכוז המלחים הוא הנמוך ביותר
ובתקופת היובש קיימת השפעה מרבית של תהליכי גאות ושפל של הים על מליחות המים בשפך
הנחל .מאכלסי המים של שפך הנחל מאופיינים ע"י מספר מועט של מינים דומיננטיים העמידים
לעקות ומגוון רחב של תנאים אקולוגים ביניהם שינויי מליחות ,הם בעלי גודל קטן (ביומסה נמוכה)
ומחזור חיים קצר ,מופיעים לרוב בשפיעות גדולה ועמידים בסביבה הנתונה לעומסים אורגנים
( .)Borja et al., 2012ידוע כי באזורים אלה מתקיימים יצורים שמקורם ימי (כגון תולעים ,סרטנים,
רכיכות ודגים) יחד עם אורגניזמים שמקורם בגופי מים יבשתיים (סרטנים ,חלזונות וחרקים).
בנוסף ,שפך הנחל מהווה אזור בעל תנאים מיטביים (הגנה בפני רוחות ,גלים ,מזון בשפע ,מקומות
מסתור) ,ובכך משמש מקום להטלה והתפתחות של דגיגים צעירים עבור מיני דגים ימיים ( Beck et
.)al., 2001
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 .לדוגמה ,בארה"ב שפכי נחלים מספקים בית גידול
למעל  10%משלל הדיג המסחרי ,ואחוז גבוה יותר מהשלל לנופש וספורט ( National Safety
 .)Council’s Environmental Center, 1998פעילויות 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.
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3

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 ,כלורופיל a
ועכירות).

4

תחנות הדיגום

נדגמו ארבע תחנות לאורך נחל לכיש שכללו את "חוות לכיש"" ,פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"שפך
הנחל" .כמו כן נבדק אתר "נקז בזק" ("גשר העץ") .אתר נוסף שתוכנן להיכלל בניטור הוא "המעגנה"
("הכִּ לְ יָה") הצמוד לגדת הנחל הדרומית ,אולם ביום הדיגום נמצא יבש (להרחבה ראה סעיף .)1.1.0
תיאור ואפיון התחנות מובא להלן בפרק התוצאות.

איור  .1תחנות הדיגום לאורך נחל לכיש מסומנות בעיגול כתום .מימין לשמאל (מהמעלה למורד):
"חוות לכיש"" ,פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"השפך" .תחנות "נקז בזק" ו"המעגנה" מסומנות
בירוק (תצ"א של איגוד ערים לאיכות סביבה – אשדוד חבל יבנה).
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5

שיטות העבודה

 5.1אפיון 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 ( 150ו 005-מ"צ) ,חנקן כללי ,אמוניה ,ניטראט ,זרחן כללי ,כלורידים ,נתרן ,עכירות,
כלורופיל  aוקולי צואתי.

 5.2אפיון ביולוגי
חברת חסרי החוליות הגדולים (חח"ג) המתקיימים בגוף המים נאספו באמצעות רשת (גודל נקבים
 405מיקרומטר) .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 – 1 :פרטים בודדים;  – 0עשרות;
 -5מאות;  – 4אלפים ומעלה.
בסיום הדיגום בכל תחנה שומרו הדגימות ב 15% -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.
במקביל 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.

 5.3הערכת 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  1ל .)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;0558 ,
גזית וחובריו.)0515 ,

6

תוצאות ודיון

להלן תיאור של ארבע תחנות הדיגום לאורך נחל לכיש ואתר "נקז בזק" מיום הניטור.

 6.1אתרי 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) וסמוך לעצמים שקועים.

1.6.6

חוות לכיש

התחנה נמצאת בסמוך לאולם האירועים "גני חוות לכיש" שנסגר לאחרונה .גדות הנחל מוסדרות
ותלולות יחסית .קרוב לקו המים ובתוך האפיק הבוץ טובעני .הגדה הצפונית הרחוקה חשופה למדי
וכוללת אקליפטוס בודד וסבך של קנה מצוי שאינו מגיע עד קו המים ,וחלקו הקרוב לקו המים שכוב
ופגוע עקב השיטפון שעבר בנחל (נספח  .)1הצמחייה בגדה הדרומית כוללת קנה מצוי ומספר
אקליפטוסים .בגדה זו התווספה ערימה גדולה של חול שמכסה חלק גדול מדרך בטון שיורדת מדרך
השירות אל הנחל ,וחלקה אף נשפך לנחל .ליד הגדה השמאלית גוף בטון שחלקו מבצבץ מהמים
(עומק המים לידו כ 1.5-מ') .הזרימה בנחל איטית וצבע המים שקוף  -ירקרק.

1.6.6

")
"הכִּ לְ יָה
"(
"המעגנה

הסבר מפורט על המעגנה ניתן למצוא בדוח הניטור הקודם (אלרון .)0515 ,בדיגום הנוכחי לא היו
מים באתר (נספח  .)0בבדיקה של הסוללה הצפונית נמצא שהיא נסדקה ונפרצה ,ככל הנראה באירוע
הגשם האחרון .כמו כן ,הצינור דרכו מוזרמים מים מנקז בזק היה יבש (נספח  .)5הקרקע ברוב
השטח הייתה בוצית מאד .יש לציין ,שבדיגום שנערך ע"י האיגוד כחודש מוקדם יותר ()54.10.15
לצורך מדידה של פרמטרים פיסיקו-כימיים הייתה המעגנה מלאה במים.

1.6.6

פארק הצפרות

התחנה ממוקמת סמוך למבנה שהוקם לצפייה בציפורים ע"ג במת בטון הנמצאת על הגדה .הגדה
הצפונית תלולה ,ומכילה סבך של קנה מצוי לאורך כל הקטע בצפיפות משתנה .הגדה הדרומית
תלולה גם היא ,למעט מול במת הבטון .בגדה זו הצמחייה מעט חשופה יותר ,וכוללת עצי איקליפטוס
ושיטה מכחילה .בעקבות השיטפון האחרון ,הקנה לאורך הגדות בחלק הקרוב למים יבש ,ואילו
בחלק העליון של הגדה צבעו ירוק .שיטפון זה גם כיסה באופן חלקי את במת הבטון בחול.
בתוך האפיק הבוץ טובעני מאד (שכבה העולה על  55ס"מ) ובחלקה התחתון ( <15ס"מ) צבע הבוץ
שחור ,אך כמעט ללא ריח .על פני המים נצפו אלפי כתמים של קרום ירקרק שבמבט קרוב נראה שהם
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מכילים קומפלקס של אצות פלנקטוניות ירוקות ,וכנראה גם חומר מרחף מינרלי (נספח  .)4המסקנה
היא שמדובר בתופעה של התפתחות מרבד אצות פלנקטוניות ( )algal matsשצף על פני המים (נספח
 .)0יתכן שקודם לכן התפתח בקרקעית הנחל .מרבד כזה יכול להתפתח משילוב של טמפרטורות
חמות ,אור שמש וזמינות נוטריאנטים.

1.6.6

נקז בזק (גשר העץ)

הסבר מפורט על נקז בזק ניתן למצוא בדוחות קודמים (גזית והרשקוביץ ;0551 ,אלרון .)0515 ,הנקז
מתחבר לנחל במורד תחנת "פארק הצפרות" ועוברת תחת גשר העץ להולכי רגל .הדיגום בוצע בתעלת
הנקז בשתי נקודות דיגום .הראשונה ,במעלה התעלה סמוך לנקודת היציאה של נקז הבטון .זהו קטע
בריכתי (עומק מרבי :מעל  1.0מ') ,מימיו צלולים (למעט באירועים שטפוניים) ושתשתיתו חול
ואבנים שהובאו בזמן הנחת צינור הניקוז .בית הגידול בנקודה הזו מגוון יותר .הנקודה השנייה
הייתה במורד התעלה ,ליד גשר העץ ,כ 55-מ' במעלה למפגש הנחלים .זהו קטע עם תשתית טינית
וחומר אורגני נרקב .משני צידי התעלה סבך צפוף של צמחייה הפולשת אל המים .הספיקה בערוץ
בעת הדיגום הוערכה ב 5-0 -ליטר/שניה.

1.6.6

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 ומכורסמות .תשתית הקרקע
בנחל בוצית ושחורה .צבע המים שקוף – ירקרק ,ונראה שהזרימה היא מהמורד אל המעלה .במים
לאורך הגדה נראו מספר דגים מתים מסוג קיפון (.)Mugil sp.

1.6.1

שפך

התחנה האחרונה במורד הנחל ממוקמת במרחק של כ 055-מטרים מסכר החול בשפך נחל לכיש
לים .בעת הדיגום נראה שיש חילוף מים ישיר בין הנחל לים והזרימה היא מהמורד אל המעלה .גם
בתחנה זו הגדה הדרומית הוסדרה כחלק מהפיתוח בפארק לכיש אשדוד .צומח הגדות בגדה זו דל
ביותר והוא כולל עומדים מבודדים של קנה מצוי .בניגוד לדיגום באפריל  0515לא נראה דשא חודר
למים מהגדה .גם בתחנה זו הקרקעית בוצית מאד .המים ירוקים יותר מהתחנות במעלה .בדומה
לתחנת "גשר אורט" נראו במים דגי קיפון מתים (נספח  ,)1אך במספרים גדולים יותר (ראה סעיף
 .)1.0.5נראו קיפונים מתים בנחל ולאורך חוף הים (נספח  )1מצפון לשפך במשך כשבוע לאחר
הניטור.

 6.2אפיון לימנולוגי
להלן מוצגים משתנים נבחרים של איכות מים בתחנות הדיגום במורד נחל לכיש שנמדדו בסקר
הנוכחי ( טבלה .)1
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טבלה  .1משתנים נבחרים של איכות מים בתחנות במורד נחל לכיש(18.10.4102 ,)0
הפרמטר הנמדד
()4

שעת המדידה
טמפרטורה (מ"צ)
מוליכות חשמלית ( µS/cmב 45 -מ"צ)
רווית חמצן מומס ()%
חמצן מומס ()mg/l
הגבה ()pH
שקיפות סקי (ס"מ)
עכירות ()NTU
צח"ב – ( BODמג"ל)
 TSSב 015-מ"צ (מג"ל)
חנקן כללי כ( N-מג"ל)
אמוניה ()NH4-N
ניטראט ()NO3-N
זרחן כללי כ( P-מג"ל)
כלורופיל ( aמקג"ל)
קולי צואתי (יח' ל 011-מ"ל)

חוות לכיש

()3

19:25
--712
----7.59
21
00.3
04
04
5.5
3.5
1.9
0.1
>5
391

פארק
הצפרות

נקז בזק

גשר אורט

השפך

01:45
07.2
0462
63.5
6.13
7.97
54
7.1
9.5
8
2.6
3.5
1.9
1.69
>5
91

01:35
--------8.48
()2
<051
----3
--1.5
3.8
----201

00:11
08.1
0574
94.5
8.7
8.41
27
04.0
00
03
2.5
3.2
1.7
0.1
9
001

00:05
08.6
0224
036.0
04.62
8.58
33
41.7
45.5
44
5.6
3.5
1.3
0.5
69
031

( )0למעט שקיפות ,המדידות בוצעו ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה
( )4שעת המדידה על פי הדיגום של מעבדת בקטוכם ביום הניטור.
( )3חלק מהבדיקות בתחנת "חוות לכיש" לא בוצעו בשל שבירת הבקבוק בו ניטלה הדגימה.
( )2מדידת השקיפות בנקז בזק התבצעה בתחנת הדיגום העליונה.

1.6.6

מליחות

ערכי המוליכות החשמלית שנמדדו בתחנות הדיגום בנחל בינואר  0514היו נמוכים (1.0 – 5.1
מיליסימנס/ס"מ) ודומים למדידות מקבילות שבוצעו בחודשים נובמבר עד מרץ בשנים קודמות
(טבלה  – 0ערכי מינימום) .ערכים אלה נמוכים פי  55יותר בהשוואה לניטור הביולוגי שהתבצע
באפריל ( 0515אלרון.)0515 ,
טבלה  .2ניתוח ערכי מוליכות חשמלית ( mS/cmב 45 -מ"צ) שנמדדו ע"י איגוד ערים לאיכות
הסביבה אשדוד-חבל יבנה בין השנים  4103 – 4116בתקופה החורפית (נובמבר-מרץ).

תקופה
חורפית
(נובמבר-
מרץ)

חוות לכיש

פארק הצפרות

גשר אורט

השפך

מספר דגימות

08

45

41

44

ממוצע גיאומטרי

5.3

6.6

8.3

8.7

חציון

4.6

3.2

2.9

6.7

מינימום

5.40

5.00

5.1

5.1

מקסימום

01.1

00.1

55.8

51.0

סטית תקן

1.4

1.41

8.04

8.01

מקורם של השינויים הקיצוניים במליחות בשפך נחל לכיש הם תהליכי גאות ושפל וחדירת מי ים
מחד ,וכניסה של מי תהום שעונים או מנוקזים ושיטפונות חורפיים מאידך .בתקופת החורף
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המליחות במורד נחל לכיש דומה לערכים שנמדדים במעלה נחלי חוף (לדוגמה ,נחל הירקון מעל
מפגש ירקון-קנה) ,והיא מושפעת בעיקר מזרימות שיטפוניות ומחדירה של מי תהום שעונים ,ופחות
ממי הים.
אירועי החורף הנוכחי מרמזים על מקור המים העיקרי במורד הנחל בתקופה זו של השנה .לאחר
שחודש נובמבר  0515היה כמעט יבש לגמרי נמדדה בנחל בתחילת דצמבר מוליכות חשמלית גבוהה
( 10.0 – 10מיליסימנס/ס"מ) .במהלך חודש דצמבר התרחשו שלוש מערכות גשומות משמעותיות,
ובסוף החודש נמדדו באשדוד כ 001-מ"מ גשם (תחנת ניטור על גג המבנה של האיגוד " -אשדוד-
איגוד") .עיקר הגשם ירד בסופה שהתרחשה בין ה 11-ל 14-בדצמבר ,אך ממטרים ספורים ירדו גם
לקראת סוף החודש .הניטור הנוכחי בנחל ( )58.51.14התקיים כשבוע וחצי לאחר הממטרים
האחרונים ,ובמהלכו נמדדו בנחל ערכי מוליכות חשמלית נמוכים .במהלך כל חודש ינואר ועד ניטור
איכות המים הבא שהתבצע ע"י האיגוד ב 10.50.14 -לא ירדו משקעים נוספים .המוליכות החשמלית
שנמדדה הייתה גבוהה (בין  51.4 - 55.1מיליסימנס/ס"מ) ודומה לערכי המליחות המוכרים לרוב בין
אפריל לאוקטובר .כפי שאפשר לראות באיור  2השטח הסמוך לנחל מכוסה ברובו בקרקעות חוליות
מורבדות על גבי שכבה חרסיתית ,היוצרת אופק שעון של מי תהום רדודים .נתונים אלה מרמזים על
קשר הדוק בין אירועי גשם וכמות המשקעים באזור ,מבנה הקרקע המאפשר חלחול מהיר של מי
הגשמים ,וחדירה של המים לנחל מאופק שעון של מי תהום .תקופה של עצירת גשמים ,מפחיתה מאד
את החדירה של מי התהום ,וכשאין תוספת של מים מתוקים ההשפעה של מי הים על מליחות הנחל
גוברת.
בחינה של ערכי המוליכות החשמלית בארבע תחנות המדידה מצביעה על ערכים נמוכים במיוחד
בתחנת "חוות לכיש" ( 154מיקרוסימנס/ס"מ; טבלה  .)1לאור זאת ,יתכן והכניסה המסיבית ביותר
של מי תהום שעונים אל הנחל מתרחשת בקטע זה.

איור  .2מפה גיאולוגית של אזור אשדוד ומורד נחל לכיש .מקרא למפה – qs :חולות נודדים– qk ,
חולות כורכר – q ,גרומוסולים אלוביאלים – qh ,חמרה.
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1.6.6

חמצן מומס ,כלורופיל ועומס אורגני

בדומה לתוצאות שנמדדו באפריל  ,0515גם בניטור הנוכחי ריכוזי החמצן המומס שנמדדו בתחנות
הנחל הלכו ועלו מהמעלה למורד ,כאשר בתחנת "השפך" ריכוז החמצן היה גבוה מרוויה (.)151.1%
העלייה בריכוז היא עדות לפעילות פוטוסינתזה אינטנסיבית של אצות ותואמת את החזות הירוקה
של פריחת אצות פלנקטוניות שנצפתה בתחנת זו .בהתאם ,גם ריכוז כלורופיל  aהמהווה מדד לרמת
הייצור הראשוני בגוף המים ומשמש מעין מדד כמותי למקרו-אצות המתפתחות בנחל ,היה גבוה
בהרבה בהשוואה לתחנות האחרות ועמד על  10מקג"ל (טבלה  .)1זהו אחד מריכוזי הכלורופיל
הגבוהים שנמדדו בנחל לכיש בשנים האחרונות .על פי הקריטריונים של מנהל האוקיינוסים
והאטמוספרה של ארה"ב לשפכי נחלים ( ,)Bricker et al., 1999דרגת האאוטרופיקציה בגוף המים
למקטע זה מוגדרת גבוהה מאד ומצביעים על מצב היפר-אאוטרופי ( .)Hypereutrophicמדידות
נוספות שהצביעו על פריחת אצות פלנקטוניות אינטנסיבית יותר בקטע התחתון לעומת החלק העליון
היו ערכי עכירות וצח"ב ( )BODגבוהים יותר ( NTU 05.1ו 00.0-מג"ל ,בהתאמה) .נראה שערכי
הצח"ב הושפעו כלפי מעלה מריכוז האצות הפלנקטוניות שמוסיף לדגימה חומר אורגני קל פירוק.
מאידך גיסא ,יתכן גם שהעומס האורגני שנמדד בתחנת "השפך" קשור לזיהום שנכנס לחלקו
התחתון של הנחל וגרם לערכי אמוניה חריגים (ראה סעיף  .)1.0.5חיזוק לכך ,ניתן לקבל מהמדידות
שביצע האיגוד כחודש מאוחר יותר ( .)10.50.14על אף שפריחת האצות בנחל נמשכה ,ועל פי מדדי
החמצן המומס אף הוחמרה (נמדדו מעל  055%רוויה בכל ארבעת התחנות) ,מדד האיגוד בתחנת
"השפך" ערכים נמוכים הרבה יותר של עכירות וצח"ב ( NTU 1ו 1-מג"ל ,בהתאמה).
לבדיקת הכלורופיל ישנה חשיבות בכך שהיא מאפשרת לקבל תמונת מצב אשר לריכוז הפיטופלנקטון
המרחף במי הנחל ,היא משמשת מדד לכימות דרגת האאוטרופיקציה וסמן לאיכות המים .גדילה
עודפת של פיטופלנקטון יכולה להצביע על ריכוזים גבוהים של נוטריאנטים במים .לפיכך ,מומלץ
למדוד את ריכוזי הכלורופיל בנחל לפחות אחת לחודש בכל ארבעת התחנות או רק בחלקן.

1.6.6

נוטריאנטים

הגורם להתפתחות האצות הוא העשרה של הנחל בחנקן וזרחן לצורותיהם .על פי תוצאות האנליזה,
ריכוז החנקן הכללי בתחנות "חוות לכיש" ו"השפך" היה דומה ( 0.0ו 0.1-מג"ל ,בהתאמה) ,ואילו
ריכוז הזרחן הגבוה ביותר נמדד בתחנת "השפך" ( 1.0לעומת  1.5מג"ל ומטה ביתר התחנות).
גזית והרשקוביץ ( )0558ציינו שבאופן כללי פריחת אצות במי הנחל אפשרית כאשר ריכוז הזרחן גבוה
מערכי סף של כ 5.50 -מ"ג בליטר וריכוז החנקן גבוה מ 5.0 -מ"ג בליטר .לעומת זאת ,על פי
הקריטריונים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספרה של ארה"ב שנקבעו עבור הניטור הלאומי
לאאוטרופיקציה בשפכי נחלים ,דוגמה המכילה ריכוז זרחן העולה על  5.1מ"ג/ליטר וריכוז חנקן
( )TKNהעולה על  1מ"ג/ליטר מוגדרת כגבוהה ( .)Bricker et al., 1999על פי המדדים המצוינים
למעלה ,הריכוזים שנמדדו בנחל היו גבוהים ,כאשר עיקר ההשפעה היא של ריכוזי הזרחן ,הגבוהים
בסדר גודל מהערכים המומלצים .ריכוז הזרחן הגבוה ביותר נמדד בקטע התחתון ,ומרמז על הסיבה
להתפתחות המסיבית של האצות באזור השפך .לפריחת האצות הייתה ככל הנראה השפעה על
תמותת הדגים ההמונית במורד הנחל כפי שיפורט בהמשך.
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תמונה  .0תמותה המונית של דגי קיפון בורי בחוף הים סמוך לשפך .במהלך הניטור נצפו
קיפונים מתים בתחנות "גשר אורט" ו"השפך" (צילום :גד עופר).
לאמוניה ערך כחומר הזנה חנקני אולם יש לה חשיבות נוספת כחומר רעיל למאכלסי מים (דגים,
חסרי חוליות) .הפרקציה הרעילה יותר היא של האמוניה הלא מיוננת ( .)NH3ביום הניטור נמדד בכל
ארבעת התחנות בנחל ריכוז אמוניה כללית שנע בין  5.4ל 5.0 -מג"ל ,ואילו בנקז בזק הריכוז היה
נמוך יחסית ועמד על  5.0מ"ג/ליטר (טבלה .)1
טבלה  5מציגה את ריכוז ה NH3 -המחושב על בסיס ערך ההגבה ( )pHוהטמפרטורה וכן את אחוז
הפרקציה הרעילה מתוך כלל האמוניה .הריכוז הגבוה ביותר של  NH3נמצא בתחנת "השפך" (כ5.40-
מ"ג/ליטר) ,והוא עמד על  10%מכלל האמוניה .הסיבה המרכזית לכך ,היא העלייה בערך הpH-
ממעלה הנחל ועד לאזור השפך (טבלה  . )5ככל שה pH-גבוה יותר ,ריכוז ה NH3 -עולה משמעותית
והרעילות למאכלסי המים גדלה.
טבלה  .3ריכוז האמוניה שנמדד בתחנות שונות בנחל לכיש ,ערך הגבה ,טמפרטורה ,ריכוז מחושב
של אמוניה לא מיוננת ( )NH3ואחוז הפרקציה הרעילה.
שם התחנה

חוות לכיש
פארק הצפרות
גשר אורט
השפך

Total
ammonia
)(mg/l
5.0
5.0
5.4
5.0

הגבה ()pH

טמפרטורה
()C

NH3
)(mg/l

אחוז הפרקציה
הרעילה

1.00
1.01
8.0
8.08

11.4
11.4
18
18.1

5.544
5.154
5.110
5.410

1.5
5.5
0.0
10
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בארה"ב ההמלצה לקריטריון אקוטי וכרוני לאמוניה לא מיוננת ( )NH3במים מלוחים היא  5.055ו-
 5.550מג"ל ,בהתאמה ( .)USEPA, 1989אורגניזמים המאכלסים מים מלוחים לא ייפגעו במידה
ולא יעלה הריכוז הממוצע של ארבעה ימים על  5.550מג"ל יותר מפעם אחת כל שלוש שנים בממוצע,
ובמידה והריכוז הממוצע של שעה אחת לא יעלה על  5.055מג"ל יותר מפעם אחת כל שלוש שנים
בממוצע (.)USEPA, 1989
לאור המליחות הנמוכה שנמדדה בנחל ביום הניטור הדומה למקובל בנחלים בהם זורמים מים
מתוקים ,מוצגים נתונים המתאימים גם לתנאים אלו .לאחרונה התפרסם בארה"ב עדכון של
הקריטריון הלאומי לאמוניה במים מתוקים ( .)USEPA, 2013בתנאי הטמפרטורה וה pH-שנמדדו
בתחנת "השפך" הקריטריון האקוטי ( )CMCהמחושב הוא כ 1.8-מג"ל אמוניה כללית ו 5.01 -מג"ל
אמוניה לא מיוננת ( ,)NH3והקריטריון הכרוני ( )CCCהוא כ 5.40-מ"ג/ליטר אמוניה כללית ו5.504 -
מג"ל אמוניה לא מיוננת (. )NH3
חרף העובדה שקריטריונים אלו לא הוכנו לתנאים השוררים בנחלי החוף בישראל ,הם מהווים מדד
טוב לתנאי הסף הרצויים .השוואה לקריטריונים אלו מצביע על כך שריכוזי האמוניה שנמדדו בקטע
התחתון של נחל לכיש גבוהים יותר ,בפרט מהקריטריון האקוטי שמטרתו להגן מפני אירועים
קיצוניים המובילים למוות ,כפי שנצפה באירוע התמותה ההמונית של דגי הקיפון ביום הניטור
בתחנות "גשר אורט" ו"השפך" ,ומאוחר יותר לאורך חוף הים צפונית לשפך .הסיבה לריכוזי
האמוניה החריגים בכל תחנות הנחל אינה ידועה .המקור יכול להיות הזרמה של שפכים תעשייתיים
מאחד הנקזים ,ובסבירות פחותה כניסה של נוטריאנטים בריכוז חריג ממעלה הנחל בשיטפונות
שאירעו במהלך דצמבר.
טבלה  4מאגדת נתונים מהספרות שנאספו על הרעילות אקוטית לאמוניה לא מיוננת ( )NH3עבור
קיפון בורי ( )Mugil cephalusומספר מיני דגים נוספים שיכולים להימצא בנחל (גמבוזיה ,קרפיון
מצוי) או דגים קרובים (אמנון ירדן הקרוב לאמנון המצוי) .מהנתונים עולה שהקיפון רגיש יותר
מהמינים האחרים להשפעה של האמוניה ,כך שסיכויי הפגיעה בדג זה בעקבות העלייה בריכוזי
האמוניה בקטע התחתון גבוהים יותר .יתכן ונפגעו גם מיני דגים נוספים ,אולם מהמים ומהחוף דווח
רק על פרטים מתים של הקיפון.
טבלה  .4רעילות אקוטית של אמוניה ( )NH3למספר מיני דגים .הדגים מדורגים בסדר יורד על פי
הרגישות.
מין הדג

שם מדעי

קיפון בורי
קרפיון מצוי
גמבוזיה
אמנון הירדן

Mugil cephalus
Cyprinus carpio

Gambusia affinis
Oreochromis aureus

ערך אקוטי של NH3
(מ"ג/ליטר)
() 1
1.04
( )0
0.51
() 0
0.55
( )5
0.80

(Xiaoyun, 1997 )1
(EPA, 1983 )0
(Redner & Stickney, 1979 )5
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נראה שהריכוזים הגבוהים של האמוניה הרעילה ( )NH3נגרמו בעקבות פריחת האצות המסיבית
בקטע התחתון .פיטופלנקטון קולט פחמן דו-חמצני ( )CO2לייצור פוטוסינתטי של סוכרים .ככל
שאור היום מתגבר בהדרגה ,קצב הפוטוסינתזה עולה וכך גם הקליטה של  .CO2ההפחתה בCO2 -
מקטינה את ריכוז החומצה הפחמתית ( )H2CO3במים ,וכתוצאה ערך ה pH-בנחל עולה .באופן כללי,
במהלך היממה מי הנחל הופכים חומציים יותר לפני שהלילה מסתיים ,ובסיסיים ביותר אחרי מספר
שעות של אור יום .ריכוז גבוה של נוטריאנטים יכול להאיץ פריחה של אצות פלנקטוניות ,תהליך
שבתורו יכול לגרום במהלך הפוטוסינתזה להפחתה נכרת ב CO2 -שבמי הנחל .פעולה זו מעלה את
הבסיסיות של המים וערכי  pHוערכים של  0.5 – 8.0ואף גבוה מזה אינם נדירים .בעקבות העלייה ב-
 pHמתרחשת עלייה גם בריכוז האמוניה הלא מיוננת ( )NH3המעלה את סכנת ההרעלה לדגים וחסרי
חוליות רגישים .יתרה מזאת ,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 (לדוגמא.)Thurston et al., 1981 ,
גם רעילות האמוניה מושפעת וגדלה ולכן כשמנטרים את איכות המים ,חשוב להבין את השינוי
היומי ב pH-וההשפעה שלו על ריכוזי האמוניה הלא מיוננת .ראשית ,יש תמיד למדוד במקביל
לאמוניה גם את ה pH-והטמפרטורה .שנית ,מדידת  pHבבוקר היא פחותה בחשיבותה על מנת
לקבוע האם ריכוזי האמוניה היומיים הגיעו לערכי סף לא רצויים .כדי לקבל ערכים פרקטים לקבלת
החלטות ,יש לבדוק את האמוניה pH ,וטמפרטורה בשעות אחר הצהריים המאוחרות.

1.6.6

חומרי הדברה

נוכחות חומרי הדברה במי הנחל נבדקה בשתי בדיקות נפרדות .הראשונה ,באמצעות איגוד ערים
אשדוד-חבל יבנה ששלח דגימות מי נחל ביום בו בוצע הניטור הביולוגי ( )58.51.14לבדיקה במעבדת
"בקטוכם" .בשנייה ,נשלחו ב 15.51.14 -מספר דגים מתים שנמצאו בשפך באמצעות יחידת הפיצו"ח
של משרד החקלאות (הממונה על פעילות הפיקוח על הדיג) לבדיקה במעבדת השירותים הווטרינריים
במכון הווטרינרי ע"ש קמרון .בבדיקות שבוצעו ע"י "בקטוכם" נמצאו שני חומרי הדברה בריכוזים
נמוכים –  1( Atrazineמקג"ל) ו 0( Ametryn -מקג"ל) .שני החומרים התגלו בתחנת "השפך" .בעוד
שבבדיקה שבוצעה במכון הווטרינרי לזיהוי זרחנים אורגנים ,פחמימנים כלוריים ופיריטרואידים,
נמצא בדגים רק הפחמימן הכלורי  8( PP-DDEמקג"ל) שהוא תוצר פירוק של .DDT
אמטרין הוא קוטל עשבים ממשפחת הטריאזינים המשמש להדברת עשבים חד-שנתיים רחבי עלים
ונבטים של דגנים חד-שנתיים .הוועדה לרישום תכשירי הדברה המליצה להוציא משימוש חקלאי
תכשירים המכילים אמטרין .מועד פקיעת השימוש נקבע ל 51-במרץ  .0515המלצה גורפת זו חלה על
כל השימוש שהיו לחומר הזה ,ובכללם שימושים בשטחים שאינם חקלאיים ,למשל בצידי דרכים
(המוגדרים כשטחי בור) .אטרזין גם הוא קוטל עשבים ממשפחת הטריאזינים המשמש להדברת
עשבים בגידולים חקלאיים .הוועדה לרישום תכשירי הדברה המליצה להגביל את השימוש
בתכשירים המכילים אטרזין לגידולים חקלאיים מסוימים ולאזורים שבהם פוטנציאל החלחול של
חומרי הדברה למי התהום הוא נמוך .אטרזין נמצא ברשימת חומרי ההדברה בתקנות בריאות העם
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(איכותם התברואתית של מי שתייה) משנת  ,0555ועל כן מנוטר במקורות שתייה באופן תקופתי
(ריכוזו לא יעלה על  0מקג"ל) .באירופה הופסק השימוש בשני החומרים האלו בשנת  0554בשל
הסכנה שבהגעתם למי התהום .מחקרים טוקסיקולוגים בבעלי חיים מצביעים על השפעות
בריאותיות שליליות של אטרזין (למשל ,על המערכת האנדוקרינית ומערכת הרבייה).
למרות ששלושת הרעלנים שזוהו עלולים לגרום להשפעות שליליות על בעלי החיים האקווטיים,
הריכוזים הנמוכים שנמצאו בבדיקות במים ובדגים אינן מצביעים על אפשרות להשפעה אקוטית
ותמותה המונית של דגי הקיפון .מקור חומרי ההדברה יכול להיות מזיהום דיפוזי מהשדות
החקלאיים במעלה נחל לכיש שמגיע למורד במהלך השיטפונות החורפיים.

 6.3חברת חסרי חוליות גדולים (חח"ג)
1.6.6

הרכב חברת חסרי החוליות

בסה"כ בכל התחנות שנדגמו נמצאו  10טקסונים של חסרי חוליות .ללא תחנת "נקז בזק" ,מספר
הטקסונים בתחנות לאורך נחל לכיש עומד על  15בלבד .רשימות הטקסונים של חסרי החוליות
שנמצאו בתחנות השונות במהלך הניטור מוצגות בטבלה .0
מבין חסרי החוליות נכחו מספר טקסונים של זואופלנקטון ביניהם נציג ממערכת הגלגיליות
( )Rotiferaוחמישה טקסונים מתת-מערכת הסרטנאים (מוינה  ,Moina macrocopa -דפניה רבה -
 ,Daphnia magnaציקלופס  ,Cyclops sp. -שטרגל אדמדם  ,Arctodiaptomus similis -צידפונית
–  .)Ostracodaנמצא נציג יחיד של תולעים טבעתיות דל זיפיות ( )Oligochaetaושל חלזונות ריאה
(בוענית חדה  .)Haita acuta -מבין החרקים ( 4טקסונים) נמצאו בעיקר זחלים וגלמים מסדרת
הזבובאים ,בהם נציג לכולכיתיים  ,Culicidae -ושני נציגים משפחת הימשושיים.Chironominae -
בנוסף נמצא נציג בודד לסדרת השפיראים (שפרירית שטוחת ראש .)Platychemis dealbata -
סה"כ נמצאו בכל אחת מארבע התחנות שנדגמו לאורך הנחל בין  1טקסונים של חסרי חוליות
לטקסון יחיד ,ובתחנת "נקז בזק" נמצאו  4טקסונים (טבלה  ,0איור  .)1מספר הנציגים הגדול ביותר
שנמצא בניטור היה מתת-מערכת הסרטנאים ( 0טקסונים) ולאחר מכן מחלקת החרקים (4
טקסונים).
מרבית הטקסונים נמצאו בשפיעות נמוכה – לרוב עשרות פרטים עד פרטים בודדים .יש לציין ש05%-
מהטקסונים בניטור הנוכחי הם בעלי גודל גוף קטן המקשה על הערכת שפיעותם בתחנות .שלושת
הטקסונים שנכחו במרבית תחנות הדיגום הם כולכית ( 4תחנות) ,ימשוש אדום ( 5תחנות) ,דפניה
רבה ( 5תחנות) וציקלופס ( 5תחנות).
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טבלה  .5עושר 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
השפך

+

גשר

נקז

פארק

חוות

אורט

בזק

הצפרות

לכיש

שם עברי

+

רוטיפר

Rotifera, Brachionus rubens

+

מוינה

Cladocera, Moina macrocopa

+

+

+

דפניה רבה

+

+++

++

ציקלופס

Cladocera, Daphnia magna
Copepoda, Cyclops sp.

שטרגל אדמדם

+

+

Ostracoda unident.

שלשול הצינורות

+

++

Copepoda, Arctodiaptomus similis

צידפונית

+

+

בוענית חדה

+

שפרירית שטוחת רגל

+

+

++

+

+

+

5

4

7

5

Oligochaete, Tubifex sp.
Physidae, Haita acuta

ימשוש ,כירונומוס

+

1

טקסון

Platychemididae, Platychemis dealbata
Chironomidae, Chironominae, Chironomus sp.

ימשוש

Chironomidae, Orthocladinae

כולכית

Culicidae

עושר המינים

9

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
2

1
7
5

4

5
1

איור  .3מספר הטקסונים שנמצאו בכל אחת מתחנות הדיגום במורד נחל לכיש (חסרי
חוליות אקווטים – כחול ,דגי גרם  -אדום).
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 1.6.6מצב בריאות הנחל
עושר הטקסונים של חסרי חוליות שנמצא בניטור החורפי בארבעת התחנות לאורך הנחל ("חוות
לכיש"" ,פארק הצפרות"" ,גשר אורט" ו"השפך") ללא "נקז בזק" היה נמוך ( 15טקסונים) .לשם
השוואה ,בסקרים קודמים באותן התחנות (מאי  ,0551אוקטובר  ,0551נובמבר  ,0551אוגוסט 0515
ואפריל  )0515נמצאו  14 ,10 ,1 ,10ו 10-טקסונים בהתאמה (גזית והרשקוביץ ;0558 ,גזית וחובריו
 ;0515אלרון.)0515 ,
ראשית ,יש להדגיש שזוהי הפעם הראשונה שמתבצע בנחל ניטור ביולוגי באמצע החורף בשעה
שהמוליכות החשמלית נמוכה ודומה יותר למאגר מים מתוקים ,ולכן קיים קושי להשוות את
התוצאות לניטורים שנערכו באביב או בסתיו .שנית ,כפי שכבר צוין בעבר ,הרכב ושפיעות חברת חסרי
החוליות לא נשאר אחיד בין סקר אחד למשנהו – מינים אחדים שדווחו בעבר לא נמצאו בסקר
הנוכחי ולהיפך .לדוגמא ,בסקר הנוכחי לא נמצאו טקסונים רבים ממחלקת החרקים שדווחו מסקרי
עבר בנחל ,כנראה שלעונתיות ישנה השפעה משמעותית על היעדרותם של חלק ממינים מקבוצה זו.
כתוצאה מכך ,זוהי הפעם הראשונה שעושר הטקסונים של חרקי מים אינו הגבוה ביותר מבין
הקבוצות שנמצאו בנחל .מקום זה נתפס ע"י תת-מערכת הסרטנאים (טבלה .)0
כפי שנמצא בעבר גם בניטור הנוכחי שפיעות הפרטים של מרבית הטקסונים בתחנות השונות הייתה
נמוכה ונעה בין פרטים בודדים לעשרות פרטים (טבלה  .)0למעט הסרטן ציקלופס בתחנת "פארק
הצפרות" ,לא היה אף טקסון שנמצאה במספרים גבוהים .שפיעות פרטים נמוכה דווחה גם בעבר ע"י
גזית והרשקוביץ ( )0558לגבי הדיגום באוקטובר  ,0551גזית וחובריו ( )0515שדגמו אוגוסט 0515
ואלרון ( )0515שדגם באפריל .0515
על פי מדד עושר הטקסונים הרגישים בשתיים מהתחנות בנחל לא נמצאו טקסונים רגישים כלל,
ובשתי תחנות נוספות נמצא טקסון אחד בלבד בכל אחת מהן (שפרירית שטוחת רגל Platychemis -
 .)dealbataממצאים דומים נמצאו גם באפריל ( 0515אלרון.)0515 ,
טבלה  .6תוצאות מדדי החברה בתחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי

תחנה

עושר טקסונים
כללי

עושר טקסונים
רגישים

הערכת השפיעות
היחסית והרכב
החברה

חוות לכיש
פארק הצפרות
נקז בזק
גשר אורט
השפך

0
1
4
0
1

5
1
5
1
5

1
0
1
1
1

באופן כללי ,על פי המדדים הביולוגים שנבדקו בניטור הנוכחי מצב האיכות האקולוגית של הנחל
מוסיף להיות נמוך עד בינוני .במהלך הדיגום נמדדו מספר פרמטרים פיסיקו-כימיים חריגים,
שהמרכזי שבהם הוא האמוניה .יתכן ומעבר לתמותת הדגים ,אירוע זה השפיע גם על פרמטרים
ביולוגים של חברת חסרי החוליות בנחל (עושר מינים ,שפיעות פרטים וכו') .כמו כן ,הוא מצטרף
לאירועי זיהום גדולים וקטנים שהתרחשו בנחל בעבר ,ולרוב נגרמים מגלישה של שפכים או מי נגר
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ברמת טיפול נמוכה מהמגזר העירוני .כפי שנראה בשני העשורים האחרונים מורד נחל לכיש היא
מערכת אקולוגית מרובת עקות המופרעת ע"י גורמים בעלי אופי טבעי (תהליכי גאות ושפל,
שיטפונות) ואנתרופוגני (כניסת מזהמים עירוניים ותעשייתיים) .למרות הפעולה הנמרצת של עיריית
אשדוד ואיגוד הערים למניעת זיהום הנחל ,והשיפור המשמעותי באיכות המים ,עדיין אין מניעה
מוחלטת של גלישות והזרמות מזהמים מהנקזים ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי גם באירוע תמותת

הדגים.
1.6.6

זואופלנקטון

בניטור הנוכחי נמצאו מיני זואופלנקטון שלא דווחו בסקרים קודמים ,בפרט סרטנים מסננים
( )Branchiopodaהנקראים לעתים גם סרטנים ירודים ושייכים לתת-מערכת הסרטנאים
( .)Crustaceaטקסונים אלו כוללים את מוינה ( )Moina macrocopaודפניה רבה ()Daphnia magna
שמשתייכים לסדרת הדפנאים ( ,)Cladoceraוציקלופס ( )Cyclops sp.ושטרגל אדמדם
( )Arctodiaptomus similisשמשתייכים לסדרת השטרגליים ( .)Copepodaבנוסף זוהה בתחנת
"חוות לכיש" רוטיפר ששייך למערכת הגלגיליות .סרטן שכבר זוהה בעבר ונראה גם הפעם בתחנת
"פארק הצפרות" הוא צידפונית ( .)Ostracodaהתחנה היחידה שבה לא זוהה אף אחד מהמינים הנ"ל
היא דווקא "נקז בזק" שמימיה מתוקים כל השנה.
עקב התרוקנות תחנת "המעגנה" בעקבות הפריצה בסוללת העפר ,נבצר מאיתנו לדגום תחנה זו .אופיו
של בית הגידול בתחנת "המעגנה" שונה בהשוואה ליתר ארבעה התחנות הנמצאות לאורך הנחל ,ומאז
סוף שנת  0510האתר ניזון באופן קבוע ממי נקז בזק .בניטור שנערך בתחנה באפריל  0515דווח בה על
עושר הטקסונים הכללי הגבוה ביותר ,עושר הטקסונים הייחודיים הגבוה ביותר (כולל דפניה רבה),
וכן השפיעות היחסית הגבוהה ביותר (אלרון .)0515 ,השוואה של ממצאי תחנה זו גם בניטור הנוכחי
לתחנות הנחל הייתה יכולה לתת נקודת מבט מעניינת .נכון לסוף פברואר  0514עדיין לא תוקנה
הפריצה בסוללה ,אך בעתיד מתוכננת הבריכה לקלוט לאגום שוב את מי נקז בזק.
מיני הזואופלנקטון שזוהו בנחל נחשבים ג'נרליסטים ושכיחים בגופי מים עונתיים וקבועים .ניתן
למוצאם בבריכות חורף ,תעלות ניקוז ולעיתים גם ביובלי נחלים במישור החוף וגם באזורים אחרים
בארץ (לדוגמה ,פרלברג וחובריו ;0550 ,אלרון וגפני .)0511 ,הם בעלי מחזור חיים מורכב ובשלב
הבוגר שוחים באופן חופשי במים (פלגיים) .הסיבה המרכזית להופעה של מיני סרטנים ירודים
מסננים קשורה ככל הנראה לירידה הגדולה במליחות המים .אומנם מרביתם מאכלסים גופי מים
בהם המליחות יכולה להיות גבוהה מזו שנמדדה בדיגום הנוכחי (לדוגמה ,בריכת מחסני הרכבת
בחדרה ,עד  5,055מיקרוסימנס/ס"מ) ,אולם ככל הידוע רובם אינם מתקיימים בתנאי מליחות גבוהה
(לרוב מעל  05,555מיקרוסימנס/ס"מ) המאפיינים את הנחל בתקופה הקיצית (אפריל-אוקטובר).
חשוב להדגיש שרזולוציית ההתבוננות אליה הגענו בניטור הנוכחי גבוהה בהשוואה לסקרי עבר –
דגימות ספציפיות נלקחו למעבדה ונבדקו תחת בינוקולר רב-עוצמה ע"י מומחה .כפועל יוצא ,אין
לפסול שהופעת מיני הסרטנים הירודים אינה נובעת בהכרח משינוי בתנאי המליחות בנחל .לכן מומלץ
לבצע ניטור ביולוגי קצר בחודש אפריל ,לאחר שהמליחות תעלה שוב ,ולבחון מספר דגימות מים
באותה השיטה.
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3

5

תמונות 0עד .2

מיני זואופלנקטון שזוהו בתחנות הדיגום לאורך מורד נחל לכיש .תמונה  - 4שטרגל אדמדם ( Arctodiaptomus
 ,)similisתמונה  – 3דפניה רבה ( ,)Daphnia magnaתמונה  - 2מוינה ( ,)Moina macrocopaתמונה  – 5ציקלופס
( .)Cyclops sp.בכל התמונות מופיע סרגל קנה מידה (צילום :לירון גורן).
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מיני זואופלנקטון שזוהו בתחנות הדיגום לאורך מורד נחל לכיש .תמונה  - 6רוטיפר (,)Brachionus rubens
תמונה  – 7צידפונית ( .)Ostracodaבכל התמונות מופיע סרגל קנה מידה (צילום :לירון גורן).
מיני הסרטנים המסננים שנמצאו בנחל מופיעים במקווי מים עונתיים רק בתקופת החורף ולקראת
סיום העונה הלחה והתייבשות גוף המים הם מטילים ביצי קיימא השוקעות לקרקעית .לביצים אלה
מעטה קוטיקולרי עבה המגן על העובר מפני חום והתייבשות .עם חידוש עונת הגשמים ,כשמתמלאות
בריכות החורף במים ,נסדק מעטה הביצה והעובר משתחרר למים .לעומת זאת ,במקווי מים קבועים
שחסרים תקופה יבשה ,בדומה למורד נחל לכיש ,מחזור החיים של סרטנים אלה פחות מוכר וידוע.
לרוב בגופי מים קבועים תדירות הייצור של ביצי קיימא נמוכה יותר בהשוואה לבתי גידול זמניים.
גורם מרכזי המשפיע על הגדילה והרבייה של יצורים אלו בטבע הוא השינויים העונתיים בהרכב המזון
שלהם .הבנת מחזור החיים שלהם בנחל ,מאפייניהם הביולוגיים וההתנהגותיים דורש מחקר ממוקד
לאורך השנה.

6.3.3

דגים וחולייתנים נלווים

רשימות מיני החולייתנים שנמצאו בתחנות השונות במהלך הניטור מוצגות בטבלה  .1בסה"כ נמצאו
 5חולייתנים מהם  0מיני דגי גרם (גמבוזיה וקיפון בורי) ונציג יחיד למשפחת הדו-חיים – צפרדע
נחלים.
בעבר נצפתה הגמבוזיה בכל ארבעת התחנות בנחל ובנקז בזק ,אם כי בתחנה זו בשפיעות נמוכה יותר
(גזית והרשקוביץ ;0558 ,גזית וחובריו .)0515 ,לעומת זאת ,בניטור שבוצע באפריל  0515נמצאה
הגמבוזיה בתחנת המעגנה בלבד (אלרון .)0515 ,בניטור הנוכחי שוב נתפסה הגמבוזיה בשתיים
מהתחנות בהן דווחה בעבר ("נקז בזק" ו"גשר אורט") ,ושפיעות הפרטים הייתה גבוהה למדי (טבלה
 .)1למרות התנודתיות בתפיסת הפרטים ,עולה שבסך הכול אוכלוסיית הגמבוזיות בנחל יציבה.
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טבלה  .7חולייתנים שנצפו במהלך הסקר בתחנות הדיגום בנחל לכיש .הטקסונים מופיעים בשמם
המדעי והעברי .מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית = + :פרטים בודדים;  = ++עשרות; +++
= מאות.
חוות
לכיש
-

שם עברי

שם מדעי

פארק
נקז
שפך אורט
הצפרות
בזק
קיפון גדול ראש
)Mugil cephalus (1
++
++
גמבוזיה
Gambusia affinis
+++
++
)(2
ם
נחלי
צפרדע
Rana bedriagae
+
( )1פרטים מתים במים וסמוך לגדות
( )0כיום השם המדעי המלא של המין הוא .Rana (Pelophylax) bedriagae

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 .הסבר מפורט על הסיבה לתמותה ההמונית של דגי
הקיפון במורד הנחל נמצא בסעיף .1.0.5
באופן כללי ,אירועים של תמותה המונית של קיפון בורי מדווחים גם משפכי נחלים אחרים בעולם
כגון בארה"ב ,אוסטרליה וטייוואן (לדוגמה.)Thronson and Quigg, 2008; Wang et al., 2011 ,
גורמי התמותה הידועים ביותר של קיפון בורי מהספרות כוללים חומרים רעילים ,ריכוזי חמצן
נמוכים וטמפרטורות גבוהות ,אולם ידועים גם מקרים של תמותה המונית עקב פגיעה של פרזיטים
וחיידקים.
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נספחים

נספח  .0נקודת הדיגום בתחנת "חוות לכיש" .הגדה הצפונית הרחוקה חשופה למדי
וכוללת אקליפטוס בודד וסבך של קנה מצוי שאינו מגיע עד קו המים .גושי הקנה
הקרובים לקו המים שכובים ופגועים עקב השיטפון שעבר בנחל (צילום :אלדד
אלרון).

נספח  .4תחנת "המעגנה" בעת הדיגום ללא מים .בבדיקה של הסוללה הצפונית
נמצא שהיא נסדקה ונפרצה ,ככל הנראה באירוע הגשם האחרון (צילום :זוהר ינאי).
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נספח  .3תחנת "המעגנה" – ניתן לראות בתחתית התמונה את הצינור דרכו
מוזרמים מים לבריכה מנקז בזק .בעת הדיגום המעבר היה סגור ולא זרמו מים
(צילום :אלדד אלרון).

נספח  .2תחנת "פארק הצפרות  -על פני המים נצפו אלפי כתמים של קרום ירקרק.
במבט קרוב נראה שהם מכילים קומפלקס של אצות פלנקטוניות ירוקות וחומר
מרחף (( )algal matsצילום :אלדד אלרון).
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נספח  .5בחינה תחת בינוקולר של הכתמים שנצפו על פני המים בתחנת "פארק
הצפרות" (צילום :זוהר ינאי).

נספח  .6דג מת ממין קיפון בורי בתחנת "השפך" (צילום :זוהר ינאי).
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נספח  .7דגי קיפון מתים לאורך חוף הים מצפון לשפך נחל לכיש .צולם מספר ימים
לאחר הניטור הביולוגי (צילום :גד עופר).
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