רשות נחל קישון ,מכרז ראש תחום תעשייה ותשתיותג' אלול תשע"ח
 41אוגוסט 8142
סימוכין 48065 -

הודעה לתקשורת

התחדשות אוכלוסיית המין צב רך בקישון
רשות נחל הקישון :בסקר קינים שהסתיים השבוע נמצאו שני קינים במורד הנחל
במסגרת פעילות השבת המינים שאפיינו בעבר את נחל קישון ,ערכה רשות נחל הקישון כמדי שנה סקר
קינים של המין צב רך ,מין שבסכנת הכחדה ,האופייני לנחלי החוף .ממצאי הסקר העלו ,כי השנה נמצאו על
גדת נחל קישון שני קינים המהווים עדות להתבססות המין בנחל.
את הסקר עורכים פעמיים בעונת ההטלה .בשלב ראשון ,איתור הקינים ובשלב השני ,מעקב אחר בקיעת
הפרטים.
בסוף עונת ההטלה ,באחד הקינים נמצאו שברי קליפות ביצים ,המעידים על בקיעת צבים מביצים אלו ושני
פרטים צעירים של המין צב רך שזה עתה בקעו .אנשי הרשות סייעו לצבים להגיע אל המים בבטחה.
בקן השני ,לא בקעו הביצים ולדעת אנשי המקצוע יתכן ומדובר בביצים לא מופרות או בהשפעה של חומרי
הדברה משימוש חקלאי בסמוך לנחל .אנשי הרשות בודקים את הנושא ויפנו תשומת לב הגורמים
המקצועיים לחידוד נהלים לממשק הדברה סביבתי מתאים.
בסקר השתתפו ד"ר משה נתן ,סוקר קיני צבים רכים  -רט"ג ,שי קבסה ,פקח רט"ג ואלון בן מאיר ,ממונה
הפיקוח ברשות נחל הקישון.
פעילות נוספת שמבצעת רשות נחל הקישון יחד עם רשות הטבע והגנים ,הינה העתקת צבים רכים בוגרים
וצעירים משמורת החולה אל נחל קישון .מטרת פעילות זו היא צמצום אוכלוסיית הצבים הרכים בשמורת
החולה ובמקביל ,אישוש אוכלוסייה זו בנחל קישון .במסגרת זו ,העבירו השנה אנשי רשות הנחל ,שתי
נקבות של צבים בוגרים .אחת מהן הייתה מעוברת וכנראה הטילה את ביציה על גדת נחל קישון ואולי אף
אחד הקינים שהתגלו בסקר שייך לה .כמו כן ,מתחילת השנה הועברו כ  01צבים צעירים ,אשר בקעו
במדגרה בשמורת החולה ושוחררו בגדות הקישון .רק לפני כשבוע הועתקו שני פרטים צעירים שבקעו
בשמורת החולה והובאו במיוחד לקישון ושוחררו שם.
לדברי מנכ"לית רשות נחל הקישון ,שרון נסים" :לא בכל השנים איתרנו קינים של המין צב רך בגדות
הנחל ,ממצאי הסקר הם עדות נוספת לשיפור הרב באיכות מי נחל קישון ולהתבססות המין בנחל
ובגדותיו".
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