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 2006סיכום תצפיות סתיו  –מניעת נזקי לינת אנפות בתמרים 

 

בהמשך לסקר הנרחב שהתחיל בסוף ,  התבצע מעקב אחרי לינת האנפות במטעי התמרים2006בעונת 

 .ברוב מטעי התמרים בעמק בית שאן, 2005 וכלל את עונת 2004שנת 

 :המטרות העיקריות

 .לפי חלקות וזנים, איתור הנזקים �

 . של האקולוגיה של הלינההעמקת הלמידה �

 .מעקב אחרי שיטות ההרחקה �

 :סיכום התצפיות

 .עקב נגיעות בעונה הקודמת,  התבצעו שמונה תצפיות בכל חלקה שאותרה למעקב– כללי

 .התצפיות התבצעו מהשקיעה עד חושך מוחלט והצביעו על דפוס קבוע של המינים העיקריים

הלבניות הגדולות . פרים גדולים מתחילת ספטמברהאנפות האפורות מגיעות מתחילת אוגוסט ובמס

הלבניות מגיעות ללינה כחצי שעה לאחר . מגיעות מסוף ספטמבר ובמספרים גדולים מתחילת אוקטובר

 .כמעט בחשכה, השקיעה והאנפות האפורות כחמישים דקות אחרי השקיעה

 -התוצאה . אורות בשטחבעזרת צופר לחץ אוויר חזק ונסיעה עם , יום יומיגרוש  מתבצע -נוה איתן

עם חושך מוחלט נשארות במטע אנפות אפורות . הרחקה של כל הלבניות הגדולות ורוב האנפות האפורות

נצפו מגיעות מטירת צבי ומאזור (אלפי דיות שהגיעו באוקטובר מתרכזות ללינה מכל העמק . בודדות

 ...ע של מעוז חייםלמט, הגרוש הרחיק את כולן. מאות מהן שוהות במטע גם ביום. ירדנה

 לבניות גדולות 250 עד 150.  אנפות אפורות150 עד 100מגיעות ללינה . כמעט לא מתבצע גרוש– מעוז חיים

 . האנפות מתפזרות בחלק ניכר מהמטע ולכן גם הנזק מפוזר וכמעט לא מורגש. ואלפי דיות

עם . שמרחיק את רוב האנפות, לאורך החלקה, רכב נוסע וצופר י " ע גרוש מסודר מתבצע  - עין הנציב

מבריכות ,  לבניות גדולות שמגיעות לפינה הצפון מערבית של המטע300התגלתה לינה של ,  גדיד החלווי

 .לא ניצפו לפני הגדיד וגרמו ליכלוך רב על הפרי, מכיוון שהגיעו ממערב. מסילות ורשפים, ניר דוד

שגרמה , שורה הקרובה לבריכות הדגיםבחודש אוגוסט ותחילת ספטמבר התחילה לינה ב– טירת צבי

 . מספטמבר לא המשיכה לינה באתר זה. לישלוך על פרי הברהי

 :סיכום

 .2005בהשוואה ל , אתרי הלינה העיקריים לא השתנו �

 .אנפה אפורה, המין היחיד שהופיע בלינה באוגוסט ותחילת ספטמבר �

 .ושך מוחלטהחל מחצי שעה אחרי השקיעה עד ח, שעות הכניסה ללינה לא השתנו �

 .לינת הדיות בנווה איתן גדלה ומקיפה כנראה את כל אוכלוסיית הדיות בעמק  �

 .התעצמה לינת הלבניות בעין הנציב. התחילה לינת אנפות אפורות בטירת צבי ולא המשיכה �
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 :מסקנות להמשך

 .עוזר למניעת רוב הנזקים, בשעה המתאימה, כל יום, גרוש רצוף

 .לאיתור מהיר של שינויים או לינות חדשות,  גם אם הלינה נפסקתמומלץ להמשיך בניטור החלקות

 .מומלץ להמשיך בבדיקת גורמי הרחקה נוספים

 .התועלת העיקרית שאוכל להציע לעונה הבאה תהיה בניטור מסודר ובהתרעה למגדלים

 

 דוד גלזנר           


