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מפרץ אילת הוא אולי המקלט האחרון לאלמוגים
ראיון עם פרופ' מעוז פיין

מפרץ אילת הוא אולי המקלט
האחרון לאלמוגים
פרופסור מעוז פיין מנהל מעבדה לחקר אלמוגי מפרץ אילת וים סוף במכון
הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת .חקר האלמוגים בשוניות ממחיש עד
כמה ההתחממות הגלובלית משמעותית עבורו ועבור צוות המחקר שלו ברמה
יום-יומית .יחד עם החורבן שמביאה פעילות האדם על שוניות אלמוגים ברחבי
העולם פרופסור פיין אופטימי וטוען שיש לנו הרבה מה לעשות.

דיוקן
מעוז פיין
מעוז פיין ,פרופסור מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן ,מנהל מעבדה לחקר אקופיזיולוגיה של אלמוגים במכון
הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת .מגיל צעיר גילה עניין רב ביצורים ימיים ובמערכות האקולוגיות העשירות שבים ,והיה לו
ברור שבכך יעסוק .העקביות במסלול שבחר משתקפת בדרכו האקדמית :לימודיו לתארים שני ושלישי בביולוגיה ימית התקיימו
באוניברסיטת תל אביב ,ואת לימודי הבתר-דוקטורט בנושא אקולוגיה של שוניות אלמוגים השלים באוניברסיטת קווינסלנד
באוסטרליה.

מראיינת :גילת בריל
מה הוביל אותך לחקור אלמוגים?
התופעה המדהימה הזאת של שונית האלמוגים תמיד עניינה
אותי .האלמוגים הם שבונים את השונית ,ובלעדיהם אין קיום
לאלפי (ואולי מיליוני) המינים שחיים ביחד ויוצרים את הסביבה
העשירה ביותר על פני הכדור .אני מוצא שזה מרתק מבחינת
האחריות שלהם כמהנדסים וקבלנים של הסביבה הזאת .הם
לכאורה בעלי חיים פשוטים ,אבל כשמנסים להבין אותם מוצאים
שהם כל כך מורכבים .בסביבה היבשתית יערות הגשם נחשבים
לעשירים ביותר ,אולם בסביבת השונית חיים הרבה יותר מינים.
רגע לפני שהתחלנו את שיחתנו מישהו ראה מנטה בים ,נתן
צעקה ,וכל הסטודנטים והחוקרים קפצו למים .יש עכשיו אלפי
מדוזות ,לפני כמה ימים ראינו כריש לווייתן ומיליון דגים .זו באמת
סביבה כל כך מדהימה ומרגשת .כל מי שטובל את הראש במים
נדבק בזה .מאז שאני זוכר את עצמי אני בים .אומנם במקור

מצאנו שהאלמוגים במפרץ אילת
לא עוברים הלבנה למרות עליית
הטמפרטורה
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התחלתי בים התיכון ,שהוא ים דינמי ומעניין ביותר ,אבל בשלבי
הלימודים המוקדמים זה היה כבר כאן ,במפרץ אילת .זה היה
לגמרי טבעי שאמצא את דרכי לכאן ,לסביבה של שונית אלמוגים.
מה אתם חוקרים במעבדה?
אנחנו חוקרים בעיקר את ההשפעה של שינויים גלובליים כמו
עליית טמפרטורת מי הים והירידה ב pH-שלהם ,בשילוב עם
הפרעות מקומיות כמו זיהומים על שוניות אלמוגים .רוב העבודה
שלנו היא עם אלמוגים בוני שונית ,או “המהנדסים” (framework
 ,)buildersכמו שאנחנו קוראים להם ,אבל אנחנו חוקרים את
ההשפעות גם על אורגניזמים אחרים במערכת האקולוגית של
השונית.
אתם חוקרים את ההשפעות בתנאי מעבדה ,כלומר ,מגדלים
אלמוגים בתנאים שונים ובודקים איך זה פוגע בהם?
כן .ההפרעה הגדולה ביותר בשוניות האלמוגים ברחבי העולם
מתרחשת עקב העלייה בטמפרטורת מי הים ,שפוגעת בסימביוזה
המיוחדת בין האצות שבתוך רקמת האלמוג לבין האלמוג
המאחסן .האלמוגים שמאבדים את האצות השיתופיות הופכים
לבנים מכיוון שרקמתם שקופה ושלדם הלבן נראה דרך הרקמה.
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האלמוגים הם שבונים את השונית,
ובלעדיהם אין קיום לאלפי (ואולי
מיליוני) המינים שחיים יחד איתם
לכן התופעה נקראת הלבנה ( .)bleachingמכיוון שהפוטוסינתזה
של האצות היא מקור האנרגיה העיקרי של האלמוגים הם מתים
על פי רוב אם אירוע ההלבנה נמשך מספר ימים עד שבועות.
הלבנה מתרחשת כשהטמפרטורה עולה במעלה או שתיים
מעל המקסימום הממוצע .לדוגמה ,בחלקה הצפוני ,החם יותר,
של שונית המחסום הגדולה ( )great barrier reefשבאוסטרליה
הייתה טמפרטורת המקסימום הממוצעת  29–28מעלות .בשנים
האחרונות עלתה שם הטמפרטורה המרבית מספר פעמים ל30-
מעלות ,ואלפי קילומטרים של אלמוגים עברו הלבנה ומתו.
לצערנו ,שוניות בכל רחבי העולם עוברות הלבנה בעוצמה
ותכיפות מתגברות.
מכיוון שצריך לחכות הרבה זמן כדי שיתרחשו שינויי אקלים
בים ,ובעיקר אם אנחנו רוצים לחקור את השלבים בתהליך
התגובה לשינויים וללמוד על השפעותיו הפיזיולוגיות ,אנחנו
צריכים לבצע סימולציות במעבדה .לצורך זה הקמנו מערכת,
שאנחנו קוראים לה  ,Red Sea simulatorשמדמה תנאים עתידיים
בים סוף ,ובה אנחנו יכולים לשנות את תנאי המים שאנחנו
שואבים מהים עד שהם מגיעים לאקווריום :טמפרטורות
נמוכות או גבוהות מטמפרטורת מי הים pH ,שונה .אפשר
להוסיף הפרעות מקומיות ,כמו הוספת נוטריינטים או חומרים
מזהמים .כרגע יש לנו ניסוי שבודק את השפעת השילוב של
עליית טמפרטורה ,החמצת הים ומתכות כבדות ,שנמצאות
בריכוזים שונים במפרץ אילת .הסימולטור מאפשר לנו להסתכל
על השפעות פיזיולוגיות בטווחי זמן קצרים יותר ממה שקורה
בפועל בסביבה .מהסימולטור אנחנו לוקחים את האלמוגים או
אורגניזמים אחרים שנחשפו לתנאים השונים ומעבירים אותם
למעבדה לבדיקות פיזיולוגיות.
אתה יכול לציין תגליות עיקריות שלכם?
מצאנו בתצפיות בים שהאלמוגים במפרץ אילת לא עוברים
הלבנה למרות עליית טמפרטורת מי הים ואף על פי שחצינו מספר
פעמים את סף ההלבנה התיאורטי בים (מעלה עד שתיים מעל
המקסימום הממוצע) .רצינו לאפיין את התופעה גם בסימולטור
שלנו במעבדה .העברנו לסימולטור אלמוגים ממשתלת
האלמוגים בים ,שינינו את הטמפרטורות לטווחים שמעבר
למעלה או שתיים מעל המקסימום הממוצע ,ולא התרחשה
הלבנה .המשכנו לשלוש מעלות ,וארבע וחמש ושש מעלות,
והם לא עברו הלבנה .זאת הייתה הפתעה גדולה .במקביל ,גם
שותפים שלנו ,חוקרים ממדינות שכנות ,ואף חוקרים מאירופה
שאספו כאן אלמוגים לפני עשרים שנה וביצעו בהם ניסויים ,לא
הצליחו להעביר אותם הלבנה .התגלית הזאת הובילה אותנו
לרכז מאמץ מחקרי בתופעת העמידות של אלמוגי צפון ים סוף
ומפרץ אילת .אנחנו חושבים שייתכן שהאזור הזה הוא המקלט
היחיד בעולם לאלמוגים מפני השינויים הגלובליים .אם נשכיל
להסיר מהשוניות שלנו הפרעות מקומיות כמו זיהומים (לדוגמה,
נוטריינטים ,כימיקלים שונים ,דטרגנטים) ,יש אפשרות שזו תהיה
השונית האחרונה לשרוד ,לפחות בתקופה הזאת של שינויים
גלובליים מואצים.

מה יכולה להיות הסיבה לכך שבמפרץ אילת התפתחו
אלמוגים העמידים לעליית טמפרטורת מי הים?
בשיא תקופת הקרח האחרונה ,מפלס הים היה נמוך ב120-
מטר מהיום ,וים סוף ומפרץ אילת היו מנותקים מהאוקיינוס
ההודי .עקב עליית המליחות התרחשה תמותה של רוב החי
והצומח באזור .אבל לפני  7000–6000שנה ,כשמפלס הים עלה
כמעט עד גובהו היום ,נכנסו דרך מְצָרי באב אל-מנדב שבדרום
ים סוף פגיות (לָרְוות) של אלמוגים (פּלנולות) .עד מהרה ,הן
התיישבו על מה שנמצא כמצע המתאים להתיישבות אלמוגים,
בדרום ים סוף החם סביב ג’יבוטי ,אריתריאה ותימן .רק אלמוגים
ששרדו את התנאים שם והגיעו לגיל רבייה יכלו להעמיד
צאצאים שהחלו במסע התפשטות צפונה לכיוון צפון ים סוף
ומפרץ אילת .תהליך זה של ברירה טבעית יכול להסביר מדוע
אלמוגים ממפרץ אילת ,שנחשפו לטמפרטורות של דרום ים
סוף במעבדה ,הם עמידים; בעוד שאלמוגי שוניות דרום ים סוף
נמצאים כרגע בטמפרטורות מאוד קרובות לסף ההלבנה שלהם,
ועברו כמה וכמה הלבנות חמורות ,האחרונה שבהן הייתה
ב .2015-במפרץ אילת “הרווחנו” חמש-שש מעלות מעבר לסף
ההלבנה ,המתורגמות לעשרות שנים עד שהטמפרטורה תחצה
את סף ההלבנה בצפון ים סוף.
האם תכונת העמידות לעלייה בטמפרטורות יכולה לסייע
להציל שוניות אחרות בעולם שסובלות מהלבנה?
זאת השאלה השכיחה ביותר ששואלים אותנו .האמת היא שלא,
משתי סיבות :האחת היא שהיתרון הגדול של מפרץ אילת הוא
אלמוגים שהגיעו בעבר ממקום חם מאוד – אבל חיים במקום
שהוא יחסית קריר .כלומר ,הפרש הטמפרטורות הוא המאפשר
את העמידות הגבוהה .ברגע שנעביר אותם לאוסטרליה או
אפילו לדרום ים סוף הם יתקרבו שוב לסף הטמפרטורות של
העמידות .יש הטוענים שגם במפרץ הפרסי נמצאים כרגע
אלמוגים שחיים בטמפרטורות גבוהות יחסית; אך יש לזכור
כי אין להם את היתרון של אלמוגי צפון ים סוף ,והם נמצאים
מרחק זעום מסף העמידות שלהם .ייתכן מאוד שלא יעברו יותר
משנה-שנתיים והכול ייגמר שם .לעומת זאת ,במפרץ אילת
אנחנו רחוקים כמאה שנה מבחינת קצב עליית הטמפרטורה
ולכן אנחנו חושבים שזה מקלט .מעבר לכך ,צריך לזכור באילו
סדרי גודל מדובר :יש לנו ויכוח עם חוקרים רבים שחושבים
לפתח אלמוגי-על ( )super coralsולשתול אותם מחדש בשוניות
אלמוגים .לשתול מחדש שונית אלמוגים בסדר גודל של הgreat -
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מה סדר היום של ביולוג ימי? לפני המעבדה מגיעים קודם
לים?
אני חושב שזה קצת שונה אצלנו במעבדה במכון
הבינאוניברסיטאי באילת .יש ביולוגים ימיים בכל
האוניברסיטאות ,והם מגיעים מדי פעם למחקר בים .במכון
הבינאוניברסיטאי אנחנו באמת מאוד מחוברים לסביבה
הזאת .אנחנו בני מזל בכך שאנחנו מגיעים בבוקר וזה עניין
של דקתיים בשבילנו להעלות רעיון ולגשת לבדוק אותו
בשונית עצמה או סתם להוריד טמפרטורת גוף בקפיצה למים.
פתחתי את הבוקר בחמש וחצי–רבע לשש בשחייה ,ואני יודע
שלא מעט מהחוקרים כאן עושים את זה .קודם כול להרגיש
את הסביבה שבה אנחנו עובדים ,ועם זאת ,יש לנו מעבדה
שיש בה אנשים עם חלוקים לבנים שנראים מדענים לכל דבר
עם מבחנות ומכשירים .הגדולה היא בקשר הזה לסביבה,
בערבוב של השטח ,של השונית ,של מתקני המדידה שיש לנו
מתחת למים ,למערכת אקווריומים שבאמצע ,למעבדה שבה
יש לנו מכשירים עדינים מאוד שיכולים למדוד ברמה של
מיקרונים ברמת התא עצמו ומיקרוסקופיה .אצלי לפחות רוב
הסטודנטים עובדים לאורך כל הטווח ,מהים עד למעבדה.
הרעיונות שלכם באים מהשטח או שיש גם מסלול הפוך,
מהמעבדה לשטח?
הרוב נולד מתצפיות בים .בדרך כלל כשמגיע סטודנט חדש,
המשימה הראשונה שלו היא להיכנס למים ,ואז אנחנו
מחליטים מה יהיה נושא המחקר .מכיוון שאנחנו עוסקים
במדע בסיסי ,ולא במדע יישומי ,אנחנו יכולים להרשות
לעצמנו לבוא עם רעיונות מהים ,בלי הצורך לפתור איזו
בעיה אקוטית שקיימת כרגע בתעשייה או ברפואה.

 barrier reefהאוסטרלי ,למשל ,זה כמו לשתול שטח בגודל של
איטליה .לא היינו מעלים על דעתנו לשתול עצים על שטח כזה,
בטח שלא  200–150מינים של עצים ,ומתחת למים הסיפור הוא
אחר לגמרי .לא סביר ,ואפילו די מכעיס ,שאנשים טוענים שאולי
זה הפתרון .אפשר לשחק בזה מקומית .מאוד חשוב מבחינה
מדעית לעסוק בביולוגיה של יצירת אלמוג-על כזה ולפתח את
הכלים המתאימים בתהליכי שיפור או השבחת מין מסוים של
אלמוג .אבל להתעסק במאות מינים כאלה זה לא מציאותי.
עם זאת ,השאלה ראויה .כולם כמובן מחפשים את הפתרון.
לדעתי הפתרון הוא ללא ספק הורדת פליטות גזי חממה ,והסרת
הפרעות מקומיות ,הסרת דיג ומניעת פגיעה כימית ופגיעות
אחרות מהשוניות האלה .זאת הבעיה העיקרית כרגע.
יכול להיות שהשונות שאתה מתאר באוכלוסיית האלמוגים
קיימת גם באלמוגים בשוניות שעוברות הלבנה?
שונות כזאת אכן קיימת גם בשוניות שנפגעו .בכל אירוע הלבנה
יש אלמוגים ששורדים ,לא כולם מתים .אך אתמול קראתי על
מישהו מיפן שיותר מעשור אוסף את האלמוגים השורדים ,שובר
מקטעים מהמושבה 1כדי שיתרבו באופן וגטטיבי ,ושותל אותם
1

תהליך המכונה פרגמנטציה ,ומאפשר רבייה וגטטיבית של האלמוג.

2

כינוי לאורגניזם רב-תאי ולמיקרואורגניזמים החיים בתוכו או עליו.

בחזרה בתנאים קיצוניים .בכל פעם הוא בורר את הצאצאים ,עד
שנוצרים אלה העמידים ביותר לתנאים האלה .אבל שוב ,צריך
לזכור שדי בשינוי של מעלה אחת ,והם יקרסו .הווריאציה בהחלט
קיימת ,בשל גנים שמאפשרים לחלקם להיות עמידים יותר
ובשל שונות בתכונות הסימביונטים שלהם ,שמוסיפים מורכבות
לסיפור; וכן בשל הפלורה החיידקית ,שאף היא קשורה לבריאות
ההולוביונט 2של האלמוג .בתוך כך אנחנו מנסים לבדוק אילו
גנים האחראים לעמידות הגבוהה קיימים באורגניזמים השונים
לאורך גרדיאנט הטמפרטורות מבאב אל-מנדב ועד אילת,
לפחות מבחינת המאחסן והסימביונטים שלו .השאלה היא אילו
גנים הקשורים לעמידות מתבטאים באורגניזמים במפרץ אילת
בהשוואה לאורגניזמים מדרום ים סוף ומחוץ לים סוף; כלומר,
להשוות ביטוי גנים בין אלמוגים שעברו את תהליך הברירה
הטבעית לבין אלה שלא עברו אותו ,כשאנחנו חושפים אותם
לעליית טמפרטורה בזמן קצר .כמו כן ,אנחנו מנסים לאפיין את
החיידקים שנמצאים על האלמוגים לאורך הגרדיאנט הזה ,ואת
האופן שבו הם משתנים בניסויים שאנחנו מבצעים במעבדה.
אחת התופעות שקורות לצד ההתחממות הגלובלית היא
הופעה של גלי חום .בקיץ הקודם היו לנו במפרץ אילת מים
חמים מאוד לכמה ימים ,ואין ספק שחלק מתגובות האלמוגים
לגלי החום הן שונות מתגובותיהם לעלייה ההדרגתית ,שהיא
יחסית קלה יותר עבורם .לכן אנחנו מבצעים ניסויים קצרי מועד
באלמוגים ממקומות שונים לאורך הגרדיאנט ,שבהם אנחנו
חושפים אותם לטמפרטורות גבוהות .בד בבד אנחנו מבצעים
ניסויים כאן במעבדה במערכת המבוקרת ,שבה הרבה יותר קל
לצפות ברזולוציה גבוהה בתהליכים שקורים מייד עם שינויי

הלבנת אלמוגים היא ההפרעה
הגדולה ביותר בשוניות האלמוגים
ברחבי העולם ומתרחשת עקב העלייה
בטמפרטורת מי הים
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סדר .בחלק מהמקרים מוצאים התאמה לטקסונומיה הקלאסית
ובחלק מהמקרים בכלל לא .צריך לזכור שהרבה מינים מופיעים
במקומות שבהם לא היו קודם ,כמו מינים פולשים .בים התיכון
יש מאות מינים פולשים ,ושם הכלי המולקולרי מאוד חשוב כדי
לקבוע אם אורגניזם מסוים הגיע ממפרץ אילת או ים סוף או
ממקום אחר בעולם .כלומר ,הכלים המולקולריים מאפשרים לא
רק לזהות מינים חדשים ,אלא אף להשוות ביעילות בין מינים
דומים ממקומות שונים.

למדת במגמה ביולוגית?
כן .האהבה הזאת היא מילדות .הייתי הרבה בים אבל אני
זוכר שהייתי מגיע עם הרבה חיות בכיסים ובתיק ,שהמורות
לביולוגיה מאוד לא אהבו .פה ושם נתנו לי להביא את הדברים
שעניינו אותי וללמד אותם בכיתה ,אז זה הסתדר טוב .האמת
היא שלמדתי המון מהשטח .הנטייה היום בלימודי ביולוגיה
בתיכון היא לעסוק ברמת התא ומטה ,ואני חושב שחשוב
מאוד ללמד תהליכים ,וצריך לחבר שוב לשטח ולאורגניזם
השלם ,לאוכלוסיות ולחברות .אני מוצא שסטודנטים חסרים
ידע בתהליכים אקולוגיים ,ועם זאת בלימודי ביולוגיה צריך
ללמוד גם את הדברים שבחזית המדע וגם את הדברים
הבסיסיים ביותר.

הטמפרטורה ,וכך להבין את המשמעות של קצבי התחממות
שונים.
אתה חווה יום-יום את ההתחממות הגלובלית ,בעוד
שבשבילנו זה משהו שלא בהכרח קיים בחיי היום-יום.
לגמרי .חזרתי מה great barrier reef -לפני כמה שבועות וראיתי
שוניות שאני מכיר שנים ,שהן גמורות לאורך אלפי קילומטרים.
כואב הלב לראות איך הן נגמרות בתקופת חיינו בגלל האופן
שבו אנחנו נוהגים בכדור הארץ .אנחנו בהחלט שמים לב לזה
יותר ,ומודדים את הנתונים ורואים את זה בעיניים .באמת קשה
להעביר לאחרים כמה הדברים משתנים בקצב אדיר אל מול
עינינו.
איך מתנהל שיתוף הפעולה שהזכרת עם חוקרים באזור?
כדי להבטיח את קיומן של שוניות האלמוגים במפרץ אילת
כמקלט לאלמוגים לדורות הבאים ולהסיר מהם סכנות אנחנו
חייבים שכל המדינות השוכנות במפרץ ינהגו בצורה דומה.
שוניות לא מכירות בגבולות גיאופוליטיים ,ומהר מאוד הבנו
שאנחנו חייבים תיאום .בחסות המטריה הניטרלית של ממשלת
שווייץ הצלחנו השנה ליצור מרכז בשם Red Sea Transnational
 .Research Centerמרכז זה ייתן חסות למחקר משותף ומתואם
של ירדן ,מצרים ,ערב הסעודית ,ישראל ,אריתריאה ואני מקווה
שיצטרפו עוד מדינות בהמשך .בסופו של דבר יש כאן גם תרגיל
בעשיית שלום פרקטית.
כשעומדים כאן במעבדה ומסתכלים החוצה ,אפשר בכל צד
לראות מדינה אחרת .אי אפשר שלא לשתף פעולה במרחב הזה.
מה שייעשה במדינה אחת בהכרח ישפיע על שכנותיה .אני רואה
לנגד עיניי כמובן את טובת השוניות ,אבל בד בבד אפשר לשמור
על כלכלת מדינות האזור ולטפח אותה .שוניות האלמוגים
הן משאב כלכלי .במצרים ,לדוגמה ,יש מספר מבקרים דומה
בשוניות האלמוגים ובפירמידות ,ואולי אפילו רב יותר באלמוגים.

היתרון הגדול של מפרץ אילת הוא
אלמוגים שהגיעו בעבר ממקום חם
מאוד – אבל חיים במקום שהוא יחסית
קריר

מהם הכיוונים החדשים בתחום הביולוגיה הימית?
אני חושב שיש שני כיוונים עיקריים שאפשר להצביע עליהם.
האחד הוא כיוון התפתחות טכנולוגי ,שמאפשר להכניס לים
יותר מכשירים ,יותר כלים אוטונומיים ולתקופות ארוכות יותר.
אומנם אוקיינוגרפים משתמשים בכלים האלה יותר ,אבל גם
ביולוגים ימיים משתמשים במכשירים שנמצאים בים ויכולים
למדוד לתקופות ארוכות שינויים פיזיולוגיים .הכיוון השני הוא
מולקולרי ,בזכות ה .next generation sequencing -ביולוגיה ימית
מתעכבת אחרי ביולוגיה יבשתית בכעשור מבחינת היכולות
לעבוד ברמה המולקולרית .זה קשור בכך שהים הוא מרק
בקטריאלי ,ואין אפשרות לבדוק מולקולרית אורגניזם מסוים
ללא זיהום  DNAמאורגניזמים אחרים .בכל דגימה בים דוגמים
הרבה אורגניזמים ,אבל השיטות משתפרות.
אילו שאלות ההתפתחויות האלה מאפשרות לשאול?
מכשירי המדידה בים עוזרים מאוד לחקור תהליכים ,מפני
שהם מאפשרים למדוד נתונים במשך תקופות ארוכות .נוסף
על כך ,הם משפרים את יכולת הניבוי ,שהיא חשובה ביותר
בסביבה שמשתנה בקצב גבוה .מבחינה מולקולרית ,השיטות
החדשות פתחו גישה לעושר האדיר של האורגניזמים שיש בים.
כשאקולוג יבשתי מגיע לשטח העבודה שלו והופך אבן ,סביר
להניח שתשעים אחוז מהאורגניזמים שהוא רואה מתחת לאבן
מוכרים לו ,אם לא ברמת המין – לפחות ברמת הסוג .לעומתו,
כשביולוג ימי מגיע לשטח העבודה שלו הוא מכיר בקושי עשרה
אחוזים מהמינים; תשעים אחוז מכלל האורגניזמים בעולם
נמצאים באוקיינוסים ,ועשרים וחמישה אחוז מהם נמצאים
בשונית האלמוגים .הכלים המולקולריים עושים סדר גם ברמה
הטקסונומית וגם בתהליכים ,כלומר ,בהבנת תגובות פיזיולוגיות
ואחרות לשינויים בסביבה ברמת הגנים ,ולא בתצפיות ומדידות
בלבד .בשנים האחרונות חלה קפיצה בהבנת תהליכים אלה,
בשל התפתחות סמנים גנטיים ובשל התפתחות שיטות לריצוף
הגנום ,שהפכו זולות ,נגישות ומדויקות יותר .הן אינן תחליף
לעין ,או למדידה עם סנסורים ,אבל הן תוספת משמעותית מאוד.
אתם ממש מגדירים מינים חדשים?
זה קורה כל הזמן .לי יש פחות עניין בהגדרת מינים חדשים בגלל
שהסביבה כל כך עשירה באורגניזמים ,והרבה פעמים התפקוד
של אורגניזם במערכת מעניין אותי יותר מאשר שמו .אבל כן,
כל הזמן מרכיבים ומפרקים את הטקסונומיה של האורגניזמים.
זה די מדהים ומבלבל ,אבל הכלים המולקולריים פתאום עושים
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מה נחשב בעיניך אתגר לעתיד?
יש לנו הזדמנות יוצאת דופן לשמר שוניות אלמוגים .להבדיל מכל
שאר שוניות העולם ,אנחנו אולי היחידים שניתנו לנו שוניות עם
תעודת ביטוח .אבל נוסף על השימור ,האתגר הברור מבחינתי
כרגע הוא להפוך את ים סוף למעבדה .כלומר ,יש גרדיאנט
של שש מעלות מדרום ים סוף לצפונו ,בסביבה סגורה מאוד
וקלה יחסית לעבודה ,שאינה אוקיינוס פתוח ואינה אזור מוכה
צונאמים וסערות טרופיות .אני מדמיין שיתופי פעולה שבעזרתם
נוכל להניח בים כמות מכשירים שימדדו בעת ובעונה אחת את
הגורמים הביוטיים שקשורים לבריאות השונית והאלמוגים ,ואת
הגורמים האביוטיים שמשפעים על הפיזיולוגיה של אלמוגים,
ושכל הנתונים שייאספו יעלו לענן ויהיו זמינים לכולם .אני חושב
שכמות האינפורמציה שנאסוף בזמן קצר יחסית תשרת את כל
עולם הביולוגיה הימית בשנים הבאות .את כל הפתרונות שאנחנו
מנסים למצוא לבעיית השימור נוכל לקבל ממסד נתונים כזה.
צריך רק לסדר כמה עניינים פוליטיים מדרום לנו והכול יהיה
בסדר.
יש לך מסר שהיית רוצה להעביר למורים לביולוגיה ולמדעי
הסביבה?
יש מסר מאוד חשוב שאפשר להעביר לתלמידים :אין לנו הרבה
זמן .הסביבה משתנה בקצב אדיר .אנחנו כבר משלמים על זה,
אבל הדורות הבאים ישלמו על זה אפילו יותר אם אנחנו לא
נפעל מהר .אם לא נעביר את המסר לאזרחים ודרכם למקבלי
ההחלטות ,המצב יידרדר מהר מאוד וחבל .המזון העתידי שלנו
בסכנה; חומרי הטבע העתידיים – כאלה שעוד לא גילינו אפילו,
שמהם אנחנו עשויים להכין תרופות או חומרים לתעשייה – כבר
נעלמים בשל קצב ההכחדה הגבוה ובשל השינויים הסביבתיים
האדירים .מעבר לכך שזו התנהגות לא אחראית ,אנחנו צריכים
להוביל מהפכה תרבותית :צריכה קטנה יותר ,צריכה מחושבת,
להיפרד מהצרכנות המטורפת והבזבזנית שאנחנו חיים בה היום.
לדעתי ,רק מהפכה תרבותית תגרום למקבלי ההחלטות לשנות
מדיניות .לא נראה שהמהפכה התרבותית תקרה בין הבוגרים,
זה יקרה ,לדעתי ,בקרב הילדים שיתחנכו על כך .ולכן אני פונה
למורים .צריך להזדרז אבל יש המון שאפשר לעשות.

יש דמות שאתה מעריץ בתחום?
קודם כול דרווין .לא זוכרים לו את זה ,אבל הספר הראשון
שלו היה ספר מרתק על שוניות אלמוגים שנמצא אצלי
על המדף ,ספר שני בחשיבותו ל”מוצא המינים” .הוא ראוי
להערצה.
ב 1928-יצאה משלחת בריטית לאוסטרליה כדי לחקור
לראשונה פיזיולוגיה ואקולוגיה של שוניות אלמוגים .הם
ישבו על אי שנקרא  Low Islesב ,great barrier reef-ובעזרת כל
המכשירים שהם הביאו מאנגליה ,כולל סנסורים ואלקטרודות,
למדו במשך שנה מהם אלמוגים .הם ביצעו מדידות מופלאות
באמצעים שעמדו לרשותם ,ואני תמיד אומר שהוספנו
רק מעט על מה שהם למדו בשנה הזאת .מי שהוביל את
המשלחת האנגלית ב 1928-היה סר צ’ארלס מוריס יאנג.
כשקראתי את המאמרים ואת ספרו One year on the great
 ,barrier reefזה שבה אותי .הוא ממש גרם לי לנסוע כמה
פעמים לאותו אי ,לשבת שם ,לחזור בדיוק על אותה עבודה
שהם ביצעו ולראות את השינויים בעיניים .הם עשו עבודה
כל כך טובה של תיעוד ב .1928-מאוחר יותר הוא קיבל תואר
אבירות על עבודותיו ותרומתו לתחום .אני בהחלט מעריץ
את האיש.
התיעוד הוא בעיקר מה שמדהים במחקר שלהם?
קודם כול התיעוד שהם עשו .אלה היו סקרים ,חתכים
אקולוגיים שבהם תיעדו את מה שנמצא לאורך אזור הסקר,
שבוצעו בצורה מדויקת ביותר ,ואפשרו לי להגיע לאותה
נקודה ממש .הכול מופה ותועד בצורה מעולה .הם ציירו
מתחת למים על זכוכית והעתיקו הכול כשעלו ליבשה .היום
אני עושה בְּיום מה שהם עשו בכמה חודשי עבודה .אבל הם
ביצעו גם ניסויים ,כולל שימוש במדי חמצן ו pH-ותופעות
רבות שמפליא איך הם היו מסוגלים לראות דברים כאלה
ולמדוד אותם בכלים שעמדו לרשותם באיזה אי נידח באמצע
כלום .הם עשו באמת עבודה מדהימה ולא רק תיאורטית,
ממש ניסויית .לפעמים נוטים לזלזל במה שנעשה פעם ,כי
מה הם ידעו ,אבל לא התקדמנו הרבה במחקר מאז.

אם נשכיל להסיר מהשוניות שלנו
הפרעות מקומיות כמו זיהומים,
יש אפשרות שהן יהיו השוניות
האחרונות לשרוד את ההתחממות
הגלובלית
מפרץ אילת הוא אולי המקלט האחרון לאלמוגים | 7
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זיהום הסביבה הימית בשבבי פלסטיק
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מבוא
פסולת ימית נעשתה בעיה סביבתית כלל-עולמית המשפיעה
על כל חלקי האוקיינוסים שלנו ) .(Shim & Thompson, 2015מקורה
בעיקר בפעילויות האדם ביבשה והיא יוצרת בעיות בריאותיות
וסביבתיות כתוצאה מטיפול לקוי בפסולת והיעדר תשתיות
מתאימות .עומס הפסולת בים הוא נושא מטריד יותר ויותר בשל
תוצאותיו הביולוגיות והאקולוגיות ).(Alomar et al., 2016
אחד הרכיבים העיקריים של פסולת ימית הוא פלסטיק (כ-
 ,)80%ששיעורו גדל בקצב מהיר ביותר גם בפסולת עירונית,
והיקף ייצורו העולמי רק הולך ועולה :בשנות החמישים נאמד
הייצור העולמי של פלסטיק בכ 1.7-מיליון טונות בשנה והוא
עלה ל 299-מיליון טונה ב(PlasticsEurope, 2015; United 2014-
) .Nations Environment Programme, UNEP, 2015ייצור הפלסטיק
ההולך וגדל והעובדה שחמישה אחוזים בלבד מפסולת
הפלסטיק ממוחזרים מסבירים את הצטברות פסולת הפלסטיק
בסביבה הימית ).(Sutherland et al., 2010
פסולת פלסטיק מגיעה לים בגדלים שונים .לרוב היא אינה
מתפרקת במלואה ,אלא נשברת לחלקים קטנים שגודלם
אינו עולה על חמישה מילימטרים ,המכונים שבבי פלסטיק,
או מיקרופלסטיק ) .(Cole et al., 2011שבבי פלסטיק ראשוניים
מיוצרים מראש בגדלים אלה במטרה להוסיפם למשחות
קוסמטיות ולמשחות שיניים ,לבדים סינתטיים ולמגבונים וכן
ככדורים זעירים בעבור תעשיית הפלסטיק .שבבי פלסטיק
משניים נוצרים משבירה של פריטי פלסטיק גדולים יותר ,לרוב
בהשפעת קרינה על-סגולית ( )UVאו שבירה מכנית .שבבים
ראשוניים מוצאים את דרכם לים דרך מערכות ביוב ביתיות
ותעשייתיות ודרך מערכות השקיה באמצעות מים אפוריםCole( 2
 ;)et al., 2011שבבי פלסטיק משניים (גדולים יותר) יכולים להגיע
לים ממזבלות ומפסולת דרכים וחופים (.)Alomar et al., 2016

בשל גודלם הזעיר :זואופלנקטון ,צדפות ,דגים ,סרטנים ,תולעים
ויונקים ימיים כמו לווייתנים ( .)Ferreira et al., 2016בליעת שבבי
פלסטיק מסכנת בעלי חיים אלה משום שהיא גורמת לתופעות
כמו תחושת שובע מוטעית ,קשיי רבייה ,עיכוב בייצור אנזימים,
ירידה בשיעור הגדילה ועקת חמצון ( .)Sutton et al., 2016שבבי
פלסטיק יכולים לספוג חומרים כימיים רעילים ממי הים ולגרום
להצטברותם בגופו של בעל החיים שבלע אותם .כך יכולים
הרעלים לעבור בריכוז גבוה יותר בתוך מארג המזון (Reisser
 .)et al., 2014נוסף על כך ,שבבי פלסטיק יכולים להיות נשאים
לפתוגנים .רוב החומרים שמהם עשויים שבבי הפלסטיק עמידים
בפני פירוק באמצעות מיקרואורגניזמים ,ולכן הם נותרים בסביבה
זמן רב ( .)Yoshida et al., 2016גם בני אדם עלולים להיפגע משבבי
פלסטיק ,לדוגמה באמצעות אכילת בעלי חיים ימיים .לאחרונה
התגלו שבבי פלסטיק גם במלח המופק מהים ()Yang et al., 2015
וקיים חשש שגם בדרך זאת הם עלולים לעבור לבני אדם.
מאמר זה סוקר את מקורות הזיהום של שבבי הפלסטיק ,את
מאפייני השבבים בסביבה הימית ,לרבות תפוצתם והשלכותיהם;
ומעלה הצעות למניעת זיהום בשבבי פלסטיק.

שבבי פלסטיק נפוצים בכל האוקיינוסים בעולם .אפשר למצוא
אותם בחופים ובקווי המים שלאורכם ,צפים על פני המים,
בעומקים שונים של הים ,במשקעים בתחתית העמוקה של
הים ואפילו באסדות קרח הצפות על פני המים (Ferreira et al.,
 .)2016יש מגוון רחב של אורגניזמים המסוגלים לבלוע אותם
1

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.

 2מים אפורים :שפכים שאין בהם הפרשות אדם ואפשר לעשות בהם שימוש חוזר .לדוגמה ,מי מכונת כביסה ,מי מקלחת
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דרכי הגעה לים
חרוזי פלסטיק זעירים ממוצרי קוסמטיקה והיגיינה ומבגדים
סינתטיים מגיעים לים דרך מערכות ביוב תעשייתיות וביתיות.
בארצות הברית ,לדוגמה ,מיוצרים כ 263-טונה לשנה של שבבי
פוליאתילן בעיקר ממוצרי קוסמטיקה ,וההערכה היא שכל אדם
צורך כ 2.4-מיליגרם שבבי פלסטיק ליום (.)Gouin et al., 2011
מקור נוסף לחרוזי פלסטיק הם מכוני החמצון ,הממחזרים
מי שפכים למטרות השקיה .שבבי פלסטיק מגיעים לים גם
באמצעות תעלות ניקוז ,רוח ,זרמים וסחף (Zalasiewicz et al.,
 .)2016בשל גודלם הזעיר שבבי פלסטיק מועברים ומופצים
למרחקים גדולים מאוד באמצעות זרמי הים (.)Cole et al., 2011
שבבים שהם תוצאה של פירוק שברי פלסטיק גדולים יותר
יכולים להגיע מאתרי פסולת ,מניהול לא מתאים של איסוף
פסולת בחופים ,או מאזורים שבהם מזג אוויר סוער מוביל
להצטברות חלקי פלסטיק גדולים בחוף.
מקורות שבבי פלסטיק
כדי למנוע זיהום סביבתי יש צורך בזיהוי הגורם המזהם ומיקומו;
אלא שהדבר קשה במיוחד בכל הנוגע לזיהום הים משבבי
פלסטיק ,משום שהוא נוצר משילוב של גורמים רבים הנמצאים
במקומות רבים ומזהמים בזמנים שונים .כאמור ,שבבי פלסטיק
ראשוניים מיוצרים מראש כחלקי פלסטיק הקטנים מחמישה
מילימטרים .מוצרי קוסמטיקה רבים מכילים שבבי פלסטיק
זעירים :חומרים לניקוי פנים ,משחות שיניים ,ג’ל לאמבטיה,
מוצרי פילינג ,צלליות לעיניים ,דאודורנטים ,אבקת סומק ,בסיס
לאיפור ,מסקרה ,קרם גילוח ,מוצרי תינוקות ,בועות לאמבטיה,
צבעי שיער ,לק לציפורניים ,קרם הגנה ותכשירים דוחי יתושים
( .)Cole et al., 2011; Duis & Coors, 2016כמו כן ,שבבי פלסטיק
ראשוניים משמשים לתעשיית חומרי הניקוי בעיקר בשיטות
ניקוי בלחץ ,שבמהלכן הם עלולים להזדהם במתכות כבדות כמו
קדמיום ועופרת ( .)Cole et al., 2011השימוש במוצרי קוסמטיקה
וניקוי אלה מכונה “פתוח” מפני שהם מיועדים להישטף לביוב
ולמערכות ניקוז .שימוש בחרוזי פלסטיק זעירים החל גם
ברפואה ,ובה הם משמשים נשאים לתרופות שונות (Patel et al.,
.)2009
שבבי פלסטיק משניים הם לרוב תוצאה של פירוק חלקי פסולת
פלסטיק גדולים לחלקים קטנים .תהליך הפירוק הוא שילוב של
תהליכים מכניים ,כימיים וביולוגיים הפוגעים בלכידות של חלקי
הפלסטיק הגדולים ,עד הפיכתם לשבבי פלסטיק זעירים (Cole
 .)et al., 2011לדוגמה ,חשיפה לקרינה על-סגולית ( )UVמהשמש
גורמת לחמצון הפולימר שממנו הפלסטיק עשוי ולשבירת
קשרים כימיים ( .)Wagner et al., 2014תהליך זה יעיל במיוחד
לאורך החופים ,שם החשיפה לאור השמש מרבית ,פעילות הגלים
והערבול מעודדים שבירה מכנית ויש חמצן בשפע (GESAMP,
 .)2014עם הזמן חלקי הפלסטיק הופכים שבירים ,מופיעים בהם
סדקים והם מצהיבים .כאשר השברים שוקעים בים למקומות
החשופים פחות לקרינה על-סגולית והטמפרטורות נמוכות
יותר ,חלה האטה בתהליך הפירוק ( ,)GESAMP, 2014אבל עם
הזמן הם הופכים לשבבים זעירים (.)Cole et al., 2011

3

שבבי פלסטיק בסביבה הימית
שבבי פלסטיק נפוצים מהאזורים הארקטיים ועד אנטארקטיקה,
ולאחרונה התגלה שאינם פוסחים גם על הקטבים (Lusher et al.,
 .)2015הם נמצאים בעומקים שונים של הים ,גם לאורך החופים.
כשני מיליון שבבי פלסטיק הגיעו למי החופים בקליפורניה
באמצעות שני נהרות ,בתקופה של שלושה ימים בלבד (Moore et
 .)al., 2015דיווחים על שבבי פלסטיק מגיעים ממחקרים שנערכו
בים ביפן ,בנורבגיה ,בשפך נהר הריין ,בים הצפוני ,בחופי
בלגיה ,בפורטוגל ,בדרום אפריקה ,במזרח אסיה ,בסין ,בקנדה
ובקולומביה הבריטית .הנתונים מעוררים דאגה רבה ,מפני
שהם מצביעים על תפוצה נרחבת ביותר ועל ריכוז גבוה מאוד.
לדוגמה ,במפרץ סן פרנסיסקו נמצאו על פני המים  15000עד
שני מיליון שבבים לקילומטר מרובע ( .)Sutton et al., 2016שבבים
נמצאו גם במשקעים בסביבות שגדלים בהן מנגרוביםSmith,( 3
.)2012
שבבי פלסטיק שצפיפותם קטנה מצפיפות מי הים צפים ,ואילו

אלה שצפיפותם גדולה ממנה שוקעים לקרקעית הים (Alomar et
 .)al., 2016אחד מהתהליכים המשנים את צפיפות שבבי הפלסטיק

הוא אכלוס שטח הפנים של השבבים במיקרואורגניזמים ,הגורם
להם לשקוע ( .)Reisser et al., 2014ידוע כי שבבי פלסטיק נוטים
להצטבר במשקעים ימיים בכמויות גדולות ולאורך זמן ,בעומק
הים ולאורך החופים (.)Alomar et al., 2016

פתרון מבטיח לבעיית שבבי הפלסטיק
הוא ביודגרדציה ,שבה מנצלים את
יכולתם של חיידקים מסוימים לפרק
פולימרים של פלסטיק

עצים או שיחים הגדלים במים מלוחים לאורך חופי ים.
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השלכות הימצאותם של שבבי הפלסטיק בים על יצורים ימיים
שבבי פלסטיק ראשוניים ומשניים שמוצאים את דרכם למקווי
מים נבלעים בידי יצורים ימיים ומצטברים ברקמותיהם .שבבי
פלסטיק נמצאו במגוון יצורים ימיים :עופות אוכלי דגים ,דגים,
יונקים ימיים כמו לווייתנים ,סרטנים וצדפות ,מלפפוני ים וצבי
ים ( .)Gauquie et al., 2015; Ferreira et al., 2016באחד המחקרים
נמצא שהפרשות של זואופלנקטון שנחשפו לשבבים הכילו שבבי
פלסטיק זעירים ( )Cole et al., 2016ושקעו לקרקעית האקווריום.
את ההפרשות בלעו זואופלנקטון גדולים יותר ,שטרגליים ,4דבר
המצביע על המעברים האפשריים של שבבי פלסטיק בין יצורים
גדל מגוון היצורים
קטן כך ֵ
בסביבות ימיות .ככל שגודל השבבים ֵ
העלולים לבלוע אותם ,גדלה יכולת ההסתננות של השבבים
למערכות אקולוגיות וגדלה רגישותן של מערכות אלה לנוכחותם
).(Shim & Thompson, 2015
לאחרונה מתרבים המחקרים הבודקים את השפעתם של
שבבי הפלסטיק על יצורים ימיים ,רובם נערכים בתנאי מעבדה
מבוקריםַ .לרוב יצורים ימיים בולעים שבבי פלסטיק באופן
אקראי ,או מפני שהם מזהים אותם בטעות כמזון .יש יצורים
ימיים ששבבי פלסטיק חודרים לגופם באופן פאסיבי באמצעות
ערבול ,לדוגמה דרך הזימים ( .)Watts et al., 2014שבבים יכולים
לגרום נזק כאשר חלה הידבקות של פולימר הפלסטיק לשטח
פנים חיצוני ובתוך כך נפגעת יכולת התנועה של היצור .נוסף
על כך ,שבבי פלסטיק יכולים לסתום את צינור העיכול ,לפגוע
בפעילות הכבד ,ליצור דלקת או לפגוע בגדילה (Setala et al.,
 .)2016הם עלולים להכיל מתכות ( )Holmes et al., 2012ומזהמים
אורגניים שנוספים לפלסטיק בתהליך הייצור או שמקורם
בשפכים תעשייתיים ובהדברה כימית והם נספחים לשבבים ממי
הים ( .)Bakir et al., 2014מאחר ששבבי פלסטיק מופצים בנקל
בכל האוקיינוסים הם עלולים לזהם סביבות נרחבות ,מעבר
למקומות הסמוכים למקורות השפכים (.)Zarfl & Matthies, 2010
נמצא שמיקרואורגניזמים ימיים מפרקים מזהמים אורגניים
שנספחים לשבבי הפלסטיק ,ובסרטנים זעירים ובדגים הניזונים
מהם נמצאו חומרים כאלה ברקמות (.)Trivedi et al., 2016
העובדה כי שבבי פלסטיק נמצאו במגוון גדול של יצורים מצביעה
על האפשרות שיצורים ברמות טרופיות נמוכות יכולים להעביר
את השבבים ואת החומרים המזהמים שעליהם במעלה מארג
המזון ליצורים ברמות טרופיות גבוהות יותר (.)Hollman et al., 2013
במחקר שבו חשפו סרטנים מסוג ארטמיה לריכוזים גבוהים של
שבבי פלסטיק נמצא שהסרטנים בלעו שבבי פלסטיק בריכוזים
גבוהים ואלה עברו אחר כך לדגי זברה שניזונו מהם (Batel et al.,
 .)2016אף שהדגים והסרטנים הפרישו החוצה חלק מהשבבים,
חלקם נותר בתוך תאי אפיתל המעי או דבוק לסיסי המעי .כמו
כן הראה המחקר שהשבבים היו נשאים של מזהמים אורגניים
שעברו מהסרטנים לדגי הזברה ונותרו במעי .עם זאת ,לא נמצא
במחקר נזק פיזי כלשהו לבעלי החיים .לעומת זאת ,במחקר אחר
גרמו חומרים רעילים הנישאים על שבבי פלסטיק (Rochman et
 )al., 2013לעקת חמצון ודלקות כבד בדגי ארזנית יפנית (Oryzias

 .)latipesבדגי זברה שנחשפו לשבבי פלסטיק במעבדה הצטברו
רוב השבבים (בקוטר  5מיקרומטר) בזימים ,במעי ובכבד .שבבים
גדולים יותר (בקוטר  20מיקרומטר) הצטברו במעי ובזימים
בלבד ( .)Lu et al., 2016באותו מחקר נמצאו נזקים לכבד ,עקת
חמצון ושינויים בתפקודי הכבד שפגעו במטבוליזם של שומנים
ובתהליכי הפקת אנרגיה .פגיעות של שבבי פלסטיק במטבוליזם
נמצאו גם בזואופלנקטון ( .)Desforges et al., 2015שבבי פלסטיק
יכולים לפגוע גם מעבר למערכת העיכול ולמטבוליזם :בדג
מסוג פרקה ( ,)Perca fluviatilisשאוכלוסייתו באירופה התמעטה
באופן משמעותי ,נמצא כי שבבי פלסטיק פגעו בבקיעה מביצים
ובגדילה ,שינו את התנהגות האכילה של הדגים שהעדיפו שבבי
פלסטיק על פני טריפת מזון טבעי ואפילו פגעו בחוש הריח ,דבר
שגרם לעלייה באחוז הדגים הנטרפים (.)Lönnstedt & Eklöv, 2016
החוקרים מצביעים על קשר אפשרי בין ירידה בגודל האוכלוסייה
של דגים אלה לזיהום בשבבי פלסטיק .פגיעת שבבי פלסטיק
ביצורים המשתייכים לרמות טרופיות נמוכות במארג המזון הימי
מעוררת דאגה רבה בשל היקפו העצום של זיהום הים בשבבי
פלסטיק ,וההשפעות ההולכות ומתגלות של רעילותם ופגיעתם
בפוריות ,בהתנהגויות אכילה ובשינויי שווי המשקל בין טורף
לנטרף.
אסטרטגיות לטיפול בזיהום שבבי פלסטיק
הדאגה הגוברת מזיהום הים בשבבי פלסטיק הובילה ארגונים
שונים לקביעת קווים מנחים לטיפול בבעיה .לדוגמה ,התוכנית
הסביבתית של ארצות הברית 5יצאה במבצע שמעורבים בו 40
מיליון אנשים מ 120-מדינות לפעולה מיידית בעניין ,וליצירת
מיזמים חינוכיים להעלאת המודעות ,לשימוש מופחת בפלסטיק,
לעידוד ִמחזור ולפיתוח אמצעים להערכת היקפי השלכת פלסטיק
( .)Caruso, 2015ארגונים מארצות כמו צרפת ,פינלנד ושיתוף בין
ארצות הברית וארצות הים התיכון מפתחים קווים מנחים לבדיקת
כמויות פסולת פלסטיק ,כולל שבבי פלסטיק .התוכנית מפתחת
סדנאות עבודה לבניית אמצעים יעילים לטיפול בפסולת ,להפצת
ניהול נכון של פסולת פלסטיק ולשימוש מותאם יותר בפלסטיק
בקרב יחידים .ב 2011-יצאה תעשיית הפלסטיק בהכרזה משותפת
עם איחוד הפלסטיק העולמי על תוכניות להפחתת אשפת פלסטיק
ולתמיכה בניטור הפסולת.

4

פרוקי רגליים דמויי סרטנים זעירים ,נפוצים מאוד בסביבות ימיות ובמקווי מים מתוקים.
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פח ימי
זוג גולשים אוסטרלים המציא פח מיוחד שאוסף פסולת
 מעגנים, מרינות, הפח מיועד לנמלים תיירותיים.ימית
 הוא פועל כשהוא שקוע במים באמצעות.ומועדוני יאכטות
. והוצאתם דרך מסננת בצידו השני,שאיבת מים מצידו האחד
 כל פסולת ימית בגודל מסוים שעוברת דרכו נותרת,בדרך זו
. ולאחר זמן מה יש לרוקנו,כלואה

קבוצת המומחים להיבטים מדעיים של שמירה על הסביבה
) מנסה לעודד מדינות להתחיל במאמציםGESAMP6( הימית
,מיידיים להפחתת כמות פסולת הפלסטיק המצטברת בים
 הפחתה – שימוש:R-באמצעות העיקרון המעגלי של שלושת ה
 אושר בקליפורניה2015- ב.)reduce-reuse-recycle( חוזר – מחזור
 שבמסגרתו ניתנה,חרם על מוצרים כהגנה מפני חרוזי פלסטיק
 כגון קליפות,תמיכה לחברות שישתמשו בתחליפים טבעיים
2020  התוכנית היא עד. מלח ים וחרצני אפרסקים,אגוזים
להגיע למצב של חרם כולל על מוצרים המכילים חרוזי פלסטיק
.)Casebeer, 2015(
כל פתרון לניקוי האוקיינוסים משבבי פלסטיק צריך לטפל בשתי
 הקושי לאסוף את פסולת הפלסטיק בים בשל:בעיות עיקריות
גודלם הזעיר של השבבים והקושי להבחין בהם; הקושי להתגבר
על שיעור הכניסה הגבוה של שבבי פלסטיק לאוקיינוס כך
 זיהוי מקורות הזיהום יכול.ששיעור איסוף הפלסטיק יעלה עליו
 אולם גישה מבטיחה.לעזור באופן משמעותי להפחתת הזיהום
 שבה מנצלים את יכולתם של חיידקים,יותר היא ביודגרדציה
. במקרה זה פולימרים של שבבי פלסטיק,מסוימים לפרק חומרים
מחקרים שונים מצאו מיקרואורגניזמים מהאדמה המסוגלים
לפרק פולימרים של פלסטיק כמו פוליאתילן ופוליסטירן; ביניהם
Aspergillus niger זנים של מיקרואורגניזמים מוכרים כמו הפטרייה
Rhodococcus  החיידק.)Asmita et al., 2015( Bacillus subtilis והחיידק
)biofilm(  ויכולתו לייצר משטח, יכול לפרק פוליסטירןruber
Mor &( על שבבי הפלסטיק משפרת את תהליך הביודגרדציה
 אפשר להשתמש במיקרואורגניזמים כאלה לניקוי.)Sivan, 2008
סביבות מזוהמות וכן לחשוף מי ביוב ביתיים למיקרואורגניזמים
מפרקי פולימרים של פלסטיק כדי להקטין את תרומתם לזיהום
.מי הים בשבבי פלסטיק
הפחתת זיהום הים בשבבי פלסטיק חייבת להישען על מעורבות
 תיירות וחברות המתמחות, מגזרים כלכליים וחברתיים,הציבור
 כמו גיוס, יש להמשיך במחקר, יחד עם אלה.בניהול פסולת
 כדי לנסות לנקות את האוקיינוסים,תהליכי ביודגרדציה
. באמצעים טבעיים ובטוחים,מפלסטיק

פסולת פלסטיק המגיעה לים אינה
 אלא נשברת,מתפרקת במלואה
לחלקים קטנים המכונים שבבי פלסטיק
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חשיבה מחוץ לקונכייה
אבולוציה של אינטליגנציה בתמנונים ובדיונונים
מעובד על פי המאמר:1
Amodio P., Boeckle, M., Schnell, A.K., Ostojíc, L., Fiorito, G. & Clayton, N.S. (2019): Grow Smart and Die Young: Why Did Cephalopods
Evolve Intelligence? Trends in Ecology & Evolution 34(1): 45-56.

מבוא
בעולם החי קיים מגוון רחב של יכולות קוגניטיביות ,החל
ברפלקסים פשוטים וכלה באינטליגנציה – אוסף של יכולות
קוגניטיביות מורכבות ,כמו פתרון בעיות ,קוגניציה חברתית
ויכולת תכנון .מגוון זה מצביע על גמישות התנהגותית,
שמשמעותה יכולתם של יצורים לשנות את התנהגותם בהתאם
לנסיבות ועל פי ניסיונות קודמים ,כלומר – יכולתם ללמוד.
פרימטים הם מודל נפוץ לחקר אבולוציית האינטליגנציה מפני
שקל לזהות אצלם יכולות קוגניטיביות מורכבות .מחקרים
שנערכו בתחום העלו את ההשערה שלפיה האינטליגנציה
הגבוהה של פרימטים התפתחה במהלך האבולוציה כהתאמה
אקולוגית המקנה יתרון במציאת מזון ועיבודו (Janmaat et
 ;)al., 2016וכהתאמה חברתית ,ככלי קוגניטיבי שבאמצעותו
הפרימטים מתחרים זה בזה ,משתפים פעולה זה עם זה או
לומדים זה מזה .כלי זה מקנה יתרון ביצירת קשרים חברתיים
מורכבים וכל הכרוך בהם ( .)van Schaik & Burkart, 2011נוסף על
כך ,נמצא מתאם בין גודלו היחסי של המוח ,תוחלת חיים ארוכה
וקצב חיים איטי ,יחסית ,שהצביע על קו-אבולוציה של תכונות
אלה .תוחלת החיים הארוכה הקנתה כנראה יתרון להשקעה
הרבה הכרוכה בהתפתחות מוח גדול; ולחלופין הייתה תוצאה
של ירידה בתמותה מסיבות חיצוניות כמו תאונות ,בזכות
האינטליגנציה הגבוהה של הפרטים (.)Street et al., 2017
מחקרים רבים מראים יכולות קוגניטיביות גבוהות גם בקבוצות
הרחוקות אבולוציונית מפרימטים ,כמו לווייתנים ,פילים ,עורבים
ותוכים ( .)Fox et al., 2017; Emery & Clayton, 2004תגליות אלה
מרחיבות את המחקר על התפתחות האינטליגנציה מעבר
לפרימטים ,ומעמיקות את הבנת התהליך .כך למשל ,מסתמן
שאינטליגנציה הופיעה פעמים רבות באבולוציה באופן בלתי תלוי
( .)Roth, 2015כמו כן ,מבנים שונים במוח (נידופליום 2בעופות או
קורטקס ביונקים) יכולים לתמוך ביכולות קוגניטיביות מורכבות
דומות ( .)Güntürkün & Bugnyar, 2016הדרישות האקולוגיות
והחברתיות מיצורים אלה יחסית דומות ,ולכן הממצאים תומכים
בהשערה הסוציו-אקולוגית :אינטליגנציה התפתחה בנפרד
בקבוצות אלה כמענה ללחצי ברירה טבעית דומים ,אקולוגיים
וחברתיים ( .)Fox et al., 2017; Emery & Clayton, 2004בדומה

לפרימטים ,קיים מתאם בין מוח גדול וחיים איטיים וארוכים
גם בעופות וביונקים אחרים ( ,)Minias & Podlaszczuk, 2017וכל
אלה מצביעים על תהליכים אבולוציוניים דומים של התפתחות
אינטליגנציה בקבוצות רחוקות יחסית.
מחלקת הסילוניות (תמנונים ,דיונונים) מעלה סימני שאלה בכל
הנוגע להשערה שאינטליגנציה הופיעה באבולוציה מתכנסת בשל
לחצים סוציו-אקולוגיים .רוב היצורים המשתייכים למחלקה הם
רכיכות חסרות קונכייה הנחשבות לקבוצה המתקדמת ביותר
מבחינה קוגניטיבית בין חסרי החוליות .מצד אחד ,יש לסילוניות
מערכת עצבים גדולה יחסית בעלת מורכבות דומה למערכות
עצבים של בעלי חוליות ( ,)Hochner, 2006והן מפגינות מגוון של
התנהגויות גמישות ( ;)Mather & Dickel, 2017מהצד האחר ,אין יחסים
חברתיים מורכבים בין הפרטים באוכלוסייה ( ,)Boal, 1996תוחלת
חייהם נמוכה (עד שנתיים בממוצע) ,אין דאגה הורית ובחלק
מהמינים הרבייה גורמת למוות ( .)Rocha et al,. 2001אילו גורמים
אפוא יכולים להסביר התפתחות אינטליגנציה ביצורים אלה?

מדוע מיוחסת אינטליגנציה לתמנונים ולדיונונים?
פתרון בעיות ושימוש בכלים
פתרון בעיות ושימוש גמיש בכלים הם התנהגויות המעידות
על אינטליגנציה גבוהה .בסביבתם הטבעית מצליחים תמנונים
להראות גמישות רבה בפתרון בעיות ,כמו טריפה של צדפות:
בהתאם לגודלו של הטרף ,תמנונים יכולים לפתוח את שתי
קשוות הצדפה בעזרת זרועותיהם ,או לקדוח חור בקשוות כדי
להזריק פנימה רעלנים המשתקים את הטרף (Fiorito & Gherardi,
 .)1999התמנונים לומדים לשפר מיומנות זאת עם הניסיון,

בשבי מראים תמנונים יכולת לפתור
גם בעיות מלאכותיות כמו להסיר
מכסי הברגה מצנצנות או לפתוח
קופסאות אטומות כדי לזכות בטרף
נסתר מן העין

 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
2
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 Nidopalliumמבנה מפותח במיוחד בקצה המוח של ציפורים.

חשיבה מחוץ לקונכיה | 15

ולהתאים את מספר החורים לגודל הטרף (.)Marini, et al., 2017
התנהגויות אלה מראות שלמידה מאפשרת לתמנונים לבצע
התאמה מדויקת של התנהגויות מולדות .בשבי מראים תמנונים
יכולת לפתור גם בעיות מלאכותיות כמו להסיר מכסי הברגה
מצנצנות ,לפתוח קופסאות אטומות כדי לזכות בטרף נסתר מן
העין ( ,)Amodio & Fiorito, 2013או להוציא ְמכלים דמויי האות
“ר” מחריצים מלבניים ( .)Richter, et al., 2016היכולת שהפגינו
התמנונים בניסויים אלה לא הייתה תוצאה של ניסוי וטעייה,
ולכן היא מצביעה על יכולות קוגניטיביות גבוהות.
מינים מסוימים של סילוניות יכולים להשתמש בכלים ,בדומה
למינים של קופים ,דולפינים ועורבים .לדוגמה ,הם יכולים
להשתמש בסילון מים למגוון צרכים :לחפור גומות בחול ,לסלק
שאריות מזון או להרחיק דגים אוכלי פגרים (Mann & Patterson,
 .)2013התנהגויות אלה נחשבות לשימוש מושכל בכלי (סילון מים)
ולא כתגובה לגירוי בלתי רצוני ,משום שנעשה בהם שימוש גם
כתגובה לעצמים שצפים במים בדרך שהחוקרים סיווגו כמשחק
( .)Mather & Anderson, 1999תמנונים משתמשים גם בכלים מוצקים:
מינים מסוימים יכולים להשתמש באבנים כדי לחסום את הכניסה
למחילתם ( .)Mather, 1994תמנוני הווריד אוספים קליפות קוקוס
ומשתמשים בהן כקונכייה ,ואף נושאים אותן לשימוש עתידי ,מה
שמרמז על יכולת תכנון (.)Finn, et al., 2009

עורם של תמנונים ודיונונים מורכב
מתאים ייחודיים שמסוגלים לפזר
פיגמנטים וליצור מופע כהה ,או לרכז
אותם וליצור מופע בהיר
מניעת טריפה
מאפיין משמעותי ומוכר ביותר של התנהגות גמישה בקרב
יצורים ממחלקת הסילוניות הוא יכולת ההסוואה שלהם.
עורם של תמנונים ודיונונים מורכב מתאים ייחודיים המכונים
כרומטופורים ,שמסוגלים לפזר פיגמנטים וליצור מופע כהה ,או
לרכז אותם וליצור מופע בהיר .יחד עם מערך שרירים ועצבים
מסוגלים דיונונים ותמנונים לשנות את מרקם העור ואת צבעו
בתוך שניות ספורות ולהתאים אותו באופן מדויק למרקם ולצבע
של הסביבה או לחקות מראה של יצורים ימיים אחרים (How et
 .)al., 2017נוסף להתאמה לסביבה יכולים יצורים אלה להתאים
את מראה עורם ומרקמו גם לסוג האיום .לדוגמה ,דיונונים
צעירים יוצרים על עורם עיניים מדומות כאשר הם נתקלים
בטורפים בעלי כושר ראייה ,אבל פותחים במנוסה כאשר הם
נתקלים בטורפים בעלי חישה כימית ( ;)Langridge, et al., 2007או
מסווים את עצמם כאשר מתקרבים אליהם דגי מים פתוחים אבל
פותחים במנוסה כאשר הם מזהים טורפים נייחים שאורבים להם
( .)Hough et al., 2016זאת ועוד ,הם מסוגלים לשנות את מרקם
העור שלהם ואת צבעו ,כלומר להפוך לבלתי מוסווים ,כדי לקבל
אוכל כפרס ( .)Hough et al., 2016העובדה שהתנהגות ההסוואה
של יצורים ממחלקת הסילוניות גמישה ונתונה ללמידה מעידה
על מעורבות של תהליכים קוגניטיביים מורכבים.
3

התנהגות חברתית
השינוי המהיר של מרקם העור וצבעו אצל תמנונים ודיונונים
משמש גם לתקשורת בין פרטים בני אותו המין (.)Lin et al., 2017
באמצעות מערכת מורכבת זאת הם יכולים להציג בד בבד אותות
כנים ואותות מרמים :בתקופת החיזור מסוגלים דיונונים זכרים
קטנים ליצור דגם של צבעי חיזור המפתים נקבה במחצית גופם
הפונה אליה ,ודגם של צבעי נקבה מתעתעים במחצית גופם
השנייה הפונה לזכר מתחרה ( .)Brown et al., 2012הם עושים זאת
רק כאשר יש זכר מתחרה יחיד בסביבה ,כנראה משום שכאשר
יש מספר גדול יותר של זכרים התרמית עלולה להתגלות (Brown
 .)et al., 2012במיני תמנונים מסוימים נמנעים תמנונים מלהגן על
הנקבה שבה זכו כאשר התמנון היריב גדול מהם ,וכך מונעים
לחימה וטריפה על ידי התמנון התוקף (.)Huffard et al., 2010
תמנונים נצפו מתלווים לדגי דקר ,שנראו מאותתים לתמנונים
היכן נמצא הטרף ( .)Vail et al., 2013לכאורה אפשר היה לפרש
התנהגויות אלה כשיתוף פעולה בין מינים בפעולת הציד ,שבו
לדגי הדקר יש יתרון ברדיפה אחר הטרף במים פתוחים ,ואילו
התמנונים יכולים להגיע לטרף בסדקים צרים יותר ובין סלעים.
אולם עד כה לא נצפו תמנונים טורפים יחד עם דגי דקר ,ולכן זו
השערה בלבד .עדויות אלה מעלות את האפשרות שהתנהגות
ציד יכולה להיות הקשר מעניין לחקר האינטליגנציה החברתית
של תמנונים.

הסברים אפשריים להתפתחות אינטליגנציה במחלקת
הסילוניות
רוב היצורים ממחלקת הסילוניות 3הם חסרי קונכייה .קונכיית
הרכיכות שהיו אבותיהם הקדמונים עברה שינוי לפני כ275-
מיליון שנים ( ,)Kröger et al., 2011והפכה לקונכייה פנימית
(בדיונונים) או נעלמה כליל (בתמנונים) .ההשערה היא
ששינויים אלה התרחשו כתוצאה מתחרות עם יצורים ימיים
אחרים :אובדן הקונכייה אפשר לסילוניות לאכלס טווח רחב
יותר של נישות אקולוגיות ,ואכן תפוצתם של דיונונים ותמנונים
רחבה מאוד ,החל באזורים טרופיים וכלה באזורי הקטבים,
וכן בעומקים שונים בים .ועם זאת ,היעדר הקונכייה יצר לחץ
טריפה חזק ,ועלייה בשיעור התמותה מפגיעות חיצוניות .ייתכן
ששינויים אקולוגיים אלה תרמו להופעת התאמות מתוחכמות

מלבד הנאוטילוס
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של התנהגויות גמישות ושל למידה הקנתה יתרון חשוב בתהליך
רבייה שעלול להסתיים במוות.
גורם חשוב נוסף שעשוי היה לתמוך בהתפתחות אינטליגנציה
בקרב תמנונים ודיונונים הוא לחץ הטריפה בשל היעדר
הקונכייה ( .)Packard, 1972מגוון רחב של יצורים טורפים תמנונים
ודיונונים ,ולהם מגוון רחב של התנהגויות ציד וקליטה חושית.
התנהגות ההסוואה המתוחכמת של יצורים ממחלקת הסילוניות
מאפשרת להם להתאים את צבע גופם ומרקם עורם לסביבה
בתוך שניות ספורות ,למרות היותם עיוורי צבעים (Chiao et al.,
 .)2011ללא ספק לחץ טריפה משפיע על הכשירות (,)fitness
ויכולת ההסוואה הגמישה של יצורים אלה מגבירה את כושר
ההישרדות.

במחלקת הסילוניות ,כמו עדשת העין וכרומטופורים בעור ,ובד
בבד להתפתחות אינטליגנציה ותוחלת חיים קצרה.
בהתאם לתיאוריה האקולוגית שלפיה אינטליגנציה התפתחה
באבולוציה כהתאמה לאתגרים במציאת מזון ,יצורים ממחלקת
הסילוניות נתקלים באתגרים רבים באיסוף מזונם .טווח היצורים
שהם ניזונים מהם רחב .לדוגמה ,תמנון דרום אפריקאי ניזון מ35-
יצורים שונים ,ובהם דגים ,צדפות ,מינים אחרים של סילוניות
ואף פרטים בני אותו המין ( .)Smith, 2003נוסף על כך ,יש מיני
סילוניות שניזונים מיצורים קשים להשגה ,או שמתחדשים רק
זמן רב לאחר שנטרפו .בהתאם לכך נמצא שתמנונים נמנעים
מלבקר באתרים שבהם צדו וכילו מקורות מזון לפני ימים ספורים,
דבר המצביע על עדכון הזיכרון כדי ליצור חיפוש יעיל של מזון
( .)Boal, 1996זאת ועוד ,תמנונים ניזונים מטרף שיש לגלות
ולהוציא (מתוך צדפות או מסדקים בין אלמוגים או סלעים).
גילוי והוצאה כאסטרטגיה למציאת מזון הם גורם המשפיע על
התפתחות של אינטליגנציה ( ,)King, 1986משום שנדרשת יכולת
לפתח אסטרטגיות פעולה חדשות ,וכן למידה ויכולת התחמקות
מטורפים בתהליך המתמשך של הוצאת הטרף.
לעומת זאת ,אין לכאורה עדויות התומכות במניע החברתי
להתפתחות אינטליגנציה בקרב יצורים ממחלקת הסילוניות.
בניגוד ליחסים המורכבים המתקיימים בין זוגות עורבים או בין
פרטים בלהקת שימפנזים ,יצורים אלה חיים במבנים חברתיים
פשוטים כמו קבוצות של דיונונים שאין בהן זהות לפרטים
או היררכיה; או התנסות ספוראדית במצבים חברתיים בקרב
תמנונים ( .)Boal, 1996עם זאת ,יש לאמץ דרכי התבוננות
אחרות באתגרים החברתיים של יצורים אלה .אף שתמנונים
מוגדרים כיצורים סוליטריים ,4בעבור חלק ממיני התמנונים
מצטברות תצפיות על פרטים החולקים גומחה ומזון לאורך זמן
( .)Scheel, D. et al., 2016נוסף על כך ,אסטרטגיית הרבייה של
יצורים המשתייכים למחלקת הסילוניות מבוססת על הזדווגות
עם פרטים רבים ותקופות רבייה קצרות .ביצורים רבים מהם
קיימת תופעה של קניבליזם ,וייתכן שחלק מהתנהגויות הרבייה
(התנהגויות חיזור ,מנחי הזדווגות ומופעים ייחודיים לזוויג)
התפתחו משום שהן מקטינות את הסיכוי לקניבליזם במהלך
החיזור והרבייה ( .)Sauer et al., 2016אפשר לשער שהתפתחותן

(תמנונים,
הסילוניות
מחלקת
דיונונים) מעלה סימני שאלה בכל
הנוגע להשערה שאינטליגנציה
הופיעה באבולוציה מתכנסת בשל
לחצים סוציו-אקולוגיים
מדוע אפוא לא התפתחה בקרב סילוניות תוחלת חיים ארוכה
בדומה ליצורים אינטליגנטיים אחרים? תוחלת חיים היא
תכונה מורכבת ,הנובעת ממגוון גורמים פיזיולוגיים ואקולוגיים.
חוסר יעילות באגירת שומן והשקעת אנרגיה מרובה בשחיית
סילון הם גורמים פיזיולוגיים לתוחלת חיים קצרה של יצורים
ממחלקת הסילוניות ( .)O’Dor & Webber, 1986נוסף על כך ,אובדן
הקונכייה במהלך האבולוציה גרם לרבייה והזדקנות מוקדמות,
יחסית ,שכן השקעה ברבייה בשלבי חיים מוקדמים ורבייה
חד-פעמית בחיי הפרט היא אסטרטגיה בטוחה יותר כאשר
הסיכוי לשרוד בשלבים מאוחרים יותר בחיי הפרט הוא נמוך
בשל שיעורי תמותה גבוהים מסיבות חיצוניות .בהשערה זאת
תומכת העובדה שנאוטילוס ,המין היחיד במחלקת הסילוניות
שבו נותרה קונכייה ,חי כעשרים שנים ומתרבה פעמים רבות
במשך חיי הפרט ( .)Wood & O’Dor, 2000נוסף על כך ,באזורים
עמוקים באוקיינוס שבהם מעטים הטורפים ,חיים דיונון ערפדי
שמקיים כמה מחזורי רבייה במהלך חייו ( ,)Hoving et al., 2015וכן
תמנונים הדוגרים על ביציהם למשך תקופה הידועה כארוכה
ביותר בעולם החי – חמישים חודשים ( .)Robison et al., 2014יחס
הפוך בין לחץ טריפה לתוחלת חיים קיים גם בקבוצות אחרות,
לדוגמה חרקים חברתיים ( )Keller & Genoud, 1997וצדפות (Moss
 .)et al., 2016זאת ועוד ,אחורני זימים הם דוגמה לרכיכות שאיבדו
את הקונכייה באופן בלתי תלוי במחלקת הסילוניות ,ואפשר
לזהות בהם התאמות להתמודדות עם עלייה בלחץ הטריפה:
הסוואה ,ייצור רעלים ותאי צריבה יחד עם תוחלת חיים קצרה
( .)Wägele & Klussmann-Kolb, 2005מעניין לציין שאחורני זימים
לא פיתחו מוחות גדולים והתנהגות גמישה כשם שפיתחו
תמנונים ודיונונים .סיבה אפשרית לכך היא שבאחרונים הקדימה
האבולוציה של מוח גדול את היעלמות הקונכייה.

 4יצורים שרוב חייהם מתנהלים ביחידות ,ללא חברת בני מינם.
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סיכום
התפתחות אינטליגנציה גבוהה יחסית במחלקת הסילוניות
מאתגרת את הקשר בין מבנים חברתיים מורכבים להתנהגות
 כותבי המאמר מציעים הסבר לכך באמצעות.גמישה ולמידה
 היעלמותה של:היסטוריית האבולוציה של יצורים אלה
הקונכייה גרמה לעלייה משמעותית בשיעור התמותה ויצרה
ברירה לטובת תוחלת חיים קצרה והתפתחות של אמצעי הגנה
 היא אפשרה אכלוס של נישות אקולוגיות, נוסף על כך.חלופיים
 נראה.חדשות המציבות בפני תמנונים ודיונונים אתגרים חדשים
שבתחילה הופיעה אינטליגנציה ביצורים אלה בעיקר כהתאמה
 ולאלה נוספו אתגרים,ללחץ של טריפה ולאתגרים במציאת מזון
 כל אלה מראים שאינטליגנציה.חברתיים בעיקר בעונת הרבייה
התפתחה בקרב תמנונים ודיונונים כתגובה ללחצי ברירה טבעית
 ועל רקע של תוחלת,מעט שונים מאלו שפעלו על בעלי חוליות
 מחקר של יצורים אלה יכול לחשוף נקודות מבט.חיים קצרה
חדשות גם על התפתחות האינטליגנציה בבעלי חוליות בעלי
.מוח גדול
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מתנת הים
תרופות נגד סרטן שמקורן ביצורים ימיים
מעובד על פי המאמר:1
Wargasetia, T. L. & Widodo, N. (2019): The Link of Marine Products with Autophagy-Associated Cell Death in Cancer Cell. Current
Pharmacology Reports https://doi.org/10.1007/s40495-019-00167-8

מבוא
יצורים ימיים מייצרים מגוון עצום של תרכובות כימיות ,שהן
תוצאה של תנאי סביבה ייחודיים לים ,כמו לחץ גבוה ,ריכוז מלח
גבוה ,רמת חומציות משתנה וסביבה מימית .ביצורים ימיים רבים
התפתחו תרכובות כימיות בעלות פעילויות ביולוגיות ייחודיות
המקנות יתרון בהגנה מפני יצורים אחרים (.)Dyshlovoy, 2015
עוד משנות הארבעים של המאה הקודמת הושקע מאמץ מחקרי
רב לאיתור תרכובות כימיות ביצורים ימיים שבשל פעילותן
הייחודית עשויות לשמש תרופות ,חלקן נגד סרטן .תרופות
שמקורן ביצורים ימיים ,כמו ציטאראבין ,טרבקטדין ואריבולין,2
משמשות בטיפולים כימותרפיים במגוון סוגי גידולים סרטניים,
כמו לוקמיה ,לימפומה סרקומה וסרטן השד (Molinski et al.,
.)2009
לאחרונה חלה התקדמות בחיפוש אחר רעלנים מיצורים ימיים
שיש להם פעילות נוגדת דלקת ופעילות נגד תאים סרטניים
( .)Mehbub et al., 2014לרעלנים אלה יש השפעה ציטוטוקסית
על תאי סרטן ( ,)Newman & Cragg, 2012וחלקם התגלו כמעוררים
סוגים שונים של מוות תאי מתוכנן (.)Mayer & Gustafson, 2003
עובדה זאת אינה מפתיעה ,מפני שמוות תאי מתוכנן הוא תופעה
שמורה באבולוציה ,שקיימת גם בספוגים ,במערכת הצורבנים
שאליה משתייכות המדוזות ואפילו בפיטופלנקטון (Folmer et al.,
.)2009

קיימים שלושה מנגנונים עיקריים של מוות תאי :נקרוזיס,
אפופטוזיס ואוטופאגיה ,שכל אחד מהם מפעיל מסלול
מולקולרי שונה בתא ( .)Doherty & Baehrecke, 2018נקרוזיס הוא
תהליך שבו האברונים בתא מתנפחים ,התא עובר ליזיס ותכולתו
נשפכת מחוץ לקרום התא .בתהליך אפופטוטי התא מתכווץ,
חלה דחיסה של הכרומטין ,פירוק הגרעין לחלקים ,שלפוחיות
של קרום התא עוטפות את התכולה של התא ומסולקות על
ידי מקרופאגים .אוטופאגיה ,שמשמעותה המילולית היא אכילה
עצמית ,היא תהליך שבו נכלאים אברוני תא פגועים בשלפוחיות
בעלות קרום כפול בציטופלסמה .השלפוחיות מתאחות עם
ליזוזומים ושם עוברים האברונים פירוק; חלק מתוצרי הפירוק
ממוחזרים וחלקם מסולקים מהתא (Mizushima & Komatsu,
 .(2011חשוב לזכור שאוטופאגיה היא תהליך המאפשר תחזוקה
של התא והגנה מפני צברי חלבונים רעילים לתא ,ולא מוביל
בהכרח למוות תאי.

אוטופאגיה :מסלול של מוות תאי מתוכנן
מוות תאי מתוכנן הוא נקודת מפתח בתחזוקת תאים :שינוי
בעייתי בתנאי הסביבה או בתהליכים תוך-תאיים ,כמו פגיעה
ב DNA-כתוצאה מקרינה ,מפעיל בתאים תהליכי תיקון שהם חלק
מתהליך המוות התאי המתוכנן .אם הנזק לתא גדול ,יתקדמו
תהליכי התיקון לשלבים שבהם כל התא מפורק וחומרי הפירוק
עוברים ִמחזור או פינוי בגוף היצור .פגמים בתהליכי מוות תאי
מתוכנן נמצאו במחלות שונות ,כמו מחלות אוטואימוניות ,סרטן,
שבץ ,מחלות לב ,תהליכי הזדקנות ומחלות נוירודגנרטיביות
(.)Lockshin & Zakeri, 2004

 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
cytarabin (Ara-C), trabectedin, eribulin 2
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אוטופגוזום

אברונים
וחלבונים פגומים
3

1

2

מסלול הפעולה
המעודד אוטופאגיה

שם התרכובת

אורגניזם

סוג הסרטן המושפע
מהתרכובת

עקת הרשת
האנדופלסמית

פפואמין ()papuamine

ספוג ()Haliclona sp.

סרטן השד

סאלינוספוראמיד A
()salinosporamide A

חיידקים ימיים
()Salinispora tropica, Salinispora arenicola

סרטן הלבלב

MonA

ספוג
()Monanhora pulchra

סרטן הערמונית,
סרטן שלפוחית השתן
וסרטן האשכים

 Stellettin Aו-

chromomycin A2

ספוג
()Geodia japonica

מלנומה

Coibamide A

אצות כחוליות ()Leptolyngbya sp.

סרטן השד

Stellettin B

ספוג ()Jaspis stellifera

סרטן ריאות

Araguspongine C

ספוג ()Xestospongia sp.

סרטן השד

ovothiol A

ביציות של קיפוד ים (Paracentrotus
)lividus

סרטן הכבד

Rhabdastrellic acid-A

ספוג ()Rhabdastrella globostellata

סרטן ריאות ,סרטן הכבד

Chromomycin A2

חיידק ימי ()Streptomyces aburaviensis

גליובלסטומה ,סרטן המעי

Psammaplin A

ספוג ()Psammaplinaplysilla sp.

גליובלסטומה ,סרטן המעי,
סרטן שד

פגופור

4
ליזוזום
אוטוליזוזום

mTOR

8
5
7

6

איור  :1תהליך האוטופאגיה :בעקבות הצטברות של חלבונים ואברונים פגומים מתארגן בציטופלסמה גופיף מקרום כפול ,המכונה פגופור (.)1
הפגופור מתרחב ומקיף את האברונים והחלבונים הפגומים ליצירת שלפוחית המכונה אוטופגוזום ( .)3 ,2בשלב הבא חל איחוי בין האוטופגוזום
לבין ליזוזום ( )5 ,4ונוצר גופיף המכונה אוטוליזוזום ( .)6תוכן האוטוליזוזום מתפרק ( ,)7וחומרי הפירוק יוצאים לציטופלסמה וממוחזרים (.)8

בתאי סרטן נצפו תהליכי אוטופאגיה ,אבל הופעתם מושפעת

כנראה מסוג הסרטן ,מרקע גנטי ומתנאי הסביבה של הגידול (Yang
 .)et al., 2011תפקידם בתהליך הסרטני לא ברור ,והקשר לתהליכי

מוות תאי מתוכנן מורכב :אוטופאגיה בתאי סרטן יכולה לעכב
אפופטוזיס ,לעודד את שגשוג התאים ולגרום לעלייה בהישרדותם,
או לפעול יחד עם תהליכי אפופטוזיס ולעודד תהליכי מוות תאי
מתוכנן ( .)Li et al., 2013תרופות המפעילות תהליכי אוטופאגיה
המעודדים אפופטוזיס יכולות להיות יעילות נגד גידולים שבהם
תהליכי אפופטוזיס מעוכבים ( .)Li et al., 2013לעומת זאת ,בגידולים
שבהם מתרחשים תהליכי אוטופאגיה המעודדים הישרדות של
תאי הסרטן ,דווקא מעכבי אוטופאגיה יכולים למנוע את העמידות
לתרופות כימותרפיות ( .)Galluzzi et al., 2017המאמר סוקר
את הפוטנציאל שבתרכובות כימיות מיצורים ימיים כתרופות
המעודדות או מעכבות אוטופאגיה בתאי סרטן.

תרופות מן הים המעודדות אוטופאגיה בתאי סרטן
תרכובות שונות שהופקו מיצורים ימיים מעודדות תהליכי
אוטופאגיה בתאי סרטן .כיום ידועים שלושה מסלולים
מולקולריים עיקריים שבהם תרכובות אלה פועלות בתאים:
עקת הרשת האנדופלסמית
עקת הרשת האנדופלסמית היא תגובה לתנאים שבהם עולה
כמות החלבונים הפגומים שאינם עוברים עיבוד וקיפול תקין
ברשת האנדופלסמית ,והמנגנון המאתר חלבונים כאלה
ומפרקם אינו מדביק את קצב היווצרותם .במצב כזה חלים
ירידה בעיבוד החלבונים ברשת האנדופלסמית ,עלייה בביטוי
גנים המשתתפים בקיפול תקין של חלבונים (כמו ,)chaperons
וסילוק חלבונים שאינם ניתנים לתיקון או לקיפול חוזר מהרשת
האנדופלסמית .לתאי סרטן ,שבהם שיעורי המוטציות גבוהים

ונוצרים חלבונים פגומים רבים ,תגובה זאת מסייעת לשרוד.
אולם עלייה בהיקף עקת הרשת האנדופלסמית יחד עם תגובה
אוטופאגית גורמת למוות תאי מתוכנן של תאי סרטן .תרכובות
כימיות רבות שהופקו מאורגניזמים ימיים מעלות ביטוי של גנים
המשתתפים בעקת הרשת האנדופלסמית ומפעילות במקביל
תהליכי אוטופאגיה (ראו טבלה Kanno et al., 2013; Zhu et al., ;1
.)2010; Dyshlovoy et al., 2015
mTOR

החלבון  )mammalian target of rapamycin( mTORהוא אנזים
מסוג קינאז המעורב בבקרה על תהליכי חלוקה ,גדילה ,תנועה,
הישרדות ,אוטופאגיה ,תיעתוק וסינתזת חלבונים בתאים.
חלק מהתרכובות שנמצאו ביצורים ימיים מעודדות תהליכי
אוטופאגיה באמצעות מסלול הבקרה של ( mTORראו טבלה ,)1
כך שחלה עלייה בביטוי גנים המעורבים בתהליכי התארגנות
קרומים ליצירת אוטופאגוזומים .חלק מהתרכובות הפועלות
במסלול זה מעכבות גם תהליכי חלוקה בתאי סרטן (Akl et al.,
.)2015; Li et al., 2010
p53

חלבון זה נחשב לצומת מרכזי בתהליכי בקרה מולקולריים
בתאים .פעילותו בעקבות מצבי עקה של התא ,במיוחד כתוצאה
מהצטברות מוטציות רבות ,גורמת למוות תאי מתוכנן .בגידולים
רבים עובר הגן  p53מוטציות ,שכתוצאה מהן פעילות החלבון
אינה תקינה .זהו אחד ההסברים לכך שתאי סרטן אינם נכנסים
למסלולי מוות תאי מתוכנן למרות המוטציות הרבות המצטברות
בהם .חלק מהתרכובות הימיות מעודדות אוטופאגיה על ידי
הפעלת חלבונים ממשפחת  ,)Ratovitski, 2016( p53אפילו בתאי
סרטן העמידים לתרופות (.)Kim et al., 2015
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p53

טבלה  :1דוגמאות לתרכובות מיצורים ימיים המעודדות תהליכי אוטופאגיה בתאי סרטן .רוב התרכובות נבדקו על קווי תאים סרטניים בתרבית.

תרופות מן הים המעכבות אוטופאגיה בתאי סרטן
כאמור ,אוטופאגיה יכולה לעודד הישרדות של תאי סרטן כפי
שקורה בתאים נורמליים ,משום שכתוצאה מהתהליך מסולקים
מהתאים אברונים וחלבונים פגומים שעלולים להזיק .במקרים
כאלה ,דווקא עיכוב תהליך האוטופאגיה יכול לגרום למוות
של התאים .דוגמה לכך היא סרטן הלבלב ,שבתחילת מסלול
התפתחותו מעורבת כנראה אוטופאגיה המעודדת הישרדות של
תאי הסרטן .תרכובות ימיות מסוימות שהופקו ממלפפון ים או
מאצות הן בעלות פעילות המעכבת אוטופאגיה ,ואכן נמצא שהן
מעודדות מוות של תאי סרטן הלבלב ( .)New at al., 2017לעומת
תרכובות ימיות המעכבות אוטופאגיה ,תרכובות המעודדות
אוטופאגיה עלולות להועיל לתאי הסרטן בגידולים שבהם
מעורבת אוטופאגיה המעודדת הישרדות בתחילת התהליך
הסרטני .במקרים כאלה התגלה ששילוב מעכבי אוטופאגיה עם
התרכובות הימיות יכול להוביל לעיכוב שגשוג של תאי סרטן
בתרבית ( ,)Wang & Feng, 2015וייתכן ששילוב כזה הוא כיוון
אפשרי לטיפול בחלק מסוגי הסרטן.
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מיצור ימי

סריקת רעילות
בסוגי תאים
שונים

בדיקת מנגנון הפעולה

 פיתוח תרופה המעודדת מוות תאי מתוכנן בתאי סרטן מתרכובת שהופקה מיצור ימי:2 איור

חשוב לזכור שהתרכובות שהופקו מיצורים ימיים אינן פועלות
 ולכן שילוב של סוגי תרופות שונים,על כל תאי הסרטן בתרבית
 ללא ספק המגוון הביולוגי בים.בטיפולים יכול להיות יעיל יותר
הוא מקור למגוון אדיר של תרכובות כימיות ייחודיות שאפשר
.לשלב בטיפולים במחלות ממאירות

תרכובות שונות שהופקו מיצורים
ימיים מעודדות תהליכי אוטופאגיה
בתאי סרטן
25 | מתנת הים

יצירת
תרופה

אתגרים בפיתוח תרופות לסרטן מתרכובות ימיות
סקירת מחקרים על השפעת תרכובות שהופקו מיצורים ימיים
על תאי סרטן מראה שרבות מהן מעודדות מוות תאי מתוכנן
 קיימת, כמו בכל מערכת ביולוגית.באמצעות תהליכי אוטופאגיה
 יש לאפיין.מורכבות גם בשימוש בתרכובות אלה בטיפול בסרטן
מצד אחד את השפעת תהליכי האוטופאגיה על גידולים סרטניים
שונים ואת מעורבותם בתהליכי התפתחות הגידול; ומצד שני
את השפעת התרכובות על תאים מגידולים שונים ועל תאים
 התהליך המתבקש לפיתוח תרופות מתרכובות ימיות.נורמליים
) אמור לאפשר בחירה2 המעודדות מוות תאי מתוכנן (ראו איור
.מושכלת ומותאמת של תרופות אפשריות לסוגי סרטן מסוימים
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חיים כנגד כל הסיכויים
מיקרואורגניזמים במערכות אקולוגיות סביב נביעות הידרותרמיות במעמקי הים
מעובד על פי המאמר:2,1
Dick, G.J. (2019): The microbiomes of deep- sea hydrothermal vents: distributed globally, shaped locally. Nature reviews microbiome,
https://doi.org/10.1038/s41579-019-0160-2.

מבוא
בבואנו להדגים לתלמידים עד כמה הידע המדעי משתנה ללא
הרף נחפש מטבע הדברים תגליות ששינו באופן מהותי דרכי
חשיבה .דוגמה לתגלית כזאת היא היצורים החיים סביב נביעות
הידרותרמיות במעמקי הים באזור הגלאפגוס ,שגילתה משלחת
של מדענים מאוניברסיטת אורגון שבארצות הברית ב.1977-
באמצעות צוללת לא מאוישת ,המדענים מצאו להפתעתם מגוון
יצורים חיים בקרקעית האוקיינוס ,בתנאי טמפרטורה קיצוניים,
ללא אור ,ללא חמצן ובלחץ אטמוספרי גבוה (.)Lonsdale, 1977
מאז התגלו בכל העולם נביעות הידרותרמיות רבות המלוות
במערכות אקולוגיות כאלה .מחקר של נביעות אלה הוביל
לתובנה שלפיה חיים יכולים להתקיים לא רק באמצעות
פוטוסינתזה ,אלא גם באמצעות כימוסינתזה – תהליך שבו
יצורים חיים משתמשים בתרכובות אנאורגניות כמקור אנרגיה
לקיבוע פחמן וליצירת תרכובות אורגניות.

מיקרואורגניזמים המבצעים כימוסינתזה ,בעלי חיים המקיימים
סימביוזה עם מיקרואורגניזמים אלה ,יצורים חד-תאיים הניזונים
ממזון חופשי במים ומרבדים צפופים של יצורים ימיים כמו
תולעים וסרטנים ,הניזונים על פני הסלעים.
הערבוב בין מי הים ומי הנביעה מתרחש בדרכים רבות ובעוצמות
שונות ,כך שבקרבת הנביעה נוצרים גרדיאנטים מגוונים של
טמפרטורה וחומרים אנאורגניים ,ואלה משפיעים על פיזור

נביעות הידרותרמיות הן נביעות מים מסדקים בקרקעיות
אוקיינוסים וימים שנוצרו בשל פעילות גיאולוגית בקרום כדור
הארץ .מי ים מחלחלים דרך סדקים אלה מתחת לפני קרום כדור
הארץ ,ובאים במגע עם לבה וסלעים בטמפרטורות גבוהות.
כתוצאה מכך מתחממים המים ומתערבבים בהם מינרלים כמו
מנגן ,סידן וגופרית .כאשר המים החמים עולים דרך הסדקים
ומתפרצים למי האוקיינוס הקרים ,שוקעים המינרלים שבמים
ויוצרים מגוון של מבנים ,חלקם דמויי ארובה .צבע המים
המתפרצים מעיד על סוג המינרלים שהם מכילים :מים עשירים
בגופרית יוצרים “מעשנה שחורה” ,ואילו מים עשירים בסידן
ובצורן יוצרים “מעשנה לבנה”.
בנביעות הידרותרמיות מתערבבים מי הנביעה עם מי קרקעית
האוקיינוס .בעוד שהטמפרטורה של מי הנביעה גבוהה והם
חסרי חמצן – הטמפרטורה של מי הים מקרקעית האוקיינוס
קרובה לקיפאון והם מכילים חמצן ( .)Kelley et al., 2002לכן ,באזור
המגע בין המים המתפרצים לבין מי הים נוצרים תנאי חמצון-
חיזור המאפשרים ניצול אנרגיה מתרכובות אנאורגניות באמצעות
חמצון גופרית ,מימן ,מתאן או ברזל וקיבוע פחמן בתהליך
הכימוסינתזה .תהליך זה תומך במערכות אקולוגיות הכוללות
 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
2
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התצלומים במאמר זה נלקחו מאתר  ,/National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S., https://oceanservice.noaa.govעל פי רישיון
.https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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טמפרטורה היא גורם מרכזי בקביעת
פיזור המיקרואורגניזמים בנביעות
הידרותרמיות

מי נביעה מיתמרים

תנאים אביוטיים בנביעות הידרותרמיות
מי האוקיינוס

היצורים החיים סביב הארובה
ארובה

התנאים הייחודיים של נביעות הידרותרמיות מציבים אתגרים
לא קלים בפני יצורים חיים :טמפרטורה היא גורם מרכזי
בקביעת פיזור המיקרואורגניזמים לאורך מפל הטמפרטורות
(איור  )2שנוצר בין המים הנובעים החמים לבין מי הים
הקרובים לקיפאון ( .)Stetter, 1999זאת מפני שמיקרואורגניזמים
מותאמים לטווח טמפרטורות ייחודי לכל מין ,ובו טמפרטורת
גידול מיטבית עבורם .הטמפרטורה הגבוהה ביותר שבה נמצאו
יצורים חיים נמדדה בארובה ,והיא  .122°Cבטמפרטורה זאת חיים
שני מיני חיידקים קדומים 3תרמופיליים (Takai et al., 2008; Kashefi,
 .)2003שוטונים בקרב חלק מהמיקרואורגניזמים התרמופיליים
משמשים לתנועה לעבר מקורות מים חמים ,להימנעות מאזורים
חמים יתר על המידה ,וכאחיזה במשטחים חיצוניים של הארובה
(.)Mora et al., 2014
הלחץ האטמוספרי הגבוה מהווה אף הוא אתגר ,וללא ספק
מיקרואורגניזמים החיים בנביעות ההידרותרמיות העמוקות
ביותר שהתגלו ,כ 5-קילומטרים מתחת לפני הים ,חייבים להיות
מותאמים לתנאי לחץ גבוה ( .)Prieur et al., 1995עם זאת ,העובדה
שמינים מסוימים של מיקרואורגניזמים נמצאו גם בנביעות

הקרקע סביב הארובה

ליבת כדור הארץ
איור  :1בתי הגידול העיקריים למיקרואורגניזמים בנביעות הידרותרמיות :הארובה שממנה פורצים המים ,הקרקע סביב הארובה,
היצורים החיים מסביב לארובה (לעיתים כמרבד חי) ,והמים המיתמרים מעל הארובה

היצורים בבית הגידול ועל פעילותם המטבולית .האזורים
העיקריים המהווים בתי גידול למיקרואורגניזמים בנביעות
הידרותרמיות (איור  )1הם הארובה שממנה פורצים המים,
הקרקע סביב הארובה ,היצורים החיים מסביב לארובה (לעיתים
כמרבד חי) ,והמים המיתמרים מעל הארובה .אמנם האזורים
השונים נמצאים בקשר המשכי ורציף זה עם זה ,אך בכל אחד
מהם נמצא מגוון מיקרואורגניזמים ייחודי ושונה (Dick et al.,
 )2013המעיד על תנאי סביבה ולחצי ברירה שונים בכל אזור.

בטמפרטורות הגבוהות מ 90℃-חיים
חיידקים תרמופיליים ,שמבצעים
מסלולי קיבוע פחמן ייחודיים להם
בנביעות הידרותרמיות חלים שינויים
מהירים בטמפרטורה ובהרכב הכימי
של המים

מאז  1977התגלו בכל האוקיינוסים נביעות הידרותרמיות,
השונות זו מזו בתכונותיהן הגיאולוגיות ובמערכות האקולוגיות
המאפיינות אותן .חקר המיקרואורגניזמים בסביבת הנביעות
ההידרותרמיות קשה במיוחד .הנגישות לנביעות קשה ביותר,
במיוחד בשל מיקום רחוק מהיבשה ועומק האוקיינוס .כמו כן,
את רוב היצורים שזוהו באזורי הנביעות אין אפשרות לגדל
בתנאי מעבדה ( .)Dick, 2018הנתונים הפיזיולוגיים והביוכימיים
המתקבלים ממעט היצורים שהצליחו לבודד מבתי הגידול האלה
ולגדל במעבדה הם אמנם יקרי ערך (,)Sievert & Vetriani, 2012
אך מתקבלים באיטיות רבה .לאחרונה ,טכנולוגיות חדישות
של ריצוף  DNAו RNA-וזיהוי חלבונים מאפשרות להשלים את
התמונה בכל הנוגע למיקרואורגניזמים בנביעות ההידרותרמיות.
מאמר זה מתמקד במיקרואורגניזמים המאכלסים את בתי
הגידול של הנביעות התרמיות .הוא מציג את ההבדלים בין בתי
הגידול הנוצרים בקרבת הנביעות ,את האורגניזמים השונים
בבתי הגידול ואת האתגרים לקיום חיים בתנאים קיצוניים אלה.
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הידרותרמיות באזורים רדודים יותר באוקיינוס מצביעה על כך
שלחץ אטמוספרי אינו גורם ראשוני של ברירה טבעית בבתי
גידול אלה ,וההתאמות אליו נקבעות בתוך המין (Reveillaud et
.)al., 2016
גורם אביוטי נוסף המשפיע על פיזור המיקרואורגניזמים בבית
הגידול ועל המטבוליזם שלהם הוא הרכב החומרים האנאורגניים
שבמים הנובעים .חומרים מחוזרים אלה (לדוגמה ,מימן גופריתי,
 Fe2+, H2ומתאן) הם מקורות לאלקטרונים בתהליך כימוסינתטי
בקרב המיקרואורגניזמים .מגוון התהליכים המטבוליים
המופעלים ביצורים שבאזורים השונים תלוי בהרכב החומרים
האנאורגניים שבמי הנביעה .הרכב זה תלוי בסוגי הסלעים
שפוגשים המים במסלולם לקרום כדור הארץ באותו מקום
( .)Amend et al., 2011נוסף על כך תלויים התהליכים המטבוליים
של המיקרואורגניזמים בדרגת המיהול של מי הנביעה במי הים
ובתגובות כימיות של המים עם גורמים ביוטיים ואביוטיים שהם
פוגשים בדרכם החוצה המשנות את תכונותיהם (McCollom
 .)& Shock, 1997תוצאות המתקבלות ממטאנליזות של רצפי
 DNAו RNA-מצביעות על קיומם של מגוון מסלולים מטבוליים
בבתי הגידול השונים ( .)Reed et al., 2015עם זאת ,הביומסה
של החיידקים המקיימים מסלול מטבולי מסוים אינה תמיד
בקורלציה טובה עם ריכוזי החומר האנאורגני הדרוש לתהליך
בנקודת זמן ומקום מסוימים; כנראה מפני שהחומרים נקלטים
גם במיקרואורגניזמים נוספים; מפני שחומרים אחרים הם
גורמים מגבילים; או מפני שקיימות הגבלות קינטיות (Fortunato
.)et al., 2018

טמפרטורה )(Co

מטבוליזם של אנרגיה

מי ים

חומר מוסר אלקטרונים/חומר מקבל אלקטרונים
חמצון

2

CH2O/O2
HS-/O2

חיידקים פסיכופילים

20

אירובי

חיידקים מזופילים

H2/O2
HS”/O2

55
אנאירובי

חיידקים תרמופילים

H2/SO4

80
מתאנוגנזה
חיידקים היפותרמופילים

H2/CO2
121
נוזל נביעה תרמי

חיזור

איור  :2התפלגות מיקרואורגניזמים בנביעות הידרותמיות על פי מפל הטמפרטורות (מימין) ועל פי מפל חומרים מחמצנים/מחזרים
בבתי הגידול של הנביעה (משמאל)
 3ארכאונים (.)Archaea
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עולה על  .(Girguis & Lee, 2006) 55°Cרבים מהם תלויים בסימביוזה
עם מיקרואורגניזמים המבצעים כימוסינתזה ,המספקים להם
מחזרות (סולפיד,
תרכובות אורגניות על ידי צימוד בין תרכובות ַ
מימן ומתאן) מהנביעות החמות ותרכובות מחמצנות שמקורן
במי הים הקרים ( .)Dubilier, 2008בעלי החיים מקבלים אספקת
תרכובות מחזרות מהנביעות ההידרותרמיות במחיר של
טמפרטורות גבוהות ,ריכוזי חמצן נמוכים ורעילות הסולפידים
והמתכות הכבדות .הם מתמודדים עם כל אלה בין השאר
באמצעות גמישות פיזיולוגית ( .)Robidart et al., 2011היתרון
למיקרואורגניזמים הכימוסינתטיים הסימביוטיים הוא בית גידול
יציב ,יחסית ,בגבול שבין נוזלים עם תרכובות מחזרות לנוזלים
עם תרכובות מחמצנות (.)Gardebrecht et al., 2012

עולם רוחש מתחת לפני השטח
ערבוב בין מים חמים ומי ים מתרחש גם מתחת לקרקעית
האוקיינוס ,לאורך הרכסים המרכז אוקייניים .סלעי בזלת
נקבוביים ,וערבוב בדרגות שונות בין מי ים קרים המכילים
חמצן לבין נוזלים הידרותרמיים חסרי חמצן ,יוצרים הבדלי
טמפרטורות תת-קרקעיים מאזורים סמוכים לרכס ועד מרחק
קילומטרים רבים ממנו .אלה מספקים למיקרואוגניזמים
מגוון של בתי גידול ,נוטריינטים ומקורות אנרגיה (Edwards et
 .)al., 2011רוב המיקרואורגניזמים במערכות אקולוגיות אלה
משתמשים במתאן ,בגופרית ובגז מימן כמקורות לאלקטרונים
בתהליכים כימוסינתטיים ( )Huber at al., 2003ויש ביניהם גם
מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים (.)Reveillaud et al., 2016
נוסף על כך ,נוזלים חמים תת-קרקעיים (בטמפרטורה
של עד  )100°Cחודרים למי האוקיינוס באזורים שבהם
קיימים פתחים בקרום כדור הארץ (,)Deming & Baross, 1993
מתערבבים עם מי הים בקרקעית האוקיינוס ויוצרים בית
גידול למיקרואורגניזמים אירוביים כימוליתואוטוטרופיים
המחזרים ניטראט והופכים אותו לגז חנקן (.)Huber et al., 2008

תפוצת מסלולי קיבוע פחמן שונים בבתי הגידול סביב נביעות
הידרותרמיות מתפזרת אף היא בהתאם לתנאי טמפרטורה
והחומרים האנאורגניים ( .)Hugler & Sievert, 2011מעגל ה,4rTCA-
לדוגמה ,שבו פחמן מקובע בשלבים המתבצעים בכיוון הפוך
ממעגל קרבס ובהיעדר חמצן ,שולט לרוב בטמפרטורות שבין 20°C
ל ,90°C-ובריכוז חמצן נמוך ( .)Nunoura et al., 2018בטמפרטורות
נמוכות מ 20°C-שולט מעגל קלווין-בנסון-בסהם שמתקיים
בנוכחות חמצן ,ובו פחמן דו-חמצני הופך לגליצראלדהיד 3
פוספט באמצעות האנזים רוביסקו .בטמפרטורות הגבוהות
מ 90°C-חיים חיידקים תרמופיליים ,שמבצעים מסלולי קיבוע
פחמן ייחודיים להם; לדוגמה ,מיקרואורגניזמים המייצרים מתאן
באמצעות מסלול ווד-ליונגדהל ,שבו שתי מולקולות פחמן דו-
חמצני הופכות לאצטיל  CoAבאמצעות אנזים ייחודיHugler &( 5
.)Sievert, 2011
בסביבות הנביעות ההידרותרמיות קיים טווח רחב של רמות
חומציות ,מ pH-נמוך ל pH-גבוה ,המחייב מנגנונים להתמודדות
עם רמות חומציות מסכנות חיים .נוסף על כך ,רמות החומציות
והטמפרטורה משפיעות על כמות הפחמן הזמין לקיבוע :מים
חמים וחומציים מכילים ריכוז גבוה של פחמן דו-חמצני שיצורים
חיים קולטים מהם ישירות ( ;)Schrenk et al., 2004ואילו מים קרים
ובסיסיים או ניטרליים מכילים ריכוז נמוך של פחמן דו-חמצני,
המעודד קיום מנגנונים לקליטת פחמן וריכוזו (Mangiapia, M. et
 .)al., 2017מי הנביעות מכילים לרוב תרכובות רעילות כמו מתכות
כבדות (נחושת ,קדמיום ועופרת) שמחייבות אף הן התאמות
ייחודיות (.)Kelley et al., 2002

בכל אחד מבתי הגידול בנביעות
מגוון
נמצא
הידרותרמיות
מיקרואורגניזמים ייחודי ושונה המעיד
על תנאי סביבה ולחצי ברירה שונים
בכל אזור
( ;)Goffredi et al., 2004ויש אף מיקרואורגניזמים סימביוטיים
המייצרים תרכובות המגינות על בעל החיים המאחסן מפני
טפילים (.)Sayavedra, 2015

התאמות המיקרואורגניזמים הסימביוטיים אינן תוצאה של

התנאים האביוטיים בנביעות ההידרותרמיות בלבד ,אלא גם תנאים אביוטיים במים המיתמרים מעל הנביעות

בנביעות הידרותרמיות חלים שינויים מהירים בטמפרטורה
ובהרכב הכימי של המים .לעיתים התגובה לשינויים באמצעות
שינוי מסלולים פיזיולוגיים או ביוכימיים צריכה להתרחש
בחלון זמן או מרחב צרים ביותר .הדבר קשה במיוחד בעבור
מיקרואורגניזמים הצפים באופן חופשי במים ונסחפים ממקום
למקום .יצירת מרבד חי (ביופילם) הנאחז ְבמשטח וגדל עליו
( ,)Reysenbach & Shock, 2002או חיים על יצורים חיים אחרים או
בתוכם הם מנגנונים המקנים יתרון על מיקרואורגניזמים הצפים
חופשי .התאמות נוספות לתנאים משתנים הן יכולת תנועה
המאפשרת בחירה של סביבת המחייה; וגמישות מטבולית
המאפשרת שימוש בקולטי אלקטרונים שונים כמו חמצן ,חנקה
וגופרית (.)Campbell et al., 2006
בארובה המים חמים וחסרי חמצן ולכן משגשגים בתוכה ועל
גביה מיקרואורגניזמים תרמופיליים אנארוביים כימוסינתטיים
( ,)LaRowe et al., 2014המפעילים מסלולי חמצון של מימן ומתאן
( .)Schrenk et al., 2004תהליך האכלוס של מבנים חדשים שזה עתה
נוצרו ,כמו ארובות ,עדיין אינו מובן דיו ,אבל נראה שמעורבים
בו מיקרואורגניזמים תרמופיליים המסוגלים להתקיים גם במים
קרים ( .)Wirth, 2017תומכת בכך העובדה שחיידקים תרמופיליים
נמצאו גם במים הקרים המיתמרים מעל הארובה (Huber et al.,
 )1990ושמינים אנדמיים לנביעות נמצאים גם במי האוקיינוס
הפתוחים ( .)Gonnella et al., 2016אמנם מיקרואורגניזמים
תרמופיליים משגשגים בטמפרטורות גבוהות ,אולם הם יכולים
לשרוד במשך חודשים גם בטמפרטורות נמוכות ולהגיב במהירות
כשהטמפרטורה עולה (.)Mora et al., 2014

סימביוזה בין מיקרואורגניזמים לבעלי חיים
בעלי החיים המאכלסים את אזורי הנביעות ההידרותרמיות הם
תולעים צינוריות ,חסילונים ,סרטנים ,צדפות וחלזונות .אלה
נמצאים בקרבת הנביעות באזורים שבהם הטמפרטורה אינה

4

 :reductive tricarboxylic acid cycleמעגל ביוכימי המתנהל בכיוון הפוך למעגל קרבס ,ובו נוצרות תרכובות פחמן (אצטיל  )CoAמפחמן דו-חמצני
ומים .במעגל משתתפים שלושה אנזימים שונים ממעגל קרבס ,אבל שאר התגובות הביוכימיות מתקיימות בכיוון הפוך עם אנזימים זהים למעגל
קרבס.
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תוצאה של התאמות בעלי החיים המאחסנים אותם לבית
הגידול ולמיקרואורגניזמים ( .)Childress et al., 2011בהתאם לכך,
פיזור בעלי חיים אלה בנביעות שונות קשור לאזורים גיאוגרפיים
(.)Van Dover et al., 2001
מיקרואורגניזמים סימביוטיים מאכלסים חלקים שונים בתוך
בעלי החיים המאחסנים .אלה יכולים להיות הכסות החיצונית
של חסילונים וסרטנים ,או איברים כמו זימי צדפות ,בלוטות
במערכת העיכול בחלזונות ,ואפילו איברים ייחודיים כמו
טרופוזום הנמצא בחלק הצינורי של תולעים צינוריות (Dubilier,
 .)2008אנדוסימביוטים צורכים לרוב גופרית או מתאן כמוסרי
אלקטרונים ( ;)Petersen et al., 2012הם יכולים לעבור בין
מסלולי קיבוע פחמן שונים ,ואפילו להשתנות מאוטוטרופיים
להטרוטרופיים ( .)Robidart et al., 2008גמישויות אלה מאפשרות
להם להגיב לשינויים בתנאי הסביבה ,ויכולות להסביר את
העובדה שמיקרואורגניזמים סימביוטיים נמצאים בסביבה גם
באופן חופשי ,ללא בעל חיים מאחסן.
אמנם אנדוסימביוזה המבוססת על כימוסינתזה הייתה הראשונה
והמשמעותית ביותר שהתגלתה בנביעות הידרותרמיות ,ואולם
אחריה התגלו יחסי סימביוזה מגוונים נוספים (:)Goffredi, 2010
חסילונים וסרטנים מגדלים מיקרואורגניזמים על פני שטח
גופם“ ,קוצרים” אותם וניזונים מהם (;)Watsuji et al., 2015
מיקרואורגניזמים הגדלים על גופם של חלזונות מעורבים
ביצירת קשקשים המשמשים מעין שריון מגן על גוף החלזונות

מעל הנביעה מיתמרים מי הנביעה ומתערבבים עם מי האוקיינוס
עד למאות מטרים מעל קרקעית האוקיינוס ,ומתפשטים לאורך
אלפי קילומטרים ממקום הנביעה .הערבוב עם מי הים מצנן את
מי הנביעות באופן ניכר והופך את המים המיתמרים לבית גידול
דינמי מאוד .אף על פי שמי הנביעה נמהלים מאוד במי הים
(בערך אחת לעשרת אלפים) ,ריכוז החומרים המחזרים במים
המיתמרים עודנו מספיק לתהליכים כימוסינתטיים בעלי השפעה
על היקף רחב יותר של חברות מיקרואורגניזמים בים הפתוח
( .)Reed et al., 2015מקורם העיקרי של המיקרואורגניזמים במים
המיתמרים הוא מי הנביעה ( .)Dick & Tebo, 2010הם נמצאים
במים העולים אנכית רק שעות ספורות ,ורוב שגשוגם מתרחש
במים הנעים בתנועה אופקית ,בשכבות העליונות יותר .הירידה
בריכוז החומרים המחזרים ממי הנביעה המשמשים לכימוסינתזה
למ ֲעק ֶֹבת (סוקצסיה) בטווח זמן של שבועות ולאורך
גורמת ַ
קילומטרים מאזור הנביעה (.)Reed et al., 2015

קשר בין בתי הגידול בנביעות הידרותרמיות
התנאים הייחודיים שהוצגו לכל בית גידול בקרבת נביעות
הידרותרמיות מכתיבים את ההתאמות של היצורים השונים ואת
פיזורם בסביבת הנביעות .בתי גידול אלה אמנם שונים זה מזה,
אך אינם נפרדים פיזית ,וחומרים ויצורים יכולים לעבור ביניהם.
חלק מהקבוצות הטקסונומיות מאכלסות מגוון של בתי גידול
בקרבת הנביעות ,ונמצא שחיידקים סימביוטיים בצדפות קרובים
מאוד לחיידקים מסוימים המאכלסים מים פתוחים (Petersen,
 .)2012כמו כן ,חיידקים סימביוטיים המשתחררים לסביבה
מיצורים מתים יכולים להעשיר אוכלוסיות של מיקרואורגניזמים
הנמצאות במים פתוחים ופנויות לאכלס מאחסנים חדשים (Klose,
 .)2015אולם בחינה מעמיקה יותר מצביעה על כך שבמקרים
רבים מיקרואורגניזמים הדומים זה לזה בבתי גידול בנביעות
הידרותרמיות הם מינים נפרדים או זנים בעלי תכונות ייחודיות
המאפשרות להם התאמה לתנאים שבבתי הגידול השונים
שבנביעות ( .)Summit & Baross, 2001הנתונים המולקולריים
עדיין אינם מוכיחים זאת ,אבל הם מרמזים כי דמיון רב בין
יצורים בבתי גידול שונים בנביעות ההידרותרמיות משקף מוצא
אבולוציוני משותף ולא בהכרח נדידה בין בתי גידול .תומכים
בכך ממצאים המראים שסימביוזה עם בעלי חיים התפתחה
פעמים רבות בשושלות ( )lineagesרבות של מיקרואורגניזמים
(.)Petersen, 2012
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תפוצה גיאוגרפית של יצורים בנביעות הידרותרמיות
בשדה נביעות הידרותרמיות סמוכות בקרקעית האוקיינוס אפשר
למצוא חברות שונות ( .)Fortunato et al., 2018כפי שתואר בנוגע
לנביעה הידרותרמית יחידה ,גורמים אביוטיים דומים משפיעים
על ההבדלים בין נביעות בשדה של נביעות הידרותרמיות.
לדוגמה ,מינים שונים של מיקרואורגניזמים יכולים לנצל
תרכובות מחזרות זהות (מימן וגופרית) ותרכובות מחמצנות
זהות (חמצן וניטראט) אבל מותאמים לחיים בטמפרטורות
שונות ( .)Sievert & Vetriani, 2012כמו כן ,הבדלים בין היצורים
בנביעות שונות נובעים מהבדלים בהרכב הכימי של מי הנביעה
והמים המיתמרים; בתכונות הפיזיות של המים ,כמו קצב הזרימה
ודרגת הערבוב עם מי הים; ובתצורת הנביעה ,כמו היעדר
או נוכחות ארובה ( .)Fortunato et al., 2018בדומה למערכות
אקולוגיות אחרות ,מגוון ההבדלים בין נביעות שונות בשדה
מכתיב את המגוון הביולוגי באותו שדה (.)Meier et al., 2017
גורם נוסף המעצב את חברות האורגניזמים החיים בנביעות
הידרותרמיות שונות הוא השינויים החלים בנביעות עצמן
המ ֲעק ֶֹבת (הסוקצסיה) הנובעים מהם .כלומר ,לעיתים
ותהליכי ַ
נצפים הבדלים במיקרואורגניזמים המאכלסים נביעות בשדה
מסוים בשל שינויים החלים בנביעות :הרס נביעות עקב פעילות
גיאולוגית גורם להפסקת הנביעה; היווצרותן של נביעות חדשות
גורמת לשינויים בסלעי הבזלת ( .)Sylvan et al., 2012שינויים
אלה מעודדים תהליכי אכלוס מחדש שבמהלכם משתנה מגוון
האורגניזמים החיים בנביעה (.)Kelley, 2002
בסדרי גודל עולמיים קיימים הבדלים משמעותיים בין חברות

המיקרואורגניזמים בנביעות הידרותרמיות (Van Dover et al.,
 .)2001הסבר אחד להבדלים הוא יכולת פיזור מוגבלת של

מיקרואורגניזמים ,בין השאר מפני שקיים מרחק גדול בין
שדות הנביעות ברחבי העולם (לעיתים יותר ממאה קילומטר).
בידוד האוכלוסיות גורם לכך שעם הזמן נוצרים ביניהן הבדלים
ייחודיים .נתונים רבים מצטברים על דגמי תפוצה אופייניים של
מיקרואורגניזמים שכנראה מושפעים מתהליכים דומים לאלה
המשפיעים על יצורים גדולים יותר :לחצי ברירה טבעית ,סחף
( ,)driftיכולת פיזור ומוטציות (.)Hanson et al., 2012
ההבדלים במיקרואורגניזמים בין נביעות ברחבי העולם ניכרים
במיוחד כאשר משווים את סוגי הסלעים המקומיים בנביעות

נביעות הידרותרמיות הן נביעות
מים מסדקים בקרקעיות אוקיינוסים
וימים שנוצרו בשל פעילות גיאולוגית
בקרום כדור הארץ
השונות .חמצון גופרית וחמצון מימן נפוצים בכל הנביעות ,אבל
חמצון גופרית שולט בעיקר באזורים עם סלעי בזלת .לעומת
זאת ,חמצון מימן וחמצון מתאן שולטים יותר בנביעות שקיימים
בהן סלעים העשירים במגנזיום וברזל ומכילים מעט מאוד צורן;
כנראה מפני ששם יש יותר פחמן דו חמצני זמין (Schrenk et al.,
 ,)2004ונוצרים מימן ומתאן תוך כדי התגובות ההידרותרמיות
עם הסלעים ( .)Kelley et al., 2002תהליכי ערבול עולמיים
של מי אוקיינוסים משפיעים בין השאר על רמות החומציות
שבאזורי נביעות ברחבי העולם ,ומשפיעים אף הם על הרכב
המיקרואורגניזמים בנביעות (.)German et al., 2016
במחקרים שניסו לחשב בהם את מידת ההשפעה של תנאי
הסביבה על קביעת הרכב המיקרואורגניזמים בנביעות לעומת
מידת ההשפעה של המיקום הגיאוגרפי נמצא שקיים מתאם
טוב יותר בין תפוצתם של המיקרואורגניזמים בנביעות לבין
המיקום הגיאוגרפי ( .)Mino et al., 2013הביקורת על מחקרים
אלה היא שבעוד שמיקום גיאוגרפי הוא נתון יחיד שקל למדוד,
לחצי ברירה ותנאי סביבה הם רבים ומורכבים ואי אפשר למדוד
את כולם ,כך שערכי המדידה של השפעתם במחקרים אלה היו
כנראה נמוכים מכפי שהם בהמציאות.
לאחרונה מצטברים נתונים המחלישים את הבידוד הגיאוגרפי
כסיבה להבדלים בתפוצת מיקרואורגניזמים בנביעות.
מיקרואורגניזמים שנחשבו בעבר למינים אנדמיים לנביעות
מסוימות נמצאו במעמקי מי האוקיינוס הפתוחים ,ויכולים לשמש
מקור למיקרואורגניזמים באזורים המרוחקים זה מזה באמצעות
זרמים באוקיינוס ( .)Gonnella et al., 2016נוסף על כך ,יצורים
קרובים מאוד מבחינה טקסונומית נמצאו באתרים רחוקים
מאוד באוקיינוסים ( ,)Fortunato et al., 2018ואף באגני אוקיינוסים
שונים ( .)Reveillaud et al., 2016ועם זאת ,עדיין מתעוררת השאלה
אם יצורים קרובים אלה מייצגים קשר אקולוגי (לדוגמה ,הגירה)
בין נביעות בכל העולם ,או אבולוציה מתכנסת.
כדי להבין מה משקלם של תהליכים כמו יכולת פיזור ולחצי ברירה
טבעית בקביעת פיזור גיאוגרפי עולמי של מיקרואורגניזמים
בנביעות ההידרותרמיות יש לשפר את שיטות איסוף הנתונים
וניתוחם (איסוף דגימות ,שיטות כימות המבוססות על תיאוריות
אקולוגיות ,וסמנים גנטיים המנבאים טוב יותר וריאציות גנטיות
הקשורות לסחף) .כמו כן ,יש לזכור שדגם פיזור גיאוגרפי של
מינים שונים של מיקרואורגניזמים יכול להצביע על יכולת פיזור
שונה ( .)Anderson, et al., 2015במערכות אקולוגיות אחרות נמצא
שדווקא ללחצי ברירה משקל רב יותר מיכולת פיזור בקביעת
תפוצתם הגיאוגרפית של מינים ( .)Hanson et al., 2012הגרדיאנטים
המאפיינים את בתי הגידול השונים בנביעות הידרותרמיות
ומרחקן הגיאוגרפי הגדול זו מזו הם הזדמנות מצוינת לבדוק
אילו גורמים משפיעים על תפוצת מיקרואורגניזמים ,ולהשוות
גורמים אלה לגורמים המשפיעים על תפוצת יצורים גדולים
יותר.
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וירוסים בנביעות הידרותרמיות
באופן יחסי לים הפתוח ,מי הים בסביבת הנביעות
ההידרותרמיות מועשרים בווירוסים (Yoshida- Takashima et
 .)al., 2012עובדה זו מעידה על כך שיש להם השפעה על
המיקרואורגניזמים במערכת האקולוגית באתרים אלה,
בדומה להשפעתם במערכות אקולוגיות אחרות (Breitbart
 .)et al., 2018וירוסים מענני המים המיתמרים מעל לנביעה
ובמשקעים שבארובה נושאים גנים הקשורים לתהליכי
חמצון גופרית ,כך שהם כנראה מעורבים ישירות בהעברת
גנים מרכזיים במטבוליזם של אנרגיה למיקרואורגניזמים
( .)Anantharaman, et al., 2014נוסף על כך ,ליזיס של תאים
כתוצאה מהתקפה ויראלית משחרר ממיקרואורגניזמים
כימוסינתטיים לסביבה תרכובות פחמן עתירות אנרגיה,
ואלה הופכות כך זמינות בעבור יצורים חיים נוספים ,כולל
מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים (.)Bennett et al., 2013

לסיכום
התגלית כי בנביעות הידרותרמיות מתקיימים חיים שינתה
תובנות באקולוגיה ובתיאוריות על ראשית החיים .שילוב בין
מחקרים בתחום המיקרוביולוגיה ומחקרים בתחום הגיאוכימיה
חשפו את מקורות האנרגיה המזינים את המערכות האקולוגיות
של הנביעות ,את המיקרואורגניזמים החיים בהן ואת המסלולים
המטבוליים שלהם .חברות מיקרואורגניזמים אלה מעוצבות
בעיקר על ידי תנאים גיאוכימיים פיזיים וגיאולוגיים האופייניים
לכל שדה נביעות או אפילו לנביעות יחידות; אך דרוש
מחקר נוסף כדי לקבוע אם לתנאי הסביבה או ליכולת פיזור
המיקרואורגניזמים יש משקל רב יותר בקביעת מגוון היצורים
המרכיבים אותן .שיטות ריצוף חדשות מסייעות לאסוף מידע
רב על המיקרואורגניזמים בנביעות הידרותרמיות ,אך מצריכות
שיטות יעילות של אנליזת פעילות ביוכימית או משמעות
אקולוגית כדי להדביק את הפער בין הנתונים המתקבלים
מרצפים לאלו המתקבלים מפעילות ביולוגית.
המחקר על יחסי הגומלין בין אורגניזמים בנביעות הידרותרמיות,
האינטראקציה בינם לבין התנאים הפיזיים והכימיים בנביעות
והקשרים בינם לבין מערכות אקולוגיות בקנה מידה עולמי – נמצא
עדיין בתחילתו .מהידוע עד כה מתברר שלנביעות הידרותרמיות
יש השפעה על מערכות אקולוגיות עולמיות ,והן יכולות ללמד
אותנו על עקרונות האקולוגיה של מיקרואורגניזמים .מערכות
אקולוגיות ייחודיות אלה נמצאות בסכנה בעקבות פעילויות כמו
כרייה בעומק האוקיינוס ,ונדרש להמשיך ולקדם את המחקר כדי
לשמרן ולשקמן.
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אנשי הים
על חשיבות היבטים חברתיים ותרבותיים בשימור חופים ואוקיינוסים
מעובד על פי המאמר:1
Bennett, N.J. (2019): Marine Social Science for the Peopled Seas. Coastal Management, https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1564958.

“כלכלה כחולה” היא מונח המתאר את העניין ההולך וגובר
באוקיינוסים כמקור לצמיחה ולהתפתחות כלכלית ,לרבות
תיירות ימית ,מקורות לאנרגיה מתחדשת ,נפט ,מכרות תת-
ימיים ודיג ( .)Michel, 2017דיג לבדו מספק כ 60-מיליון משרות
בכל העולם וכשבעה-עשר אחוז מצריכת החלבון העולמית
( .)FAO, 2018רוב אזורי הדיג שבקרבת המים הטריטוריאליים של
מדינות מיצו את יכולתם ,כך שהיקף הדיג עולה על היקפים
משמרים .לכן דיג בהיקפים גדולים מוסיף להתרחב אל מעבר
למים הטריטוריאליים ( ,)Swartz et al., 2010ומדינות רבות ,בייחוד
מדינות איים ומדינות מתפתחות ,רואות בו מקור לצמיחה
כלכלית (.)Michel, 2017

הקשר לים של חברות החיות לחוף
ים עמוק יותר מקשר של פרנסה
ומזון ,ויש לו שורשים היסטוריים
ותרבותיים
צמיחה “כחולה” זאת של פעילויות האדם גורמת לשינויים

משמעותיים במגוון המינים ובמערכות אקולוגיות בים (Nash et
 .)al., 2017לכן בד בבד עם הצמיחה הכחולה גובר הצורך לשמר

את האוקיינוסים ,לנהל את תהליכי הפיתוח ולמתנם .בתוך כך
אזורים שונים באוקיינוסים ,בשטחי המים הטריטוריאליים וגם
במרחבי האוקיינוס מוכרזים כאזורים מוגנים (Alvarez-Romero
 .)et al., 2018יותר משבעים מדינות מפתחות תוכניות מתאר
משמרות ,או כבר מיישמות אותן (.)Frazao Santos et al., 2018
כמו כן ,ב ,2015-במסגרת הגדרת מטרות שימור של האומות
המאוחדות ,הוגדרו באוקיינוסים מטרות שימור כמו הפחתת
זיהום והפחתת העלייה בחומציות ,מיגור דיג יתר ומיגור
סובסידיות לדיג ,שימור אתרים ימיים והענקת הטבות כלכליות
למדינות אי קטנות ולמדינות מתפתחות.
אולם כלכלה כחולה ותוכניות שימור לאוקיינוסים חסרות רכיב
משמעותי ,הוא חברות ותרבויות אנושיות החיות לחוף ים
ובקרבתו ותלויות בו ישירות .על פי הערכות האו”ם ,כעשרה
אחוזים מאוכלוסיית האנשים בעולם (יותר משש מאות מיליון

איש) חיים לאורך חופים ,וכארבעים אחוז חיים במרחק של עד
 100קילומטר מהחוף ( ;)United Nations, 2017בעולם יש כ14-
מיליון דייגים בקנה מידה קטן ,וכ 38-מיליון אנשים המתפרנסים
ממשרות הקשורות לדיג .חברות השוכנות לאורך החופים ,דייגים
בקנה מידה קטן וילידים נשענים על הים למציאת מזון ,לרווחתם
ולהמשכיות תרבותם .חברות ותרבויות החיות לחוף ים צורכות
מזון מן הים באחוזים גבוהים יותר מכלל האנשים (Cisneros-
 )Montemayor et al., 2016ולכן תלויות בו הרבה יותר .זאת ועוד,
הקשר של חברות אלה לים עמוק יותר מקשר של פרנסה ומזון,
ויש לו שורשים היסטוריים ותרבותיים שאי אפשר לכמת או
להחליף ( .)Poe, Norman & Levin, 2014החלטות המתקבלות בנוגע
לחופים ולאוקיינוסים יכולות להשפיע במידה ניכרת על האנשים
התלויים בים למחייתם .התעלמות מהגורם האנושי בכל הקשור
לשימור האוקיינוסים עלולה לעורר התנגדות לתהליכי השימור
או הפיתוח וליצור בעיות אתיות .לכן תהליך קבלת ההחלטות
חייב לכלול את הממדים האנושיים של החברות והתרבויות
האלה.
מדעי החברה של הים הוא ענף מחקר רב-תחומי ,העוסק

בהיבטים חברתיים של נושאים הקשורים בים ובחופים (Bennett et
 .)al., 2017אפשר למצוא בתחום זה מחקרים אנתרופולוגיים לצד

מחקרים בתחומי פסיכולוגיה ,ממשל ,מדעי המדינה והיסטוריה.
תוצאות אופייניות של המחקרים הן לדוגמה סיפוריהם של
שוכני החופים על שינויים אקולוגיים החלים בחופים או על
שינויים חברתיים בקהילותיהם ,מיפוי אזורים בים או בחופים
שהם בעלי חשיבות תרבותית או חברתית ,ניתוח כלכלי של
השקעה ורווח מתוכנית פיתוח מסוימת ,או סדר עדיפויות של
חלופות אפשריות למדיניות הממשל .מתוך הנחה שהחלטות
בנושאי שימור ופיתוח של אוקיינוסים וחופים צריכות להתקבל
על סמך נתונים ביולוגיים ,כימיים ופיזיקליים ,יחד עם נתונים
חברתיים ,כותבי המאמר טוענים שתחום מחקר זה עשוי לעזור

כלכלה כחולה ותוכניות שימור
לאוקיינוסים חסרות התייחסות
לחברות ותרבויות אנושיות החיות
לחוף ים

 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
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תהליך קבלת ההחלטות על פיתוח
ושימור בים חייב לכלול את הממדים
האנושיים של החברות והתרבויות
החיות לחופיו
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 ושאין להתעלם מהגורם האנושי והתרבותי,למקבלי ההחלטות
.בכל החלטה שמתקבלת

,קהילת המחקר של מדעי החברה של הים עודנה קטנה מאוד
 על.והפרויקטים העוסקים במחקר בתחום זה עודם ספורים
מנת להפוך את הנושא לחלק בלתי נפרד מתהליכי שימור
 העשור הבא.עולמי-ופיתוח של ימים וחופים נדרש מאמץ כלל
,) הוכרז באו”ם כעשור מדעי הים לפיתוח ושימור2030–2021(
וזו יכולה להיות הזדמנות לעוסקים בתחום להתרחב ולהשפיע
על תהליכי שימור האוקיינוסים והימים גם בהיבט של התרבויות
.והחברות שהתפתחו לאורך החופים

 מתבצעים ברחבי העולם מחקרים בנושאים,בהתאם להנחה זאת
 בים הסאלישי שבגבול המערבי.חברתיים של הים-תרבותיים
בין קנדה לארצות הברית נערך מחקר שבו מנסים לבדוק את
.הממדים האנושיים בתהליך שיקום המערכת האקולוגית במקום
באנגליה הושקה רשת שיתופית למדעי החברה ותרומתם לניהול
 בארצות הברית קיימת תוכנית ייעודית לחקר.החופים והימים
 נתונים כלכליים, הכוללת סיפורי דייגים,הרכיב האנושי של דיג
 בקנה מידה. מחקרי תרבות וכלי ביצוע מנהליים,על אזורי מדגה
 קבוצות כמו המועצה הבינלאומית לחקר הימים או חקר,עולמי
אינטגרטיבי של הביוספרה הימית מנהלות מחקרים ושיתופי
 תרבותיים ועל ִמנהל,פעולה מחקריים על היבטים חברתיים
.באוקיינוסים והימים
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“עד עכשיו הייתי בטוח
שהאלמוגים הם צמחים”
סיור לימודי עם תלמידי מגמת ביולוגיה בשונית האלמוגים באילת
גיל דוידוביץ והתלמידים אמיר נוס ויאיר ברדע ,בית הספר התיכון “תורה ומדע בכפר” ,כפר סבא
לאורך חופה של העיר אילת מצויה שונית האלמוגים הצפונית
בעולם .מדובר בשונית היוצרת חגורה כמעט רציפה לקו החוף
במרחק מטרים בודדים ממנו .שונית האלמוגים היא סביבה
העשירה מאוד במגוון סוגי דגים ,אלמוגים וחסרי חוליות אחרים,
ונחשבת ל”יערות הגשם של הים” ,שכן מגוון המינים ליחידת
שטח הוא גדול ומשתווה למגוון המינים ליחידת שטח ביערות
הגשם ואף עוקף אותו .ביקור בשונית האלמוגים הוא הזדמנות
בלתי אמצעית לפגוש ולהכיר מקרוב יחסי גומלין בין אורגניזמים,
מגוון ביולוגי וחשיבותו ותהליכים במערכת אקולוגית.
בחודש אייר יצאתי עם תלמידיי במגמת הביולוגיה והביוטכנולוגיה
בבית הספר “תורה ומדע בכפר” שבכפר סבא לסיור לימודי
בשונית האלמוגים באילת .חזון בית הספר הוא שילוב בין
מקצועות הקודש לחול .בית הספר פועל להעלות את קרנה
של מגמת הביולוגיה ופתח בשנה שעברה מגמת ביוטכנולוגיה.
כל זאת כדי לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם המדע וליישומי
הידע המדעי בצורה חווייתית ומשמעותית .בהתאם לחזון בית
הספר הייתה מטרת הסיור לעורר עניין וסקרנות טבעית לחי
ולצומח בסביבה הימית .מטרה נוספת הייתה להעלות בקרב
התלמידים את המוטיבציה ביחס לתהליך הלמידה ולגבש אותם
כקבוצה .נוסף על כך ,הסיורים המתוכננים במכוני המחקר
והמפעלים עשויים ללמד את התלמידים על ההיבטים השונים
בחקר הסביבה הימית ועל יישום הידע לתועלת האדם והסביבה.
במהלך הסיור עברו התלמידים קורס צלילה מקצועי שהכשיר
אותם לצלילה עד לעומק  18מטר ,במועדון הצלילה “מנטה” של
רשת ישרוטל .בסיום הקורס הוסמכו התלמידים לדרגת צולל
כוכב אחד ,וקיבלו תעודה המעידה על סיום מוצלח של הקורס
ומאפשרת להם לצלול במגוון מועדני צלילה ברחבי העולם.
במהלך הקורס ערכו התלמידים עשר צלילות ,שתי צלילות מדי
יום .הלימודים התיאורטיים כללו ידע על התגובות הפיזיולוגיות
של הגוף ותפקודו בסביבה הימית; חישוב משך הזמן שמותר
לצולל לשהות בכל עומק בהתאם לתערובת הגזים שבמכל
הצלילה וחישוב החנקן שבגופו מצלילות קודמות .התלמידים
למדו איך להגיב למגוון סימפטומים במהלך הצלילה ולשלל
תופעות מעולם האמודאים ,כגון :מחלת הדיקומפרסיה ושיכרון
מעמקים.
הלימודים המעשיים התחילו בצלילה עם שנורקל ,על מנת
להרגיל את מערכת הנשימה לנשום מהפה ,מה שאיננו רגילים
לעשות בשגרה .התלמידים למדו על רכיבי הציוד ,כיצד להרכיב
ולתפעל אותם .חגורת משקולות ,וסת ,אוקטופוס ומד-עומק
ולחץ במכל הם רק חלק מהאביזרים שנדרשים לצוללנים.
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לאחר שהתלמידים שלטו בכל רכיבי הציוד ,הרכבתם ותפעולם
הם עברו תרגולים ב”מים בטוחים” בעומק שאינו עולה על שני
מטרים .בעומק זה הם תרגלו מציאת וסת (אביזר המתחבר לפה
ומזין אותו באוויר לנשימה) .מציאת הווסת תורגלה גם מאזור
הראש ,על ידי מישוש הצינורות המחוברים למכל אוויר (דרגה
ראשונה) ,וגם על ידי הצמדת יד ימין לרגל ימין ומשיכתה לאורך
המכל והצמדתה ליד שמאל ,במין מחיאת כף ,כאשר צינור הווסת
נקלע בין שתי הידיים .כמו כן תורגלו התרגילים הבאים :הורדה
והחזרה של המסכה ,תוך סילוק המים מתוכה ,הורדה והחזרה
של חגורת המשקולות ,ולבסוף גם הורדת מאזן הציפה והחזרתו
בתוך המים .תוך כדי תרגול הורדת חגורת המשקולות והחזרה
גיל ,אחד התלמידים ,מצא בשונית כוכב ים מהמין גרגירן מגושם
( .)Choriaster granulatusבתוך כך למדנו שכוכבי ים הם בעלי
עד עכשיו הייתי בטוח שהאלמוגים הם צמחים | 41

שמם של דגים אלה נובע מצורת פיהם הדומה למקור של תוכי
ומותאמת לגרידת אצות מהשונית .יש מינים של תוכינונים
האוכלים את השונית עצמה בעזרת פיותיהם דמויי המקור
הגדולים והמאסיביים ,המאפשרים להם לטחון את שלד האלמוג
ולהגיע לרקמת האלמוג ולאצות השיתופיות המצויות בתוכו.
בלילה נוהגים הדגים הללו ללון בנקיקים בשונית האלמוגים,
מוקפים בבלון הבנוי מהריר המונע מכרישים לאתר את ריחם.
בערב היום הראשון ,לאחר ארוחה דשנה ,פגשו התלמידים את
ד”ר עומר פולק לשיחה לתוך הלילה על שונית האלמוגים .עומר
הוא מורה לביולוגיה ימית בישיבה התיכונית צביה באילת .עומר
הסביר לנו שאלמוג הוא מושבה של פוליפים ,שהם בעלי חיים
העומדים בפני עצמם ומורכבים מגוף גלילי הנתון בתוך שלד
גירני .בחלק העליון של הגוף ממוקם הפה ,המשמש גם פי
הטבעת וסביבו בחנין זרועות ציד .מבנה זה מזכיר את מבנה גופה
של המדוזה ,ואכן שניהם נמנים עם מערכת הצורבנים )(Cnidaria
בעלי התאים הצורבים .אלא שבעוד המדוזה חיה בעמודת
המים כעצמאית ,הפוליפים של האלמוג מקובעים לשונית וחיים
במושבה .עומר דיבר איתנו גם על שונית תמר ,שונית מלאכותית
שהיה לו חלק בהקמתה .שונית תמר היא מבנה בטון שהושקע
ליד השונית הטבעית ,ומשך אליו דיירים רבים ,כולל מגוון רחב
של אלמוגים ולהקות דגים .מטרת השונית המלאכותית היא
להפחית את עומס הצוללנים על השוניות הטבעיות .צוללנים לא
מנוסים יכולים בטעות לשבור בסנפיריהם אלמוגים הגדלים על
השונית או להעלות חול החונק את האלמוגים .בימים הבאים,
לאחר שהתלמידים סיימו את שלב המים הבטוחים בקורס ,הם
תרגלו את מיומנות השחייה והאיזון בעמודת המים בשונית תמר
וכך נחסכו מהשונית הטבעית טעויות של מתחילים.
חיים שניזונים על ידי הוצאת הקיבה מגופם ,כך הם עוטפים את
השונית ומעכלים חומרים אורגניים ,ולפעמים גם את האלמוגים
עצמם ,מחוץ לגופם .כוכבי הים נמנים עם מערכת קווצי העור,
הכוללת גם נחשוני ים ,מלפפוני ים וחבצלות ים .כשהתלמידים
היו מספיק מתורגלים והרגישו בנוח עם הציוד ,הם עברו
לצלילות ב”מים פתוחים”.
ביום השלישי לצלילות הפתיע אותנו נחיל של מדוזות מהמין
אורליה כחולה ) (Aurelia auritaששטף את החוף עד לעומק הים.
למרות שמן ,היה להן צבע סגול בוהק .גוף המדוזה ,שיותר מ95-
אחוזים ממנו הם מים ,מורכב מסוכך שמתכווץ ומתרפה ובכך
מאפשר את תנועתה; פה המשמש גם פי טבעת שמסביבו בחנין
זרועות ציד המצוידות בתאים צורבים .1התאים הצורבים נפתחים
כתוצאה ממגע עם טרף או מתרחץ חסר מזל ושולחים צלצלים
עם רעלן .חלק מהתלמידים לא ראו בעין יפה את המדוזות ופחדו
לצלול ,אף שלמזלנו צריבת האורליה הכחולה כמעט שאינה
מורגשת בעור האדם .אחד התלמידים ,יאיר ,התלהב מהצבע
הסגול הבוהק של המדוזות ומהמפגש עם היצור המוזר .הביטחון
שלו במים עם המדוזות גרם לשאר התלמידים ללכת בעקבותיו.
מדוזות וכוכבי ים אינם בעלי החיים היחידים שפגשנו במהלך
הצלילות .דגי תוכי גדולים ( )Chlorurus sordidusבמגוון צבעי כחול
טורקיז נהגו להגיע ולצפות בנו מתרגלים על הקרקעית החולית.
הם גילו עניין רב בכל פעם שהתיישבנו על הקרקעית ופיזרנו
את החול בתקווה שתיחשף רכיכה או תולעת שהן חלק ממזונם.

בהתאם לחזון בית הספר הייתה
מטרת הסיור לעורר עניין וסקרנות
טבעית לחי ולצומח בסביבה הימית
בבוקר ,לפני הצלילות ,קיבלנו הזדמנות להיות בית הספר
הראשון שמפעל  NBTבאילת פותח בפניו את השערים .לריסה
מלצב ,הביולוגית של המפעל ,קידמה את פנינו בברכה .התברר
שהקדמנו להגיע ,והיא עדיין הייתה עסוקה במלאכת בדיקת
אחוזי ריכוז הבטא-קרוטן באצות .החווה מגדלת אצות מהמין
דונליאלה ( ,)Dunaliella sp.שמוצאן בבריכות מלחה מאזור סיני.
אצות אלו עמידות לתנאים של מליחות גבוהה ,הן מווסתות את
הלחץ האוסמוטי בגופן על ידי ייצור גליצרול המעלה את ריכוז
המומסים בתוך תאיהן .תכונה נוספת של האצה היא שכאשר
חושפים אותה לתנאי עקה באמצעות קרינה גבוהה ,היא מייצרת
בטא-קרוטן ,נוגד חמצון המשמש בתעשיית המזון והקוסמטיקה.
כפי ששמענו מלריסה ,נערכים ניסויים כדי ללמוד את סגולותיו
של הבטא-קרוטן בריפוי סרטן.
הביקור התחיל בבריכות מים רדודים ,שבהן קרינת השמש מגיעה
לאצות בעוצמה .נוסף על כך ,המים עוברים ערבול על ידי גלגל
מסתובב המאפשר לכל תאי האצה להיחשף לשמש בתדירות
גבוהה ,והדבר מאפשר גם תחלופה יעילה של גזים במים .בכל
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ביום השלישי לצלילות הפתיע אותנו
נחיל של מדוזות ששטף את החוף
עד לעומק הים
יום דוגמים אצות מהבריכה ,כדי לבדוק את אחוזי הבטא-קרוטן
שבתאיהן .אם האחוז תואם את הציפיות ,בריכה זאת מיועדת
לקצירה .בתהליך הקצירה האצות מופרדות מהמים ,מיובשות
בתנורים גדולים ונארזות כדי למנוע את חמצונן .התלמידים
נחשפו לשלבים השונים בתהליך ולבעיות אפשריות .התברר להם
שהדונליאלה נמצאת בתחתית שרשרת המזון ויש לה טורפים
רבים שלא פעם מתרבים בבריכות הגידול ומחסלים את היבול.
מי יודע ,אולי אחד התלמידים יחשוב על פתרון טכנולוגי לבעיה...
בבוקר אחר ביקרנו במכון לחקר ימים ואגמים ,אילת ,שהוא אחד
משלושה מכוני מחקר .השניים הנוספים הם המכון לחקר ימים
ואגמים בחיפה לגדות הים התיכון ומכון לחקר ימים ואגמים
בכנרת .הסניף שבו ביקרנו מתמקד במחקרים ובפיתוחים
טכנולוגיים בתחום החקלאות הימית .פגשנו את ד”ר איתן
סלומון ,חוקר במכון שסיפר לנו שגם הוא למד בעיר כפר סבא.
הוא סיפר על תקופתו כתלמיד ועל הדרך שעשה עד שהגיע
למחקר .איתן חוקר אצות רב-תאיות ,גנטיקה ופיזיולוגיה של
אצות וביוטכנולוגיה של אצות ,לרבות הפקת חומרי טבע וחומרי
גלם לתעשייה .פתחנו את הביקור בהרצאה על חקלאות ימית
וענפיה השונים ,ובהם גידול דגים לצורכי מאכל; גידול אצות
למאכל ,להפקת חומרים וכביו-פילטרים המשמשים לקליטת
מתכות וחומרי פסולת מהמים .לבסוף דיברנו על חסרי חוליות
המהווים מזון במגוון מדינות ,ובהם רכיכות ,סרטנים קצרי
בטן וארוכי בטן ומינים שונים של קיפודי ים .אחד המחקרים
המתבצעים כיום במכון הוא בתחום מערכות אקולוגיות סגורות
משולבות :גידול מינים שונים של אורגניזמים במערכת אחת ,כך
שפסולת של אורגניזם ממין אחד היא מזונו של אורגניזם ממין
אחר ,באופן המחקה את הדינמיקה בסביבה הטבעית.
בביקור במכון פגשנו את דגי הדקר הנקראים בשווקים לוקוס
( ,(Epinephelusשעד שלא נערכה תצפית עליהם בטבע לא
הצליחו להרבות אותם בשבי .התצפיות גילו שלפני ההפריה
מתקיים ריקוד בין הזכר לנקבה שבמהלכו הדגים שוחים יחד
לגובה מטר בעמודת המים .בהתאם לכך נבנו מכלים ייעודיים
לרביית ההורים ,העמוקים דיים לאפשר את הריקוד .הדגים
התרצו והתרבו במכלים .עתה עומדת בפני החוקרים בעיית
היותם של הדגים קניבלים; כאשר לרוות מסוימות גדולות יותר
מלרוות אחרות ,הן טורפות את חברותיהן .האתגר הוא לשלוט
ברמת הגדילה ,כך שכל הלרוות יגדלו באותו קצב.
דייר נוסף שפגשנו הוא חילזון מהמין ארגמון קהה קוצים
) .(Hexaplex trunculusחפירות אתרים ארכיאולוגיים העלו שצבעי
הארגמן והתכלת הופקו מקונכיותיו של חילזון זה בתקופות
קדומות .התלמידים למדו שעל מנת להפיק סט אחד של ציציות
בצבע תכלת דרושים ארבע מאות פרטים של הארגמון ,בעוד
שתוצאות ניסויים במכון הראו שמתטולה של כמה מאות ביצים
מגיעים לבגרות פריטים בודדים בלבד .גם ארגמונים הם קניבלים
והם נוהגים להצמיד את הרדולה (הפה של הרכיכה) לקונכייה
של פרטים אחרים ,להמס אותה ,לחדור מבעד לקונכייה ולאכול
את תוכנה.

בערב ,לאחר הצלילות ומנוחה קלה בחדרים ,פגשנו את פרופ’
ראובן יוסף ,שהגיע להסביר לנו על עבודות החקר שהוא מבצע
עם תלמידיו המקנות להם חמש יחידות נוספות בביולוגיה
בתעודת הבגרות .הוא הסביר על הדרישות ,הקשיים הצפויים
שעליהם למד לאורך השנים בקרב תלמידיו ,העניין הרב שלו ושל
תלמידיו בלמידה בדרכי החקר ועל היתרונות בצד החסרונות.
התלמידים שאלו שאלות רבות ,ועיינו במגוון העבודות שהוא
הביא להתרשמות .הפליא אותם שלא התוצאה היא החשובה,
אלא הדרך .ראובן סיפר לדוגמה על תלמידה שחקרה את תגובת
דגי קרב למגוון צורות מלאכותיות שאמורות לייצג דג קרב אחר,
ועל חוסר התגובה של הדגים .למרות היעדר התוצאות היא
קיבלה את מלוא הניקוד ,מאחר שהיטיבה להסביר את היעדר
התוצאות :כנראה דגי הקרב שבחנויות איבדו את התכונות
האגרסיביות שיש לדג בטבע .התלמידה הביעה את רצונה
לנסוע לתאילנד ולחקור את הדגים בטבע.
ביום הרביעי צללנו כמדי יום ולאחר מכן יצאנו לביקור במצפה
התת-ימי .האקווריומים של המצפה אפשרו לנו לצפות מקרוב
במגוון בעלי החיים הנמצאים בשונית ולא תמיד אפשר לפגוש
בים ,וללמוד עליהם .פגשנו את דג הנתחן הסגול (Zebrasoma
) xanthurumשזכה לשמו עקב קוץ המצוי בחיבור סנפיר השת
לגוף ,שנפתח בזמן שהדג מרגיש מאוים ומשמש לו לחיתוך;
את דגי הנצרן 2פיקאסון ים-סופי ) (Rhinecanthus assasiעל שם
הצייר המפורסם ,שנוצרים את גופם בלילה על ידי שני קוצים
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בחלק העליון ובחלק התחתון של הגוף ,ולא מאפשרים לטורפים שלושה סנטימטרים .התמנונים נחשבים לרכיכות אינטליגנטיות
לשלוף אותם מהנקיק שבו הם מסתתרים; ואת דגי השושנון ,הפותרות בעיות מורכבות שחוקרים הציגו להם במעבדה.
החיים בסימביוזה עם שושנת הים .בעוד דגי השושנון נולדים לדוגמה ,תמנון מסוגל להבריג פקק של בקבוק ולהגיע אל סרטן
עבורכם כתבות העוסקות במגוון רב של נושאים
רחב ורב
לקיץ ,אך
הוא נושא
ים
להיות הדג
נושא להם
לנקבותגםבהינתן
נפלאמינם
והופכים את
זכרים
בחרנו בתוכו.
ממדים .הנמצא
(Pseudanthias
פזיות
בשושנה,
הדומיננטי
ימיים והתנהגות למידה של תמנונים ודיונונים ,וכלה במערכות
)squamipinnisמיצורים
ים-סוף המופקות
בתרופות
החל
בביולוגיה ימית,
נולדות נקבות ,ורק אם הזכר השליט של הלהקה נטרף ,או אם התלמידים נהנו מאוד מהחוויה ,ואלה כמה מהתבטאויותיהם
מספר עם תלמידיו על התהליכים
למידה
כסביבת
אקולוגיות ייחודיות ובזיהום הים .מורה שהתנסה
באילת:
הלימודי
היםהסיור
בסביבתבתום
הלהקה גדלה יתר על המידה ,נקבה דומיננטית הופכת לזכר.
והחוויות שעברו.
רבייה בשונית היא נושא מעניין ומורכב .עומר ,אחד התלמידים ,אמיר“ :למדתי המון על עולם הביולוגי שמתחת למים ועל
ההיריון.
את
נושא
הזכר
הים
סוסוני
שאצל
התלהב מהעובדה
המערכת המורכבת והמעניינת .התנסיתי בדברים חדשים
נשמרות
הן
ושם
הזכר
אצל
דגירה
בכיס
הביצים מוטלות
מהנה,
קריאה
בפעם הראשונה בחיי ויצא לי להכיר בצורה טובה יותר את
כשנשאל
ומושלמים.
קטנים
ים
סוסוני
להשרצת
ומתפתחות עד
חבריי והמורה”; יאיר“ :תדמיינו לעצמכם שאתם לוקחים נשימה
התשובה
לעתיד
זוגתו
בת
במקום
להיריון
להיכנס
אם יהיה מוכן
עמוקה ,הנשימה הזאת גורמת לך לעוף מעלה .זה לא חלום
מוחלט!
הייתה לא
זאת המציאות מתחת למים ,אתה יכול לעלות ולרדת רק בעזרת

שלום לכולכם,

גילת בריל

עורכת העלון

את היום האחרון באילת סיימנו בצלילה העמוקה ביותר,
לעומק  18מטר .פגשנו מגוון דיירים שכבר היו מוכרים לנו.
את הצלילה סיימנו בתחנת בטיחות בעומק חמישה מטרים,
שם ,ממש רגע לפני היציאה מהמים ,נח לו תמנון שהתחבא
מתחת לסלע .תמנונים הם רכיכות שאיבדו את הקונכייה שלהם
גילת
עורכת :ד"ר
ברילהיחיד שנותר בגופם נמצא בפיהם ,ועוזר
הגרמי
החלק
לגמרי.
הסרטנים שהם עיקר מזונם .תמנון
של
גופם
את
לפצח
להם
ייעוץ אקדמי :פרופ' ענת ירדן
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עיצוב גראפי :זיו אריאלי

הנשימה שלך .בפעם הראשונה בחיי שיצא לי לראות את העולם
שמתחת למים ,עיר שלמה שוקקת חיים ושמה שונית האלמוגים.
מצאתי לעצמי תחום עניין חדש ואני רק מחכה לצלילה הבאה”.
ניתאי סיפר על חווית הלמידה“ :נהניתי מאוד ללמוד על
האלמוגים .עד עכשיו הייתי בטוח שהאלמוגים הם צמחים
ועכשיו הסתבר לי שמדובר בבעלי חיים עם שלד וזרועות ציד.
זאת הייתה חווית לימוד אחרת ,ללמוד על אלמוגים בכיתה ואז
ללכת לצפות ולראות אותם בטבע”.
איתמר הטיב לסכם את מה שכולם חשבו“ :הייתה חוויה מטורפת
ברמות”.
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אברהם לימד אותנו אקולוגיה ,פיזיולוגיה ועוד מגוון קורסים;
הוציא אותנו לסיורים בטבע שבהם למדנו להכיר בעלי חיים
ולאהוב אותם .קשה היה להישאר אדיש לאישיותו ,לטוב ליבו
ולידיעותיו הרבות .אברהם היה סובלני ואכפתי כלפי כל אחד
ואחד מאיתנו ,נטול כל גינוני כבוד .למרות שהחזיק באותה
העת במשרת הדיקן באוניברסיטת חיפה ,ביקש שנקרא לו
רק אברמ’לה וחס ושלום שלא נקרא לו פרופסור .כתבה זאת
מוקדשת לזכרו.
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