
מינים פולשים

וי דפני: ערכה רו



?מהו מין פולש 

אשר הופץ בעקבות פעילות  מיןהואפולשמין 
,  האדם לאזור שמחוץ לתחום תפוצתו הטבעית

המתרבה ללא אוכלוסייהוהצליח לייסד במקום זה
מצליח להתפשט  ואף , התערבות נוספת בידי האדם

.  לאזורים חדשים



מכוונת הפצה
קרמרדררתאו התוכיהססגוניתהלנטנהכמו צמח , וחיות מחמדצמחי נוי•

.וקרפדת הקניםכגון הנמייה ההודית, מינים המובאים כמדביר ביולוגי•

ואכלה את מגוון מיני האמנונים  , שיובאה לימת ויקטוריהנסיכת הנילוסכמו, מינים המשוחררים בטבע לצורכי ציד או דיג•

-והתרבה שם בתוך שש שנים מ, לאוסטרליה1859שיובא בשנתהארנב האירופיוכמו, הרב שהיה בימה עד להכחדתםהאנדמיים

עד שהממשלה  , פגיעתו של הארנב האירופי הייתה כה קשה. ופגע בכך קשות במאזן האקולוגי המקומי, מליוןפרטים לכשני 24

.כדי להגן על הסביבה מפניוגדר הארנבים האוסטרליתנאלצה להקים את

שיובאו  ומינקיםנוטריותכמו, אך נמלטים ופולשים לבתי הגידול הטבעיים המקומיים, מינים המובאים לצורכי חקלאות בשבי•

.חוות פרווהלצורך הקמת, למקומות רבים בעולם שאינם בתי הגידול הטבעיים שלהם



הפצה לא מכוונת

Zebraלמשל . אוניותבמי נטל שלַלְרוֹותמעבר• mussel ,  צדפות מזיקות המתחרות עם

ובכך פוגעות גם , ואף גורמות לסתימה בצינורותארצות הבריתמינים מקומיים באגמי

.בתחנות כוח

.העובר על ההדריםזבוב הפירותכמו למשל, מעבר על סחורות חקלאיות•

לים  אשר הביאה את החוטית הנודדת, למשל תעלת סואץ, הורדת מחסומים טבעיים•

.התיכון

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dreissena_polymorpha3.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dreissena_polymorpha3.jpg


התבססות והסתגלות

המין . להתנהגות הפולשנית קודמת לעתים תקופה של התבססות והתאקלמות באזור ההפצה החדש של המין

.  המתאימה אותו אל התנאים של בית הגידול החדש, ולעתים אף עובר סלקציה, מייסד אוכלוסייה באתרו החדש

. המין יוגדר כפולש, אם המין יתחיל להתפשט אל אזורים חדשים באופן מאסיבי ויגדיל את אזור תפוצתו, הבאבשלב 

לעתים מדובר  ; לפני התפרצותם כמינים פולשים, פולשים רבים עוברים קודם תקופה ממושכת של הסתגלותמינים 

גם אם הוא עדיין אינו מגלה  , לכן יש לראות בכל מין המופץ אל אזור חדש בתור סכנת פלישה. בעשרות שנים

.התנהגות פולשנית

,  של מינים שנקלעו לאתר זר בעקבות פעילות האדם( לדוגמה1,000)אומר שמתוך מספר אקראי העשיריתחוק 

.  רק עשירית יצליחו לשרוד ולהתבסס כאוכלוסייה, מתוך אלה. רק עשירית ימצאו בית גידול מתאים באתר החדש

.לאלף מינים יהיה מין פולש1, כלומר. ומתוך המינים האלו רק עשירית יתפשטו ויהיו למין פולש



מינים פולשים בעולם



נסיכת הנילוס
הובאה לדייג–באפריקה ויקטוריה אגם 

: תרחיש נזקים 

.  הכחידה את כל מיני האמנונים המקומיים שהיו באגם–מגוון ביולוגי מקומי 



(ענק)קרפדת הקנים 
הובאה מדרום אמריקה לאוסטרליה למגר חיפושיות

מיליון200-כ30001985שוחחרו1935

: תרחיש נזקים 

מקננת בקינים של עופות אחרים וגרמה לדחיקה של מינים  –מגוון ביולוגי מקומי 

.מקומיים



טקסיפוליהקאולרפהאצת 
נשפכה לים תיכון על ידי ממלכת מונקו



מינים פולשים בישראל



דררה
הובאה מאסיה  כציפור נוי

: תרחיש נזקים 

נזק כבד לפירות–חקלאות 

.גדלה וצומחת בכל מקום וחוסמת שטחים פתוחים–תשתיות 

מקננת בקינים של עופות אחרים וגרמה לדחיקה של מינים  –מגוון ביולוגי מקומי 

.מקומיים



החולותטיונית
ב לייצוב חולות"הובאה מארה

: תרחיש נזקים 

.גדלה וצומחת בכל מקום וחוסמת שטחים פתוחים–תשתיות 

התבססות באלפי דונמים של כלל האזורים בישראל וגרמה  –מגוון ביולוגי מקומי 

.לזרעים יכולת שרידות גבוהה. לדחיקה של מינים מקומיים



שיטה כחלחלה
הובאה מאוסטרליה לייצוב חולות

: תרחיש נזקים 

השורשים פוגעים . כבישים ומסילות ברזלצידימשתלטת על –תשתיות ובטיחות 

.גורמת לקריסת גדות נחלים. בצנרת

.צמצום חלחול מי גשמים–משק המים 

התבססות באלפי דונמים של אזורים חולים וגרמה לדחיקה  –מגוון ביולוגי מקומי 

.לזרעים יכולת שרידות אסונות . של מינים מקומיים



מאינה
יבוא מכוון כציפור שיר ונוי מהודו

: תרחיש נזקים 

פוגעת בחשמל בגלל אופי הקינון  –תשתיות 

יונים  , תחרות גרמה לדחיקה של מינים מקומיים כמו נקר סורי–מגוון ביולוגי מקומי 

נשאית מחלות ציפורים  . חומסת ביצים וגוזלים של עופות אחרים. ועורבים

.בפוטנציאל קטלני לעופות מקומיים

אוכלת פירות במטעים וכרמים ואחראית להעברת פטריות מזיקות בין  –חקלאות 

.הצמחים השונים



zebra musselצדפת הזברה 
: תרחיש נזקים 

שיבוש וחסימה של צנרת-תשתיות 

פציעות של אנשים וסגירה של חופים, כיסוי של מרבית מחופי הכנרת–תיירות 

מושבטיםכלי שייט רבים –דיג 

תחרות גרמה להעלמות מינים מקומיים–מגוון ביולוגי מקומי 



חוטית נודדת
בתעלת סואץלספסיאניתהגירה 

: תרחיש נזקים 

כיסוי של מרבית מחופי ישראל פציעות של אנשים וסגירה של חופים–תיירות 

פציעות רבות

תחרות גרמה להעלמות מינים מקומיים–מגוון ביולוגי מקומי 



100-רשימת ה
אבל ההשפעה שלהם על המערכת האקולוגית הרסנית ביותר, ברשימה כלולים מינים אשר פלשו למקומות רבים בעולם ומינים אשר פלשו למקומות מצומצמים. המינים הפולשים הגרועים ביותר100היא רשימה של 100-רשימת ה

.האיגוד העולמי לשימור טבע–IUCN-קבוצה זו היא חלק מה.Invasive Species Specialist Group–גובשה על ידי קבוצת המומחים למינים פולשים 100-רשימת ה

100-מינים פולשים בישראל המשתייכים לרשימת ה

ססגוניתלנטנה (Lantana camara). צילום: Reinaldo Aguilar

כנימת עש הטבק (Bemisia tabaci). צילום: Valter Jacinto

קרפיון מצוי (Cyprinus carpio). צילום: Biopix

נמלת האש הקטנה (Wasmannia auropunctata). צילום: Antkey

http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&sts=
http://www.issg.org/
http://www.iucn.org/

