
באווירביבשה,

הזניםמפתובים.

בישראלהפולשים *V'לכי

לפלושבשניו
וצמחיםחרקיםדגים,עופות,שלפולשיםמיניםוביבשה:ביםבאוויר,

משבשיםמהםרביםבארץ.האקולוגיותלמערכותממששלסכנההם

המדינהמבקרדוחקיימים.מיניםעלמאיימיםוגםלחקלאים,החייםאת

ואנשיהפולשים,במיניםבטיפולכשלהשישראלחודשלפנירקקבע

הסביבתיהמחיריתעשתו,לאהממשלהמשרדישאםמזהיריםהמקצוע

מאודכבדלהיותעלולוהכלכלי

7ן1ריאלאילנה

טי־יוםלכםתארו

פוסי

$TS1$טיפוסי$TS1$

$DN2$טיפוסי$DN2$הישראלי.בקיץ
מפתחיוצאיםאתם

הטיגריסיתושהבית,

אוכלכברהאסייתי

עפותבאוויראתכם,

בחד־אוזניים.מחרישותומיינותדררות

שות

$TS1$בחדשות$TS1$

$DN2$בחדשות$DN2$האוויר,חילאימוניהשבתתעלדווה
בתוךהתגלהשלהןנרחבשקינוןלאחר
הבסיסיםבאחדבהנאגריםהטיסכלי

בדרום.

איסורחלאבלבצפוןליםנוסעיםאתם

ומדוזות.זהרוניםבגלללמיםלהיכנס

פו־כילטיילאי־אפשרבצפוןבנחלים

עלים
$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$ובינתייםהמים,חסתאתלהדביר

נמלתשלקןהתגלההשכונתיבפארק
ופונהנעקץשפעוטלאחרהקטנה,האש

והירקותהפירותמחיריהחולים.לבית
שלנזקבגללהפעםאבלמאמירים.שוב

היבוליםאתשחיסלהפולשתפטריה
הארץ.במרכזבשדות

מהמ־רחוקיםלאבתרחישיםמדובר

ציאות.

$TS1$.מהמציאות$TS1$

$DN2$.מהמציאות$DN2$,אותרומיינותשלקיניםלמעשה

רמון,דוד,רמתהאווירחילבבסיסי
באזוריהמיינותוהצור.הצריםנוף,תל

המטוסים,אתמסכנותהטיסהמסלולי
ההתפ־אבלאחרות.לציפוריםבדומה

שטות

$TS1$ההתפשטות$TS1$

$DN2$ההתפשטות$DN2$לדברשלאמאוד.מדאיגהשלהן

בטכניוןשנערךשמחקרהעובדהעל

הציפוריםבמספרחדהירידהעלהצביע

והבול-הדוכיפתכמובישראל,הנפוצות

בתפוצתאחוזיםמאותשלועלייתבול,

והדררה.המיינה

אתריעלמשתלטתההודיתהמיינה

מדוברמקומיים.מיניםודוחקתקינון

מקו־עלבמלחמהאגרסיביתבציפור
רות

$TS1$מקורות$TS1$
$DN2$מקורות$DN2$הרררהאחרים.מיניםמולמזון

נקרים,שלקינוןחוריעלמשתלטת
פריועציחקלאייםביבוליםפוגעתוגם

רימונים,תפוחים,פקאנים,שקדים,כגון
ומנגו.תמריםהדרףפרות

פולשים,מיניםהםשציינוהמיניםכל
המערכותאתלחלוטיןלשנותשעלולים

מכירים.שאנוכפישלנוהאקולוגיות

המדינהמבקרהאחרוןמאיבחודשרק

במיניםבטיפולכשלהשישראלקבע

הפר־ללאלארץשחודריםהפולשים,

עה.

$TS1$.הפרעה$TS1$

$DN2$.הפרעה$DN2$מיניםיותר,לאאםמאות,קיימים

אדירים.לנזקיםלנושגורמיםפולשים

אלהאבללהתבסס,יצליחוכולםלא

למיניםקיומיתסכנהמהוויםלרובשכן,

שלנו.המקומיים
דו־גונית,קליפושיתכמוחיפושיות

אדומהיקרוניתמקווקוות,קליפושית

הג־וחדקוניתהמחטנייםוחדקונית

פן

$TS1$הגפן$TS1$

$DN2$הגפן$DN2$חלקרקאלההןהדרום־אפריקאית
נעצרו.אבללישראלשהגיעומהמינים
חדקוניתבאוסטרליה

TS1$$אדיסTS1$$אדי־נזקיםעושההגפן

$DN2$אדיס$DN2$.האשנמלתאפילורים

הספיקהכברהגדולה

זוהתהאךלארץלהגיע

הערה




הודיתמיינה

דררה

ההודיהעורב

שלעלייה
אחוזיםמאות

בתפוצה.

בעמקדררה
שאןבית

הנודדתהחוטיתמדוזת

סופיתיםשורשניתמדוזת

הדורזהרון

סיכןחשויש

הצ׳רקססרטן
נקאידג

יקינטוןהמים

מיםחסת

Pernaהצדפה perna

סרטנוןעינוני

השיששרימפ

משוישסיכן

השלםהפולשיםמילון

התגלוקינים

האוויר.חילבבסיסי

הודיתמיינה

באוויר

י•*ז

v*i;זי?

mm

המיםיקינטון

שנועדפולש

אבלחולותלייצב

מקום.בכלנובט
כחלחלהשיטה

נוטריה

חומותשממית
הפורמוסהעלטרמיט

הדקלחדקונית
העפציםצרעת

האצבריתכנימת

כחלחלהשיטה

מכונסתאמבורסיה

ויקטוריה,שיטתאחלה

עלי־ערבהשיטת

בלוטיתאילנתה

חניפניגומא

השדרותפיקוס

השיחטבק

נוצתיאלף־עלה

המסקיטוינבוט

נעצרה,אבללישראלהגיעה

הדקלחדקוניתחיפושית

ביבשה

וחיפושיותחרקים

צומח

מטריה

הערה




לכ<' *?ר

* t Jr*

r'״pj \

כהן אוראל צילום: | רוטשילד אלון

 האם לדעת אין כי אם הכניסה. לפני רגע
 את לעבור הצליחו דווקא האלה מהמינים חלק

ישראל. של המהודרות הבקרה מערכות

רגליים" גוררת "המדינה
 להגנת בחברה הביולוגי המגוון תחום רכז
 "כבר מהמצב. מאוד מודאג רוטשילד אלון הטבע,

 שהחששות היא והבעיה חושש. שאני זמן הרבה
 מאוד מסמך פירסמנו 2016ב־ מתאמתים. שלי

בנו והמדיניות החקיקה נושא את שניתח מקיף
 8 של הערכות פירסמנו לעשות. צריך ומה שא

 לישראל לפלוש שעלולים מסוכנים מאוד מינים
 משוננת, עשב ציצית בהם להיערך, נספיק לא אם

 הדלק, נובר החדשה, מגינאה השטוחה התולעת
 הניר הבוץ חילזון החרציות, נמטודת התנין, עשב

 אחד מתוכם המשוגעת. הצהובה והנמלה זילנדי
 אני הפורמוסי. העל טרמיט להיכנס, הספיק כבר

 זה כי לכם. אמרנו להגיד כדי לא זה את אומר
 מחכים שאנחנו שנה כל אבל אחד. לאף עוזר לא

 מהמינים אחד שעוד גוברת הסכנה ונמרחים,
 שאנחנו בהנחה אחד. ועוד אחד ועוד ייכנס. האלה

קיים". לא הניטור מערך כי כמובן. זה על נדע
 הפולשים, המינים בתחום כי אומר רוטשילד

 מראש. הגעתם של מניעה הוא החשוב הדבר
 נמלת בסיפור משמעותיים הכי הדברים "אחד
שה אלא אותה. כשגילו לא היה הקטנה, האש

 כשמונה אותה גילו טוב. מספיק היה לא טיפול
 שגילו ובשלב ארצה. נכנסה שכבר אחרי שנים
 והיכולת שצריך כמו פה ישבה כבר היא אותה
מו מניעה הוא הסיפור נמוכה. הייתה בה לטפל
 לדעתי. מדאיג שהכי מה וזה מוקדם וגילוי קדמת

קיים". לא זה כי
 הממשלה משרדי כי הזהיר המדינה מבקר

 ערוכים, אינם הבעיה עם להתמודד הנדרשים
ליש הסביבה. והגנת החקלאות משרד בראשם

לש אסטרטגית פעולה תוכנית אפילו אין ראל
 מהיעדר סובלת והיא הביולוגי המגוון על מירה

 מתכלל גוף לנו אין בנושא. נורמטיבית אסדרה
 לשחרור איסור לנו ואין פולשים במינים שיטפל
 ופנאי. נוי לצורכי לארץ שייובאו פולשים מינים

משת באמצעות מפריע באין מופצים צמחים
 הם ובנמלים הגבול במעברי שלנו והפיקוח לות

 המערכת הרס והמחיר? הטוב. במקרה חלקיים,
 לרווחת הללו המערכות שווי שלנו. האקולוגית

מילארדים. בעשרות מוערכים האדם
 מקיים המשרד כי מסרו החקלאות ממשרד

 בין רבות הסכמות כבר והושגו בנושא דיונים
התקבלו. טרם בנושא הכרעות אך השותפים,

 דברים על להתאפס מצליחה לא "המדינה
 המינים קבוצת "בתוך רוטשילד. אומר פשוטים",
 כי ביותר. הבעייתיים הם המים צמחי הפולשים

 יובשנית, מדינה בישראל, שלנו המים מקורות
פול מים צמחי ונדירים. מצומצמים מאוד הם

 חסת כמו התפקוד, כל את לחלוטין משנים שים
 לקנות אפשר הסיפור? ומה המים. ויקינטון מים

 למכור מאפשרת המדינה משתלה. בכל אותם
לרשויות כסף הרבה ומשלמת במשתלות אותן

 אותם להוציא כדי והגנים הטבע ולרשות הניקוז
מהנהלים".

 הטבע להגנת החברה הגישה 2015 בשנת
 תקנה לחוקק מהמדינה לדרוש כדי לבגצ עתירה
 האלה הצמחים את למכור שאוסרת פשוטה

 ולא רגליים גוררת המדינה "שנים במשתלות.
 לפח שהולך ציבורי כסף בסוף זה דבר. עושה

 צמחים שלנו ומהמעיינות מהנהלים להוציא כדי
בישראל. למכור צריך היה לא שמלכתחילה

 על בעלות לוקח לא הסביבה להגנת "המשרד
 מספקת לא הקיימת החקיקה הרי הזה. הנושא

 למניעת ייעודית רגולציה לייצר צריך והיה
 כזאת חוק הצעת הכנו אנחנו פולשים. מינים

 היו הם שנים. חמש לפני למשרד אותה והגשנו
אבל הזה הסיפור על ההובלה את לקחת צריכים

 שברחו הסוסים אחרי בלרדוף מתעסקים הם

 הטר־ אחרי רודפים אז טרמיט? חדר מהאורווה.
אחריה". ורודפים האש נמלת חדרה מיט.
בנו לפיה לעבוד נכון שלא השיטה בדיוק "זו

 מין של הנזק הכלכלית ברמה פולשים. מינים שא
 לנסות יעיל ולא מסובך ומאוד יקר הוא שהתבסס

 להשקיע צריך המאמצים מרב את אותו. למגר
 ההגנה תפיסת את מזכיר קצת זה המניעה. בשלב

 כדי מודיעין ותצפיות גדר שמים הגבולות. על
 יש פנימה חודר הוא ואם מפגע. של חדירה למנוע

אומ התפיסה אבל אותו. לתפוס שלמה אופרציה
ייכנסו. שלא כדי פועלים אנחנו שמלכתחילה רת

פו מינים של לבקרה ביותר הגדול "המערך
 פועל הוא אבל החקלאות, במשרד יושב לשים

היום יש הזו מהצרה חוץ חקלאיים. משיקולים

־ « “

-יי

 הרפורמה בגלל הגבולות את לחורר של מגמה
 צרה. עוד זו והקלות. לייבוא השוק פתיחת של

 אבל מורכב. דבר זה מערכתית שחקיקה לי ברור

דחו דברים שייקחו הוא מצפה שאני המינימום
 למה זה. עם תתחילו בואו המים, צמחי כמו פים

מחכים?" אתם

ים7נ1עצ כלכליים מחירים
הסכ על מצביעים מעטים לא מקצוע אנשי

 "אנחנו הפולשים. המינים בחובם שטומנים נה
 עופות לנו יש מקומות. מאוד בהרבה בבעיה

הפ בעייתים. פולשים צמחים בעייתים, פולשים
 טרנפורמציה עשו התיכון הים מזרח של לישות
 פרופ׳ אומרת אקולוגיות", חברות של שלמה

 שטיינהרדט, ע״ש הטבע מוזיאון יו״ר דיין, תמר
 פולשים מינים לנו "יש אביב. תל אוניברסיטת

 התווסף האחרונות ובשנים לחקלאות שמזיקים
 שאנחנו חולה רעה זו הפורמוזני. הטרמיט גם

 החשש זמן. מאוד הרבה עליה להצטער עתידים
 השוק של והפתיחה הרגולציה שהפחתת הוא

 מחו״ל טרייה חקלאית תוצרת לייבוא הישראלי

הזו". הבעיה את יעצים רק
 גדולה מאוד עולמית בעיה זו ספק "ללא

 ממשיכה בעולם", עצומים כלכליים מחירים עם
 דבר כל מקפיא שהחורף מדינות "ש דיין. פרופ׳

 אוויר מזג אחלה יש אצלנו אבל אליהן. שמגיע זר
 יש טובים. יותר ייקלטו פולשים שמינים והסיכוי
האקולוגי הנוף של שהטרנספורמציה מקומות

הערה
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 פדרמן, רועי גרעוגורן, אלעד

John Tannfixed, רוטשילד, אלון 
 בלבן(הוזברה עמיר כהן, עודד

 שאטרסטוק, הטבע), להגנת
רותם דותן

 זהב דג הוצאת
ממעין פולש

פלשה. לא עדיין *
 מגינאה שטוחה תולעת

החדשה

 מדי מאוחר התגלתה
הקטנה האש נחלת

פו עץ היא כחלחלה שיטה גדולה. מאוד היא
 זה בגלל במקור חולות. שמייצב משמעותי לש

 בעיה זו מקום. בכל נובט הוא אבל אותו. הביאו
 כולם והמיינות הדררות איתו. להתמודד גדולה

 ציפורים מיני שדוחקים מינים אלה נוראיים.
 כדי לישראל הביאו הגמבוזיה דג את מקומיות.
 מינים יש לבעיה. נחשב והוא יתושים. להשמיד
 האינטרס בתשתיות. ופוגעים למחלות שגורמים
 הוא ואקולוגי בריאותי ציבור; חקלא; הכלכל;

 כיום העצומה המוביליות בגלל אינטרס. אותו
 כפר להיות הופך שהעולם ובגלל אנשים, של

 על הרגולציה את מורידים גדול, אחד גלובלי
 לפלישה והסיכונים טרייה חקלאית תוצרת ייבוא

 שיש שככל מראים המחקרים ועולים. הולכים
הסי כך חקלאית, בתוצרת בינלאומי סחר יותר

 והנזק יותר. גדולה מינים לפלישת הסטטיסטי כוי
 יגבירו האקלים שינויי בנוסף, אדיר. הוא הכלכלי

ביולוגיות". לפלישות הסיכוי את
 חשוב הכי הדבר כי מסכימה דיין פרופ׳ גם

 "בים, הפלישות. את מראש למנוע הוא לעשות
 תעלת הוא ביותר המשמעותי הפלישות גורם

 מדענים של מאמץ היה שנים כמה לפני סואץ.
 לאורך מנגנונים להקים העולמי הבנק את לשכנע

 סואץ. תעלת הרחבת עם פלישות, למניעת הדרך
 כשהם שמגיעים מינים יש הצליחו. לא הם אבל

 מתחמם, שהים בגלל אוניות. לדופן נצמדים
 מקור זה האקלים, שינוי בגלל עולה הטמפרטורה

לפלישות. נהדר
הפולשים המינים לנושא המודעות "ביבשה

צור יעל צילום: | דיין תמר פ'1פר

 גינון של עצום מגוון יש בארץ באיחור. הגיעה
 כלכלה עם מדינה אנחנו מייבאים. ואנחנו וייעור
 גדלה כך יותר מייבאים שאנחנו וככל חזקה,

 הם שמגיעים הדברים רוב לפלישות. ההסתברות
לא שייכנס מה רוב כשמפספסים קטנים. נורא

 בשביל עושים אנחנו במוזיאון להתבסס. יצליח
 מגיעים סיכונים. והערכת זיהוי החקלאות משרד

הפע רוב לישראל. רעים דברים הרבה שנה כל
 אם אבל הפלישה. את ועוצרים מזהים אנחנו מים

ויתבסס. יגיע רע משהו מספיק, נייבא
 הברכיים על להפיל שיכולים דברים "אלה

 מחלות. של וקטורים גם יש אבל חקלאות. ענפי
מה חלק היא לנושא המודעות יגיעו. והמחלות

 מקפצים ארנבונים וראיתי במושב הייתי בעיה.
 אסון. הם ארנבונים באוסטרליה השכנים. בחצר

 המקומי. הצומח את ואוכלים מהר מתרבים הם
פה". להיות צריך לא זה בארץ. הנוטריות כמו

האקזיים יי1שינ שזי י1ביט
 והנחייתה הנוכחית הממשלה של כינונה "עם

וב הטבעיות, המערכות שימור נושא השרה, של
הוע פולשים, מינים חדירת ומניעת טיפול תוכו

 תמר אומרת הממשלתיים", העדיפויות בסדרי לו
 פתוחים ושטחים ביולוגי מגוון אגף מנהלת רביב,

 רבות שנים לאחר "זאת הסביבה. להגנת במשרד
 המתאימה, הלב לתשומת זכה לא הנושא שבהן

ותקציבים. אדם כוח משאבי בהקצאת גם
 בחודשים ובמיוחד האחרונה, השנה "במהלך
 הבין־ העבודה הליך מחדש הותנע האחרונים,

 להגנת במשרד המקצוע גורמי בין משרדי
 והגנים הטבע ורשות החקלאות משרד הסביבה,

רגו הערכת מסמך על עבודה כולל זה, בנושא
אסדרתי לפתרון להגיע במטרה משותף, לציה

 הבין־משרדית, העבודה במסגרת ומושכל. ראוי
מש מנהליים כלים וגם חקיקה תיקוני נבחנים
 הסמכות להיעדר גם מענה לתת מנת על לימים
 לטבע(לעומת המזיקים בפולשים לטיפול בחוק

 האופרטיבי למנגנון וגם חקלאיים), מזיקים
 בגבולות החדירה את למנוע מנת על שיפעל

ובנמלים.
פו מינים חדירת אי־מניעת של "התוצאה

 למערכות סיכון רק לא היא לישראל לשים
 גם מדובר ורווחתו. הציבור ולבריאות הטבעיות

 על הציבורית הקופה מן עתק משאבי בזבוז על
 משימה פלישתם, לאחר הנזקים את למזער מנת

 לבעיה מעבר לכישלון. נידונה ולעיתים מורכבת
 גם הם הפולשים המינים וסביבתית, בריאותית

וחברתית". כלכלית בעיה
 השרים של באג׳נדה באמת היה לא "זה

 אלון בצער אומר הסביבה", להגנת הקודמים
 השרה "דווקא הטבע. להגנת מהחברה רוטשילד
 מעסיק מאוד שהנושא הראשונה היא הנוכחית

 האקלים שינוי של משמעותי הכי הביטוי אותה.
מהש עלינו שייפול קרחון או צונאמי לא זה

 עוד זה שנרגיש מה תל־אביב. את רציף מיים
 שינוי בגלל אלינו שבאים טרופיים מינים ועוד

 מחלות הפצת נוח, יותר בית ומגלים האקלים
 את ירים שמישהו רק צריך לחקלאות. ונזקים
 חקיקה של פקק יש משאבים. לזה ויקצה הכפפה
 שלא עד בזה. לטפל מאפשר לא הפוליטי והמצב

 לא זה זה, את לקדם שצריך ויאמר מישהו יבוא
• יקרה״.

הערה



