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 ומנהלות  תקציר מנהלים

בגבעולים גליליים    המתאפיין  הדגניים ממשפחת  גבוה  הוא עשב רב שנתי    (Phragmites australisמצוי )קנה  

ותפוצתו הקוסמופוליטית נחשבת לתפוצה העולמית הרחבה ביותר מבין הצמחים    מוצאו טרופי  ובקנה שורש.

שקבע  הרחבה  תפוצתו  העילאיים.   רחב  גנטי  למחקר  הובילה  מקסיקו  מפרץ  ועד  קנדה  מצפון  הקנה  של 

פולש, אירופאי, שהינו בעל אופי אגרסיבי מחוץ   שהואריאנט המתפשט בצפון אמריקה הינו בעצם תת מין

לנד ובורניקה פאסו שבמערב אפריקה.  יתתי מין פולשים זוהו באופן רשמי גם באוסטרליה, ניו זלאזור גידולו.  

הקנה   של  הפולש  המין  תת  המין,  באמריקה  תפוצת  תתי  בין  הרב  הדמיון  בשל  שקטה"  "פלישה  הוגדרה 

ת בית א  ת המהוו  ,ניין לציין כי במדינות אירופה, מבריטניה ועד הבלקןשהקשה מאד על אבחון הפלישה. מע 

  , נרשמת דווקא נסיגה של תת המין.האירופי ,גידולו הטבעי של תת המין הפולש

בתי גידול למינים מקומיים רבים,    הינם עומדי הקנה  .  מין מפתח במערכות אקווטיות בישראלמהווה    קנהה

הוא צומח   ,שפכים טיהור סנן ביולוגי לכ הקנה ידוע בחשיבותו. ם וחסרי חוליות מיונקים ועופות ועד זוחלים דגי

סופח מתכות כבדות, . השנה  מפרקי יסודות אורגניים רעילים ומזהמים  אורגניזמים שונים בהם בסימביוזה עם  

על ממתן השפעות שינוי האקלים    צמחומפחית רמות של עודפי נוטריאנטים וחומרים אורגניים בגופי מים. ה

. בעונת הצימוח  ים, והוא מקבע פחמן ביעילות רבהוטמפרטורה גבוה  2COתנאי  ידי כך שהוא צומח היטב ב

מים בחתך   תהליכי חלחול  ומייעל  תורם להפחתת סיכוני שטפונות במורד ,  הקנה מאט זרימות באופן משמעותי

רחבת רצועת קעת סחף, ה מובילה להשו  ,הביומסה הרבה של הקנה סותמת צירי נחלים . יחד עם זאת,  הקרקע

  .לנחלים סמוכים ה בשטחים סחף הקרקע וסכנת ההצפות  הנחל והגדלה של

בכדי לאזן מליחות בתאיו  ככלל, הקנה הוא צמח אדפטיבי ביותר. הוא בעל יכולת להעלות את הלחץ האוסמוטי  

גנה על הצמח  בריזומים ובשורשים, המ  שעווה הידרופובית בעלים,  הגבוהה עד קיצונית בקרקע, בעל שכב

כדי  בהשורש במושבה  - הוא מסוגל להסיע מים, מינרלים ומוטמעים בתוך כל חלקי קני  .סביבה חומצית מפני  

קרקעיים -קרקעיים והעל  -. הקנה מסוגל לבצע חילוף גזים בין חלקי הצמח התת תנאי עקה להזין חלקים בהם 

לו, חלקיו מהזמן או כו  ידול מוצפים, כשחלקיכולת לחיות בבתי גו  . הדבר מקנה ל(ארנכימה רקמה ייעודית )דרך  

את מנגנוני אוכלוסיות המשנות את  דועות  , אך י3Cהקנה מתאפיין במנגנון הטמעה  התחתונים טבולים במים.  

 לו ייתרון בתנאי יובש.  , תכונה המעניקה 4C-ההטמעה שלהן ל

עד חוליות )כולל כבול( וגדל  הקנה מתרבה במגוון רחב ביותר של קרקעות. הוא מאכלס קרקעות דקות גרגר  

מינרלים. הקנה מתרבה במגוון רחב של איכויות מים, הרבה בזכות ו  , חנקות, חומר אורגניPH    רע ערכיבמש

צמוח הוא מתפשט ברבייה וגטטיבית במהירות רבה, ויכול ל.  פעילות מיקרוביאלית סימביוטית ערה בריזומים 

פרחים בשפע, אבל פעמים רבות שיעורי ההפריה ושיעורי  צר  מייקנה  עשרה מטרים בעונת צימוח בודדת. הגם  

פוריות הזרעים נמוכים. פיזור הזרעים מתרחש באוויר ובמים ויכול להגיע למרחק של קילומטרים רבים מצמח  

האם. הוא מתרבה במגוון עצום של אזורי אקלים בשל יכולתו למתן את הטמפרטורה בסביבתו על ידי דיות  
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 בטמפרטורות נמוכות.   ,על ידי פעילות מיקרוביאלית סימביוטית פולטת חום בריזומים או ם, מוגבר בתנאיי חו

יכולת המרשימה של המין להתאים את הביולוגיה שלו למשרע רחב של תנאי סביבה, ולהתנחל בהצלחה ה

ז יקוי נ בעיקר בשטחים מושקים, בעל  .לא רצוי בשטחים מעובדים  מתפרץהופכת אותו לבמגוון סביבות לחות,  

על  עמוהקנה חודר לעומק השטח החקלאי ומתחרה בתנאים אלו לקוי, או בכאלה בהם יש מי תהום גבוהים.  

לפתוגנים פונדקאי  הוא ידוע מהעולם כו  ,למזיקי חקלאות מקור מדבק    ים מהוו  . עומדי הקנה הצפופים משאבים 

 . הפוגעות בגידול כנימות המשמשות ווקטורים להפצת מחלות ו

והשלוש  באפיקי הנחלים  גובלות  עקרון  ביותר. החישות  קנים מפותחות  קיימות חישות  ניקוז שורק(  )אגן  ה 

לתוך השטח החקלאי. מסיבה זו מתנהל סביב גם  בשטחים חקלאיים פעילים, גד"ש ומטעים, ולעתים חודרות  

זה  הקנה   שורקבמרחב  הניקוז  ורשות  החקלאים  של  כ-"מאבק" מתמיד  על  האחראית  ההולכה  לכיש  ושר 

רואה בניהול הקנה גם   רשות הניקוז  נקודת מבטם של החקלאים מוגבלת למשבצת החקלאית, אך  .  פיקים בא

הצפות במורד האגן.  מסיבה זו עלה הצורך להתחקות אחר הסיבה להתפשטותו    והפחתת אמצעי לוויסות הנגר  

מסילות הרכבת ווך שבין שתי  של הקנה במרחב זה. התמקדנו בשני מקטעים של נחל השלושה הממוקמים בת 

. מקטע נוסף נחקר בנחל עקרון, במורד עינות גבתון, ממערב 6ממזרח, וב"ש ממערב( משני עברי כביש    -ם -)י

הזורמים  למסילת הרכבת. בשני הנחלים מתקיימת זרימת בסיס בספיקות נמוכות במשך כל השנה. המים  

מחקר ניתחנו הר  טות הקנה באזוחקות אחר התפשעל מנת להתמיקרו סימנס(.    3000    -מליחים )כבנחלים  

(, והתחקנו אחרו שינויים בדגמי הצומח 2016,  2004,  1996,  1984,  1968,  1956,  1944סדרות תצלומי אויר )

 בנחלים, ובשימושי הקרקע. 

  -ומוקדמת ל    1956ישות הקנה היתה מאוחרת ל  חמהניתוח עלה  כי ההתרחבות המשמעותית ביותר של  

בש  1968 ל.  החל  אלו  מטענים  משק  כביש  התבסס  הוספת  המחקר.  באזור  הנחלים  לצידי  והרחבת   6ים 

להתרחבות מובחן  המסילה לבאר שבע, החוצות את אזור המחקר, והפרת השטח שנגרמה בעטיין לא היוו זרז  

  יו מסתמן שהתפתחות משק המטעים המושקה, ואולי השינוי בהרכב הכימי של מי ההשקיה ה  .חישות הקנה

תוצאות הניתוח  הדרמטית של חישת הקנה וגלישתה אל מעבר לגבולות הנחל.התרחבות מרכזית להיבה סה

 איכות המים, טמפרטורה, מפלס מי תהוםכמות ובהפרת קרקע, שינויים ב את הידוע מהספרות כי    ות מחזק

וכן עיבוד חקלאי, הדברה כימית, שריפות גבוה וניקוז  זרימה  ייתרותחזוקה  ו  , משטרי  נותנים כולם    ן מכנית, 

המין יוצר עומדים צפופים במקרים כאלה, בהם מופר האיזון הטבעי של המערכת,    לקנה האדפטיבי.  תחרותי

  והופך לאגרסיבי ומתפרץ באופיו. 

הסכמה רחבה בקרב  יש כיום  ,  האדם בעקבות פעילות  לחים  ההשתלטות הקנה המצוי על בתי גידול  בשל  

הצ לגבי  השטחים  את ורך  מנהלי  שלהאוכלוסיות  ה   לווסת  עם  .  ומתפרצות  סיורים  נערכו  הנוכחי  במחקר 

מושביים מפדיה, פתחיה ויציץ שמגדלים בעיקר ירקות וכרמים, חקלאי מקיבוץ מייצגים: חקלאים מ חקלאים  

-שורק כו מספר סיורים עם רשות הניקוז  רכמו כן נע.  חולדה, המגדל גד"ש וכרם, וחקלאי פרטי ממזכרת בתיה



בקנה   מטפלים ורשות הניקוז  החקלאים  מהסיורים עולה כי    .הסוגיה במרחבלצורך לימוד מענמיק של    לכיש

על ידי    ם שנעשי  ים חד, דו או תלת שנתי  בכיסוחים   המשולבים בדרך כלל  ,  עשבים   יבמגוון שיטות: יישום קוטל

הנחל לגבול  הקנה  בתחימת  המסייעת  הניקוז  ברשות  מסייעת  הניקוז  רשות  ב.  הניקוז  עיקר  צירי  פתיחת 

ו חלקי(בתעלות  )באופן  ומטפלת  הנחל לשטח החקלאי. במקומות מסויימים    נחלים,  בין  בדרכים החוצצות 

עולה כי בכרמים ,  ככלל.  מבוצע דיפון קשיח של תעלת זרימה המונע גידול מהיר של הקנה, אך הוא יקר לביצוע

 לאי.  ם בולם התפשטות קנה בתוך השטח החקשמעובדים באינטניסיביות שילוב של קילטור וריסוסי

לעיתים, נעשות בשטח פעולות לא יעילות שמביאות לפגיעה גדולה אפילו יותר בסביבה ונותנות לקנה ייתרון 

בקטע מרכזי של נחל השלושה .  בטווח המיידי והרחוק. למשל שריפות יזומות מהן הקנה משתקם במהירות 

גדול ומנחלבאפיק ה  נשפכו כמויות גדולות של עפר רחב. חסימת הנחל הביאה  , כך שנוצר משטח מוגבה 

פעולה זו בכל מקרה אינה  מהירה של קנה בנישה שהתפנתה. בשולי הערוץ והתפתחות  ם ת של מי להצטברו

 .   בטווח בינוני וארוך  תורמת לפתרון הבעיהולא נראה שהיא    ת חוקית, מביאה להרס מוחלט של המערכת הנחלי

הן פעולת התחזוקה הנפוצות ביותר לטיפול   ציר כסוח וק    : מספר שיטות לטיפול בקנה מצויבעולם קיימות  

בקנה בישראל, ומהוות חלק מרכזי בשגרת התחזוקה של רשויות הניקוז והנחלים. בספרות המקצועית מדווח 

כיסוח  ש  . קיימים דיווחים שפעולות הכסוח והקציר אינן פוגעות פגיעה משמעותית בעומד הקנה והוא מתחדש

ן. כסוח )ריסוק מיכני של חלקי  כאשר הוא מתבצע באופן עקבי ולאורך זממביא להחלשת האוכלוסיה, אך רק  

הצמח העליונים(,  עדיף על קציר )הסרת גבעולי הצמח מעל הקרקע בעזרת חיתוך(, מאחר שהחומר המרוסק   

ם מקומיים, ולצמצם תחרות לקנה מתפרק מהר יותר ואינו נערם. כסחת שנערמת יכולה לעכב נביטה של מיני 

אנאירהמתחדש.   לפירוק  להגיע  יכולה  הכסחת  כן  פיטוטוקסינים כמו  לשחרור  יוביל   שבתורו  בחורף,  ובי 

אוגוסט( מקטין ככל הנראה את כושר ההפצה של הקנה    -הפוגעים בצומח מקומי. כסוח לפני פיזור זרעים )יולי

מקטין את כושר   ח מוקדם יותר, לפני פיזור האבקה )יוני(אבל אינו משפיע על הביומסה התת קרקעית. כסו

וגם מחליש את הבי בריזומים, שבתורה ההפצה  יוצר מצוקת פחמימות  כסוח בסתיו  קרקעית.  ומסה התת 

הבאהל  מביאה הגידול  בעונת  מוחלש  שנביטתם  גידול  מקומיים  מינים  של  נביטה  לעודד  יכול  נמוך  כסוח   .

פריחתו ללא פגיעה במינים    וח גבוה יכול להחליש את הקנה ולעצור את מדוכאת על ידי הצללת הקנה. כס

כים ממנו. קציר הקנים מתחת לפני המים או בסמוך להצפתם הממושכת בחורף יכול לגרום מקומיים הנמו

סלקטיבי   קציר  השורש.  קני  של  חלקית  בעידוד   –לתמותה  כיעיל  הוכח  בלבד(  קנה  של  מובחן  )קציר  ידני 

צומח של  מקומיים.    התבססות  ממינים  וסילוקמגוון  אך  סוי  עקירה  יעילה,  לשיטה  נחשבת  אינה    היא דיים 

מובילה בדרך כלל לסילוק מוחלט של הקנה. כל ריזום שנותר בשטח מחזיק בפוטנציאל התחדשות עתידית.  

כמויות גדולות של קרקע, קנים   הפרה של הקרקע, ומשאירהגורמת לכמו כן, עצם פעולת העקירה והסילוק  

עוברות קומפוסטציה א חיטוי סולארי בו ערימות חומר החפירה  וריזומים שיש לסלק מהשטח. פתרון אחר הו

ומוחזרות ללא זרעים חיים או ריזומים פעילים לשטח. יחד עם זאת, פיתוח שיטה כזו דורש מחקר ייעודי שטרם  

כאשר    , ובעיקר את הנצרים הצעירים, לאכלו, הן מוכנות  המרעהקנה אינו הצמח המועדף על ידי חיות ה  בוצע.  
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ובה יותר. רעייה מכוונת הקטינה את הגובה, והצפיפות של הקנה, זאת במקביל   המרעה חלופה ט  אין בשטח

להגדלת העושר והמגוון הבוטני. יחד עם זאת, יש לציין כי לרעייה בבתי גידול לחים יש גם השפעוה שליליות 

דים התפשטות קנה.  לאת רמות הנוטריאנטים בקרקע ובמים. גורמים המעוד על בית הגידול, כגון דריכה, הע

בעומדי קנה יכולה להשיג יעדי תחזוקה קצרי טווח כגון פתיחת חסימות זרימה ופתיחת גישה    שריפת הביומסה

ומבטים, אך לאורך זמן היא מעודדת אוכלוסיות קנה צפופות וחד מיניות. זאת משום ששהשריפה לרוב אינה 

על, שריפה נותנת לקנה ייתרון. בנוסף, שריפה בריזומים, אך משמידה מיני צומח מתחרים, כך שבפו  פוגעת 

יעיל בסילוק כלל חלקי   חיפוי סולארירת נוטריאנטים זמינים ומעודדת צימוח וריבוי של קנים חדשים.  משחר

אימזאפיר  כ  רי הדברהחומ גדולות של פסולת.  הצמח וממזער את הפגיעה הסביבתית, אך יקר ומשאיר כמויות  

(imazapyr( וגלייפוסט ,)glyphosate  הקוטלים צמחים על ידי פגיעה בסינתזה של חומצות אמינו ספציפית ,)

כנגד קנה. בייחוד בשילוב עם כיסוח קייצי. יחד עם זאת, השימוש בחומרי הדברה   ים במידת מהלצומח יעיל

וקיימת הסכמה גורפת שיש להשתמש בהם רק   שנוי במחלוקת   ,בשטחים פתוחים ובסמיכות לנחלים בפרט

. ייתרון חשוב של שימוש בחומרי הדברה טמון , ובאופן זמני, כחלק מתהליך שיקום ארוך טווחרוןכמוצא אח

ו בהתחדשויות,  לטיפול  הנחוצים  החוזרים  הטיפולים  מספר  את  מקטין  שהוא  הצורך  בכך  בכך  את  מקטין 

 בהתערבות והפרה חוזרת של הגדה. 

עם זאת, בשטחים מופרים הביולוגיה הייחודית שלו  לסיכום. קנה מצוי הינו מין בר במערכות טבעיות בישראל.  

לו ייתרון תחרותי עצום על פני צומח בר או צומח חקלאי, והוא הופך אגרסיבי ומתפרץ באפיו. העומדים  מעניקה  

והן   ניקוז  בהבטי  הן  השטח,  למנהלי  אתגר  מעמידם  הנוצרים  חקלאיים.  הצפופים  בהם  בהבטים  הכלים 

י גבוה. המחקר שנערך לא העלה ם ביעילותם ויש להם מחיר כלכלי וסביבת מטופלות הבעיות כיום מוגבלי

ן תהליכים שליליים כמו הרחבת ו הוא מעלה כיווני פעולה שנראים בעלי פוטנציאל למת   ,עם זאת כלים חדשים.  

יציבה שתוכל להביא בתנאים מסוימים   הידרולוגית -אקו  רכת רצועות נחל, טיפול משולב לדיכוי הקנה ובניית מע

אנחנו מקווים שהמסמך  ל הצלחות משמעותיות בתחומים אלה, אבל  לדחיקה של הקנה. עד כה לא היו בישרא

 לקבלת החלטות מושכלת.  משופרת  תשתית ידע  יסייעו בהנחת מחקרי המשך  לצד  הנוכחי
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 לם.בארץ ובעו(. Phragmites australisקנה מצוי ) -פרק א'

( הוא עשב רב שנתי ממשפחת הדגניים. הצמח גבוה, עבה קנים ובעל קנה  Phragmites australisקנה מצוי )

קרקעי ותת  קרקעי  על  זוחל  )25)שורש   )31)  (1).    P. australis    הסוג מיני  משישה  אחד      Phragmitesהוא 

 בישראל הוא  טית. הטקסון שהוגדרותפוצתו קוסמופולי  (17). הוא מין הקנה הנפוץ בעולם (34)שהוגדרו בעולם 

) Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. altissimus (Bentham) Clayton((31)  הוא המין  מוצא   .

ונחשבת    מלבד אנטארקטיקה  , אבל תפוצתו העולמית מגיעה לבתי גידול לחים בכל יבשות העולם (29)טרופי

 . (17()1) ילאיים לתפוצה העולמית הרחבה ביותר מבין הצמחים הע

 ית גידולו בהשפעתו על תפוצת הקנה ו. 1

ביוטיים. נמצא   -הקנה מסוגל לצמוח ולהשלים מחזור חיים בטווח רחב ביותר של בתי גידול ותנאים ביוטיים וא

מ' בים המלח(,    - 433מ' בנפאל( ועד הים הנמוך ביותר )  3,600מן ההרים הגבוהים )+ את הקנה לאורך נהרות,  

ולא מלוחות, עמוקות  נמצא אותו   ימיים, בביצות מלוחות  ויבשות, בפשטי הצפה  ורדודות, במלחות רטובות 

ובמגוון בתי גידול אקווטים, החל ממעיינות זעירים ועד לאגמים הגדולים בעולם. הוא צומח במי ביוב ובמים 

)1)שפירים, בקרקע יבשה מעל מי תהום ותחת כיסוי מים קבוע ומשתנה מבחינה סוקסציונית,   . (17( )25( )34( 

סרליים, כמין חלוץ, מעבר, כקלימקס מדומה  וכקלימקס. הוא מופיע  הקנה ממוקם לאורך כל קשת השלבים ה

פולש מין  וכתת  מופר  גידול  בבית  מתפרץ  כמין  יציב,  גידול  מבית  )1)כחלק   )34 ( המצוי,   תיאור  . (25(    הקנה 

השלילית,  ו או  החיובית  והסביבתית,  האקולוגית  החוקר  השפעתו  של  המבט  בנקודת  רבה  במידה  תלוי 

עומדי הקנה מהווים בתי  לקנה תפקיד מרכזי בעיצוב הביולוגי והכימי בבית גידולו.     ארת.    מתוובאוכלוסיה ה

. בנהרות ובתעלות הקנה (25( )1)גידול למינים מקומיים רבים, מיונקים ועופות ועד זוחלים דגים וחסרי חוליות 

לשפ ביולוגי  סנן  אליהם מהווה  המוזרמים  אורגניים   ואה  .כים  יסודות  מפרקי  אנזימים  עם  בסימביוזה  צומח 

(  25)מפחית רמות של עודפי נוטריאנטים וחומרים אורגניים בגופי מים ו, מתכות כבדות סופח  ,רעילים ומזהמים 

רחבים  מקבע פחמן ומבצע פוטוסינטיזה בשטחים נ   ואה  הקנה מאט ומשקיע מי נגר בזרימה למי התהום..  (34)

ממתן השפעות שינוי האקלים על ידי כך שהוא צומח    גם  הוא  .(34)החקלאי החליפי נמוךשערכם הסביבתי או  

כמו כן, הקנה מרחיק את פעילות האדם מבתי גידול לחים טבעיים  .(34)וטמפרטורה גבוהים  2COהיטב בתנאי 

ץ ופולש מתפרפכת אגרסיבית. הוא  וההקנה  .לצד התועלות, במקרים מסויימים תפוצת  (  11( )1) ושומר עליהם 

מונוקולטורה ויוצר  גידול  )17)לבתי   )1(  )25(  )34 ( בפלורה, ו  השתלטות .  (35(  ופוגע  גידול  בבתי  המגוון  את  משנה 

משבש גם  . הקנה  (35( )34( )25( )1( )17)תורם ישירות לאובדן מגוון ביולוגיו,  בפאונה וכן במיקרופלורה ומיקרופאונה

והזרימ הניקוז  נהרות  את  בנחלים,  )17)ואגמים ה  ו(1(  אירועי  ,  ומחמיר  שנה  כל  גדולה  יבשה  ביומסה  צובר 

יבשה    אותה   .(1)שריפה מטאן,    קה בפירו  משחררת ביומסה  כגון  רעלנים  או  מזהמים  חומרים  האנאירובי 

 . (34( )36( )6( )8) סולפידים, ניטרטים, וחומצות שונות, )בעיקר אצטית, בוטירית ופרופינית( 
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ייעוץ   פיתוח   מורן   בע"מ  ו

 :ות ובתעשיה בחקלאות, בתשתי ה קנ. 2

מגוון ששימושים לחקלאות,  לקנה  היו  לאורך ההיסטוריה  תועלת.  צמח  כאל  לקנה  אין מתייחסים  בישראל 

( 12( )1), עשב למספוא ומרעה(32( )25( )33( )12( )9( )1)לתשתיות ולתעשייה: קנה מהווה חומר גלם לתעשיית הנייר

, ייצוב תעלות וגדות  (32( )25( )33( )12( )9( )1), חומרי גלם לתעשייה(32( )25( )33)(  12( )1)רה.חומרי בניה ויצי(22( )21( )25( )33)

קרקע סחף  )1)ומניעת   )12(  )33( חליפי(25(  אנרגיה  מקור   ,(33( לתעשייה.   (25(  ביולוגיים  מים  מסנני  לייצור  ואף 

ות והנופש בים, בנהרות  פגיעה בתיירלעיתים, בתצורתו כמין מתפרץ, הצורך לנהל את הקנה גורר גם עלויות.  

, פגיעה בדיג דרך שינוי אוכלוסיות ביוטיות  (14( )13( )12). פגיעה בערכי נדל"ן בקרבת גופי מים(13( )12)ובגופי מים 

, שיבוש הזרימה (13), פגיעה בדיג דרך חסימת הגישה לאוכלוסיות הדגים (4( )13( )12)ושינויים בשרשראות המזון

.  בישראל, עומדי הקנה (13)בועה בשטחים חקלאיים, לאורך צירי תחבורה ועוד רש תחזוקה קבצירי ניקוז הדו

השנתית   התחזוקה  מתקציב  איטגרלי  חלק  מהווה  כיסוחו  ניקוז.  בתעלות  מהירה  מים  לזרימת  מפריעים 

הדיג פעולה  את  מסרבל  הקנה  והנחלים.  הניקוז  בכנרת.   ,ברשויות  והן  הדגים  בבריכות  הן  אותה  ומייקר 

ה מנחלים ותעלות ניקוז אל תוך שטחים חקלאיים סמוכים גוררת צורך בתחזוקה קבועה מצד התפשטות הקנ 

בצורה    טרם נחקר   הנושאהחקלאים ופוגעת בגידולים, עד כדי נטישת שטחים מעובדים עליהם השתלט הקנה.  

צומח וון בחברות  בישראל, אך בקרב מומחים קיימת הסכמה כי התפשטות הקנה מובילה לדלדול המג יסודית 

 . (11( )10( )3( )1) מקומיות 

 . הקנה כפונדקאי מחולל מחלות )פסקה בעבודה(3

(. מחקרים  מידע בע"פ מחקלאים )  (Bemisia tabaci)קנה מצוי חשוד כפונדקאי להפצה של כנימת עש הטבק  

בגידולי  מחלות  להפצת  ווקטורים  המשמשות  לכנימות  כפונדקאי  מתפקד  הקנה  כי  הראו  שונים, בעולם  ם 

הנמנית למשפחה גדולה של וירוסים מקבוצת    CRCSV  (Common reed chlorotic stripe virus)וביניהם:  

Potyviridae   (98)  האחראית לנזקים כלכליים כבדים בחקלאות ;    MDMV  (Maize dwarf mosaic virus)  

הפוגע בגידולי שעורה,    PAV –BYDV   virus PAV)(Barley yellow dwarf;   (99)הגורם לכלורוזה בגידולי תירס  

. (Ilbagi 2006)הפוגע אף הוא בגידולי תירס    SCMV  (Sugarcane mosaic virus)  -ו  ;שיבולת שועל ותירס

פיתיום  מיני האואומיצט  כי  נמצא  כן,  מיני   Pythium)  כמו  כלפי  היו פתוגניים  מצוי  קנה  ( שבודדו משורשי 

 ו    Alternaria alternataכמו    Ascomycota. פטריות מקבוצת ה   (100)צמחים אחרים, כולל מינים חקלאים  

tenuissima Alternaria  נמצאו כגורמי      (103( )102) המוכרות כפתוגנים של גידולים חקלאיים כמו עצי תפוח ,

מדאיגה, שכן, המין הזה נפוץ    של הקנה המצוי פונדקאי לכנימות ופתוגנים היותו    .     (101)בקנה מצוי    מחלה

ים ולעתים אף מתפרץ בתוכם. בתצפיות שדה שבוצעו השנה )ליאור גור ,  לאורך שולי שדות ומטעים חקלאי

מידע אישי( במטעי תפוחים ונקטרינות בצפון הגולן, נמצאו כנימות על קנה מצוי, שהתפרץ בתוך המטעים  

על עלי עצי תפוח סמוכים    שות הן על עלי הקנה המצוי והןבצפון הגולן. בנוסף, נראו סימני כלורוזה והתייב

(, אך הקשר בין הגורמים טרם אומת. ככל הידוע לנו המידע בנושא הקשר בין קנה מצוי להתפרצות 1  תמונה)

 מחלות ומזיקים בגידולים חקלאיים בישראל חסר, ועולה הצורך להשלים מידע חיוני זה. 



 

צוי הגדל . ב. כנימות על עלים של קנה מלעצי נקטרינה במטע עין זיוון  קנה מצוי הגדל בצמידות .  1  תמונה

בסמיכות לעצי נקטרינה. ג. תסמינים כלורוטיים בקנה מצוי הגדל בסמיכות לעצי תפוח. ד. תסמינים כלורוטיים  

 בעצים במטע  תפוח בעין זיוון הגדלים בסמיכות לקנה המצוי. 

 . מין מותאם ותחרותיקנה ה . 4

( 43)את תפוצתו הרחבה בעולם   . כושר הסתגלות זה איפשריםביוטי-קשת רחבה של תנאים אמתקיים בהקנה  

. מחקרים הראו, שההתנחלות הראשונית של הקנה מתרחשת באמצעות הפצת זרעים בעלי  (45( )55( )54( )44)

ני שורש תת . המשך התבססות המושבה מתרחש באמצעות ק(53)  יצירת מושבה )קלון(לשונות גנטית גבוהה  

. הקנה מתפשט ברבייה  (53)הגנטית במושבה  הגנוטיפ החזק ביותר והקטנת השונות   ועל קרקעיים, תוך שגשוג

הסביבה.  התנאי  פי  על  הצדדים  לכל  מתפשטים  אשר  שורש  קני  מרבד  של  והתבססות  ביצירה  וגטטיבית 

רחק של כעשרה מטרים  תצפיות הראו שההתפשטות הריזומטית של המושבה מהירה מאד ויכולה להגיע למ

צימ עונת  בודדת במהלך  רבים,  (58)וח  למטרים  סנטימטרים  עשרות  בין  נע  קרקעיים  התת  הריזומים  עומק   .

והאוורור בקרקע רבות שיעורי ההפריה   .(1)כתלות בתנאיי הלחות  הקנה מייצר פרחים בשפע אבל פעמים 

מטרים ר ובמים ויכול להגיע למרחק של קילוושיעורי פוריות הזרעים נמוכים מאד. פיזור הזרעים מתרחש באווי

וריות הזרעים בקרקע פוחתת במהירות, אף כי לא נמצא ממצא חד משמעי רבים מצמח האם. ככל הנראה, פ

לקנה :  משרע תנאים גדול.  יכולותיו אלו הינן תולדה של מספר תכונות מפתחב  הקנה מתקיים   .(53( )3( )1)לכך

הקנה הוא ביסודו  .(28)ילים שוניםקוטיפית בהתאם לתנאים אביוטיים מגבהוכחה יכולת גבוהה לדיפרנצציה א
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, מה שמקל עליו 4Cאבל הוכח כי הוא צמח מעבר ומפתח אקוטיפים של    3Cצמח בעל תהליכי פוטוסינטיזה  

קיצוניים  דיות  לתנאי  פחמימות (34)בהסתגלות  בעזרת  בתאים  האוסמוטי  הלחץ  את  להעלות  יכולת  לקנה   .

בעלי משרעת    . הדבר מקנה לקנה יכולת לחיות בבתי גידולבכדי לאזן מליחות גבוהה עד קיצונית בקרקעשונות  

גבוהה )44)  מליחות   )34( מפני (60(  הצמח  על  המגנה  ובשורשים,  בריזומים  חיצונית  שעוותית  שכבה  לקנה   .

המלוות   האורגניות  ב  PHהחומצות  גידול  בבתי  לחיות  יכולל  לקנה  מקנה  הדבר  קרקע  נמוך.  חומציות  עלי 

, מינרלים ומוטמעים בתוך כל חלקי קני השורש במושבה וכך להזין חלקים הסיע מים מסוגל ל  ואה.  (34)גבוהה

הקנה מסוגל לבצע חילוף    . (34( ) 44( )43( )40)של המושבה בהם התנאים, באופן זמני או באופן קבוע, פחות טובים 

ת בבתי גידול דרך ארנכימה. הדבר מקנה לקנה יכולת לחיו   גזים בין חלקי הצמח התת קרקעיים והעל קרקעיים 

הקנה תחרותי מאוד כלפי .  (34( )44( )43( )40)התחתונים טבולים במים   וחלקי  ,ומוצפים, כשחלק מהזמן או כול

מרבד פסולת העלים , וצפיפות רשת קני השורש, גובה וקשיחות הקנים   צמחי אחרים החולקים את בית גדולו.  

(  26( )1)רים חשל מינים אהמקשים על התבססות    מהווים כולם גורמים   ם הנוצר על פני הקרקעוהקנים היבשי 

קרקעות דקות גרגר עד חוליות )כולל כבול(  ס  ל. הוא מאכהקנה מתרבה במגוון רחב ביותר של קרקעות   .(  11)

הקנה מתרבה במגוון   .(19( )12( )1( )11), חנקות, חומר אורגני, מינרלים וכו'PH  לרבות,ערכים הכימיים    חי במשרעו

( 34)זכות פעילות מיקרוביאלית סימביוטית ערה בריזומים אורגניות וכימיות של מים, הרבה ב  רחב של איכויות 

, הוא מתרבה במגוון אקלים עצום. מן המדבר החם ביותר ועד (29)ף כי כור מחצבתו של הקנה הוא טרופיא  .(25)

י חום או על ידי פעילות  הטמפרטורה בסביבתו על ידי דיות מוגבר בתנאי  חוג הקוטב, זאת בשל יכולתו למתן את 

 . (25( )26( )34)ית פולטת חום בריזומים בטמפרטורות נמוכות מיקרוביאלית סימביוט 

 התנאים האביוטיים המרכזיים המשפיעים על התפשטות הקנה:. 5

והתבססות הקנה נערכו באזורי נהרות, נחלים מגוון מחקרים בנושא השפעת תנאי הסביבה על התנחלות  

, אך גם במדינות בהם אוכלוסיות החלו להיעלם מבתי ינות בהן הקנה הוגדר כמין פולשוביצות בעיקר במד 

המגורמים המשפיעים ביותר על  מהינם    רטיבות, ניקוז, אנוקסיה, רמת מליחות ורמת סולפיד גידול טבעיים.  

 .  ( 32( )26( )25( )35( ) 34) (1( )25)וצת קנה בבית גידולו פת 

 רטיבות וניקוז  15.

במהלך כל השנה. מינימלית  לחות    בעליא זקוק ללחות תמידית ויימצא רק בבתי גידול  מח מים. הוהקנה הוא צ

עם זאת, הוא מסוגל לשגשג במגוון תנאיי רטיבות ויובש יחסיים. הוא נעזר לשם כך במנגנוני שיתוף והסעה 

לות מוצלחת של הקנה. ניקוז טוב של בית הגידול מהווה גורם מפתח להתנח  .(25( ) 26)של מים ברשת הריזומים 

ג'רזי ארה"ב, לא הגיחו כלל במקומות בעלי -חה בניוברו ע"י החוקרים בביצה מלי לדוגמא, דווח שריזומים שנק

. בדומה, נמצא בניסוי חממה, שלא התקיימה  (49( )44( )43)ניקוז לקוי, זאת ללא קשר למליחות או ריכוזי הסולפיד 

מוצפים   מריזומים שהיו  ניצנים  בגובה  כלל הגחת  )  50במים  לרמת המליחות  ללא קשר  . 0,1.5,3%)ס"מ, 

ס"מ הראו ירידה במגוון מדדי הצמיחה לעומת ריזומים שמוקמו בגובה  20ם במים בגובה  ריזומים שהיו מוצפי

. בדומה, תואר במחקר אחר חוסר הצלחה של התנחלות נצרים שניטעו תחת  (49)ס"מ מתחת למפלס המים   10



,  (54( )50)באמצעות תצלומי אוויר על התפשטות מושבות קנה בקוויבק קנדה  ר שנערך.  במחק (52)משטר הצפה

הראו שההתפשטות מריזומים תלויה במפלס המים. מפלס מים נמוך בשנה הקודמת, בעיקר בעונת הצמיחה 

יום במהלך עונת הצמיחה   110אוקטובר(, תרם להתפשטות מושבות הקנה, בעוד שהצפה של למעלה מ  -)יולי

וח רחב של תנאים מת הורידה את גודל המושבות. עם זאת, המחקר מראה שהקנה המצוי טולרנטי לטוהקוד 

מ' מעל מפלס המים(,    1הידרולוגיים ושורד תחת תנאים לא אידיאליים כמו יובש )גובה ממוצע של המושבה  

ל פני המים או מ' מע  1.5יום. כמוכן, תנאי יובש של ≥    90ס"מ מעל גובה המושבה למשך    20או הצפה של  

של המושבה נצפתה בחגורה בה שינויי מ' הובילו לנסיגה בגודל המושבה. התפשטות    0.5הצפה של מעל  

על יכולת המושבה לשרוד תנאים לא נוחים ולחזור ולהתפשט   מעידים ההמפלס היו הגדולים ביותר. ממצאים 

 כשתנאי הסביבה משתפרים. 

 רמת חמצן ואנוקסיה  25.

קנים  . מחקרים הראו שנטיעת  (43)מגביל את התפשטות הקנהחמצן נמוכה בקרקע    לרמת   הגורם ניקוז לקוי  

באזורי ביצה נמוכים מסביבתם, בהם הקרקעות היו דלות בחמצן, הובילה לתמותת השתילים. זאת לעומת  

גבוהים מסביבתם  והתפשטות השתילים באזורי ביצה  כי רמת החמצן בקרקע מגבילה    .  (44)שרידות  נמצא 

בטים של הקנה. תחת תנאי אנוקסיה במעבדה, זרעי קנה דומה גם את נביטת הזרעים והתפתחות הנ   באופן

התפתחות הנצרון לא נפגעה. לעומת    21-2.5%   לא נבטו ולא פיתחו  נצרון או שורשון, בעוד שבריכוזי חמצן של

המליחות.  עם   , ללא קשר לרמת 10%ריכוזי החמצן מתחת לזאת, צמיחת השורשון הייתה פחותה תחת כל  

הראו   מעבדה  מחקרי  ללא זאת,  אנוקסיה  בתנאי  חודשים  מספר  אף  לשרוד  מסוגלים  קנה  של  שריזומים 

רמת חמצן נמוכה בקרקע עלולה גם להוביל, בתנאים    .(40( )60( )59( )50( )49( )44( )43( )40) התארכות וצמיחת נצר

ים בצמח. איברים תת מימיים של הקנה רגיש  סולפיד שפוגעת במנגנוני אספקת האנרגיהאנאירוביים, לעקת  

, אך גם ריכוזים נמוכים יותר עלולים לגרום להרעלה במצבי היפוקסיה. ריכוזי    mM  1לריכוזי סולפיד שמעל  

י ניקוז  למרות שתנא  .(48)נדירים במים מתוקים אבל שכיחים יחסית במים מליחים   mM  1סולפיד הגבוהים מ  

לראות באזורים אליהם פלש והתבססות של מושבות הקנה המצוי, ניתן  לקויים אינם מאפשרים התנחלות  

הקנה בצפון אמריקה מושבות משגשגות גם באזורי ביצה פנימיים בעלי ניקוז לקוי ועם רמת מליחות גבוהה  

ים לריזומים ובין הריזומים  מהטווח המתאים לצמיחת הקנה. הדבר מתאפשר באמצעות מעבר של גזים בין הקנ 

זים יותר בשולי הביצה, באמצעות רקמת ארנכימה,  ת חמצן מריזומים שהתבססו באזורים מנוקעצמם. העבר

מעלה את ריכוז החמצן בריזוספרה. תהליך זה מונע כנראה גם את הצטברות הסולפיד ויתכן שאף משחק  

 . (25( )34( ) 44( )43( )40)תפקיד בסבילות הקנה למליחות 

 מליחות  35.

ע המשפיע  נוסף  אביוטי  ו גורם  בקרקע  ריזומים  התפשטות  רמת ל  הוא  קנה  של  זרעים  של  נביטה  על  כן 

. בניסוי 1.8%. מדווח שהקנה נפוץ יותר בבתי גידול לחים בצפון אמריקה בהם המליחות נמוכה מ  (47)מליחות  ה

)  נמצאה    חממה ומגוון מדדי גדילה עם העלייה במליחות  . בנוסף, היצרנות (49)(3%,עד,0%ירידה בצפיפות 
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בהשוואה לקנה שגדל במים מתוקים. הכותבים מצאו   3%תחת מליחות של    20%לת של הצמח ירדה להכול

 שהעלייה במליחות הובילה לאגירת מים מוגברת ושיערו שהירידה במדדי הצמיחה נבעה מהפניית משאבים 

עד    1%כ    ו בין, שנע(60( )44)לשימור המאזן האוסמוטי. בניסוי דומה שנערך בנביטה תחת טיפולי מליחות שונים 

, נמצא  שהמליחות פגעה גם בשלב הנביטה. המחקר הראה שנביטת הזרעים מופחתת או מעוכבת כליל  20%

של   מליחות  לשרוד   4%ו    2.5%ברמות  יכול  המצוי  שהקנה  הדגימו  מחקרים  מספר  זאת,  עם  בהתאמה. 

ם כל עוד השורשים  מי י  גאות   ולהתבסס גם תחת תנאי מליחות לא אופטימליים. נמצא כי הקנה יכול לשרוד 

. כמו כן, נמצא כי בביצות מים מליחים, די ביצירת חלון (38)2%והריזומים נתונים במים שמליחותם נמוכה מ  

לשיפור  להוביל  כדי  מתוקים,  במים  הצפה  באמצעות  שבועיים,  למשך  המליחות  הורדת  של  הזדמנויות 

 .(44)התבססות מושבות חדשות של הקנה

 דםפעילות הא 45.

. הסיבות לכך מורכבות (51( )57( )41)רים עולה שתפוצה והתבססות קנה מלווה הפרעות אנתרופוגניות חקממ

ידועות. כולן  הפרעות    ולא  מגוון  לכלול  ניתן  האדם"  "פעילות  הכותרת  לאובדן  תחת  היציבות המובילות 

מח,  המים, פגיעה בצוזיהום האויר או  : הפרת או זיהום הקרקע,  בתי גידול ראשוניים המאפיינת  האקולוגית  

דריכת הקרקע, שינוי במפלסי מי תהום, שינוי בדפוסי ניקוז, שינוי אקלימי וכו'. במצבים אלה של אובדן יציבות,  

הקנה.   גם  כך  הגידול,  בבית  מתפרץ  ואף  משגשג  רודרלי  או  סגטלי  צומח  רבות  הקנה    פעמים  על  נכתב 

ר בית הגידול לדרישותיו האופטימליות ויות   ובילים להתפרצותו הם פחות שאלה של התאמת שהתנאים המ

 . (11)שאלה של העדיפות שיש לו על פני צמחים אחרים בתנאיי הפרעות אנתרופוגניות 

 הקנה המצוי כמין פולש או מתפרץ בעולם . 6

רחב שקבע שהואריאנט   גנטי  מחקר ל  הובילהתפוצתו האגרסיבית של הקנה מצפון קנדה ועד מפרץ מקסיקו  

". למרות שקנה מצוי  M  -תת מין פולש, אירופאי, המכונה "הפלוטיפהינו בעצם  אמריקה  מתפשט בצפון  ה

הפלוטיפ אחד פולש, לעומת  הפלוטיפים מקומיים    11היה נפוץ עשרות אלפי שנים בצפון אמריקה ונרשמו שם  

באופן    המין הפולש. בנוסף, תתי מין פולשים זוהומעומדי הקנה בצפון אמריקה משתייכים לתת    90%  -ל  מעל

. תפוצת תת המין הפולש (12( )3( )17( )35( )11( )1)רניקה פאסו שבמערב אפריקהרשמי גם באוסטרליה, ניו זלנד ובו

בשל הדמיון הרב בין תתי המין, שהקשה מאד על אבחון הפלישה.    (3( )2)של הקנה הוגדרה "פלישה שקטה"

, כבר קשה מאד עד בלתי אפשרי לעצור עד שמתעורר החשש שמדובר בתת מין פולשבפועל, במקרים רבים 

  18,000שנה בארה"ב, נאמדה אוכלוסיית הקנה הפולש ב מעל    20-ת התפשטותו. בהערכה שבוצעה לפני כא

ות תחזוקת המינים הפולשים, ביניהם הקנה, בארצות הברית בלבד מגיעה לכ ק"מ מרובע. מעריכים שעל

 . (11( )14)מליארד דולר בכל שנה 125

 פה  נה באירונסיגת הק. 7

על העיסוק הרב של מדענים, מנהלי שטח ורשויות בצפון אמריקה ובאוסטרליה    המעיד  ספרות מחקרית עניפה



בית המהווים את    במדינות אירופה, מבריטניה ועד הבלקן  ו.ונזקי  בהתפשטות תת המין האירו אסיאתי הפולש

החשש מפגיעה בבתי גידול   .של תת המיןהחלשות ונסיגה  נרשמת דווקא    הפולש,  גידולו הטבעי של תת המין  

להקמת   הביא  מפתח,  מין  המהווה  הקנה,  מין  מהילעמות  כתוצאה  האיחוד  אקווטים  של  מחקר  גוף  הוקם 

כימית בבתי גידול תחת שליטת קנה, -אקו-נושאי המחקר כללו: מחזוריות ביו  פעה.האירופי למיפוי והבנת התו

האקלים, תופעה של עליית החומר האורגני המומס במים ובביצות גדילה ופיזיולוגיה של הקנה על רקע שינוי  

המסקנות המובילות   על הקנה ושונות גנטית באוכלוסיות קנה.  ביוטיות   -)אוטרופיקציה(, השפעות סביבתיות א

של   הקנה,   EUREEDבמחקר,  של  הגידול  בבתי  ששינויים  הסברה  סביב  נסובו  אחרים  רבים  ושל מחקרים 

ובמיוחד מחסור בחמצן  שמקורם בפעילות אנו גורמים לאובדן משמעותי של אוכלוסיית הקנה ביבשת  שית 

וסולפיד, יה בכמות  מומס כתוצאה של עלי כגון אמוניה  החומר אורגני, עודף חנקות, שחרור פיטוטוקסינים 

 .  (8( ) 7( )6( )25( )36)שינויים במליחות, שינויים במפלסי מים ועוד 

 המצבתמונת .  הקנה בישראלתפוצת  . 8

מין מקומי בעל הקנה הוא  . מחד,  נחלים ובתי גידול לחים בפני מנהלי    מיוחדים   אתגרים מציב    , הקנהבישראל

בעשורים  ניכרת  מאידך,  הארץ.  בכל  לחים  גידול  בתי  של  המבנית  למורכבות  חשובה  אקולוגית  תרומה 

ד לאמוד את אופי  מא  קשה  האחרונים התפשטות/ התפרצות של הקנה במהירות ובעוצמה שלא הכרנו קודם.  

שהקנה   מסתמןעם זאת,  .  לאורך זמן, וככל הידוע המחקר בתחום מצומצם למדי  וקצב ההתפשטות של הקנה

ת מי תהום ו מהווה מין עיקרי, שולט או יחיד כמעט, בחלק גדול מבתי הגידול הלחים בארץ לרבות נביעות, סביב

מתפשט משולי  אגמים וכו'. בנוסף, נראה שהקנה  ,  ת גבוהים, מלחות, תעלות ניקוז, נחלי אכזב ואיתן, בריכו

, עולה שלקנה יכולת הסתגלות (28)ארץ בשנות השישים ממחקר שנעשה ב  .בית גידולו אל שטחים סמוכים 

למשרע רחב מאוד של תנאים, בין השאר בשל "דיפרנציאציה אקוטיפית", בעיקר בתגובה לרמות מליחות 

של   לאדפטציה מהירהה למגוון תנאים סביבתיים המובילה  תגלות מהיר, יוצרת הסיעילהרבייה מינית    .גבוהות 

תנות התנאים בבתי הגידול הלחים הראשוניים בישראל, בעיקר כתוצאה של הש  .חדשים בתי גידול  להקנה   

רודראלי המתפשט במהירות במעזבות  - פעילות אנושית, גוררת התפשטות ותפוצה של הקנה גם כמין הידרו

 ה ם של הקנה בתנאים אלו, שונ ם. דפוס ההתפשטות והתבססות האגרסיביים והדומיננטייובבתי גידול מופרי

ייתכן    .(31( )30( )29)בתי גידול ראשוניים, שם הוא נמצא בשיווי משקל עם חברות צומח מקומיות ל  בהשוואהמאד  

ב והוא מחזיק  זר  פולש של הקנה ממקור  מין  תת  בעולם, מתפשט  אחרים  כמו במקומות  מגוון שבישראל, 

 השערה זו לא נבדקה במחקר זה. אדפטציות הנותנות לו ייתרון ע"פ צומח מקומי. 

קר הפיטוגיאוגרפי בישראל, מקום המדינה ועד שנות השמונים של המאה הקודמת, עולה כי הקנה  מעיון במח

ובתוכם הוא סווג ל"מחלקת הצומח של  ישראל )הידרופיטים(,   נמנה עם  קבוצת צומח המים המקומי של 

אקולוגיה . לפי "(36)חישות הקנים", ואז ל "צמחים המזדקרים הקשורים לתשתית" )לעומת ה"צפים חופשית"(

הצמחים המזדקרים נחשבים קבוצת מעבר בין צמחי היבשה לצמחי המים. בתי   ( 30)של הצומח בארץ ישראל"

ס"מ מתחת לפני הקרקע   50ין  הגידול האופייניים להם הם גדות נחלים או ביצות, בהם מפלס המים יכול לנוע ב
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של רצועות או חגורות" ובחגורת הצמחים   מ' מעליה.  צמחי הגדה מתוארים כ"מאורגנים בסדר אופייני  1ועד כ  

המזדקרים הקשורים לתשתית נמנים הסוף, גומא, שנית, ארכובית, ערברבה, סמר וכמובן מיני הקנים: הקנה,  

 (.3-2ים תמונההעבקנה, קנה הסוכר המצרי וכד' )

 

 ( 30)1982 . זהרי, האקולוגיה של הצומח ב א"י. 2 תמונה

 

 ( 36) 1959גיאבוטניקה. זהרי, , 3 תמונה

שנה, מתואר הקנה כאחד המינים המלווים בתי גידול    60  - 40מעניין הוא שבעת פרסום הספרים , אך לפני  

ק כחלק מחברת צומח מגוונת  לחים ומתואר רק  בשליש מבתי הגדול הלחים המוזכרים, ובחגורות מסוימות, ור

תי גידול לחים אשר מתוארים בספר, רק בכשליש מהם, חברות צומח וב  45ולא כמונוקולטורה. מתוך מעל  

( 29)הקנה בכלל מוזכר בתוך רשימת המינים האופיניים ורק בשניים מהם נרשם הקנה כמין המוביל בחברה

ייחסות של שמורת החולה בהווה, מעניין לציין הת על רקע ההשתלטות המאסיבית של הקנה ב   .(36( )31( )30)



אותו צמח המכסה    -חמישים המתארת את הגומא כמין הדומיננטי: "גומא פפירוסזהרי לביצת החולה בשנות ה 

את החלק הגדול ביותר של בצת החולה והעתיד לכבוש כאן את השטח לאחר שחברת הקנה והסוף תספיק  

 .(( 36)1959וטניקה להעשיר את הקרקע בחומרי כבול" )גאוב
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 והממשק עם הקנהלטיפול שיטות פרק ב. 

בהרחבה   נסקרו  והדברה,  דיכוי  למטרות  או  טיפוח  למטרות  אם  בעולם,  הקנה  ותחזוקת  הטיפול  שיטות 

 בספרות. להלן שיטות הטיפול המקובלות והשלכות ליישומן:

 עקירה וסילוק  . 1

שמטרתה הדברת הקנה, או תוצר לוואי   שלו יכולה להיות פעולה מכוונת   עקירת הקנה על מערכת קני השורש

של עבודות עפר בגדות התעלה, הנחל או גוף המים. הדברת הקנה דרך עקירה וסילוק כרוכה בחפירה לכל  

וסילוק אינם מובילים   עומק תפוצת קני השורש וסילוק כל החומר הנחפר מן השטח המטופל. יש לציין שעקירה

  עתידית.  פוטנציאל התחדשות ב מחזיקכל ריזום שנותר בשטח לסילוק מוחלט של הקנה, משום ש בדרך כלל

כמו כן, עצם פעולת העקירה והסילוק יוצרים בעיה בדמות כמויות גדולות של קרקע, קנים וריזומים שיש לסלק 

מוחזרות ללא זרעים מר החפירה עוברות קומפוסטציה ומהשטח. פתרון אפשרי הוא חיטוי סולארי בו ערימות חו

 . (13( )19( )16( )11)ומים פעילים לשטח. יחד עם זאת, פיתוח שיטה כזו דורש מחקר ייעודי שטרם בוצעחיים או ריז

 כסוח וקציר . 2

מהוות חלק מרכזי בשגרת התחזוקה  ו  ,כסוח וקציר הן פעולת התחזוקה הנפוצות ביותר לטיפול בקנה בישראל

כיסוח  היא להקטין באופן זמני הפרעה שנגרמת על ידי הקנה, כגון: רת ה. מטרשויות הניקוז והנחלים של  

חסימת צירי ניקוז או שייט, הסתרה, חסימת גישה, סכנת שריפה וכו'. בספרות המקצועית מדווח שפעולות 

קיימות גם  . עומד הקנה והוא מתחדש במהרה מקני השורשהכסוח והקציר אינן פוגעות פגיעה משמעותית ב

מתבצע באופן עקבי ולאורך  הוא  על פיהן כיסוח מביא להחלשת האוכלוסיה, אך רק כאשר    ,תרות עדויות סו

העולמי:  .זמן המחקר  מן  שעולות  הזה  בהקשר  נקודות  מספר  הצמח    להלן  חלקי  של  מיכני  )ריסוק  כסוח 

)הסר  ,  העליונים( קציר  על  המרוסק   עדיף  שהחומר  מאחר  חיתוך(,  בעזרת  הקרקע  מעל  הצמח  גבעולי  ת 

מינים מקומיים, ולצמצם תחרות לקנה   מתפרק מהר יותר ואינו נערם. כסחת שנערמת יכולה לעכב נביטה של

פיטוטוקסינים  לשחרור  יוביל   שבתורו  בחורף,  אנאירובי  לפירוק  להגיע  יכולה  הכסחת  כן  כמו  המתחדש. 

שהעבודה   נהנוספים הי. אפשרות  הכסחת   יש, אם כן, לרסק, או לחילופין, לאסוף את ומי.  הפוגעים בצומח מק

המים לפני  מתחת  כסוח.   . תתבצע  על  לקציר  יתרון  יש  אלו  להיות   במקרים  יכול  הקציר  או  הכסוח  למועד 

השפעה משמעותית על התוצאה הסופית בשל השינויים העונתיים בכיווני התנועה והאגירה של מוטמעים 

הנראה את כושר ההפצה של הקנה אבל אינו אוגוסט( מקטין ככל    -צמח. למשל, כסוח לפני פיזור זרעים )יוליב

לפני פיזור האבקה )יוני( מקטין את כושר ההפצה וגם מוקדם יותר,  קרקעית. כסוח  משפיע על הביומסה התת  

בריזומים  יוצר מצוקת פחמימות  כסוח בסתיו  הביומסה התת קרקעית.  את  גידול מחליש  גורמת  , שבתורה 

אינו    -וד סותר על פיו כסוח בסתיו/ חורף לאחר קיבוע הפחמימות מוחלש בעונת הגידול הבאה.  קיים גם תיע

תובנות אלה מופיעות בספרות העולמית אבל טרם    -מול הביו  אומתומשפיע על הביומסה התת קרקעית. 

גובה הכסוח או הקציר נקבע בדרך כלל על פי מצב השטח ויעדי   . (27( )4( )11( )19( )13( ) 24)ריטמוס של קנה בישראל



יכול לעודד נביטה של מינים מקומיים שנביטתם מדוכאת  הטיפול על ידי הצללת הקנה. כסוח  . כסוח נמוך 

קציר הקנים   גבוה יכול להחליש את הקנה ולעצור את פריחתו ללא פגיעה במינים מקומיים הנמוכים ממנו.

קציר   ורש.בסמוך להצפתם הממושכת בחורף יכולה לגרום לתמותה חלקית של קני השמתחת לפני המים או  

הוכח כיעיל בעידוד התבססות של צומח מגוון ממינים מקומיים.  (  )קציר מובחן של קנה בלבד ידני    –סלקטיבי  

כסח  בכסוח סלקטיבי )כסוח בכלים מכאניים( ניתן לטפל בעומדי קנה צפופים, לדלג על אזורים ללא קנה ול

תבצע וכנית התחזוקה. לעיתים הכיסוח יתדירות הכסוח הנו מרכיב חשוב בת   בכסוח גבוה שטחים מעורבבים.

לפי צורך, כפתרון לבעיה נקודתית.  לחילופין הכיסוח יתבצע באופן קבוע ללא קשר עם המצב בשטח.  במחקר  

הווה גורם מאד משמעותי, הן , נמצא כי תדירות הכסוח מ(27)  2006שנערך בתעלות ניקוז בעמק החולה ב  

י הזרימה שלה. המחקר מצא כי שני טיפוסי התעלות העשירים  לתפקוד האקולוגי של התעלה, והן למקדמ

במ אינטנסיבי. ביותר  ובטיפול  בקיץ  תעלה שיבשה  וכן  טיפול  וללא  בקיץ  תעלה שרטובה  היו  ינים מקומיים 

צפוף וגומא, בכיסוח תדיר ואחיד. ניכרת זיקה חזקה  הטיפוס הדל ביותר במיני צומח היו תעלות המכוסות קנה  

טברות המים בתעלה,  לטיפוסי התעלות השונים. נמצא יחס ברור בין גובה הצומח בתעלה להצשל מיני הצומח  

(, התוצאות לא הראו יחס ישיר או הפוך ברורים בין Maningאבל ההפרשים לא היו גדולים. לגבי מקדם מנניג )

 מה ונמצא שהמקדם היה הקטן ביותר בגובה צומח בינוני דווקא. גובה כסוח למקדם זרי

 ה יירע . 3

אינה   בישראל  לחים  גידול  בבתי  עשב  לוחכי  מקומיים  יונקים  של  טבעית  גורם רעייה  להוות  מספיק  חזקה 

רעייה של פרות, עזים, סוסים, אווזים ותאו מים מקובלת בעיקר באירופה בשטחים   .לחברות הצומחמשמעותי  

הקנה אינו הצמח המועדף פתוחים לחים למטרות מרעה חקלאי או לתחזוקת השטח.  עולה מן המחקר שבעוד  

תוצאות מחקרים אשר    על ידי חיות המרעה, הן מוכנות לאכלו כאשר אין בשטח המרעה חלופה טובה יותר.

הצביעו על השפעה חיובית של   ו אחר השפעת הרעייה על  צמצום הקנה בחברות צומח נשלטות קנה,עקב

לתנועה סוקסציונית לעושר ומגוון גדולים    רעייה מכוונת על הקטנת הגובה, והצפיפות של הקנה, זאת במקביל

,כגון דריכה, העלאת רמות יש לציין כי לרעייה בבתי גידול לחים יש גם השפעוה שליליות על בית הגידול יותר.

 . (11( )5( )22( )21( )20)הנוטריאנטים בקרקע, והשפעה על איכות המים. כולם גורמים המעודדים התפשטות קנה

 שריפה  .4

ובעולם.  וותיק ל  כלי תחזוקהשריפה היא   ניהול קנה בארץ  מחקרים ניהול הנמצא בשימוש גם היום לצורך 

ב הביומסה  ששריפת  דעים   תמימי  פתיחת בעולם  כגון  טווח  קצרי  תחזוקה  יעדי  להשיג  יכולה  קנה  עומדי 

ות. הסיבה חסימות זרימה ופתיחת גישה ומבטים, אך לאורך זמן היא מעודדת אוכלוסיות קנה צפופות וחד מיני

, כך שבפועל, שריפה נותנת  מתחרים צומח    אך משמידה מיני  ,היא  שהשריפה לרוב אינה פוגעת בריזומים 

(  11( ) 4( )1) . בנוסף, שריפה משחררת נוטריאנטים זמינים ומעודדת צימוח וריבוי של קנים חדשים ייתרוןלקנה  

(13)  . 
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ייעוץ   פיתוח   מורן   בע"מ  ו

 חיפויי קרקע  . 5

וין בפירוש בספרות שמצאנו(, ה למטרת חיטוי טרמי )למרות שזה לא צשילוב של כיסוח וחיפוי פלסטיק, כנרא

תמודדות עם הקנה. הוא מוריד את צפיפות הקנים בתוך נחשב הטיפול המכני היעיל ביותר שנחקר עד כה לה

פרק זמן קצר )שנה אחת( לערכים מאד נמוכים, זאת תוך הרג מרבית הריזומים והזרעים. מקובל לבצע כסוח 

יו כיסוי בפלסטיק שקוף או שחור למשך כשנה. החיפוי משווה פעמים רבות להדברה הכימית. באביב ואחר

רות ויסודיות הטיפול וזאת ללא ההשפעה הסביבתית השלילית המתלווה להדברה יתרונו של החיפוי הוא במהי

ות פלסטיק  כימית. מאידך, יש לזכור שטיפול זה עתיר מאד בעבודה ומשאיר אחריו כמויות גדולות של יריע

המהוות גם הן פגיעה סביבתית משמעותית.  בנוסף, כמו כל שטח שעבר הדברה, גם שטח כזה ידרוש שיקום  

 . ( 1( )11( )19) בכדי להבטיח שהקנה לא יתבסס מחדש צמחי

 שינוי מפלסי רטיבות . 6

מאד. למרות   רחב  -הקנה זקוק לרטיבות תמידית למחייתו, אך תחום מפלסי הלחות שבהם הקנה יכול לשגשג

מקבלים חמצן    בבית גידול מוצף הריזומים   זאת, שינויים במפלסי הרטיבות משמש בעולם לעידוד ולדיכוי הקנה.

בהסעה מחלקי צמח העומדים מעל המים באמצעות רקמת אויר ייעודית. בקנה שכוסח ואז מוצף, הריזומים  

 תעלות ניקוז   מי תהום גבוהים, ביטון של  כן, שיפור הניקוז בשטח בעל  ייחלשו או ימותו מחוסר חמצן. כמו

סי רטיבות יכול להיות יעיל ונוח בעיקר ושאיבה משפיעים על תפוצת הקנה בשטח. שימוש בשינוי מפל  קיימות 

 .  (24( )19( )11( )4( )1)  במקרים התואמים את יעדי התחזוקה של השטח וברי יישום מבחינה טכנית 

 מליחות מים וקרקע . 7

טיים המשפיעים על תפוצת הקנה. במקרה של תפוצת תת המין הפולש  הגורמים האביו  מליחות היא אחד 

. ההצפה  (11)ימיים, בוצע טיפול מוצלח בו הוצפו למשך זמן שטחים כאלה במי ים בצפון אמריקה לפשטי הצפה  

  בסין לעומת זאת הדבירה את הקנה והשיבה בהצלחה מיני בעלי חיים מקומיים שנפגעו מהשתלטות הקנה. 

 . (9)לתעשייה  שטחי קנה במי ים לצורך הקטנת התחרות עם מינים מתחרים והגברת יבול הקנה  דווח על הצפת  

הסתגלות ב המאפשרת  אקוטיפית  לדיפרנצציה  הודות  ביותר  רחב  מליחות  בטווח  הקנה  מתקיים  ישראל, 

כונות אלה בתוכניות  . קשה לראות כרגע אפליקציה של ת (28) אוכלוסיות מרוחקות לתנאיי מליחות מאד שונים 

 בישראל.  לטיפול בקנה

 אויבים טבעיים. 8

כאמור, אין בישראל רעיית קנה טבעית של בעלי חיים מקומיים בקנה מידה העשוי להשפיע על התפשטות 

חודרי  עשים  ויוצרי עפצים,  קנים  חודרי  חרקים  לרבות  רגלים  פרוקי  מיני  מספר  סקר  אירופי  מחקר  הקנה. 

הטבעיים הללו, גם   נימות הפוגעות פגיעה וגטטיבית בקנה. נראה שאף אחד מהאויבים גבעולים וריזומים וכ

אם היה ניתן ליישם אותו לטובת הדברה ביולוגית, אינו בעל פוטנציאל להשפיע השפעה נרחבת על הקנה 



ציאל בישראל. לצד זה, הסיכון בריבוי והפצה יזומה של חרק זר או מקומי הפוגע בצמחים הוא גדול ובעל פוטנ 

 . (5( )11) בפולשלהחלפת מין מתפרץ 

 רכבות המבנית מיתון הגדות והמו. 9

מיתון שיפוע גדות הנחל או התעלה, מתבצע פעמים רבות על מנת להגדיל את שטח החתך ואת כושר ההולכה  

של התעלה, להקטין את מהירות הזרימה ולהקטין נזקי זרימה ובליית הקרקע. הוספת מורכבות מבנית למהלך 

זרימה ומגבירה את ההשהייה והחידור של מי  דות  הנחל או התעלה, יוצרת מגוון מהירויות, עומקים וכיווניולג

אקולוגי    הזרימה. טיפול  מאפשרים  הרגילות,  הטרפז  תעלות  לעומת  בגדות,  פיזית  מורכבות  ויצירת  המיתון 

לוגי. מחקר שערכה רשות ניקוז בגדה, כגון קציר סלקטיבי ועידוד מינים מקומיים ומעודדים את המגוון הביו

ור על הקשר בין נוכחות מינים מקומיים של הגדה הלחה וטיפוסי גדה שונים.  מצביע בביר  (26)   2006כנרת ב  

אחת התובנות שעלו באותו    אם אנחנו שואפים ליצור בית גידול יציב ומגוון, למיתון והמורכבות תפקיד חשוב.

לא היו    יי הזרימה בין תעלות בחתכי צומח נמוכים, בינוניים וגבוהים,מחקר הייתה שההבדלים בין תוצאות ניסו

דיים בכדי לפסול את הגישה שמצדדת בהקטנת תדירות הכיסוחים של צמחיית התעלה )התורמת   גדולים 

 ( החיכוך  במקדם  הצומח  גילום  על  ממליצים  הם  הביולוגי(.  ההולכה  Maningלמגוון  כושר  חישובי  בעת   )

פי, האקולוגי, והכספי  אבל הרווח הנו  שמעות תהיה ביצוע של תעלות מעט יותר גדולות,בתהליך התכנון. המ

 .יהיה משמעותי יותר מאשר עלות חפירת התעלה והקצאת השטח הגדולה יותר שתידרש

 שיקום צמחי . 10

 תחרות ואובדן עדיפות

מרות זאת, אם נאמץ  תחום השיקום הצמחי כמרכיב בממשק הטיפול בקנה המצוי עדיין לא נחקר בישראל. ל 

רקע שינוי בבית גידול טבעי ראשוני,    את ההנחה המקובלת כי התפרצות או פלישה של הקנה מתרחשת על

רקע   על  לקרקעאו  כימית  או  פיזית  נוכל  הפרה  באותם  גם  ,  שנוצרו  שהתנאים  לקנה יתרון    מקנים להניח 

פות הגדולה והתחרות הרבה הצפיבשל    הסתגלתן ומהיר הצימוח להתפשטות מהירה על פני צומח מקומי.  

מעט מאד חברות צומח הידרופיליות נהנות מתנאים אקולוגיים יציבים לאורך על שטחי בישראל המצטופפת, 

י תהום, משטרי זרימה וניקוז וכן תקופה ממושכת. שינויים באיכות המים, איכות האויר, טמפרטורה, מפלס מ

שרי כימית,  הדברה  חקלאי,  עיבוד  עפר,  כולם  עבודות  הפכו  וכו'  מכנית  תחזוקה  שכיחים  לפות,  אירועים 

 יתרון תחרותי בולט.  לקנהיש    מופרת חברת צומח    עם ,  ם בשטחים הפתוחים בישראל.  בבתי גידול לחים מופרי

ההפרה של הגדה, ומניעת התבססתו, ובמקביל, מתן ייתרון ממשק לריסון אוכלוסיות קנה מיד לאחר ביצוע  

אולי הדרך היחידה להשיג חברת צומח יציבה   ילות וזריעות מכוונות, הןאמצעות שת המקומית בצומח  החברת  ל

 .( 19( )18( )11( )1)  ומגוונת 
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ייעוץ   פיתוח   מורן   בע"מ  ו

 שתילה, זריעה והשתקמות טבעית

עשרות מיני צומח מקומי. חד ורב שנתיים, זוחלים ומזדקרים,    מונה  חברת הצומח של בית גידול לח ראשוני

חומר אורגני במידות שונות, הם יוצרים מרקם צפוף של הדדיות ויחסי גומלין.  אוהבי רטיבות, ניקוז, מליחות ו

  ה קודם כל ולפני הכל במתן התנאים הפיזים. גדה מורכבת, בשיפוע נמוך מעניקלח תלוי    שחזור בית גידול

בהנחה שהגדה אינה מופרית .  שמאפשר התבססות של כל אחד מהמינים על פי חגורות מובחנות   מפל לחות 

  .  במהלך הסוקסציה טבעיא תהליך  והלאחר הפרעה בודדת  צומח  החברת    וסוקסציה של  שיקום שוב,  שוב ו

וההתייצבות בבית הגידול.   על פי השינוי  ומאות  הטבעי    התהליך  המינים מתחלפים  להימשך עשרות  יכול 

רה החב  ,יחד עם זאת, אם בשלבים הראשונים, טרם התאוששות הצומח הקנה קובע שילטון בשטח  .שנים

  לאחר הפרת   מיד ה  ביצוע ממשק קנ אם כן,  המפתח הינו,    .נוטה לכיוון חישת קנה מונוקולטורית ומתייצבת שם

המקומיים.חברת  טיפוח    ,במקבילו.  השטח מבנק    המינים  לשטח  לבדם  יגיעו  המקומיים  המינים  מן  חלק 

דל ולשתול אם אנחנו רוצים  הזרעים בקרקע, חלק יגיע במורד הזרם מבית גידול ראשוני במעלה וחלק נצטרך לג

 לזרז את תהליכי ההשתקמות והתחרות של חברת הצומח המקומית. 

 שיטות תחזוקה חדשות. 11

בצפון אמריקה בעיקר, שם המאבק בקנה הינו מאבק במין פולש בעל השפעה שלילית רחבה, נחקרים כלי  

אסטרטגיה על  יישום  ברת  השלכה  כרגע  אין  שלמחקר  למרות  חדשניים.  בישראל,   תחזוקה  בקנה  לטיפול 

: פיתוח פטריות פתוגניות אשר תוקפות קנה. פטריות פתוגניות (23( )15( )11)מעניין לציין מספר כיוונים במחקר  

התוקפות פטריות סימביוטיות לקנה. טכניקות "השתקת גנים" כדי לזהות גנים של קנה הקשורים בגדילה 

יים כטכניקת הדברה. ויסות חנקן בעזרת רעייה בשילוב  והטמעה. שימוש בסולפידים בתנאיי הצפה אנאירוב

 יבוע חנקן ושתילה מגוונת של מינים מקומיים פחות ניטרופיליים. עם שימוש בנסורת לק

 

 

 

 

 

 

 



 שימוש בהדברה כימית לטיפול בקנה מצוי. גפרק 

 תקציר . 1

האקולוגיות האפשריות   חלק זה של המסמך עוסק ביעילות ממשק כימי של קנה מצוי בגדות נחלים ובהשלכות 

מחקרים ארוכי טווח עדכניים מראים, שהדברה    .  של ההדברה על החי והצומח בסביבה המימית והיבשתית 

גדות הנחלים.   צומח של  קוטלי  מסתמן שכימית עשויה לשפר מדדי  בין פוטנציאל הרעילות של  קיים פער 

יסויי מיקרוקוסמוס לבין הרעילות בפועל כפי  עשבים על אוכלוסיות שוכני מים, כפי שנמצא בניסויי מעבדה ובנ 

ילות בפועל נמוכה מהמצופה. ערכים קטלניים לשוכני המים מתקבלים שנמצאה בשטחים מטופלים. הרע

חידוש צמחיית גדות עשירה   אינם מתקיימים בפועל בהדברה של צמחיית גדות.  בדרך כלל  בריכוזים גבוהים ש

מחייב מערך שיקום הוליסטי הכולל השבת התנאים של קנה מצוי  בצפיפות רבה  המכוסים  ומגוונת באתרים  

הפיזיים לבית הגידול טרם ההתפרצות של הקנה המצוי. יישום הדברה כימית אינו מהווה חלופה לשיקום כולל 

בשלבים מוקדמים של השיקום הצמחי על מנת להגן על השתילים ולאפשר התבססות של    אבל ניתן ליישמו

החומרים הפעילים הנפוצים ליישום הדברה כימית של קנה מצוי הם גלייפוסט גוונת.  דות עשירה ומחברת ג

יישום   אימזאפיר.  על  עדיפה  גלייפוסט,  באמצעות  בישראל  נחלים  בגדות  כימית  הדברה  יישום  ואימזאפיר. 

  הדברה יעודי   נכון להיום אין בישראל תכשירי  באימזאפיר מומלץ לרצועה הלחה של הנחל ובמריחה בלבד.  

וטית המכילים גלייפוסט, אימזאפיר או כל חומר פעיל אחר. עובדה זו מקשה מאוד על ניהול לסביבה האקו

 צמחיית גדות הנחלים בכלל ועל טיפול בקנה מצוי בפרט. 

 רקע . 2

( וצמחים  )פונגיצידים(  פטריות  )פסטיצידים(,  במזיקים  לפגיעה  המיועדים  הדברה  הרביצידים/קוטלי  חומרי 

רע הם  ובסעשבים(  האדם  בבריאות  הפוגעים  .  (Sharma 2019, Hasanuzzaman et al. 2020)ביבהלים 

בעשרות השנים האחרונות השימוש בחומרי הדברה גדל מאוד מפני שהם חיוניים לשיפור היבול החקלאי  

מיליון    3.5  - הוערך ב  2020  ולהבטחת הביטחון התזונתי בעולם. היקף השימוש העולמי בחומרי הדברה לשנת 

וגלייפוסט    .נות טו זו,  הוא החומר הפעיל הנפוץ   (glyphosate)קוטלי עשבים מהווים כמעט מחצית מכמות 

ביותר מביניהם. בעוד, שהשימוש בחומרי הדברה לצרכי חקלאות נפוץ ומקובל, השימוש בהם בשמירת טבע  

בממשק הדברה של . מצד אחד יישום קוטלי עשבים  מעורר מחלוקת, ובייחוד כאשר מדובר בבתי גידול לחים 

ופולשים עשוי לחסוך משאבים של כסף וכח אדם, אך מצד שני, ישנם פערי מידע לגבי   צמחים מתפרצים 

היעילות של הטיפולים לאורך זמן וכמו גם לגבי ההשלכות השליליות של הממשק על החי ועל הצומח. הסקירה  

ות  ים ובהשלכות הסביבתיות האפשרימצוי, ביעילות החומרים הפעיל  הנוכחית עוסקת בממשק כימי של קנה

לבתי הגידול במים וביבשה. נציין, שרוב הדיווחים בנושא ממשק קנה מצוי מקורם בספרות האמריקאית, שם 

 פולש הווריאנט האירואסייאתי.  
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 יעילות הדברה . 3

זור על וצאות קצרות טווח, ולכן יש לחדיווחים מהספרות מראים שכיסוח או דיסקוס של קנה מצוי משיגים ת 

. שימוש בקוטלי (Rapp et al. 2012)  , מה שמוביל להפרה חוזרת של בית הגידולההטיפולים בתדירות גבוה

עשבים מביא לחיסכון כספי, כיוון שהוא מאריך את אפקטיביות הטיפולים ולכן מקטין את מספר הטיפולים 

בהתחדשויות   לטיפול  הנחוצים  כ(Rapp et al. 2012)החוזרים  לטיפמהפ  94%  - .  מצוי רויקטים  בקנה  ול 

. שני החומרים הפעילים הנפוצים  (Martin and Blossey 2013)בארה"ב עושים שימוש בתכשירי הדברה  

המשווק בארץ בתכשיר   (imazapyr)ביותר ביישום הדברה כימית של קנה מצוי בצפון אמריקה הם אימזאפיר  

 meובחלופותיו שקיבלו אישור במסלול     נדאפהמשווק בארץ בתכשיר ראו  (glyphosate)שוטגן וגלייפוסט  

too  (Rohal et al. 2019) שני  החומרים הפעילים קוטלים צמחים על ידי פגיעה בסינתזה של חומצות אמינו .

. (Tue et al. 2001, Stidham 1991, Duke 2008)מסוימות המיוצרות על ידי צמחים אך לא על ידי בעלי חיים  

אינם בררנ  כן, שניהם  נמוכה. בעוד,  לכן,  ו  יים כמו  ביולוגית במערכת האקולוגית  הסבירות שלהם להצטבר 

עשביה   להדברת  נעשה  בו  השימוש  ולכן  נביטה,  מונע  האימזאפיר  בחקלאות,  נפוץ  בראונדאפ  שהשימוש 

 .Miogue et al)ם  בעיקר מחוץ לשטחים חקלאיים, לאורך תשתיות, ביערות,  בשטחי בור ובשטחים טבעיי

רי ההדברה על קנה מצוי נעשה בריסוס העלווה, עם או בלי טיפול נוסף. ישנם דיווחים  ם תכשי. יישו(2000

נמצא יעיל יותר מאשר גלייפוסט באותם הריכוזים   5%  -   2%בספרות, שריסוס עלווה באימזאפיר בריכוזים של  

(Derr 2008, Mozdzer et al. 2008, Knezevic et al. 2013, Rohal et al. 2019)לב הדברה בל לש. מקו

של קנה מצוי עם כיסוח טרם ההדברה או לאחריה. מחקר עדכני שבדק את השפעת תכשירי ההדברה בשילוב  

הצעירים  העלים  של  הדברה  עם  בשילוב  בקיץ  שכיסוח  הראה,  הטיפולים  מועד  השפעת  ואת  כיסוח  עם 

 Rohal)ל הצומח המקומי  ית בקנה מצוי ולהתאוששות הטובה ביותר שבגלייפוסט בסתיו הביא לפגיעה מירב

. חיתוך הנצרים בסוף הקיץ והדברתם  (Moreira et al. 1999). ממצאים דומים דווחו גם קודם לכן  (2019

ל' מים לדונם נמצא יעיל להדברה של קנה   80-גרם חומר פעיל ב  324בגלייפוסט במהלך הסתיו במינון של  

ונות בל, שטיפול כימי בסתיו יעיל בהשוואה לע של שנתיים עד שלוש שנים. בעבר היה מקו  מצוי לפרק זמן

אולם ממצאי מחקרים בעשור האחרון מראים, שניתן להדביר את (Norris et al. 2002)השנה האחרות    ,

ורסם(  .  נתונים שלנו מעינות גבתון )לא פ(Knezevic et al. 2013)הקנה המצוי ביעילות גם במהלך האביב  

 -ביא למניעת התחדשות בבאביב ה  0.75%דית בגלייפוסט בריכוז של  הראו שחיתוך הנצרים והדברתם המיי

בכיסוי הכולל של הקנה המצוי בחלקות המטופלות כארבעה חודשים   79%מהנצרים ולהפחתה של    50%

  92%דברו היה לאחר ההדברה. לעומת זאת, שיעור התחדשות הנצרים בחלקות שבהן הנצרים נחתכו ולא הו

היה כמחצית בקירוב בהשוואה   ן, גובה הפרטים המתחדשים בחלקות ההדברה. כמו כ97%והכיסוי היחסי  

 (. 4 תמונהלחלקת הביקורת )



 

. ניסוי הדברה של קנה מצוי בעינות גבתון. בחזית התמונה שטח שעבר חיתוך של הנצרים והדברה 4  תמונה

נראית   השטח  במרכז  בגלייפוסט.  הניטור  מיידית  ח  5X5חלקת  שעברה  חלקה  ברקע  ללא  מ'.  נצרים  יתוך 

 הדברה. 

גידול לחים בישראל,   שאין בארץ תכשיר כימי המותר  היא  הבעיה המרכזית בטיפול כימי בקנה מצוי בבתי 

לשימוש בסביבה אקווטית על פי הוראות יצרן, משמע לא ניתן להדביר את הקנה בתוך המים. הואיל והקנה 

מ מתרבה  ומזרעים  המצוי  ככל ,  (Albert et al. 2018)שלוחות  יעיל  גדות,  שטיפול  מלמד,  הנצבר  הניסיון 

  תמונה שיהיה, צפוי להסתיים באילוח מחודש שמקורו מזרעים ומשלוחות של קנים המזדקרים מתוך המים ) 

5   .) 
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בתמונה מימין,  . אילוח גדות מטופלות מתוך אוכלוסיית קנה המזדקרת מתוך המים בעינות גבתון.  5  תמונה

סיה מזדקרת מתוך המים, והוא מטפס  מטר, שמקורו באוכלו  9הקרקע ובאורך של    נראה נצר הגדל אופקית על

 מעלה אל הגדה. בתמונה משמאל, נראית התפשטות הקנה מתוך המים אל גדות הבריכה.  

הקנים בשוטגן במטרה לטפל באוכלוסיה המזדקרת מהמים בעינות גבתון, נעשה ניסיון מתמשך של מריחת  

בריכוז   אימזאפיר  )  .25%1המכיל  כיסוח  כאן ,  6  תמונהללא  לחצו  בסרטון  כיסוח  להמחשה  עם  ובשילוב   )

משך זמן מוגבל של שבועות  (. כך או כך, הטיפול גרם לפגיעה אקוטית בקנים אך ללהמחשה בסרטון לחצו כאן)

כח האדם הגבוהות הפכו עד חודשים ספורים בלבד. ה ועלויות  חוזרים,  גבוהה של טיפולים  צורך בתדירות 

ישימה בתקציב נתון. עם הפסקת הטיפולים החוזרים, הקנה המצוי השתלט על גדות הבריכה   שיטה זו לבלתי

 בתוך המים ומחוצה להם. 

 

בגדות הבריכה של עינות גבתון. בתמונה נראים הפועלים    1.25%זאפיר בריכוז  . מריחת קנים באימ6  תמונה

ברה מלאה לרבות כפפות גומי  כשהם מורחים את הקנים בתמיסת ההדברה. הפועלים לובשים חליפת הד 

המשמשות  בד  בכפפות  מכוסות  הידיים  כפות  הגומי,  כפפות  מעל  הידיים.  זרועות  על  הלבושות  ארוכות 

 .להמחשה בסרטון לחצו כאןלמריחת הקנים. 

https://photos.app.goo.gl/wkq6Ce7ZmevirGkt9
https://photos.app.goo.gl/kb2BR8xW17Rqgtfk7
https://photos.app.goo.gl/wkq6Ce7ZmevirGkt9
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פולשים או צמחים מתפרצים אינה מטרה העומדת כשלעצמה, ההדברה הינה כלי ממשקי   הדברת צמחים 

ום תכשירי הדברה צריכה להתקבל ביחס  שמטרתו לתמוך בהשגת מטרות על גדולות יותר. החלטה בדבר ייש

למטרת הממשק, לרמת הסיכון האקולוגי ולחלופות. ממשק קנה מצוי לאורך גדות נחלים נעשה במטרה למנוע 

ולשמירה על המגוון    לוח של שדות חקלאיים סמוכים; להגנה על תפקוד תשתיות הניקוז ולמניעת הצפות;אי

ת  אקטיבי, עלינו לוודא שתוצאות ההתערבות צפויות להניב תועל   הביולוגי. לאור זאת, בבואנו לקראת ממשק

נעשה באופן בלתי משמעותית ביחס למטרות הממשק ולעלויות הכרוכות ביישומו. ממשק הדברה כימי, ש

הולם עלול לפגוע בשטחים חקלאיים סמוכים בעקבות רחף של חומרי הדברה; לפגוע במגוון הביולוגי כתוצאה  

כתוצאה מפגיעה בכיסוי צמחיית הגדות ועקב כך גם לפגיעה בתפקוד   חיפת קרקעות מהרעלות; ולגרום לס

רעלים, השימ הינם  לאור העובדה שחומרי הדברה  הניקוז.  כצורך לתחזוקה שותשתיות  רבטוש בהם  -פת 

של שימוש בחומרי הדברה לניהול עשביית גדות    שנתית בגדות נחלים נראה בעיני רבים כבלתי סביר. הסוגיה

של בית הגידול. רוב הספרות המדעית בנושא   ם עולה לרוב כאשר הטיפול נעשה במסגרת שיקום צמחינחלי

על   זה  ובעיקר  הסביבתיות,  בהשפעותיו  ופחות  הקנה  כנגד  היישום  ביעילות  עוסקת  מצוי  קנה  ממשק 

 .  (Hazelton et al. 2014, Rohal et al. 2017)התחדשות הצומח המקומי 

 .Annett et al)טקסונומיות שונות נבדקה במחקרים רבים    ל שוכני המים מקבוצות השפעת קוטלי עשבים, ע

2014, Matozzo et al. 2020)  לכן אפשר רצויים,  בלתי  צמחים  כמובן להדברה של  נועדו  קוטלי עשבים   .

היא ומיקרופיטים(  )מקרופיטים  היצרנים  שקבוצת  לחומרי    לצפות  מחשיפה  כתוצאה  להיפגע  הראשונה 

חשופים  (Cedergreen and Streibig 2005)ההדברה   טבולים  וצמחים  מזדקרים  צמחים  גדות,  צמחי   .

לריכוזים גבוהים של תכשירי הדברה כתוצאה מרחף ישיר של קוטלי העשבים. לעומתם, צמחי מים טבולים  

חים יוון שקוטלי העשבים מדוללים במים. לעומת זאת, צמואצות מוגנים יחסית מחשיפה לריכוזים גבוהים, כ

מגוון רחב יותר של קוטלי עשבים העושים דרכם למים. טבולים ואצות עלולים להיחשף השפעה צולבת של  

סקירת ספרות עדכנית בנושא השפעת תרכובות גלייפוסט על חסרי החוליות במים הראתה, שפגיעה קטלנית  

. לעומת   (Matozzo et al. 2020)וזים גבוהים, שאינם מתקיימים במציאות בחסרי החוליות מתקיימת בריכ

. מבין בעלי החוליות,  קטלנית זאת מציינים החוקרים שחשיפה מתמשכת עלולה לגרום לפגיעה כרונית שאינה  

חיים הינה הקבוצה הרגישה ביותר לקוטלי עשבים, וזאת הן בשל התכונות הפיזיולוגיות המיוחדות של  -הדו

 . (Annett et al. 2014)ה בשביהן במים והן זו והן בשל החשיפה לחומרי הדברה  קבוצה

בבחינה של הערכת הסיכון ליישום תכשירי הדברה בניהול עשביה בבתי גידול לחים על שוכני המים, נמצא 

שדה  במחקרי  שנעשים  אלו  לבין  ובמיקרוקוסמוס  במעבדות  שנעשים  ניסויים  ממצאי  בין  פער  שקיים 

(Brackels and Kilgour 2018) ות גבוה של  דה מלמדים על פוטנציאל רעיל. בעוד שממצאי המחקרים במעב

בהרבה.  נמוכות  בפועל  הרעילות  שדרגות  מראים  בשדה  ממצאים  המים,  לשוכני  ההדברה  תכשירי  יישום 

 לצד   שמגיעים בסופו של דבר לסביבה המימית כתוצאה מממשק עשביהנמוכים בהרבה  ריכוזים  מההבדלים  
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גניזמים למצופה, ולכן גם משך זמן החשיפה של האור  כמו כן, קצב הפירוק של החומרים מהיר ביחס הנחל.  

 Robichaud and Rooney). יתרה מזאת, מחקר חדש  (Tsui and Chu 2007, Edge et al. 2014)נמוך יותר  

כנגד קנה    (®Roundup Costum)שבדק את רמת הרעילות של יישום גלייפוסט בפורמולה אקווטית    (2021

הרעילות היו נמוכים בהרבה    מדים ורדודים ובשטחים גדולים  הראה, שערכימצוי בריסוס ישיר על פני מים עו

 מסף הפגיעה באורגניזמים שוכני מים גם אחרי יישום אינטנסיבי.  

נה מצוי  בשנים האחרונות הולכים ומצטברים דיווחים לגבי ההשפעות החיוביות של ממשק הדברה כימי של ק

.  (Zimmerman et al. 2018, Bonello and Judd 2020, Rohal et al. 2019)על התחדשות הצומח המקומי   

Zimmerman  ( הצומח  2018ועמיתיו  במדדי  לשיפור  הביא  גלייפוסט  באמצעות  הדברה  שיישום  הראו   )

הצמחי גבוה יותר  בשטחים המטופלים בהשוואה לשטחים מאולחים שאינם מטופלים, ושפוטנציאל השיקום  

שנים( של  5( בדקו השפעה ארוכת טווח )2019ועמיתיה ) Rohalולות.  בחלקות קטנות בהשוואה לחלקות גד 

דיווחו על שיפור   ואימזאפיר. החוקרים  ממשק קנה מצוי באמצעים שונים לרבות הדברה כימית בגלייפוסט 

הטיפול, הלחות בקרקע נמצאה כגורם  במדדי הכיסוי ועושר המינים של הצומח וציינו שיותר מאשר שיטת  

ע המשפיע  היה מובהק  הצומח  במדדי  שיפור  הצומח.  של  ההתחדשות  רמת  שבהם   ל  באתרים  יותר  גבוה 

( דיווחו על ממצאים דומים. 2020)  Bolleno and Juddהקרקע לחה מאשר באתרים שבהם הקרקע יבשה.  

האימזאפיר להשפעת הגלייפוסט על התחדשות  כמו כן, החוקרים דיווחו, שלא נמצא הבדל מובהק בין השפעת  

נביטה. החוקרים קושרים את הממצא הזה   קומי.  ממצא זה מפתיע, שכן האימזאפיר ידוע כמונעהצומח המ

.  (Wang et al. 2006)לעובדה שאימזאפיר מתפרק יחסית מהר בתנאים אנארוביים של קרקע רוויה במים  

  יה להגביל את יכולת הפלישה של הקנה המצוי.  מספר התחדשות הצומח המקומי כאמור, כשלעצמה עשו

מ ומגוונת  צפופה  עשירה,  צומח  שחברת  הראו  מצוי  מחקרים  קנה  של  להתנחלות  הסבירות  את   קטינה 

(Amsberry et al., 2000; Minchinton and Bertness, 2003; Peter and Burdick, 2010; Byun et al., 

. מכאן, שיישום הדברה המביא לשיפור במדדי הכיסוי ועושר המינים של הצומח עשוי להביא תועלת (2013

 גם במניעת התבססות מחודשת של הקנה המצוי בחלקות המטופלות.  
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לש, בישראל הווריאנט הזה הוא  שם הווריאנט האירואסייאתי של הקנה המצוי הינו מין פו  ,אמריקהבניגוד ל

שחקן מרכזי בחברת הצומח של בתי גידול לחים. התפרצות המין המקומי בישראל קשורה  הווה  מקומי, ומ

לאור זאת, נראה    כנראה בהשפעות אדם על בתי הגידול, ובעיקר זה שינויים מורפולוגיים במבנה גדות הנחלים.

ש ככלי מרכזי לשיקום גדות נחלים. שימוש בהדברה כנגד שהדברה, יעילה ככל שתהיה, לעולם לא תוכל לשמ

קנה מצוי מומלץ רק כחלק מתוך מערך כולל של שיקום בית גידול להחזרת התנאים הפיזיים טרם התפרצות 

לוויסות   עשבים  קוטלי  יישום  כולל,  שיקום  במסגרת  המצוי.  להתבססות הקנה  לסייע  עשוי  המצוי  הקנה 

קמת. חלק זה של סקירת הספרות תומך בשתי הנחות מרכזיות: הנחה מחודשת של צמחיית הגדות המשו

נוספת,   והנחה  המצוי;  הקנה  אוכלוסיית  וויסות  לצורך  יעיל  להיות  עשוי  עשבים  בקוטלי  ששימוש  אחת,  



שבים למטרה זו נמוך ביותר. נסיים את חלק זה שהסכנות האקולוגיות הכרוכות ביישום מושכל של קוטלי ע

 ית במספר עקרונות בסיסיים ליישום קוטלי עשבים על קנה מצוי:של הסקירה הספרות 

יישום קוטלי עשבים כנגד קנה מצוי מומלץ במקרים של שיקום צמחי כולל של בית הגידול, ובכל מקרה  .1

 אינו מומלץ כתחזוקה רב שנתית ארוכת טווח.

גבוה .2 שלוליריכוזים  כמו  עומדים  מים  בגופי  להתקבל  צפויים  הדברה  חומרי  של  בריכות,  ים  חורף,  ות 

 מאגרים ותעלות ניקוז. לכן יש לנהוג ביתר זהירות ביישום תכשירי הדברה בבתי גידול אלו. 

יישום גלייפוסט זול בהרבה מאימזאפיר, ולכן אין הצדקה כלכלית ליישום אימזאפיר בחגורה היבשתית   .3

לול לגבות מחיר אקולוגי  נחלים. יתרה מזאת, בתנאים החצי יובשניים של הארץ, אימזאפיר עשל גדות ה

כל  על  קרקעות  לסחיפת  לגרום  ועלול  הקרקע  את  מעקר  והוא  היות  גלייפוסט,  מאשר  יותר  גבוה 

 המשתמע מכך. שימוש באימזאפיר מומלץ אך ורק ליישום ברצועה הלחה של הנחל ובמריחה. 

הנחל עקב פגיעה כימית בגדות הנחלים במהלך החורף עלול לגרום לפגיעה ביציבות גדות  יישום הדברה   .4

 בכסות הצומח.

 יש להקפיד על שימוש בתכשירי הדברה על פי החוק, משמע על פי הוראות היצרן הרשומות על התווית.   .5
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ניתוח התפתחות חישת הקנה בנחל עקרון והשלושה על ציר פרק ד'  
 הזמן 

 רקע . 1

יוחדים בהיקפם )בישראל( של צמחיית חישת בנחלים עקרון והשלושה )אגן ניקוז שורק(, קיימים מוקדים מ

קנה שהתפתחה באפיק. לצומח זה ערך ייחודי נופי וכבית גידול לציפורים יונקים ובע"ח נוספים . הופעתה של  

זמן היסטורית כלשה וההסברים האפשריים חישת הקנה במופע הרחב שלה, החלה בנקודת  י. ההשערות 

המטיבים עם חישת הקנה ומאפשרים את שגשוגה לא מעטים אך ביוטיים  -להופעתה והתנאים הביוטיים והא

התנאים   את  ולבדוק  לאחור  הזמן  ציר  נושא  את  לתחקר  הוחלט  לכן  נחרצת.  הבנה  או  ברורה  ידיעה  ללא 

 רם משפיע. המשתנים בשטח התפתחות החישה ובסביבתו על מנת לבודד גו

 מטרות. 2

 בהיקפים גדולים.  איתור וזיהוי גורם מרכזי המעודד התפתחות חישת קנה

 . מתודולוגיה 3

מיקוד אזור החקר בשלבים הראשונים, בוצע תחקור הופעת חישת הקנה באמצעות צילומי אוויר עדכניים      3.1

וסקר שדה. נמצא כי קיים מקבץ נרחב במקטע נחל עקרון )במורד שמורת עיינות גיבתון אשר גם שם ישנה 

ועוד שני מקטעי קדים אשר ם באפיק נחל השלושה, אלו הם שלושת המוחישת קנה במימדים מרשימים( 

מטר נחל השלושה    1,500מטר נחל עקרון ו    600העבודה הנוכחית מתרכזת בהם. סה"כ אורך המקטעים:  

(. שלושת המוקדים הללו, תחומים על ידי תשתיות קוויות, מה שהביא את כיווני הבדיקה להאיר 9-7תמונות )

 חר וייתכן שיש להם משמעות. את אבני הדרך להנחת התשתיות מא



 

 מצב קיים -: מקטע נחל עקרון, במורד עינות גבתון  7 תמונה

 

 מצב קיים  -חלק מערבי  –: מקטע נחל השלושה 8 תמונה
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 מצב קיים  -חלק מזרחי  –: מקטע נחל השלושה 9 תמונה

 איסוף תצלומי אוויר היסטוריים ועיבודם 3.2

לפריצת חישת הקנה.  המצאי העיקרי  העשויות לשפוך אור על סיבות    איסוף מידע היסטורי ועדויות שונות 

 ועד היום בקפיצות זמן של כעשור ביניהם.  1944כללי לחקר ההסטורי הוא תצלומי אוויר עיתיים החל משנת 

אביב, ארכיון המחלקה  -תצלומי האוויר נאספו מממקורות וארכיונים שונים, ביניהם ארכיון אוניברסיטת תל  

אשר הופעל בסוף    CORONA, המרכז למפוי ישראל, לווין ריגול  GOVMAPרפיה בהר הצופים, פורטל  לגיאוג

.  Google Earth  , סרגל צילומים היסטוריים שלשנות שישים ותחילת השבעים ונפתח לקהל הרחב לאחרונה

 .  GISבכלי  Geo-Rectificationהתצלומים עוגנו גאוגרפית בתהליך של 

 תועדו על ציר הזמן: ההיבטים אשר נחקרו ו

 פרישת צמחיית הנחל במקטעי האפיקים הנבחרים -

 פרישת דרכים וכבישים והרחבתם -

 פרישת מסילות ברזל והרחבתם -

 פעילות חקלאית בסביבת האפיקים והשתנות אופי הגידולים     -



 ממצאים. 4

 שימושי קרקע מצב קיים  4.1

 

קנה  10  תמונה חישת  מוקדי  שלושת  נחלים,  –:  סביבה,  המיפוי    מפת  מרכז  )באדיבות  ותשתיות  יישובים 

 לישראל( 

 

 

 מפת גידולים חקלאיים )באדיבות משרד החקלאות(  –: שלושת מוקדי חישת קנה 11 תמונה
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 קלאות( מפת שיוך גידולים חקלאיים ליישובים )באדיבות משרד הח –: שלושת מוקדי חישת קנה 12 תמונה

 

 

 

 



 דצמבר( )תצלום מחודש 1944סקירה הסטורית  4.2

 

 1באדיבות ארכיון תצלומי אוויר, המחלקה לגאוגרפיה, האוניבסיטה העברית 1944: תצלום משנת 13 תמונה

 בעונת החורף )חודש דצמבר(.  של שיחים ועצים  ללא צמחייה כמעט רצועת הנחל חשופה •

 נפתולים. תוואי הנחל לפני ההסדרה כולל  •

 קים מתקיים משטח התחתרות לעומק האפיק.הסעת סחף באפיקים, ומכאן, נראה שבמרבית האפי •

- ירושלים ודרך לא סלולה ממערב, אולם לא ניכרת אי  –בשלב זה כבר קיים תוואי למסילת ברזל קו יפו   •

 ציפות משמעותית של הזרימה בפני השטח. ר

 רוב השטח מעובד בגידולי גד"ש, כנראה בעל. •

זו קיימים באזור כפרים פלשתינאים שכנראה בעלי מב • קנה המבצע רעייה לא מבוקרת באזור  תקופה 

 עולה קיבוץ חולדה למיקומו החדש הזהה לזה של היום.  1938(, בשנת 6 תמונהובאפיקים )

 
1 https://geography.huji.ac.il/book/export/html/14705 

 

https://geography.huji.ac.il/book/export/html/14705
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 2: פרישת יישובים פלשתינאים לפני קום המדינה14 תמונה

 

  20  –בסיס תצלום אוויר מצביע על רוחב אפיק ממוצע של כ  ניתוח רוחב האפיק מקורב אשר בוצע על   •

 מטר(.  29מטר, מקסימום  – 13מינימום מטר )

 

 1944  - ניתוח רוחב ערוץ בקירוב  –מקטע נחל עקרון  :15 תמונה

 
2 onizer.org/blankcol-https://www.de 

https://www.de-colonizer.org/blank


 

 1944 -ניתוח רוחב ערוץ בקירוב  –: מקטע נחל השלושה 16 תמונה

 )תצלום מחודש אוגוסט(  1956 סקירה הסטורית  4.3

 בשנה זו קיימת גם מסילת הברזל לבאר שבע.  •

 שולי הפסים מה שייתכן שמעיד על ניקוז משמעותי של חלק מזרימת האפיק.ויש התפתחות צמחייה ב •

 האפיקים מלאים בצמחיה אך בתוך האפיק בלבד.  •

 האפיקים עדיין בצורה הפיתולית המקורית.  •

,  1951יה הופחתה/דוכאה, בהנחה שיחד עם עלייה לקרקע של הישובים הסמוכים )פדיה,  ייתכן והרעי •

החקלאות וכניסה של כלי עיבוד כבדים ואולי גם שימוש מושכל בבארות    (, חלה גם התפתחות 1950יציץ  

 מים מקומיות.  
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 באדיבות ארכיון )המחלקה לג"ג אוניברסיטת תל אביב(  1956: תצלום משנת 16 תמונה

 

 

 15ום  ממטר )מיני  32  - מדידה אווירית של רוחב האפיק מצביעה על רוחב אפיק הממוצע בתקופה זו הוא כ  •

 ( בנקודה ייחודית שנוצרה כנראה בעקבות קיצור פיתול של הנחל מטר 65מום מטר, מקסי

 

 

 1956 – ניתוח רוחב ערוץ בקירוב  –מקטע נחל עקרון  :17 תמונה

 

 

 1956 -ניתוח רוחב ערוץ בקירוב  –מקטע נחל השלושה  :18 תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )תצלום מחודש אוגוסט(  1968סקירה הסטורית  4.4

 

  3CORONAבאדיבות באדיבות ארכיון   1968משנת : תצלום 91 תמונה

 

שינוי משמעותי בעיבוד החקלאי שככל הנראה הופך אינטנסיבי, ההשקייה ופיתוח מטעים במעלה אגן  •

ההיקוות וגם בסמוך למקטע נחל עקרון ממזרח למסילה לירושלים, ע"ח חלק מהגד"ש שנצפו בתצלום  

 לי נחל שקוצרו.  ם על פיתושטחים חקלאיים יושבים ג .1956 שנת מ

 
3 https://corona.cast.uark.edu/atlas#zoom=15&center=3880799,3743428 

https://corona.cast.uark.edu/atlas#zoom=15&center=3880799,3743428
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כבר ניכר צומח מבוסס יותר באפיקים. בחלק מהמקטעים, רוחב רצועת הצומח מכסה את רצועת     בשנה זו •

הנפתולים כפי שנצפו בתצלומים הישנים יותר וכנראה גולש מהאפיק אל תוך שטחי הפשט של הנחל אך 

 לא מחוצה לו. 

 

 ( 1956עקרון ): רצועת הנפתולים במקטע נחל 20 תמונה

 

 

 )1968צמחיית נחל )אולי חישה( מפותחת בתחום רצועת הנפתולים של נחל עקרון ): 21 תמונה

כי רוחב האפיק כ   • רוחב האפיק מעלה    61מטר, מקסימום    18ום  מבממוצע )מיני  34-מדידה אווירית של 

 מטר(. 



 

 1968  - ניתוח רוחב ערוץ בקירוב  –: מקטע נחל עקרון 22 תמונה

 

 1968 -ניתוח רוחב ערוץ בקירוב  –השלושה  : מקטע נחל23 תמונה
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 )סוף אפריל(  1984סקירה הסטורית  4.5

 

   GOVMAPבאדיבות פורטל  1984: תצלום משנת 24 תמונה

 .1968באפיקים יש צמחייה אך לא "גולשת" החוצה או מתרחבת ביחס למצב ב  •

 תוואי הנחל לפני ההסדרה כולל נפתולים.  •

היח • נוכחות  גדלה  חולדה ממזרח למסילת בשטחים המעובדים  לרבות בשטחי  סית של מטעים 

 הרכבת לי"ם, התפתחות מטעים בחלקו מזרחי של מקטע נחל עקרון.

 

 )סוף אפריל(  1996סקירה היסטורית  4.6

נחלית  • צמחייה  התרחב   ניכרת  שהאפיק  או  האפיק   מתחום  ה"גולשת"  השלושה  בנחל 

 .1984משמעותית, השינוי מוהבק מאוד ביחס ל 

 ום להיום זו כנראה חישת קנה מבוססת.בהשוואת המיק •

 ם -לגדות נחל השלושה ניטעו מטעים. וכן בשטחי חולדה ממזרח למסילת הרכבת לי •

 שינוי בסוגי הגידולים. ייתכן כי חל שינוי בהרכב הכימי של מי ההשקיה בשל  •



 

 , נרכש ממרכז המיפוי לישראל 1996: תצלום משנת 25 תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Google Earth, באדיבות 1996תצלום משנת : 26 תמונה
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  2004סקירה היסטורית     4.7

 ירושלים. -רב מסלולי כבר בפעולה, שדרוג קו יפו 6כביש  •

,  ומאז, מספק קולחים למועצה אזורית גזר לצרכי השקיה )באיכות 20024-במט"ש איילון הוקם   •

 שניונית "בוצה משופעלת"(. 

 ית של נחל השלושה. משק המטעים מבוסס בעיקר בגדה הצפונ  •

 בוודאות גבוהה,  וגולשת מחתך האפיק.  –צמחיית הקנה כבר משגשגת  •

 . תוואי נחל עקרון הוסדר, נפתוליו יושרו •

 

  2016סקירה היסטורית     4.8

 . החקלאות באזור מתחילה לעבור שינוי לחממות ובתי רשת. חממה מוקמת מדרום לנחל השלושה •

 . מטעים חוזרים להיות שטחי גד"ש •

ה שהשינוי המשמעותי ביותר קורה כאשר מתחיל להתפתח באזור משק מטעים, אך מימדי נרא •

 צפופה.החישה אינה  2016 –החישה לא משתנים, אם כי צפיפותה משתנה, לדוגמא ב 

 

 , באדיבות קק"ל2016: תצלום משנת 27 תמונה

 
4 er/exception/Documents/ayalon_122019.pdfhttps://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Reclaimed_Wat 

 



 

 . ריכוז מסקנות והמשך עבודה5

הקרקע השפעה משמעותית על כיסוי הצומח בנחל    לשינויים בשימושימניתוח התצ"אות עולה כי   •

בשימושי  משינויים  כן  גם  מושפעות  לעין  הנראות  וההתחתרויות  הסחף  כמות  ובסביבתו.   עצמו 

 הקרקע. 

ישנה   • החקלאיים  השטחים  על  השקיה  והחלקת  הרעייה  לריסון  כי  עולה  התאריכים,  הצלבת  לפי 

 ל.השפעה על הכיסוי הצמחי באפיק הנח

מטעים לצד הנחל הוא הסיבה העיקרית להתרחבות הדרמטית של חישת הקנה, התפתחות משק ה •

 על סמך ניתוח השינויים בשימושי הקרקע.
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תמצית תובנות    - קנה מצוי באגן נחל עקרון –ממשקי חקלאות פרק ה' 

 מהשטח. 

ניכר. פרק זה מנסה  במחקר נמצא שחישות הקנה התרחבו בעשורים האחרונים, בחלק מהמקומות באופן  

לתעד את קשרי הגומלין בין הפעילות החקלאית לנחלים בכלל ולחישות הקנים בפרט ברמת התגובה הישירה. 

קות וכרמים,  במהלך המחקר נערכו סיורים עם חקלאים מושביים מפדיה, פתחיה ויציץ שמגדלים בעיקר יר

זכרת בתיה. חקלאי נוסף ממזכרת בתיה לא  גד"ש וכרם, וחקלאי פרטי ממ  –חקלאים קיבוציים מקיבוץ חולדה  

היה מוכן להפגש עם צוות המחקר, לדבריו בגלל התסכול שנגרם לו מחוסר המעש בניהול ותחזוקת הנחלים.  

 א מדובר במדגם מייצג מדעי. למרות שהמידע הגיע ממגוון חקלאים שפגשנו, חשוב לסייג ולומר של

חישות הקנים היא בד"כ כלל שלילית. מבחינתם מדובר בקרב החקלאים הגישה המסורתית הרווחת ביחס ל

בגידול בלתי מועיל, גידול ''פרא'' שפולש לשטחי העיבוד. בקרב חקלאים וותיקים ממזכרת בתיה ידוע הביטוי  

רך הערוצים. הקונוטציה השלילית של הביטוי מבהירה "שלל הנחל", כמתאר את חישות הקנים שצומחות לאו

 מה שהנחל 'לקח' מהחלקה החקלאית, שמשימתו של החקלאי להחזיר.   -הנחל' 'שלל  –את משמעויותיו 

הקנה מוזכר גם כמקור למזיקים כמו "עש הטבק", וגם במקום מפלט לחיות בר שמביאות לנזקי חקלאות.  

 השקיה, שנפגעות על ידי תנים ומינים נוספים. הנזקים שהוזכרו הם בעיקר לתשתיות ה

שבדרך כלל החקלאים לא מנסים להלחם בקנה בגבול הנחל הרחב. הקנה  למרות זאת, במבט רחב נראה  

בלתי   עד  קשה  משימה  היא  לשגשוגו  טובים  תנאים  יש  שבו  משטח  שהרחקתו  וחזק,  עמיד  כצמח  נתפס 

לא בחישות קנים מסיביות בנחלים אלא בחדירה של    אפשרית. המאמצים המוגבלים מושקעים לכן בדרך כלל

החקלאים מודעים גם למעין 'זיכרון' מרחבי של התוואי המקורי  שטחים חקלאיים.    קנים בצפיפות נמוכה לתוך

 של הנחל, אותו ממשיכים לשרטט התוואים של נביטת קנים שנים רבות לאחר שהוסט. 

 

 תגובות להתפשטות הקנה

 תגובות להתפשטות הקנה:    במהלך המחקר נצפו מספר 

מצב הקיים, כולל ערוצים רחבים יחסית שבהם חישת בקיבוץ חולדה החקלאים הביעו השלמה מסוימת עם ה

קנים. הסיבות שעלו הן ההשקעות הגדולות שדורשת הפעילות להרחקת קנה וגם התפיסה יש כאן משאר 

יבה אתגרים לשמירת התשתית החקלאית. טבעי ומפלט בעל ערך לבעלי חיים. במקביל נוכחות בעלי חיים מצ

 דורבנים ונברנים.   –שועלים, נמיות ומכרסמים  בחישות הקנים נראו יונקים כמו תנים,

בקוי המגע בין שטחי גד"ש לחישות קנים מתבצע לעתים ריסוס עלווה של שולי החישה. החומר המקובל הוא 

SHOTGUN  כ היא  לדונם    120- והעלות  שמד   –ש"ח  גבוהה  מתבצעים עלות  בכרם  גם  שדה.  בגידולי  ובר 



טח החקלאי ולא בשוליו. בכרמי חולדה יש עדשות מים שמחזיקות ריסוסים נגד הקנה, אבל בעיקר בתוך הש

כר מתאים להתפתחות קנה מצוי. הפעילות נגד    –מי תהום גבוהים, שלעתים זורמים עונתית בתוך השטח  

שפוגע בעלווה אבל    BASTA-קוטל עשבים ראונדאפ ו  –ם  הקנה בתוך הכרמים כוללת גם כיסוים וגם ריסוסי

ולכן השורשים  על  שאריתיות    שומר  עם  בחומרים  משימוש  הסתייגות  ישנה  הקרקע.  באחיזת  פחות  פוגע 

 גבוהה כמו אליון, שגורמים לעיקור קרקע לאורך זמן.  

קל הכיסוחים בממשק  ככלל המגמה בכרם, שמעובד עבור יקבי ברקן, היא להפחית בריסוסים ולהגביר את מש

כנית לניהול מקיים של הכרמים כחלק מתכנית השגרתי. מהלך זה מואץ בעידוד של יקבי ברקן, שבונים ת 

 "עסקים ומגוון ביולוגי" שמנוהלת על ידי החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.  

ו שיבולת שועל ומינים נוספים, אבל ממשק ישנה מחשבה על "דחיקה תחרותית" של הקנה על ידי דגנים כמ

   זה לא נוסה עדין בצורה שיטתית. 

תחימת הקנה בנחלים נעשית בשיתוף פעולה עם רשות ניקוז ונחלים שורק, שמסייעת לעתים ב"פתיחת"  

נחלים / תעלות, ובטיפול חלקי בדרכים שיוצרות גבול בין הנחל לשטח החקלאי. מאידך מנהלי הכרם מוכנים 

 ת שטחים להשהיית נגר בתוך המתחם החקלאי.  להקצו

'חוצה ישראל', מסילת הברזל לכיוון   6כביש  –תיות אורך ארציות בולטות בקטע שבו מדובר עוברות שלש תש

ירושלים ומסילת הברזל לכיוון באר שבע. ריכוזי הנגר שיוצרים המעבירים משבשים את זרימת הנחלים מחד,  

 שהיית נגר מאידך. אבל יוצרים אפשרויות איגום וה

הזרימה סתום כמעט לחלוטין בסחף ובקנה.   מסתמן שערוץ  6כך למשל בנחל השלושה בקטע ממערב לכביש  

נזק משמעותי לשתיים שלוש  ניכר  רימונים.  לחישת הקנים, בתוך מטע  זרמו מצפון  בחורף האחרון המים 

 שורות במטע. 
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החקלאים מנסים להתמודד על ידי יצירת מעין גדודיות שישפרו את הניקוז המקומי וריסוס נגד :  28תמונה  

 קנה ועשבייה. 

 

 מטע רימונים שהוצף מצפון לנחל השלושה:29 תמונה



בקטע זה נראה שללא פתיחת ערוץ זרימה יהיה קשה להמשיך ולעבד את שולי המטע. בשיחות עם אנשי 

רשות הניקוז עלה הרעיון לנסות לשמור על ערוץ זרימה פתוח בתוך חישת הקנים באמצעות דיפון קשיח של 

 מחייב תחזוקה תכופה ויקרה.  תעלת זרימה שימנע גידול מהיר של הקנה, ש

דים שאינם בצמידות לנחל, אבל נמצאים במקומות נמוכים, עם שמפלס מי התהום בהם גם שטחים מעוב

גבוה, סובלים מבעית ניקוז והתפתחות קנה. בתמונה הבאה כרם נטוש במעלה נחל עקרון, ליד מושב פתחיה, 

 נטניסיביות שילוב של קילטור וריסוסים בולם שעולים בו קנים. עם זאת, מסתמן שבכרמים שמעובדים באי

 התפשטות קנה בתוך השטח החקלאי.  

 

 חדירת קנה לכרם שלא עובד בשנים האחרונות: 30תמונה 

מפעם לפעם מתרחשות שריפות של חישות קנים באזור זה. עולה חשד שהן נגרמות על ידי חקלאים שסבורים 

המחקר    התפשטותו מהנחל לתוך השדות. בשנה שבה נערךשהפגיעה בקנה בדרך זו תורמת לניקוז ולהגבלת  

לא תועדו שריפות בתא השטח המדובר, אך הן תועדו בנחלים שכנים. שריפות אלה גורמים נזק רב גם לשירותי  

כמות הקנה קטנה   גם שתרומתן להקטנת  וגם למערכות האקולוגיות. מסתמן  וקרקע  מים  הקנה    –וויסות 

את לחקלאים, ולנסות להביא ננטיות שלה נשארת ואף גדלה. חשוב להסביר זמשתקם במהירות גדולה, והדומי

 פתרונות שסבירים גם בעיניהם, כדי למנוע ככל האפשר שריפות יזומות בנחלים. 
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פעולה אחרת שנצפתה היא כיסוי חישת קנים באדמת מילוי / פסולת בניין. בקטע מרכזי של נחל השלושה 

זרם הנחל והתפתח בו שנוצר משטח מוגבה גדול ומרחב, במקום שבו    נשפכו כמויות גדולות של עפר, כך 

 חישת קנים רחבה. 

 

 

 שפכי עפר על חישת קנים בנחל השלושה. :32-31תמונות 



חסימת הנחל גורמת להצטברות מים וההתפתחות קנה בשולי הכרם, וגם בתוך חממת ירקות בצד הצפוני  

. החקלאי אמר בשיחה שבכוונתנו להעלות את מפלס של הנחל. הקנה ממשיך להתפשט גם בשולי השפך

פקוד  הקרקע של כל שטח הכרם, וכך למנוע את הצפתו בעתיד. כך או כך נראה שמדובר בפעולה הרסנית לת 

הנחל והמערכת האקולוגית והניקוזית שלו. נראה גם שהצורך והרווח בביצועה אינם קשורים רק בהתפשטות  

 הקנה אלא גם בשיקולים אחרים. 

 קלאים ורשות הניקוזח

בדרך כלל ישנה מסורת יחסים מתמשכים וקרובים בין החקלאים לאנשי התחזוקה של רשות הניקוז. אלה 

וחקלאים במקומות מסוימים משתפים  סייעו לעתים לחקלאים במ  גרידא,  לניקוז  רק  שימות שאינן קשורות 

 הישיר אותו הם מנהלים.  פעולה ולעתים אף תורמים שטח לפתרון בעיות ניקוז שחורגות מהשטח 

ניהול הקנה מציב אתגר משמעותי לקשרים אלה. מסתמן שחלק ניכר מהחקלאים היו רוצים לראות תחזוקה  

וח חישות הקנים ופתיחה תקופתית של הנחל בעבודות עפר. אבל הפרקטיקה הזאת  מתמדת באמצעות כיס

 בעייתית מכמה היבטים: 

 רים, שלא ברור אם הרשות יכולה להעמידם לאורך זמן.  היא מצריכה השקעה של משאבי תחזוקה ניכ  .1

בעקבות כך פינוי העפר מהנחל והצבתו כמעין סוללה לאורך הגדות פוגע בניקוז השדות לכיוון הנחל, ו .2

 בתוצר החקלאי.  

 שחרור מהיר של המים למורד מגדיל את ההסתברות להצפות ושטפונות שם.   .3

ונשנית במערכת האקו  .4 ולמערכת האקולוגית שלו הידרולו-פגיעה חוזרת  גית, שלא מאפשרת לנחל 

 להגיע למצב יציב ומקיים.  

 כלים שיכולים לשמש למיתון הקונפליקט הם: 

הנחל בא .1 רצועת  ללא הצפה  הרחבה של  אבל  וסביבתו,  הנחל  יותר של  מקיים  ניהול  ופן שיאפשר 

 תדירה של שטחים חקלאיים בצידי הנחל.  

השהיה   .2 אגני  יצירת  מוגדרים  שפרוסות במקומות  התשתיות  בסוללות  גם  להעזר  שיכולים  במעלה 

לנחלים   שט  6כביש    –בניצב  קיצון  באירועי  שיציפו  ייעודיות  ובסוללות  הברזל,  מסילות  חים  ושתי 

 חקלאיים, כמובן תוך פיצוי החקלאים על הנזקים לטווח קצר וטווח ארוך.  

גדה פחות איכותית מבחינת מגוון  רצוי שאגני ההשהייה יהיו מאגרי צד ולא מאגרי אפיק. עדיפות ל .3

 צומח.  

 :  והמלצות להמשך מחקר תובנות לבדיקה 

נראים   .1 שינויים  תעד  בניתוח  המחקר  ועקרון  השלושה  בנחל  לגבי בעין  השערות  כמה  והביא  תצ"אות, 

 הגורמים לשינוי. 
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ומות עדות לדינמיקה של הנחל ניתן לראות גם בחוסר התאמה בין הפרצלציה של חלקת הנחל לבין המק .2

 שבהם הנחל וחישת הקנים סביבות נמצאים בפועל. 

כדי לאשש את ההשערות שעלו לגבי גורמים משפיעים/מגבילים עבור חישת הקנה, נדרש ניתוח לבדיקות   .3

היות ובדיקות הקרקע בודקות היבטים כמו הרכב מכני,  הקרקע, שמתוכנן להתבצע בשבועות הקרובים.  

להרחיב את  על פי גרדיאנט חברת צומח לרוחב הנחלים, סביר שנוכל  מינרולוגיה בסיסית וכמובן לחות,  

ושוליהם.   והבנת המערכת המשולבת שמווסתת את פריסת הקנים בנחלים  נדרש  מאגר הידע  בנוסף 

 איסוף מידע על זרימות מים, איכות, כמות ותכונות של המים בקטעי אגן שונים. 

קנה לאורך נחלי העקרון והשלושה, נוכל להציע  אם נשפר את ההבנה של גורמים מגבילים של תפוצת ה .4

 טיב עם החקלאות ועם המערכות הטבעיות. ממשק מי

 לקטעי הנחל באזור זה ניתן להציע כמה חלופות עקרוניות, ולהציג יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן.  .5

 הידרולוגית -חלופה אקו .5.1

 ים בשנה, הוצאת סחף חפירת תעלה, תחזוקה מתמדת: כיסוח קנה מספר פעמ –חלופה חקלאית  .5.2

 כיסוח רק בערוץ הזרימה?   –יהול חלופות משולבות, במרחב ובכללי נ  .5.3

את החלופות הנ"ל אפשר לבדוק לאור תרומתן לשירותי מערכת אקולוגית שונים כמו ויסות נגר וסחף,   .6

 שירותי אספקה )חקלאות(, מקור לבעלי חיים מועילים ומזיקים לחקלאות, טיהור מים ועוד. 

ע .7 התעלה  פתיחת  במרכז  זרימה  ומחשבה:    –רוץ  ללבדיקה  רצוי  הנחל בנות  האם  בתוך  בטון   תעלת 

האם פתרום ?  שתצמצם את התפתחות הקנה בערוץ הזרימה ותאפשר תחזוקה ללא כיסוי שולי החישה

 מעבר עם כלי עבודה בתוך חישת הקנים? זה יאפשר 

גולש לצדדים, מש .8 גורמים להאטה בקצב הזרימה, כך שהנחל  יוצר בית  הקנים  קיע סחף, ובעקבות כך 

מביא לכך שהמים   סתימת הערוץ בקנה וסחףהמשך  הקנה לרוחב גדול יותר.    גידול מתאים להתפשטות 

האם ניתן למנוע זאת, או שעדיף להרחיב את  זורמים מחוץ לחישה ועשויים לפגוע בפעילות החקלאית.  

 ם תכופות בפעילות החקלאית בגדותיו.  רצועת הנחל לרוחב שיאפשר לנחל לתפקד באופן שלא יפגע לעתי

הקנה בערוץ נחל השלושה היא כזאת, שקשה לחזות דחיקה תחרותית משמעותית של   הדומיננטיות של .9

 הקנה בעקבות פיתוח וביסוס הרכב צמחייה אחר.  

במקומות שבהם רשות ניקוז פועלת לצמצום אוכלוסיות הקנה יש צורך לרסק אותו. אם הוא נשאר בצורת   .10

 אלה נסחפים במורד, סותמים מעברים וגורמים להצפות.  קנים,

 רשימת מרואיינים: 

 מנהל כרם קיבוץ חולדה )שמעבד עבור יקבי ברקן( –רובי הנדל  .1

 קיבוץ חולדה ומשמר דוד  -רכז גד"ש מתאגיד שדות חמ"ד  –דודי  .2

 חקלאי ממושב יציץ –איציק עמירה   .3

 חקלאי ממושב פתחיה –ראובן ביטון  .4



 לאי ממזכרת בתיה חק –עירא לוין  .5

 חקלאי ממושב פדיה  –  אמיר חמני .6

 חקלאי ממושב פדיה  –ויקטור חמני  .7

 חקלאי ממושב יציץ  -  אדם עטיה .8
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