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תקציר

מבוא

רקע: המחקר בוחן את סוגיית הצמחים הזרים הפולשים בשטחים טבעיים וטבעיים 

בעיקר  התמקדו  בישראל  זרים  צמחים  מיני  על  קודמים  מחקרים  בישראל.  למחצה 

בשטחים חקלאיים (Dafni & Heller, 1980, 1990), ואילו דיווחים בוטניים על צמחים 

ושלבי  אוכלוסיותיהם  גודל  תפוצתם,  על  הסבר  ללא  נוכחותם  בציון  הסתפקו  זרים 

זרים  מיני צמחים  על  נולד הצורך במחקר מפורט  כך   .(Danin, 2000, 2004) הפלישה 

הגדלים, ולעתים קרובות פולשים, בשטחים טבעיים וטבעיים למחצה בישראל. נוסף על 

כך, שום מחקר קודם לא ניסה לקבוע מהם המינים והאוכלוסיות של מינים פולשים שיש 

לטפל בהם בעדיפות ראשונה ברחבי הארץ.

למרות  ראשית,  ראשיות:  תכונות  בשלוש  מתייחדים  בישראל  טבעיים  שטחים 

שקיימים יחסית הרבה שטחים מוגנים בישראל, פני השטח בדרך כלל מוגבלים מאוד, 

בעיקר כתוצאה, מקנה המידה המרחבי המצומצם של המדינה עצמה. שנית, שמורות 

טבע וגנים לאומיים בישראל נתונים ללחצים של פעולות אדם שונות בד-בבד עם ריכוזי 

אוכלוסייה גבוהים. בכל הקשור לצמחים פולשים, השטחים הטבעיים בישראל נתונים 

לפלישת  הראשיים  שהמקורות  כיוון  המתועשות  במדינות  שקיים  לזה  הזהה  לאיום 

צמחים זרים בישראל הם צמחי נוי בגינות ומיני עצים בהם ששימשו בעבר לייעור או 

לייצוב קרקעות. התכונה השלישית של השטחים הטבעיים בישראל במה שנוגע לצמחים 

גידול לחים: התפתחות החקלאות האינטנסיבית ב-60  נדירותם של בתי  פולשים היא 

השנים האחרונות, במיוחד במקומות הנמוכים, הביאה לייבוש בתי גידול לחים רבים. 

הפכו  לעיל,  שצוינו  התכונות  בשתי  גם  המתאפיינים  אלה,  גידול  בתי  מכך,  כתוצאה 

לנדירים יותר ולרגישים ופגיעים ביותר לפלישת צמחים זרים. 

מטרות	המחקר:	למחקר ארבע מטרות: (1) ביצוע סקר ארצי של הצמחים הפולשים 

האוכלוסיות  גודל  הערכת  עם  הארץ,  ברחבי  למחצה  והטבעיים  הטבעיים  בשטחים 

השונות; (2) הגדרת שלב הפלישה לכל מין צמח בהתאם לטרמינולוגיה המעודכנת ביותר 

בתחום; (3) קביעת סדר קדימויות לטיפול במינים השונים ובאוכלוסיות השונות שאותרו, 

ו-(4) בניית מאגר מידע בצורת שכבת GIS הכולל נתונים לגבי אוכלוסיות ומיני צמחים 

זרים בשטחים טבעיים וטבעיים למחצה בישראל; מאגר מידע זה מיועד לחטיבת המדע 

והשימור של רשות הטבע והגנים הלאומיים (רט״ג).
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מתודולוגיה

איתור	ובחירת	אתרים: הובאו בחשבון שטחים טבעיים וטבעיים למחצה ברחבי הארץ 

מהאזור הים תיכוני בצפון, לאזור הספר ועד לאזור הצחיח בדרום. האתרים המכונים 

"טבעיים למחצה" הם תעלה בה זורמים מי הירדן באצבע הגליל, מחצבה נטושה מוצפת 

שטחים  הם   67 מתוכם  אתרים,   83 נסרקו  הכול  בסך  נטועים.  ויערות  מעיינות,  מי 

מוגנים: 54 שמורות טבע, 9 גנים לאומיים ו-4 שטחי קק"ל (3 יערות נטועים ושטח אגמון 

החולה); 16 "שטחים פתוחים", כלומר שטחים טבעיים אשר אינם מוגנים על פי חוק. 

מתוך 83 האתרים שנבחרו, 17 כוללים בתי גידול אקווטיים1 קבועים בעלי ערך אקולוגי 

רב. מתוך כלל האתרים הללו 42 נמצאים במחוז הצפון, 26 במחוז המרכז ו-15 במחוז 

הדרום. האתרים נבחרו בהתאם לשלושה פרמטרים: (1) נוכחות ידועה של מיני צמחים 

זרים, (2) נוכחות משוערת או בעלת סבירות גבוהה של מינים זרים, ו-(3) ייצוגיות של 

האתר בתוך האזור. בכל אתר נערך לפחות סקר אחד במהלך האביב או הקיץ. סקרים 

חוזרים נערכו בשלושה מקרים: (1) כאשר עלה ספק לגבי גודל אוכלוסייה מסוימת, (2) 

כאשר דווח על תצפיות חדשות של מיני צמחים זרים במהלך המחקר ו-(3) בכל המקרים 

של צמחי מים פולשים מאחר שהדינמיקה של אוכלוסיותיהם משתנה באופן משמעותי 

לאורך פרקי זמן קצרים.

גודל  של  קטגוריות  ארבע  הוגדרו  פולשים:  צמחים	 אוכלוסיות	 גודל	 הערכת	

לאוכלוסיות מינים מעוצים ושלוש קטגוריות לאוכלוסיות מינים עשבוניים. בכל הקשור 

למינים המעוצים, נעשתה הבחנה בין (1) מוקדים "קטנים" הכוללים פחות מ-50 פרטים; 

"גדולות"  אוכלוסיות   (3) פרטים;  ל-200   50 בין  הכוללות  "בינוניות"  אוכלוסיות   (2)

הכוללות יותר מ-200 פרטים על פני פחות מ-100 דונם, ו-(4) אוכלוסיות "גדולות מאוד" 

הכוללות מעל 200 פרטים על פני שטחים גדולים מ-100 דונם. לגבי אוכלוסיות מינים 

המשתרעים  "הקטנים":  המוקדים   (1) קטגוריות:  שלוש  בין  הבחנה  נעשתה  עשבוניים 

 10 עד   1 פני  על  "הבינוניות" המשתרעות  האוכלוסיות   (2) אחד,  מדונם  פחות  פני  על 

דונם. בחירת ערכי  יותר מ-10  פני  ו-(3) האוכלוסיות "הגדולות" המשתרעות על  דונם 

רוב  (1) התכונות המרחביות של  נובעת מהתחשבות בשני משתנים:  נמוכים מאוד  סף 

השטחים הטבעיים בישראל, ו-(2) היכולת להשיג ביעור מוחלט של האוכלוסיות בעת 

הטיפול. בישראל הגודל הממוצע של שטחים טבעיים מוגבל למדי מאחר שבמקרים רבים 

אינטנסיבית  חקלאות  שטחי  של  בנויים,  של שטחים  בים  אקולוגים  לאיים  הפכו  הם 

ושל תשתיות צפופות. כתוצאה מכך, שמורת טבע המשתרעת, למשל, על פני 100 דונם 

עלולה להיות נגועה למדי על ידי עץ פולש גם אם אוכלוסייתו מונה כמה מאות פרטים 

1  בתי גידול אקווטיים הם: נחלים, אגמים או ביצות.
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נוגעות, בסופו  נוסף על כך, היות ומסקנותיו של כל מחקר על צמחים פולשים  בלבד. 

של דבר, בהיבטים הקשורים לטיפול, ההבחנה בין גודל האוכלוסיות חייבת לשקף את 

המעשיות של הטיפול נגדן. לכן, בכל הקשור למינים המעוצים, אוכלוסיות המונות פחות 

מ-50 פרטים נחשבות למוקדים אשר ביעורם, לפי Myers et al (1998), הוא בר-יישום 

מעוצים)  (של  פרטים  ל-200   50 בין  הכוללות  אוכלוסיות  מוגבלים.  משאבים  עם  גם 

הביעור  לשלב המעקב שלאחר  במיוחד  די משאבים,  לכך  בתנאי שמקצים  לבער  ניתן 

לאחר  שהתפתחו  חדשים  פרטים  לנטרל  שמטרתם  כיוון  חיוניים  המעקבים  הראשוני. 

 Mack & Lonsdale,) הביעור  להצלחת  קריטית  המעקבים  חשיבות  הראשון.  הטיפול 

2002). מעקבים  אלו יש לקיים על פי רוב על פני תקופות זמן ארוכות היות וחיוניות 

כך,   .(D'Antonio & Meyerson, 2002) רבות  שנים  נמשכת  רבים  מינים  של  הזרעים 

אפוא, המשאבים, הזמן והכספים הנחוצים לביעור של אוכלוסיות "בינוניות" עלולים 

על  פרטים   200 מעל  הכוללות  "גדולות",  אוכלוסיות  מהצפוי.  וארוכים  גדולים  להיות 

טיפול  תכניות  של  עיבודן  בעת  כך,  עקב  לביעור.  יותר  קשות  דונם,  מ-100  פחות  פני 

יש להביא בחשבון יעדים חלופיים, כגון צמצום פני השטח הנגוע, לפחות במסגרת של 

תכניות טיפול קצרות-טווח.  אשר לאוכלוסיות "גדולות מאוד" של מיני צמחים פולשים 

מעוצים, הכוללות מעל 200 פרטים על פני יותר מ-100 דונם, כאן הסבירות להצלחת 

הביעור היא הנמוכה ביותר, בעיקר בשל ממדי בנק הזרעים הטמונים בקרקע. במקרה 

זה ויסות האוכלוסייה הוא מטרה מציאותית יותר, לפחות כיעד מידי. אותו עיקרון עצמו 

חל גם על אוכלוסיות מיני צמחים פולשים עשבוניים, אולם ערכי הסף בנוגע לעשבוניים 

נמוכים בהרבה היות והטיפול, ובמיוחד הביעור, של מינים אלה קשה מאוד למימוש. 

מוקדים "קטנים" של פחות מדונם אחד נחשבים קלים לביעור. אוכלוסיות של עשבוניים 

די  לנושא  ניתנות לביעור בתנאי שמקצים  עדיין  דונם  פני פחות מ-10  על  המשתרעות 

משאבים, אחרת יש לשאוף לצמצום היקפן. אוכלוסיות של עשבוניים הפולשים על פני 

יותר מ-10 דונם קשה יותר לבער, אלא במאמצים מיוחדים. אם לא ניתן להשלים את 

הביעור ניתן לפחות למנוע את התרחבותן. 

שלבי	הפלישה:  שלושה שלבי פלישה — 'Naturalized' ,'Invasive' ו-'Casual' נקבעו 

 .(2004) Pyšek et al. (2000) ושל Richardson et al.  בהתאם להגדרות של

סדר	קדימויות	לטיפול: המיקום של מין פולש בסדר הקדימויות נקבע על ידי רמת 

גודל אוכלוסייתן. רמות האיום האקולוגי  ידי  על  וגם  האיום האקולוגי שהוא מעמיד 

נקבעו בהתאם לשלושה קריטריונים: (א) נשיאת תכונות אללופטיות2, (ב) יכולת לחדור 

2  תכונה אללופטית היא היכולת של מין צמח לשחרר חומרים כימים המונעים נביטתם של מינים אחרים 

הנמצאים בסמוך.
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האוכלוסיות  גודלי  צפופות.  יחידות  ליצור  יכולת  ו-(ג)  מופרים,  לא  טבעיים  לשטחים 

נקבעו כמוסבר לעיל. רשימת אוכלוסיות מיני הצמחים שיש לטפל בהן בעדיפות ראשונה 

נקבעה לפי רמת האיום האקולוגי הנשקף מהן, מחד גיסא, וגודל האוכלוסייה מאידך 

לטפל קודם במוקדים הקטנים המורכבים  יש  כי  הוא  גיסא, כאשר העיקרון הבסיסי 

ממיני צמחים בעלי רמה גבוהה של איום אקולוגי. 

בניית	מאגר	מידע	של	צמחים	פולשים	בישראל: הטבלה הבסיסית כוללת 15 טורים 

עם כל הפרטים הקשורים לכל אוכלוסייה ומין זר שנצפו במהלך המחקר. מבנה הטבלה 

מאפשר לעדכן אותה בקלות כאשר יתקבל מידע נוסף מסקרים עתידיים.

תוצאות	עיקריות

באתרים שנסקרו אותרו 210 אוכלוסיות צמחים זרים, מורכבות מ-45 מינים זרים שונים. 

מתוכם 22 עצים, 6 שיחים או בני-שיח ו-17 עשבוניים רב-שנתיים או חד-שנתיים. בשונה 

מספקטרום מיני הצמחים הפולשים באזורים בעלי סוגי אקלים דומים, כגון: אוסטרליה, 

דרום אפריקה וקליפורניה, שיעור אוכלוסיות המינים הפולשים המעוצים בישראל גבוה 

הוגדרו   20%  ,'invasive' הוגדרו  מהמינים   71% האוכלוסיות).  מכלל   62%) במיוחד 

המינים  של  האוכלוסיות  לגודל  באשר   .'casual' הם  מהמינים   9% ורק   'naturalized'

הזרים, נמצא כי 72% מכלל האוכלוסיות הן "קטנות" או "בינוניות". הובדלו 8 רמות 

איום אקולוגי כאשר 39% מכלל המינים משתייכים לשתי הרמות הגבוהות ביותר. 15% 

מהאוכלוסיות שנבחנו במחקר זה מוקמו בראש סדר הקדימויות לטיפול. 

שנטרול  וכיוון  בעשבונית,  מאשר  יותר  קל  מעוצה  באוכלוסייה  שטיפול  בהנחה 

גדולים, תוצאות המחקר  נטרול מוקדים  יותר מאשר  ובינוניים מעשי  מוקדים קטנים 

מצביעות על כך שהסבירות לצמצם מוקדים רבים של צמחים פולשים בישראל, עדיין 

גבוהה אך בתנאי שהתכניות לטיפול ייושמו ללא דיחוי. 
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1�	רקע	מדעי	ומטרות	המחקר

1�1		רקע	מדעי

1�1�1		מין	זר,	מין	פולש:	הגדרות	בסיסיות

ההגדרה הברורה והמעודכנת ביותר למונח 'מין צמח זר' (alien plant species) הוצעה 

נתון,  באזור  הצמחים  מיני  "כל  הם  זרים  צמחים  ולפיה   (2004)  Pyšek et al. ידי על 

שנוכחותם במקום הינה תוצאה של התערבות אדם, מכוונת או לא מכוונת, או שהגיעו 

למקום ללא עזרת האדם מאזור בו הם זרים". להלן ההגדרה המקורית:

"(…) any plant taxa in a given area (…) whose presence there is due to intentional 
or unintentional human involvement, or which have arrived there without 
the help of people from an area in which they are alien".

בישראל צמח זר הוא צמח אשר אינו שייך לפלורה הארצישראלית, כלומר למכלול מיני 

הצמחים הגדלים ומתפתחים באזורנו ללא התערבות האדם. 

צמחים זרים נקראים לעיתים גם 'צמחי תרבות' או 'צמחים אקזוטיים'. רשימה של 

מאות מיני הצמחים הזרים אשר הוכנסו לישראל, לרוב לצורכי גינון, מפורטת במגדיר 

לצמחי התרבות בישראל אשר פורסם על ידי פאהן, הלר ואבישי (1999).

יש להדגיש כי ההגדרה של מין זר המוצעת על ידי .Pyšek et al (2004) אינה מתייחסת, 

ובצדק, לאופי השלכותיו של הצמח הזר על המערכת האקולוגית המקומית. הגדרת מין 

צמח זר אינה תלויה באופי השפעתו על המערכת האקולוגית המקומית. שיקול זה הובא 

בחשבון רק בהגדרת מין צמח 'פולש'.

בנוגע למין צמח פולש ניתן להתייחס להגדרתו של Wilson (2003) הקובעת כי מין 

וגם הרסני בצורה  חי  זר לסביבה שבה הוא  גם  "מין של צמח שהוא  פולש הוא  צמח 

כלשהי לסביבה ולאורגניזמים המקומיים". להלן ההגדרה המקורית:

"A species of plant (…) that is both alien to the environment in which it lives 
and destructive in some manner to the environment and its inhabitants".

להפרעות במערכות  גורמים  ואינם  פולשים  אינם  הזרים  רוב הצמחים  כי  לציין  חשוב 

האקולוגיות.
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הוצגו  פולשים,  כמינים  בדיעבד  התגלו  אשר  זרים  צמחים  מיני  להכנסת  הסיבות 

הצמחים  לבעיית  המודעות  כי  לציין  יש   .(2005 (דופור-דרור,  קודם  במחקר  ופורטו 

הקרן  נציג  שהביא  המידע  פי  על  למשל,  בישראל.  האחרונות  בשנים  עלתה  הפולשים 

פולשים  בנושא צמחים  ביום העיון האחרון שנערך בישראל  (קק"ל)  לישראל  הקיימת 

(מכון וולקני, 15 בינואר 2008), אגף הייעור של קק"ל אינו שותל עוד מיני עצים הידועים 

כפולשים. אולם עדיין נמכרים במשתלות בישראל מיני צמחים בעלי פוטנציאל פלישה 

 Carpobrotus) וצלקנית נאכלת (Eichhornia crassipes) מאוד גבוה כגון יקינטון המים

edulis) הזוכים להערכת הציבור בשל פרחיהם היפים (תמונה מס' 1 ותמונה מס' 2).

תמונה מס' 1: יקינטון המים נחשב לאחד מ-100 האורגניזמים הפולשניים ביותר בעולם. 

פלש  זה  מין  ה-2000  שנות  מתחילת  נוי.  כצמח  הארץ  ברחבי  במשתלות  נמכר  הצמח 

למספר מקומות בארץ, בין היתר בנחל אלכסנדר, ובנחל הנעמן.
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תמונה מס' 2: צלקנית נאכלת הינו צמח מדרום אפריקה הפולש במקומות שונים לאורך 

החוף, כגון גן לאומי חוף השרון ושמורת שפך הנעמן. הצמח עדיין נשתל בגינות.

2�1�1		חשיבותה	של	סוגיית	הצמחים	הפולשים	בכלל	ובישראל	בפרט

תופעת המינים הפולשים נחשבת כיום לסיבה השנייה לירידה במגוון הביולוגי מיד לאחר 

 .(Wilson, 2001, 2003) הרס בתי הגידול ואף לפני פיצול בתי הגידול, זיהום וציד-יתר

הירידה במגוון הביולוגי ברחבי העולם כתוצאה מפעילות האדם, היא עובדה מדעית. עצם 

הפגיעה במגוון הביולוגי כתוצאה מפלישת מינים זרים נובע מאי השתלבותם במערכות 

בפולשים,  כשמדובר  זרים,  צמחים  גם  כמו  חיים  בעלי  הוכנסו:  שאליהן  האקולוגיות 

ובהיעדר טפילים  ועל המשאבים הטבעיים,  יתחרו עם המינים המקומיים על המרחב 

ו/או טורפים מקומיים, אוכלוסיותיהם של המינים הזרים הפולשים גדלות ללא בקרה 

וגורמות נזק רב, לעתים קרובות בלתי הפיך, למינים המקומיים.
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השפעת הפלישה של מין זר שונה בין בעל חיים לצמח: במקרים רבים הכנסת מין זר של 

 Flannery) בעל חיים הובילה להכחדת מינים מקומיים, כלומר לפגיעה שלא ניתן לתקנה

Shcouten, 2001 &). מקרים של הכחדת מיני צמחים מקומיים כתוצאה מפלישת מין 

צמח זר שכיחים פחות, נכון להיום, כפי שהדגישו Gurevitch & Padilla (2004). אולם 

התפשטות של מיני צמחים זרים במקומות טבעיים גורמת לדחיקת המינים המקומיים, 

כלומר מקטינה את היקף אוכלוסיותיהם ולכן מצמצמת את תפוצתם. תהליך זה אטי 

יחסית בשלביו הראשונים, אך בטווח הבינוני והארוך הוא מוביל להכחדת מיני צמחים 

מקומיים, במיוחד כאשר הוא מתחולל באתר שבו גדלים מינים אנדמיים בעלי תפוצה 

הטבעיים  השטחים  שבה  בסביבה  מתרחש  זה  תהליך  כאשר  טבעי.  באופן  מצומצמת 

קטנים ומפוצלים (קטועים) באופן קיצוני, כמו בישראל, המעבר משלב הדחיקה לשלב 

ההכחדה של המינים המקומיים הרגישים ביותר מואץ באופן ניכר. 

כיסוי  כי  להזכיר  חשוב  המקומיים,  הצמחים  מיני  של  בנוכחותם  לפגיעה  מעבר 

הצומח הוא מבנה המהווה בית גידול, מחסה ושטח ציד לרוב האורגניזמים המקומיים. 

אופי כיסוי הצומח קובע במידה רבה את אופי המערכת האקולוגית, ולכן שינוי באופי 

המבנה של כיסוי הצומח עשוי להשליך על המערכת האקולוגית כולה. כך למשל קורה 

בהתפשטות צמחים פולשים מעוצים בבתי גידול חוליים (תמונה מס' 3 ותמונה מס' 4).

תופעת הצמחים הפולשים בשטחים טבעיים בישראל מחייבת התייחסות מיוחדת 

משתי סיבות אופייניות לארץ:

וכיום  הקרקע,  פיתוח  בשל  משמעותי  מאוד  באופן  הצטמצמו  הטבעיים  השטחים   (1)

השטחים הטבעיים קטנים ומפוצלים. תכונה זו מגבירה מאוד את רגישותם לפלישות 

צמחים זרים.

המרכז.  באזור  במיוחד  בעולם,  הגבוהות  בין  היא  בישראל  האוכלוסייה  צפיפות   (2)

בשונה מהמגמה הקיימת ב-50 השנים האחרונות במדינות ים-תיכוניות מתועשות, 

יוצרת  זו  צפיפות האוכלוסייה בישראל ממשיכה לעלות בכל אזורי הארץ. תופעה 

עקה על השטחים הטבעיים שעוד נותרו מעצם פיתוח השטח להתיישבות, אך גם 

לקיטוע  מעבר  יותר.  צפופה  ברשת  דרכים  ובעיקר  הנלווה,  פיתוח התשתיות  בשל 

זו חמורה מבחינת  הנגרמת כתוצאה מבניית תשתיות, תופעה  השטחים הטבעיים 

פלישת צמחים זרים, היות ולאורך כל תשתית מתפתחות אוכלוסיות צמחים פולשים 

נוצרים  מכך  כתוצאה  חנקן.  ומעודף  גבוהה  מלחות  זה  מופר  גידול  בבית  הנהנות 

'מסדרונות' חדשים שדרכם מיני הצמחים הפולשים יכולים לחדור ולהתפשט לכל 

חלקי הארץ. 
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תמונה מס' 3: גן לאומי שפך נחל שורק, 

מבט כללי: ברקע עצי אקליפטוס המקור 

אוכלוסיית  של  מהפרשותיה  (הנפגעים 

כחלחלה  שיטה  באמצע  הקורמורנים), 

הקדמי  בחלק  הנחל.  לגדות  הפולשת 

טיונית  פריחה.  בעת  החולות  טיונית 

החולות יוצרת כיסוי צומח דליל המייצב 

את החול ובכך משנה לחלוטין את אופי 

בית הגידול.

תמונה מס' 4: לענת חד-זרעית (מסומנת 

טיונית  של  פרט  ידי  על  נדחקת  בחץ) 

שורק.  נחל  שפך  לאומי  בגן  החולות 

מחקרים עתידיים יקבעו מה השלכותיו 

המערכת  תנאי  מבחינת  זה  תהליך  של 

האקולוגית המקומית.
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2�1		מטרות	המחקר

למחקר נקבעו ארבע מטרות:

המטרה הראשונה היא ביצוע סקר נוכחות ארצי של הצמחים הפולשים בשטחים    (1)

הטבעיים ברחבי הארץ. רוב השטחים שנסקרו הם שטחים מוגנים: שמורות טבע, 

גנים לאומיים, יערות ושטחי קק"ל. נסקרו גם מספר אתרים המוגדרים כ'שטחים 

פתוחים'. אתרים אלו צורפו בשל נוכחות אוכלוסיות צמחים פולשים בעלות חשיבות 

מהבחינה האקולוגית.

המטרה השנייה היא הגדרת שלב הפלישה לכל מין צמח. היות וכל מיני הצמחים    (2)

הזרים אינם פולשים באותו היקף, נחוץ היה להגדיר את שלב הפלישה הנוכחי לכל 

מין צמח. הגדרת שלבי הפלישה נעשתה על פי הטרמינולוגיה המדעית הבין-לאומית 

המקובלת היום על רוב האקולוגים המתמחים בסוגיית הצמחים הפולשים.

המטרה השלישית היא קביעת סדר קדימויות לטיפול באוכלוסיות השונות שאותרו.    (3)

כדי לאפשר למקבלי ההחלטות לבחור באוכלוסיות צמחים פולשים שיש לטפל בהן 

בעדיפות ראשונה, נדרשה הצעת סדר קדימויות לטיפול. סדר זה נקבע כפונקציה של 

גודל האוכלוסיות ושל רמת האיום האקולוגי של מין הצמח המרכיב כל אוכלוסייה. 

רמת  להערכת  סולם  נקבע  כן  וכמו  השונות  האוכלוסיות  לדירוג  סף  ערכי  הוצעו 

האיום האקולוגי של כל מין צמח פולש.

המטרה הרביעית היא בניית מאגר מידע אשר יהווה בסיס לקראת מחקרים עתידיים.    (4)

המאגר נבנה בצורת שכבת GIS בתיאום עם מרכז ה-GIS של חטיבת המדע והשימור 

צורפה  אשר  בטבלה  הוצגו  המחקר  תוצאות  כל  (רט"ג).  והגנים  הטבע  רשות  של 

למערכת ה-GIS של רט"ג.

המחקר נמשך שנתיים ונערך במהלך 2006 ו-2007.
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2�	האתרים	שנסקרו

במהלך המחקר נסקרו, כאמור, 83 אתרים שונים. מתוכם 67 שטחים מוגנים: 54 שמורות 

טבע, 9 גנים לאומיים, ו-4 אתרי קק"ל. כמו כן נסקרו 16 שטחים פתוחים אשר אינם 

מוגדרים כשטחים מוגנים, אך יש להם חשיבות אקולוגית מבחינת אופי בית הגידול.

האתרים נבחרו בעקבות עדויות, או חשדות, על נוכחות מיני צמחים פולשים בהם. 

פולשים בשלבי פלישה  נמצאו מיני צמחים  וב-83 מהם  נבדקו 90 אתרים,  בסך הכול 

שונים ובתוך אוכלוסיות בעלות גדלים מגוונים.

מבין 83 האתרים שבהם נמצאו צמחים פולשים, 17 כוללים בית גידול אקווטי כל 

ימי השנה.

להלן, בטבלה מס' 1 רשימת כל האתרים שנבדקו במהלך המחקר ושאותרו בהם 

צמחים זרים. אתרים מס' 1 עד מס' 26 הם במחוז מרכז (26 אתרים), אתרים מס' 27 עד 

מס' 68 הם במחוז צפון (42 אתרים) ואתרים מס' 69 עד מס' 83 נמצאים במחוז דרום 

(15 אתרים).

טבלה	מס'	1:	רשימת	האתרים	שנסקרו	ושאותרו	בהם	מיני	צמחים	פולשים

קוד	רט"גמס'

או	נ�צ�	מרכזי

סוג	האתרשם	האתר

גן לאומיחוף	השרון1705402

שמורת טבענחל	פולג220360

שמורת טבעחולות	ניצנים320850

שטח פתוחחולות	יבנה643000 4172000

גן לאומישפך	נחל	רובין570250

שמורת טבעחולות	פלמחים621270

שמורת טבעחרובי	קיסריה720380

שמורת טבעחולות	קדימה820370
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קוד	רט"גמס'

או	נ�צ�	מרכזי

סוג	האתרשם	האתר

שמורת טבעמקווה	אודים920260

שטח פתוחמאגר	נתיב683500 10188300

שמורת טבעתל	יצחק1120400

שמורת טבעבני	ציון1220310

שטח פתוחנחל	אלכסנדר697090 13196170

שטח פתוחנחל	לכיש631590 14169230

שמורת טבעביצת	פולג1521710

שמורת טבעאירוס	ארגמן1620730

שמורת טבעשיטה	מלבינה	אשדוד1720820

גן לאומינחל	ירקון1870140

שמורת טבעבריכת	זמורות1921280

שמורת טבעעינות	גיבתון2020790

שטח פתוחעמק	איילון641100 21196150

שטח פתוחקריית	ענבים635600 22211375

שמורת טבענחל	שורק2320691

גן לאומיהרי	יהודה2470080

שמורת טבענחל	חלילים2521940

שמורת טבעאחו	בנימינה2620280

שמורת טבעלימן2710820

שמורת טבעכרי	נעמן2811190

שמורת טבעעין	נימפית2911210

שמורת טבעחולות	המפרץ3011180
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קוד	רט"גמס'

או	נ�צ�	מרכזי

סוג	האתרשם	האתר

שמורת טבעשפך	הנעמן3111270

שמורת טבעעין	אפק3211200

גן לאומיאכזיב3350300

שטח פתוחנחל	הנעמן755100 34210245

שמורת טבענחל	יבנאל3511380

יער קק"ליער	לוי	אשכול730700 36250000

שמורת טבענחל	תבור3711040

שמורת טבענחל	יששכר3811610

שמורת טבעהר	תבור3911050

שמורת טבעארבל4010970

שמורת טבעשפך	נחל	עמוד4110870

גן לאומיבית	ירח4250020

שמורת טבעבטיחה4310040

שמורת טבענחל	יהודיה4410120

שמורת טבעתל	דן4510450

שמורת טבעבניאס4610371

שמורת טבעשמורת	החולה4710340

שטח פתוחתעלת	יסוד	המעלה774000 48257500

שטח קק"לאגמון	החולה779250 49256350

שמורת טבענחל	דישון5010500

שמורת טבעסחלבים	מנרה5110540

שמורת טבעעין	בדולח5210420
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קוד	רט"גמס'

או	נ�צ�	מרכזי

סוג	האתרשם	האתר

שמורת טבעעין	תאו5310430

שמורת טבענחל	עינן5410390

שטח קק"לעין	נבוריה	יער	ביריה767630 55247890

שמורת טבעגאון	הירדן-חמדיה5611260

שמורת טבעחורשת	זקום	מעוז	חיים5711320

שמורת טבעאבוקה5810110

שטח פתוחעין	צמד709294 59249278

שמורת טבעתל	סהרון6011140

שמורת טבעעין	יהודה6111120

שמורת טבעהגלבוע6211160

גן לאומיציפורי6350230

גן לאומיחוף	קיסריה6460090

גן לאומיהר	הכרמל6560050

שמורת טבעחוף	מעגן	מיכאל6621300

שמורת טבעברכת	תמסח6720140

שמורת טבעהר	חורשן6820080

שמורת טבעחולות	עגור6930120

שמורת טבעהר	הנגב7030241

שמורת טבעעין	גדי7130050

שמורת טבעמצוק	ההעתקים7220530

שטח פתוחמזרח	ש�ט�	להב	צפון589250 73188450

שטח פתוחנחל	אוג628572 74245661
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קוד	רט"גמס'

או	נ�צ�	מרכזי

סוג	האתרשם	האתר

שטח פתוחהגדה	המערבית	של	נחל	שובל590500 75175200

שטח פתוחשפך	נחל	צאלים583636 76237651

שטח פתוחמצפון	לשמורת	חולות	עגור565700 77149302

שמורת טבענחל	בשור7830100

שטח פתוחגדות	נחל	סכר556380 79182650

שמורת טבעדקל	הדום8040070

שמורת טבעיטבתה8140050

יער קק"ללימן	קק"ל	אילת393300 82198500

שטח פתוחשטח	מצפון	לחי-בר	אילת421800 83204800
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3�	מיני	הצמחים	הזרים	הפולשים	שאותרו	
בסקר	הארצי	

1�3		הגדרות	שלבי	הפלישה

באתרים שנסקרו אותרו 210 אוכלוסיות צמחים זרים, המורכבות מ-45 מינים שונים. 

 (2000) Richardson et al. על פי ההגדרות שהציעו 'invasive' מתוכם 32 (71%) הוגדרו

ו-.Pysek et al (2004) כמפורט בטבלה מס' 2 להלן.

טבלה	מס'	2:	הגדרת	שלבי	פלישה	של	צמחים	זרים	

	(2004)	Pyšek et al�	ועל-פי	(2000)	Richardson et al�	על-פי

תיאורשלב	הפלישה

Casual

הוא  בו  לשטח  מחוץ  להתרבות,  אף  ולעתים  לפרוח,  המסוגל  זר  צמח 

מגודל, אך אינו מסוגל ליצור אוכלוסייה מתחדשת לאורך זמן. על כן 

פרטים  חוזרות של  הכנסות  בהיעדר  לשרוד  מסוגלת  לא  האוכלוסייה 

חדשים על ידי האדם.

Naturalized
עזרת  ללא  אוכלוסיות המתחדשות  היוצר, בשטחים טבעיים,  זר  צמח 

אדם ובתקופה של 10 שנים לפחות.

Invasive

צמח זר העונה להגדרת 'Naturalized' אך יוצר כמות גדולה מאוד של 

מהפרטים  מאוד  גדולים  למרחקים  המופצים  זרעים,  נושאי  צאצאים 

המשמשים מקורות זרעים. הגדרה זו קובעת כי קצב הפלישה הוא מעל 

100 מ' מנושאי הזרעים תוך 50 שנה, או 6 מ' תוך שלוש שנים לצמחים 

בעלי קנה שורש זוחל.

רשימת 45 מיני הצמחים הזרים שאותרו מוצגת בטבלה מס' 3 להלן. חשוב מאוד להדגיש 

 'invasive' כי הגדרת שלבי הפלישה היא בקנה מידה ארצי. כלומר, ייתכן שצמח המוגדר

או   'naturalized' כלומר  יותר,  מוקדם  פלישה  בשלב  אחר  באתר  נמצא  מסוים  באתר 

'casual'. אולם אם לפחות אוכלוסייה אחת הוגדרה כ-'invasive' בארץ, שלב הפלישה 
.'invasive'-של אותו מין צמח מוצג בטבלה מס' 3 כ



262727

רשימת	מיני	הצמחים	הזרים	שאותרו	במהלך	 	3�2
הסקר

אורן  של  אוכלוסיות  שלוש  זוהו  שאותרו,  זרים  מינים  של  אוכלוסיות  ל-210  בנוסף 

ירושלים המראות דפוס פלישה אל תוך שטחים טבעיים. מקור האוכלוסיות האלו הוא 

 sensu stricto זר  מין  אינו  ירושלים  אורן  והמין  היות  נטיעות שבוצעו בקרבת מקום. 

הזרים  המינים  מוצגים  3 שבה  מס'  נכלל בטבלה  לא  זה  מין  לפלורה הארצישראלית, 

בלבד. אולם נוכחותן ומאפייניהן של שלוש האוכלוסיות של אורן ירושלים נרשמו במאגר 

המידע הכולל שנבנה בעקבות המחקר הנוכחי.

טבלה	מס'	3:	רשימת	מיני	הצמחים	הזרים	שנמצאו	באתרים	השונים

שלב	פלישהצורה	ביולוגיתשם	מדעישם	הצמחמס'

InvasiveעץPinus brutiaאורן ברוטיה1

InvasiveעץMelia azedarachאזדרכת מצויה2

InvasiveעץAilanthus altissimaאילנתה בלוטית3

אקליפטוס המקור4
Eucalyptus 
camaldulensisעץInvasive

צמח מים רב Myriophyllum aquaticumאלף-העלה אקווטי5

שנתי
Casual

Naturalizedעשב רב שנתיAmbrosia confertiflora אמברוסיה מכונסת6

Invasiveעשב חד שנתיAster subulatusאסתר מרצעני7

8
גומא ]שם עברי טרם 

נקבע[
Cyperus imbricatusעשב רב שנתיCasual

Naturalizedעשב רב שנתיCyperus odoratusגומא ריחני9

Invasiveעשב חד שנתיDatura stramoniumדטורה זקופת פרי10

InvasiveעץWashingtonia robustaוושינגטוניה חסונה11

Invasiveעשב חד שנתיVerbesina encelioidesורבזינה זהובה12
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שלב	פלישהצורה	ביולוגיתשם	מדעישם	הצמחמס'

Invasiveעשב רב שנתיPennisetum clandestinumזיף-נוצה חבוי13

Invasiveעשב רב שנתיOxalis pes-capraeחמציץ נטוי14

צמח מים רב Pistia stratiotesחסת המים15

שנתי צף
Casual

InvasiveשיחNicotiana glaucaטבק השיח16

Invasiveעשב רב שנתיHeterotheca subaxillarisטיונית החולות17

InvasiveעץProsopis julifloraינבוט המסקיטו18

צמח מים צף Eichhornia crassipesיקינטון המים19

רב שנתי
Invasive

Invasiveעשב חד שנתיXanthium strumariumלכיד הנחלים20

InvasiveשיחLantana camaraלנטנה ססגונית21

NaturalizedעץTipuana tipuמכנף נאה22

Invasiveעשב חד שנתיAtriplex holocarpaמלוח ספוגי23

Invasiveבן שיחOenothera drummondiiנר-הלילה החופי24

Invasiveעשב רב שנתיSolanum elaeagnifoliumסולנום זיתני25

Naturalizedעשב רב שנתיPhytolacca americanaפיטולקה אמריקנית26

InvasiveעץFicus benghalensisפיקוס בנגלי27

NaturalizedעץFicus benjaminaפיקוס השדרות28

InvasiveעץFicus religiosaפיקוס קדוש29

NaturalizedעץSchinus molleפלפלון בכות30

InvasiveעץSchinus terebinthifoliusפלפלון דמוי אלה31

32
פלפלון דמוי אלת 

המסטיק
Schinus lentiscifoliusעץInvasive
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שלב	פלישהצורה	ביולוגיתשם	מדעישם	הצמחמס'

InvasiveעץParkinsonia aculeataפרקינסוניה שיכנית33

סוקולנט רב Carpobrotus edulisצלקנית נאכלת34

שנתי
Invasive

InvasiveעץPopulus albaצפצפה מכסיפה35

Invasiveעשב חד שנתיConyza canadensisקייצת קנדית36

InvasiveשיחRicinus communisקיקיון מצוי37

NaturalizedעץRobinia pseudoacaciaרוביניה בת שיטה38

NaturalizedשיחAcacia paradoxaשיטה דוקרנית39

InvasiveעץAcacia salignaשיטה כחלחלה40

שיטה מחטנית41
Acacia sclerosperma 
subsp. sclerospermaעץCasual

InvasiveעץAcacia cyclopsשיטה עגולת-זרעים42

NaturalizedעץAcacia farnesianaשיטת המשוכות43

InvasiveעץAcacia victoriaeשיטת ויקטוריה44

InvasiveעץAcacia salicinaשיטת עלי הערבה45
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4�	הגדרות	גודלי	האוכלוסיות

כדי להבחין בין גדלים שונים של אוכלוסיות צמחים פולשים, היה צורך להתייחס למינים 

המעוצים (עצים, שיחים ובני שיח) ולמינים העשבוניים בנפרד. הבחנה זו אפשרה להביא 

בחשבון את מספר הפרטים שבאוכלוסיות הצמחים המעוצים כאחד הפרמטרים להגדרה 

ולדירוג קטגוריות שונות של גודלי אוכלוסיות אלו. נדגיש כי ההתייחסות למספר הפרטים 

נעשתה רק במקרים של אוכלוסיות הצמחים המעוצים. מספר הפרטים אינו יכול להוות 

היות  עשבוניים  צמחים  אוכלוסיות  של  השונים  הגדלים  בין  להבחנה  רלוונטי  פרמטר 

ושיעור הכיסוי של פרט אחד של צמח עשבוני הוא מזערי ביחס לקנה המידה המרחבי 

של השטח בו הוא גדל. למשל, 100 פרטים של לכיד הנחלים, מין עשבוני, אינם מהווים 

הפרעה למערכת האקולוגית המקומית בהשוואה להפרעה הנגרמת על ידי 100 פרטים 

של העץ אילנתה בלוטית, אשר יכסו שטח גדול יחסית, במיוחד באזור שבו השטחים 

הטבעיים הם בעלי היקף מצומצם. 

דירוג	קטגוריות	גודלי	אוכלוסיות	מיני	צמחים	 	4�1
מעוצים

1�1�4		הקטגוריות

נעשתה הבחנה בין ארבע קטגוריות שונות הנבדלות זו מזו במספר הפרטים ו/או בגודל 

פני השטח שעליו משתרעת האוכלוסייה:

הערה: האות "מ" מציינת כי קטגוריות אלה תקפות לאוכלוסיות מינים מעוצים בלבד.

מ-1 אוכלוסיות קטנות — אוכלוסיות מורכבות מפחות מ-50 פרטים (סימן בטבלה: ¯).

מ-2 אוכלוסיות בינוניות — אוכלוסיות הכוללות בין 50 ל-200 פרטים (סימן בטבלה: °).

מ-3א אוכלוסיות גדולות — אוכלוסיות המורכבות מיותר מ-200 פרטים, המשתרעות על 

פני 100 דונם (10 הקטר) או פחות (סימן בטבלה: ²).

פרטים,  מ-200  מיותר  המורכבות  אוכלוסיות   — מאוד  גדולות	 אוכלוסיות  מ-3ב 

המשתרעות על פני יותר מ-100 דונם (10 הקטר) (סימן בטבלה: ¿).

בחירת ערכי הסף מפורטת בסעיף הבא.
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2�1�4		הסבר	על	בחירת	ערכי	הסף

כל בחירה של ערך סף, אשר מטרתו ליצור הבחנה בין קטגוריות שונות, מלווה במידה של 

סובייקטיביות בלתי נמנעת. אולם הבחירה של שני ערכי הסף 50 ו-200 פרטים, וכן 100 

דונם, מבוססת, כמפורט להלן, על הצורך בהתאמה לקנה המידה המרחבי של ישראל וכן 

לרמת מעשיותו של הטיפול כנגד אוכלוסיות צמחים פולשים.

היות והשטחים הטבעיים בישראל (שמורות טבע, גנים לאומיים, שטחים פתוחים) 

משתרעים על פני שטחים קטנים יחסית — למעט באזור הדרום — יש לבחור בערכי 

סף מתאימים לקנה המידה המרחבי של אותם שטחים טבעיים. התאמה זו מתבקשת 

והכרחית מהבחינה הממשקית: היקף הנזק הנגרם על ידי אוכלוסיית צמח פולש בשטח 

טבעי נתון, הוא פונקציה של שיעור (%) השטח הטבעי הנגוע. למשל, אוכלוסייה של צמח 

פולש, כגון שיטה כחלחלה, המכסה 50% מהשטח של שמורת טבע באזור המרכז, תכלול 

מספר פרטים נמוך בהרבה מאשר אוכלוסיית שיטה כחלחלה המכסה 50% מהשטח של 

שמורת טבע במדינת דרום אפריקה, בארצות הברית או באוסטרליה. במילים אחרות, 

למדי,  מצומצמים  מרחבים  פני  על  בישראל  משתרעים  הטבעיים  שהשטחים  מאחר 

ניכר  חלק  לכסות  פרטים,  של  מוגבל  מספר  באמצעות  יכולה,  פולש  צמח  אוכלוסיית 

מאותו שטח טבעי ולהוות נזק אקולוגי משמעותי בקנה המידה של השמורה.

כך איפוא, כדי להעניק משמעות להבחנה בין אוכלוסיות 'קטנות', 'בינוניות' ו-'גדולות' 

יש לבחור ערכי סף נמוכים: '50 פרטים' כדי להבחין בין אוכלוסיות 'קטנות' לאוכלוסיות 

'בינוניות'; '200 פרטים' כדי להבדיל בין אוכלוסיות 'בינוניות' ואוכלוסיות 'גדולות'. נוסף 

'גדולות'  לכך נבחר ערך כמותי של גודל פני השטח הנגוע כדי להבחין בין אוכלוסיות 

לאוכלוסיות 'גדולות מאוד'. ערך זה הינו 100 דונם ובחירתו מנומקת בהמשך.

ההתאמה לקנה המידה המרחבי של האזור הנבחן אינה ההיבט היחיד עליו מבוססת 

בחירת הערכים שנקבעו. ההיבט השני המצדיק בחירת ערכי סף נמוכים, קשור למעשיותו 

של טיפול נגד מוקד של מין צמח פולש, ובמיוחד לרמת הסבירות של הצלחת הטיפול נגד 

אוכלוסיית צמח פולש במקום נתון.

מ-1 (סימן בטבלה: ¯) — טיפול באוכלוסיות צמחים מעוצים המונות פחות	מ-50	

פרטים: במקרה זה, סבירות ביעור של אוכלוסיית היעד היא גבוהה בשל המספר המועט 

של הפרטים. ככל שמספר הפרטים מצומצם, קל יותר להבטיח טיפול פרטני ב-100% 

מפרטי האוכלוסייה. כמו כן, המעקב אחרי עשרות אחדות של פרטים קל ליישום. 

הטיפול,  לאחר  הנחוצה,  הזמן  לתקופת  בנוגע  החוקרים  בין  שונות  דעות  קיימות 

 (2002) Rejmanek & Pitcairn לפני שניתן להכריז על 'ביעור אוכלוסיית היעד': על פי
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 Panetta & Lawes לפי  חדשים;  פרטים  של  נביטה  ללא  רצופות  שנים  שלוש  נחוצות 

 (2002) Wotherspoon & Wotherspoon .(2005) נחוצה תקופה של חמש שנים לפחות

מדגישים כי התקופה צריכה להיות מעט ארוכה יותר מאורך חייהם של הזרעים של מין 

צמח היעד. יש להדגיש כי ברוב המקרים מידע זה עדיין חסר. על כן אנחנו ממליצים, 

בשלב זה, להגדיר את המונח 'ביעור' כמצב שבו אין סימנים של התפתחות פרטים של 

צמח היעד במשך חמש שנים כמוצע על ידי Panetta & Lawes (2005). הסיבה לבחירה זו 

היא כי סימני נביטה של פרטים חדשים של הצמח הפולש המטופל מופיעים בדרך כלל 

מהר מאוד לאחר הסרת הפרטים הבוגרים והצעירים (בעיקר בשל הספקת אור על פני 

הקרקע), ולכן תקופה של חמש שנים נראית סבירה כדי לקבוע אם הושג ביעור במקום 
בו נערך הטיפול.3

	50 בין	 המונות  מעוצים  צמחים  באוכלוסיות  טיפול   —  (° בטבלה:  (סימן  מ-2 

הטיפול  שתכנית  בתנאי  בר-הישג  נחשב  זה  בהיקף  אוכלוסיות  ביעור  פרטים:  ל-200	

בתדירות  מעקב  להבטיח  כדי  דרושים  אלה  משמעותיים.  כלכליים  במשאבים  נתמכת 

קבועה, לאורך תקופת זמן ממושכת וכן כדי לאפשר ביצוע של טיפולים חוזרים במידת 

פרטים   200-50 אוכלוסייה של  פרטים),  מ-50  (פחות  בשונה ממוקדים קטנים  הצורך. 

יוצרת כמות זרעים רבה, ולאחר הסרת הפרטים היוצרים זרעים, צפויים להתפתח בשטח 

("בנק  שבקרקע  הזרעים  ממאגר  הנובעים  צמח  מין  אותו  של  שונים  דורות  המטופל 

זרעים  מיליון  ליצור  יכול  בלוטית  אילנתה  של  בוגר  שפרט  לדוגמה,  נזכיר,  הזרעים"). 

בשנה (Weber, 2003), ולכן גודל מאגר הזרעים בקרקע הופך למשמעותי מאוד אפילו 

אם האוכלוסייה מונה כ-100 פרטים בלבד. על כן דרוש מעקב קפדני בתדירות גבוהה 

זה  מעקב  להתפתח.  מתחילים  הזרעים  שבו  ברגע  חוזרים  טיפולים  ליישום  והיערכות 

הכרחי להצלחת הטיפול (Mack & Lonsdale, 2002), אך הוא דורש זמן ואמצעים רבים 

יותר מאשר הטיפול במוקד קטן. עם זאת, יש להדגיש כי ביעור של אוכלוסייה המונית 

200-50 פרטים עדיין מציאותי כל עוד מוקדשים המשאבים הכלכליים הנחוצים.

הצלחת  של  הסבירות  ורמת  המעשיות  להערכת   —  (¿² בטבלה:  (סימנים  מ-3 

הטיפול נגד אוכלוסיות	המונות	מעל	200	פרטים, דרושה התייחסות לגודל פני השטח 

שעליו משתרעת האוכלוסייה. לכן, מוצע להבדיל בין אוכלוסיות	'גדולות' המשתרעות 

על פני פחות מ-100 דונם לבין אוכלוסיות	'גדולות	מאוד' המשתרעות על פני שטח גדול 

מ-100 דונם. 

3  נציין כי אין הכוונה שכל הזרעים הטמונים בקרקע נובטים תוך חמש שנים, אלא שהיעדר נביטה במשך 

חמש שנים לאחר נטרול נושאי הזרעים  אינה סבירה אלא אם הושג ביעור.
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הערך '100 דונם', שהם 10 הקטר (0.1 ק"מ2),נקבע לאחר ניתוח תוכן מחקריהם של 

Rejmánek & Pitcairn (2002) ושל Panetta & Timmins (2004) שבהן נידון ערך גודל 
 Rejmánek & Pitcairn השטח אשר מעבר לו הביעור אינו בר-הישג או מציאותי. על פי

(2002), אם צמח זר פולש על פני יותר מ-1,000 הקטר, שהם 10,000 דונם, לא ניתן להשיג 

ביעור של אוכלוסיית הצמח הפולש. במאמרם אשר נושאו הערכת המעשיות של השגת 

הביעור בעת טיפול נגד צמחים פולשים, Panetta & Timmins (2004) הדגישו כי הערך 

'1,000 הקטר' גבוה מדי ואינו מתאים למצבים של פלישות צמחים זרים בשטחים טבעיים 

בשל הסיבות הבאות: Pitcairn & Rejmánek (2002) הציעו את ערך הסף 1,000 הקטר 

 Panetta לאחר בחינת מקרים של פלישת צמחים זרים בשטחים חקלאיים בלבד, ועל פי

Timmins & (2004) סוגי 'ההתנגדויות'4 (types of impedance) בשטחים חקלאיים הם 
מעטים או אינם קיימים כלל. לעומת זאת, בשטחים טבעיים פעולות האיתור, הטיפול 

והמעקב אחרי הטיפול נתקלים במספר סוגי 'התנגדויות', כגון האפשרות לאתר את פרטי 

הצמח הפולש ('detectability'), הנובעות מתנאי השטח. לכן גודל השטח אשר מעבר לו 

הביעור אינו מציאותי נמוך בהרבה מהמוצע על ידי Rejmánek & Pitcairn (2002). על פי 

Panetta & Timmins (2004), ערך הסף צריך להיות מתחת ל-100 הקטר, אך המחברים 
נזהרים מלנקוב בערך סף מסוים היות וערך  זה חייב לשקף את תנאי האזור שאליו הוא 

קשור. 

בישראל מוצע להתייחס לערך 10	הקטר, שהם 100 דונם, כערך הסף שמעבר לו השגת 

 Rejmánek ביעור מוחלט אינה אפשרית. ערך זה, המהווה עשירית מהערך המוצע על ידי

Pitcairn & (2002), נראה לכאורה נמוך מאוד, אך בהתחשב בשלוש התכונות הבאות, 
קטנים  בישראל  והמוגנים  הטבעיים  (1) השטחים  מתאים:  נראה  דונם   100 הסף  ערך 

יחסית, במיוחד בהשוואה לשטחים הטבעיים שהובאו בחשבון על ידי המחברים שהציעו 

מהשטחים  ניכר  חלק   (2) קליפורניה);  (אוסטרליה,  הקטר   1,000-100 הסף  ערכי  את 

נמוכה  פולשים  צמחים  של  פרטים  איתור  יכולת  שבו  הררי  באזור  נמצאים  הטבעיים 

בשל תנאי השטח; (3) יתר על כן, עובדה היא כי בישראל מוגבלים המשאבים המיועדים 

לטיפול בשטחים טבעיים. קביעת ערך זה (10 הקטר) פתוחה לדיונים וביקורות, וסביר 

להניח כי מחקרים עתידיים, המתבססים על ניסויים שייערכו	בארץ, יוכלו לקדם ולחדד 

את הגדרת ערך סף זה. 

על כן, ההבחנה בין אוכלוסיות 'גדולות' ואוכלוסיות 'גדולות מאוד' משלבת התייחסות 

למספר פרטים: מעל 200 פרטים, ולגודל השטח הנגוע: מתחת או מעל ל-100 דונם.

4  גורמים טבעיים המקשים על ביצוע הטיפול, כגון טופוגרפיה.
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מ-3א (סימן בטבלה: ²) — טיפול באוכלוסיות צמחים מעוצים המונות מעל	200	

פרטים	והמשתרעות	על	פני	פחות	מ-100	דונם: הביעור במקרה זה אפשרי, אך הוא 

דורש תקציבים גדולים מאוד שאינם זמינים בדרך כלל בישראל. על כן מומלץ להתייחס 

פני  על  פרטים, הפרוסים   200 מעוצים, המונות מעל  פולשים  לאוכלוסיות של צמחים 

שטח קטן מ-100 דונם, כאוכלוסיות שלא ניתן לבער באופן מוחלט. עם זאת, ניתן ליישם 

תכנית טיפול אשר מטרתה נטרול הפרטים הבוגרים, במיוחד אם מדובר בעצים, כלומר 

פגיעה בנושאי זרעים. יעד זה עשוי לשבש את תהליך ההתפשטות של אוכלוסיית הצמח 

טיפול  זה של  סוג  כי  נזכיר  מיושם באופן עקבי.  לדכא אותו אם הטיפול  ואף  הפולש 

 ."control to zero density" (2002) בשם Wotherspoon & Wotherspoon הוגדר על ידי

נגד  בטיפול  רבה  חשיבות  בעל  יעד  הוא  הזרעים  נושאי  הפרטים  נטרול  כי  לציין  יש 

אוכלוסיות צמחים פולשים.

מ-3ב (סימן בטבלה: ¿) — טיפול באוכלוסיות צמחים מעוצים המונות מעל	200	

לרכז את מאמצי  זה מומלץ  דונם: במקרה  יותר	מ-100	 פני	 פרטים	והמשתרעות	על	

הטיפול רק בפרטים הגדלים בפריפריה של האוכלוסייה, למשל בתוך רצועה של כ-50 

הפולש  הצמח  אוכלוסיית  של  ההתפשטות  המשך  מניעת  היא  הטיפול  מטרת  מטרים. 

.(containment)

דירוג	קטגוריות	גודלי	אוכלוסיות	מיני	צמחים	 		4�2
עשבוניים

1�2�4		הקטגוריות

שלוש  בין  להבחין  מוצע  עשבוניים,  פולשים  צמחים  של  אוכלוסיותיהם  לגודל  באשר 

קטגוריות שונות בלבד. כאמור, מספר הפרטים אינו משתנה רלוונטי כאשר מתמקדים 

שלוש  בין  להבדיל  כדי  בחשבון  מובא  הנגוע  השטח  רק  ולכן  עשבוניים,  באוכלוסיות 

הקטגוריות המוצעות. הסבר על בחירת ערכי הסף מוצג בסעיף 4.2.2 בהמשך:

הערה: אות "ע" מציינת כי קטגוריות אלה תקפות לאוכלוסיות מינים עשבוניים בלבד.

ע-1 — אוכלוסיות קטנות — אוכלוסיות המשתרעות על שטח קטן מדונם אחד (סימן 

בטבלה: �).

ע-2 — אוכלוסיות בינוניות — אוכלוסיות המשתרעות על  שטח בין דונם ל-10 דונם 

(סימן בטבלה: �).
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ע-3 — אוכלוסיות גדולות — אוכלוסיות המשתרעות על שטח הגדול מ-10 דונם. (סימן 

בטבלה: �).

2�2�4		הסבר	על	בחירת	ערכי	הסף	

בדומה למיון גודל אוכלוסיות צמחים פולשים מעוצים, ערכי הסף המוצגים לעיל נמוכים 

מהמופיע בספרות. הסיבה העיקרית לכך היא הצורך בהתאמתם לקנה המידה המרחבי 

של השטחים הטבעיים בישראל. 

הקטגוריות המוצעות לעיל תקפות לגבי אוכלוסיות עשבוניים יבשתיים בלבד. בניגוד 

לאוכלוסיות צמחים פולשים יבשתיים, קל יחסית למדוד את גודל אוכלוסיות צמחי מים 

פולשים, היות ואלו מוגבלות לגופי מים שניתן למדוד בעזרת GIS בדיוק מספק. ברוב 

המקרים ניתן להעריך באופן מדויק את גודלי אוכלוסיות צמחים פולשים צפים באגמים 

ובנחלים. כך נעשה במחקר הנוכחי.

הערכים שנקבעו כדי לדרג את אוכלוסיות העשבוניים הפולשים לפי גודלן, נבחרו 

בהתאם לשלושה פרמטרים הקשורים להיבטים טיפוליים:

אופי הטיפול הרלוונטי (מכני-פיזי, כימי או ביולוגי);   (1)

;(eradication) סבירות הצלחת הטיפול ובפרט האפשרות לבער את אוכלוסיית היעד  (2)

המשמעות הכלכלית של הטיפול.    (3)

 0.1) קטנות — אוכלוסיות המשתרעות על שטח קטן מדונם אחד  ע-1 — אוכלוסיות 

הקטר). ההערכה היא כי אוכלוסיות של עשבוניים המכסות כדונם אחד, אפילו עם שיעור 

כיסוי גבוה, כגון אוכלוסיות של צלקנית נאכלת, ניתנות להסרה באמצעים	מכנים	בלבד 

(עקירה, כריתות חוזרות). יש לציין כי טיפול באמצעים מכנים או פיזיים (מלבד אש) נגד 

צמחים פולשים עשבוניים הוא הכי פחות בעייתי מבחינת מרכיבי המערכת האקולוגית 

המקומית.5 ביעור האוכלוסייה הוא מטרה	מציאותית בשל הגודל המצומצם מאוד של 

ולמנוע התפתחות  הזרעים  נושאי  לנטרל את  יש  ל'ביעור'  להגיע  כדי  כי  נזכיר  השטח; 

העלות	הכוללת של טיפול באוכלוסיות  של פרטים חדשים מהזרעים שבקרקע. על כן 

בקטגוריה זו נמוכה. אכן דונם אחד (0.1 הקטר), שהם 1,000 מ'2 בלבד, עלול להישמע 

פני  יש להזכיר כי הסרת אוכלוסייה של עשבוני על  נמוך מאוד, אך  תחילה כערך סף 

דונם אחד תדרוש טיפול פרטני בכל מטר מרובע בנפרד. היות והפרטים הם בעלי מבנה 

5  במקרה של טיפול בצמחים מעוצים המצב שונה.
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קטן, רבים יכולים לגדול על מטר מרובע אחד וגודלם הקטן מגביר את הסיכון שמבצעי 

לכלול  חייב  פולש עשבוני  לביעור של  כן טיפול השואף  על  "יפספסו" פרטים.  הטיפול 

טיפול ובדיקות חוזרות בכל מטר מרובע. בשל כך הערך דונם אחד אינו ערך נמוך מדי.  

ע-2 — אוכלוסיות בינוניות — אוכלוסיות המשתרעות על פני שטח שבין דונם ל-10 

דונם (0.1 עד 1 הקטר). השימוש בטיפול מכני בלבד עדיין סביר ומעשי, אך הוא מצריך 

השקעת זמן גדולה בהרבה בהשוואה לטיפול באוכלוסיות המוגבלות לדונם אחד (עד פי 

100 בהשוואה למקרה הקודם). ביעור האוכלוסיות הבינוניות עדיין מציאותי, אך בתנאי 

שיוקדשו לכך בדיקות מעקב לאורך תקופת זמן ארוכה די הצורך כדי לבדוק כל תא 

שטח. לכן, הבחנה בין אוכלוסיות 'קטנות' לאוכלוסיות 'בינוניות' נובעת בעיקר מעלות 

פעולות הטיפול. 

ע-3 — אוכלוסיות גדולות — אוכלוסיות המשתרעות על שטח גדול מ-10 דונם (1 

הקטר). במקרה זה, טיפול פיזי בלבד אינו נראה מציאותי, במיוחד אם שואפים לביעור 

האוכלוסייה. פגיעה משמעותית בכל הפרטים של אוכלוסיית עשבוני הפולש על פני 10 

דונם ויותר תוכל להיעשות רק בטיפול כימי6 (ריסוס) או בטיפול ביולוגי.7 ריסוס חומרים 

מקיפה  לפגיעה  היחידה  הדרך  להיות  עשוי  פולש  עשבוני  של  אוכלוסייה  על  כימיים 

בצמחים  גם  לפגיעה  יגרום  זה  מסוג  טיפול  כי  להדגיש  יש  אולם,  היעד.  באוכלוסיית 

פני  על  מקיף  כימי  טיפול  יישום  במקביל  החיים.  בעלי  ממיני  בחלק  ואף  המקומיים 

שטח שמעל 10 דונם ידרוש השקעה גדולה, בזמן ובכסף, וספק אם הגופים האחראים 

על ממשק בשטחים טבעיים יוכלו לשאתה. על כן מוצע להתייחס לאוכלוסיות של מיני 

אוכלוסיות  כאל  דונם,  מעשרה  גדולים  פני שטחים  על  פולשים המשתרעות  עשבוניים 

שבהן הטיפול צריך לשאוף למניעת המשך ההתפשטות במרחב על ידי טיפולים ממוקדים 

חוזרים בשולי האוכלוסיות בלבד.

כאמור, בחירת ערכי סף לדירוג קבוצות מלווה תמיד במידה של סובייקטיביות, ולכן 

ההבחנה בין שלוש הקטגוריות של גודל אוכלוסיות עשבוניים פולשים מהווה, במקרה 

זה, הצעה לדיון יותר מאשר קביעה סופית של קטגוריות. 

6  נזכיר כאן כי ריסוס קוטלי צמחים על מיני מעוצים יעיל הרבה פחות מאשר על עשבוניים, ולכן אפשרות 

 Donald של  המחקר  למשל  מעוצים.  של  גדולות  אוכלוסיות  נגד  טיפול  של  במקרה  הועלתה  לא  זאת 
Kirby-Smith & (1983) והמחקר של  Mc Dermott (1987) הראו כי ריסוס glyphosate על פרטים בוגרים 

של שיטה כחלחלה אינו פוגע באופן מספק בעץ פולש זה.
7  עד כה לא נערכו בישראל טיפולים ביולוגיים בצמחים פולשים.
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פירוט	גודלי	האוכלוסיות	של	צמחים	פולשים	 		4�3
שאותרו	במהלך	הסקר	הארצי

בטבלה מס' 4, להלן, מוצגות כל האוכלוסיות של מינים פולשים שאותרו במהלך המחקר. 

גודל כל אוכלוסייה מצוין בהתאם לקטגוריות המוצגת לעיל (4.1 ו-4.2).

טבלה	מס'	4:	אוכלוסיות	מינים	צמחים	פולשים	שאותרו	במהלך	הסקר

מס'	

האוכלוסייה

מס'	

האתר
סוג	האתרשם	האתר

מיני	צמחים	זרים	

באתר

גודל	

האוכלוסייה

מינים	מעוצים: ¯=אוכ׳ קטנה  °=אוכ׳ בינונית  ²=אוכ׳ גדולה  ¿=אוכ׳ גדולה מאוד  

(פירוט ב-4.1)

מינים	עשבוניים: �= אוכ׳ קטנה  �= אוכ׳ בינונית  �= אוכ׳ גדולה   (פירוט בסעיף 4.2)

11

גן לאומיחוף	השרון

²שיטה כחלחלה

�טיונית החולות21

�צלקנית נאכלת31

²נר-הלילה החופי41

52

שמורת טבענחל	פולג

�צלקנית נאכלת

°נר-הלילה החופי62

¿שיטה כחלחלה72

�טיונית החולות82

93

שמורת טבעחולות	ניצנים

¿שיטה כחלחלה

°קיקיון מצוי103

�טיונית החולות113

124
שטח פתוחחולות	יבנה

¿שיטה כחלחלה

�טיונית החולות134

145
גן לאומישפך	נחל	רובין

¿שיטה כחלחלה

�טיונית החולות155

¿שיטה כחלחלהשמורת טבעחולות	פלמחים166
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מס'	

האוכלוסייה

מס'	

האתר
סוג	האתרשם	האתר

מיני	צמחים	זרים	

באתר

גודל	

האוכלוסייה

מינים	מעוצים: ¯=אוכ׳ קטנה  °=אוכ׳ בינונית  ²=אוכ׳ גדולה  ¿=אוכ׳ גדולה מאוד  

(פירוט ב-4.1)

מינים	עשבוניים: �= אוכ׳ קטנה  �= אוכ׳ בינונית  �= אוכ׳ גדולה   (פירוט בסעיף 4.2)

²שיטה כחלחלהשמורת טבעחרובי	קיסריה177

188
שמורת טבעחולות	קדימה

²שיטה כחלחלה

°אקליפטוס המקור198

209
שמורת טבעמקווה	אודים

°שיטה כחלחלה

°קיקיון מצוי219

2210

שטח פתוחמאגר	נתיב

�לכיד הנחלים

¯שיטה כחלחלה2310

�ורבזינה זהובה2410

�צלקנית נאכלת2510

¯קיקיון מצוי2610

�יקינטון המים2710

¯לנטנה ססגוניתשמורת טבעתל	יצחק2811

2912
שמורת טבעבני	ציון

°שיטה כחלחלה

°קיקיון מצוי3012

3113

שטח פתוחנחל	אלכסנדר

�יקינטון המים

�חסת המים3213

�ורבזינה זהובה3313

�לכיד הנחלים3413

²קיקיון מצוי3513

�קייצת קנדית3613

�דטורה זקופת פרי3713

�אמברוסיה3813
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מס'	

האוכלוסייה

מס'	

האתר
סוג	האתרשם	האתר

מיני	צמחים	זרים	

באתר

גודל	

האוכלוסייה

מינים	מעוצים: ¯=אוכ׳ קטנה  °=אוכ׳ בינונית  ²=אוכ׳ גדולה  ¿=אוכ׳ גדולה מאוד  

(פירוט ב-4.1)

מינים	עשבוניים: �= אוכ׳ קטנה  �= אוכ׳ בינונית  �= אוכ׳ גדולה   (פירוט בסעיף 4.2)

3914

שטח פתוחנחל	לכיש

�לכיד הנחלים

¯שיטה כחלחלה4014

�סולנום זיתני4114

�קייצת קנדית4214

�חסת המים4314

4415
שמורת טבעביצת	פולג

²קיקיון מצוי

�לכיד הנחלים4515

¯לנטנה ססגוניתשמורת טבעאירוס	ארגמן4616

שיטה	מלבינה	4717

אשדוד
שמורת טבע

°אקליפטוס המקור

�טיונית החולות4817

4918

גן לאומינחל	ירקון

²קקיון מצוי

°שיטה כחלחלה5018

�חמציץ נטוי5118

²אזדרכת מצויה5218

5319
שמורת טבעבריכת	זמורות

¯שיטה כחלחלה

�לכיד הנחלים5419

²שיטה כחלחלהשמורת טבעעינות	גיבתון5520

�סולנום זיתנישטח פתוחעמק	איילון5621

5722

שטח פתוחקריית	ענבים

°שיטה עגולת-זרעים

°שיטה כחלחלה5822

¯שיטה דוקרנית5922

¯רוביניה בת שיטה6022
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מס'	

האוכלוסייה

מס'	

האתר
סוג	האתרשם	האתר

מיני	צמחים	זרים	

באתר

גודל	

האוכלוסייה

מינים	מעוצים: ¯=אוכ׳ קטנה  °=אוכ׳ בינונית  ²=אוכ׳ גדולה  ¿=אוכ׳ גדולה מאוד  

(פירוט ב-4.1)
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6123

שמורת טבענחל	שורק

²שיטה כחלחלה

²קיקיון מצוי6223

�דטורה זקופת פרי6323

°טבק השיח6423

6524

גן לאומיהרי	יהודה

¿שיטה כחלחלה

²שיטה עגולת-זרעים 6624

°אקליפטוס המקור6724

¯פלפלון בכות6824

¯מכנף נאה6924

7025

שמורת טבענחל	חלילים

¿אילנתה בלוטית

¯שיטה כחלחלה7125

¯טבק השיח7225

�סולנום זיתני7325

¯שיטה כחלחלהשמורת טבעאחו	בנימינה7426

7527

שמורת טבעלימן

�חמציץ נטוי

°שיטה כחלחלה7627

¯שיטת המשוכות7727

¯אקליפטוס המקור7827
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°קיקיון מצוי8028

�זיף-נוצה חבוי8128

�לכיד הנחלים8228

¯פרקינסוניה שיכנית8328

¯אזדרכת מצויה8428

¯טבק השיח8528

¯שיטה כחלחלה8628

8729

שמורת טבעעין	נימפית

°אזדרכת מצויה

¯שיטה כחלחלה8829

²קיקיון מצוי8929

¯פלפלון דמוי אלה9029

9129
פלפלון דמוי אלת 

המסטיק
¯

�זיף-נוצה חבוי9229

�לכיד הנחלים9329

9430
שמורת טבעחולות	המפרץ

¿שיטה כחלחלה

�טיונית החולות9530
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9631

שמורת טבעשפך	הנעמן

²נר-הלילה החופי

�צלקנית נאכלת9731

�טיונית החולות9831

°שיטה כחלחלה9931

�חמציץ נטוי10031

�יקינטון המים10131

¯וושינגטוניה חסונה10231

¯אילנתה בלוטיתשמורת טבעעין	אפק10332

�צלקנית נאכלתגן לאומיאכזיב10433

�יקינטון המיםשטח פתוחנחל	הנעמן10534

¯אקליפטוס המקורשמורת טבענחל	יבנאל10635

¯שיטת ויקטוריהיער קק"ליער	לוי	אשכול10736

10837

שמורת טבענחל	תבור

²אקליפטוס המקור

¯פרקינסוניה שיכנית10937

¯שיטת המשוכות11037

°קיקיון מצוי11137

�לכיד הנחלים11237

°פרקינסוניה שיכניתשמורת טבענחל	יששכר11338

11439

שמורת טבעהר	תבור

¯שיטה כחלחלה

¯אזדרכת מצויה11539

¯אילנתה בלוטית11639

°פרקינסוניה שיכניתשמורת טבעארבל11740
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האוכלוסייה

מס'	

האתר
סוג	האתרשם	האתר

מיני	צמחים	זרים	

באתר

גודל	

האוכלוסייה

מינים	מעוצים: ¯=אוכ׳ קטנה  °=אוכ׳ בינונית  ²=אוכ׳ גדולה  ¿=אוכ׳ גדולה מאוד  

(פירוט ב-4.1)

מינים	עשבוניים: �= אוכ׳ קטנה  �= אוכ׳ בינונית  �= אוכ׳ גדולה   (פירוט בסעיף 4.2)

11841
שמורת טבעשפך	נחל	עמוד

¯שיטה כחלחלה

²קיקיון מצוי11941

12042

גן לאומיבית	ירח

°לנטנה ססגונית

¯שיטת המשוכות12142

¯אזדרכת מצויה12242

12343

שמורת טבעבטיחה

²שיטה כחלחלה

°פרקינסוניה שיכנית12443

�לכיד הנחלים12543

²קיקיון מצוישמורת טבענחל	יהודיה12644

12745

שמורת טבעתל	דן

²אקליפטוס המקור

²שיטה כחלחלה12845

°צפצפה מכסיפה12945

13046

שמורת טבעבניאס

²צפצפה מכסיפה

¯אזדרכת מצויה13146

²קיקיון מצוי13246

�זיף-נוצה חבוי13346
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13447

שמורת טבעשמורת	החולה

פיטולקה 

אמריקנית
�

�זיף-נוצה חבוי13547

�לכיד הנחלים13647

²קיקיון מצוי13747

°שיטה כחלחלה13847

°אזדרכת מצויה13947

�דטורה זקופת פרי14047

תעלת	יסוד	14148

המעלה
שטח פתוח

�יקינטון המים

�חסת המים14248

14349

שטח קק"לאגמון	החולה

�חסת המים

�גומא ריחני14449

14549
גומא ]שם עברי 

טרם נקבע[
�

�אסתר מרצעני14649

�קייצת קנדית14749

14849
פיטולקה 

אמריקנית
�

¯שיטה כחלחלהשמורת טבענחל	דישון14950

²אורן ירושליםשמורת טבעסחלבים	מנרה15051

15152

שמורת טבעעין	בדולח

�זיף-נוצה חבוי

¯אזדרכת מצויה15252

°קיקיון מצוי15352
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15453
שמורת טבעעין	תאו

¯קיקיון מצוי

�קייצת קנדית15553

°שיטה כחלחלהשמורת טבענחל	עינן15654

15755
עין	נבוריה	—	

יער	ביריה
�אלף-העלה אקווטישטח קק"ל

15856
גאון	הירדן	—	

חמדיה
שמורת טבע

°שיטה כחלחלה

°פרקינסוניה שיכנית15956

¯ינבוט המסקיטו16056

16157
חורשת	זקום	

מעוז	חיים
¯שיטה כחלחלהשמורת טבע

¯שיטת המשוכותשמורת טבעאבוקה16258

°שיטה כחלחלהשטח פתוחעין	צמד16359

16460
שמורת טבעתל	סהרון

°שיטת המשוכות

¯פלפלון דמוי אלה16560

16661

שמורת טבעעין	יהודה

°פלפלון דמוי אלה

¯אזדרכת מצויה16761

�קייצת קנדית16861

¯שיטת המשוכות16961

²אורן ירושליםשמורת טבעהגלבוע17062

17163

גן לאומיציפורי

²אילנתה בלוטית

°שיטה כחלחלה17263

²קיקיון מצוי17363

�סולנום זיתני17463
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�טיונית החולותגן לאומיחוף	קיסריה17564

17665
גן לאומיהר	הכרמל

°אזדרכת מצויה

°אילנתה בלוטית17765

17866
חוף	מעגן	

מיכאל
שמורת טבע

�טיונית החולות

�צלקנית נאכלת17966

�נר-הלילה החופי18066

�זיף-נוצה חבוישמורת טבעברכת	תמסח18167

18268
שמורת טבעהר	חורשן

²אורן ירושלים

²אורן ברוטיה18368

�ורבזינה זהובהשמורת טבעחולות	עגור18469

18570
שמורת טבעהר	הנגב

¯שיטת עלי הערבה

¯שיטה עגולת-זרעים18670

18771

שמורת טבעעין	גדי

°פיקוס קדוש

¯פיקוס השדרות18871

²פיקוס בנגלי18971

¯וושינגטוניה חסונה19071

¯לנטנה ססגונית19171

¯שיטת עלי הערבה19271

19372

מצוק	

ההעתקים
שמורת טבע

�דטורה זקופת פרי

�זיף-נוצה חבוי19472

¯קיקיון מצוי19572

¯טבק השיח19672
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מזרח	לשמורת	19773

הטבע	להב	

צפון

שטח פתוח

¯שיטה מחטנית

¯שיטת ויקטוריה19873

19974
שטח פתוחנחל	אוג

¯טבק השיח

�דטורה זקופת פרי20074

גדה	מערבית	20175

של	נחל	שובל
שטח פתוח

°שיטת ויקטוריה

°שיטת עלי הערבה20275

20376
שפך	נחל	

צאלים
�מלוח ספוגישטח פתוח

20477
צפון	לשמורת	

חולות	עגור
�ורבזינה זהובהשטח פתוח

20578

שמורת טבענחל	בשור

¯ינבוט המסקיטו

²טבק השיח20678

°קיקיון מצוי20778

�ורבזינה זהובה20878

²טבק השיחשטח פתוחגדות	נחל	סכר20979

¯שיטת עלי הערבהשמורת טבעדקל	הדום21080

¯ינבוט המסקיטושמורת טבעיוטבתה21181

21282
לימן	קק"ל	

אילת
¯שיטת עלי הערבהיער קק"ל

21383
שטח	מצפון	

לחי-בר	אילת
¯שיטת עלי הערבהשטח פתוח
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5�	הגדרת	רמות	האיום	האקולוגי	של	
הצמחים	הפולשים	בישראל

הצעת	סולם	להערכת	רמת	האיום	האקולוגי	של	 	5�1
הצמחים	הפולשים	בישראל

הצורך	בהערכת	רמת	האיום	של	צמח	פולש	על	המערכת	 	5�1�1
האקולוגית	של	אזור	נתון

הערכת רמת האיום האקולוגי של צמחים פולשים היא צעד הכרחי לקראת יישום של 

וכל הצמחים  נגועים באוכלוסיות מיני צמחים פולשים. היות  ממשק שטחים טבעיים 

למערכות האקולוגיות המקומיות,  אינם מהווים אותה סכנה  באזור מסוים  הפולשים 

נדרשת הבחנה בין המינים המהווים איום אקולוגי משמעותי לעומת המינים המהווים 

איום מתון יותר. הבחנה זו מאפשרת למקבל ההחלטות לדעת באלו מינים יש להתמקד 

 ,(3 ומס'   2 מס'  (טבלאות  זר  צמח  הפלישה של  בין שלבי  ראשונה. ההבחנה  בעדיפות 

אינה משקפת בהכרח את רמת האיום שהצמחים הזרים מהווים למערכת האקולוגית. 

השונות  הפלישה  רמות  שלוש  זמן:  לאורך  קבועות  אינן  אלו  שהגדרות  מכיוון  זאת 

של  שונים  התקדמות  שלבי  בין  להבחין  מאפשרות   (Casual, Naturalized, Invasive)

תהליך הפלישה של מין צמח זר באזור גיאוגרפי נתון ובזמן נתון בלבד. נזכיר כי צמח 

לאחר   'invasive' המוגדר  לשלב  לעבור  יכול   'naturalized' המוגדר  פלישה  בשלב  זר 

 Pyšek)	(׳Minimum Residence Timeהמכונה ׳) תקופת נוכחות של כמה עשרות שנים

למשל,  כך,   .(& Jarosík, 2005; Richardson & Pyšek, 2006; Rejmanek et al., 2005

 'naturalized' נכחה באיי גלפגוס כ-30 שנה כצמח זר	(Lantana camara) לנטנה ססגונית

 .(Soria et al., 2002) 70-בתחילת שנות ה 'invasive' לפני שהתחילה לפלוש והפכה לצמח

הוגדר כספונטני   (Parkinsonia aculeata) פרקינסוניה שיכנית  לדוגמה, העץ  בישראל, 

 ,'invasive' ,והתגלה כפולש (Sawer, 1922) 20-למחצה על ידי הבריטים בתחילת שנות ה

בסיס  לשמש  יכול  אינו  הפלישה  על-כן שלב   .(2005 (שמידע,  ה-70  שנות  בתחילת  רק 

המוגדרים  הצמחים  של  הקטגוריה  כי  גם  לציין  יש  האקולוגי.  האיום  רמת  להגדרת 

'invasive' כוללת מגוון משמעותי של מינים אשר אינם מהווים כלל איום ואינם יוצרים 

בעיות למערכות האקולוגיות המקומיות. לכן יש צורך בהבחנה בין 'שלב פלישה' ל'רמת 

איום אקולוגי' של צמח זר.
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קדימויות  סדר  הגדרת  היא  זו  עבודה  של  המטרות  אחת  כי  לזכור  יש  לכך,  נוסף 

לטיפול של אוכלוסיות צמחים פולשים בישראל. כפי שיוסבר ויפורט בפרק 6, הגדרת 

סדר הקדימויות היא פונקציה של גודל האוכלוסיות וגם של רמת האיום האקולוגי של 

הצמח המרכיב את האוכלוסיות. לכן נדרשת הגדרה ברורה של רמות האיום האקולוגי 

שמעמידים מיני הצמחים הזרים השונים הקיימים בישראל.

האזורים  בכל  אקולוגי  איום  אותו  מעמיד  אינו  פולש  צמח  ומין  היות  זאת,  עם 

שבהם הוא נוכח, נדרשת קביעת רמת האיום האקולוגי של הצמחים הפולשים בישראל 

בפרט. למשל, לנטנה ססגונית (Lantana camara), הנכללת ברשימת 100 האורגניזמים 

ברור  איום  להיום,  נכון  מהווה,  אינה   ,(Lowe et al., 2004) בעולם  ביותר  הפולשים 

מסיבות  הנראה  ככל  ישראל,  של  תיכוני  הים  באזור  האקולוגיות  המערכות  על  ומידי 

מוכר  ואינו  כמעט  אשר   ,(Acacia victoriae) ויקטוריה  שיטת  העץ  מנגד,  אקלימיות.8 

כיום ברחבי העולם כמין צמח פולש, מראה סימנים של דפוס התפשטות מהירה בצפון 

הנגב, ולכן סביר לחשוש כי פוטנציאל הפלישה שלו גבוה מאוד. בשל כך, בכל מדינה 

ואזור נדרשת הערכת הסיכון הנובע מהצמחים הזרים הקיימים במרחב הנדון; הערכה 

זו הכרחית לצורך גיבוש תכניות ממשק יעילות בשטחים הנגועים. הערכת רמת האיום, 

בפני  תחום  היא   'Weed Risk Assessment' באנגלית  המכונה  האקולוגי,  'הסיכון'  או 

עצמו באקולוגיה של הפלישות הביולוגיות. מספר מחקרים כבר קבעו את רמת האיום 

 ,(Groves et al., 2001) האקולוגי של צמחים פולשים באזורים ספציפיים, כגון אוסטרליה

 .(Daehler et al., 2004) והוואי (Randall et al., 2001) קליפורניה

עקרונות	בניית	סולם	הערכת	האיום	האקולוגי	של	צמחים	זרים	 		5�1�2
פולשים	בישראל

קביעת סולם הערכה לרמות איום אקולוגי שונות לצמחים פולשים היא תרגיל מורכב 

בשל ריבוי המשתנים שמובאים בחשבון. בניסיונם לעשות כן למיני הצמחים הפולשים 

במדינת קליפורניה, Benton ,Randall ו-Morse (2001) הגיעו למסקנה כי יש להתייחס 

לפרמטרים המשתייכים לארבעה תחומים מרכזים: (1) השפעה על המינים המקומיים; 

ותדירות,  מרחבית  פריסה   (3) הפצתם;  ויכולת  הצמחים  של  הביולוגיות  התכונות   (2)

ו-(4) זמינות וקיום דרכי טיפול וממשק.

בניית סולם הערכה לרמות איום של הצמחים הפולשים בישראל תוך התייחסות 

מפורטת לכל ההיבטים הרלוונטיים בכל אחד מארבעת תחומים אלו היא משימה למחקר 

8  אולם ככל הנראה ללנטנה ססגונית פוטנציאל פלישה גבוה יותר בנאות מדבר בשל תנאי הלחות.
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נפרד. במסגרת המחקר הנוכחי מוצע להגדיר מספר מצומצם של רמות איום אשר יחושבו 

של  הערכה  סולם  גיבוש  מטרת  בהמשך.  המפורטים  בלבד  פרמטרים  שלושה  על-סמך 

רמות איום אקולוגי שמעמידים הצמחים הפולשים בישראל, היא לאפשר מיון ראשון, 

מהיר ועם מינימום משתנים, כדי להשיג הבחנה בסיסית בין המינים השונים. מחקרים 

עתידיים ישלימו את ההגדרה של הרמות השונות על ידי התייחסות לפרמטרים רבים 

יותר.

איום  רמות  בין  להבחין  כדי  אליהן  להתייחס  שמוצע  הבסיסיות  התכונות  שלוש 

שונות:

ישיר,  באופן  המקומיים  המינים	 של	 נביטתם	 את	 למנוע	 הפולש	 הצמח	 יכולת	  .1

באמצעות	שחרור	חומרים	כימיים הפוגעים במינים המקומיים. תופעה זו  כלומר 

מכונה אללופטיה ('allelopathy'); או היכולת לשנות באופן משמעותי את האופי של 

אחד או כמה מהרכיבים הפיזיים של הסביבה, כגון רמת ה-pH, או שיעור החמצן 

בסביבה אקווטית.

ההנחה הבסיסית להבאתו בחשבון של משתנה זה היא כי צמח פולש בעל התכונה   

המתוארת לעיל יגרום נזק רב יותר למינים המקומיים מאשר צמח פולש אשר אינו 

בעל תכונות אללופטיות. 

יכולת	הצמח לחדור	לשטחים	טבעיים	אשר	לא	הופרעו. תכונה זו חשובה מאחר   .2

בשטח  הפרעות  של  פונקציה  הוא  הפולשים  מהצמחים  חלק  של  התפוצה  שדפוס 

והם נעדרים מחוץ לשטחים המופרים. לעומת זאת, ישנם מינים פולשים המסוגלים 

לחדור אל תוך שטחים טבעיים לא מופרים כגון שמורות טבע. ההתייחסות למונח 

כל  כמעט  כי  לטעון  וניתן  היות  דוגמאות  ומספר  קצר  הסבר  מצריכה  "הפרעה" 

שטח בארץ עבר או עובר הפרעה מסוג כלשהו. 'הפרעה' מוגדרת כשיבוש תפקודי 

המערכת האקולוגית על ידי האדם בפעולות הפוגעות ביציבות המערכת האקולוגית. 

על כן, הצפה בנחל אכזב בנגב אינה 'הפרעה' אלא אירוע טבעי לחלוטין. בהקשר זה 

מיקומה של האש במערכת האקולוגית מורכב ונתון לוויכוח: אש היא תופעה טבעית 

מצד אחד, אך מצד שני תדירותה בנוף הים תיכוני היא פונקציה של פעילות האדם. 

לאש  נתייחס  תיכונית,  הים  האקולוגית  במערכת  זו  תופעה  ייחודיות  בשל  אולם, 

כמרכיב טבעי ולא כהפרעה, כגון שפיכת מי ביוב (גם מטוהרים) בנחלים (כגון נחל 

אוג, נחל שורק), צדי דרכים, אתרי פסולת, הרס צמחיית גדות נחלים ושולי שדות 

חקלאיים. 



505151

הפרמטר האחרון הוא יכולת	הצמח	ליצור	יחידות	בעלות	מבנה	צפוף בשל ריבוי    .3

הצמחים  השפעת  של  הערכה  בכל  מרכזי  זה  פרמטר  במרחב.  הפולש  הצמח  פרטי 

דוחקת  זו  תכונה  כידוע   .(Daehler et al., 2004) המקומיים  המינים  על  הפולשים 

באופן חד את המינים המקומיים מאחר שגישתם לאור חסומה וחלק מהמשאבים 

המקומיים החיוניים להם, כגון מי הקרקע וחומרים מזינים, נצרכים על ידי הפולשים. 

פרמטר זה, 'הרכבת יחידות צפופות', יכול להיות בעייתי באזור הצחיח שבו כיסוי 

הצומח אינו סגור בשל מאזן המים השלילי כל חודשי השנה. לכן דרושה הבהרה 

והתאמה של פרמטר זה כדי ששילובו יהיה ישים גם באזור הצחיח של ישראל: מחוץ 

לאזור הים תיכוני תיבדק יכולת הצמח ליצור כיסוי בעל צפיפות הזהה לצפיפות של 

המינים המקומיים. לכן הפרמטר השלישי תקף גם לצמח פולש המרכיב, בנגב, או 

בבקעת ים המלח, אוכלוסיות דומות לאוכלוסיות של המינים המקומיים (ההשוואה 

פרטיהם.  צפיפות  מבחינת  בלבד)  גידול  צורת  לאותה  השייכים  צמחים  בין  היא 

בפועל, עובדה זו תאפשר לשער כי נוכחות הצמח הפולש גורמת לתחרות משמעותית 

עם המינים המקומיים בניצול מי הקרקע.

על פי שלושת הפרמטרים שתוארו לעיל ניתן להבחין בין שמונה 'מקרים' אפשריים של 

רמת איום כמוצג בטבלה מס' 5.

טבלה	מס'	5:	רמות	איום	אפשריות	לפי	שלושת	הפרמטרים	שנקבעו

מקרים	

אפשריים	

יכולת	

אללופטית

יכולת	לחדור	לשטחים	

טבעיים

יכולת	ליצור	יחידות	

צפופות

1–––

2+––

3–+–

4++–

5––+

6+–+

7–++

8+++
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בעוד שברור כי 'מקרים' מס' 1 ומס' 8 מהווים את שני הקצוות של סולם הערכת האיום 

על  נעשה  זה  דירוג  בין	שאר	הרמות.  דירוג	 ובעיקר  ברורה  הבחנה  נדרשת  האקולוגי, 

בסיס ההנחות הבסיסיות המפורטות להלן:

צמח פולש בעל תכונות אללופטיות מהווה איום גדול יותר מאשר צמח פולש ללא   (1)

תכונות אלו;

צמח פולש בעל יכולת לחדור לשטחים טבעיים לא מופרים מהווה איום גדול יותר    (2)

מאשר צמח פולש שאינו בעל יכולת חדירה לשטחים טבעיים לא מופרים;

צמח פולש בעל יכולת ליצור יחידות צפופת מהווה איום גדול יותר מאשר צמח פולש    (3)

שאינו יוצר יחידות צפופות;

ההערכה היא כי יכולת החדירה לשטחים טבעיים לא מופרים מעמידה איום גדול    (4)

יותר למערכות האקולוגיות מאשר נשיאת תכונות אללופטיות. כלומר, צמח פולש 

קטן  איום  מעמיד  מופרים  לשטחים  מוגבלת  תפוצתו  אללופטית אשר  יכולת  בעל 

המסוגל  אללופטיות  תכונות  נטול  פולש  צמח  מאשר  האקולוגית  למערכת  יותר 

לחדור לשטחים טבעיים. הסיבה הראשית לקביעה זו היא כי קל יותר יהיה לטפל 

בפרטים אחדים הנמצאים בשטח מוגבל ומוגדר (השטח המופר), אפילו אם הם בעלי 

יכולת אללופטית, מאשר לטפל במינים ללא תכונות אללופטיות אשר חדרו והתפזרו 

בשטחים טבעיים; 

הנחה בסיסית נוספת היא כי היכולת של צמח פולש ליצור יחידות צפופות מעמידה    (5)

את האיום האקולוגי הגדול ביותר למערכות האקולוגיות, גם אם התפוצה של צמח 

זה מוגבלת רק לשטחים מופרים. נקודה זו חשובה כי עיקר הפגיעה של הצמחים 

גידולם.  מבתי  המקומיים  המינים  של  הדחיקה  מתופעת  נובעת  בעולם  הפולשים 

תופעה זו מתרחשת כאשר נוצרות אוכלוסיות צפופות, כלומר רבות-פרטים, על פני 

שטח מוגבל. חשוב לציין כי על פי הנחה זו האיום של מין צמח פולש בשטח טבעי 

לא מופר מבלי ליצור יחידות צפופות, קטן יותר מאשר האיום האקולוגי שמעמיד 

מין צמח פולש, בעל פריסה מוגבלת לשטחים מופרים, אך כזה היוצר יחידות רבות-

פרטים המרכיבות מבנים צפופים. לכאורה ניתן היה להגיע לדירוג הפוך ולחשוב כי 

עדיף שטח מופר נגוע על ידי צמח היוצר מבנה צפוף על פני שטח טבעי שאליו חדרו 

פרטים מפוזרים של צמח פולש, וזאת על פי הטענה כי שטח מופר נגוע מאוד איבד 

את כל ערכו מבחינת שמירת טבע. אלא שטענה זו לא נכונה ולא מתאימה למציאות 

הישראלית משלוש סיבות:
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בישראל קיימים שטחים מופרים רבים, ובדרגות הפרעה שונות. לכן הגישה שלפיה    (1)

זר אינו בעל ערך עלולה להביא  שטח מופר שבו קיימת פלישה מסיבית של צמח 

"להפסד" שטחים ובתי גידול איכותיים רבים מדי ביחס לגודל המדינה; 

אם צמח זר הפולש לשטח מופר יכול ליצור יחידה צפופה, ניתן להסיק כי יכולת    (2)

הפלישה של אותו צמח היא גבוהה. זאת היות והגורמים המונעים את התפרצות 

(למשל אקלים, קרקע), או  האוכלוסייה של אותו צמח, כגון התנאים הא-ביוטים 

התכונות הביולוגיות של הצמח (למשל משך תקופת תרדמת הזרעים) אינן משפיעים. 

על כן  ניתן לקבוע כי רמת האיום האקולוגי של אותו מין צמח גבוהה יותר מאשר 

זו של מין צמח זר אשר אינו מסוגל ליצור מוקדים צפופים בכל תנאי בית גידול; 

בראייה כוללת של ניהול ושמירת משאבי טבע, חשוב לזכור כי חלק ניכר מהשטחים    (3)

המוגדרים ׳מופרים׳ ניתנים לשיקום, ולכן ערכם נשמר גם כאשר הם נגועים בצמחים 

פולשים. לדוגמה, גדות נחלים רבים בישראל הן בתי גידול מופרים בשל הרס כיסוי 

הצומח הטבעי. בעקבות הסרת כיסוי הצומח הטבעי פלשו מיני צמחים רבים לגדות 

נחלים. עם זאת, שיקום בית הגידול של גדות נחלים רלוונטי, אפשרי ודרוש על מנת 

לשמור על מגוון המינים.

חישוב	שיטתי	של	ערך	האיום	האקולוגי	באמצעות	מקדמים	כמותיים

לעיל,  שהוצגו  הפרמטרים  לשלושת  בהתאם  האקולוגי  האיום  רמות  בין  להבדיל  כדי 

מוצע, בשלב ראשון, לבצע חישוב כמותי שיטתי של ערך האיום בעזרת שלושה מקדמים 

שתוארו  הבסיסיות  ולהנחות  לעקרונות  בהתאם  נעשתה  המקדמים  בחירת  כמותיים. 

והוסברו לעיל. נוסף לכך, בחירת המקדמים מאפשרת חישוב של תכונות משולבות: למשל, 

הכמותיים  הערכים  טבעיים.  לשטחים  לחדור  שמסוגל  אללופטיות  תכונות  בעל  צמח 

נבחרו כך שחישובים של שילובים שונים לא נותנים ערכים זהים. 

'3' ניתן למיני צמחים זרים בעלי יכולת אללופטית או יכולת להביא שינוי  מקדם 

במאפיינים פיזיים בסיסיים של הסביבה. מקדם '7' ניתן למיני צמחים זרים בעלי יכולת 

זרים המסוגלים  למיני צמחים  ניתן   '13' מופרים. מקדם  לא  לחדור לשטחים טבעיים 

ליצור יחידות בעלות מבנה צפוף.

(טבלה  שונות  איום  רמות  שמונה  בין  להבדיל  ניתן  אלו  מקדמים  שלושת  בעזרת 

בשלב	שני, וכדי לאפשר התייחסות והשוואות נוחות בין רמות האיום, מוצע  מס' 6). 

לדרג את רמות האיום מ-"1" עד "8" בהתאם לערכי האיום שהתקבלו בחישוב המקדמים 

שהוצגו לעיל.
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לפיכך, "רמה 1" מהווה את האיום האקולוגי הנמוך ביותר היות והוא מצביע על 

מיני צמחים אשר ערך האיום האקולוגי שלהם שווה ל-"0"; כמו כן "רמה 8" מהווה את 

רמת האיום האקולוגי הגבוהה ביותר מאחר שהוא מצביע על מיני צמחים אשר חישוב 

ערך האיום שלהם שווה "23". הסבר מפורט על כל רמת איום ודוגמאות מובאים בהמשך 

סעיף זה. הקשר בין 'ערך רמות האיום האקולוגי' ל'רמות האיום האקולוגי' מוצג בטבלה 

מס' 6.

טבלה	מס'	6:	חישוב	רמות	האיום	האקולוגי	השונות	של	הצמחים	הפולשים

חישוב	ערך	

האיום

יכולת	

אללופטית

מקדם	=	3

יכולת	לחדור	

לשטחים	טבעיים

מקדם	=	7

יכולת	ליצור	

יחידות	צפופות

מקדם	=	13

רמת	האיום	

האקולוגי

0–––1

3+––2

7–+–3

10++–4

13––+5

16+–+6

20–++7

23+++8

רמת	איום	1: צמחים פולשים ללא תכונות אללופטיות או יכולת לשנות את התנאים 

הפיזיים של הסביבה, אשר אינם מסוגלים לפלוש לשטחים טבעיים לא מופרים, ואשר 

אינם יוצרים יחידות צפופות (חישוב ערך האיום = 0). ברמה זו האיום האקולוגי לפי 

שעה נחשב מינימלי.

בת-שיטה  ורוביניה   (5 מס'  (תמונה   (Acacia paradoxa) דוקרנית  שיטה  לדוגמה: 

(Robinia pseudoacacia) (תמונה מס' 6).

למרות ששני מינים אלו פולשים בשטחים טבעיים במדינות אחרות — שיטה דוקרנית 

בדרום אפריקה ורוביניה בת-שיטה במערב אירופה — מינים אלו אינם מהווים איום 

אקולוגי מידי בישראל.
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תמונה מס' 5: 

שיטה דוקרנית. 

מין זה של שיטה 

בא מאוסטרליה. 

הוא אחד המינים 

הראשונים של 

הסוג שיטה 

שהופץ בעולם. 

כיום שיח זה 

פולש בדרום 

אפריקה 

 Richardson,)

.(pers. com.

תמונה מס' 6: רוביניה בת שיטה. צולם בהרי ירושלים, ליד כביש. מין זה הובא ממזרח 

ארצות הברית לאירופה בשנים הראשונות של המאה ה-19. 
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אפריקה  בדרום  באירופה,  ביותר  הפולשים  העצים  אחד  היא  שיטה  בת  רוביניה 

את  הדוחק  סגור  כיסוי  שיעור  בעלות  יחידות  יוצר  העץ  אלו  במדינות  ובאוסטרליה. 

המקומיים (תמונה מס' 7).

תמונה מס' 7: רוביניה בת שיטה במרכז צרפת.   

רמת	איום	2: רמת איום זו מאפיינת את הצמחים הפולשים בעלי תכונות אללופטיות 

לפלוש  מסוגלים  שאינם  כאלה  הסביבה,  של  הפיזיים  התנאים  את  לשנות  יכולת  או 

לשטחים טבעיים לא מופרים  ואשר אינם יוצרים יחידות צפופות (חישוב ערך האיום = 

3). במקרה זה האיום האקולוגי קיים באופן נקודתי בלבד.

ופיטולקה אמריקנית   (8 מס'  (תמונה   (Lantana camara) לנטנה ססגונית  דוגמה: 

(Phytolacca americana) (תמונה מס' 9).
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תמונה מס' 8: תת-כיסוי של שיחים של לנטנה ססגונית בשמורת אירוס הארגמן. 

 International-לנטנה ססגונית משמשת בישראל צמח נוי בגינות. מין זה מוגדר על ידי ה

Union for the Conservation of Nature (IUCN) כאחד ממאה האורגניזמים הפולשים 

ביותר בעולם (Lowe et al., 2004). באזור הים תיכוני של ישראל, מין זה פולש רק בבתי 

גידול לחים ונצפה במהלך הסקר במקומות שבהם יש הספקה מלאכותית של מים בשל 

לכן,   .(2005 דופור-דרור,  (ראה  אירוס הארגמן  בשולי שמורת  פעילות חקלאית, למשל 

אולם  נמוכה.  אקולוגי  איום  רמת  בעל  עדיין  זה  מין  ישראל,  של  תיכוני  הים  באזור 

 Soria et al., 2002;) כ-40 שנה  ללנטנה ססגונית תקופת התאקלמות של  כי  לזכור  יש 

Tye, 2001). לעומת זאת, הימצאותם של כמה פרטים של לנטנה ססגונית בנאות מדבר, 

כגון עין גדי, מעלה את השאלה הנוגעת ליכולת חדירתו והתבססותו באזור הצחיח ליד 

מעיינות. ייתכן שבעתיד תידרש הבחנה, עבור אותו מין צמח, בין רמת האיום שלו באזור 

הים תיכוני לבין רמת האיום באזור הצחיח.



5757

תמונה מס' 9: פיטולקה אמריקנית בשמורת החולה. מין צמח זה, אשר בא מצפון אמריקה, 

.(Kim et al., 2007) הוא בעל תכונות אללופטיות מובהקות

תכונות  בעלי  אינם  אשר  הפולשים  הצמחים  את  מאפיינת  זו  רמה   :3 איום	 רמת	

לפלוש  שמסוגלים  הסביבה,  של  הפיזיים  התנאים  את  לשנות  יכולת  או  אללופטיות 

לשטחים טבעיים לא מופרים, אך מבלי ליצור יחידות צפופות (חישוב ערך האיום = 7). 

במקרה זה, האיום משמעותי יותר בכך שמינים מרמה זו יכולים להתחיל להוות עקה, 

בתחרותם על המשאבים, על מינים מקומיים בבית גידולם הטבעי. אולם, האיום עדיין 

מבוקר מאחר שהוא מתבטא ברמה של הפרטים ולא של האוכלוסיות.

חסונה  וושינגטוניה   (10 מס'  (תמונה   (Atriplex holocarpa) ספוגי  מלוח  דוגמה: 

(Washingtonia robusta) (תמונה מס' 11). 

מלוח ספוגי הינו עשב חד-שנתי אשר הובא מאוסטרליה כדי לשמש בישראל צמח 

מספוא. הצמח התחיל לפלוש לשטחים טבעיים ומצוי כיום באזור באר שבע וכן בבקעת 

ים המלח.
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תמונה 

מס' 10: 

מלוח ספוגי, 

צולם 

בבקעת 

ים המלח.

תמונה 

מס' 11: 

וושינגטוניה 

חסונה 

בשמורת 

עין גדי.
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רמת	איום	4:	רמה זו מאפיינת את הצמחים הפולשים המשלבים שתי תכונות: יכולת 

אללופטית או יכולת לשנות את התנאים הפיזיים של הסביבה, ויכולת לפלוש לשטחים 

טבעיים לא מופרים. אולם מינים מרמת איום זו אינם יוצרים יחידות צפופות (חישוב 

ערך האיום = 7 + 3 = 10). 

מוכר  זה  צמח   .(12 מס'  (תמונה   (Solanum eleagnifolium) זיתני  סולנום  דוגמה: 

בשדות חקלאיים, אך הוא חודר גם לשטחים פתוחים בישראל. מחקרים הראו תכונות 

אללופטיות על מיני צמחים אחרים.

תמונה מס’ 12: סולנום זיתני בשמורת נחל חלילים.

רמת	איום	5:	מאפיינת צמחים אשר מסוגלים ליצור יחידות צפופות, אך לא בשטחים 

טבעיים וללא תכונות אללופטיות או יכולת לשנות את התנאים הפיזיים של הסביבה 

מגוון  טבעיים,  שטחים  אינם  הנגועים  השטחים  אם  גם   .(13  = האיום  ערך  (חישוב 
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המינים המקומיים צונח עקב דחיקתם כתוצאה מהיווצרות מבנה צפוף. אולם היעדרות 

אללופטיה מצד המין הפולש עשויה לאפשר שיקום קל יחסית אם מדללים או מסירים 

את הכיסוי של הצמח הפולש.

מצוי  וקיקיון   (13 מס’  (תמונה   (Datura stramonium) זקופת-פרי  דטורה  דוגמה: 

(Ricinus communis) (תמונה מס’ 14). 

תמונה מס' 13: דטורה זקופת-פרי. צמח זה יוצר יחידות צפופות לאורך צידי דרכים או 

ערוצי נחלים שבהם קיימות הפרעות כתוצאה מהתערבות האדם. עם זאת, מין זה לא 

נצפה בישראל בבתי גידול לא מופרים.
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יכולת  או  בעלי תכונות אללופטיות  פולשים  זו מאפיינת צמחים  רמה  	:6 איום	 רמת	

לא  אך  צפופות,  יחידות  ליצור  והמסוגלים  של הסביבה,  הפיזיים  התנאים  לשנות את 

בשטחים טבעיים (חישוב ערך האיום = 13 + 3 = 16). במקרה זה הפגיעה במגוון המינים 

המקומי גדולה יותר מאשר ברמה הקודמת (13) ונוסף לכך, השיקום של השטח הנגוע, 

אם יתבצע, צפוי להיות קשה יותר. זאת,  עקב השפעת החומרים הכימיים המשוחררים 

על ידי הפרטים הפולשים, או כתוצאה משינוי אופי התנאים הפיזיים המקומיים. רמת 

איום זו היא השלישית בחומרתה.

דוגמה: אזדרכת מצויה (Melia azedarach) (תמונה מס' 15). צמח זה יוצר לעיתים 

כבעל  ידוע  גם  זה  מין  הפרעות.  היו  או בשטחים שבהם  דרכים  בצדי  צפופות  יחידות 

יכולת אללופטית משמעותית על הסובבים אותו (מחקרים אף הראו כי ניתן להשתמש בו 

בשדות אורז למניעת התפתחות של עשבוניים פולשים). מידת פגיעתו במינים המקומיים 

בישראל לא נחקרה.

תמונה מס’ 14: קיקיון מצוי. צולם בשמורת החולה.
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תמונה מס' 15: אזדרכת מצויה בגן לאומי אפק, לאחר שריפה.

רמת	איום	7: רמה זו מאפיינת צמחים בעלי יכולת חדירה לשטחים טבעיים לא מופרים 

את  לשנות  יכולת  או  אללופטיות  תכונות  ללא  אך  צפופות,  יחידות  ליצור  והמסוגלים 

התנאים הפיזיים של הסביבה (חישוב ערך האיום = 13 + 7 = 20). רמת איום זו היא 

השנייה בחומרתה. במקרה זה הפגיעה בערכי טבע גבוהה ודרושה פעולת ממשק מידית 

כדי לאפשר את המשך קיומם של המינים המקומיים בבית גידולם הטבעי.

החולות  וטיונית   (16 מס'  (תמונה   (Acacia saligna) כחלחלה  שיטה  דוגמה: 

(Heterotheca subaxillaris) (תמונה מס' 17).
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תמונה מס' 16: שיטה כחלחלה. חדירת 

הצמח לשטחים טבעיים ויכולתו ליצור 

יחידות צומח בעלות מבנה סגור, 

מקנים לעץ פולש זה רמת איום גבוהה 

מאוד בישראל. 

משמאל פלישת שיטה כחלחלה בגן 

לאומי הרי יהודה.
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תמונה מס' 17: טיונית החולות בשמורת שפך הנעמן.

רמת	איום	8: זוהי רמת האיום האקולוגי הגבוהה ביותר והיא מאפיינת צמחים זרים 

המשלבים את שלושת הפרמטרים שנקבעו: מיני צמחים פולשים בעלי תכונות אללופטיות 

או יכולת לשנות את התנאים הפיזיים של הסביבה ומסוגלים לפלוש לשטחים טבעיים 

לא מופרים וליצור יחידות צפופות (חישוב ערך האיום = 13 + 7 + 3 = 23). בדומה לרמת 

איום 7, בשטחים נגועים על ידי מינים בעלי רמת איום זו דרושה פעולת ממשק מידית 

אך ממושכת יותר עד חזרת האיזון של המרכיבים הפיזיים של בית הגידול הנגוע. 

נאכלת  צלקנית   ,(18 מס'  (תמונה   (Ailanthus altissima) בלוטית  אילנתה  דוגמה: 

(Carpobrotus edulis) (תמונה מס' 19), ורבזינה זהובה (Verbesina encelioides) (ראו 
 Eichhornia) (תמונה מס' 20)  ויקינטון המים (Inderjit et al., 1999; Shluker, 2002

crassipes) (תמונה מס' 21).



6565

תמונה מס' 18: 

אילנתה בלוטית. 

מין זה משלב 

את שלוש 

התכונות 

שנבחרו לקביעת 

רמת האיום 

האקולוגי 

בישראל: יחידות 

צפופות בתוך 

שטחים טבעיים 

תוך שחרור 

חומרים כימיים 

המונעים נביטה 

של המינים 

המקומיים.

תמונה מס' 19: 

צלקנית נאכלת 

בגן לאומי 

חוף השרון. 

הצמח יוצר 

'שטיח' צפוף 

תחתיו צונחת 

 pH-רמת ה

של הקרקע, 

שינוי המקשה 

על המינים 

המקומיים 

להמשיך לשרוד 

במקום.
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תמונה מס' 20: ורבזינה זהובה מצפון לשמורת חולות עגור.

תמונה מס' 21: יקינטון המים במערב השרון. פלישת הצמח גורמת, בין השאר, לירידה 

ב-pH המים ולצניחה בשיעור החמצן.
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באופן בלתי נמנע, הסולם המוצע להגדרת רמות איום אקולוגי שמעמידים מיני הצמחים 

הפולשים מכיל מידה של סובייקטיביות,  ולכן הוא פתוח לדיון ולביקורות אשר יאפשרו 

לשפרו.

קביעת רמת האיום האקולוגי, בהתאם לסולם המוצע, יחד עם היקפי אוכלוסיות 

המינים הפולשים, מאפשרת לבנות ולנמק את סדר הקדימויות של האתרים שבהם יש 

לטפל (ראו פרק 6).

הגדרת	רמת	האיום	האקולוגי	לכל	מין	צמח	שאותר	 		5�2
במהלך	הסקר

שאותר  פולש  צמח  מין  לכל  האקולוגי  האיום  רמות  מפורטות  (להלן)   7 מס'  בטבלה 

רמת  כי  להזכיר  חשוב   .5.1.1 בסעיף  מוצגים  החישוב  ושיטת  עקרון  המחקר.  במהלך 

האיום האקולוגי רלוונטית למערכות האקולוגיות בישראל בלבד.

טבלה	מס'	7:	רמות	האיום	האקולוגי	של	מיני	הצמחים	הפולשים	בישראל

רמת	איוםשם	מדעישם	הצמח

Carpobrotus edulis8צלקנית נאכלת

Eichhornia crassipes8יקינטון המים

Pistia stratiotes8חסת המים

Ailanthus altissima8אילנתה בלוטית

Myriophyllum aquaticum8אלף-העלה אקווטי

Verbesina encelioides8ורבזינה זהובה

Acacia saligna7שיטה כחלחלה

Heterotheca subaxillaris7טיונית החולות

Xanthium strumarium7לכיד הנחלים

Acacia cyclops7שיטה עגולת-זרעים

Pennisetum clandestinum7זיף-נוצה חבוי
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רמת	איוםשם	מדעישם	הצמח

Schinus terebinthifolius7פלפלון דמוי אלה

Schinus lentiscifolius7פלפלון דמוי אלת המסטיק

Acacia victoriae7שיטת ויקטוריה

Populus alba7צפצפה מכסיפה

Pinus halepensis7אורן ירושלים

Pinus brutia7אורן ברוטיה

Ficus benghalensis7פיקוס בנגלי

Melia azedarach6אזדרכת מצויה

Nicotiana glauca6טבק השיח

Datura stramonium5דטורה זקופת פרי

Ambrosia confertiflora5 אמברוסיה מכונסת

Oxalis pes-caprae5חמציץ נטוי

Ricinus communis5קיקיון מצוי

Solanum elaeagnifolium4סולנום זיתני

Oenothera drummondii3נר-הלילה החופי

Eucalyptus camaldulensis3אקליפטוס המקור

Schinus molle3פלפלון בכות

Tipuana tipu3מכנף נאה

Acacia farnesiana3שיטת המשוכות

Parkinsonia aculeata3פרקינסוניה שיכנית

Washingtonia robusta3וושינגטוניה חסונה

Cyperus odoratus3גומא ריחני

Prosopis juliflora3ינבוט המסקיטו
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רמת	איוםשם	מדעישם	הצמח

Acacia salicina3שיטת עלי הערבה

Ficus religiosa3פיקוס קדוש

Ficus benjamina3פיקוס השדרות

Atriplex holocarpa3מלוח ספוגי

Lantana camara2לנטנה ססגונית

Phytolacca americana2פיטולקה אמריקנית

Conyza canadensis1קייצת קנדית

Acacia paradoxa1שיטה דוקרנית

Robinia pseudoacacia1רוביניה בת שיטה

Cyperus imbricatus1גומא ]שם עברי טרם נקבע[

Aster subulatus1אסתר מרצעני

שיטה מחטנית
Acacia sclerosperma subsp. 
sclerosperma

1
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6�	הצעה	לסדר	קדימויות	לטיפול

סדר הקדימויות המוצע להלן מיועד למקבלי החלטות האחראיים על שמירה וממשק 

של שטחים טבעיים בישראל ואשר צריכים לבחור באלו אוכלוסיות ובאלו אתרים לטפל 

בעדיפות ראשונה מתוך מגוון מוקדי הפלישה השונים.

1�6		עקרון-העל

השונות  האקולוגי  האיום  לרמות  משולבת  התייחסות	 על  מבוסס  הקדימויות  סדר 

שהוצגו בפרק 5 ולקטגוריות של גודלי אוכלוסיות צמחים פולשים שהוגדרו בפרק 4. רמת 

האיום האקולוגי מהווה את ההיבט האקולוגי המאפשר להעריך את עצמת הנזק הנגרם 

למערכות האקולוגיות בעוד שגודל האוכלוסייה של הצמח הפולש מהווה את ההיבט 

היישומי-ממשקי היות ובגודל האוכלוסייה תלויים אופי יעד הטיפול, עצירת התפשטות 

לעומת ביעור, וכן סבירות הצלחתו של הטיפול.

עקרון-העל: היות ופלישה ביולוגית היא תופעה דינמית, ומאחר שפלישת צמחים 

יותר  קשה  נגועה  אקולוגית  ממערכת  הוצאתם  אשר  אורגניזמים  פלישת  היא  זרים 

מהוצאת מיני בעלי חיים,9 עקרון-העל הוא לנטרל	קודם	כול	את	האוכלוסיות	הקטנות	

המורכבות	ממינים	המהווים	איום	אקולוגי	גבוה. חשוב לציין כי מתן עדיפות לטיפול 

נגועים  טבעיים  שטחים  של  הממשק  בתורת  בסיסי  עיקרון  הוא  קטנות  באוכלוסיות 

באקולוגיה  המתמחים  רבים  אקולוגים  ידי  על  הודגש  זה  עיקרון  פולשים.  בצמחים 

  ;Mack & Lonsdale, 2002  ;D'Antonio & Meyerson, 2002) פולשים  צמחים  של 

 Timmins & ;Simberloff ,2003 ; Rejmanek et al., 2005 ;Rejmanek & Pitcairn, 2002

.(Wotherspoon & Wotherspoon, 2002 ;Braithwaite, 2002

2�6		בניית	סדר	הקדימויות

כדי לקבוע סדר קדימויות ברור ופשוט מוצע, מתוך שמונה רמות איום שהובחנו, להבדיל 

בין ארבע קבוצות:

9  מאחר שהצמחים קבועים במקומם, ומסוגלים להתחדש לאחר פגיעה, יותר קשה לאתרם ולהשמידם  

מאשר את מיני בעלי החיים הפולשים.
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8. מינים אלו מהווים את  ומס'   7 מיני צמחים בעלי רמות איום מס'  קבוצה	מס'	1: 

הבעיה החמורה ביותר מאחר שהם חודרים לשטחים טבעיים ויוצרים יחידות צפופות.

קבוצה	מס'	2: מיני צמחים בעלי רמות איום מס' 5 ומס' 6. מינים אלו אמנם לא חודרים 

בקלות לשטחים טבעיים, אך יכולתם ליצור יחידות צפופות פוגעת במינים המקומיים 

האחרים.

קבוצה	מס'	3: מיני צמחים בעלי רמות איום מס' 3 ומס' 4. מינים אלו מצויים בשטחים 

טבעיים, אך העובדה שהם אינם יוצרים מבנים צפופים מקטינה באופן משמעותי את 

עצמת פגיעתם במינים המקומיים.

קבוצה	מס'	4: מיני צמחים בעלי רמות איום מס' 1 ומס' 2. מינים אלו אינם רצויים, אך 

בשל אי-חדירתם לשטחים טבעיים ואי-יכולתם ליצור מבנים צפופים, פוטנציאל הפגיעה 

שלהם מוגבל מאוד.

סדר הקדימויות הוא פונקציה של רמות האיום כך שבראש	סדר	הקדימויות	יימצאו	

אוכלוסיות	מיני	צמחים	בעלי	רמות	איום	שנכללו	בקבוצה	מס'	1 (רמות מס' 7 ומס' 

8), אך בהתאם לעיקרון שהוצג בסעיף הקודם, מתוך	אוכלוסיות	אלו	יש	לטפל	קודם	

כל	באוכלוסיות	הקטנות	ביותר. סדר זה נובע מהעובדה כי האוכלוסיות הקטנות ביותר 

ניתנות לביעור וכך ניתן, באופן הדרגתי, לצמצם את מוקדי הפלישה. בחירה בסדר זה 

מחוזקת על-ידי הממצאים בספרות המקצועית המראים כי ריכוז מאמצי הטיפול תחילה 

באוכלוסיות הגדולות ביותר באזור מסוים, אינו מביא לצמצום הפלישות באותו אזור 

בטווח הבינוני והארוך. במילים אחרות, לו דיון ה-10SLOSS היה מתקיים סביב נושא 

מוקדי צמחים פולשים באזור נתון, סביר להניח כי הייתה מתקבלת הדעה שיש  להעדיף 

 .'several small' על פני 'single large'

3�6	—	מיקום	אוכלוסייה	בסדר	הקדימויות

בטבלה מס' 8 להלן מוצגות האוכלוסיות הנמצאות בששת המקומות הראשונים בסדר 

הקדימויות.

Single large or several small = SLOSS  10. בסוף שנות ה-70 התקיים ויכוח בין אקולוגים מפורסמים 

סביב הגודל הרצוי של שטחים מוגנים באזור נתון. 
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אוכלוסיות מינים השייכים לקבוצה מס' 1 (רמת איום מס' 7 ומס' 8):

1א = אוכלוסיות קטנות (מ-1, ע-1) מקום	ראשון: 

1ב = אוכלוסיות בינוניות (מ-2, ע-2) מקום	שני: 
1ג = אוכלוסיות גדולות (מ-3 (א ו-ב), ע-3) 11 מקום	שלישי: 

אוכלוסיות מינים השייכים לקבוצה מס' 2 (רמת איום אקולוגי מס' 5 ומס' 6):

2א = אוכלוסיות קטנות מקום	רביעי: 

2ב = אוכלוסיות בינוניות מקום	חמישי: 

2ג = אוכלוסיות גדולות מקום	שישי: 

טבלה	מס'	8:	אוכלוסיות	מיני	הצמחים	הפולשים	הממוקמות	בששת	המקומות	

הראשונים	בסדר	הקדימויות	לטיפול�	

האוכלוסיות הנמצאות בראש סדר הקדימויות (1א) הובלטו באדום

מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

11

גן לאומיחוף	השרון

1ג²שיטה כחלחלה

1ג�טיונית החולות21

1ג�צלקנית נאכלת31

	²נר-הלילה החופי41

52

שמורת טבענחל	פולג

1ב�צלקנית נאכלת

	°נר-הלילה החופי62

1ג¿שיטה כחלחלה72

1ב�טיונית החולות82

93

שמורת טבעחולות	ניצנים

1ג¿שיטה כחלחלה

2ב°קיקיון מצוי103

1ג�טיונית החולות113

124
שטח פתוחחולות	יבנה

1ג¿שיטה כחלחלה

1ג�טיונית החולות134

11  אוכלוסיות אורן ירושלים לא נכללו בשתי הקבוצות שהוגדרו. ראו הסבר בסעיף 8.1. 
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

145
גן לאומישפך	נחל	רובין

1ג¿שיטה כחלחלה

1ג�טיונית החולות155

1ג¿שיטה כחלחלהשמורת טבעחולות	פלמחים166

1ג²שיטה כחלחלהשמורת טבעחרובי	קיסריה177

188
שמורת טבעחולות	קדימה

1ג²שיטה כחלחלה

	°אקליפטוס המקור198

209
שמורת טבעמקווה	אודים

1ב°שיטה כחלחלה

2ב°קיקיון מצוי219

2210

שטח פתוחמאגר	נתיב

1א�לכיד הנחלים

1א¯שיטה כחלחלה2310

1א�ורבזינה זהובה2410

1ב�צלקנית נאכלת2510

2א¯קיקיון מצוי2610

1ג�יקינטון המים2710

	¯לנטנה ססגוניתשמורת טבעתל	יצחק2811

2912
שמורת טבעבני	ציון

1ב°שיטה כחלחלה

2ב°קיקיון מצוי3012

3113

שטח פתוחנחל	אלכסנדר

1ג�יקינטון המים

1ג�חסת המים3213

1א�ורבזינה זהובה3313

1ג�לכיד הנחלים3413

2ג²קיקיון מצוי3513

	�קייצת קנדית3613

2א�דטורה זקופת פרי3713

2ג�אמברוסיה3813
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

3914

שטח פתוחנחל	לכיש

1ב�לכיד הנחלים

1א¯שיטה כחלחלה4014

	�סולנום זיתני4114

	�קייצת קנדית4214

1ג�חסת המים4314

4415
שמורת טבעביצת	פולג

2ג²קיקיון מצוי

1ב�לכיד הנחלים4515

	¯לנטנה ססגוניתשמורת טבעאירוס	ארגמן4616

שיטה	מלבינה	4717
אשדוד

שמורת טבע
	°אקליפטוס המקור

1ג�טיונית החולות4817

4918

גן לאומינחל	ירקון

2ג²קיקיון מצוי

1ב°שיטה כחלחלה5018

2א�חמציץ נטוי5118

2ג²אזדרכת מצויה5218

5319
שמורת טבעבריכת	זמורות

1א¯שיטה כחלחלה

1ג�לכיד הנחלים5419

1ג²שיטה כחלחלהשמורת טבעעינות	גיבתון5520

	�סולנום זיתנישטח פתוחעמק	איילון5621

5722

שטח פתוחקריית	ענבים

1ב°שיטה עגולת-זרעים

1ב°שיטה כחלחלה5822

	¯שיטה דוקרנית5922

	¯רוביניה בת שיטה6022
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

6123

שמורת טבענחל	שורק

1ג²שיטה כחלחלה

2ג²קיקיון מצוי6223

2ב�דטורה זקופת פרי6323

2ב	°טבק השיח6423

6524

גן לאומיהרי	יהודה

1ג¿שיטה כחלחלה

1ג²שיטה עגולת-זרעים 6624

	°אקליפטוס המקור6724

	¯פלפלון בכות6824

	¯מכנף נאה6924

7025

שמורת טבענחל	חלילים

1ג¿אילנתה בלוטית

1א¯שיטה כחלחלה7125

2א	¯טבק השיח7225

	�סולנום זיתני7325

1א¯שיטה כחלחלהשמורת טבעאחו	בנימינה7426

7527

שמורת טבעלימן

2א�חמציץ נטוי

1ב°שיטה כחלחלה7627

	¯שיטת המשוכות7727

	¯אקליפטוס המקור7827
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

7928

שמורת טבעכרי	נעמן

	°אקליפטוס המקור

2ב°קיקיון מצוי8028

1ב�זיף-נוצה חבוי8128

1ב�לכיד הנחלים8228

	¯פרקינסוניה שיכנית8328

2א¯אזדרכת מצויה8428

	2א¯טבק השיח8528

1א¯שיטה כחלחלה8628

8729

שמורת טבעעין	נימפית

2ב°אזדרכת מצויה

1א¯שיטה כחלחלה8829

2ג²קיקיון מצוי8929

1א¯פלפלון דמוי אלה9029

9129
פלפלון דמוי אלת 

המסטיק
1א¯

1א�זיף-נוצה חבוי9229

1א�לכיד הנחלים9329

9430
שמורת טבעחולות	המפרץ

1ג¿שיטה כחלחלה

1ג�טיונית החולות9530

9631

שמורת טבעשפך	הנעמן

	²נר-הלילה החופי

1ב�צלקנית נאכלת9731

1ב�טיונית החולות9831

1ב°שיטה כחלחלה9931

2א�חמציץ נטוי10031

1א�יקינטון המים10131

	¯וושינגטוניה חסונה10231
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

1א¯אילנתה בלוטיתשמורת טבעעין	אפק10332

1ב�צלקנית נאכלתגן לאומיאכזיב10433

1א�יקינטון המיםשטח פתוחנחל	הנעמן10534

	¯אקליפטוס המקורשמורת טבענחל	יבנאל10635

1א¯שיטת ויקטוריהיער קק"ליער	לוי	אשכול10736

10837

שמורת טבענחל	תבור

	²אקליפטוס המקור

	¯פרקינסוניה שיכנית10937

	¯שיטת המשוכות11037

2ב°קיקיון מצוי11137

1ב�לכיד הנחלים11237

	°פרקינסוניה שיכניתשמורת טבענחל	יששכר11338

11439

שמורת טבעהר	תבור

1א¯שיטה כחלחלה

2א¯אזדרכת מצויה11539

1א¯אילנתה בלוטית11639

	°פרקינסוניה שיכניתשמורת טבעארבל11740

11841
שמורת טבעשפך	נחל	עמוד

1א¯שיטה כחלחלה

2ג²קיקיון מצוי11941

12042

גן לאומיבית	ירח

	°לנטנה ססגונית

	¯שיטת המשוכות12142

2א¯אזדרכת מצויה12242

12343

שמורת טבעבטיחה

1ג²שיטה כחלחלה

	°פרקינסוניה שיכנית12443

1ב�לכיד הנחלים12543

2ג²קיקיון מצוישמורת טבענחל	יהודיה12644
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

12745

שמורת טבעתל	דן

	²אקליפטוס המקור

1ג²שיטה כחלחלה12845

1ב°צפצפה מכסיפה12945

13046

שמורת טבעבניאס

1ג²צפצפה מכסיפה

2א¯אזדרכת מצויה13146

2ג²קיקיון מצוי13246

1א�זיף-נוצה חבוי13346

13447

שמורת טבעשמורת	החולה

	�פיטולקה אמריקנית

1ג�זיף-נוצה חבוי13547

1ג�לכיד הנחלים13647

2ג²קיקיון מצוי13747

1ב°שיטה כחלחלה13847

2ב°אזדרכת מצויה13947

2א�דטורה זקופת פרי14047

תעלת	יסוד	14148
המעלה

שטח פתוח
1ב�יקינטון המים

1ב�חסת המים14248

14349

שטח קק"לאגמון	החולה

1ב�חסת המים

	�גומא ריחני14449

14549
גומא ]שם עברי 

טרם נקבע[
�	

	�אסתר מרצעני14649

	�קייצת קנדית14749

	�פיטולקה אמריקנית14849

1א¯שיטה כחלחלהשמורת טבענחל	דישון14950

²אורן ירושליםשמורת טבעסחלבים	מנרה15051
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

15152

שמורת טבעעין	בדולח

1א�זיף-נוצה חבוי

2א¯אזדרכת מצויה15252

2ב°קיקיון מצוי15352

15453
שמורת טבעעין	תאו

2א¯קיקיון מצוי

	�קייצת קנדית15553

1ב°שיטה כחלחלהשמורת טבענחל	עינן15654

15755
עין	נבוריה	—	

יער	ביריה
1א�אלף-העלה אקווטישטח קק"ל

15856

גאון	הירדן	—	
חמדיה

שמורת טבע

1ב°שיטה כחלחלה

	°פרקינסוניה שיכנית15956

	¯ינבוט המסקיטו16056

16157
חורשת	זקום	
מעוז	חיים

1א¯שיטה כחלחלהשמורת טבע

	¯שיטת המשוכותשמורת טבעאבוקה16258

1ב°שיטה כחלחלהשטח פתוחעין	צמד16359

16460
שמורת טבעתל	סהרון

	°שיטת המשוכות

1א¯פלפלון דמוי אלה16560

16661

שמורת טבעעין	יהודה

1ב°פלפלון דמוי אלה

2א¯אזדרכת מצויה16761

	�קייצת קנדית16861

	¯שיטת המשוכות16961

²אורן ירושליםשמורת טבעהגלבוע17062

17163

גן לאומיציפורי

1ג²אילנתה בלוטית

1ב°שיטה כחלחלה17263

2ג²קיקיון מצוי17363

	�סולנום זיתני17463
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

1ג�טיונית החולותגן לאומיחוף	קיסריה17564

17665
גן לאומיהר	הכרמל

2ב°אזדרכת מצויה

1ב°אילנתה בלוטית17765

17866

חוף	מעגן	
מיכאל

שמורת טבע

1ג�טיונית החולות

1ב�צלקנית נאכלת17966

	�נר-הלילה החופי18066

1א�זיף-נוצה חבוישמורת טבעברכת	תמסח18167

18268
שמורת טבעהר	חורשן

	²אורן ירושלים

1ג²אורן ברוטיה18368

1ב�ורבזינה זהובהשמורת טבעחולות	עגור18469

18570
שמורת טבעהר	הנגב

	¯שיטת עלי הערבה

1א¯שיטה עגולת-זרעים18670

18771

שמורת טבעעין	גדי

	°פיקוס קדוש

	¯פיקוס השדרות18871

1ג²פיקוס בנגלי18971

	¯וושינגטוניה חסונה19071

	¯לנטנה ססגונית19171

	¯שיטת עלי הערבה19271

19372

מצוק	
ההעתקים

שמורת טבע

2ב�דטורה זקופת פרי

1א�זיף-נוצה חבוי19472

2א¯קיקיון מצוי19572

2א	¯טבק השיח19672

מזרח	ש�ט�	19773
להב	צפון

שטח פתוח
	¯שיטה מחטנית

1א¯שיטת ויקטוריה19873
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מס'	
האוכלו-

סייה

מס'	
האתר

מיני	צמחים	זרים	סוג	האתרשם	האתר
באתר

גודל	
האוכלו-	
סייה

מיקום	
בסדר	

הקדימויות

19974
שטח פתוחנחל	אוג

	2א¯טבק השיח

2ב�דטורה זקופת פרי20074

גדה	מערבית	20175
של	נחל	שובל

שטח פתוח
1ב°שיטת ויקטוריה

	°שיטת עלי הערבה20275

20376
שפך	נחל	
צאלים

	�מלוח ספוגישטח פתוח

20477
מצפון	לשמורת	

חולות	עגור
1ב�ורבזינה זהובהשטח פתוח

20578

שמורת טבענחל	בשור

	¯ינבוט המסקיטו

2ג	²טבק השיח20678

2ב°קיקיון מצוי20778

1א�ורבזינה זהובה20878

2ג	²טבק השיחשטח פתוחגדות	נחל	סכר20979

	¯שיטת עלי הערבהשמורת טבעדקל	הדום21080

	¯ינבוט המסקיטושמורת טבעיוטבתה21181

21282
לימן	קק"ל	

אילת
	¯שיטת עלי הערבהיער קק"ל

21383
שטח	מצפון	
לחי-בר	אילת

	¯שיטת עלי הערבהשטח פתוח

על פי סדר הקדימויות המוצע, 32 אוכלוסיות מתוך 213, כלומר 15%, ממוקמות בראש 

סדר הקדימויות לטיפול.

חשוב להזכיר כי, עקרונית, רצוי לטפל בכל אוכלוסייה של צמח פולש. הצעת סדר 

הקדימויות נובעת מהעובדה כי המשאבים הקיימים לטיפול בתופעה מוגבלים.
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GIS-ה	טבלת	7�

כמוצג בסעיף 1.2, המטרה הרביעית של מחקר זה הייתה בניית מאגר מידע אשר יהווה 

 GIS-בתיאום עם מעבדת ה GIS בסיס למחקרים עתידיים. המאגר נבנה בצורה של שכבת

של חטיבת המדע והשימור של רשות הטבע והגנים הלאומיים. כל תוצאות המחקר הוצגו 

בטבלה אשר צורפה למערכת ה-GIS של רשות הטבע והגנים הלאומיים.

לגבי  התחלתי  נתונים  מאגר  מהווה   ,GIS שכבת  המידע,  מאגר  כי  לציין  חשוב 

ופתוחים בישראל. מאגר המידע  אוכלוסיות מיני הצמחים הפולשים בשטחים מוגנים 

אינו תוצר סופי וקבוע. קבלת נתונים נוספים ממחקרים שייערכו בעתיד תאפשר להרחיב, 

להשלים, לעדכן ולשפר את המאגר.

המוצגות   (items) העמודות  פירוט  וכן   (7.1) הטבלה  מבנה  על  קצר  הסבר  להלן 

.(7.2) GIS-בשכבת ה

1�7		מבנה	הטבלה

נבנתה טבלה בתכנת Excel אשר הותאמה לתכנת GIS. הטבלה כוללת 15 עמודות:

מספר האוכלוסייה;   (1)

מספר האתר;   (2)

נ.צ.  מספר האתר על פי מערכת הקודים של רשות הטבע והגנים הלאומיים, או    (3)

מרכזי;

שם האתר;   (4)

סוג האתר;   (5)

מין הצמח הפולש — שם עברי;   (6)

מין הצמח הפולש — שם מדעי;   (7)

קוד מין הצמח לפי מערכת רשות הטבע והגנים הלאומיים;   (8)

צורה ביולוגית;   (9)

שנת התצפית הראשונה;  (10)

מיקום האוכלוסייה באתר;  (11)

קטגוריה של גודל האוכלוסייה;  (12)
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הערכה כמותית של שטח האוכלוסייה;  (13)

שלב הפלישה;  (14)

חישוב ערך האיום האקולוגי של מין הצמח בישראל.  (15)

2�7		פירוט	עמודות	הטבלה

מספר	האוכלוסייה: לכל אוכלוסייה ניתן מספר המאפשר לזהותה ולהבדילה מבין    (1)

האוכלוסיות האחרות בעלות אותן תכונות מבחינת מין הצמח וגודלו.

מספר	האתר: מספר זה נע בין 1 ל-82.   (2)

רט"ג). לשטחים  (קוד  קיים מספר  והגנים הלאומיים  לכל אתר של רשות הטבע    (3)

אשר אינם שטחי רט"ג צוין הנ.צ. המרכזי.

והגנים  כל אתר מוצג בשם	הרשמי שלו על פי מערכת השמות של רשות הטבע    (4)

הלאומיים או על פי שמו במפת סימון שבילים.

סוג	האתר: מוצגים אתרים מ-5 סוגים: (א) שמורת טבע, (ב) גן לאומי, (ג) שטח    (5)

פתוח, (ד) יער קק"ל ו-(ה) שטח קק"ל.

 Cyperus-ו Myriophyllum aquaticum :הצמח: לגבי שני מינים	של	העברי	השם   (6)

הוצע  אלף-העלה  של  הזר  למין  רשמיים.  עבריים  שמות  נמצאו  לא  	imbricatus
השם: אלף-העלה אקווטי. לא הוצע שם עברי למין imbricatus של הסוג גומא.

כל השמות	המדעיים ניתנו לכל מיני הצמחים.   (7)

לחטיבת  (רט״ג):  הלאומיים	 והגנים	 הטבע	 רשות	 מערכת	 לפי	 הצמח	 מין	 קוד	   (8)

המדע של רשות הטבע והגנים מערכת קודים לכל מין חי וצומח. ל-21 מיני צמחים 

פולשים שאותרו במהלך הסקר לא קיימים קודים במערכת זו. במקרים אלו הוצעו 

קודים חדשים, זמניים. להלן, בטבלה מס' 9, רשימת מיני הצמחים הפולשים עבורם 

ניתן קוד חדש:
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טבלה	מס'	9:	רשימת	מיני	הצמחים	הפולשים	ללא	קוד	רט"ג,	עם	קוד	מוצע

קוד	חדששם	מדעימיני	צמחים	פולשים	באתר

Ailanthus altissima90000020אילנתה בלוטית

Myriophyllum aquaticum90000100אלף-העלה אקווטי

Ambrosia confertiflora.90000080 אמברוסיה מכונסת

Cyperus imbricatus90000110גומא ]שם עברי טרם נקבע[

Cyperus odoratus90000111גומא ריחני

Washingtonia robusta95556111וושינגטוניה חסונה

Pistia stratiotes90000050חסת המים

Prosopis juliflora90000030ינבוט המסקיטו

Eichhornia crassipes90000040יקינטון המים

Ficus benghalensis90000091פיקוס בנגלי

Ficus benjamina90000092פיקוס השדרות

Ficus religiosa90000090פיקוס קדוש

Schinus molle90055551פלפלון בכות

Schinus terebinthifolius90055553פלפלון דמוי אלה

Schinus lentiscifolius90055552פלפלון דמוי אלת המסטיק

Carpobrotus edulis90000010צלקנית נאכלת

Acacia paradoxa90000065שיטה דוקרנית

שיטה מחטנית
Acacia sclerosperma subsp 
sclerosperma90000069

Acacia cyclops90000063שיטה עגולת-זרעים

Acacia victoriae90000060שיטת ויקטוריה

Acacia salicina90000067שיטת עלי הערבה

הצורה	הביולוגית של כל מין צמח מוגדרת על ידי המונחים הבאים: 'עץ', 'שיח',    (9)

'עשבוני רב-שנתי',  'גיאופיט',  'סוקולנט חד-שנתי',  'סוקולנט רב-שנתי',  'בן-שיח', 

'עשבוני חד-שנתי', 'צמח מים צף' ('Helophyt' כלומר צמח מים עם עלים מעל פני 
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המים), 'צמח מים' ('Hydrophyt' כלומר צמח מים עם כל העלים, או רובם, מתחת 

הביולוגיות  הצורות  של  הבסיסי  למיון  דומים  מאוד  אלו  מונחים  המים).  לפני 

'פנרופיט',  כגון  זה,  מיון  של  המקוריים  והמונחים  היות   .(1934)  Raunkiær של 

'ננופרנופיט' וכו' אינם שכיחים בשפה העברית, הוחלט להשתמש בשמות שהוצגו 

לעיל.

כל  של  התצפית  שנת	  .2007 שנת  סוף  ועד   2005 שנת  מתחילת  נערך  המחקר   (10)

אוכלוסייה נרשמה בטבלה.

כדי לספק פרטים מרחביים רבים ככל האפשר לגבי האוכלוסיות שנצפו באתרים    (11)

השונים, נוספה עמודה עם תיאור מילולי של מיקום	האוכלוסייה	באתר.

קטגוריה של גודל	האוכלוסייה מוצגת עם קודים ולא עם הסימנים שהוצגו בטבלה    (12)

 :GIS-מס' 4 ומס' 6. להלן הסבר לגבי הקודים המספריים בטבלת ה

1; 2; 3 = אוכלוסיות מינים עשבוניים. 

1 = פחות מדונם; 2 = 1 עד 10 דונם; 3 = מעל 10 דונם.

11; 12; 13; 14 = אוכלוסיות מינים מעוצים.

11 = פחות מ-50 פרטים; 12 = 50 עד 200 פרטים; 13 = מעל 200 פרטים על פחות 

מ-100 דונם; 14 = מעל 200 פרטים על יותר מ-100 דונם.

גבולות  שבהם  מקרים  במספר  ניתנה  האוכלוסייה  שטח	 של	 כמותית	 הערכה	  (13)

האוכלוסיות 'הגדולות' 'והגדולות מאוד' היו חדים בשל ריכוז הפרטים בתא שטח 

מסוים. החישוב נעשה בעזרת פענוח תצלומי אוויר דיגיטליים מעודכנים השמורים 

באגף המידע והשימור של רט"ג. פענוח תצלומי האוויר נעשה בקנה מידה שנע בין 

האוויר  תצלומי  גבי  על  האוכלוסיות  גבולות  סומנו  תחילה  ל-1:20,000.   1:5,000

במהלך עבודת שדה, לאחר מכן נערכה במעבדת GIS מדידת תאי השטח הנגועים. 

 .(ArcView 9) GIS המדידה נעשתה בעזרת תכנת

המדידות נעשו גם עבור כל האוכלוסיות של יקינטון המים ושל חסת המים.  

 Richardson et al., הפלישה של כל אוכלוסייה מוצג בהתאם להגדרתם של	שלב  (14)

.(2004) Pyšek et al. (2000) ושל

ערך	האיום	האקולוגי (להבדיל מרמת האיום) של כל צמח בישראל מוצג בהתאם   (15)

לנתונים המפורטים בטבלה מס' 6.
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8�	דיון	ומסקנות

1�8		המקרה	המיוחד	של	אורן	ירושלים

1�1�8		הצגת	הבעיה

אתרים.  במספר  פולש  כמין   (Pinus halepensis) ירושלים  אורן  הוצג  המחקר  במהלך 

לפלורה  זרים  מינם  הינם  המחקר  במשך  שנמצאו  האחרים  המינים   45 שכל  בעוד 

הארצישראלית, המין אורן ירושלים נכלל ברשימת המינים המקומיים באזור הים תיכוני 

של ישראל. העובדה כי אורן ירושלים מתפשט אל תוך שטחים טבעיים, חלקם מוגנים, 

נטולי אורנים אינה נתונה במחלוקת. השאלה החשובה ביותר מהבחינה האקולוגית היא 

האופי והמידה של השפעת הפלישה של אורן ירושלים על המערכות האקולוגיות בהן 

קיימת כיום תופעה זו.

קיימות שתי 'אסכולות' בסוגיה זו:

נעדר  שמהן  צומח  ביחידות  ירושלים  אורן  התפשטות  הראשונה,  האסכולה  לפי  (א) 

 (Van Zeist & Bottema, 1991) לפחות במשך התקופה ההיסטורית, ואולי אף יותר

מבין  המקומי.  האקולוגי  באיזון  פגיעה  גרימת  כלומר  דבר,  לכל  פלישה  מהווה 

השינויים שהתפתחות רובד אורנים גורמת ניתן לציין את סגירת כיסוי הצומח, על 

בסיכון  עלייה  וכן  העשבוניים,  שכבת  הרכב  מבחינת  מכך  הנובעות  ההשלכות  כל 

התלקחות היחידה.

לפי האסכולה השנייה, אורן ירושלים הוא מין מקומי באזור הים תיכוני של ישראל,  (ב) 

ויחידות אורן ירושלים מהוות את השלב היערי הראשון בתהליך הסוקסציה היערית, 

בדומה למתואר בצפון ובמערב אגן הים התיכון (Babero et al., 1990). לפי אסכולה 

זו, התבססות רובד של אורן ירושלים יכולה ליצור תנאים המעודדים את התפתחות 

 ,(Quercus ilex) יערות אלון מצוי, כפי שקורה בצפון מערב האגן עם אלון הגלעין

מין אלון סקלרופילי הדומה לאלון מצוי. על כן לפי טענה זו, אורן ירושלים אינו מין 

פולש, אלא מין מקומי המשתלב בכיסוי הצומח המקומי.

לשתי האסכולות נימוקים בעלי משקל, ולכן יש להתייחס לאורן ירושלים כמקרה מיוחד 

בהקשר של מיני צמחים פולשים. על מנת לקבוע עמדה בסוגיה זו, מוצע להביא בחשבון 

חמש עובדות בעלות חשיבות בפרספקטיבה ממשקית יישומית:
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לפי אותם תרשימים של סוקסציה יערית שהוזכרו לעיל ,'שלב האורנים' אמור לחלוף   .1

עם התפתחות רובד של אלון מצוי אשר אינו מאפשר, לאחר התבססותו, המשך 

תדירות  אולם,  האלונים.  לכיסוי  מתחת  באור  המחסור  בשל  אורנים  של  קיומם 

השרפות בכל האזור הים תיכוני של ישראל היא במגמת עלייה קבועה, והתפרצות 

שרפות 'מאפסת' את תהליך הסוקסציה ובפועל מביאה להנצחת שלב האורנים. 

התייחסות לאורן ירושלים כמין פולש לכל דבר משמעותה נקיטת צעדים לנטרול   .2

ברחבי  שנשתלו  הרבים  קק"ל  יערות  הם  אלו  מקורות  כידוע,  הזרעים.  מקורות 

נראה מציאותי לקדם מדיניות אשר מטרתה  לא  ישראל.  האזור הים תיכוני של 

נטרול מקורות הזרעים. מהבחינה המעשית והכלכלית, יעד זה נראה לפי שעה לא 

רלוונטי. ייתכן ושינוי מדיניות הייעור, לטובת יותר רחבי עלים תעזור בטווח הארוך 

להחליש את מקרי הפלישות.

הר  הגלבוע,  מנרה,  (סחלבים  בלבד  אתרים  בשלושה  פולש  נמצא  ירושלים  אורן   .3

חורשן) ולכן הבעיה שאותו מין עץ מהווה כמין פולש עדיין מאד ממוקדת במרחב, 

במיוחד בהשוואה למינים אחרים.

תמונה מס’ 22: יער אלון תבור אליו חודר אורן ירושלים (שמורת הר חורשן).
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בהשוואה למיני עצים פולשים אחרים, לאורן ירושלים יתרון רב מבחינת הטיפול:   .4

הוא אחד העצים הבודדים (עם שיטה עגולת הזרעים) אשר ניתן להסירו בכריתה 

בלבד. לכן, בכל הקשור לאורן ירושלים, קיים סוג של טיפול קל, יעיל וללא השלכות 

שליליות על המינים האחרים.

הנימוקים של האסכולה השנייה לא נראים תקפים במקרים שבהם אורן ירושלים   .5

למשל,  שקורה,  כפי  תבור,  אלון  של  והדלילים  הפתוחים  היערות  תוך  אל  פולש 

בחלקים משמורת הר חורשן (תמונה מס' 22). במקרה זה לא קיימים נתונים מדעיים 

המראים כי אלון תבור, אשר אינו מין סקלרופילי, יכול ליהנות מתנאים משופרים 

להתפתחותו תחת כיסויו של אורן ירושלים. להפך, יערות אלון תבור הם יערות 

שכבת  קיימת  אלה  ביערות  הדרומיים.  במדרונות  המשתרעים  ודלילים,  פתוחים 

הביולוגי  העושר  נוכחותה מתגברת את  בחינות:  בעלת חשיבות משתי  עשבוניים 

ומקנה ליערות אלו ערך משמעותי כשטחי רעייה. על כן פלישה של אורן ירושלים 

ביערות אלון תבור מהווה תופעה שקשה להצדיקה הן מהבחינה האקולוגית והן 

מהבחינה הממשקית (תמונה מס' 23).

תמונה מס' 23: בחזית יער פארק של אלון תבור בהר חורשן. פלישת אורן ירושלים ביחידה 

זו עלולה לגרום לשינויים משמעותיים במערכת האקולוגית המקומית. מאחור יער סגור של 

אלון מצוי. ביחידה זו חדירת אורן ירושלים מוגבלת יותר עקב צפיפות כיסוי העצים.
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2�1�8		מסקנות	אופרטיביות

פעולה  דרכי  שתי  על  להמליץ  ניתן  הקודם,  בסעיף  שהוצגו  העובדות  חמש  בעקבות 

מעשיות:

נדרשת הגברת מאמצים, משותפים לרט"ג ולקק"ל, להורדת סיכון התפשטות שרפות  (א)  

באזורים של שטחים מיוערים ושטחים טבעיים סמוכים, ובמיוחד במקומות בהם 

כיסוי הצומח בשטחים הטבעיים חדיר לפלישת אורן ירושלים. יש לפתח אמצעים 

אשר יאפשרו לכבות את השרפות מהר ככל האפשר במקומות אלו.

מומלץ לטפל בתופעת הפלישה של אורן ירושלים, בראש ובראשונה, בשטחים שבהם  (ב)  

אורן ירושלים אינו משתלב בתהליכי סוקסציה, כמו ביער פארק של אלון תבור. 

בעיית	מיני	הצמחים	הפולשים	בנחלים,	אגמים	 	8�2
ותעלות	מים

ריבוי מוקדי הפלישה של צמחי מים זרים, בעיקר יקינטון המים וחסת המים, במהלך 

שלוש השנים האחרונות בישראל, דורש התייחסות מיוחדת משלוש סיבות:

ביותר.  גבוה  פלישה  פוטנציאל  בעלי  זרים  מינים  הם  המים  וחסת  המים  יקינטון    (1)

ברחבי  ביותר  הפולשים  האורגניזמים   100 ברשימת  נכלל  המים  יקינטון  כי  נזכיר 

.(Lowe, 2004) העולם

קצב הפלישה של שני מינים אלו, וכן של Myriophyllum aquaticum, מהיר בהרבה    (2)

מזה של צמחים פולשים יבשתיים. למשל אוכלוסייה של יקינטון המים יכולה ליצור 

100 ק"ג של ביומסה יבשה לדונם ליום (!) (Parsons & Cuthbertson, 2001), ופרט 

הצמח  של  הווגטטיבית  להתרבות  הודות  שנה  תוך  מ2   600 עד  לכסות  יכול  אחד 

.(Bossard et al., 2000)

סוג בית הגידול הנפגע או העלול להיפגע מפלישה של מיני צמחים אלה, רב-ערך    (3)

מבחינה ביולוגית (נחלים, ביצות). 
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סיכום	היקפי	הפלישה	של	יקינטון	המים	וחסת	המים	 	8�2�1
בששת	המוקדים	אשר	זוהו	במשך	המחקר

נחל	הנעמן	ושפך	הנעמן

פלישה של יקינטון המים בנחל נעמן החלה במחצית הראשונה של שנת 2005. הצמח 

נצפה לראשונה ב-21 ביולי 2005. הפלישה החלה בתעלה (210,000; 750,750) והמשיכה 

צפונה עד שמורת הנעמן. קטע הנחל הנגוע היה ארוך יחסית, 7,150 מ', המהווה 69% 

האוכלוסייה  רט"ג,  ידי  על  שבוצעו  הפינוי  עבודות  למרות  הנחל.  של  הכולל  מהאורך 

הייתה עדיין קיימת בעת הסיור האחרון (22 באוגוסט 2006) שהתקיים במקום במסגרת 

מחקר זה (תמונה מס' 24). 

תמונה מס' 24: יקינטון המים בנחל הנעמן סמוך לשמורת עין נימפית באוגוסט 2006.

2008 כאשר  ינואר  חודש  סוף  ועד   2007 האוכלוסייה המשיכה להתפשט במהלך שנת 

שיטפון חזק פינה את רוב הביומסה של הצמח לים. אולם, על פי עדויות פקח רט"ג, 

נשארו שרידים בנחל.
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אגמון	החולה

אוכלוסיית חסת המים התפתחה בתעלה המיועדת לשמירת מפלס המים (התעלה נחפרה 

ב-1994: 12.5 מ' רוחב, 800 אורך ו-1.5 מ' עומק). חסת המים מכסה את מי התעלה, 

מגדה לגדה, באורך של 300 מ', כלומר 37.5% מאורך התעלה (288 מ' עד סוף הכיסוי 

המלא ו-314 מ' עד הפרט האחרון). התעלה מנותקת ממערכת המים של האזור, ולכן 

סיכון הפלישה למערכת האזורית אמור להיות נמוך. הפלישה החלה בסוף 2004, והופעת 

חסת המים בתעלה קבועה מאז. לא נצפו נסיגות או קריסות זמניות של האוכלוסייה. 

מקור הפלישה לא ידוע (תמונה מס' 25).

תמונה מס' 25: הקצה הדרומי של הפלישה של חסת המים בתעלה (אוקטובר 2006).

למרות שהתעלה לא קשורה לתעלות האחרות ולאגמון עצמו, התפשטות של צמח אקווטי 

פולש כמו חסת המים בסביבה בה יש ריכוז של בתי גידול אקווטיים, נראית תסריט 

אפשרי. אם מטייל או עובד בשטח האגמון אוסף פרט אחד של החסה מהתעלה ומחליט 
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להיפטר ממנו בנקודת מים אחרת, התוצאה תהיה מוקד פלישה חדש. תסריט זה מציאותי 

ולא מופרך כלל; כך מתרחבות חלק ניכר מפלישות הצמחים האקווטיים.

תעלת	ניקוז	ביסוד	המעלה

המוקד השלישי הידוע של פלישת חסת המים ויקינטון המים הוא תעלת ניקוז בגבול 

עד  מ'   1,950 של  באורך  התעלה   .(730,700;250,000) המעלה  יסוד  קיבוץ  של  המזרחי 

מתחילה  הפלישה  הירדן.  נחל  עד  דרום  לכיוון  הזורמת  הראשית  התעלה  עם  החיבור 

בחלק הצפוני של התעלה ומתאפיינת בכיסוי מלא של מי התעלה על ידי יקינטון המים 

קטע).  בכל  יחד  מופיעים  אינם  המינים  (שני  בתעלה  לסירוגין  השולטים  המים  וחסת 

אורך הקטע הנגוע הוא 600 מ', שהם 31% מאורך התעלה (תמונה מ' 26). מקור הפלישה 

גינון  עבודות  בוצעו  התעלה  במעלה  גינון.  היא  ביותר  הגבוהה  הסבירות  אך  ידוע  לא 

בגדה המערבית ומצויים במקום הרבה מינים זרים של צמחי נוי. פלישת צמחי מים אלו 

בתעלה זו מוכרת מאז שנת 2000, ולמרות טיפול שנערך לפני כשנתיים הפלישה חזרה. 

תמונה מס' 26: יקינטון 

המים וחסת המים בתעלת 

ניקוז ביסוד המעלה.

שמורת החולה במרחק של 

כמה מאות מטרים.
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נחל	אלכסנדר

בקיץ 2005 התגלתה בנחל אלכסנדר אוכלוסייה של יקינטון המים מלווה בפרטים של 

חסת המים. הפלישה התחילה מ נ.צ. 196,500 — 696,150 בסמוך למדגה, ומקור הזיהום 

זוהה בוודאות בברכות דגים. בשנת 2005 השתרעה הפלישה על פני 5,200 מ' לאורך הנחל 

המהווים 27% מגוף הנחל. אוכלוסייה זו, אשר כיסתה לחלוטין חלקים ניכרים של נחל 

אלכסנדר, קרסה בעקבות שיטפונות חורף חזקים אשר החלו בנחל בסוף ינואר 2006. 

במהלך סיור שנערך לאורך הנחל ב-2 בפברואר 2006 נקבע כי נפתחו כל קטעי הנחל 

אשר היו מכוסים קודם (תמונה מס' 27) אך נשארו על פני המים ובגדות הנחל שרידים 

של יקינטון המים, אמנם לא שלמים. במהלך סיור שנערך ב-10 ביולי 2006 נמצא כי לא 

נשאר שום זכר לפלישת היקינטון בנחל.

במהלך קיץ 2006 שוב החלה פלישה של יקינטון המים במי נחל אלכסנדר מאותה נקודה 

(נ.צ. 196,500 — 696,150 בסמוך למדגה). בשנה זו התפשטה הפלישה לאורך 4,200 מ' 

לא  ב-2007  כל האוכלוסייה קרסה עם שיטפונות החורף.  מגוף המים.  המהווים 22% 

נצפתה פלישה.

נחל	לכיש

אוכלוסיית חסת המים אותרה בנחל לכיש בספטמבר 2005. אוכלוסייה זו כיסתה כ-100 

מ' של הנחל ממזרח לגשר (נ.צ. 169500 — 636500). מקור הפלישה טרם זוהה. אוכלוסייה 

זו נשארה יציבה לפחות עד תחילת דצמבר 2005 וקרסה במהלך השבועות שחלפו לאחר 

מכן, כפי שניתן היה לקבוע במהלך סיור חוזר במקום שנערך ב-30 במרס 2006. במהלך 

אותו סיור לא נצפו פרטים של חסת המים (תמונה מס' 28).

במהלך סיור שנערך במקום ב-14 בנובמבר 2006 נקבע כי פלישת חסת המים במקום 

החלה מחדש ובהיקף דומה לזה שנצפה בשנת 2005. אולם, מלבד בנקודה אחת, הפרטים 

לא נוגעים אלה באלה.
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תמונה 

מס׳ 27: 

יקינטון 

המים 

בנחל 

אלכסנדר 

בספטמבר 

 2005

(למעלה) 

וביולי 

 2006

(למטה) 

לאחר 

שיטפונות 

החורף.
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תמונה 

מס׳ 28: 

התפשטות 

וקריסה של 

אוכלוסיית 

חסת המים 

בנחל לכיש 

במהלך 

חורף

.2006-2005
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בריכת	נתיב

השרון.  שבמערב  נתיב  במאגר  הינו  מים  צמח  של  פלישה  קיימת  בו  האחרון  המוקד 

המקום הינו מחצבת כורכר נטושה אשר התמלאה במים ושימשה נקודת מים קבועה 

עד שנת 2003. העדויות הראשונות לפלישת יקינטון המים נרשמו בסוף שנת 2003. מאז 

קיים במקום כיסוי סגור של יקינטון המים המכסה 100% מגוף המים שהם 39 דונם. 

(תמונה  זה נשאר קבוע עד לבדיקה האחרונה שנערכה במקום ב-10 ביולי 2006  מצב 

מס' 29).

תמונה מס' 29: יקינטון המים במאגר נתיב במערב השרון ביולי 2006.

יש לציין כי בסוף חודש דצמבר 2007 דווח על פלישת חסת המים במי נחל צלמון, כמה 

עשרות מטרים מהכנרת.
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2�2�8		השלכות	ומסקנות	אופרטיביות	מבחינת	ממשק

על סמך הנתונים שנאספו במהלך המחקר, בכל הקשור לאוכלוסיות צמחי מים פולשים 

ניתן לקבוע כי:

טמפרטורות החורף אינן גורמות לקריסת האוכלוסיות של יקינטון המים ושל חסת  (א) 

המים למרות שהם מיני צמחים מהאזור הטרופי הלח;

בעת  קורסות  בנחלים,  ושל חסת המים הפולשות  יקינטון המים  האוכלוסיות של  (ב) 

השיטפונות חזקים החלים מדי חורף. לכן שיטפונות החורף עשויים למנוע את המשך 

בנחל  הניסיון  אולם  והאביב.  החורף  חודשי  במהלך  לפחות  הצמח,  של  הפלישה 

אלכסנדר ובנחל לכיש מראה כי גם לאחר שיטפון חזק הפלישה יכולה להתחדש. לא 

ברור אם ההתחדשות נובעת מריבוי ווגטטיבי מחלקי פרטים אשר נשארו במקום או 

מחדירת פרטים חדשים באמצעות האדם או גורם אחר;

בנקודות מים עומדים אוכלוסיות חסת המים ויקינטון המים יציבות לאורך שנים,  (ג) 

ולכן נגרם נזק אקולוגי מרבי במקומות אלו.

בשל העובדות לעיל, ובהתחשב בשלוש הנקודות שהודגשו בתחילת פרק 8.2, יש לטפל 

ללא דיחוי בפלישות של צמחי מים, במיוחד כאשר אלו מתרחשות בגופי מים עומדים. יש 

להדגיש כי חוסר טיפול באוכלוסיות הקיימות בנחלים, בטענה כי השיטפונות העונתיים 

יגרמו לקריסת האוכלוסיות, נכונה אך היא מגבירה את הסיכון שאוכלוסיות אלו יהוו 

מקור לזיהום גופי מים נוספים באמצעות בני אדם אשר עלולים לקחת פרטים ולהשליכם 

בנקודות מים אחרות.

נציין כי כמוצג בטבלה מס' 6, אוכלוסיות צמחי מים פולשים לא דורגו באותו מיקום 

בסדר הקדימויות לטיפול בשל הגדלים השונים של האוכלוסיות. האוכלוסיות של יקינטון 

המים בשמורת שפך נחל שורק (אוכלוסייה מס' 101), ואוכלוסיית אלף-העלה האקווטי 

בעין נבוריה שביער בירייה (אוכלוסייה מס' 157), מוקמו בראש סדר הקדימויות ('1א') 

היות והן אוכלוסיות קטנות. האוכלוסיות של חסת המים ויקינטון המים בתעלה ביסוד 

('1ב') ושאר האוכלוסיות  המעלה (אוכלוסיות מס' 141 ומס' 142) דורגו במקום השני 

דורגו במקום השלישי ('1ג'). הדירוג הוא פונקציה של גודלי האוכלוסיות ורמות האיום 

להרבות  רצוי  אלו  מינים  של  הפלישה  מהירות  בשל  כי  לטעון  ניתן  אך  המינים,  של 

במאמצים כדי לטפל בהם ללא דיחוי. מבין האוכלוסיות שדורגו במקום '1ב' יש לטפל 

קודם באוכלוסיות צמחי מים פולשים, ולנהוג בדומה לכך באוכלוסיות שדורגו במקום 

'1ג1'.
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השיעור	היוצא	דופן	של	המינים	המעוצים:	השלכות	 		8�3
ממשקיות

כגון  דומים,  אקלים  סוגי  בעלי  באזורים  הפולשים  הצמחים  מיני  מספקטרום  בשונה 

 Bossard) קליפורניה  או  אפריקה  דרום   ,(Parson & Cuthbertson, 2001) אוסטרליה 

et al., 2000), שיעור המינים המעוצים בישראל גבוה באופן יוצא דופן: 61% מהמינים 

הפולשים הם מעוצים, ו-50% מכלל המינים הפולשים שנמצאו במהלך מחקר זה הם 

עצים.

אם נבחן את התוצאות ברמת האוכלוסיות, עולה כי 65% מכלל האוכלוסיות של 

צמחים פולשים בישראל מורכבות ממינים מעוצים, לעומת 35% ממינים עשבוניים.

היות וקיימת סבירות נמוכה שלא נכללו במהלך הסקר אוכלוסיות צמחים עשבוניים 

הצמחים  בעיית  עיקר  כי  לטעון  ניתן  משמעותית,  אקולוגית  בעיה  המהוות  פולשים 

תמונה מס׳ 30: פרט בוגר של שיטה כחלחלה לאחר טיפול כימי ממוקד ליד פרט שלא 

טופל.
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זו  לעובדה  מעצים.  ובפרט  מעוצים,  מינים  מפלישת  היום,  נובעת,  בישראל  הפולשים 

השלכה חיובית מבחינה ממשקית: היות ועץ הוא צמח בעל קצב התפתחות אטי מהצמחים 

יותר.  קלה  פולשים  עצים  אוכלוסיות  עם  ביולוגיות אחרות, ההתמודדות  צורות  בעלי 

הזרעים,  יוצרי  ורק הפרטים הבוגרים  ליצור מצבים שבהם מטופלים אך  ניתן  למשל, 

כך שניתן לשבש ואף לעצור את מחזור ההתפשטות של אוכלוסיית היעד. אפשרות זו 

אינה קיימת עם אוכלוסיות צמחים עשבוניים המשלימים מחזור ביולוגי תוך חודשים 

ספורים.

סביבתיות  פגיעות  ונטולות  יותר  קלות  פולשים  עצים  כנגד  הטיפול  דרכי  כן,  כמו 

לעומת  בריסוס.  כימי  טיפול  שהוא  עשבוניים  צמחים  באוכלוסיות  לטיפול  בהשוואה 

זאת, שיטות טיפול, כגון שיטת הטיפול הכימי הממוקד, יעילה ויישומית נגד מיני עצים 

פולשים, כגון שיטה כחלחלה (תמונה מס' 30) ואילנתה בלוטית (תמונה מס' 31) (דופור-

דרור, 2007א, 2007ב).

תמונה מס' 31: עצי אילנתה בלוטית לאחר טיפול בשיטת הטיפול הכימי הממוקד, 

לעומת פרטים שלא טופלו.
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4�8		הערות	נוספות

במקביל לשיעור הגבוה של מיני עצים, עולה כי רוב האוכלוסיות של צמחים פולשים 

(72%) הן קטנות או בינוניות. נתון זה מאוד חשוב מבחינת הממשק: ערכי הסף שהוצעו 

להבחנה בין קטגוריות שונות של גודלי האוכלוסיות של צמחים פולשים נקבעו במידה 

רבה בהתאם לסבירות הצלחת הטיפול בהן (ראה פרק 4). למשל האוכלוסיות המוגדרות 

כ-"אוכלוסיות קטנות" ניתנות לביעור בעזרת משאבים מוגבלים. לפיכך עולה כי 42% 

מכלל האוכלוסיות הן אוכלוסיות קטנות שניתן לבער. 

נוסף לכך, בחינת ההתפלגות של שמונה רמות האיום האקולוגי שהובחנו מראה כי 

כמעט מחצית המינים (46%) בעלי רמת איום שווה או נמוכה מ-7, ו-39% בעלי רמות 

איום שווה או גדול מ-20. רק 15% מהמינים בעלי רמות איום בינוניות, כלומר בין 10 

ל-16.

על פי נתונים אלו ניתן לטעון כי הסבירות להצליח להביא לצמצום משמעותי במספר 

המוקדים של צמחים פולשים בשטחים טבעיים בישראל, עדיין גבוהה מאוד, בפרט כאשר 

משווים את המצב הקיים בארץ להיקף הפלישה של צמחים זרים במדינות כגון דרום 

 Parsons &) ואוסטרליה (Randall et al., 2001) קליפורניה ,(Henderson, 2001) אפריקה

Cuthbertson, 2001). התנאי להצלחה במאבק נגד ההתפשטות של מיני צמחים פולשים 

בשטחים טבעיים בישראל  הוא יישום, מוקדם ככל האפשר, של תכניות טיפול ממוקדות 

נגד האוכלוסיות הנמצאות בראש סדר הקדימויות לטיפול.

ההערכה היא כי, כיום, ניתן עדיין למנוע החמרת בעיית הצמחים הפולשים בישראל 

הקיימות  הנוספות  האקולוגיות  לבעיות  ומשאבים  לב  תשומת  להפנות  ניתן  כך  ואחר 

בארץ. 
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