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 ישראלית למדעי הימיםהעמותה ה
  58-041-6600מס עמותה 

 

THE ISRAELI ASSOCIATION FOR 
AQUATIC SCIENCES 

  
  

  ,הימים מדעילאל חברי העמותה הישראלית 
  

  ,שלום רב
  
  

 17 -שנערך ב כנס החמישי של העמותהשל התמצאו את תקצירי ההרצאות והכרזות  בחוברת זו  

תודתנו להנהלת בית הספר למדעי הים ולמכללת .  מכמורת ,בית הספר למדעי היםבקמפוס  2008למרץ 

, מרצים –כנס העמותה משמש מפגש מדעי של חוקרי הימים בישראל . רופין על האירוח והתמיכה בכנס

העבודות   .להציג את עבודותיהם ולדון בהן לכולםובו ניתנת אפשרות  –תלמידים וחובבי ים מכל הארץ 

, גיאולוגיה, מטאורולוגיה, פיסיקה: ימיה של ארץ ישראלב תחומי של ר במחקרהמוצגות בכנס עוסקות 

חברי ועד העמותה השקיעו מרץ   .ים המלח וים כנרת, ים סוף, ביולוגיה וארכיאולוגיה של ים תיכון, כימיה

על פי מספר , ואכן.  ולהפיץ ברבים את המידע לגביו, אטרקטיבי ואפקטיבי, ועמל רב כדי לארגן כנס מגוון

  .שהגיעו בתגובה לקול הקורא נראה שהמאמץ השתלם, )60-כ(צירים הגבוה התק

 .www.israelaquatic.org.ilשכתובתו , לקראת הכנס הוקם אתר אינטרנט חדש של העמותה

, בנושאי הים לימודים מלגותתמצאו בו גם לוח מודעות לפרסום משרות שמתפנות ו, מלבד מידע לגבי הכנס

, קישורים לאתרים רלוונטייים, את חוברות התקצירים של כל כנסי העמותה ופרסומים אחרים להורדה

גלריית  תמונות של ארבעת , לוח מודעות לסטודנטים, קטלוג אינפורמטיבי של חוקרי הימים בישראל

מידע שרצוי שיופיע , ל הצעות לשיפורנשמח לקב. באתר זה שתשתמשואני מקווה . ועודהימים של ישראל 

  .לטובת הקהילה כולהבו ובכך לתרום להתפתחותו 

  

לשם כך הונהגו  .העמותה שמה דגש על עידוד סטודנטים לתארים מתקדמים בתחום חקר הימים

אחד משבעת חברי ועד   .שפתוחות לתלמידי מחקר בלבד תחרויות הכרזה המצטיינת והמאמר המצטיין

אתר העמותה הוקם מתוך מחשבה רבה לתת מענה לצרכיהם של תלמידי .  ג הסטודנטיםהעמותה הוא נצי

  . מחקר

  

  .בשם ועד העמותה אני מודה לכם על השתתפותכם בכנס החמישי  

  

  , בברכה

  

  

  תמר זהרי' דר

  נשיאת העמותה
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 העמותה הישראלית למדעי הימים
  58-041-6600מס עמותה 

 

THE ISRAELI ASSOCIATION FOR 
AQUATIC SCIENCES 

  
  הכנס החמישי של תכנית

  העמותה הישראלית למדעי הימים
  2008במרץ  17יום שני , מכמורת, בית הספר למדעי הים והסביבה הימית

  כיבוד קל, התכנסות  9:30  – 9:00

  ס למדעי הים"דיקן ביה, אדם פרידמן' נשיאת מכללת רופין  ופרופ, שוש ארד' ברכת פרופ  9:45  – 9:30

  אהרון קפלן : ר"יו',  ושב אמ  
  ?מעשה קסמים – בכנרתפרידיניום מופע הכתמיות של  - אסף סוקניק :הרצאת אורח  10:15 – 9:45

מה הם הגורמים המעצבים : דחיקה תחרותית או מורכבות מבנית - הודי בניהו, מתי הלפרין  10:35 – 10:15
 יםאת בחירת בית הגידול בדגי שונית ממשפחת השוניתי

השפעת דגים צמחוניים על אוכלוסיית האצות בריף הכורכר במזרח  - מנחם גורן, כפיר גייר 10:55  – 10:35
  הים התיכון

  השפעת קרינת השמש על מחזור הברזל במפרץ אילת - יעלה שקד 11:15  – 10:55

  הפסקת קפה 11:35  – 11:15
  יקבע : ר"יו', מושב ב   

11:35 – 11:55  

  

11:55 –  12:15 

דפוסי תזונה בפגיות –? לאכול או לא לאכול - אלדו שמש ויוסי  לויה, רותי ים, עדה אלמרו
  אלמוגים

השפעת הסביבה לעומת שליטה מרכזית בקביעת סימטריית המושבה  - אמציה גנין, טלי מס
     Pocillopora verrucosaשל האלמוג

  יל בלה גל: ר"יו -פ "מושב הצגת כרזות בע 13:15  – 12:15
  הפסקת צהרים וביקור בכרזות 14:30  – 13:15

הענקת פרסים למאמרים מצטיינים וכרזות  , נציגים לוועד העמותה 3בחירת   :אסיפה כללית 15:15  – 14:30
  מצטיינות

 יוסי מרט : ר"יו',  גמושב   

  ת הפיסיקההבנת התנהגויות שחייה של דולפינים באמצעו - דני וייס :הרצאת אורח 15:45 – 15:15

  הפסקת קפה 16:05 – 15:45

16:05 –  16:25  

  

תהליכי ערבוב  -  אברהם-אייל חפץ וצבי בן, מרינה לוי, אובידיו'פרנצסקו ד, יואב להן
ניתוח : והשפעתם על דפוסי פיזור של פיטופלנקטון בצפון מזרח האוקיינוס האטלנטי

  יאני מבוסס על נתוני לווין'לגראנג

 יוסי יחיאלי וברק חרות, פיטר סוורזנסקי, ביל בארנט, רועי זאבי, ישי ויינשטיין, ה שלםיהוד 16:45 – 16:25
  חוף הכרמל, דפוסי שפיעה של מי תהום אל הים במפרץ דור –

16:45 – 17:05   

  

הערכת ספיקות ערוצי נחלים באזורים לקוסטריים  - טל סבוראיויונתן לרון , דינה וכטמן
   באמצעים של חישה מרחוק

 נשיאת העמותה, תמר זהרי –דברי סיכום  17:10 – 17:05
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  רשימת תקצירים 
  של המחבר הראשון לועזישל שם המשפחה הלפי סדר אלף בית  

  
  

 1.דפוסי תזונה בפגיות אלמוגים - ?  לאכול או לא לאכול
  יוסי לויה ,אלדו שמש ,רות ים ,עדה אלאמרו

 
2.On-line catalog of Lake Kinneret phytoplankton 
Alla Alster  and Tamar Zohary  

 
3. Surface Circulation at the Eastern Mediterranean: Observations and Finite Size Lyapunov 
Exponents  Analysis of Satellite Derived Currents.  
Yael Amitai , Yoav Lehahn , Eyal Heifetz and Francesco d'Ovidio  

 
4. A Wind-Induced Thermohaline Circulation Hysteresis and Millennial Variability Regimes 
Yosef Ashkenazy and Eli Tziperman  

 
5.The carbon system and dating fresh and saline groundwater in the Dead Sea area 
Naama Avramove, Orit Sivan, Boaz Lazar, Omer Levenberg, Yoseph Yechieli   

 
6."Modern enslavement" in phytoplankton communities? 
Yehonatan Bar-Yosef and Aaron Kaplan 

  
  7.?האם זה עובד  -י ניקוז "הגנת חוף ע
  אנצו פרנזיני  ,סרנה פרי  ,דן באומן

  
8. Open water convection in the  Gulf of Eilat 
Eliyahu Biton and Hezi Gildor  

 
9. Pulsating density currents in the northern Gulf of Eilat 
Eliyahu Biton, Hezi Gildor and Jacob Silverman 

 
10.Vegetarians are shallow: declining herbivore pressure with depth 
Eran Brokovich, Shai Einbinder, Inbal Ayalon, Nitzan Segev, Yonathan Shaked, Amatzia 
Genin, Salit Kark, Moshe Kiflawi  

 
11. A comparison of progressive vector diagrams and Lagrangian trajectories based on high 
frequency radar current measurements in the Gulf of Eilat 
Daniel F. Carlson, Hezi Gildor 

 
12.Factors Enhancing Dinobryon Growth in the Eshkol Freshwater Reservoir, Israel 
Carmel Nava, Aviad Tsila, Chen Yona and Tel-Or Elisha. 

 
13. Physiological Adjustments to Depth- Dependent Changes in Light Quantity and Quality 
of the Red Sea Coral Stylophora pistillata and Its Symbiotic Zooxanthellae 
Itay Cohen, Zvy Dubinsky 
 
14. Molluscan ecological trends across a human-impact organic load gradient along the 
southern Mediterranean shore 
Yael Edelman-Furstenberg 
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15. Changes in the photosynthetic reaction center ii results in non-photochemical fluorescence 
quenching in the diatom Phaeodactylum tricornutum. 
Doron Eisenstadt, Itzhak Ohad, Nir Keren and Aaron Kaplan  
 
16. Debarya sp., a new invasive species in Lake Kinneret 
Shai Gabai, Tamar Zohary and Zvy dubinsky 

 
  17. ית האצות בריף הכורכר במזרח היום התיכוןהשפעת דגים צמחוניים על אוכלוסי

 מנחם גורן, כפיר גייר
 
18. Matching empirical equations to Lake Kinneret data using genetic algorithms 
Yael Gilboa, Eran Friedler and Gideon Gal 

 
  19. אנרגיה גרעינית לקידום השלום ולשיקום הסביבה

  צבי איילראובן רונן ו, אשר גתי
 

 20. מדוע אין מהגרים לספסיים בין  –מיגוון מיני הדגים בבית הגידול הסלעי הרדוד בחופי הים התיכון של ישראל 
       ?המינים צמודי המצע

אבי ברנס ואריק דיאמנט, שירי אקשטיין, ריף- רותי מוטרו, דניאל גולני  

  
21. Use of foraminifera to determine the impact of mariculture on the benthic environment in 
the Gulf of Aqaba, Red Sea 
Beverly Goodman, Philip Nemoy and Dror Angel 

 
22. Acclimation from photoautotrophic to photomixotrophic growth – How does it work?   
Maya Haimovich, Shira Kahlon, Yukako Hihara, Judy Lieman-Hurwitz, Aaron Kaplan 

 
 23. גורמי מחלה בחקלאות הימית הישראלית

  ואריק דיאמנט, לו קולורני'אנג, גילעד הייניש 
 
24.Competitive Displacement vs. Habitat Structure: What Shapes the Changes in 
Microhabitat Recognition by Damselfish? 
Mati Halperin and Yehuda Benayahu 

 
25. The biological role of secondary metabolites in the toxic microcystis population 
Moshe Harel, Daniela Schatz, Shmuel Carmeli, Assaf Sukenik, Aaron Kaplan  
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 דפוסי תזונה בפגיות אלמוגים -?  לאכול או לא לאכול
  

  1יוסי לויה 3אלדו שמש 3רות ים 1,2עדה אלאמרו

  

 69978תל אביב , אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החיים, ה לזואולוגיההמחלק – 1
yossiLo@tauex.tau.ac.il; alamarua@post.tau.ac.il 

  88103אילת  469. ד.ת, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת -2
רחובות , מכון וויצמן למדע, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה -3

Ruth.Yam@weizmann.ac.il; aldo.shemesh@weizmann.ac.il  
  

ים שוניות אלמוגים ברחבי העולם נתונות להרס מאסיבי כתוצאה מהפרעות במהלך העשורים האחרונ
הצלחת תהליכי גיוס של שלבים . טבעיות כגון סערות וארועי שפל קיצוני וכן הפרעות מעשה ידי אדם

לרוולים מהפלנקטון לשונית הבנטית חיוניים להמשך קיומה של אחת מהאקוסיסטמות העשירות 
הינם בעלי , כגון דפוסי התזונה של שלבים צעירים אלו, תהליכים לרוולים. הארץוהמגוונות ביותר על כדור 

מטרת המחקר הנוכחי היתה . השפעה מכרעת על הצלחת הגיוס וכן על התפוצה הגאוגרפית של מינים
לאפיין את דפוסי התזונה של פגיות אלמוגים וכן לבדוק האם ישנו קשר בין אופן התזונה ובין אסטרטגיית 

המחקר הנוכחי הינו הראשון לחקור את את הביולוגיה . התפוצה והשיוך הסיסטמטי של המין, הרבייה
שיטה הנפוצה בשימוש במחקרי דיאטה , הלרוולית של פגיות אלמוגים על ידי שימוש באיזוטופים יציבים

ה של המין במהלך עונת הרביי, Stylophora pistillataפגיות נאספו ממושבות בוגרות מהמין . ומארגי מזון
כמו כן נדגמו ענפים ממושבות האם על מנת . במפרץ אילת) 'מ 20-ו 2(משני עומקים שונים  2007בשנת 

נערכו ניסויי האכלה עם . לבדוק האם יש קשר בין ההרכב האיזוטופי של אלמוג האם לבין הפגיות שלו
על ) וכן חומר אורגני מומס בקטריופלנקטון, זואופלנקטון, אצות חד תאיות(מגוון מקורות מזון ידועים 

הניסויים נערכו במקביל בתנאי אור . מנת לבחון האם הפגיות ניזונות וכן אם קיימת העדפה למזון כלשהו
וחושך על מנת לנטרל את היכולת הפוטוסינתטית של האצות השיתופיות ואת הטרנסלוקציה של מוטמעים 

בות האם עברו אנליזה הקובעת את ההרכב היחסי כל הדגימות הן של הפגיות והן של מוש. מהאצות לפגיות
שליליים יותר  δ13Cכי לפגיות ערכי , נמצא. C/Nויחס  δ15Nחנקן , δ13Cשל האיזוטופים היציבים פחמן 
מיחס זה ברקמת האלמוג  2הגדול פי  C/Nכמו כן נמצא כי לפגיות יחס . בהשוואה לרקמת אלמוג האם

צים בפרקציונציה במהלך ההתפתחות האמבריולוגית של פגיות מקורם של הבדלים אלו אינו נעו. הבוגר
ליפידים המשמשים לציפה וכחומרי תשמורת בעוד  70%-הפגיות מורכבות מכ. אלו אלא בהרכב יחסי שונה

שלילי  δ13Cידועים כבעלי הרכב , ליפידים. החלק היחסי של הליפידים באלמוג הבוגר נמוך משמעותית
פגיות שגודלו שבועיים בתנאי תאורה שמרו על ערך איזוטופי  ועל . מימותיותר בהשוואה לחלבונים ופח

דבר המצביע על מעבר מוטמעים מהאצות , דומה לפגיות שזה עתה שוחררו ממושבות האם C/Nיחס 
פגיות שגודלו שבועיים בחושך פירקו את מאגרי הליפידים שלהן מה שהתבטא , לעומתן. השיתופיות לפגית

נמצא קשר ברור בין החתימה האיזוטופית של , בנוסף. C/Nם יותר ובירידה ביחס חיוביי δ13Cבערכי 
שליליים יותר  δ13Cאלמוג האם לבין הפגיות שלו כך שמושבות אלמוגים עמוקות שמתאפיינות בערכי 
מניסויי ההאכלה . שיחררו פגיות בעלות ערכים שליליים בהשוואה לפגיות ששוחררו ממושבות רדודות

ות שלפגיות פתח פה הן אינן ניזונות באופן אקטיבי ותזונתן עד למעבר לשלב הפוליפ הראשוני נמצא כי למר
תוצאות אלו מדגישות את . מתבססת על מוטמעים מהאצות השיתופיות ועל פירוק מאגרי הליפידים שלהן

שיצליחו חשיבות המצב הפיזיולוגי של מושבות אלמוגים בוגרות על מנת שיוכלו לייצר פגיות ויאביליות 
 .לעבור מטמורפוזה מוצלחת ולהתיישב בשונית
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On-line catalog of Lake Kinneret phytoplankton 
Alla Alster  and Tamar Zohary 

Israel Oceanographic and Limnological Research Ltd, Kinneret Limnological 
Laboratory. alster@ocean.org.il, tamarz@ocean.org.il 

 
Knowledge of the taxonomic identity of species is at the basis of most ecological 

studies, hence the need for user-friendly taxonomic guides. Lake Kinneret, Israel’s only 
freshwater lake, supplies 50% of the country’s drinking water.  Studies of Lake Kinneret 
phytoplankton taxonomy began in the early 1940s by Rayss and continued intensively during 
the next ~20 years, culminating in 1965 in the booklet ‘The plankton algae of Lake Tiberias’ 
by Kimor and Pollingher. Then, the research emphasis shifted from taxonomy to ecological 
investigations, this booklet remained the sole document describing the diversity of Kinneret 
phytoplankton and the major tool for its algal taxonomy. The aim of the current project is the 
development of a modern species identification tool for the Kinneret phytoplankton, in the 
form of an internet-based pictorial catalogue. The catalogue assembles high quality diagnostic 
photographs of the phytoplankton species occurring in the lake together with taxonomic and 
ecological information on each species, originating from the >40 years of continued 
monitoring of the lake’s phytoplankton.  Fresh phytoplankton from Lake Kinneret collected 
with a 20 μm mesh net was observed and photographed using Olympus BX50 Microscope 
equipped with differential interference contrast and dark field optics and PixeLink PL A662 
digital camera. The algae were identified using the taxonomic literature and internet 
resources. The photographs were processed with Photoshop Elements to their final cut. The 
image collection was deposited in a website developed by the European Community funded 
Plankton*Net project.  The expanding catalogue of Lake Kinneret algae, viewable at: 
http://plankton.ocean.org.il/  now includes 145 photographs.  The more important species 
are represented by several photographs each, documenting their different life stages their 
appearance from different angles, and other aspects of taxonomic interest.  Each picture is 
accompanied by taxonomic and ecological description.  We foresee expanding our species 
collection both in depth, to include more information about species that are already 
documented, and in breadth, to include additional microorganisms from Lake Kinneret (like 
zooplankton and fungi) and from other water bodies in Israel.  Funding for this project was 
provided by the North American Friends of IOLR. 
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The circulation in the Eastern Mediterranean Basin is a complex system that consists of basin-
scale, sub-basin-scale and mesoscale structures. These circulation patterns are not well 
documented and their driving mechanisms are still under debate. For example, where one 
approach supports the existence of a Mid Mediterranean Jet (MMJ), a recently introduced 
research, shows an along slope and counterclockwise current. Another example in the 
uncertainty concerning the nature of the mesoscale eddies and their relationship to the sub 
basin circulation. 
 The aim of this research is to provide an observational evidences to the surface 
circulation patterns in order to gain a better understanding of the regional circulation.  This is 
done by creating a geostrophic velocity field calculated from satellite derived sea surface 
height and applying the Finite-Size Lyapunov Exponent (FSLE) analysis technique on the 
those geostrophic currents. As shown in recent studies, the computation of FSLE provides a 
powerful tool for studying the transport properties of oceanic currents, especially at the 
mesoscale. 
            The satellite data is obtained from the Aviso project. It has a spatial resolution of 1/80 
(12 km) and a temporal resolution of 7 days. The data is processed by DUACS (Data 
Unification and Altimeter Combination System), that is part of the CNES multi mission 
ground segment (SSALTO), from all altimeter missions: Jason-1,T/P, ENVISAT, GFO, 
ERS1/2 and  GEOSAT. 
 Our analysis covers a period of 12 years, from 1995 to 2007 .Preliminary results show 
a distinctive stationary current at the middle of the Ionian basin, probably what previously 
referred to as the  MMJ. It also reveals a rather stationary along-slope current, mainly at the 
southern part of the basin. At the mesoscale the circulation is characterized by both inter-
annual and seasonal variability in the location and intensity of several cyclonic and anti-
cyclonic eddies. However, a striking observation feature is the presence of several stationary 
eddies which have a strong persistence signature, even when averaged over the whole dataset 
of 12 years.  
           Future work will include further examination of the observational seasonal and inter-
annual variability, as well as, detailed analysis of the mesoscale and sub-mesoscale 
circulation. These variability patterns will be examined with respect to changes in the 
atmospheric forcing, by using atmospheric reanalysis data.  
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The multiple equilibria of the thermohaline circulation (THC: used here in the sense of the 
meridional overturning circulation) as function of the surface freshwater flux has been studied 
intensively following a Stommel paper from 1961. It is shown here that multistability and 
hysteresis of the THC also exist when the wind stress amplitude is varied as a control 
parameter. Both the Massachusetts Institute of Technology ocean general circulation model 
(MITgcm) and a simple three-box model are used to study and explain different dynamical 
regimes of the THC and THC variability as a function of the wind stress amplitude. Starting 
with active winds and a thermally dominant thermohaline circulation state, the wind stress 
amplitude is slowly reduced to zero over a time period of ~40 000 yr (40 kyr) and then 
increased again to its initial value over another ~40 kyr. It is found that during the decreasing 
wind stress phase, the THC remains thermally dominant until very low wind stress amplitude 
at which pronounced Dansgaard–Oeschger-like THC relaxation oscillations are initiated. 
However, while the wind stress amplitude is increased, these relaxation oscillations are 
present up to significantly larger wind stress amplitude. The results of this study thus suggest 
that under the same wind stress amplitude, the THC can be either in a stable thermally 
dominant state or in a pronounced relaxation oscillations state. The simple box model analysis 
suggests that the observed hysteresis is due to the combination of the Stommel hysteresis and 
the Winton and Sarachik “deep decoupling” oscillations. 
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Groundwater in the Dead Sea (DS) area has several sources: rain water in the 

Judean Mountains, DS water and ancient groundwater brines. The drastic decrease 
in the DS water level in recent years has shifted the fresh-saline groundwater 
interface and caused changes in the dynamics of these sources. The purpose of this 
research is to quantify the dynamics of fresh and saline groundwaters in this system 
by dating these waters. This is performed by using the chemical and the isotopic 
composition of the groundwater along a transect of its flow. Groundwater has been 
sampled along a transect from Hebron mountains through Arugot Wadi to the DS for 
dating using the radioisotopes of tritium (3H) and carbon (14C) in the dissolved 
inorganic carbon (14CDIC). 14CDIC dating requires full understanding of the carbonate 
system (DIC, δ13C, alkalinity), which is therefore part of this study. 
  Our preliminary results indicate on two major end members and a minor third 
one in this area: fresh water and Dead Sea water (DSW) and En Qedem brine 
respectively. The fresh groundwater in Hebron mountains is characterized by δ13C 
value of (~-7)‰, DIC of 50mg·L-1 and alkalinity of 4-5 mmol·L-1 . These values are 
changed along the groundwater flow. The ionic strength in Arugot spring and the 
boreholes in the alluvial fan of the Arugot wadi is higher, δ13C value is the same and 
DIC and alkalinity is lower.  Mass balance calculations imply that the main process 
occurs on the fresh groundwater flow is precipitation of CaCO3, and therefore this is 
the main process affects 14C values (around 50 pmc). Presence of 3H (1.2-4.9 TU) in 
the fresh water indicate that young water is involved.  

The brine in the vicinity of the DS shore is characterized by similar salinity as 
the DS, but totally different carbon values: lower alkalinity, lower DIC, lower 14C and 
lighter δ13C. These values indicate that the carbon source is not simply the DS brine. 
The relatively light δ13C and the presence of sulfides in some of the brine samples 
imply on anaerobic organic matter oxidation by sulfate,  and perhaps 
methanogenesis activity. These processes affect 14C values (10-40pmc) by 
contributing "old" or "dead" 14C to the groundwater. 
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"Modern Enslavement" in phytoplankton communities? 
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It is widely accepted that nutrient availability is an important factor affecting the development 
of cyanobacterial blooms. It was proposed that the massive bloom of the toxic 
cyanobacterium Aphanizomenon ovalisporum during the summer-fall of 1994 in Lake 
Kinneret was driven by nutrient availability. A large rise in the Alkaline Phosphatase (AP) 
activity in the lake waters during the bloom was interpreted to reflect Pi limitation of the 
Aphanizomenon population. We shall present data showing that this is, in fact, not the case. In 
the green algae Chlamydomonas reinhardtii, a significant rise in the production of 
extracellular AP was observed when the cells were exposed to spent media from A. 
ovalisporum. We are examining the mechanisms involved. This data suggested that A. 
ovalisporum may "recruit" its neighbors and induce secretion of AP by other organisms in the 
phytoplankton consortia. Since  A. ovalisporum possesses an efficient Pi scavenging system, 
is it possible that it can successfully utilize the Pi evolved and thereby outcompete other 
organisms?  
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Open water convection in the  Gulf of Eilat 
 

Eliyahu Biton* and Hezi Gildor  
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Convection is a complex process involving air-sea interaction and spanning a 
wide range of spatial and temporal scales. Deep convection is mainly observed in 
the North Atlantic and in preferred locations in other marginal, anti-estuarine 
enclosed basins, where the thermohaline forcing component determines the 
circulation. In marginal seas such as the Gulf of Eilat, convective processes 
determine the deep and intermediate water properties. Although convection is 
extremely important for climate and ocean biota, because of the difficulties 
involved in observing and modeling it, our understanding of convection is far 
from  being complete. One difficulty arises because convection usually occurs in 
high latitudes during winter, when it is hard to conduct observations, especially 
continuous ones. It is suggested that there are certain recurring features and 
conditions that predispose a region to deep convection and that are common to all 
sites of deep convection. Thus, although convection in the Gulf of Eilat is not of 
global importance (as convection in the Labrador sea is, for example), 
understanding gained from this research might be relevant for understanding 
convective processes in the ocean in general.  
In this study we are investigating the convection processes at the Gulf of Eialt, 
using the results of a high resolution climatological model of the Gulf, forced by 
monthly mean heat and salt fluxes. Key questions  we study are: (i) What is the 
time scale of convection in the Gulf of Eilat? How fast does the mixed layer 
deepen to the bottom? How many days does the active mixing phase last? (ii) 
What is the pattern of circulation induced by the convection? What role does 
convection in the northern side plays in mixing via upwelling at the southern part 
of the basin?  
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Pulsating density currents in the northern Gulf of Eilat 
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Deep water in the Gulf of Eilat forms insitu during the winter. Surface cooling and 
evaporation causes water to sink, which mixes nutrient rich deep water from the depths up to 
the surface, and enhances new production. This process probably also augments the 
thermohaline circulation of the Gulf, which transports relatively warm and fresh water from 
the Red Sea northward through the Tiran Strait at a greater rate during the winter while the 
colder and saltier (denser) Gulf water is transported back to the Red Sea. In general, sinking 
of dense water from the surface occurs both in the open water via convection and along the 
continental shelf through formation of density currents. In the Gulf of Eilat the relative 
contribution of these two processes to vertical mixing of the water column and the 
thermohaline circulation is not well known. The study of deep water formation along the 
coast of the Gulf of Eilat is particularly intriguing because of its steep slope similar to those 
found beyond the continental shelves of the great ocean margins. Additionally, the unique 
conditions of salinity (40.7 psu) and temperature (20°C) causes density to respond strongly to 
changes in temperature, where a change of 0.5°C results in a density difference of 0.13 kg·m-

3, three times more than the change in density for 0.5°C difference at a temperature of 1°C 
and salinity of 35 psu. The primary aim of this study is to observe and quantify the flux of 
water from the coast into the deep reservoir of the northern Gulf of Eilat. In this study we use 
the results of a very high resolution, non-hydrostatic model of the Gulf, forced by daily heat 
and salt fluxes in conjunction with recent observations of density currents from the North 
Beach region of the Gulf made during the winter of 2007. 
The head of the Gulf of Eilat is characterized by a rectangular coastline, with a steep 
continental shelf along its eastern and western shores (~0.2−0.4 m/m) and a more moderate 
slope (~0.1 m/m) along the northern coast. During the night, maximal buoyancy loss from the 
surface (cooling and evaporation) leads to the formation of denser water over the shallow 
shelf relative to the adjacent deeper open water. The dense water then cascades down-slope, 
where entrainment process increases its current flux and dilutes it with the less dense ambient 
water until it eventually reaches its natural buoyant level. Our measurements and model 
results suggest that these daily pulsating plumes are a common occurrence throughout the 
winter. The model results, which are in good agreement with observations, fill the gaps 
between observations and enable us to estimate the fluxes related to them. According to the 
model most of the density current signal originates in the North Beach during the early 
morning hours before sunrise. The dense plume is channeled into two canyons that descend 
from the North Beach. Six hours after it forms, the dense plume veers westward in response to 
the Coriolis force and converges on the western side of the gulf at a depth of 300−400 m. At 
this depth the dense current continues to flow southward isobathically as a narrow stream in 
almost perfect quasi-geostrophic balance. The model shows that fluxes associated with these 
density currents are as high as 0.03 Sv, which is comparable with the measured average 
exchange flux through the Strait of Tiran.  
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העבודה בוצעה . כאמצעי להגנת החוףבעזרת משאבות ניקוז הלהעריך את יעילות היא מטרת המחקר      

כיסו הצילומים . במשך שנהביום שלוש פעמים  מוצולמנוקז וחוף בקרה החוף הקטע . ברביירה האיטלקית

על בסיס  מיפוי יומי של קו המים, חישוב נפחי סדימנטיםו כללהנתונים . גם את קטע המים  הרדודים

כמו כן נותחו גובה הגלים השעתי במים   DGPS.פרופילים בעזרת  של מדידות חוזרות ו הצילומים

גם על פענוח  הרציונל היה לשים דגש. הלחץ הברומטרי וגובה מיפלס הים, עמוקים במשך כל שנת המחקר

כהסבר אפשרי , יומיים-כפי שהתגלתה בצילומים היום, בחוף הרדוד הדינמיקה של מערכת השרטונות

  . לשינויים בחוף

מ לעומת חוף  1.1וקו המים התקדם   2מ- חול ל 3מ 0.28 -מישטח החוף המנוקז התמלא לאחר שנה ב     

הבדלים אלה בנפח סדימנט . מטר1.2 -סוג בוקו המים נ  2מ -ל 3מ 0.03 -הבקרה בו קטנה כמות החול ב

בקטע המנוקז ובחוף בקרה זוהו ארועים סימולטניים של . ובמיקום קו המים הנם בלתי משמעותיים

י תנועת שרטונות והצמדותם אל החוף בתקופות "ע. א:  אותם ניתן להסביר, ימים 1-7הרחבת החוף למשך 

מימצאים אלה . ם נמוך והחשפות קטעי חוף רדודיםכתוצאה מארועי מיפלס י.ב. של אקלים גלים שקט

  . אינם מצביעים על תרומת הניקוז למילוי והרחבת החוף

החוף המנוקז : כדי לשפר את הרזולוציה של בדיקת יעילות הנקוז נותחו גם פרטי המורפולוגיה החופית    

, תלול, איזור שטף צר,  berm crestכמו , הראה באופן עקבי מאפינים מורפולוגיים המעידים על מילוי

בעל רצועת שטף רחבה ללא , השטוח, בניגוד לקטע הבקרה הגדוע  cusps,לעתים עם מצוקון וחוסר 

  .למרות סימני המילוי בקטע החוף המנוקז לא נצפתה בו הרחבה משמעותית.מאפיני מילוי

  ת סערו"מבדיקת הנתונים המפורטים של אקלים הגלים עולה שארועים חוזרים של     

הפריעו במהלך השנה את רציפות תקופות השקט החיוניות למילוי  HS= 1-2mעם גובה גל של  " קטנות

ולכן לא , הניקוז לא היה מסוגל כנראה לבלום את ההשפעה הארוזיבית של ארועים אלה. והרחבת החוף

יקציות קיימות אינד: מחקרים קודמים  הצביעו על הסבר אחר . את תקופות השקט" להאריך"הצליח 

חולות חופיים רבים . ממ 1.5שהמוליכות ההידראלית בסדימנט החופי משמעותית רק מגודל חול גס של 

החוף הנחקר הוא בעל חול עדין ולכן ייתכן שהניקוז לא יכול היה לתרום לשיפור .בעולם עדינים יותר

  .המוליכות ההידראולית

  
  

Bowman, D., Ferri , S.,  Pranzini, E. 2007. Efficacy of beach dewatering - Alassio, Italy. 
Coastal Engineering, 54, 791-800.  
 
Turner, I.L., Leatherman, S.P., 1997. Beach dewatering as a “soft” engineering solution to 
coastal erosion—a history and critical review. J. Coast. Res. 13, 1050–1063.   
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Coral reef herbivore fishes play an important role in mediating competition between fast 
growing benthic algae and relatively slow-growing corals. Herbivore abundance and 
composition may be affected by primary production levels which will decline with decreasing 
light levels along the depth gradient. Herbivory studies, even those related to depth gradients, 
have traditionally concentrated on shallow coral reefs. Hence, the importance of herbivory in 
deep coral reefs (> 30 m) remains largely unexplored. This study aims to examine herbivore 
assemblage-structure and potential pressure on turf and macro-algae down to a depth of 65 
meters. The study combines visual census of fish assemblages; field measurements of turf 
algae growth rate; and in-situ evaluations of herbivore pressure using caged vs. exposed 
settlement plates and bioassays. Deep diving was accomplished using closed circuit 
rebreathers with TRIMIX as breathing gas. The number of herbivore species dropped 
threefold between 5 m and 65 m; along with a decrease in their abundance and algal growth 
rate. At 65 m most individuals sampled where large roaming Scarids. The rate of macro-algae 
consumption was 2.25 gr dry algae/hour at one meter depth and dropped exponentially to 
almost zero at 65 m. This pattern correlated with fish abundance and biomass. The percent of 
turf algae consumed increased from 30% in one meter to 60% in 10 m then declined to near 
zero in 50 m. The lower herbivory pressure in the deep reef suggests that the role of fishes in 
maintaining suitable algal-free substrate for coral recruitment is less significant than in 
shallow reefs. Whether or not algae can out-compete corals at these depths due to 
eutrophication and whether herbivorous fish can mitigate an increase in algal growth remains 
to be examined. 
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A comparison of progressive vector diagrams and Lagrangian trajectories 
based on high frequency radar current measurements in the Gulf of Eilat 
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Weizmann Institute of Science, Dept. of Environmental Science 
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The progressive vector diagram (PVD) has long been used to estimate Lagrangian particle 
displacement using Eulerian measurements in instances where adequate spatial coverage of 
currents is lacking. In most cases, current measurements are obtained at one location by a 
current meter and the path of a hypothetical water parcel is estimated by averaging the 
currents over a given time interval and then computing the displacement of the water parcel 
over the averaging interval. These computations are quite simple and can provide insight into 
the fate of plankton, nutrients, pollutants, etc. However, after a certain time the water parcel is 
displaced far enough from the location of the current meter that the observed current is no 
longer representative of the flow at the location of the water parcel.  
 
The time scale over which a PVD remains an accurate representation of the Lagrangian flow 
field has not been determined. This time scale is estimated using high frequency (HF) radar 
measurements of surface currents in the Gulf of Eilat. We compute Lagrangian trajectories of 
“virtual” particles using the observed currents, and compare them to the PVDs computed from 
the current measured at the point of release. The separation between two paths is calculated at 
each time interval to estimate the time scale over which a PVD remains a useful Langrangian 
approximation.   
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Dinobryon, a Chrysophyte micro-alga, is a dominant species in the phytoplankton 

population of the Eshkol reservoir water in Israel since 1994. A gradual increase in its 
concentration is commonly seen between spring and autumn. The alga is considered responsible 
for the formation of geosmin and 2-Methylisoborneol (MIB) which are well known compounds 
causing odor problems of surface water reservoirs, used for drinking water supply throughout 
the world. This led us to conduct a chemical and biological survey, aiming to identify factors 
that might be involved in the Dinobryon growth enhancement process. Proliferation of other 
types of contaminating micro-algae interfered with the analysis of the role of nutritional 
elements such as phosphorus, manganese and iron on the Dinobryon growth under controlled 
conditions. Therefore, natural mono-algal culture isolate of Dinobryon, named Dinobryon 
N225, was carefully isolated, using the competitive advantage of the Dinobryon in growing 
under limited phosphorus supply. Our results show that temperature was the dominant factor 
affecting the growth of the Dinobryon isolate. A close correlation was found between rising 
water temperature and summer bloom of Dinobryon in the Eshkol reservoir. Additional 
important factors are phosphorus, iron and manganese concentration in the water. These factors 
compiled seem likely to provide the explanation to the Dinobryon burst related to spring and 
summer conditions. 
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Extreme nature phenomenon derives from climate transformation is likely to put coral reefs in 
danger. Sea level rise may bury reefs under limited irradiance conditions, while ground movement 
may lift those reefs and introduce them to the hazards of intensified irradiance and UV in shallow 
water. 
This study predicts the survival chances and photosynthetic behavior of corals which were exposed 
to a new light regime as a result of changing depth.  
The red sea coral Stylophora pistillata taken from shallow (3m) and deep (30m) went through 
successful gradual acclimation to the reciprocal depths, despite tenfold difference is irradiance 
levels and a thousand fold differences in UV levels. 
Deep and shallow S. pistillata showed similar strategies of acclimation, both modified some 
properties while maintaining others which are unique at the original depth. 
Concentration of chlorophyll per cm2 was found to be the main photosynthetic parameter changing 
in the course of acclimation. Overshoot of cells division in deep or degradation in shallow was 
observed, whereas the original concentration of chlorophyll per cell was maintained in the new 
niche. 
Changes in metabolism, respiration and photosynthesis were measured using oxygen electrodes and 
mass spectroscopy, since the integrated response to light intensity was affected overwhelmingly by 
its impact on respiration, hence the transferal stress mostly affected the animal host. The diel cycle 
of quantum yield, measured by Pulse Amplitude Modulator, revealed a limited ability of the 
zooxanthellae to adjust to light in both depths. This is probably due to differences in photosynthetic 
characteristics of the shallow and deep clades of the algal symbionts.  
Growth rates measured by buoyant weight were found to positively correlate with actual irradiance 
levels more than with the origin of the coral. However stress of acclimation affected negatively 
these rates. 
Surviving and functioning of S .pistillata at changing depths seems possible as a result of the 
kinetics of acclimation of both host and symbiont, even though the transferal does cause 
considerable stress.  
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Molluscan ecological trends across a human-impact organic load 
gradient along the Southern Mediterranean shore 

 
Yael Edelman-Furstenberg 

Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., Jerusalem 95501, yael@gsi.gov.il 

 
Man-induced changes in the Israeli Mediterranean shore had a strong ecological imprint on 
the biota. This is especially true for the area of Palmahim, in the vicinity of the treated 
sewage sludge outlet. Macrobenthic invertebrates such as shelled mollusks are known to be 
sensitive indicators of seafloor oxygen levels, water energy and sediment mass properties. 
Investigating the death assemblage record of these organisms should capture the composition 
and community structure of the living community better than a short-term or single 
biological census due to the summing of seasonal and annual variations, and thus provide a 
more complete environmental picture. 
 
A sub-sampling of box core sediment samples from an along-shore transect that crosses the 
treated sewage sludge area but also includes areas farther away from (station AS1) and 
peripheral (station PL29) to the main impact area were examined. Molluscan death 
assemblages from summer (07.03) and winter (01.04) from three stations were analyzed and 
species richness, evenness, relative and total abundance were calculated. Macrofaunal results 
from the area of the sewage outlet (station PL3-07.03) show that species richness and number 
of specimens per gram sediment are considerably lower than those from the peripheral 
stations PL29 and AS1. Unexpectedly, there is a considerable difference in species richness 
and total abundance per gram sediment between summer and winter in death assemblages 
from the treated sewage outlet station (PL3), similar to that seen in the live benthic 
foraminifera data. This may point to extremely high sedimentation rates for this station on 
the one hand and extremely strong impact of the sewage on the fauna on the other hand. 
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Changes in the photosynthetic reaction center II results in non-
photochemical fluorescence quenching in the diatom Phaeodactylum 

tricornutum. 
 

Doron Eisenstadt1, Itzhak Ohad2, Nir Keren1 and Aaron Kaplan1  
 

Departments of 1Plant and Environmental Sciences and 2Biological Chemistry, The Hebrew 
University of Jerusalem, Jerusalem, 91014, Israel. E-mail: aaronka@vms.huji.ac.il 

 
 Diatoms are an important group of primary producers in the aquatic environment. They are 
able to adapt to fast changes in the light intensity by various mechanisms including a fast rise in 
non-photochemical quenching (NPQ). The NPQ has been attributed to the xanthophyll cycle 
(XC) following activation of diadinoxanthin de-epoxidase by the acidification of the thylakoid 
lumen. To examine whether fluorescence quenching depends on the ΔpH generated by the 
photosynthetic electron transport, we arrested the latter by DCMU. This treatment hardly 
affected the NPQ or XC, even when methylviologen was present. Dissipation of the ΔpH by 
2,4-Dinitrophenol inhibited the XC but did not alter NPQ. Similar results, i.e. inhibition of the 
XC but normal fluorescence quenching were observed when the experiments were performed at 
3oC.  Measurements of thermoluminescence showed that high light treatment caused a marked 
decline in the signals obtained due to recombination of QA

- and QB
- with the primary donor. 

The light treatment also diminished the QA oxidation signals. The analysis of the data suggested 
that changes in PSII core center due to exposure to high light conditions plays an important part 
in the acclimation to the high light treatment. 
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Debarya sp., a new invasive species in Lake Kinneret 

 
Shai Gabai1, Tamar Zohary2 and Zvy dubinsky1 
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2. Kinneret Limnologcial Laboratory, Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. 

PO Box 447 Migdal 14950, ISRAEL. tamarz@ocean.org.il 
 

The genus Debarya was first described by Wittrock in 1872 (Brook & Johnson 2002) and was 
classified later on as part of the order Zygnematales and family Zygnemataceae, based of its 
morphology. Like other Zygnematales, cells of the Debarya filament are symmetrical about 
their longitudinal axis. Individual cells are cylindrical, 40-120 μm long, and 4.5-5 μm in 
diameter, with volume of 900-1800 μm3. The chloroplasts fill only the central part of the cell. 
The filament usually consists of 5-6 cells, but 40 celled strings have also been found. The 
objectives of this study were to characterize, describe and identify the Kinneret Debarya, 
understand the conditions leading to its proliferation, and investigate whether it produces any 
chemical of interest. For that end, algae were examined microscopically, its growth rates 
under different light regimes, with and without stirring were determined, and the effects of 
temperature on growth were also studied. In the set of experiments every treatment was 
conducted in triplicate, in 250 ml flasks in liquid SCM medium, under continuous 
illumination supplied by cool white fluorescent lamps at 60 µE m-1s-1. Every day a 10 ml 
sample was taken from each flask for chlorophyll extraction and cell counts and fluorescence 
determination.  Experiments were continued for 1-2 weeks, and terminated as growth rate was 
no longer exponential.  Changes over time in chlorophyll concentration of Debarya cultures 
grown under 3 different light intensities  (HL- high light, 67 µEm-1s-1; ML- Medium Light, 22 
µEm-1s-1; LL – Low Light, 3 µEm-1s-1) without stirring, were compared to those with stirring.  
Over the first week, without stirring growth rates were similar for all light intensities, but in 
the second week growth was maximal under the LL treatment. With stirring, again there was 
no visible difference in the chlorophyll dynamics between the different light intensities in the 
first week, but in the middle of the second week the amount of Chl a in the HL treatment was 
considerably lower then at the LL treatment. In all flasks with stirring, we observed extensive 
adhesion of the algae to the flask walls, a phenomenon not found in the unstirred flasks.  It 
was always the end of a filament that stuck to the glass, the rest of the filament was carried by 
the current caused by the stirring. The algae also adhered to the bottom of a sedimentation 
chamber. The cells broke away from the walls by a strong swirl of this flask. Under the 
microscope we saw threads of unknown composition that bind the filaments to the glass. We 
measured the growth rate at different temperatures in order to estimate the optimal growth 
temperature for Debarya sp. The highest temperature measured in Lake Kinneret during the 
year is ±32o C, and that is the reason for choosing 32o C as the highest incubation 
temperature. The average growth rates increased with temperature up to 29o C, followed by a 
decline at 32oC. That result surprised us because Debarya sp. bloomed in the spring of 2005 
when average water temperature was ±25o C, and we expected that the highest growth rate 
will be at that point. Therefore, we assume that something else is limiting Debarya growth 
rate during the summer.  

Brook, A.J., L.R. Johnson. 2002. The Freshwater Algal Flora of the British Isles. An 
identification guide to freshwater and terrestrial algae. Cambridge: Cambridge University 
press. pp. 479-593. 
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  האצות בריף הכורכר במזרח היום התיכון תהשפעת דגים צמחוניים על אוכלוסיי

 
 2מנחם גורן, 1כפיר גייר

 kfirgaye@post.tau.ac.il, 69978תל אביב , אוניברסיטת תל אביב, המחלקה לזואולוגיה2,1
  
  

השונים מאוד מאלו ) לחות ונוטריינטים', כגון טמפ(האגן המזרחי של הים התיכון מתאפיין בתנאים פיסיקאליים 
כך שמשרעת , בחופי הלבנט מגיעים תנאים פיסיקאליים אלו לידי קיצוניות. השוררים באגן המערבי של הים התיכון

תנאים פיסיקאליים . הטמפרטורה והמליחות השוררים באזור זה דומים לתנאים בימים הטרופיים ולים האדום בפרט
המוכרים בים ילידים מיני דגים  600 - מתוך כ. בחופי הלבנט ם חברות הדגיאלו הינם בעלי השפעה מכרעת על 

רוב המינים הים תיכוניים הינם ממוצא אטלנטי ממוזג . ילידים מינים 350-קיימים רק כ באזור הלבנט, התיכון
אחד המאפיינים של ימים קרים וממוזגים הינו מיעוט מיני דגים צמחוניים אובליגטוריים . ומיעוטם הינו אנדמי

)Herbivorous .(בים התיכון  סלפית זהובת הפסים  .הצמחוניים העיקריים באקוסיסטמות אלו הינם חסרי חוליות
)Sarpa salpa ( הינו מין הדג הצמחוני אובלגטורי היחידי)קיימים גם מיני דגים נוספים שהינם אוכלי ). מין מקומי
  ). SPARIDAE(וסיים הניזונים גם מאצות ונמנים בעיקר משפחת הספר) Omnivorous(כל
 

מיני דגים שהתנחלו באגן הלבנט חלקם אף  70-כ עברו מים סוף לים תיכון 1864 -מאז פתיחת תעלת סואץ  ב 
הלבנט הינם  ןאוכלוסיות גדולות באג ביססוששניים מהדגים המהגרים . נמצאים במרכזו ובמערבו של הים התיכון

משפחת ( )Siganus rivulatus(והסיכן המשויש ) Siganus luridus(הסיכן ההודי : דגים צמחוניים אובליגטוריים
של מים רדודים החיים בקרבה לשונית , שני המינים הללו הינם מינים להקתיים). SIGANIDAE - הסיכניים 

)Reef associated( כיום מהווים הסיכנים אחוז ניכר מהביומסה  .מסוגלים להיזון ממגוון רחב של אצות בנטיותו
הצלחת הסיכנים לאורך חופי הלבנט הרדודים . ל הדגים בבית הגידול הסלעי הרדוד לאורך חופי ישראלהכללית ש

- אך השפעת הסיכנים על המערכת האקולוגית המזרח ים, נחקרה בעבר והוצעו מספר סיבות אפשריות לקיומה
  . תיכונית ועל אוכלוסיית האצות בפרט טרם נחקרה

  
. השפעה של הדגים הצמחוניים על אוכלוסיית האצות בריף הכורכר הסלעימטרת המחקר הנוכחי הינה בדיקת ה

ההשפעה הכללית של הדגים הצמחוניים על . 1: השפעת הדגים על אוכלוסיית האצות נבדקה ממספר היבטים שונים
. האצות  שלוקסציה תהליך הס עלרעיה סלקטיבית של הדגים השפעת . 2. הביומסה הכללית של אוכלוסיית האצות

  . ניסיון להעריך את ההשפעות העקיפות של הרעיה על אוכלוסיית חסרי החוליות הבנטוניים. 3
  

 Exclusion(חודשים המבוסס על מניעת רעייה  11לשם בדיקת שאלות אלו בוצע ניסוי שטח שנמשך 
experiment .(י מניעת הרעייה נעשתה על ידי שימוש בכלובים לשם יצירת שטחים מוגנים והשוואתם לשטח

 800-הנמצא מול חוף מכמורת במרחק של כ) רכס כורכר טבוע(הניסוי מוקם בריף כורכרי . ביקורת טבעיים בריף
הריף מאופיין באזורים בעלי מורכבות משתנה . מטרים 13-ל 6העומקים באתר הניסוי נעים בין . מטרים מהחוף

  ). מורכבות נמוכה(ומישוריים ) מורכבות גבוהה(המכיל אזורים מחורצים 
 

הכלובים הוצמדו למצע על ידי חיבורם ). מ"ס45x45x25במידות של (כלובים  25עם תחילת הניסוי חוברו לריף 
של הריף ) כיוון הים(מטר במפנה המערבי  1±10הכלובים מוקמו בעומק של . לברגים שנקדחו למצע הכורכר

שטחי . מטרים רבועים 30x60שטח של פיזור הכלובים בוצע על פני . מטר ביניהם 3ונקבעו במרחק מינמלי של 
במשך כל התקופה בוצעה . מטרים 3 -הביקורת נקבעו כשטחי ריף טבעי והיו מרוחקים מאזור הכלובים לפחות ב
במשך תקופת הניסוי בוצעו דיגומים . אחזקה שוטפת של מערך הניסוי שכללה ניקיון והחלפת כלובים בעת הצורך

 4- כלובים המהווים שטחים מוגנים ו 4בכל דיגום נדגמו . דיגומים 4הכל  סך, חודשים 3עד   2.5תקופתיים כל 
  .שטחי ביקורת טבעיים

 
  ". Air lift"על ידי משאבת , הדיגומים בוצעו על ידי שאיבה של החומר הביוטי והאביוטי אל תוך שקי דיגום

סוי של האצות על ידי בטרם החל הדיגום בוצע צילום של השטח על מנת לבצע הערכת אחוז הכי, בנוסף לכך
בסיום כל דיגום הועברו הדגימות למעבדה ובוצעה הפרדה של הדגימה ). CPCe by NCRI(שימוש בתוכנת 

לצורך ביקורת . כל מרכיב נשקל שקילה לחה ונשמר להגדרה). חסרי חוליות וסדימנט, אצות(למרכיביה השונים 
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מדידת ההבדלים בעוצמות תאורה בין תוך הכלוב . 1: תבוצעו מספר ביקורו, )cage artifacts(על השפעות הכלוב 
השפעת אזור הניסוי . 3. מדידת ההבדל היחסי בעוצמת הזרם בין תוך הכלוב לשטח הביקורת. 2. ושטח הביקורת

  . על חברת הדגים בסביבתו
  

יומסה הב. מתוצאות הניסוי ניתן ללמוד כי לדגים הצמחוניים באזורנו ישנה השפעה מכרעת על חברת האצות
נמצא כי לדגים ישנה השפעה על . הכללית של האצות בשטחי הביקורת נמצאה נמוכה בהשוואה לשטחים המוגנים

בשטחים המוגנים נמצא מגוון מינים גבוהה מזה שנמצא . 1: הסוקסציה של חברת האצות במספר היבטים שונים
מיני האצות השולטים בשטחים : הנמצאה השפעה על מבנה החברה מבחינת צורות הגדיל. 2. בשטחי הביקורת

, שאינן גירניות) fleshy erect algae" (זקוף ובשרני"או ) shrubby algae" (שיחי"המוגנים הינם מטיפוס גדילה 
שטחי הביקורת הטבעיים התאפיינו בעיקר באצות מטיפוס גדילה פילמנטי . הידועות כמזון מועדף על ידי הדגים

)filamentous algae ( ומרפד)encrusting algae ( וברובן היו אצות בעלות תאלוס גירני הנחשבות כמזון פחות
כמן כן ניתן ללמוד מניסוי זה כי עוצמת הרעייה על האצות בריף הינה גבוהה מאוד . מועדף לדגים הצמחוניים

" הריףניקוי "רעייה אינטנסיבית זו יוצרת מצב של . אך חזקה במיוחד בעונת האביב והקיץ, במהלך כל השנה
מצב זה של . שאינן נאכלות, חברת האצות בריף נשלטת על ידי אצות גירניות ופילמנטיות, על כן. מאצות אכילות

  . ניקוי הריף מאצות אכילות על ידי דגים מוכר מאזורים טרופיים אך איננו מוכר במערב הים התיכון
 

גבוהה יותר ובעלת מגוון רב יותר מאשר חברת חסרי החוליות שהתפתחה בשטחים המוגנים נמצאה כבעלת ביומסה 
לתוצאה זו יש להתייחס בזהירות מאחר שמבנה הניסוי מאפשר הגנה מפני טריפה גם לחסרי . בשטחי הביקורת

עם זאת נראה כי קיים קשר חיובי בין התפתחותה של חברת אצות מורכבת שהינה בעלת ביומסה ומגוון . החוליות
  .ה בביומסה ובמגוון של חברת חסרי החוליות הניידיםילילבין הע, גדולים בשטחים המוגנים

    
שהינם ברובם , המסקנה העיקרית העולה מעבודה זו מראה לראשונה כי לדגים הצמחוניים במזרח הים התיכון

בנוסף . ליטורל הרדוד-ישנה השפעה מכרעת על המערכת האקולוגית באזור האינפרה, מהגרים לספסיאנים
ת מניסוי זה יתכנו גם השפעות עקיפות רבות היכולות להתבטא בין היתר בשינויים במארג לתוצאות הישירות העולו

המורכבים מאזורי אצות נרחבים וכן עלייה , אובדן בתי גידול של חסרי חוליות ניידים ודגים צעירים, המזון החופי
 . מאצות שהינו נוח להתיישבותם של חסרי חוליות ישיבים" נקי"בזמינותו של מצע 
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Introduction  
Lake ecosystems can differ greatly over a wide range of biological, chemical and 
morphometric attributes (Hakanson and Peters, 1995). Despite the large differences between 
the various attributes structural and functional similarities exist between lake ecosystems. 
Furthermore, common attributes can be found over a wide range of lake ecosystems. 
Hakanson at el. (2005), for example, found a close relationship between Secchi depth and 
total suspended solids (TSS) for 23 lakes. Lind (1986) examined the relationship between 
Secchi depth and algal biomass as measured by chlorophyll and turbidity and despite the large 
variation in algal population across the four lakes examined, he found strong relationship 
between these variables. LaPerriere and Edmundson (2000) found, as was expected, strong 
relationship between light attenuation and Secchi depth. The relationships between the above 
attributes were examined across a large number of lakes, however all from temperate regions 
of the world. While lakes can vary across a climatic region (i.e. temperate) and may include 
ecosystems ranging from oligotrophic to eutrophic and low altitude to alpine lakes a number 
of characteristics do vary across climatic zones such as body size which may be a result of the 
temperature gradient between regions (Hakanson and Peters, 1995). In this study, we examine 
whether the relationships between a number of characteristic variables (TSS, turbidity, Secchi 
depth, light attenuation, and chlorophyll) examined for temperate lakes are consistent with the 
relationships found in Mediterranean lakes such as Lake Kinneret. Using Matlab, we applied 
genetic algorithm (GA) in order to fit the relationships to the Lake Kinneret data. 
 
Methods 
Genetic Algorithms is a computerized technique modeled after the process of natural 
selection. It can be used to find near optimal solutions to highly non-linear optimization 
problems (Man at el., 2001). It has become a widely used technique for solving a number of 
hydrological and water resources problems (Dong, 2007). The algorithm takes an initial 
population of random possible solutions and determines which of these possible solutions are 
the strongest of the population using a fitness function. These individuals are “bred” and 
produce offspring.  After a crossover is performed, mutation takes place by randomly 
changing the new offspring. The offspring are again evaluated to distinguish strong from 
weak. In each successive generation, new parents are selected and offspring are produced. 
This process continues until the process converges on an acceptably strong solution (Fig. 1). 
Stopping criteria was defined as the condition in which the cumulative change in the fitness 
function value is less than the function tolerance (10-6). The maximum number of generations 
performed was 100 generations. 

The data used were data collected as part of the on-going Lake Kinneret monitoring 
program conducted by the staff of the Kinneret Limnological Laboratory. Data were taken 
from the Lake Kinneret database and included the years 2001-2004 and the following 
variables: TSS, chlorophyll, light attenuation, Secchi depth and turbidity. Only data collected 
from a depth of 1 m were used. 
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Results and Discussion  
We first examined the published relationship between TSS concentration and Secchi depth 
(Hakanson et al. 2005). Using the original equation led to a weak relationship between the 
two variables measured in Lake Kinneret (r2 =0.34). Calibration of the equation by GA 
generated noticeably better results (r2= 0.57, Fig. 2). The results from the original equation 
and the calibrated one were compared statistically (t-test) to the measured results. There was 
no significant difference between the lake data and the values estimated based on GA 
determined relationship (p=0.738, n=78). The estimated values based on the original 
published relationship (Hakanson et al. 2005) were however, significantly different from the 
Lake Kinneret data (p=0.0018, α=0.05, n=78). The same tendency was found by estimating 
turbidity values as a function of light attenuation and chlorophyll. Turbidity values were 
initially estimated based on the relationships provided by Lind (1986) and LaPerriere & 
Edmundson (2000). Using the original equations yielded no correlation, with r2 values 
approaching a value of 0. Once the equation was calibrated using the GA method the 
correlation between predicted and measured  turbidity values for Lake Kinneret greatly 
improved (r2= 0.55, Fig. 3).  The use of published relationships between lake ecosystems 
variables based on temperate lakes in order to estimate conditions in Mediterranean lakes 
such as Lake Kinneret is possible. The use of such relationships however, can lead to 
erroneous results that greatly deviate from observed values (Table 1). The application of the 
GA method to calibrate these, often non-linear, relationships provide a means for improving 
the accuracy of the equations.  
 
 
  
 
   
 

 
 

Figure 1: Genetic Algorithm Flowchart 
 
 
 

 
Figure 2: A comparison between TSS concentration, model and measured. 

TSS GA- the calibrated model, TSS Hakanson- the original equation  
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Figure 3: A comparison between observed Turbidity values and estimates based on a published 

equation Turbidity GA- the calibrated model 
 
 

Table 1: r2 of the original equation and the GA calibrated equation one at different depths (depth 
of 1 m).  

Source Equation r2 values 
GA original 

Hakanson et al. 
(2005) 

Original: TSS=10[0.993-1.123·log(Secchi)] 
 

Calibrated: TSS=10[1.265-1.534·log(Secchi)] 

0.57 
p=0.738 

n=78 

0.33 
p=0.002 

n=78 
Lind (1986)  

 LaPerriere & 
Edmundson (2000) 

Original: Tur= exp[4.9-2.81·(Kd-0.03)-1+0.0096·(Chl)] 
 
Calibrated:  Tur= exp[1.4-0.45·(Kd+0.27)-1+0.0026·(Chl)] 

0.55 
p=0.638 

n=83 

NA 
p=0.009 

n=83 
NA - not available. No relationship was found. Tur=turbidity; Kd= light attenuation; Chl=chlorophyll  
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  אנרגיה גרעינית לקידום השלום ולשיקום הסביבה
 

  3וצבי אייל 2ראובן רונן, 1אשר גתי
. 30875, 74מושב מגדים , י "בחח ימית-של המעבדה הביולוגית, לשעבר, מנהלה) יועץ מדעי(ר גתי "ד. 1

asher_gitay@walla.co.il 
 reuvenr@iec.co.il.  31000, 10ד "חיפה ת, י"חח, אגף  הייצור, בקרה טכנית' הוא מנהל מחרונן ' אינג. 2

  eyalz@iec.co.il. 31000, 10ד "חיפה ת, י"אייל הוא סגן מנהל אגף התכנון בחח' אינג. 3
  

 גם, אולם. באנרגיה הגרעינית רנוביל אסור להמעיט בפוטנציאל ההרס הטמון'נגאסקי וצ, לאחר הירושימה
ושאינה פולטת , אין להתעלם מהתועלת הגלובלית שהיא עשויה להביא באספקת אנרגיה שהיא זולה יחסית

כ "עדיפה על כל תח, )ר"תג(כוח גרעינית -תחנת, מההיבט הסביבתי. CO2)(לאטמוספרה גזי חממה 
ולב לרבות כאלה הפועלות במחזור מש, )מזוט או בגז טבעי, סולר, המופעלת בפחם(קונבנציונאלית 

. במיוחד שמסתמן כיום פתרון שיוכל לתת מענה סביבתי גם לבעיית הפסולת הרדיואקטיבית). ם"מחז(
ר צף היא זולה "עלות הקמת תג, אולם. ט"מליון דולר למגוו 3- כ גרעינית מוערכת ב"עלות הקמתה של תח

ערות החורף או גם אם מוסיפים לתחשיב את מחיר הקמתו של שובר גלים מנותק שיגן עליה בס -בהרבה 
הקירור מהווה מרכיב -ר צף אינו מושפע מרעידות אדמה השכיחות באזורנו וזמינות מי"תג. מגלי צונאמי

אשר בהמשכו ) מול שפך נחל אכזיב(מצפון לנהרייה , בחופי ישראל קיים אתר אחד. חשוב בעלויות התפעול
  ).1' איור מס(בכל חודשי השנה , C˚14  ועה שלבק' קירור בטמפ- מיממנו ניתן לשאוב , מימי- קניון תת

באמצעות הזרמה מחודשת של מים מתוקים בערוץ הירדן הועלתה , המלח-אפשרות שיקומו של ים
, זאת. )Murakami, M.1995(יורק -ם בניו"מוראקאמי מאוניברסיטת האו' י פרופ"כפרויקט בינלאומי ע

לבחון  מ מציעים"הח. כוח-מצעות תחנותים בא- מסגרתו יותפלו מישב, תיכוני-כמסד לפרויקט שלום מזרח
ים ושתהייה בבעלות משותפת עם -להתפלת מי, בעיקר, שתיועד גרעינית כ"חת קמתה שלהאת אפשרות 

שהיא כמות המים החסרה במערכת , שנה/ק"מיליון מ 1380ט מסוגלת להתפיל "מגוו 2300כ של "תח .ירדן
)Naff and Matson 1984 .(ואף , גמת התחנה שרוסיה בונה עבור אינדונזיהמוצע להשתמש במתקן צף דו

  ). 14.6.06-ב BBC-כפי שדווח ב(עומדת לבנות לעצמה 

מהמים  15%-כ.  כ גרעינית תביא לפיתוח תעשיית האזור ולקידום הידע הטכנולוגי בארץ"הקמת ת
טו אם וכאשר יחלי -אשר יצטרכו לממן את עלותם , המותפלים ניתן יהיה להקצות ללבנון ולסוריה

המים הנותרים יוזרמו למערכת המוביל הארצי בנקודה אופטימאלית בצפון הארץ . להצטרף לפרויקט
בכך יתאפשר להפסיק . באמצעות המערכת הקיימת, ומשם דרומה, )נטופה- בקעת בית -" אשכול"מאגר (

השאיבה במערכת .  שאן-בית -ואף להזרים מים למערכת הירדן בציר עמקי יזרעאל , את השאיבה מהכנרת
  . ברמת ארבל, בזמנו, בטבחה אפשר יהיה להשתמש לפרויקט אגירה שאובה שתוכנן

פעלו , כ גרעינית"ונסון הבטיח לספק לישראל ת'ב לינדון ג"לאחר שממשלו של נשיא ארה, 70-בשנות ה
אלה נועדו לקדם את הקמת התחנה החדשה באתר . מחלקות גרעיניות 2) י"חח(בחברת החשמל הישראלית 

מאחר ורעידות אדמה שכיחות . ורק בשבטה נמצא אתר הולם, אך אתר זה נפסל מסיבות טקטוניות, ניםניצ
הקירור שלה מקנה לה יתרון על כל - שזמינות מי, כ גרעינית צפה"להקים ת, כאמור, למדי באזורנו מוצע

את שיקום ובכך יאפשרו , ודרכו למרכז הארץ" מוביל הארצי"המים המותפלים יוזרמו ל. כ יבשתית"ת
את העלמות הבולענים , 50-המלח והחזרתו למפלס של שנות ה-את עצירת ירידת מפלס ים -מערכת הירדן 

  . ואת המשך הפיתוח של ענפי התיירות ותעשיית הדשנים

שתזכה , סוריה ולבנון, התחנה תופעל תחת פיקוח בינלאומי ובשיתוף אפשרי של הרשות הפלשתינאית
זאת  .הקירור החמים שיציפו את חופיה-כתוצאה ממי, (!)מו גם תיירות החורףכ, לשגשוג ענף הדייג שלה

באזור האתר ניתן יהיה לפתח את ענף ). off shore current(השכיח באזור , הצפוני, תיכוני-בשל הזרם הים
. בהם יוחזקו הדגים, יחסית, תוך האצת הגידול כתוצאה מהמים החמים, גידול הדגים בכלובי רשת צפים

הכלובים ניתן להציב בעומקים משתנים כך שניתן יהיה להגן עליהם בסערות החורף ואף לשלוט על את 
ים קרירים -גם בקיץ תפלוט התחנה מי).  2005, גתי אשר(תהליכי הרבייה  המושפעים מעוצמת  האור 

  ). ∆C°22 )C°8 =Tשל ' בטמפ, יחסית
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והם עשויים להאיץ את התפתחות שרשרת , )(Nutritionמי העומק הינם בעלי תכולה גבוהה של מלחי מזון  
בכך תעלה רמת הפרודוקטיביות הראשונית של האזור ועימה כל . המזון עם העלאתם וחשיפתם לאור

מפריחת אצות הפלנקטון המזינות את חסרי החוליות הזעירים ועד ללהקות הדגים  - שרשרת המזון הימית 
 3%ב מגיע עד "שנזקם בארה(הקירור -במערכות מי ביולוגייםגידולים ו למניעת אבנית.  הניזונות עליהם 
 - 167329' בקשת פטנט ישראלי מס -פותחה בארץ טכנולוגיה חדשה , )Chow et al.,1984! מתצרוכת הדלק

 ,Gitay(בכלור  את השימוש כליל ייתראמור ל, המהווה חלק מטכנולוגיה זו, "המסנן הביולוגי"כאשר 
A.1986.(  

כאן יהיה צורך להקים אי . מקו החוף, לפחות, מ"ק 5הזיו ובמרחק של - ל קיבוץ גשרכ תמוקם מו"תחה
השטח הנותר . בה יעגון הכורובקטע זה תוקם לאגונה ש ,יבנה כחצי סהר הפונה מזרחה מלאכותי אשר

- של מי) זולה יותר(יוכלו לשמש לא רק להתפלה  ,הקירור החמים שיפלטו מהתחנה-כמו גם מי, בלאגונה
שובר הגלים של האי יבנה  .לבעיות סביבתיות באילת, כידוע, זו נקלעה .ימית- א גם לחקלאותאל, ים

) חומצית(ובוצה ) בסיסי(פחם -בעוד שהמילוי יורכב מתערובת מקורית של אפר, כמקובל בחופי הארץ
משרד הוצגה בפני ה, לעירוב החומרים ולמניעת זיהום הים) חסויה(טכנולוגיה . שהוצאה מקרקעית הקישון

טכנולוגיה זו עשויה לפתור גם את בעיית . לאיכות הסביבה כבר לפני תריסר שנים ואף קיבלה את ברכתו
במתקן ) המשרדכהמלצת (ר ומן הראוי לבדוק אותה לאלתר "י התג"הפסולת הרדיואקטיבית אשר תיוצר ע

החשש של חבלה . כ דומות שיספקו חשמל לארצות ערב השכנות"יהיה להציב תח באתר זה אפשר. חלוץ
, כתוצאה מכך יגרם!) זיהום רדיואקטיבי(במתקנים גרעיניים אלה בטל בשישים מאחר שהנזק הסביבתי 

  . אך מזערית בחופי ישראל, בחופי לבנון וסוריה, קודם כל

, )8G-ה(כ גרעיניות הומלצה בכנס של שרי האנרגיה של המדינות המתועשות "המגמה לעבור לשימוש בתח
כלכלי -ביצוע סקר ייתכנות טכנו. ר"תג 30- ב מתוכננות כיום כ"ובארה 16.3.2006- ב שנערך במוסקבה

י יאפשרו הערכה מקצועית של הפרויקט "הועדה לאנרגיה אטומית ואגף התכנון של חח, ל"בשיתוף תה
) המלח-ים - סוף -ים(במיוחד ראוי להתייחס לתעלת הימים . המוצע והשוואתו לפרויקטים אחרים בתחום

- ים לים-ההשלכות השליליות של הכנסת מי. מר שמעון פרס, צועה מנסה לקדם נשיא המדינהשאת בי
תהל מהנדסים " (מפעל הימים"משרדי שבדק את פרויקט - ח בין"בדו, שנה 30-המלח הועלו כבר לפני כ

 משני צידי -המלח - בשל ההתנגדות הנחרצת של מפעלי ים, הפרויקט לא יצא לפועל).  1978, מ"יועצים בע
אם . המלח תגרום להשקעת גבס ותמנע מהמפעלים את אפשרות ייצור הדשנים-ים לים-הכנסת מי. הגבול

לפתח חקלאות , ניתן יהיה לנצל את הפרש הגבהים ליצירת חשמל, מי הים יוזרמו למאגר מבודד מדרום
תחנת הכוח לאורך מנהרה שתכרה בין  -מרצועת עזה לגדה " המעבר הבטוח"ימית בצפון הנגב ולאפשר את 

  ). 2006, גתי אשר ולילי למוס(באשקלון לפיר יציאה בהר חברון 
  
  

  .12' ע) מדור תגובות(, 23.6.2005, "הקיבוץ"שבועון . לכל דג" חיתול . "2005, גתי אשר

-כוח הידרו-באמצעות תחנות, אב לפיתוח חקלאות ימית בנגב ובערבה- תוכנית. 2006, גתי אשר ולילי למוס
' אונ, של העמותה הישראלית לחקר הימים 3- תקציר הרצאה בכנס ה. ימיים- ילים ביןאלקטריות ומוב

  .23.5.2006 -חיפה 

סקר ייתכנות הנדסית והערכת ).המלח- ים –תיכון -ים(מפעל הימים . 1978, מ"תהל מהנדסים יועצים בע
 . תועלת- עלות

Chow,W.,J.S.Maulbetsch and Y.G.Mussalli.1984. Biofouling control through targeted 
chlorination. Power Eng. 88 (10):38-41.  

Gitay, A., 1986. Anti-larval biofilter: A proposed mariculture technology for the control of 
fouling in 

 Power stations. Isr.J.Zool. 34:95-6.  

Murakami, M.1995. Managing water for peace in the Middle East. United Nation University 
Press.  

Naff', T., and R.C.Matson.1984. Water in the Middle East: Conflict or Cooperation? 
Boulder, USA. and London: Westview Press. Pp.1-62. Colo.,  
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 )צפון ישראל(מפה באטימטרית של חופי ישראל  – 1' איור מס
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מדוע אין  –ים בבית הגידול הסלעי הרדוד בחופי הים התיכון של ישראל מיגוון מיני הדג
 ?מהגרים לספסיים בין המינים צמודי המצע

  
  4ואריק דיאמנט 3אבי ברנס, שירי אקשטיין, 2ריף- רותי מוטרו, 1דניאל גולני

 91904ירושלים , האוניברסיטה העברית בירושלים, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המחלקה לאבולוציה1
dgolani@cc.huji.ac.il ,2Center for Marine Studies, University of Queensland,  

, Ausralia r.reef@uq.edu.au 3 88103אילת , המכון הבינאוניברסטאי לחקר מדעי הים באילת ,
avib@vms.huji.ac.il 488112אילת , חקר ימים ואגמים, המכון הלאומי לחקלאות ימית ,

diamant@agri.huji.ac.il 
 

לאורך ) הבונים ומכמורת, ראש הניקרה(חברות הדגים המאכלסים בית גידול סלעי רדוד נחקרו בשלושה אתרים 
רת רוטנון שכללו את כל חברת איסופים אינטנסיביים בעז 13המחקר מתבסס על . החוף הים תיכוני של ישראל

  . הדגים כולל המינים הקטנים והקריפטיים שלרוב אינם מופיעים במחקרי צנזוס המבוססים על תצפיות בלבד
המשפחות בעלות מספר המינים הרב . משפחות 31-מינים השייכים ל 79פרטים המיצגים  8387במחקר נאספו 

, מכלל מיני המשפחה בחופי ישראל 64.7%המהווים  מינים 11עם ) Blenniidae(ביותר היו הקרנוניים 
והקיפוניים ) 30.4%(מינים  7) Sparidae(הספרוסיים , )45.0%(מינים  9) Gobiidae(הקברנוניים 

)Mugilidae ( מינים  6עם)85.7%.(  
כוכים החיים במקום קבוע בתוך , מוגבלי תנועה, מינים ישיבים –צמודי מצע . א: הדגים חולקו לשלוש קבוצות 

, )Tripterygiidae(תלתניתיים , קברנוניים, בעיקר קרנוניים[וסדקים ושניידותם מוגבלת למרחקים קצרים מאוד 
כ לבית הגידול הסלעי "דגי הנעים למרחקים גדולים אך מוגבלים בד –תושבים . ב, )]Gobiesocidae(צמידוניים 

שחיינים טובים המגיעים  –מבקרים . ג,  ]פרוסייםוכמה מיני ס) Labridae(שפתוניים , )Serranidae(דקריים [
  .Carangidae)](צניניתיים , קיפוניים[לבית הגידול לפרקי זמן קצובים

המרחק האאוקלידי היה הרב . בניתוח אשכולות של המאספים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין שלושת האתרים
. ופן ניכר כאשר הוצאו מהניתוח הדגים המבקריםוהוא ירד בא, ביותר כאשר נכללו בניתוח כל קבוצות הדגים

  ). 1ציור (נמצאו ההבדלים  הקטנים ביותר , בניתוח שבו נכללו רק צמודי המצע
  

  
 B, כל דגי המאסף – A. ניתוח האשכולות של מאספי הדגים בחוף סלעי רדוד בחוף הים התיכון של ישראל: 1ציור 

 RH, מכמורת – MK, הבונים – HB: קידומת המאספים. ע בלבדצמודי המצ – C, צמודי המצע והתושבים בלבד –
  .ראש הניקרה –
  

מממצאי המחקר ניתן להסיק כי השוואה של חברות דגים בין שני אתרים תהיה בעלת רמת אמינות הגבוהה ביותר 
ימסך גורם האקראיות במידה , בהשוואה הכוללת את כל דגי המאסף. אם רק צמודי המצע יילקחו בחשבון

  .עותית ויקשה על ניתוח התוצאותמשמ
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במרווחי זמן משתנים מתברר שחברת הדגים משתקמת ) ראש הניקרה(מתוצאות האיסופים שנעשו באותו אתר 
  .חודשים 12-וחוזרת לקדמותה אחרי תקופה של כ

  
רות למ) מהגרים לספסיים(סופי -ממצא מעניין נוסף הוא שבין המינים צמודי המצע לא נמצאו מינים ממוצא ים

הוצע הסבר , בעבר. שבבתי גידול אחרים בעומק דומה בים התיכון יש למינים אלה יצוג כמותי ואיכותי רב משקל
תופעה הבאה לידי , לתופעה זאת בכך שדגים צמודי מצע סלעי בים התיכון מותאמים באופן מעולה לבית גידולם

. תם והתיישבותם של מתנחלים חדשיםביטוי ברמות התמחות גבוהות לגומחתם האקולוגית המונעת את חדיר
אינוונטר (ההסבר האלטרנטיבי לתופעה זאת הוא שהדגים צמודי המצע המאכלסים את בית הגידול הסלעי בים סוף 

, לפיכך. בעלי כושר תנועה מוגבל ובעלי דגם רבייה קרקעית, הם קטני גוף) המקור למתנחלים הפוטנציאליים
דול הסלעי הרדוד בים התיכון עשויה להיות העדר רצף של נוף סלעי בצפון הסיבה המרכזית להיעדרותם מבית הגי

דבר המונע ממינים , מזרח הים התיכון-ודרום) של המהגרים הלספסיים" אגני השילוח("תעלת סואץ , מפרץ סואץ
  .     אלה הגעה לאתרי ההתנחלות הפוטנציאליים בים התיכון
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The demand for marine finfish, both within Israel and globally, has increased steadily during 
recent years and initiated a dramatic increase in the number of new fish farms that have been 
established in coastal waters throughout the world. One of the main concerns regarding these 
(predominantly net-cage fish) farms is their impact on the marine environment. During the 
fish rearing process, both dissolved and particulate compounds are released from the cages. 
The released dissolved matter may lead to eutrophication in sites with poor water circulation, 
but this generally does not occur since most farm sites are carefully selected to ensure good 
water quality. Below the cages, particulate organic matter consisting of uneaten food and the 
excreta of the cultured fish, often accumulates in the sediments. Bacterial decomposition of 
the organic matter may lead to anoxia and high levels of hydrogen sulfide in the sediments. 
Such geochemical changes usually lead to a substantial alteration in the composition of 
benthic communities below the fish farms as has been documented in many cases throughout 
the world. To assess the extent of the benthic impact, we analyzed the benthic foraminifer 
community from sample sites along a transect from immediately beneath the fish cages to 120 
meters away from the fish farm. In order to determine which foraminifer assemblage variants 
along the transect are fishfarm related and which are normal variations that occur within that 
environment, we are performing analyses both laterally and horizontally. In addition, we have 
determined sediment organic matter concentration and grain size distribution to test whether 
physicochemical variables may affect the assemblages. Preliminary results describing 
morphological variations, differences in community assemblage, diversity, and eutrophic 
signatures will be discussed. 
 The cores from immediately below the fish cage (Core 1) and furthest away (Core 6) 
were sampled at one centimeter intervals and subsampled for granulometry, and foraminifer 
composition.  The top two centimeters of the intermediary cores were sampled, and an 
additional series of surface samples during a later study were also analyzed.  The microfossil 
aliquot was sieved through 500 and 63 micron sieves, and stained with Rose Bengal.  Samples 
were then dried, floated (using tetrachloroethylene), samples split, counted and identified to a 
minimum of 300 individuals, and then compared statistically using PAST software.  
Granulometry samples were treated with hydrogen peroxide to remove organic components, 
sieved through a 2000 um sieve, and analyzed using a LS 250 Beckman Coulter Counter.  The 
resulting particle size distribution values were plotted on a contour map using Ocean Data 
View Software (3.3.2).   
 The preliminary results illustrate a few significant findings.  Rose Bengal, which 
stains cellular proteins, can serve as a proxy for recognizing biological activity in the 
sediment.  The proportion of stained foraminifera tests from samples collected beneath the 
fish farm was significantly lower than surface samples collected away from the cages.  Also, 
the proportion of stained individuals remained higher deeper downcore in the core collected 
furthest away from the fishcages relative to samples downcore from the core beneath the 
cages, indicating more active biological activity (bioturbation) deeper in the sediments further 
away from the cages.  Across the surface, staining proportions increased with distance from 
the cages, peaking at station 5 located 100 meters from the cages.  
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 Foraminifera assemblages suggest that while the foraminifera present in highest 
abundances remain the same laterally and horizontally, their relative proportions vary with 
respect to distance from the cages, which may prove useful as indicators of the fish farm 
impact, and as a possible way to monitor changing impact as cages are added and removed. 
 Sediment particle size distributions down-core from Core 1 and Core 6, and across the 
transect laterally indicate that fish farm detritus is distinctive and recognizable relative to the 
non-impacted sediment in the area.  In addition, two distinctive contributors to sediment 
accumulation in the natural environment are identified, most likely related to flood-phase 
contribution versus non-flood phase contribution.  In addition, the character of the contacts 
between the contributors’ horizons is promising for better understanding bioturbation 
processes within these sediments. 
 Preliminary conclusions suggest that the proxies tested show great promise for 
identifying and quantifying the amount of fish cage impact on the immediate area, and 
monitoring changes over time.  
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The cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 grows photoautotrophically under light 
conditions and survives in the dark by catabolizing storage carbohydrates such as glycogen. A 
glucose-tolerant (GT) mutant of Synechocystis that was isolated can grow 
photomixotrophically under light conditions when provided with glucose as well as 
heterotrophically in the dark if provided with a daily pulses of white light. Little is known 
about the regulation of the switching from photoautotrophically growth to 
photomixotrophically growth. An histidine kinase, Hik31, was found to be involve at glucose 
sensing. Inactivation of hik31, resulted in inactivation of glucokinase at the post 
transcriptional level. Glucokinase mediate the conversion of glucose to G6P in the oxidative 
pentose pathway and its inactivation causes the GT strain to be unable to grow on glucose. 
PmgA an homolog to an anti σ factor, is essential for the acclimation of Synechocystis to 
changing light intensity, but the growth of its mutant, pmgA, was found to be impaired under  
photomixotrophic conditions. This phenotype could be rescued by inactivation of ndhF3 
(involved in co2 uptake) in the background of the pmgA mutant. The mechanism involved is 
being examined.  
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של חקר ימים ) י"מלח(הימית בישראל החלה את דרכה במרכז הלאומי לחקלאות ימית  החקלאות
י הפוטנציאל "נחקר במלח, מאז. Sparus aurataפ ביות דג הדניס "במו, 70- ואגמים באילת בשנות ה

 Dicentrarchusכגון דג הלברק (חלקם יובאו לאילת מהים התיכון . החקלאי של מיני דגים רבים
labrax , המכמורת דקרEpinephelus aeneus ,כגון (ולעומתם אחרים יובאו ממרחקים , )ואחרים

דניס יפני , מאוסטרליה Lates calcariferברמונדי , ב"מארה Sciaenops ocellatus מוסר אמריקאי
Pagrus major ועוד, מהמזרח הרחוק .(  

החל לקבל התייחסות , םהסיכון הכרוך בהעברת מחלות אקזוטיות העלולות לגרום לנזק כלכלי עצו
 Koiי "הנגרמת ע(בעקבות התפשטות מחלה נגיפית קשה , ראויה רק בשנים האחרונות

herpesvirus (תנופת הצמיחה וההתרחבות הגיאוגרפית שחווה תחום . הפוגעת בדג הקרפיון
. החקלאות המים בעולם גורמת להאצת תהליכי העברת גורמי מחלה שונים על פני מרחקים עצומים

דלת המודעות לאפידמיולוגיה של דגי ים החלה לתת אותותיה והגבילה במידה מסוימת את הג
שיובאו  Epinephelus coioidesהושמד משלוח של אלפי דגיגי דג הדקר  2007בשנה . התופעה
 Viral Nervous Necrosis-לאחר שאובחנו במעבדתנו כנגועים בנגיף הקטלני האחראי ל,מטיוואן

)(VNN . עם כל האישורים ותעודות הבריאות הרשמיות , שהדגיגים יובאו ממקור מאושריש לציין
בין אם גורם המחלה הוא , בכל מקרה. VNN- לרבות אישור לכל שהם נקיים מנגיף ה, הנדרשות

הרי שתנאי הגידול , ל באקראי בדגים אקזוטיים נגועים"ובין אם הובא ארצה מחו, אנדמי לאזור
האופייניים בארץ נוטים לעודד ולהגביר באופן ) ות סטטיות בעומס גבוההחזקת ביומס(האינטנסיביים 

לעברת  -מוצקות ונסיבתיות  -קיימות לא מעט הוכחות , כמו כן. משמעותי את פוטנציאל התחלואה
  . ולהיפך, מחלות שונות בין דגי חקלאות מים לדגי בר

 30-כפי שתועדו באילת ב, תמוצגים גורמי המחלה הנפוצים בחקלאות הימית הישראלי בפוסטר זה
יישום , המפתח לבריאות הדג הוא זיהוי מהיר ואבחון נכון של גורם המחלה .השנים האחרונות

ולבסוף תגובה , עקרונות ממשק תברואתי נכונים הכוללים מניעת התפשטות לאוכלוסיות בריאות
  . טיפולית מהירה ויעילה
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The three-spot dascyllus, Dascyllus trimaculatus Rüppell, has generally been 
described as recruiting to sea-anemones. However, in a preliminary survey in Eilat, 
northern Red Sea, we recorded D. trimaculatus individuals mainly in branching coral 
colonies. Intrigued by the lack of D. trimaculatus juveniles in their typical 
microhabitat, we studied the fish abundance and distribution there through a survey 
of types of microhabitat and their structural features, in addition to a fish census, 
aimed at developing and experimentally testing a hypothesis regarding microhabitat 
preferences. We addressed the question of whether the distribution of D. 
trimaculatus is regulated by the presence of competitor fish species through 
mechanisms of displacement, or whether it is microhabitat-dependent, taking into 
account specific microhabitat recognition by damselfish at their various life stages. A 
distinct pattern of distribution of corals and damselfish was revealed, in which the 
marine lab site constituted the major habitat for D. marginatus while the jetty site 
hosted D. trimaculatus. We also found that it is the abundance of Pocillopora coral 
microhabitats that determines the population distribution of D. trimaculatus in Eilat. 
Consequently, it is suggested that the abundance and distribution of both Dascyllus 
species may follow the general pattern of the competition model, emphasizing their 
apparent need for specific microhabitats. In addition to the competitive displacement, 
which excludes D. trimaculatus individuals from their congeners’ microhabitat (i.e. 
Stylophora colonies), and determines the population distribution at the microhabitat 
level, we also suggest that the specific recognition of a microhabitat by juvenile D. 
trimaculatus may play a major role in determining the distribution of its population at 
the macrohabitat level. The demographics of Dascyllus fish in Eilat may reflect a 
unique situation in which the selection forces of microhabitat recognition by D. 
trimaculatus have undergone alteration over time. 
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Blooms of the toxic cyanobacterium Microcystis are a matter of growing concern 
worldwide.  They constitute a serious threat to the quality of drinking water in many fresh 
water lakes.  Fatalities of humans following consumption of lake waters containing 
microcystins, the hepatotoxins produced by Microcystis, have been reported.  Microcystins 
are a family of cyclic heptapeptides produced in various cyanobacteria by a complex 
microcystin synthetase.  Although they are known to inhibit protein phosphatases PP1 and 
PP2A, the biological role of microcystins has yet to be determined.  It has been suggested that 
microcystins and other metabolites play a role in intraspecies communication.  Here we show 
how lysis of Microcystis cells, either mechanical or stress-induced, stimulated massive 
accumulation of McyB (a subunit of the microcystin synthetase complex) and enhanced the 
production of microcystins in the remaining Microcystis cells.  A rise in McyB content was 
also observed following exposure to microcystins or to other secondary metabolites produced 
by Microcystis, such as the protease inhibitors micropeptin and microginin.  The extent of 
stimulation by the cell extract was strongly affected by the age of the treated Microcystis 
culture.  Older cultures hardly responded to the components in the cell extract.  To further 
determine the role of secondary metabolites within the Microcystis population, we have 
isolated an axenic culture of Microcystis (MA strain) from Lake Kinneret.  Old and young 
cultures were chemically fractionated, and the impact of these fractions on the Microcystis 
MA strain was analyzed and is discussed. 
  

 


