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View pointנקודת מבט

דבורה ננסית (Apis florea), מין פולש המתפשט מאילת צפונה — מה לעשות? 
ב' שלמון

לשעבר אקולוג רשות הטבע והגנים במחוז אילת

benny.shalmon072@gmail.com  :פרטי התקשרות  

דבורת הדבש הננסית (Apis florea), שגודלה כשליש מגודל דבורת 
הדבש האירופית (Apis mellifera) המגודלת בישראל, נפוצה מדרום 
מין  היא  זו  דבורה  ועירק.  אירן  עד  תאילנד)  (ויטנאם,  אסיה  מזרח 
האדם.  באמצעות  המתפשט   (Roll et al., 2008) טיפוסי  פולש  של 
גדולה  ולסודן. מושבה  בעשורים האחרונים התפשטה לחצי האי ערב 
יוצרת מלכות רבות ועשרות זכרים, כך שבקלות נוצרים מכל מושבה 
נחילים אחדים, שבכל אחד מהם מלכה, זכרים ומאות פועלות. דבורת 
הדבש  דבורת  כמו  עוקצת  שהיא  אף  אגרסיבית,  אינה  הננסית  הדבש 
וגם אצלה נתלש קצה הבטן בעת העקיצה, והעוקץ נשאר  האירופית, 

.(Hepburn and Hepburn, 2005) בעור
ק"מ  כ-40  וגם  בעקבה  נוכחותה  על  מידע  הגיע   2007 בראשית 
צפונה לה (Haddad et al., 2008) וכן באילת-אילות. בדיקת דנ"א של 
פועלות ממושבות בעקבה ובאילת-אילות מראה כי ככל הנראה מקור 
מנמל  בודד של מלכה אחת שהגיעה  באירוע  בדרום הערבה  הפלישה 

.(Moritz et al., 2009) עקבה
לאקלים  הננסית  הדבש  דבורת  מותאמת  טרופי  מין  היותה  למרות 
מדברי, אך זקוקה לעצים, שיחים או מבנים שעליהם היא יכולה לבנות 
לשפע  זקוקה  היא   .(Oldroyd and Wongsiri, 2006) החלה  את 
פריחה כל השנה, ולכן המדבר הצחיח הקיצוני שבדרום הערבה מונע את 
התפשטותה לחבל הים-תיכוני. יישובים וחקלאות בערבה הם מעין איים 
השופעים מים, עצים, ופרחים כל השנה, ובכך מאפשרים למין פולש 
זה להתקדם בקפיצות מ"אי ירוק" למשנהו. מושבה ראשונה בישראל, 
בדרך צפונה, התגלתה על עץ בחצר בית בבאר אורה1 באוקטובר 2014. 
בדצמבר 2015 נמצאה מושבה על עץ תמר בגובה של כשמונה מטרים 

במטע תמרים של יטבתה.2 

עברון, מידע בעל פה.  .1
אלקלעי, מידע בעל פה.  .2

מה הנזק הצפוי ממין פולש כזה?

מינים  להיעלמות  בעולם  בחשיבותו  השני  הגורם  הם  פולשים  מינים 
קיים  זאת  נוכח   .(Begon et al., 1996) הביולוגי  במגוון  ולירידה 
בדבורת  המתחרה  בולט,  למין  תהפוך  הננסית  הדבש  שדבורת  חשש 
 El Shafie et) ובטבע  בחקלאות  מזון  מקורות  על  האירופית  הדבש 

 .(al., 2008
לדבורים נטפלות אקריות הנושאות וירוסים קטלניים לדבורי דבש. 
ואולם במחקר שערך בוריס יעקובסון3 התברר כי פועלות דבורה ננסית 

מעקבה ומאילת אינן נושאות אקריות טפילות. 
ייחודיות  ולעיתים  במיוחד  יעילות  כמאביקות  נחשבות  בר  דבורי 
למינים רבים של פרחי בר. תחרות על משאבי מזון, כלומר צוף ואבקה, 
עלולה לגרום נזק קשה לפרחי הבר של ישראל, שכן ללא דבורי הבר 

והאבקתן היעילה עלולים להיעלם חלק ממיני הפרחים.

מה לעשות?

הדבש  דבורת  להערכתו  שכן  בפלישה,  מטפל  אינו  החקלאות  משרד 
הננסית אינה בגדר איום על גידול דבורת הדבש האירופית בארץ. עם 
זאת בגלל האיום על מיני דבורי הבר בטבע ועל פרחי הבר, נראה כי 
מתוחמת  עוד  כל  הננסית,  הדבש  דבורת  של  מושבה  כל  להשמיד  יש 
שהתפשטו  פולשים  במינים  טיפול  קטן.  בשטח  האוכלוסייה  עדיין 
לשטחים רחבים הופך יקר מאוד, ותוך שנים ספורות לבלתי אפשרי. 
 Psittacula) כך בישראל התפשטו הציפורים הפולשות דררה מצויה
krameri) ומאינה מצויה (Acridotheres tristis) עד אילת, ולא ניתן 
עוד להשמידן (Roll et al., 2008). סוגים נוספים הם שיטה מכחילה, 
מיני ינבוט וכנפון זהוב, הממשיכים להתפשט בנגב ויצאו מכלל שליטה, 
(דופור- בנגב  טבעיות  אקולוגיות  למערכות  נזקים  גורמים  שהם  תוך 

דרור, 2010).

ד"ר בוריס יעקובסון, המכון הווטרינרי, מסמך שלא פורסם.  .3
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 .(Salsola baryosma) דבורת דבש ננסית אוספת אבקה ממלחית מבאישה
על הרגל האחורית גוש אבקה גדול

 .(Capparis sinaica) דבורה ננסית אוספת אבקה מצלף סחוסי
מין מתפרץ בערבה מואבק בידי מין פולש 
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