רשות הדיבור

כתב :עומרי גל

חילוץ ביצי העיט הזהוב .צילם :מידד גורן

צבון שבקע חוזר לים .צילם :יניב לוי
תלמידי ואדי סלאמה בנחל צלמון .צילמה :מיטל אהרון

תלמידי ואדי סלאמה
מאמצים את נחל צלמון
נחל צלמון הוא גן לאומי מוכרז ובו אחד מנחלי
האיתן הבודדים בגליל התחתון ,המשמש
כבית גידול לח לחי ולצומח האופייניים לאזור.
יער נטוע וחורש טבעי משמשים בית למגוון
חיות בר וצמחים נדירים .טחנות הקמח הרבות
שבגן מעידות על שימוש רב של האדם במי
הנחל לאורך ההיסטוריה הארוכה של ארץ
ישראל .ואולם ,בשנים האחרונות הזדהמו מי
הנחל ,ומטיילים רבים שהגיעו לשם (הנחל
פתוח לקהל ללא תשלום) הותירו את מגרש
המשחקים הטבעי של ילדי ותושבי האזור
מלוכלך ומוזנח.
במסגרת תכנית חינוכית חדשה ,שמופעלת
בימים אלה בקרב תלמידי כיתות ח' בחטיבת
הביניים אורט ואדי סלאמה ,ושלה שותפים
רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת הסביבה
(אגף מים ונחלים) והמועצה האזורית משגב,
מקווים ברשות לשנות את המצב ולהחזיר
לנחל את הדרו" .התכנית נולדה מתוך כוונה
ליצור חינוך סביבתי להיכרות עם הטבע ,תוך
שילוב התלמידים הגרים בכפרים השכנים,
בני אותה המועצה" ,אומרת ,מיטל אהרון,
רכזת פרויקטים וקהילה של רשות הטבע
והגנים בגליל התחתון" .בית הספר ,המנהל
וצוות המורים חווים תהליך חינוכי–ערכי,
שמטרתו להמחיש לתלמידים את חשיבות
שמירת הטבע ולקדם את תפיסת אחריותו
האישית של כל תלמיד .התלמידים לומדים
על הטבע באזור ועל הדילמות הקיימות בין
האדם לטבע ,מנהלים דיונים ויוצאים לסיורים
ופעילויות בשטח ,ובעצם מאמצים את הנחל
ושומרים עליו".
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שנת שיא במספר
ההטלות של צבות הים
הירוקות
סיכום שנת  2011במרכז הארצי להצלת
צבי ים של רשות הטבע והגנים (במבואות
ים) מעלה כי השנה הייתה שנת שיא
במספר ההטלות של צבות הים הירוקות
בחופי ישראל .לא פחות מ– 27קני ביצים
של הצב הירוק אותרו על ידי פקחי הרשות,
שסורקים את כלל חופי ישראל מדי בוקר
בעונת ההטלה ,לעומת השיא הקודם -
 22קנים בשנת  .2002בנוסף לקני הצב
הירוק אותרו עוד  139קנים של צב ים
חום ,שהועתקו לחוות הדגרה מוגנות
בשטחי שמורות טבע חופיות .סך הכל
בקעו מהקנים האלו השנה יותר מ–10,000
צבונים ,מתוכם  2,420צבונים ירוקים
והשאר מהמין החום .מאז תחילת התכנית
לאישוש צבי הים שמפעילה הרשות
הטבע בחופי ישראל ,בקעו ושוחררו לטבע
מחוות ההדגרה של הרשות יותר מ–100
אלף צבוני ים.
"העובדה שמדובר בשיא חדש של הטלות
'ירוקות' וכי בשנים האחרונות יש עלייה
משמעותית במספר הקנים המוטלים בכלל,
מלמדת כי ייתכן שמדובר בניצנים ראשונים
של תכנית השמירה על הצבים ,שהופעלה
לראשונה על ידי הרשות לפני כ– 20שנים",
אומר יניב לוי ,מנהל מרכז ההצלה לצבי
הים של רשות הטבע והגנים" .הדבר קשור
גם לעלייה במודעות הציבור ובהתמקצעות
ובמיומנות של פקחי הרשות באיתור
ובהעתקת הקנים .אנחנו מקווים שבעתיד
הקרוב נקים גם מבנה חדש ומודרני יותר
למרכז ההצלה ,שיאפשר לנו גם לחשוף
יותר את הפעילות בפני הציבור".

נאבקים על עתיד
הדורסים בישראל
רשות הטבע והגנים מנהלת ,בסיוע מרכז
הצפרות ברמת הנגב ,מעקב צמוד אחר קינון
של עיטים זהובים ,מין נדיר הנמצא בסכנת
הכחדה בישראל .גילוי של עיט זהוב שנדרס
על כביש  40הזניק את פקחי הרשות ואנשי
מרכז הצפרות לקן באזור נחל לבן ,שם נמצאו
שלוש ביצים.
העיטים הזהובים דוגרים על ביציהם במשותף
ולכן היה ברור כי ללא פעולה מהירה יינטשו
הביצים שבקן ,מכיוון שהנקבה ,שנותרה
לבדה ,תיאלץ לנטוש את הדגירה כדי לאכול
בעצמה .במבצע מהיר ,בסיוע יחידת החילוץ
הר הנגב ,הוחלט לגלוש לקן ולאסוף את
הביצים למדגרה מלאכותית משוכללת ,וכך
להעניק להן סיכוי לבקוע  -ולגוזלים סיכוי
לשוב לטבע .הביצים הועברו למדגרת גן
החיות התנ"כי ,אלא ששם הן נבדקו ונמצאו
כלא פוריות.
"מדובר בזוג עיטים זהובים שאנו עוקבים
אחרי ניסיונות הקינון שלהם כבר כמה שנים",
מסביר מארק כץ ,פקח רשות הטבע והגנים
באזור הר הנגב" .בשנת  2008פרח מהקן
גוזל יחיד ,ומאז נכשלו ניסיונות הקינון של
הזוג למרות מעקב צמוד שהצבנו על הקן.
בשנה שעברה אף הגענו להסכמות עם צה"ל
עד כדי סגירת השטח לאימונים בתקופות
מסוימות ,אך לצערנו העיט הזכר מת והביצים
אינן פוריות .אני מקווה שהנקבה שנותרה
תמצא בן זוג חדש ותשוב לקנן".
"הרשות משקיעה מאמצים רבים לאושש
את אוכלוסיית הדורסים בישראל ,הסובלת
מבעיות רבות ,ובראשן הרעלות מכוונות נגד
חיות הבר המזיקות לחקלאות ,אבדן בתי
גידול והפרעה לקינונים ,ציד וחמיסת קנים",
אומר שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע
והגנים" .כל פרט חשוב במאבק הזה ועל כן
עצוב היה לגלות ,שלמרות הפעולה המהירה
והיעילה ,הביצים לא היו בוקעות בכל מקרה".

חוגגים את יום הצפרדע .צילם :אייל מיטרני

חגיגות יום הצפרדע
ב– 2בפברואר מציינים בכל העולם את יום
בתי הגידול הלחים ואת החתימה על אמנת
רמסר ,שנועדה להבטיח את קיומם של
בתי הגידול הלחים שעוד נותרו בעולם .גם
בישראל ציינה רשות הטבע והגנים את היום
המיוחד הזה באירועים מיוחדים בשמורות
הטבע ובגנים הלאומיים.
הפיתוח המואץ של הארץ ,שהחל באמצע
המאה הקודמת ונמשך גם היום ,הוביל
לשינויים ניכרים ברבים מבתי הגידול
הטבעיים בישראל ובעיקר בבתי הגידול
הלחים .מקורות מים רבים הושמדו ,זוהמו או
יובשו ,וכתוצאה מכך נפגעה קשות חברת
החי והצומח בבתי גידול אלה .כך למשל ,בין
תחילת שנות ה– 50לסוף שנות ה– 90של
המאה ה– 20נעלמו מישראל שישה מינים
של דגים (לבנון החולה ,עגלסת סדום ,נון
החולה ,טברנון ליסתני ,טברנון סימון חולתי
ואמנון היאור) ,שארבעה מהם התקיימו
בישראל בלבד ,ועם היעלמותם מכאן נכחדה
אוכלוסייתם מהעולם כליל .מין אחד ומיוחד
ש"שב מהמתים" השנה הוא כמובן העגולשון
שחור הגחון ,שנחשב כנכחד מאז שנות
ה– 50של המאה הקודמת ,בעקבות ייבוש
ביצת החולה ,ונמצא לפני כמה חודשים
בשמורת טבע החולה המשתקמת.
"על פי ההערכות ,כיום נותרנו עם  3%מבתי
הגידול הלחים שפיארו את ארץ ישראל
בעבר והיוו מקור לעושר ביולוגי שאין
כמעט שני לו בעולם ,החל בדגים ודו חיים
שישראל הייתה ביתם היחיד בעולם ,ועד
לעופות דורסים שנכחדו כמקננים לאחר
ייבוש הביצות בשנות ה– ,"50אומרת דנה
מילשטיין ,אקולוגית בתי גידול לחים ברשות
הטבע והגנים" .כיום אנחנו עושים מאמצים
עילאיים להשיב את המצב לקדמותו ולשקם
חלק נרחב מאותם ביצות ,אגמים ,נחלים
ובריכות חורף שנפגעו כתוצאה מפיתוח,
זיהום וייבוש".

דג לכוד ברשת .צילם :שי אורון

מנקים את מפרץ אילת
שיתוף פעולה פורה בין אנשי רשות הטבע
והגנים במחוז אילת ובין צוות צוללנים מהמצפה
התת ימי בעיר ,הוביל למבצע ניקיון תת ימי,
שבמהלכו הוצאו ממימי המפרץ כ– 1,500מ"ר
של רשתות ישנות ,ציוד דיג ,מצופים ועוד.
המבצע יצא לדרך לאחר שצביקה "זיגי" לבנת,
צלם תת ימי ,נתקל ברשתות נטושות מול
החוף הצפוני באילת ודיווח על כך לרשות .תוך
זמן קצר ארגנו אנשי הרשות קבוצת צוללים
מתנדבים מהמצפה התת ימי בעיר ,בראשותו
של אביב לוי ,ויחד הם צללו למבצע רחב היקף
לפינוי הפסולת.
"לצערנו ,דיג רשתות באזור זה של מפרץ אילת
מותר לדייגים בעלי רישיון" ,אומר ד"ר אסף
זבולוני ,אקולוג מפרץ אילת של רשות הטבע
והגנים ,ומדגיש כי אסור בתכלית האיסור לדוג
בתחומי שמורות הטבע הימיות" .אף שדגים
רבים במפרץ מוגדרים כמינים מוגנים ,לכידתם
ברשתות ,כלומר דיג שנעשה תוך כדי דיג של
מינים מותרים ,אינה מהווה עבירה על החוק",
מסביר ד״ר זבולוני.
"למעשה ,הרשתות הונחו בים על ידי דייגים
בעלי רישיון בהתאם לחוק ,אך לאחר
שהפסיקו לשמש לדיג ,הן הושארו במים
והפכו למה שמכונה 'רשתות רפאים' .רשתות
אלה פוגעות בכלל המינים ,ובמבצע הניקיון
נחשפו בפנינו מראות לא קלים של בעלי
חיים ימיים ,מוגנים ונדירים ,שנלכדו ברשתות.
בעבודה זהירה וקפדנית ,הצלחנו לשחרר את
חלקם מהסבך העצום של הרשתות ,המצופים,
הג'ריקנים וחבלי הקשירה והעיגון ,אך לצערנו
לא את כולם .נוסף על כך ,הוצאנו כמות גדולה
מאוד של רשתות ופסולת מהים ,כך שהרווח
לטבע כתוצאה משיתוף פעולה זה הוא
גדול מאוד".

תפיסת קטיף לא חוקי של עכובית הגלגל

שומרים על אוצרות
הצומח
רשות הטבע והגנים החלה בימים אלה
בחלוקת חומרי הסברה חדשים (בעברית
ובערבית) בנושא האיסור לקטוף מהטבע
צמחי תבלין כגון עכובית הגלגל (עכּוב),
אזוב מצוי (זעתר) ומרווה משולשת .במקביל,
יבצעו פקחי הרשות סדרה של מבצעי אכיפה
נגד קטיף מסחרי של צמחי התבלין.
"קטיף צמחי תבלין למטרות מאכל היא
מסורת רבת שנים" ,מסביר גל אריאלי,
הממונה על הפיקוח והאכיפה ברשות הטבע
והגנים" .העלים הצעירים של עכובית הגלגל
משמשים כירק לסלט והתפרחות הצעירות
נאכלות כדרך שאוכלים ארטישוק,
ולשניהם מייחסים גם תכונות רפואיות.
בשנים האחרונות התברר שהמשך קיומו
של הצמח נתון בסכנה מכיוון שיותר ויותר
אנשים מבקשים אותו ,ובנוסף ,שטחים
רבים שבהם העכובית גדלה בעבר ,אינם
קיימים עוד עקב בנייה .המשך הקטיף של
העכובית כבעבר עלול להשמיד את הצמח
כליל (כיום ,בעקבות גידול חקלאי ,אפשר
למצוא את כל המינים האלה בשווקים)
"המצב הקיים הביא לכך שהשר להגנת
הסביבה הכריז לאחרונה על העכובית ,על
המרווה ועל האזוב כעל צמחים מוגנים,
שהקוטף אותם צפוי לעונש .כיום מי
שקוטף לשימוש עצמי מקבל קנס על
פגיעה בערכי טבע מוגנים ,ומי שנתפס,
כשברשותו שקים מלאים בצמחים
שנקטפו ,ושאותם התכוון למכור לפרנסתו,
אף יזכה לזימון לבית המשפט ולתביעה
פלילית" ,מוסיף אריאלי.
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