
אוהבים טבע? אל תחגגו עליו
ינשוף עצים. צילום: דורון ניסים

מסיבת טבע. צילום: אורן חן

מסיבת טבע. צילום: אורן חן

צבי ישראלי. צילום: דותן רותם

רעש
רוב מיני היונקים בישראל וכמו כן מיני עופות 

ודו-חיים רבים הם פעילי לילה, ובשעות אלו 
הפרעת רעש – ממערכות הגברה ומקולות 

המבלים – עלולה לגרום להם למצוקה ולשבש 
את התנהגותם בעת חיפוש מזון, רבייה, הגנה 
על טריטוריה, הגנה מטורפים, לינה, ועוד. נזק 

משני מפגעי המסיבות הוא התרחקות בעלי 
חיים מתחום מחייתם לתחום מוכר להם פחות. 
העתקת המקום עלולה להביא לידי פגיעה בהם 

וגם להזיק לחיות שלתחום מחייתן הם פלשו.

תאורה 
אור חזק בשטח נרחב – הן מהמסיבה הן מאורות 
כלי הרכב המגיעים ועוזבים – גורם "זיהום אור", 
שהשפעותיו דומות להשפעות הרעש. בין מרעש 

בין מתאורה בעלי החיים מרגישים מאוימים, 
ובמצב זה הם עלולים לרוץ ללא הבחנה 

ולהתנגש במכשולים כגון גדרות, ולהיפצע או 
למות.

פגיעה בבעלי חיים
בנסיעת כלי רכב רבים בשטח פתוח עולה שיעור 
דריסות של חיות בר. כמו כן תנועה ערה של כלי 

רכב ואנשים במקומות שלא יועדו לכך בטבע 
גורמת נזקים גם לקרקע, לצומח ולחי.

אשפה 
לעיתים קרובות נשארת אשפה רבה באתר 

המסיבה וחיות הבר אוכלות ממנה. לתופעה זו 
שתי תולדות הרסניות: תזונה משאריות מזון 

הופכת  את החיות לתלויות באדם, ובליעת 
אריזות מזון עלולה להביא למותן מסיבוכים 

במערכות גופן.

צבי, גירית, זאב דורבן – זו רשימה חלקית 
בלבד של נפגעי מסיבות טבע תמימות, לכאורה. 
נפגעים אחרים באופן אנוש הם מינים רבים של 

חרקים, זוחלים ובעלי כנף.

לנזק העצום, לעיתים הקטלני, שמסיבות טבע,  רבים מחובבי הטבע אינם מודעים כלל 
הבר  חיות  אז  הלילה,  בשעות  משתתפים  רבי  באירועים  במיוחד  הבר,  לחיות  גורמות 
פועליות – מחפשות מזון, מתרבות, צדות או מנסות להימנע מטורפים. המוזיקה, האור 
ובסכנת  נדירים  רבים, חלקם  חיים  גורלם של בעלי  עלולים לחרוץ את  והמוני החוגגים 

הכחדה. 

נתקלתם בחיית בר חולה או במצוקה?
דווחו לנו: מוקד רשות הטבע והגנים פעיל 24 שעות ביממה בטלפון 3639*

אז מה הפתרון?
בישראל יש לא מעט פארקים 
ושטחים מוסדרים המיועדים 

למסיבות, ומפעיליהם רק מחכים 
שתבואו ליהנות בהם עד אור 

הבוקר. בילוי נעים!


