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• פולשים מהווים בעיה מיידית 
לכלכלה, לסביבה ולחברה. נזקיהם 

הכלכליים מוערכים בכ- 12.5 מיליארד 
יורו בשנה לכלכלת האיחוד האירופי.

• תוכים פולשים מזיקים לחקלאות 
ולטבע. כמות הנזק משתנה באזורים 

השונים, אך מסתמן שבאזור הים-
תיכוני הבעיה חריפה יותר ושבישראל 

הבעיה חריפה מאשר באירופה.

• למרות נזקיהם המוכחים של התוכים, 
פולשים חינניים אלה אהובים על 

הציבור.

• לצמצום נזקי התוכים, מניעת ההתבב
ססות שלהם חשובה ביותר.

• למניעת פלישות נוספות , יש להב
גדיר את התוכים כ«מינים פולשים 

בעלי חשיבות מקומית ואזורית" 
)ככתוב בסעיפים 11 – 12 בהסדרי 
האיחוד האירופי מסי 1143/2014(.

• יש להסיר חסמים חוקיים וכלכליים 
לטיפול באוכלוסיות תוכים חדשות, 

לפני התבססותן.

• מסתמן שהסרה מוחלטת של אוכלוב
סיות גדולות ומבוססות של דררות 

מצויות ושל תוכים נזיריים, אינה 
מעשית.

• במבט לעתיד, הסרת אוכלוסיות 
בפולשות בשלבי ההתפתחות וההת

בססות הראשונית שלהן יכול למנוע 
בעיות תוכים עתידיות.

בתמונה הראשית: תוכי אלכסנדרין. למטה מימין לשמאל: 
קוניור ננדיי, דררה מצויה ותוכי נזירי.

נקודות עיקריות והמלצות 
מדיניות

תוכים פולשים באירופה 
ובישראל: בעיות ופתרונות

מסמך מדיניות זה נכתב על ידי EU-COST ParrotNet שהביא יחדיו חוקרים, 
אנשי שמירת טבע, ופקחי בעלי חיים, על מנת לדון בפלישות תוכים. מסמך 

המדיניות מיועד לקובעי מדיניות בתחום בעלי החיים המזיקים. הוא מסכם ממצאי 
מחקרים על תפוצת תוכים באירופה ובישראל, השפעתם על החקלאות והסביבה, 

והאפשרויות לצמצום הנזק שלהם.

איפה התוכים עכשיו?

• עשרות אלפי תוכים פולשים חיים באירופה ובישראל. האוכלוסיות הגדולות 
ביותר נמצאות בישראל, בספרד ובאנגליה. אוכלוסיות קיימות גם בהולנד, 

גרמניה, בלגיה, צרפת, פורטוגל, יוון ובתורכיה.
• דררה מצויה ותוכי נזירי הם הפולשים הנפוצים ביותר )גם בישראל וגם 

באירופה(, אבל ישנם מינים נוספים שהתבססו גם הם.
• בסך הכל כ-200 אוכלוסיות תוכים שונות התבססו באירופה ובישראל, רבות 

מהאוכלוסיות גדלות במהרה ומכפילות את מספר הפרטים בהן כל כמה שנים.

למה צריך לדאוג מתוכים פולשים?

 • תוכים שוחררו בערים, אבל מתפשטים לאזורים כפריים )במיוחד בחבל
הים-תיכוני(.

 • תוכים גורמים לנזקי חקלאות. בברצלונה נמצא נזק של כ-30 אחוז ביבול
תירס מתוכי נזירי. בישראל נמדדו נזקים של עשרות אחוזים ביבולי שקדים 

מדררות מצויות.
• תוכים מתחרים עם ציפורים מקומיות על מקומות קינון ואתרי לינה. ישנן 

תצפיות בהן התוכים מבריחים ציפורים אחרות מנקודות אכילה.

המשך
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טיפול באוכלוסיות קיימות

• על מנת לעצור התפשטות אוכלוב
סיות תוכים פולשים, ירי הוא השיטה 
היעילה ביותר מבחינה כלכלית. ישנם 
תקדימים של מיגור אוכלוסיות בשיטה 

זו בלבד, לדוגמה באיי סיישל.
• מלכודות ייעודיות לתוכים פחות יעיי
לות מירי, אך הן מתקבלות יותר טוב 
בעיני הציבור והן עדיפות במקומות 
שהירי מסוכן או מלחיץ את הציבור.
• שידול הציבור שלא להאכיל תוכים 
יולהעדיף להציב תחנות האכלה לצי

פורים העמידות בפני חדירת תוכים. 
ימהלך כזה יכול לצמצם את קצב הגדי
לה של אוכלוסיות עירוניות של תוכים 

פולשים.
• צמצום נזקים לחקלאות יכול להתבצע 
על ידי ירי, לכידה והרתעה במקומות 

האכילה. עם זאת יש צורך בעוד מחקר 
יישומי לקביעת השיטה היעילה ביותר 

לצמצום הנזק.
• שיטות הממשק המיטביות 

לאוכלוסיות עירוניות גדולות )מיגור, 
הכלה או ויתור( תלויות בהקשר 

המקומי. נוכחות מינים נדירים שוכני 
חורים או הסיכון לפגיעה בתוצרת 

חקלאית הם שיקולים שעשויים להצדיק 
פעולה מקיפה יותר.

• על מנת להעצים שיתוף פעולה איזורי, 
על מדינות האיחוד האירופי ומדינות 

להגדיר את כל התוכים הפוב  נוספות
לשים כ"מינים פולשים בעלי חשיבות 
מקומית ואזורית" )בהתאם לסעיפים 

11 ו 12- לחוק האיחוד האירופי מס 
.)1143/2014'

• חוקים נוקשים יותר המסדירים את 
,ההחזקה ההעברה והסחר בתוי
 Decreto Real" כים פולשים, כגון

630/2013" בספרד, צריכים להיכתב 
ולהיאכף ברחבי האיחוד האירופי 

ובישראל.
• בשל העובדה שתוכים כחיות מחמד 

משוחררים לעיתים קרובות לטבע 
יש ליצור ולקדם מערב  מתוך חמלה,

כות היכולות לקלוט תוכי מחמד.
• לקדם מודעות ציבורית על פוטנציאל 
םהנזק של תוכים פולשי ושיתוף הציב

בור במניעת הפצתם.

מיגור אוכלוסיות מבוססות וגדולות של 
תוכים פולשים זו משימה יקרה ולעיתים 

בלתי אפשרית.

• יש צורך במחקר יישומי לבחינת 
רהשיטות האפקטיביות ביות להגי

בלת התפוצה של אוכלוסיות קיימות, 
לצמצומן וכן לשיקום הנזקים לחקלאות, 

ילתשתיות ולסביבה שאוכלוסיות התו
כים גורמות.

• הערכות מוקדמות של הכדאיות של 
שיטות ממשק מוצעות נדרשות כדי 
להעריך מהי הסבירות שבעלי עניין 

יקבלו על עצמם משימות כאלה. שיתוף 
הציבור ושקיפות נדרשים לצמצום 

התנגדות ציבורית למינימום בטיפול 
במינים פולשים יפים אלה.

• ישנם נזקים מקומיים חמורים של תוי
כים. לדוגמה, בסביליה דררות דוחקות 

מין עטלף נדיר החי בעיר.
• התוכים מתרבים. מלבד אוכלוסיות 

גדולות של דררות מצויות ותוכים 
נזיריים, לפחות שמונה מינים נוספים 
מתחילים להתבסס באירופה ובישראל.

איך אפשר לטפל במינים פולשים 
אלה?

• זה תלוי. גילוי וטיפול מוקדם הם 
המפתח. בהתאם למדיניות אבטחת 
בריאות סביבתית של הועידה למגוון 
מינים של האו"ם )CBD(, ירי בתוכים 

זה שיטה טובה להסרת אוכלוסיות 
תוכים מתהוות.

• באזורי ישוב מאוכלסים, לכידת תוכים 
במלכודות כלוב ייעודיות מהווים 

תחליף לירי. למרות ששיטה זו פחות 
יעילה, היא מתקבלת יותר בקלות על 

ידי הציבור.
• הסרה מוחלטת של אוכלוסיות 

עירוניות גדולות שכבר קיימות, כנראה 
אינה כדאית.

• נדרש מחקר נוסף למציאת שיטות הטיפול 
בהמיטביות לצמצום נזקי תוכים בחק

לאות, אבל סביר שיהיה צורך בשילוב של 
ירי, לכידה והרתעה של התוכים.

המלצות מדיניות

מניעת הבעיה היא אסטרטגיה זולה 
ויעילה הרבה יותר מטיפול בבעיה 

קיימת. לפיכך לצורך מניעת פלישת 
תוכים מומלץ:

היכן ניתן להשיג עוד מידע על 
יתוכים פולשים באירופה וביש

ראל?

 ParrotNet מרכז הניטור האירופי של
מציג מפות תפוצה שמראות היכן 

ישנם תוכים באירופה, התפשטותם 
 בזמן וגדלי האוכלוסיות.

www.kent.ac.uk/parrotnet/
map.html

תקציר המדיניות נכתב על ידי ד«ר ״דידריק שטובה וד«ר" הייזל ג‹' קסון, עם סיוע 
מכל צוות ParrotNet התרגום לעברית וההתאמה לישראל נעשו על ידי ד«ר" יואב 

מוטרו. לקבלת מידע נוסף על תקנון מדיניות זה, צרו קשר עם
diederik.strubbe@ugent.be / hazeljackson1979@gmail.com. ההמלצות 
ParrotNet שנכתבו במסמך זה אינן משקפות בהכרח את דעתם של כל חברי

המשך מעמוד קודם


