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מי הם היתושים

(כנפיים2)הזבובאים לסידרתהיתושים הינם חרקים השייכים •

200מיני יתושים מתוכם כ 3500-משפחת היתושים מונה כ•

.מינים עוקצים ומטרידים את האדם



מי הם היתושים
מב

יתושים חיים ברוב היבשות ובתי גידול מלבד מדבריות  •
.  ואזורים הקפואים בקביעות

(בוגר, גולם, זחל)בעלי גלגול מלא •

Rozendaal, 1997



מחזור חיי היתוש



רקע-יתושים 

היתושים מאכלסים מגוון רחב של גופי מים קבועים  זחלי •
מים  , קטנים וגדולים, מזוהמים או נקיים, או זמניים

זורמיםעומדים או 

בוגרים של הזכר והנקבה ניזונים מהפרשות מתוקות כגון  •
ארוחות הסוכר מעניקות  . פגועיםפירות , טל דבש, צוף

הביולוגיותאנרגיה לרוב הפעילות 

נקבות של רוב מיני היתושים צריכות ארוחת דם לפני  •
הן מזדווגות פעם אחת אולם  . הביציםשהן מייצרות את 

.עוקצות לפני כל הטלה

עלולה להעביר גורמי מחלההיתושהבעת העקיצה •



י  "דוגמאות למחלות המועברות ע
יתושים





יתושים בישראל

6מיני יתושים הנמנים על 40-בישראל למעלה מ•
.סוגים

UranotaeniaMansonia , Culiseta ,

Anopheles Aedes Culex



מב

Rozendaal, 1997
Rozendaal, 1997

הבדלים בין סוגי היתושים



Aedesבתי גידול אופייניים ליתושי 

מגוון רחב של בתי גידול בהתאם •
למינים השונים

מים  , מי ים, מים מליחים, גבי מים•
נקיים

חיק עלים, חורי עצים, בריכות, תעלות•

Aedes

Aedes caspiusAedes albopictusAedes mariae



Aedes: יתוש הטיגריס האסייני  albopictus



הביצה

.שונים המחזיקים מיםמיכליםמוטלות על דפנות •

.וקורביצי קיימא בתנאי יובש •

המיכלבקיעת זחלים מתרחשת לאחר שמים מציפים את •
שעליו הן הוטלו ולעיתים צריך מספר הצפות לפני  

הבקיעה

ירידה בריכוז החמצן במים מעודדת בקיעה של ביצים•
Hawley, 1988

איתי לחמי: צילום גיל סתיו' דר: צילום



הזחל

(.עומס אורגאני נמוך)דוגר במים נקיים •

מתפתחים בחללים המכילים מים כגון חורי עצים ופרקי  •
במיכליםשם הזחלים חיים , באזורים העירוניים. במבוק

Hawley, 1988מלאכותיים  

גיל סתיו' דר: צילום איתי לחמי: צילום



הזחל

המיכלבקיעת זחלים מתרחשת לאחר שמים מציפים את 
.שעליו הן הוטלו

.  ימים10-עד ל5-שלב הזחל הינו מאופטימליים בתנאים 
Hawley, 1988.  נמוכה מאטה את קצב ההתפתחות' טמפ

גיל סתיו' דר: צילום איתי לחמי: צילום



מאפייני בית גידול טבעי

• Tree hole mosquito 



מלאכותימאפייני בית גידול 



היתוש הבוגר

הבוגר מתאפיין בגוף שחור עם פסים לבנים על הבטן וכן  •
.של החזההגביבפס בולט על הצד 

.קצר מעוף•
מעטים נדדו יותר ', מ100רוב הלכידות החוזרות מתחת ל -הוואי

 ,Hawley)' מ434וטווח התעופה המקסימלי היה ' מ200מ 
1988.)

 מ280-באזור של בית עלמין כפרי וכ' מ320-מעל ל-סינגפור  '
Liew)באזור עירוני  and Curtis, 2004  .)

Hawley, 1988



היתוש הבוגר

.הינם פעילי יוםהאסיניייתוש הטיגריס בוגרי •

.זוחלים וציפורים, דו חיים, חיות משק, הנקבה עוקצת בני אדם•

מעדיפות להטיל בכלים קטנים שחורים או כהים המדמים  היתושות•
.חורי עצים

ישנה העדפה להטיל במכלים , בתנאים טבעיים באזורי מגורים•
בצבעי שחור וכחול באופן שווה והעדפה נמוכה להטיל במלכודות  

דוגמת כתום ולבן, הטלה בצבע בהיר

.היתושים נמנעים מאזורים החשופים לשמש ויהיו בקרבת צמחייה•

Hoel et al., 2011



פלישה 

Enserink, 2008



עולמיתתפוצה 
באיי האוקיינוס  , מוצאו במזרח אסיה

אירופה-70-שנות הההודי עד מדגסקר

פלישה ראשונה משוערת להוואי בסוף  
19-המאה ה איטליה1990

ב"פלישה והשתקעות בארה–1985

(מאזור טרופי באסיה)ברזיל –1986

ישראל–2002

סוריה ולבנון–2005



עולמיתתפוצה 

Last modified

25 November 2019

https://www.cabi.org/isc/datasheet/94897#to
DistributionMaps

https://www.cabi.org/isc/datasheet/94897#toDistributionMaps


תפוצה בישראל

.  וגינתוןבאזור בן שמן 2002התגלה לראשונה בשנת •

היתושים התגלו באמצעות יתושים בוגרים ודגימת זחלים  •
שנשלחו להגדרה במעבדה לאנטומולוגיה של משרד  

.הבריאות

.ישובים שונים7-עד סוף אותה שנה התגלה ב•

Pener et al., 2003



תפוצה בישראל

היה ידוע  2008עד סוף •
ישובים בהם נוכח  55על 

.היתוש

מאז היתוש המשיך  •
.להתפשט בארץ



תפוצה בישראל

2010

התפוצה מבוססת על זיהוי  

היתוש על ידי אנשי מקצוע  

.ודיווחי רשויות



תפוצה בישראל

כיום ההתייחסות לתפוצה  •
בישראל היא ברמת  

.נגיעות ברשויות השונות

ההערכה היא כי היתוש  •
קיים ברוב הרשויות  
המקומיות בישראל  

למעט בקעת הירדן )
ערבה תיכונה וחבל  

(אילות

2016



יתוש הטיגריס האסייני:לסיכום 

יתוש שחור עם פסים לבנים•

מין פולש•

עקיצה מורגשת, עוקצי יום•

פעילים בעונות החמות•

הנקבות מטילות ביצי קיימה בגופי מים קטנים מאוד•

נמנעים מאזורים חשופים לשמש•

י האדם"מופץ בעיקר ע, טווח תעופה קצר•




