
:נמלת האש הקטנה
?גדוללאיום סביבתי כה קטןמה הופך יצור כה 

גלעד בן צבי

לאקולוגיה יישומיתהאנטומולוגיתהמעבדה 

אוניברסיטת תל אביב, שטיינהרדטש "מוזיאון הטבע ע

:צילומים

ריטנרעוז 



נמלים

מהביומסה10%•

דומיננטיות בכל בית גידול כמעט•



המינים הפולשים המזיקים בעולם100
!!חמישה מיני נמלים



?מה מאפיין נמלים פולשות

קטנות•

אומניבוריות•

אגרסיביות•

פוליגיניות•

זהות גנטית בעקבות מנגנוני רביה והפצה ייחודיים•

טרופיות או סובטרופיות במוצאן•



נמלים פולשות בישראל

מיני נמלים פולשות14בישראל •

:דוגמאות מלבד נמלת האש הקטנה•

Paratrechina)אצנית ארוכת מחוש •

longicornis)

Nylanderia)אצנית צהובה • fulva)

Pheidole)אסמית הודית • indica)



אפיקים

תחילתה של פלישה



Wasmannia-נמלת האש הקטנה  auropunctata



התפשטות קן•

מעוף מלכות•

הפצה מקומית



דרכי הפצה
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התפשטות נמלת האש הקטנה בישראל
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)Wetterer, 2013 : נערך על פי)

התפשטות עולמית



מ"מ1.5–זעירות •

תכונות נמלת האש הקטנה



איך מזהים פועלת של נמלת האש
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תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•

אוכלות כל•



תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•

אוכלות כל•

דומיננטיות, גיוס מהיר, מושבות גדולות•



תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•

אוכלות כל•

דומיננטיות, גיוס מהיר, מושבות גדולות•

Supercolonies, אין אגרסיביות תוך מינית•



רביה ועזרתה לפלישה

X1 X1X2



תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•
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טורפים וטפילים, מיעוט מתחרים יעילים•



תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•
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מעלות17מעל -פעילות יום ולילה•



תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•

אוכלות כל•

דומיננטיות, גיוס מהיר, מושבות גדולות•

Supercolonies, אין אגרסיביות תוך מינית•

טורפים וטפילים, מיעוט מתחרים יעילים•

מעלות17מעל -פעילות יום ולילה•

נרליסטיות'ג–תנאי קינון •



תכונות נמלת האש הקטנה

זעירות•

אוכלות כל•

דומיננטיות, גיוס מהיר, מושבות גדולות•

Supercolonies, אין אגרסיביות תוך מינית•

טורפים וטפילים, מיעוט מתחרים יעילים•

מעלות17מעל -פעילות יום ולילה•

נרליסטיות'ג–תנאי קינון •

מלכות100מלכה אחת עד -בקן•



זעירות•

אוכלות כל•

דומיננטיות, גיוס מהיר, מושבות גדולות•

Supercolonies, אין אגרסיביות תוך מינית•

טורפים וטפילים, מיעוט מתחרים יעילים•

מעלות17מעל -פעילות יום ולילה•

נרליסטיות'ג–תנאי קינון •

מלכות100מלכה עד -בקן•

ר"קנים למ2.7-ל0.05-מ–צפיפות קנים אדירה •

תכונות נמלת האש הקטנה



מזיק ליבול חקלאי
פוגע -מזיק הסגר

בייצוא חקלאי

פגיעה בתיירות 

ונופש
דחיקת יונקים

מקומיים

דחיקת פרוקי רגליים  

מקומיים
פגיעה בהאבקה

דחיקת זוחלים מקומיים

דחיקת ציפורים  

מקומיות

מטרד קשה  

בבית ובגינות  

נזקי מינים פולשים

סכנה בריאותיתפגיעה בהפצת זרעים פגיעה בחיות משק ומחמד



פגיעה באיכות החיים



סכנה בריאותית



נטישת מטעים וחממות•

פגיעה בחיות משק•

פגיעה בכוורות•

פגיעה בייצוא•

פגיעה בחקלאות



פגיעה בתיירות



יונקים, עופות, זוחלים•

רגלייםפרוקי•

הפצת זרעים  -צמחים •

והאבקת פרחים

פגיעה במערכת האקולוגית



לסיכום

פולשת בעל נזק קשה ביותר•

היא לא היחידה•

נדבך חשוב במאבק–ניטור והדברה נכונים , זיהוי•



שטיינהרדטש "מוזיאון הטבע ע-יונסקוארמיןר "ד, אברהם חפץ' פרופ

המשרד להגנת הסביבה-ערן חקלאי, איתי לחמי, שרון טל

רשות הטבע והגנים–רועי פדרמן , ר עופר שטייניץ"ד

הקרן הקיימת לישראל–מאור אלרון 

תודות
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איתי נמיראחיקם גרא כרמל הרולדאיתי רנן


