
 "יתוש הנמר האסייתיטיפול במפגע "

 בשעות הן פעיל היתוש. בארץ רבים באזורים הנפוץ פולש מין הוא יתהאסיי הטיגריס יתוש

 . קשים עקיצות למטרדי וגורם החשכה בשעות והן האור

 יכולה אחת יתוש נקבת. לאדם ביותר הטורדנים המינים לאחד נחשב יתהאסיי הטיגריס יתוש

. ואף דרך השיער דקים בגדים דרך גם ולעקיצות קצר זמן בתוך עקיצות של רב למספר לגרום

 יתוש של לעקיצה האנשים רוב של( ונפיחות אדמומיות, גירוד) האלרגית התגובה כן כמו

 . אחרים יתושים של לעקיצות התגובה מאשר יותר חריפה, יהאסיית הטיגריס

הנקרה ועד אשקלון; בכרמל מראש  -לאורך מישור החוף  נפוץ היתוש ברחבי הארץ

ומורדותיו; בשפלה הפנימית; באזור השרון; במערב השומרון; בגוש דן; בשפלת יהודה ובהרי 

  .יהודה, כולל בירושלים ובאזור באר שבע

    

    יתתוש הטיגריס האסייי    

                 
  יתדרכי התפשטות של יתוש הטיגריס האסיי

ביצים ו/או זחלים במים  העברת זה בארץ היא באמצעות יתוש של עיקר ההתפשטות
.ומכליםדליים תחתיות נקבים בהם מצטברת לחות, בתוך עציצים, ם שמצטברי  

         

  ההתמודדות : איתור וסילוק מקורות מים עומדים

היות ולא ניתן כלל לרסס את היתוש הבוגר באוויר כי חומרי ההדברה רעילים ומזיקים גם 
 בדוקליש לפיכך דרך הטיפול היא למנוע את דגירתם של היתושים. לכן, לבני האדם, 

 מים להצטברות מקור כל ולאתר, בשבוע פעם לפחות והגינה החצר, הבית את ביסודיות
 מים, חיים בעלי של מים כלי, מזגן של לניקוז מתחת העומד דלי: לדוגמא) עומדים

 .מזגנים, מצינורות מים של נזילות לתקן .(ואדניות עציצים תחתיות בעציצים המצטברים
 

 שאינו קיבול כלי כל לחרר או לסלק .עומדים מים להצטברות הגורמת יתר מהשקיית להימנע
 .מים בהם להצטבר יוכלו שלא כך' וכד פחים דליים כגון קיבול כלי לאחסן. הכרחי
, העציצים תחתיות כגון לסלקו ניתן ולא מים לאגירת המשמש קיבול כלי כל ולייבש לרוקן

.ימים 3 – ב פעם לפחות אחר מיכל וכל, חיים בעלי של מים כלי, חביות דליים, אגרטלים  
 

 דיווח על המפגע                     

יש לדווח על מטרדי יתושים חדשים או על שינויים בעוצמת המפגעים למוקד המועצה 701. 
דיווחים אלו חשובים למיפוי וקביעת מגמות התפשטות, משוב להצלחת פעולות, ובסיס טוב 

 לפעולה של כל הנוגעים בדבר.
 


