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הרעלות – לא בטבע שלנו
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מדינת ישראל התברכה בטבע עשיר במיוחד
בשל מיקומה בנקודת מפגש בין אזורי
אקלים שונים .כולנו גדלנו כאן בנופים
יפהפיים ובדרכינו נקרו חיות בר רבות,
על הקרקע ובשמים .הטבע שגשג ואף פרץ
לתוך היישובים .זיכרונות הילדות היפים
האלה גורמים כפי הנראה לרבים לקבל
את עושר החי בישראל כמובן מאליו,
ויש מי שאינם מהססים לפגוע בו פגיעה
מכוונת בלי להבין  -או בלי שיהיה להם
אכפת  -שפגיעתם אנושה ושתוצאותיה
מביאות כליה על כל העושר הזה .בשבועות
האחרונים פיזרו אנשים שונים חומרי רעל
בטבע ,גם בצפון וגם בדרום ,ואלה הביאו
להרעלות שרשרת של חיות בר ,שבהן נפגעו
ומתו נשרים ,דיות ,רחמים ועזניות .סביר
להניח שההרעלות פגעו בחיות בר נוספות
משום שהפגיעה בדורסים היא סמן לפגיעה
במערכת כולה .אנו פועלים שנים לאושש
ולשקם את האוכלוסייה המידלדלת של
הנשרים בצפון הארץ ומשקיעים מאמצים
רבים בגידול גוזלים בשבי עד הפרחתם
לטבע ,במעקב ובשמירה על גידול גוזלים
בקנים שבנו נשרים בטבע ובהנחת פגרים
ִ
כמזון לנשרים בתחנות האכלה ברחבי
הארץ .לפני כמה חודשים אף הבאנו נשרים
מקפריסין כדי להגדיל את גרעין הרבייה
של עופות אלה בישראל .כל המאמצים
הללו ירדו לצערנו לטמיון בעקבות מעשי
ההרעלה .הקלות הבלתי נסבלת שבה
אנשים בישראל הורגים חיות בר אינה
יכולה להימשך .אני נחוש למצות את הדין
עם האשמים ורשות הטבע והגנים תעשה
כל מאמץ כדי להביאם לדין .בעקבות ריבוי
מקרי ההרעלה פניתי לבעלי תפקידים
ולמנכ"לים של ארגונים ממשלתיים
וארגונים ירוקים ,בהם המשרד להגנת
הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד החקלאות,
החברה להגנת הטבע ,אדם טבע ודין
והשדולה הירוקה בכנסת ,כדי שיסייעו לנו
באופן מיידי במיגור תופעת ההרעלות .זאת
כדי לצמצם באופן יעיל ומהיר את כמות
ההרעלות הלא חוקיות בישראל ,הפוגעות
בטבע ואף עלולות חלילה לפגוע באנשים.
אני קורא גם לכל בעלי הבקר והחקלאים

לסייע לנו במניעת הרעלות ולהודיע מיידית
לפקחי הרשות על כל חשד להרעלה.

הים של כולנו

עונת הרחצה החלה ורבים כבר מבלים
שוב על חופי הים .המבט אל הים הגדול
מרגיע ומקנה תחושת יציבות אך הים
עצמו רחוק מלהיות יציב .בכל שנה דיג
יתר מקטין עוד ועוד את כמות הדגים,
שיטות דיג מחריבות את החי על קרקעית
הים ,אשפה צפה פוגעת בצבים ובדולפינים
וביוב הזורם אל הים מהיבשה מרעיל
כל חי .מצבו של הים התיכון ,הממשיך
להידרדר ,מחייב אותנו להתגייס למענו
ועל כן הצבתי את הצלתו של הים בראש
פעולותיה של הרשות .אנו נחזק את אכיפת
החוק ,נפעל נגד פורעי חוק המנצלים את
אוצרות הים תוך כדי פגיעה בו ונכפיל
מאמצינו להכרזת שמורות טבע וגנים
לאומיים ימיים ,שהם כלי מרכזי בשמירה
על בתי גידול מאוימים .כדי להגדיל
את מודעות הציבור לערכיותם של הים
ושל החופים אנו מגישים לכם גיליון זה
המתמקד בים התיכון ומציג את יופיו ואת
הסכנות המאיימות עליו.
נוסף לכך ,נקיים גם השנה בשיתוף
המשרד להגנת הסביבה את שבוע אדם
וים בתאריכים  13-5ביוני ,בנושא
פסולת ימית .אני מזמין אתכם להשתתף
בפעילויות ולקחת חלק בקריאה להציל את
הים .פרטים בגיליון זה ובאתר האינטרנט.

אנחנו בשטח

הריחות המשכרים והנופים המקסימים
המאפיינים את האביב עדיין ניכרים מכל
עבר .כמות לינות הלילה בחניוני הרשות עלתה
בעשרות אחוזים השנה .אז למה אתם מחכים?
השמורות והגנים מחכים לכן ,משפחות יקרות.
אתם ,ידידי הטבע ,הנוף והמורשת ,מוזמנים
לבוא ולטייל ,ללון וליהנות.
להתראות בשבילים!
שאול גולדשטיין
מנכ”ל רשות הטבע והגנים

