
 
ציידי הכמהין של איטליה נכנסו לצלו המאיים 

 של משבר האקלים

 עליית הטמפרטורות גרמה ליבול מצומצם השנה בענף ולנסיקה במחירי הפטריות 

 

וכלבו בעת ציד כמהין, בשבוע שעבר. שמונה מעשר פטריות שהוציא מהקרקע נאלץ   אוליברו

 אי־פי /Martino Masotto :צילום הצייד הוותיק להטמין בחזרה

 
 פי-אי

 17.11.19-פורסם ב

התחממות כדור הארץ מדאיגה את ציידי פטריות הכמהין באזור העיירה אלבה באיטליה, שם מחיר  

ד,  פטרייה מוצלחת ביותר עשוי להגיע לכפליים ממחיר הזהב. חודש אוקטובר האחרון היה חם במיוח

ושמונה מתוך עשר פטריות הכמהין שמצא קרלו אוליברו בעזרת כלבו הנאמן, סטיל, היו כהות, מצומקות  

ויבשות. "אלה סימנים ברורים של עליית הטמפרטורות", אומר אוליברו כשהוא מציג לראווה פטרייה  

שיסייעו   שהוציא מכיסו. את שאר הפטריות הוא החזיר לקרקע כדי לאפשר לנבגים להתפשט, בתקווה 

 .לתוצרת הפטריות העתידית

אלבה, הנמצאת בפיימונטה בצפון־מזרח איטליה, זכתה לכינוי "בירת הכמהין הלבנה של העולם" בזכות  

פטריית כמהין ריחנית במיוחד הגדלה באזור. ביריד הכמהין השנתי המתקיים בכל סתיו מתקיימת מכירה  

 ששמה המדעי הוא —הפטרייה  פומבית שהכנסותיה מיועדות לצדקה, והמחירים של 

 Tuber Magnatum    אלף  120–גרם ב 1,005מרקיעים שחקים. השנה נמכרה פטריית כמהין במשקל

 .אירו לקונה מהונג קונג
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אלף אירו, בשבוע שעבר. גדלה באופן מיטבי במזג אוויר  120-פטריית הכמהין הלבנה שנמכרה ב

 אי־פי/Colleen Barry :צילום קריר וגשום

על פטריית הכמהין הלבנה עדיין נחקרות, אבל בדומה   ההתחממות הגלובלית ההשפעות לטווח ארוך של

לפטריות אחרות, גם היא גדלה באופן מיטבי בתנאים קרירים וגשומים. שינויי האקלים אכן גרמו לדחיית  

שיא העונה מאוקטובר לנובמבר. "זה כמה שנים שיש לנו חששות בנוגע ליבול הכמהין", אומר אנטוניו 

לנו עונה אחת  ההייתלימודי הכמהין באיטליה. "בשלוש העונות האחרונות דג'קומי, נשיא המרכז הלאומי ל

 ."איומה, אחת מצוינת ואחת סבירה

כדי למנוע השפעה לטווח ארוך של שינוי האקלים על יבול פטריית הכמהין הלבנה, המומחים פצחו 

הכמהין ובין ביוזמות לשיפור ההגנה על האזור שבו הן גדלות. המטרה היא לשמר את הסימביוזה בין 

שלעתים קרובות מחזיקים   —הצמח הפונדקאי על ידי הידוק הקשר בין ציידי הכמהין ובעלי הקרקעות 

 .באינטרסים מנוגדים

שרצה לכרות שני עצי אלון, מפני  —היין המפורסם שמופק באזור  —אוליברו נזכר ביצרן של יין ברולו 

 .ונדקאי מושלם לכמהיןשהטילו צל על הגפנים שלו. האלון הוא פ

 גלריה  לתצוגת עברו

 

 Martino :צילום פטריות כמהין לבנות ביריד באלבה, החודש. ההכנסות מיועדות למטרות צדקה

Masotto  אי־פי 
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אמרתי לו: ביום שתכרות את האלונים, רק אתה תשתה את היין שלך", אמר אוליברו. "הכמהין והברולו "

הם שני מרכיבים מדהימים שעובדים נהדר ביחד על השולחן, אבל קודם כל התיאום הזה צריך לעבוד 

מור  בטבע". שלא כמו פטריית הכמהין השחורה, את הכמהין הלבנה והעדינה אי אפשר לגדל, לכן שי

 .הסביבה שלה הוא עניין חיוני

אירו בשנה לבעלי הקרקעות על כל עץ כדי שלא יכרתו  24התמריצים לשימור כוללים תוכנית לתשלום 

את העצים הפונדקאים. אגודות הכמהין גם עורכות הסכמים עם בעלי קרקעות כדי שפינוי העצים ייעשה  

 .בצורה שתעודד את צמיחת הפטרייה

גרם. זאת,   100–אלף אירו ל 12ר שבו נמכרה הכמהין הלבנה במכירה הפומבית הוא במונחי משקל, המחי

גרם. בשנים של יבול מועט עשוי המחיר להאמיר   100–אירו ל 380לעומת מחירה ביריד השנתי, שהיה 

 .גרם 100–אירו ל 750–עד ל

 גלריה  לתצוגת עברו

 

 100-אירו ל 750-ה יכול להאמיר לדווידה קרציאטי, השופט ביריד באלבה, החודש. מחיר פטריי

 אי־פי /Martino Masotto :צילום גרם

לאחר קיץ חם וארוך במיוחד, מזג האוויר הלח והערפילי של נובמבר התגלה כמושלם לציד כמהין 

בסביבות אלבה. "בימים כאלה האיכות גבוהה במיוחד", אומר שופט הכמהין סטפנו קומטי. "הטמפרטורות  

 ."המאפיינים האורגניים של הכמהין ומאלצים אותה לשמור על הארומההנמוכות מגבירות את 

את פטריית הכמהין הגדולה ביותר שהוצגה ביריד עד כה. השופטים אישרו    שלשום חשף דווידה קרציאטי

 .אירו 3,800את מקורה של פטריית הענק, שקורציאטי מכר מיד למסעדה באוסקה ביפן תמורת 

אמנם אוליברו עוסק יותר מארבעה עשורים בציד פטריות כמהין, אבל הוא עדיין מתרגש כשכלבו סטיל  

ח הנמרץ של הקרקע הלחה. האף של סטיל אינו טועה. מתוך מרבד של עלי בן השלוש מפסיק את הרחרו

סתיו רטובים ואדמה בוצית, הכלב עולה על הריח המתוק והמובהק של הכמהין הלבנה ומאותת על הגילוי 

שלו בחפירה בקרקע. "אני מכנה זאת רגע הקסם. זה אומר ששם למטה נמצא בדיוק מה שאנחנו מחפשים.  

יודעים מה יהיה הגודל, אבל הלב מתחיל להלום במהירות כי באותו רגע אנחנו יודעים אנחנו עדיין לא 

 .שיש שם משהו", מתאר אוליברו

 :תגיות
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