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 ודאות קיומית התלויה במאמצי שיקום-סביבת חיים באי –שונית האלמוגים באילת 

 שי שפירר "ד

 וחשיבותן מאפייני שוניות אלמוגים

רובנו  .מסביבות החיים הימיות העשירות והמגוונות ביותר בעולםאחת שוניות אלמוגים הן 

של  ןחשיבותאך  ,בו מתייחסים לשונית האלמוגים כאל עוד מקום יפה שנעים לתייר ולצלול

ין ערוך אל רבה ,שוניות האלמוגים למארג האקולוגי העולמי ובתוכו גם לרווחת המין האנושי

 .מהערך התיירותי בלבד

שוניות האלמוגים נמצאות בימים 

הטרופיים הרדודים בהם טמפרטורת 

המים צלולים ,  C°02 המים אינה יורדת מכ

קיים מצע קשה להתיישבות , דיים

. ואיכות המים טובה הצעירים האלמוגים

אזורי השוניות מתקיימים ברצועה צרה 

סביב קו המשווה על פי קו טמפרטורת 

. בארצות מתפתחות יםנמצא םהמים ורוב

 יתשוניות האלמוגים מספקות מחסה וב

 צודיםמדגיגי דגי המאכל הני 02%כ גידול ל

וגלי ענק העלולים לשטוף את  מחסום בפני סערות ויוצרות מספקות הגנה פיזית ןה, בים הפתוח

אזורי  "תושבי"מספק חלק גדול מהחלבון הדרוש לבשונית האלמוגים מגוון היצורים  .האיים

המגוון העשיר של היצורים בשונית הינו המאגר הגנטי הימי העשיר  ,כמו כן .שוניות האלמוגים

 .האדם רווחתלחומרים טבעיים של גילוי המשתווה ליערות הגשם בפוטנציאל הוא ו ,ביותר

שוניות בהן קיימות ארצות הת ביותר וכלכלת והמפותחמן נה תיירות שונית האלמוגים הי

באזור שונית האלמוגים מות המבקרים יוכחכם פיתוח אזורי . אלמוגים נשענת רבות על משאב זה

 . (Shafir and Rinkevich in press) םהאת הערך הכלכלי שלישירות להעריך  מאפשר

 מצב שוניות אלמוגים לע עולמיותההשפעות ה

 ,Wilkinson) שוניות האלמוגים בעולם נמצאות בתהליך הידרדרות מתמיד בעשורים האחרונים

על מנת לרכז את  "ת האלמוגיםושנת שוני"כ (8998שנת ל בדומה)הוכרזה  0228שנת . (2004

 .תשומת הלב העולמית לסביבת חיים חשובה זו

דרמטי על סביבת באופן ת בפני שינויים גלובאליים המשפיעים שוניות האלמוגים בעולם ניצבו

ורם העיקרי גשינויי האקלים המואצים לא פוסחים על שוניות האלמוגים והם ה. חיים עדינה זו

לאירועי  המוביל( הגברת אפקט החממה)התחממות כדור הארץ . ןלהידרדרות העולמית במצב

אלמוגים יכולים  המפרטורה הגבוהה אותמעלות מעל לט 0-4ב התחממות הימים הטרופיים 

אירוע בו האלמוג  – "הלבנת אלמוגים" המכונהים לתופעה גורמ לואאירועי התחממות . לשאת

כל כך אשר ( זואוקסנטלות)עקה מסלק מתוך תאיו את האצות השיתופיות של הנמצא במצב 
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 אלמוג טורבינריה בהלבנה חלקית באי הטרופי קופיפי

 בתאילנד

 
 הגדר הצפונית של שמורת האלמוגים באילת

במידה ואירוע . חיונית לקיומו

ההלבנה מתמשך מעל מספר ימים 

נקלטות חזרה על ידי והאצות לא 

רבים סיכוייו של אלמוג זה , האלמוג

אירועי ההלבנה נעשו תכופים . למות

ודרמטיים יותר ויותר בשנים 

האחרונות והובילו להכחדה של 

עליה  .אזורי שונית רבים בעולם

חמצני באוויר -ברמת הפחמן הדו

העולם גם היא בעלת השפעה עתידית 

ן הפחמ .מכרעת על שוניות האלמוגים

את רמת המעלה  כמות יוני המימן החופשיים במים ת יילעלמי הים וגורם בחמצני מתמוסס -הדו

ועלול להאט מצב זה מסכן את תהליך השקעת השלד הגירי של האלמוגים . המיםשל ת וחומציה

שינויי אקלים מובילים לסערות ים הרסניות יותר אשר שוברות ומנתצות . את צמיחת השונית

כל אלו הן השפעות עולמיות אשר רק פעילות כלל עולמית עשויה . ותים נרחבמושבות אלמוג

שונית אילת כמעט ולא נפגעה , בפרספקטיבה המקומית. (Bellwood et al. 2004) לפותרן

הלבנה העולמיים לא הגיעו לשונית הצפונית ביותר האירועי ו ,הגלובליים השינוייםכתוצאה מ

 .בעולם

שוניות האלמוגים מגורמים מקומיים אשר פוגעים סובלות  ,יםהעולמיגורמים לבמקביל 

לא כזו פעילות של בן שואבת לתיירות העולמית וסמיכות שוניות האלמוגים הן א .בבריאותן

שונית אילת באות לידי ביטוי באופן בולט  בחלק מהבעיות המקומיות . שוניתמיטיבה עם  ה

 .הקטנה

 שונית האלמוגים באילתה של מצב

מ מתקיימת "ק 4אך רק בכ , מ בלבד"ק 80מפרץ אילת הוא בל רצועת החוף של ישראל אורכה ש

 –סגור בשמורת טבע  אחד מ"כאשר ק, חוגרת במרחק מטרים ספורים מקו החוףשונית אלמוגים 

 . שמורת האלמוגים

התרחשו  , האחרונות עשרות השניםב

בשונית האלמוגים באילת שינויים 

ברת של השפעה הולכת וגו. ייםטדרמ

יחד עם , (צלילה ונפט)פעילות האדם 

קבעו את , (שפל קיצוני)אסונות טבעיים 

 . מצבה העגום הנוכחי

שונית אילת היא אחת משוניות 

האלמוגים הקטנות הנחקרות ביותר 

מקשה על קביעת דבר ה, מידע לא שלם קיים , השניםלאורך רצף מחקרי  מאחר ואיןאך , בעולם

 (.  Rinkevich 2005)רות השונית הגורמים והסיבות להידרד
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( 01מושבה )וגי שיטית מקטעי אלמ
 a שגודלו באזור חוות הדגים

 bובאזור השונית הטבעית 

 

ותשומת  "בין לאומיתהשנת השונית "הייתה  8998שנת 

של שונית  גוםעה הבמצהתמקדה בהלב המקומית 

ארגוני והתארגנות של מדענים . האלמוגים באילת

שמירת טבע הובילה לכנסי חרום על מצב השונית 

ובעזרתם של בעלי עדר מחקרים ישירים יבה. באילת

מקומיים הופנתה תשומת הלב הציבורית  אינטרסים

היכולים לפגוע בין הגורמים האפשריים לגורם אחד מ

טים על ידי העשרה בנוטריאנוהיא , בשונית האלמוגים

תשומת לב זו לוותה  .אילת חוות הדגים בצפון מפרץ

את החקלאות הימית ממימי מפרץ  רחיקבדרישה לה

 ,לציבור הוגשבהסתכלות ראשונית ועל פי הידע ש .אילת

חלק גדול משוניות  .למדי תהגיונידרישה זו  תהנרא

עניים )האלמוגים בעולם גדלות בימים אוליגוטרופיים 

אצות השוכנות בתוך רקמותיו השל האלמוג עם  יםהייחודייחסי השיתוף כאשר ( בחומרי מזון

עדויות . לשגשוג השונית דבר המוביל ,יחסי בסביבה ענייה זוהיתרון ה את נותנות לאלמוגים

 השוניות נפגעות - נוטריאנטים במיםהת ריכוזי ים עליעמהספרות המדעית תמכו בהשערה ש

(Loya et al. 2004). מצביעות ( שלא הובאו לידיעת הציבור)הפוכות מדעיות עדויות  ,לעומת זאת

 .Atkinson et al) במקומות אחרים בעולםבנוטריאנטים אלמוגים במים עשירים על שגשוג 

של חוות ( עוגנים וחבלים)מצאות מגוון ושפע אלמוגים על המתקנים יכן העדויות אלה ו . (1995

בדיקה מקיפה בהובילו לצורך הדגים 

מחקר שנים בוצע  5לפני כ  .של הנושא

ראשוני וייחודי אשר השווה מקיף 

לראשונה את השפעת הסביבה 

העשירה בנוטריאנטים של חוות הדגים 

ת של שונית עם הסביבה האוליגוטרופי

כלל מאות ש ,מחקר זה .האלמוגים

שיטית  יאלמוגשל  םושיברוני מקטעים

 ,(Bongiorni et al. 2003 a,b)ושיחן 

כי לסביבה  מובהקהראה באופן 

העשירה בנוטריאנטים של חוות הדגים 

שפיר , 8טבלה )ברמת הגדילה וברמת הרבייה  ,אין השפעה שלילית על האלמוגים ברמת השרידות

האלמוגים וקצב גדילתם נמצא כי לעושר הנוטריאנטי השפעה מיטבית על לעומת זאת  (.0224

מקביל מחקר  ,לעומת תוצאות אלו .(8טבלה ) מאשר בשונית הטבעית העד ארבע הפי שלוש מואץ

של כמות ההשפעה המזיקה  הצביע בוודאות עלבנושא התנהגות הצוללים בחופי אילת אחר שעסק 

 Zakai) גבוה על השוניתה צלילההלחץ הנפגעת בעקבות  ,ונית כל כך קטןרבה בשטח שהצוללנים ה

and Chadwick-Furman 2002).  ל שנה על ידי וכבכרבע מליון אלמוגים נשברים , המחקרעל פי

 . צוללי קורסים בלבד
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האם יש גורם יחיד או מערכת משולבת של מספר גורמים אשר ? מה הגורם הישיר לפגיעה בשונית

הלך והתלהט סביב חוות הדגים הציבורי ויכוח וה? גבי אחד מהם לא יביא לשינוי במצבפיתרון ל

 חברתייםו אינטרסים כלכליים. בעד ונגד הוצאת חוות הדגים מהים, ונוצרו שני מחנות ברורים

רב  ממון .והמחקר המדעי שימש כלי שרת בידי אינטרסים אלו ,ליבו את המחלוקת משני הצדדים

  .אמיתי של השוניתה של מצבה התוך הזנחלחזק צד זה או אחר כדי ורת הוזרם לכלי התקש

יפור מצב של היה יכול לשמשיכול ר שאכסף רב  בוזבז יכוח על דעת הקהל והפוליטיקהוומהלך הב

 .לא נראה רלוונטי כלל אך אינטרס זה, השונית

ן החיובי הוא העלאת הפא. חלקם חיוביים וחלקם שליליים, יכוח הציבורי הוביל לכמה כיווניםוהו

נוצר לחץ חיובי לשמירה על השונית אשר הוביל . חשיבות שונית האלמוגיםלהציבורית המודעות 

רשות הטבע והגנים הגבירה את  .ים ומועדוני הצלילהנבקרב הצולללנושא למודעות רבה יותר 

סף רב כ. מסלולי כניסה מסודרת למיםעל ידי חסימות והסדרת ההגנה הפיזית על האלמוגים 

הפאן השלילי הוא ההחלטה לחסל . מושקע בניטור מעמיק של מצב מפרץ אילת ושונית האלמוגים

לאומי אשר -תחומי בין-בניגוד להמלצות צוות מומחים רבו במהירות את החקלאות הימית באילת

 על יםצביעבניגוד למחקרים מדעיים המכן ו( 0224אטקינסון וחבריו ) מונה על ידי הממשלה לנושא

תוך כניעה ללחצים  האילתית על המערכת האקולוגית חוות הדגים של, אם בכללשפעה זניחה ה

 .(0227שיזף ) ציבוריים הנושקים בהון ושלטון

 ייעור שונית האלמוגים

 : עיקריותכלליות תי שיטות משבאחת  קוטניתן לנ ,אקוסיסטמה כלשהי תחזוקתבהתייחסות ל

סילוק מרב הגורמים הפוגעים באקוסיסטמה על מנת לאפשר למערכת  ותושמשמע ,שימור .8

שימור עשוי להיות מוצלח כאשר הוא מתרחש בשטחים גדולים שלהם יכולת  .לשקם את עצמה

נית הזעירה שושל ה מצב זה אינו ה. להתגבר על הפגיעההמאפשרים גיוס משאבים טבעיים 

 . המשך הידרדרות השונית באילת למרות סגירת קטע בשמורת האלמוגיםלכן אנו צופים ב ,באילת

ה על ידי התערבות אקוסיסטמיש לעזור ל -השימור  – במקום בו לא הצליחה הגישה הראשונה. 0

ההידרדרות המתמשכת של שוניות  .שיקום אקטיבי – מתוכנןאקטיבית של האדם וביצוע שיקום 

להציע גישה חדשה לנושא ( Rinkevich, 1995)קביץ נהאלמוגים בעולם הביא את פרופסור רי

הרציונאל של ייעור השונית נשען רבות על  ."ייעור השונית" תשיקום שוניות אלמוגים והיא גיש

שנה באקוסיסטמות  822 לפניכבר המתודולוגיות המחשבתיות והמעשיות אשר פותחו ונוסו 

 . בייעור יערות ברחבי העולם ההוכח ןילותאשר יעיבשתיות ו

 (ם ויותראלפי)מספר רב גידול  כולל השלב הראשון : שני שלבים עיקרייםנעשה  בייעור השונית 

לשלב בו הם יהפכו עד פלת ומוגנת ומטימית -תתמקטעי ושיברוני אלמוגים במשתלה של 

ית פגוע וייעורו בשתילי בחירת שטח שונ כולל השלב השני . למושבות אלמוגים ברות שתילה

יצירת אלפי הוא ב (Rinkevich 2006) החידוש בגישה היערנית. האלמוגים ממשתלת האלמוגים

שיטה אותה ניתן ליישם באזורים רבים ובמיוחד מושבות אלמוגים בעלות יחסית נמוכה ב

 .(Epstein et al. 2003) במדינות העולם השלישי בהן מצויות רוב שוניות האלמוגים
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ריבוע , משתלת אלמוגים מרחפת בגוף המים

 01,111 – 0,111 ומכילה כ' מ 01X01שצלעותיו 

 אלמוגים" שתילי"

 וסטודנטים" ערדג"צוות הים של 

מתנדבים מכינים את אלפי שתילי 

 האלמוגים

של  םיתמקדה באספקטים הטכנולוגיה "ייעור השונית"עם רציונאל  תמודדות הראשונההה

. לגדל אלפי אלמוגים בעלות נמוכהבה יהיה ניתן טכנולוגיה  לפתח נוצר הצורך . תהליך השיקום

באזורים דרומיים יותר בשונית קודמים ליצירת משתלת אלמוגים צמודת קרקע  ניסיונות

באזור חוות  המוצלחיםהראשוניים הניסויים  בעקבות .(Epstein et al. 2001) כשלוהאילתית 

שיתוף פעולה עם  .בגוף המים מרחפתמשתלת אלמוגים המשלבת  גישה חדשהתפתחה ה ,הדגים

הוביל  ,"ערדג"אנשי הצוות הימי של חברת חוות הדגים 

זהו . זה ראשונה מסוגלבנייה של משתלת אלמוגים 

ות ברורים לגידול מספר יתרונולו  חידוש עולמי

בלבד מטרים  6כ במרחק של תלה הוקמה שהמ. אלמוגים

תלויה על כבלי העוגנים של כלובי הדגים , מכלובי הדגים

 בוציתמטר מעל הקרקעית ה 84כ  ,מטר 6-8בעומק של 

 . של צפון המפרץ

וסטודנטים  "ערדג"של צוות הים של  םבעזרתכחלק מעבודת הדוקטורט  0220במהלך יולי 

 ןחלק, אלמוגים בוגרותמושבות  82 שתילי אלמוגים מ 7222הוכנו כ ערכנו מחקר בו  ,תנדביםמ

אשר הוסרו  ,שלמות ןחלקופגועות 

ממתקנים מלאכותיים מהנמל הצבאי 

אשר השתתפו מושבות האלמוגים . באילת

ם מחמישה מיניבניסוי היו 

 (Stylophora pistillata Pocilloporaשונים

(damicornis, Acropora pharaonis  A. 

valida A. eryostoma, נחתכו בעזרת  אשר

ושיברונים באורך  מקטעיםל מיכשור פשוט

והשיברונים  מקטעיםה. מ"ס 2.5-0של 

ל נעץ פלסטי אהודבקו בעזרת דבק מהיר 

מ תוצרת "מיוחד בעל משטח ברוחב של שני ס

Red Sea Corals – ההדבקה  .קיבוץ סער

. כפחות מדקה של שהיית האלמוגים מחוץ למים הם הוחזרו למי הים נערכה מחוץ למים ולאחר

על  שנמתחה הנעצים המוכנים עם האלמוגים הוחדרו לתוך רשת פלסטיק מ 822 קבוצות של כ

מסגרות הרשת עם האלמוגים הוצבו וחוברו . מ"ס 02X52מסגרת צינורות פלסטיק בגודל 

מעקב אחר ב .(Shafir et al. 2006a) אזיקוניםאמצעות בלמשתלה המרחפת בגוף המים 

צמיחה מהירה של ראינו  ,הראשונים להקמת המשתלהחודשים ה תהאלמוגים במשך חמש

בממוצע בנפח  85האלמוגים גדלו פי . האלמוגים משיברונים קטנים למושבות ברות שתילה

בוסס מ, נפח אקולוגי הוא חישוב נפח המים הכלוא לכאורה בין ענפי מושבת האלמוג)האקולוגי 

כ . למין האלמוג האופיינישלהם ויצרו מושבות קטנות במבנה ( Rinkevich & Loya 1983על 

הדבקה חלק מהמקטעים נפלו מנעצי הפלסטיק עקב , (8טבלה ) שרדו והתפתחושתילים המ 72%

 .Shafir et al)מתו  שלא נפלו מכלל האלמוגים 80%מגע צוללנים ודגים ורק כ חלק מ, לא מספקת



 6 

 משתלת צינורות מרחפת בגוף המים המהווה בית גידול

 לאלפי דגים

 

2006a). מרחפת בגוף המים על פני  ת אלמוגיםשל משתל יההדגימו את יתרונות המחקר תוצאות

הקטין את  , הריחוף בגוף המים הרחק מהקרקעית החולית .צמודת קרקע ת אלמוגיםמשתל

הריחוף בגוף המים יצר . ההשפעות המזיקות של חול וסדימנט מרחף באזור זה של המפרץ

אלמוגים אשר הביא להם החילוף מים יעיל יותר סביב לגרמה תנודתיות של כל המשתלה אשר 

 . מזון רב יותר וסילק את הפרשותיהם ביעילות רבה יותר

פשר לנו להעמיק את המשתלה יא, היכולת לשנות את עומק המשתלה על פי התנאים הסביבתיים

ת אלהתאים  ,במידת הצורך ,בעתיד יאפשר לנוו, לקראת התמודדות עם סערות החורף הדרומיות

במקרה של אירוע הלבנה כתוצאה  .מועדף על מיני אלמוגים מסוימיםהמשתלה לעומק העומק 

כך בלהעמיק את המשתלה למים קרירים יותר וחשופים פחות לקרינה וניתן מתחממות המים 

 ,מיקום הייחודי של המשתלהל .(Shafir et al. 2006b) להציל את האלמוגים במשתלה מהלבנה

 ,מ בקו אווירי מהשונית הטבעית בדרום החוף הישראלי"ק 8צפון המפרץ כ במתחם חוות הדגים ב

מזון של שפע , פעילות תיירותיתמים ונריחוק מפעילות צולל: נוספים יתרונות קיימים מספר

עקבות העשרה ב ,אשר נקלט ישירות על ידי האלמוגיםהקשור לנוכחות כלובי הדגים אורגני 

הריחוק מהשונית הטבעית הוביל לכך  .רי הפלנקטון באזורמקומית של מארג המזון וריבוי יצו

  - ואילו תוכונונים ,הופיעו מהפלנקטון באזור ,כמו פרפרונים ,שרק מעט דגים אוכלי אלמוגים

דומה  ,אשר נבנתה כאןמשתלת אלמוגים . לא נצפו כלל - ת האלמוגדגים הניזונים על רקמ

שתילה לגודל  כאשר השתילים מגיעיםעצים ו לייעור בה מגדלים שתיבפרמטרים רבים למשתלת י

 (.Shafir and Rinkevich in press)בשונית ביער או מעבירים ושותלים אותם  ,רצוי

החלטנו בעזרת הצוות  ןראשושלב ב. הצלחנו לגדל אלפי שתילי אלמוגים מוכנים לשתילה ,במחקר

צמודה  ,נוספתמשתלה ב לרווח את השתילים על ידי שתילתם ,"ערדג"הימי של חוות הדגים 

. הבנויה מצינורות פלסטיק גדולים בהם נקדחו מראש חורים להצבת נעצי הפלסטיק ,לקיימת

. מ האחד מהשני"ס 02מאות שתילים הועברו וננעצו במשתלת צינורות הפלסטיק במרחק של כ 

 6-82גם היא מרחפת בגוף המים בעומק שנע בין  ,משתלת הצינורות הוצבה בסמוך למשתלת האם

שתילים שנותרו במשתלה אשר לרווח את ההעברת השתילים למשתלת הצינורות אפשרה  .יםמטר

. אחד עם השניההחלו להתאחות 

ו מיני אלמוגים נהוספ ,במקביל

על ( .Favia sp., Porites sp)נוספים 

מנת להרחיב את הידע על אפשרות 

ל מיני אלמוגים לגדל מגוון רחב ש

  .לשיקום השונית
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האלמוגים מהמשתלה על " שתילי"שתילת 
 בלט פגוע בחוף הדקל באילת

 

מעקב של שלוש שנים אחר השתילים שהוצבו במשתלת הצינורות הראה גידול מרשים של 

מקטעוני גדלו  ,שנים בשלוש .המושבות

 מ למושבה"ס 8-0 האלמוגים מגודל ראשוני של

המושבות . מ"ס 02בקוטר של כ  מסועפת

 רדיאליתבמשתלת הצינורות גדלו בסימטריה 

כל הפרעה לגידולם  הייתהכיוון שלא  תושלממ

חלק  .סביבתםבעל ידי עצמים או אלמוגים 

מחו רקמה אופקית על הצינורות ימהאלמוגים צ

ויצרו איחוי מושלם של האלמוג עם המצע 

זה חיזק את הרציונאל ניסוי  .שלתוכו נשתלו

להשתלב  תלוושמושבות אלמוגים שתולות יכ

המושבות  הגדילה המהירה של. בשונית הטבעית

שבדק את כמות תוצרי  אחר מחקר .ת האלמוגיםפרמטרים הקשורים ברביי תבדיקהובילה ל

הראה  ,משתלת הצינורות לעומת מושבות בשונית הטבעיתב םאלמוגיהשל ( פלנולות)הרבייה 

תוצאה מעניינת נוספת . (Amar & Rinkevich 2007, 8טבלה ) יתרון למושבות משתלת הצינורות

 ,תרון היחסי של גדילת האלמוגים באזור העשיר בנוטריאנטים של חוות הדגיםהמחזקת את הי

משתלת הצינורות ומהשונית ב םאלמוגיהפלנולות שנאספו מה. הייתה קצב הצימוח של הפלנולות

. בשקמונה חיפה "חקר ימים ואגמיםהמכון ל"הטבעית גודלו בתנאים שווים במעבדה של 

( זואוקסנטלות)עם יותר אצות שיתופיות  ,היו כהות יותר הפלנולות שמקורן באזור חוות הדגים

מהיר  המפלנולות אלו הי הצעירות ת האלמוגיםוקצב הצימוח של מושב ,כמו כן .וגדולות יותר

 & Amar, 8טבלה ) מהשונית הטבעיתספו אשנפלנולות ממושבות אשר צמחו מבאופן מובהק 

Rinkevich 2007). ו להוות אבן שואבת לדגים ורות החלהמושבות הגדולות על משתלת הצינ

 .שונית מגוונתל התפתחהוהמשתלה רבים 

 "חוף הדקל"אישור לשתול מספר מאות  אלמוגים על בלטים פגועים בקיבלנו לאחר כשלוש שנים 

 ,נבחרו מספר בלטים פגועים. באילת

טבעית עליהם הואוכלוסיית האלמוגים הדלה 

ע נקדחו חורים בסלע החשוף ובמבצ .מופתה

שתילה הועברו ונשתלו אלמוגים מהמשתלה 

מבצע שתילה זה הוא . על הבלטים החשופים

חלק מעבודת המוסמך של יעל הורושובסקי 

והתוצאות הראשוניות מעודדות הן מבחינת 

שרידות וגדילת אלמוגי המשתלה והן מבחינת 

ספו לבלטים ותוספת חסרי חוליות והדגים שנ

תבנית  הצלחת .בעקבות האלמוגים השתולים

משוכפלת בימים אלו " ייעור שונית"האב של 

 ,במקומות אלו .יקה וזנזיבראמ'ג, סינגפור, תאילנד, במקומות נוספים בעולם ובהם הפיליפינים
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תאמות לתנאים המקומיים ולאחר והוקמו משתלות אלמוגים המ, בשיתוף פעולהעמנו הפועלים 

 .אזורים הפגועים של השוניתה לשיקום נשתלים הם ול שתילי האלמוגיםדיהצלחה בג

ר נדב ששר "ברשות דגוריון -כאשר צוות מאוניברסיטת בן, גם לגינון הוסבעור ירעיון הי

על מנת להפכה  "שונית תמר"ממדי בשם -הציב מבנה מלאכותי תלת ,והדוקטורנט עומר פולק

צלעותיו כאשר כל , על גבולה הצפוני של שמורת אלמוגהמבנה הוצב במים . לשונית מלאכותית

כמה שבועות לאחר הצבת . האלמוגים הנושאים אתשיתאימו לנעצי הפלסטיק  כך ותמחורר

תהליך זה עשוי . נשתלו בחלק מהחורים אלמוגים שגודלו במשתלה עבור שונית זו ,המבנה במים

הפיכתו של שטח ל בדומה  ,לזרז משמעותית את הפיכתו של כל גוף מלאכותי לשונית מלאכותית

התקווה היא כי שוניות מלאכותיות כאלו יהוו אבן שואבת . ל ידי שתילת עציםבור ליער ע

 .הטבעית ויאפשרו את התאוששותה לצוללנים אשר יפחיתו בכך את לחץ הצלילה מהשונית

(http://www.youtube.com/watch?v=QJ58QQrDs4c) 

נגד חוות  יב קיום חקלאות ימית וכלובי דגים במפרץ אילת הסתיים בהחלטת ממשלההמאבק סב

נכנעה ללחצים מעבר לשיקולים הסביבתיים שהחלטה פוליטית  זו לעניות דעתי הייתה .הדגים

הסביבה  המשרד לשמירה על, ובניגוד להמלצת צוות מומחים שמונה על ידי משרד החקלאות

. חיסולהעל צמצום הדרגתי של החקלאות הימית אך לא  עלאשר המליץ  ,התשתיותמשרד ו

 . 0228הלך קיץ מסופית ממימי מפרץ אילת בלצאת  חוות הדגים על התוצאה הסופית היא ש

 עתיד שונית האלמוגים באילת

 האם תיעצר ההידרדרות? יך להידרדרהאם תמש ?לאיזה כיוון תתפתח שונית האלמוגים באילת

 ?חה מחודשת שלהתחול התאוששות וצמישמא או 

מציגה התייצבות במצב  0220הנערכת משנת פעילות ניטור  ,ראשית .חיוביכיוון נראה כי  מסתמן 

הפעילות החשובה של חינוך הציבור לשמירה על השונית שנערכת , שנית .כיסוי האלמוגים בשונית

והתוצאות לתת את אותותיה תחילה מ ,הדרכה ממוקדת יותר של הצוללניםועל ידי גופים רבים 

אכיפה על ידי רשות הטבע בשילוב  סגירה של קטעי שונית והצבת מסלולי כניסה למים . חיוביות

כי  תכןוי ,מספיקים שאלו הם צעדים חשובים אך לא סבוראני . היא תורמת לנושא אףוהגנים 

 .הוא הכרחי - ך המגמה מהידרדרות להתאוששותואשר יוביל להיפ - מהלך של שיקום אקטיבי

מושכות צוללנים הה של מתקנים מלאכותיים אטרקטיביים שיהפכו לשוניות מלאכותיות הקמ

 .שפר את מצב השוניתתאת הלחץ ו ןקטית

אזור אשר היווה מעין נווה מדבר , הוצאת חוות הדגים מהיםה של השפעהיה קשה להעריך מה תה

. חוליות ודגים חסרי, פשר התרבות מינים רבים של אלמוגיםיימי בצפון מפרץ אילת ואשר א

את ( אם השטח לא ייתפס לבניית אתר תיירותי כל שהוא)הוצאת חוות הדגים תחזיר עם הזמן 

 .לאזור חולי ללא אלמוגים ועם אוכלוסייה טבעית של עשב יםהאקוסיסטמה 

שונית אלמוגים . העיר אילתשל התפתחות הקצב נובעת מהדאגה הגדולה ביותר  ,יחד עם זאת

החדשות על הקמת קזינו באילת ובניית  .דור בכפיפה אחתת קשה להם למפותחת ועיר מתפתח

דאגה רבה בליבי על שונית על השונית ולכן  התיירותירק יעלו את הלחץ נוספים מלון בתי 

 .היחידה במדינת ישראל - לםהאלמוגים הצפונית ביותר בעו

http://www.youtube.com/watch?v=QJ58QQrDs4c
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, ק זוארץ וכן דנה ברנדמושיוובעיקר לדודי גדה  "ערדג"ברצוני להודות לצוות הים של : תודות

וצוות המחלקה לביולוגיה של חסרי חוליות במכון לחקר ימים נועם ברקוביץ ויקי בוטציאנו 

המחקרים המתוארים . על עזרתם בהקמת ופיתוח משתלות האלמוגים, ואגמים שקמונה חיפה

-INCO-DEV-REEDRESפרויקטי מחקר של השוק האירופי במאמר זה נערכו בתמיכתם של 

   CORAL ZOO-012547ו  510657
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 מקור שונית טבעית חוות הדגים םאורגניז נושא

 Bongiorni et al. 2003 a יום 211 111% יום Acropora eurystoma 111% 211 שרידות

 Stylophora pistillata 91% 121 יום 121 92% יום Bongiorni et al. 2003 a 

 A. pharaonis 4886% 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 A. valida 7485% 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 A. eurystoma 5882 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 Pocillopora damicornis 7182% 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 S. pistillata 7288% 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 A. humilis 9484% 292 יום  Shafir et al. 2006 b 

 A. lamarcki 7383% 292 יום  Shafir et al. 2006 b 

 A. squarrosa 7788% 292 יום  Shafir et al. 2006 b 

 A. variabilis  9782% 292 יום  Shafir et al. 2006 b 

 Favia favus 8587% 271 יום  Shafir et al. 2006 b 

 Millepora dicotoma 6482% 292 יום  Shafir et al. 2006 b 

 Porites sp. 9383% 722 יום  Unpublished 

 14.1±6.6 פי A. eurystoma נפח אקולוגי  גדילה 

 יום 211 

  4.8±2.8פי

 יום 211 

Bongiorni et al. 2003 a 

 A. pharaonis 22.3±27.4 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 A. valida 163.3±142.5 316 יום  Shafir et al. 2006 a 

 A. eurystoma 39.8±60.0 211 יום  Shafir et al. 2006 a 

 Pocillopora damicornis 13.2±9.2 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 S. pistillata 15.7±10.6 144 יום  Shafir et al. 2006 a 

 Favia favus 1.59±0.2 271 יום  Shafir et al. 2006 b 

     

 Bongiorni et al. 2003 a 2842 ± 1843 ±4845  1863 ביציות לפוליפ 

 52.2 ±  26.9 26.3 ± 22.9 Bongiorni et al. 2003 a (µm)קוטר הביצית  

 Bongiorni et al. 2003 a  4889%  73877%  אחוז פוליפים עם אשכים 

 Amar & Rinkevich 2007 13 2288 ממוצע פלנולות למושבה 

 Amar & Rinkevich 2007 63% 64% שרידות פלנולות 

ת מושבות אלמוג צעירות גדיל 
 מהפלנולות

10.6 ± 2.3 mm2
mm2 2.6 ± 8.1   יום 87     

     87 

 יום

Amar & Rinkevich 2007 

 

 דילת      ג, סיכום תוצאות אוסף מחקרים אשר נערכו ובדקו פרמטרים שונים כשרידות :1טבלה 
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