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הגדרות-צמחים פולשים 

מין שאינו שייך לצמחייה המקומית–צמח זר •

מין זר הגורם נזק  –מין פולש •

צמחים פולשים משני סביבה•

החולותטיונית

דרור  –דופורמארק –אן 'ר ז"ד,  "הצמחים הפולשים בישראל"•

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P
0601-P0700/P0619.pdf

חמנית מצויה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0619.pdf


מצע הגידול•

קטןחמציץ

Auckland Museum

שעירקרדמין

הגמאייםמין ממשפחת 

צמחיית ישראל ברשת

דרכי חדירה של צמחים פולשים



צמחי נוי•

אתר כלנית

פרינטויתדטורה

אילניתדטורה



בעלי חייםגרעינים להאבסת•

פוסמניקרועי :תמונה



האכלת עגורים•

הגדותירבוז

דורת ארם צובא

פלמריירבוז



Merow et al.,  2017

שינוי האקלים וצמחים פולשים

התפשטות במרחב•



לענתיתצמחי אמברוסיה -אלרגניות •

Hamaoui-Laguel et al.,  2015



הפלישהדינמיקה 

צוואר בקבוק גנטי–מעבר של מספר פרטים מצומצם •

תנאי סביבה שונים•

אירועי קיצון יכולים להביא להתמוטטות האוכלוסייה  •

אירועי אינטרודוקציה חוזרים משפרים את יכולת  •
ההתבססות
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שלבי פלישה

סולנום המקור לפופית המים

פולש מאוזרח מזדמן

עם כמות " מאוזרח"

קצב , גדולהצאצאים
פלישה גבוה

יוצר אוכלוסיות ללא  

10, עזרת האדם
שנים

ללא  ,פורח ומתרבה
אוכלוסייה בת קיימא

פלמריירבוז

2010, דרור-דופור



שלבי פלישה



צמחים פולשים

קנדיתקייצת



גמא הפקעים

ברוך רובין: תמונה



הודיתקוכיה

תחנת הכוח אשלים  –אירית : תמונה



"חדשים"צמחים פולשים 

סולנום המקור

אמברוסיה מאפירה



פולשים קשי הדברה

מסולסלתקייצת

ברוך רובין: תמונה

סולנום זיתני



התבססות צמחים פולשים

חד שנתיים ורב שנתיים•

ריבוי וגטטיבי או זרעים•

קנדיתקייצת

לכיד הנחלים



קרבה למינים מקומיים•

היווצרות מכלואים והעדפת האבקה•

הגדותירבוז מכלואפלמריירבוז



מקרי בוחן–צמחים פולשים 



פרתניון אפיל

מדינות ברחבי העולם40-למעלה מ, מין פולש•

ייצור זרעים גבוה, C4, צמח קיץ•

ואלרגניות  אללופטיותיכולות •

שימוש בהדברה ביולוגית•

Kaur et al., 2014
סהר מלכה: תמונה



תפוצה והתפשטות•

Google Earth



סולנום המקור

חד שנתי דומה לסולנום שחור, צמח קיץ•

זרעים בעלי עיכוב נביטה•

(  ?)עמידות לקוטלי עשבים •



Google Earth

תפוצה והתפשטות•



הגדותוירבוזפלמריירבוז

גבוהייצור זרעים , C4, קיץצמחי , דו ביתיים•

שונות גנטית גבוהה בתוך האוכלוסייה  •

עמידות לקוטלי עשבים•

פלורסי'אנג: תמונה



פלמריירבוז

1970-בלראשונה תועד 1957-תועד לראשונה ב

ב"ארהומרכז קנדה קליפורניה  מקסיקו ודרום 

יבשיםשל מקווי מים ונהרות צמח צמח מדבריות   

בשלבי התבססות, נזקים קליםנזקים קשים לחקלאות                     

הגדותירבוז



ינון ידיד ועמית וולך
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פלמריירבוז–ירוק 

הגדותירבוז–אדום 

תפוצה והתפשטות•
סגול–מכוני תערובת 

כחול-מרכזי מזון 



סיכום

יכולת ההתבססות של צמחים פולשים תלויה בשונות  •
הגנטית של אוכלוסיית המהגרים ובתנאי הסביבה

סיכויי  , גבוה יותרהאינטרודוקציותככל שמספר •
ההתבססות של הצמח הפולש עולים

ההתפשטות של הצמחים הפולשים הקשים קשורה ככל  •
הנראה ביבוא זרעים להאבסת בעלי חיים

הבנה של יכולת התחרות יכולה לשמש כבסיס לפיתוח  •
ממשקי הדברה לא כימית לטיפול בצמחים פולשים





תודות

סהר מלכה

עמית וולך

נסאראקלין אבו 'ז

!תודה על ההקשבה

לפופית החוף: בתמונה


