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 .סחר בזוחליםיבוא ורט"ג ל תהצעת עדכון מדיניוהנדון: 

 נועם שלום,

יות של רט"ג בנושאי דינלשינויי המלקבלת הערות ציבור  2.09.19-מה התייחסותנו זו היא במענה לפנייתכם

 יבוא וסחר במיני זוחלים.

לתפיסתנו, רט"ג. אינטרנט של על המהלך בצורה אקראית מאתר ה נת הסביבהגבמשרד ה למדנו .1

ממשלתיים הרלוונטיים בנפרד ולפני ומים בעתיד לערוך התייעצות עם הגופים הכדאי במקרים ד

 הפניה לקבלת הערות מהציבור.

ידוע לנו מהי המדיניות הנוכחית של רט"ג בנושא זה, על כן נתייחס רק לטיוטת המדיניות לא  .2

 החדשה המוצעת ומבלי שניתן לדעת האם היא מהווה שיפור של המדיניות הקיימת.

 סחר בתוך ישראל ואחזקה. נושאבהיבטים של יבוא זוחלים ולא ב תמקדמת נוסותהתייח .3

אמים את הנעשה ככלל, לתפיסתנו הקריטריונים המוצעים לאיסור יבוא מינים הם סבירים ותו .4

 בעולם בתחום זה.

 -IUCN-לפי הגדרות הת יבוא מינים בסיכון עמני רכיב  –שמירת טבע עולמית  לגבי הקריטריון של .5

שיש להוסיף לרשימת המינים האסורים ביבוא )"הרשימה השחורה"( גם את המינים עמדתנו היא 

זאת כיוון שבהגדרה אוכלוסיותיהם של מינים אלה כבר חשופות  – VU דרגת הסיכוןהנמצאים ב

של נוסף בירידה, ולחץ עתידי  /ואותחום תפוצה מצומצם, או/ו בעלות הן קטנות, או/ו לסיכונים 

כיום נמצאים בקטגוריה  אותם לסיכון מוגבר להכחדה.עלול לדרדר מינים  איסוף מינים אלה מהבר

  .מינים 517זו 

  –פולשנות  –לוגי אקולגבי הקריטריון של סיכון  .6

ון לבצע הערכת סיכמוצע  – "פלש בעולם לבית גידול שונה ומאכלס בית גידול שונה"סטטוס  (א

יבוצעו הערכות בידי מי מה השחורה או הלבנה. יש להבהיר ישפרטנית ע"מ לסוווג את המין לר

 ולפי איזה קריטריונים. ,קולוגים של רט"ג?()מומחים מהאקדמיה? הא סיכון אלה

יטריונים ומוצע כי המין ייכנס קר 4המוצעת כאן היא לפי הבדיקה  –" ידוע כפולש אינוסטטוס " (ב

בסוג ים מינים פולש תפוצה רחבה,בעל  –מה השחורה רק אם עומד לפחות בשלושה מהם ישלר

 בעל התאמה אקלימית.הסוג קיים בישראל, דומה, 
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בהמשך לפלישה זאת  –לדעתנו, בבחינת התאמה אקלימית יש להוסיף גם התאמה לאזור טרופי 

שכבר התרחשה של שממית החומות אזור ים המלח. כמו כן לדעתנו ככל שידועים מינים 

 (.1במקום  2לתת לכך משקל יתר )יש  –רק בסוג דומה ולא  –פולשים בסוג עצמו 

מכלל ת געל פניו מהנוסח נראה שהיא מוחר -  Testudinidaeמה מוצע לגבי משפחת  רלא ברו .7

פולשים מינים  –ון אקולוגי כהצבים הן לפי קריטריון איסוף מסיבי מהבר והן מקריטריון סי

 במשפחה. האם הכוונה היא כי יש לערוך הערכת סיכון פרטנית לכל מין במשפחה זו?

 

 בברכה,

 

 תמר רביב      ד"ר אנה טרכטנברוט

 רא"ג מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים      ראש תחום מגוון ביולוגי
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