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 ביולוגיה כללית

 

 מ"מ 1.5פועלות בגודל של עד  –קטנות מאוד •

כנימותטל דבש של , חרקים, צמחים -אוכלת כל •

או בחומר צמחי/מקננת באדמה ו•

 )super-colony(מושבות גדולות , ריבוי מלכות לקן•

 קניםסובלנות בין , אגרסיביות בין קניםאין •

 מאוד אגרסיבית לנמלים אחרות•

לא משקיעות בבניית קן, למקוםנודדות ממקום •

 ארסהזרקת , בקצה הבטןעוקץ •

 ).  כמו דבורים(מלכה ופועלות  –חברותיות •



After: Harris et al. 2005

תפוצה עולמית



המינים הפולשים הגרועים ביותר 100מופיעה ברשימת 





 :מין פולש

 )מתרבה(שהתבסס ) אנדמי-לא מקומי(מין זר •

 

 :בעייתי

 נזקים -בעיות) הרבה(גורם •

 הכחדה קשה מאוד/הדברה•

 מין פולש בעייתי



 :פגיעה בבני אדם

אחר בחיפוש ) מקלחות, ארונות(הפועלות חודרות לבתים •
 מזון ומים

 בבריכה, בגינה, רבות בביתעקיצות •

 למשך שעות ואף ימים, כמו כוויה –תחושת צריבה : העקיצה•

 עלולה לגרום לתגובות אלרגיות•

 פגיעה קשה באיכות החיים•

 עלות הטיפול גבוהה•

 נזקים  



 : בסביבהפגיעה 

 – בחסרי חוליותפגיעה •
בעיקר של נמלים , הפרטיםבמיגון המינים ובמספר ירידה 
:של עכבישים וחיפושיותגם , אחרות

ספציפייםאין בארץ אויבים טבעיים  - 
אוכלות נמלים אחרות - 
שללקינים ופלישה משתמשות בעוקץ להרחקת נמלים  - 

 אחרותנמלים     

 – פגיעה בחולייתנים•
 המשק והבר, חיות הביתשל בכושר הראיה פגיעה 

 נזקים



 :גידולים חקלאיים

 מדינות 35-מזיקה לחקלאות ב•

 הטרדה קשה לגננים וחקלאים  •

טיפוח כנימות •
 

 נזקים

 :כלכלה

 )אדמה, מוצרי עץ, משתלות(פגיעה במסחר •

 )חופי רחצה, בתי הארחה(פגיעה בתיירות •

 עלויות טיפול גבוהות•

מרב וונשק: מקור



 באפיקים 2006 -הזיהוי הראשון בישראל ב•

 נדבקו לפני שנים, מקומות שמתגלים כנגועים היום•

ככל הנראה הגיעו על בולי עץ שיובאו לקיבוץ אפיקים •

 מדרום אמריקה") קלת("

 מקור האוכלוסייה במלכה אחת ובזכר אחד•

 על אחת בכל ישראל-מושבת•

 בישראלהנמלה 



 עד עשרות מטרים בשנה. התפשטות קן –הנצה •

 אין מעוף כלולות•

 :הפצה למרחקים גדולים על ידי האדם•

oעציצים  /בצמחים 

oגזם                       משתלות, באדמה 

o  עצים ותוצרי עץ 

 

 דרכי הפצה

 שרון טל: מקור



 הדברה, ניטור

 :הסברה
 מידע באתר המשרד להגנת הסביבה •
 ארצי ומקומי –פרסום בכלי תקשורת  •
 ימי עיון לאנשי מקצוע  /כנסים •

 :פיקוח ואכיפה

הרשות  -חובת המניעה והטיפול היא על המחזיק בשטח •
 )פקודת בריאות העם(המקומית 

תקנות רישוי  (חובת המניעה והטיפול היא על בעל העסק •
 )עסקים

 )חוק העיסוק בהדברה תברואית(על המדביר לפעול על פי החוק •

 פעולות להתמודדות עם המפגע בישראל



 מניעת פגיעה בתושבים> מניעת המפגע •

של תלויה בשיתוף פעולה המניעה וההדברה פעולות הצלחת  •

 המשתלות והמדבירים, הציבור, הרשויות המקומיות

פקודת  (לרשות המקומית סמכות ואחריות למניעת המפגע •

 )1940בריאות העם 

 פעולות להתמודדות עם המפגע בישראל
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 מידע נוסף באתר המשרד להגנת הסביבה



 במקרה של חשד להימצאות נמלת האש הקטנה
 :להודיעיש 

 לרשות המקומית 
pestcontrol@sviva.gov.ilלהגנת הסביבה למשרד 

ראיתי נמלה  –ולחברה להגנת הטבע 
://www.teva.org.il/nimlateshhttps 

 

תודה


