מאות צמחים ובעלי חיים בסכנת הכחדה צורפו
לרשימת המינים המוגנים בחוק בישראל
הרשימה עודכנה בעקבות התחייבות לארם לשמירה על המגוון הביולוגי .המעמד יאפשר להגן על הצמחים והדגים מול תוכניות בנייה
צפריר רינת

המינים הבולטים שקיבל! הגנה

 350מיני צמחים בסכנת הכח
דה צורפו אתמול לרשינזת המי
נים המוגנים בחוק ,המונה כעת
 613מינים .לצד מאות הצמחים,
נכנסו לרשימה גם כמה דגים,
והושב אליה עטלף הפירות .עד
כון הרשימה ,שאישר השר לה
גנת הסביבה זאב אלקין ,ייכנס
לתוקף בתוך  30יום .הוא נדרש,
בין היתר ,בשל מחויבותה של
ישראל לאמנת המגוון הביולוגי
של האדום.
את התיקון לרשימה גיבשו
הרשות לשמירת הטבע והגנים
)רט״גן והמשרד להגנת הסביבה.
בנוסח ההדש נכללים לראשו
נה דגי מים מתוקים ובהם מי
גים נדירים כמו לבנון הירקון,
הקיים רק בכמה נחלי חוף .כמו
כן ,נכללים בה דגי ים ובהם טו
נה כחולת סנפיר ודקר הסלעים
)לוקוס( .הרשימה עודכנה באופן
מלא לראשונה מאז .2005
במסגרת אמנת האדם ,הת
חייבו המדינות החתומות לקדם
את מטרותיה ולפעול לשמי
רה על המגוון הביולוגי בתחומן.
הגדרת מינים הנמצאים בסכנת
הכחדה כערכי טבע מוגנים היא
אחד היעדים החשובים שנקבעו
בתכנית האסטרטגית של האמ
נה .נוסף על כך ,חתומה ישראל
על האמנה בדבר שימורם של
מינים נודדים של חיות ,והצ
טרפה לשני הסכמים הפועלים

דקר הסלעים

עטלף הסירות

טונה 0־ 0ל ת סנפיר

אחד ממיני הלוקוס .דג מאכל פופולרי
שאוכלוסייתו התמעטה בגלל דיג נרחב

מין העטלפים היחיד בארן שניזון מפירות.
נחשב בעבר מזיק לחקלאות

מהמהירים והגדולים בדגי הים התיכון.
מין שניצוד בעיקר בעונת הרבייה שלו

rsL
תולוןהתוף
סרטן קטן ששכיח באזור החולי של חוף
הים .חופר מחילה בחול ,מעל קו המים

גומא הירקון
גדל בשולי נחלים ופלגים של מעיינות .שרד
בשני אתרים .משמש להכנת קמח למאכל

מדד הביצות
נכלל ברשימה אף שנכחד .רשות הטבע
והגנים מקווה להחזיר זרעים שלו לטבע

צתרה מדברית
אחד ממיני הצמחים שמהם מפיקים זעתר.
נמצא כיום רק כשלושה אתרים בישראל

שומסתוי
מין שקיים רק בישראל .מ/ר כיום רק מאתר
אחד בכרמל שבו התגלה לפני כ 40-שנה

לבנון הירקון
דג מים מתוקים הקיים רק בישראל .נכחד
מהירקון והושב לאחר שגודל בגרעין רבייה

צילום :יוסי יובל ,אורן קליין ושאסרסטוק

במסגרתה .אחד מהם הוא הסכם
) eurobatsעטלפי אירופה(,
שבמסגרתו ישראל מחויבת להגן
על עטלף הפירות .בעבר הוא היה
ברשימה והוצא ממנה ,כיוון שנ
חשב למזיק משמעותי לחקלאות.
המשרד להגנת הסביבה ור
שות הטבע והגנים מסרו כי "מע
רכות אקולוגיות עוברות כל הזמן
שינויים המושפעים גם מפעילות

צילום :איתי בלסון /מנון ויצמן

עטלף הפירות וכרוב כרתי:
מאות מינים בארץ הפכו מוגנים
רשימת המינים המוגנים בישראל גדלה את
מול במאות מינים חדשים מן החי והצומח .לרשי
מת הצמחים המוגנים ,שיותר מהכפילה את עצמה,
הצטרפו  350מינים בסכנת הכחדה ,בהם הכרוב הכ
רתי שנמצא באתר אחד בכרמל ומקור חסידה תמים
ששרד רק במישור החוף .לראשונה התווספו לרשי
מה דגי מים מתוקים ,והוחזר אליה עטלף הפירות.

האדם ,וכיום יש איומים חדשים
המסכנים מינים שלא היו מוג
נים ויש לקחת אותם בחשבון".
בין היתר ,ציינו במשרד וברשות
את הציד הלא חוקי על ידי עו
בדים בחקלאות ופיתוח תשתיות
נפט וגז בים ,העלולים לפגוע
ביונקים ימיים .איומים נוספים
הם התבססות מינים פולשים חד
שים הפוגעים בנזינים מקומיים

קיימים ,ותוכניות הבנייה באזור
מישור החוף המסכנות כמה מוק
דים של הצמחים הנדירים ביותר
שנותרו בישראל.
ד״ר נועם לינדר ,ראש אגף
אקולוגיה בחטיבת המדען הרא
שי של רשות הטבע והגנים ,אמר
ל״הארץ" כי "בעבר קבעו מי
נים מוגנים בין השאר על רקע
השש שיקטפו אותם ,אך היום

יש איומים נוספים .המעמד המו
גן יעזור לנו להגן על צמחים
אלו בעיקר מול תוכניות פיתוח
ובנייה".
דוגמה למציאות החדשה היא
של הצמח מהמין לשון שור נג
בית ,הקיים רק באתר אחד בנ
גב והתגלה לראשונה למדענים
לפני פחות מ 30-שנה .כעת מק
בל המין מעמד שיאפשר להגן על

האתר שבו הוא נמצא .דוגמה נו
ספת היא של מקור חסידה תמים,
שששרד רק באזור מישור החוף
והיה חשוף לפגיעה של פעי
לות בנייה .כמו כן ,הכרוב הכרתי
שנמצא רק באתר אחד בכרמל,
והוא מין קרוב לזה שממנו הת
פתח הכרוב התרבותי ,יזכה גם
הוא להגנה.
תוספת חשובה היא מתן הג
נה לחמישה מינים של עשבי
ים שנמצאים בים התיכון ובמ־
פרץ אילת .לידר ציין כדוגמה
את המין של העשב גלית גדולה,
הנמצא בים התיכון ונעלם כמ
עט לגמרי .המעמד המוגן יאפשר
לשמר את משטחי העשב שנותרו
וגם לשקמו באזורים שמהם נע
לם .העשב הוא מקור מזון חשוב
לשני מינים של צבי הים המגי
עים לארץ ,וקיבלו מעמד מוגן
עוד ברשימה הקודמת.
מהחברה להגנת הטבע נמ
סר" :החברה להגנת הטבע מבר
כת על הכרזתם של שניים ממיני
הדגים המצויים בסכנת הכח
דה בים התיכון ,כערכי טבע מוג
נים  -טונה כחולת הסנפיר ודקר
הסלעים .מדובר על שניים מטור־
פי העל של המערכת האקולוגית
הימית ,המוגדרים על ידי אר
גון השימור הבינלאומי,iucn ,
כמינים בסכנת הכחדה .החברה
להגנת הטבע עתרה לפני כש
נה לבג״ץ בדרישה להכריז על
שני המינים הללו כמינים מוגנים
בשל מצבם הקשה".

