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 נמלת האש הקטנה
 

( עוקצת בני אדם בכל שעות היום, בבית ומחוצה לו. למרות שנמלת Wasmannia Auropunctataנמלת האש הקטנה )
האש קטנה ועדינה, עקיצתה כואבת מאוד ויוצרת מעין כוויה. נמלת האש זוהתה והוגדרה לראשונה בישראל בסוף 

המינים הפולשים  100של  IUCN -בעמק הירדן. הנמלה נחשבת למין פולש אופייני וכלולה ברשימת ה  2005שנת 
 מ"מ. 5מלכה מגיעה עד לגודל של ה מ"מ, 1-1.5תום וגודלה כ-צבעה של הנמלה אדם יתיים ביותר בעולם.הבעי

 כיצד מתפשטת נמלת האש הקטנה ?

 מקור הנמלה הוא בדרום אמריקה. הגורם להתפשטות הנמלה בעולם הוא הסחר בעצים, בהם קיננו נמלים.

עץ להסקה, גזם עצים, עציצים, אדמה וכד', המועברים בארץ מתפשטת הנמלה באמצעות שבבי עץ לחיפוי, גזרי 
 ממקום למקום. מומלץ לגלות ערנות ולבדוק מוצרים בהם נוטה נמלת האש הקטנה להתקיים.

 כיצד לבדוק האם הנמלה נמצאת באזורכם?

חים מרחו שכבה של חמאת בוטנים על גבי מקלות שטוחים, תקעו את המקל באדמה בגינה, רצוי במקום לח, שבו הצמ
מושקים. המתינו במשך שעה אחת לפחות. הרימו את המקל בזהירות שלא ייפלו הנמלים, התבוננו בהם מקרוב, ונסו 

 לזהות האם מדובר בנמלת האש הקטנה.

 במי היא פוגעת? באיזה אופן? מה עושים?

 הנמלים נמצאות ברוב המקרים בחצר, אבל בקיץ הן חודרות לבתים, בחיפוש אחר מזון ומים.

ים רבות עקיצת בני אדם מתרחשת כאשר הנמלים נלכדות בין עור הגוף לבגדים. עקיצת הנמלה כואבת מאוד פעמ
 ויוצרת כעין כוויה על העור למשך כמה שעות עד ימים. אצל חלק מהאנשים יכולה להתפתח תגובה אלרגית חריפה.

רי. ניתן לשים קרח על מקום במקרה של עקיצה יש למרוח חומר חיטוי על מקום העקיצה למניעת זיהום אפש
 העקיצה.

 בכל מקרה של תגובה אלרגית יש לפנות למרפאה בהקדם.

 הנמלה עלולה לפגוע גם בחיות הבית והמשק וגם בחיות בר עד כדי עיוורון.

 הימצאותה גורמת לטיפוח כנימות מזיקות בצמחים ולפגיעה בהפצת זרעים.

 הדברה

 רעילים, אשר אושרו במיוחד להדברת נמלת האש הקטנה.הדברה מתבצעת תוך שימוש בפיתיונות 

 ברשתות השיווק . כיום ישנם מספר חומרי המיועדים להדברת הנמלה וניתן לרכשם

 השימוש בתכשיר ייעשה על פי ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר תוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים.

 050-5862828ווינברג בטלפון למנטר המועצה מר טל לשאלות ומידע ניתן לפנות 

 054-2300681מנהל מחלקת שמירת הסביבה בטלפון  –למשה שוהם 
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