
 מדריכות סיורי הליקוט מבקשות 
שתשמרו על הטבע

העיסוק בחומרי גלם מקומיים והחלום על חזרה לאדמה 
הפכו את נושא ליקוט המזון מהטבע לטרנד לוהט. כחלק 
ממגמה זו, בתוספת אפקט של גששות בלשית, ליקוט 

הפטריות נהפך כמעט לחוויית חובה בחורף. 
דווקא מומחיות בתחום, אלה שסיורי הפטריות פתחו עבורן 
אפיק פרנסה, מבקשות להפנות את תשומת הלב להיבט 
בעייתי באופנה החדשה. "בישראל יש כיום ליקוט־יתר", 
אומרת כרמית ארבל, מורת דרך המדריכה סיורי ליקוט. 
"זה נהיה טרנד כי הסודות של הפטריות נעשים נגישים. 
וכמו בכל עולם סודי שהופך לגלוי, יש בזה משהו סקסי", 
מסבירה מיא גינזבורג, מומחית לפטריות, והשתיים דוחות 
את ההנחה שהעלייה ממדינות ברית־המועצות לשעבר 

שינתה את המאזן.  
"אנחנו כאן כדי לחנך להתנהג אחרת", אומרת ארבל. 
"מבחינתי, סיור ליקוט הוא פלטפורמה לעידוד השמירה 
על הטבע. גם אם לא יוצאים ממנו עם פשטידת פטריות, 
מה שחשוב הוא החוויה שבמהלכה מכירים חומר גלם חדש 
ואת עולם הצומח סביבו, ומבינים שעלינו לנהוג באחריות 
כלפי הטבע". גינזבורג מסכמת: "ליקוט אינו קטיף, והיער 

הוא לא סופר, לא יוצאים ממנו עם סלים מלאים".
בעזרתן ניסחנו כמה כללים לחיפוש מתחשב:

כשייגמר הסגר, עדיין יהיה אפשר לחפש פטריות בטבע. הנה כמה דברים 
שכדאי לדעת, וגם תזכורת חשובה: "היער הוא לא סופר, לא יוצאים ממנו 

יעם סלים מלאים" ו ל ן  י ל

זיהוי מוחלט וודאי 
חמישה כללים לליקוט אחראי

1. אל תחריבו את השטח. פטרייה היא גוף שצומח מעל 
תפטיר הנמצא מתחת לאדמה. כשאתם מוציאים פטרייה, 
עשו זאת בעדינות, בלי להרוס את סביבת הגידול שלה.
2. אל תלקטו כמה שיותר. החוק הלא כתוב הוא שמל־
קטים 50 אחוז ממה שמוצאים: מצאתם ארבע? קטפו רק 

שתיים, כדי שהפטריות יוכלו להמשיך להתרבות.
3. התחברו לאדמה. זכרו לנצור מתוך החוויה את הפליאה 

מן הטבע. הימנעו מלנצל אותו. 
4. היעזרו בהדרכה. ליקוט מודרך יבטיח זיהוי ודאי של 

פטריות בטוחות למאכל, ותרוויחו גם ידע מעשיר.
5. הכי חשוב: היזהרו מהרעלות. בשום אופן אל תזהו 

־פטריות בעזרת האינטרנט. אם אתם לא משוכנעים לחלו
טין, אל תקטפו ובטח אל תאכלו. המרכז להרעלות בבית 
החולים רמב"ם דיווח כי בחודש דצמבר טופלו יותר מ־40 
מקרים של הרעלה מפטריות בר - עליה תלולה בהשוואה 
לשנה קודם. ד"ר יעל לוריא מהמרכז מוסיפה: "זו נראית 
חוויה פסטורלית, אך היא עלולה להיות מסוכנת במיוחד".

חייבים לבשל לפני האכילה
העונה, המיקום, ועוד פרטים על פטריות הבר

מתי מלקטים: עונת ליקוט הפטריות מתחילה עם ירידת הטמפרטורות והגשם 
הראשון, בערך בנובמבר, ונמשכת עד תום עונת הגשמים - אפריל ולפעמים 

אפילו מאי.
איפה מלקטים: אפשר למצוא פטריות מאכל באזורים שונים, גם בשדות פתוחים, 
אבל הכי פשוט לצאת לחורש – בכל יער אלונים, אורנים או חרובים יש שפע 

פטריות, בייחוד בחורשים מעורבים, שבהם יש פחות חשיפה לשמש.  
מה מלקטים: יש בארץ הרבה סוגים של פטריות, ובמהלך העונה יש תתי־עונות 
של זנים שונים. "אורניות הן הפטריות הכי מוכרות אבל לא בהכרח הכי נפוצות", 
מפתיע מנדי פאלק, מלקט חובב ובעלים של חווה לגידול פטריות מאכל. "לפני 
שאוכלים אותן, חשוב מאוד לקלף את הספוג ואת הכובע כי הוא קשה לעיכול 

ובתוכו יכולים להסתתר זוחלים".
מה עושים איתן: את פטריות הבר יש לבשל לפני האכילה. פאלק מסביר שהבישול 
בחום מפרק חומרים שנמצאים בהן ולא מתעכלים טוב בגופנו )נדגיש: בישול לא 
הופך פטרייה רעילה לאכילה. היזהרו!(. לדבריו, צורת הבישול המומלצת היא 
הקפצה של פטריות עם בצל ומלח בשמן זית. ככה, הוא אומר, ללא תבלינים 

נוספים, אפשר ליהנות מהטעם הפטרייתי במיטבו.  סיור ליקוט לכל המשפחה עם ארבל וגינזבורג אמור 
להתקיים )בכפוף להנחיות( ב־21.1 בלוטם. לפרטים: 

westgalil.org.il :072-3971215, למועדים נוספים
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הכי חשוב: 
 

לא קוטפים אם לא 

בטוחים לגמרי. 

היזהרו מפטריות 

רעילות!

לא מזהים פטריות בשטח לפי 
תמונות בעיתון או באינטרנט. מימין: 

גושית ססגונית. משמאל: פטרת 
האצטרובל )לא מיועדת למאכל( 

החוק הלא כתוב: קוטפים 

חצי ממה שמוצאים
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