
 

 

 
 ' אייר תשע"טט

 2019מאי  14
 תושבים יקרים, 

 
 ונמלת האש. יתושים ה יאנו צפויים לחזרת מפגע העלייה בטמפרטורות געת הקיץ והעם 

 ועוקץ.מהווה מטרד , מחלות אשר מסוגל לשאת ולהעביר מספר זורנפוץ באיתוש  – הטיגריס האסייני

 מותמקופעילותו בשעות היום ועד שעות הערב. עשרות מטרים .  היתוש מאוד מקומי, חי ברדיוס של

 מספיק מספר טיפות מים בודדות . מקור מים עומדים עםבחצר הבית בלבדהם  היתושהדגירה של 

  להתפתחות היתוש.

  -דרכי התמודדות מומלצות 

 לרוקן -על מנת לצמצם את נוכחותם, בתחום חצר ביתובמקורות הדגירה של היתושים על כל תושב לטפל 

, מרזבים, דליים, צעצועים, היקוות מי מזגנים בחצר ועוד. כלי מים לבעלי מקורות מים עומדים כגון עציצים

 כל יומיים.  ים יש לרוקן ולהחליףחי

אפשריים למים עומדים ונזילות מים בגינתכם יש להימנע מהשקיית יתר ולבדוק מדי מספר ימים מקורות 

  .וסביבתכם

 . לאתר המשרד להגנת הסביבהני ודרכי התמודדות היכנסו ילמידע מלא על הטיגריס האסי

 רצוי לוודא שגם השכנים פועלים בהתאם.אנא הקפידו ליישם את כל המלצות האתר. 

תוש הנפוץ והטורדני, פעיל בעיקר בשעות הערב, מקנן ומתרבה הי –( Culex pipiensיתוש הבית המצוי )

 עיקר מחוץ ליישוב, תעלות ונחלים. רדיוס מחייתו מאות מטרים ועד מס' ק"מ. במקורות מים עומדים ב

 -דרכי התמודדות מומלצות 

ניטור במקורות מים עומדים בנחלים  מבצעותמשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז קישון המועצה בשיתוף ה

אם בהדברה ביולוגית.  על ידםמקור מים הנמצא כמפגע מטופל . ותעלות בשטחים הפתוחים ברחבי המועצה

 .04-6520100 -בטלפון , יש לדווח למוקד המועצהעומדיםנתקלתם במקור מים 

מאה המינים הפולשים הבעייתיים  מופיעה ברשימת (Wasmannia Auropunctata) - נמלת האש הקטנה

ירה יא קטנה מאוד ואדומה, עוקצת ומשא. הוביותר בעולם של האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי

 צריבה על גבי העור.

    עצים. הנמלים ו שיחים בגינות, מדשאות, ועל גבי -מחוץ לבית האש הקטנה ניתן למצוא את נמלת

  .נכנסות לבתים בעיקר בקיץ בחיפוש אחר לחות ומזון

 -דרכי התמודדות מומלצות 

בישראל רשומים שישה תכשירים המיועדים להדברת נמלת האש הקטנה. תכשירים אלו הם פיתיון רעיל, 

הטיפול  אותו אוספות הנמלים לקן וכך יש פגיעה גם במלכה, לא רק בפועלות. למידע מפורט על דרכי

 .המשרד להגנת הסביבההיכנסו לאתר 

 

וממליצה להימנע  בשטחי המועצה לתשומת ליבכם! המועצה האזורית עמק יזרעאל אינה מבצעת הדברה

 . ככל הניתן מהדברה

 
 

 ,בברכה
 אסף אליה                                       

 אגף איכות סביבהמנהל                                           
 מועצה אזורית עמק יזרעאל                                          
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