
ביצן מסתור התנין – 
אויב לחקלאות ולטבע

Alligator Weed
(Alternanthera philoxeroides) 
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והטבע בארצנוהמאיימים על האדם 

חייבים למנוע את חדירת המינים הפולשים



סריקת אופקים –
הפלישות הביולוגיות 
שמאיימות על ישראל

יולי 2016
כתיבה ואיסוף חומר – אריאלה גוטליב 

היגוי ועריכה – אלון רוטשילד

מינים פולשים הם אורגניזמים שחרגו מתחום תפוצתם הטבעי כתוצאה מפעילות אדם, שאוכלוסיותיהם התבססו 
והתפשטו בסביבה החדשה אליה הגיעו, ושגורמים בה נזק למערכות טבעיות ולאדם.  בחלק מהמקרים מגיעים 
המינים הפולשים כ"נוסעים סמויים" על סחורות ומטענים הנכנסים למדינה  באופן חוקי, למשל בתוך מטען אישי 

של נוסעים, בסחורות חקלאיות, על חיות מחמד, או במי נטל של אוניות.

סריקת האופקים נועדה להגביר את מודעות הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות לגבי האיום הגלום בכך שגבולותיה 
של מדינת ישראל פרוצים לפלישות ביולוגיות לא מכוונות, וכך מינים פולשים עשויים לחדור לארץ כנוסעים 
סמויים. את המודעות יש לתרגם לחקיקה שתייצר מנגנוני מניעה אפקטיביים שימזערו את הסיכון מחדירת 

המינים הפולשים לישראל.

על מנת להדגים את הבעיה, נבחרו 8 מינים מקבוצות טקסונומיות שונות הגורמים לנזקים במגוון רחב  של תחומים 
העוברים כ"נוסעים סמויים" ממקום למקום.  המינים שנבחרו עדיין לא קיימים בארץ כיום, אך הינם בעלי פוטנציאל 

פלישה מבחינת תנאי סביבה,  ומבחינת קשרי מסחר ותנועה בינלאומית של חומרים ואנשים. 

מסמך זה כולל סקירת ספרות נרחבת של אמצעי זיהוי, נזקים בחלוקה לתחומי אחריות, ופתרונות המוכרים 
מהעולם למניעה ולטיפול מוקדם. רשימת המינים הורכבה בעיקר מתוך רשימת 100 המינים הפולשים של 

.CABI וממאגר המינים של IUCN-ה

IUCN: International Union for Conservation of Nature, helps the world findpragmatic 
solutions to our most pressing environment and development challenges.
http://www.iucn.org/about/ 

CABI: (Centre for Agriculture and Biosciences International) is an international not-for-
profit organization that improves people’s lives worldwide by providing information 
and applying scientific expertise to solve problems in agriculture and the environment. 
http://www.cabi.org/about-cabi/  
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ביצן מכסיף
מקומי בבתי גידול לחים ביצן מסתור התנין פולש אגרסיבי במדינות רבות

ביצן רחב עלים
משמש לגינון בארץ
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ביצן מסתור התנין –
אויב לחקלאות ולטבע:

Alligator Weed (Alternanthera philoxeroides)

איך נזהה אותו?
לביצן מסתור התנין עלים ירוקים כהים שצורתם פשוטה, והם נגדיים זה לזה, כך שבכל מפרק צומחים 

שני עלים. אורך העלים כ-12-14 ס"מ ורוחבם כ-2 ס"מ. הפריחה לבנה וכדורית בקוטר כ-1.5 ס"מ. במים 
הגבעולים צומחים לגובה כ-60 ס"מ והעלים גדולים יחסית, בעוד שביבשה מגיעים הגבעולים לגבהים 
צנועים יותר, והעלים המתפתחים קטנים יותר. הצמח יוצר מרבדים צפופים ורחבי ידיים בבית הגידול 

המימי, ומתפשט במהירות בבית הגידול היבשתי תוך יצירת מארג שורשים צפוף וסבוך במיוחד מתחת לפני 
הקרקע]13[.

הקדמה

Alligator weed הצמח ביצן מסתור התנין

(Alternanthera philoxeroides)
מגיע במקור מדרום אמריקה, אך הוא פלש והתפשט לצפון אמריקה, למזרח אסיה, לאוסטרליה ולאירופה. 
הוא מועבר לטווח רחוק במי נטל של אוניות ובקרקע מזוהמת, אך מופץ לטווח הקרוב יותר גם על צמיגים, 
ביגוד ונעליים. הוא מסוגל להתקיים במים וביבשה. הוא צומח במהירות במקווי מים ומכסה את פני המים, 

תוך שהוא חוסם גישה לאור ולחמצן, פוגע באיכות המים, משנה את זרימת המים, מגביר סדימנטציה, 
ומעודד מפגעי יתושים. באזורים עם מספיק משקעים/השקייה הצמח משתלט גם על שטחים גדולים 

ביבשה, תוך שינוי מערכות טבעיות ופגיעה בחקלאות ]13[.
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משטחי מסתור התנין בנחל, לאחר שטופלו ע"י החיפושית 
המדבירה אותם. העלווה נאכלה במלואה.

נזקים
ביצן מסתור התנין עשוי לחסום דרכי מים. הוא צומח במהירות ומכסה את פני המים, תוך שהוא חוסם גישה 

לאור ולחמצן, וכך פוגע באורגניזמים החיים בגופי המים. הצמח פוגע באיכות המים, משנה את זרימת המים, 
מגביר סדימנטציה, ומעודד מפגעי יתושים. באזורים עם מספיק משקעים או השקייה הוא משתלט על 

שטחים גדולים ביבשה, תוך פגיעה במערכות חקלאיות ושינוי מערכות טבעית]13[.

חסימה מלאה של נחל ע"י מסתור התנין

צימוח אופייני במים, חוסם את הערוץ בצורה 
חלקית, ומפריע לתנועת הסירות.
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מה יקרה אם 
יפלוש לישראל, 

ומי לא יישן 
בלילה בגלל זה?
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חקלאות – משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

פגיעה בצמחים:
ביצן מסתור התנין מתפשט במהירות בבתי גידול יבשתיים עם שפע משקעים או השקייה, ופוגע קשות 

בכמות התוצרת החקלאית ובעלויות הגידול. בשטחים אליהם פלש הצמח בסין, נרשמה ירידה של 63% 
ביבול הבטטות השנתי, 47% ביבול החסה, 45% ביבול האורז, 36% ביבול החיטה ו-19% ביבול התירס]13[. 

השתלטות הצמח על שטחים בדרום מזרח אוסטרליה, הביאה להגדלת עלויות ההשקייה ב-175 מיליון דולר 
אמריקאי, ולהתמוטטות כלכלית של חוות קטנות]14[. תעשיית גידול הדשא האוסטרלית, שהמחזור השנתי 

שלה ב-2006 הגיע לכ-165 מיליון דולר אמריקאי]18[, מצויה באיום קיומי ע"י פולש זה]13[.
ובישראל – הגידולים שנפגעו בסין בשל התפשטות ביצן מסתור התנין, נפוצים גם בארץ. ענף הבטטות 

מתפרש בישראל על 12-13 אלף דונם )נכון ל-2013(, וסובל בשנים האחרונות מירידה ביבול בשל מחלות 
ויראליות]9[. התפשטות של ביצן מסתור התנין יכולה לחסל אותו כליל. ענף החסה השתרע ב-2014 על פני 
28 אלף דונם]2[, ופגיעה של הפולש בתוצרת תגרום לפגיעה כלכלית אנושה במגדלים, ולמחסור בשווקים. 

יתר על כן, מחירי המים לחקלאות בארץ נמצאים במגמת עלייה]1[, והשילוב בין התייקרות מחיריהם לצריכה 
גוברת שלהם להשקייה עקב השתלטות ביצן מסתור התנין, יגרמו לפגיעה משמעותית נוספת ברווחיות 

החקלאים ובאספקת המזון מייצור מקומי]7[.

פגיעה במרעה:
ביצן מסתור התנין משתלט על שטחי רעייה ודוחק מיני צמחים אחרים הגדלים בו. הוא אמנם נאכל ע"י 

פרות, כבשים וסוסים, אך מחקרים שונים מצאו כי הוא גורם לנשירת שיער ולכוויות בעור החיות בשל עלייה 
ברגישות לקרינת השמש, לנזק לכבד ואף למוות בפרות בוגרות, בעגלים ובטלאים]12, 22[.

רשויות הניקוז - הצפות 
והתמוטטות גדות נחלים, 

פגיעה בפעילויות פנאי בנחלים
כאשר ביצן מסתור התנין מתפשט בנחלים ובמקווי מים, הוא משנה, מגביל וחוסם את זרימת המים, וכתוצאה 

מכך גורם להצפות. הוא מהווה בית גידול נוח ליתושים, ועלול להגביר את מפגע היתושים באזור הפלישה 
וסביבתו. הצמח פוגע גם בפעילויות פנאי כמו שיט בסירות במקווי המים]12, 22[.

הנזקים מאמברוסיה מכונסת, מין צמח פולש אחר, שכבר התחיל להתפשט בארץ והינו בעל מאפיינים דומים 
לביצן מסתור התנין, הוערכו בכמאתיים ושבעים אלף ₪ לשנה בכיסוח והדברה ברשות ניקוז שרון ]8[. הנזקים 

ועלויות הטיפול בביצן מסתור התנין, אם יחדור לישראל ויתפשט ברמה הארצית, צפויות להיות גבוהות 
בהרבה.
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רשויות מקומיות - 
הפרעה בצידי דרכים ולאורך קווי תשתית

ביצן מסתור התנין מתפשט גם לאורך צדי דרכים וקווי תשתיות]13[. האמברוסיה המכונסת, מין צמח פולש 
אחר, שכבר התחיל להתפשט בארץ והינו בעל מאפיינים דומים לביצן מסתור התנין, הוערך כעולה למועצה 

אזורית עמק חפר כחצי מיליון ₪ לשנה בניטור ובהדברה בלבד]8[.
הנזקים ועלויות הטיפול בביצן מסתור התנין, אם יחדור לישראל ויתפשט ברמה הארצית, צפויות להיות 

גבוהות בהרבה.

רשות הטבע והגנים 
והמשרד להגנת הסביבה - 

מגוון ביולוגי במערכות טבעיות
בתי הגידול הלחים בישראל הינם מהמערכות המאוימות בארץ. בעשרות השנים האחרונות נפגעו
ונעלמו רבים מהם כתוצאה מניצול יתר של מקורות המים ומשינויים בשימושי קרקע. בבתי הגידול

שנותרו משתנים התנאים הסביבתיים, בין השאר כתוצאה מחדירה של מזהמים ומינים זרים, צמצום 
ספיקות ושינויים במשטר המים]4,5[. ביצן מסתור התנין עשוי להחמיר את מצבם במספר אופנים]12, 22, 16[:
השתלטות שלו על ערוצים ומקווי מים קטנים גורמת לאיבוד מים מוגבר באיוד, ולהתייבשות גוף המים.

בהתרבותו המהירה הוא מכסה את פני השטח, ודוחק מיני צמחים מקומיים.
מניעת חדירת אור אל מתחת לשכבה הצפה של ביצן מסתור התנין מונעת מצמחים ומאצות לבצע 

פוטוסינתזה, והורגת אותם.
הירידה בריכוזי החמצן הורגת דגים ובעלי חיים אחרים החיים במים.

יצירת המרבדים הצפים יוצרת מחסום פיזי לציפורים הצדות במים, והיעלמות בעלי החיים
מתחת לפני המים בשל המחסור בחמצן מרחיקה אותן אף יותר.

חדירה והתפשטות של ביצן מסתור התנין בבתי גידול עשירים ורגישים כמו הכנרת, החולה, אגן הירדן 
והירקון עשויה להוות פגיעה קשה מאד במגוון הביולוגי המקומי.
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מהיכן מגיע ביצן 
מסתור התנין,
ואיך אפשר 

למנוע את זה? 
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תפוצה נוכחית
תחום תפוצה טבעי

ביצן מסתור התנין הוא מין מקומי באגן הניקוז של נהר הפראנה )Parana( בחלק המרכזי והדרומי של דרום 
אמריקה, בשטחן של ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי, פראגוואי ובוליביה]13[.

תחום אליו פלש
כיום ניתן למצוא את הצמח ב-30 מדינות על פני 5 יבשות כולל צפון ודרום אמריקה, אסיה, אוסטרליה 

ואירופה]13[. סין, הודו, יפן, מקסיקו, ארה"ב, אוסטרליה, ניו זילנד, צרפת ואיטליה מהוות רק חלק מהרשימה 
המלאה. בחלק מהמדינות, כמו אוסטרליה, הצמח עדיין בתהליכי התפשטות, בעוד שבאחרות, כמו בסין, 

מיצה הצמח את פוטנציאל האכלוס במלואו]21[.

דרכי הפצה
הפצה לטווח קרוב

הצמח עובר לטווח קרוב באופן סמוי, כפסולת גינון שאינה מטופלת כיאות, במשלוחי קרקע ובמצעי חיפוי, 
על ציוד וכלי רכב חקלאיים, ועל ציוד חפירה. הוא גם עובר באופן בלתי מכוון על ביגוד והנעלה המזוהמים 

בחלקים של הצמח]13[. הצמח התפשט בגינות פרטיות באוסטרליה גם משום שגודל באופן מכוון משנות 
ה-60' כצמח מאכל ע"י קהילת המהגרים מסרי לנקה]17[.

הפצה לטווח רחוק
הצמח עובר לטווח רחוק באופן סמוי, במשלוחי קרקע ובמצעי חיפוי, על ציוד וכלי רכב חקלאיים, ועל ציוד 

חפירה. הוא גם עובר באופן בלתי מכוון על ביגוד והנעלה מזוהמים בחלקים של הצמח]13[.
הצמח הגיע לאוסטרליה באמצע המאה העשרים במי נטל של אוניות]13[. הוא התפשט בגינות פרטיות 

באוסטרליה, כיון שגודל באופן מכוון משנות ה-60' כצמח מאכל ע"י קהילת המהגרים מסרי לנקה]17[, וב-98' 
נתגלה בסרי לנקה לאחר שבני קהילה שחזרו מאוסטרליה העבירו אותו לשם באופן מכוון]13[.

דרכי מניעה
בעולם

ביצן מסתור התנין הגיע לאוסטרליה במי נטל של אוניות]13[, ולכן אחת הדרכים למנוע את הפצתו לטווח 
 ,)IMO – International Maritime Organization( רחוק היא טיפול במי נטל. הארגון הימי הבינלאומי
בו חברות 170 מדינות, אימץ כבר ב-97' מסמך קווים מנחים לטיפול במי נטל למניעת העברה של מינים 

פולשים. אמנת מי הנטל )BWM – Ballast Water Treatment Convention(, שגובשה על ידיו בשנים 
הבאות, אומצה עד היום ע"י 44 מדינות]19[.

דרך התמודדות נוספת היא נטרול העברה מכוונת של הצמח ממקום למקום, ובאוסטרליה למשל, הוכרז 
המין כ"מזיק מדרגה 1". אמצעי העברה פוטנציאליים שלו עוברים הסגר בנמלי הכניסה, ונאסר על פי חוק 

לייבא, להחזיק, למכור או להעביר את הצמח ממקום למקום על מנת למנוע את הפצתו. כמו כן, בעלי 
שטחים ברחבי אוסטרליה מחויבים לשמור על שטחיהם נקיים מהצמח, ולהשמידו מיד עם גילויו בשטח]12, 22[.
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בישראל
בארץ עדיין לא קיימת חקיקה מתאימה לגבי מינים פולשים ככלל ולגבי מין זה בפרט]3[. תקנות הגנת הצומח 

)ייבוא צמחים( מתייחסות לנוכחות "נגעים", כלומר מחלות ומינים המזיקים ליבול חקלאי, אך אינן נוגעות 
למינים אחרים]10[. ישראל הינה חברה בארגון הימי הבינלאומי )IMO(, אך עדיין אינה חתומה על האמנה 

המחייבת טיפול במי נטל של ספינות למניעת העברה של מינים פולשים]20[. עם זאת, נתיב חדירה זה פחות 
סביר, שכן עיקר הבעיה הוא בספינות הפורקות את מי הנטל בנהר המקומי, ופחות בסביבה הימית]13[.

דרכי טיפול בעולם
מרגע שביצן מסתור התנין התבסס בגוף מים, קשה עד בלתי אפשרי לבערו לחלוטין, ולכן יש להשקיע את 

מירב המאמצים באיתור מוקדם ובביעור ריכוזים קטנים שלו, לפני התבססותם, ובהכלת הריכוזים הגדולים 
יותר, למניעת המשך התפשטותו]14, 22[.

באוסטרליה הציבור מתבקש ליידע את הרשויות ברגע שמתגלה ריכוז חדש של הצמח ולסמן בשטח 
את גבולות האזור הבעייתי. בעלי השטח מתבקשים למנוע הפרעה נוספת, שעלולה להגביר את קצב 

ההתפשטות, לגדר את הקטע הנגוע, לסרוק את השטח מסביב לזיהוי נקודות התפשטות חדשות, לטפל 
בנקודות הקיימות ולעקוב אחר הצלחת הטיפול לאורך זמן. הם גם מתבקשים לנקות היטב את המכשור בו 
השתמשו להסרת הצמח, כדי להימנע מהעברתו לנקודות חדשות, ולשם כך פורסמו פרוטוקולים מיוחדים 

לשמירה על הנקיון בעבודה ולתיאום עם הרשויות, כולל נקיון פיזי וכימי של הכלים הכבדים המשמשים 
לעבודה, איסוף מסודר של הפסולת במיכלים אטומים, ייבוש חלקי הצמח, שריפתם וקבורתם]22[.

טיפול ביולוגי
בחיפושים אחר אויבים טבעיים של ביצן מסתור התנין, אותרו בדרום אמריקה יותר מ-40 מיני פרוקי רגליים 

התוקפים אותו בדרגות שונות של הצלחה]13[. אחד האוייבים הטבעיים המוצלחים ביותר הוא חיפושית 
הפרעוש של ביצן מסתור התנין, Agasicles hygrophila. החיפושית מחסלת את עלוותו של הצמח באופן 
יסודי בבתי גידול מימיים באוסטרליה ובניו זילנד, בתאילנד ובהצלחה פחותה, גם בחלק ממדינות ארה"ב]13[.
 Arcola ,מין מוצלח נוסף בו נעשה שימוש באוסטרליה, ניו זילנד וארה"ב הוא העש נובר ביצן מסתור התנין

malloi, המצמצם את המרבדים הצפים בעשרות אחוזים]13[.

טיפול כימי
ביצן מסתור התנין עמיד יחסית לקוטלי צמחים, בהשוואה לצמחי מים אחרים, ולכן שימוש בחומרי 

 bentazone, bifenox, dicamba, fenoprop,( הדברה תוך מניעת נזק ליבול האורז בשדות בהם צמח
pendimethalin, propanil and triclopyr(, הביאו לפגיעה חלקית בלבד בפולש, אך לא לביעורו]13[.

באוסטרליה נעשה שימוש ב- glyphosate לסביבה המימית, ב- metsulfuron לסביבה היבשתית, 
וב- dichlobenil לצמחים בשלוליות ובבריכות קטנות. בסביבה יבשתית בלבד ניתן להשתמש בהצלחה 

ב- dichlobenil, ולאחר 9 חודשים ב- metsulfuron, או לרסס metsulfuron או שילוב שלו עם 
glyphosate 3 פעמים לאורך 18 חודשים]13, 14, 22[.
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טיפול פיזי
בבתי גידול מימיים ניתן להשתמש במצופים היקפיים סביב גושים צפים של ביצן מסתור התנין וברשתות 

צפופות למניעת המשך התפשטות, עד לטיפול ההסרה הכימי/פיזי/ביולוגי. בבתי גידול יבשתיים ניתן לגדר 
שטח בגדר צפופה לעיכוב התפשטות גוש צומח עד לטיפול ההסרה הכימי/פיזי/ביולוגי]22[.

הסרה פיזית יבשתית כוללת חפירה ידנית להסרת ריכוז מצומצם של צמחים מהשורש. שימוש בכלי חפירה 
כבדים משמש להסרת צמחים מריכוזים גדולים יותר בעלי שורשים רדודים בלבד]22[. קציר או חריש על 
פני הקרקע, ללא טיפול כימי או ביולוגי מוקדם, אינם מתאימים לטיפול בביצן מסתור התנין בשל יכולתו 

להתפשט גם בעזרת חלקי גבעולים ושורשים שנחתכו]13, 14, 22[.

מדוע נכנס המין לרשימת
עשרת הפולשים

הפוטנציאליים לישראל
ביצן מסתור התנין גורם לנזקים משמעותיים במדינות אליהן פלש, ובישראל קיימים תנאים המתאימים 
לשגשוגו. הוא יכול לחדור לישראל באופן סמוי על כלים מכניים )כדוגמת אלה המשמשים חברות זרות 

בפרויקטים של פיתוח הרכבת ובניית מחלפים( ועל ציוד אישי )כולל ביגוד והנעלה( ]22[, ובאופן מכוון כצמח 
מאכל, בשל זיהוי שגוי, כפי שקרה באוסטרליה ובסרי לנקה]13[. נכון להיום לא קיימים בישראל החקיקה, 

המנגנונים או התקצוב למניעת כניסתו ולהתמודדות מהירה עימו]10[.

חשיבות שיתוף הציבור
במניעת התפשטות המין בארץ

מרגע שביצן מסתור התנין מתבסס בגוף מים, קשה עד בלתי אפשרי לבערו לחלוטין, ולכן יש להשקיע את 
מירב המאמצים באיתור מוקדם ובביעור ריכוזים קטנים שלו, לפני התבססותם]14, 22[. הוא מסוגל להתפשט 

בקלות בעזרת חלקי גבעולים ושורשים שנחתכו, וחלקים אלה נצמדים פעמים רבות לכלי רכב, לציוד אישי, 
ומתפזרים כפסולת גינון, וכך מועברים מבלי משים ממקום למקום]13[. בשל כל אלה, לציבור הרחב תפקיד 

מהותי בזיהויו המוקדם ובמניעת הפצתו. באוסטרליה למשל, הציבור הרחב הוא המדווח על מרבית הנקודות 
החדשות של הצמח באזורים מיושבים]22[. יידוע הגופים המתאימים בארץ, כמו המשרד להגנת הסביבה 

ומשרד החקלאות, יתרום רבות לטיפול מתאים בבעיה. לדיווח לחצו על הקישור הבא:
http://deshe.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=13b8c52144914f739

899561899e58555&webmap=e2448a0cb042433aa58a5dbb1ed86669
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רשימת השמות הידועים 
של ביצן מסתור התנין]13[

שם המין בעברית: ביצן מסתור התנין )שם לא רשמי(
.Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb :שם לטיני מועדף

שמות לטיניים נוספים:
 Achyrantes philoxeroides (Mart.)
 Bucholzia philoxeroides  (Mart.)
 Telanthera philoxeroides (Mart.)
Alligator weed :שם נפוץ באנגלית

שמות נפוצים בשפות ובמדינות שונות:
lagunilla :ארגנטינה

erva de jacare :ברזיל

hierba lagarto :אקוודור

hierba del Caiman :מקסיקו

kimbul-wenna :סרי לנקה

raiz colorado :אורוגוואי

מיון מדעי – עץ טקסונומי]13[
Domain: Eukaryota 
Kingdom: Plantae 
Phylum: Spermatophyta 
Subphylum: Angiospermae 
Class: Dicotyledonae 
Order: Caryophyllales 
Family: Amaranthaceae 
Genus: Alternanthera 
Species: Alternanthera philoxeroides
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