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כתבה: שגית הורוביץ

בעשור האחרון כולם מדברים על בוטוקס. 
אם תשאלו את אימא או את אבא, סביר 

להניח שהם ידעו לומר לכם משהו על 
בוטוקס או לפחות על מה שעושים איתו 

כדי לטפל בקמטים בפנים, למשל. אבל 
בוטוליזם? יש להניח שרוב האנשים אינם 
יודעים שמדובר בהרעלה קשה. בוטולינום 

הוא הרעלן החזק ביותר בטבע, וממנו מופק 
הבוטוקס. הוא גורם להרבה מאוד צרות - 

לשיתוק ולעתים אף למוות.
לאחרונה, הגיעו לבית החולים לחיות בר 

של הספארי ורשות הטבע והגנים יותר 

מעשרה שחפים משותקים בכל חלקי גופם. 
הם נמצאו על ידי פקחי רשות הטבע והגנים 

באזורים שונים של הארץ כשהם נחים על 
הקרקע ללא ניע, וכבר במבט מהיר אפשר 

היה לראות שמדובר בהרעלת בוטוליזם קשה.
רעלן הבוטולינום נוצר באזורים מעוטי חמצן 
)אפילו בתוך קופסאות שימורים שלא נארזו 
כראוי(, אבל הוא מצוי גם באזורים שבהם 
מושלכת אשפה לא מאורגנת ולא מטופלת. 
השחפים נוהגים לעתים למצוא את מזונם 
בתוך ערמות אשפה כאלה והם הראשונים 
להיפגע מהרעלן הזה, שגורם לשיתוק של 
מערכת העצבים, לעתים לשיתוק נשימתי 

ולשיתוק נרחב של שרירי הגוף.
השחפים הפגועים שהגיעו לבית החולים 

הובהלו למחלקת טיפול נמרץ וקיבלו מיד 
טיפול אינטנסיבי תומך שכלל מתן נוזלים 
באינפוזיה, אנטיביוטיקה, משככי כאבים 

ותרופות נוגדות דלקת. המטפלים בבית 
החולים חתכו את הדגים האהובים על 

השחפים לחתיכות קטנות והגישו אותם 
לפיהם של השחפים, שלא היו יכולים לגשת 
אל מזונם ואכלו באטיות. לאחר כמה ימים 

החלו השחפים לזוז מעט ולדדות לאטם, ואז 
גם עברו לחדרי אקלום פתוחים שאפשרו 
להם להתחיל לתרגל את יכולת התעופה 

שלהם שאבדה. בד בבד החלו השחפים לקבל 
גם טיפולים נוספים שכללו פיזיותרפיה 
והידרותרפיה בתוך אמבטיות מים, כדי 

לסייע להם בתהליך השיקום והחזרה לטבע.
כעת, השחפים הפגועים נמצאים יחדיו והם 

מתחזקים ומשתקמים. המטפלים מגיעים פעם 
ביום כדי לתת להם את מנת התרופות היומית 

וצופים בתופעה מעניינת – אחרי כל פעם 
שהשחפים נוטלים את התרופה, הם ממהרים 
לרחוץ עצמם בגיגיות המים שמונחות במקום, 

ממרקים את נוצותיהם ומשמנים אותן.
בקרוב ישובו השחפים לטבע. אנחנו בבית 
החולים נמשיך להיעזר בצפרים שעוקבים 

אחריהם כדי לקבל עדכון על מצבם. אנחנו 
תקווה כי יום אחד נפנים כולנו שכל פסולת 

שאנחנו משליכים במקומות ציבוריים 
ובמקומות שאינם מיועדים לכך עלולה לסכן 

את חיות הבר שלנו ולגרום להן לפגיעות 
רבות וקשות – ונימנע מלעשות זאת.

הכותבת היא דוברת הספארי ברמת גן

השחפים בשיקום בחדרי האקלום צילום: טיבור יגר 

 ּבֹוטּוליזם,
זה כל הסיפור
מה זה ּבֹוטּוליזם, מה קרה לעשרה שחפים 
שנחשפו לרעלן הבוטולינום וכיצד הצליחו 
להציל אותם בבית החולים לחיות בר 


