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 כנס העמותה הישראלית למדעי הימים

 2132יוני  31-31

 

 "יציבות ושינוי בסביבות הימיות של ישראל"

 

 ארוחהכנס השנתי נערך ב

 המכללה האקדמית כנרת

 ובחסות

 קבוצת ואוליה ישראל

 

 : פרסים לסטודנטים בחסות

 המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

 ס למדעי הים באוניברסיטת חיפה"ביה
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 ,שלום וברכה למשתתפי הכנס

יציבות ושינוי בסביבות הימיות של "בנושא  2012ב תכנית כנס העמותה הישראלית למדעי הימים לשנת "מצ

השנה אנו מודים (. 'ב-'פ סדר הא"ע)ובהמשכה מקבץ התקצירים של ההרצאות והכרזות המוצגות בכנס " ישראל

 . למכללת האקדמית כנרת בעמק הירדן על אירוח הכנס במתחם המכללה על גדות הכנרת

כאשר אנו מתכבדים לפתוח את הכנס בפרס מפעל חיים לתרומה חשובה . היום הראשון מוקדש כולו להרצאות

ולפרופסור טומי ברמן ( א"ת' אונ)אברהם -השנה אנו מעניקים פרס זה לפרופסור צבי בן. חום מדעי הימיםבת

 (. ראו סיכום קצר של פעליהם הרבים בהמשך( )חקר ימים ואגמים לישראל, מעבדה לחקר הכנרת)

המושב עוסק בבחינה רחבה של יציבות ושינויים  בארבעת ביום רביעי : במשך הכנס יתקיימו שני מושבי מליאה

 –מעבדה לחקר הכנרת , אסף סוקניק ' פרופ]גופי המים הגדולים של ישראל ובו הרצאות מוזמנות על הכנרת 

העברית והמכון ' אונ, אמציה גנין' פרופ]ים סוף , [המכון הגאולוגי, ר איתי גבריאלי "ד]על ים המלח ,  [ל"חיא

מושב המליאה מתמקד  ביום חמישי[. ל"חיא, ברק חרות' פרופ]וים תיכון [ אילת, סיטאי למדעי היםהבינאוניבר

צבי ' פרופ]קרקעית הכנרת -בהיבטים שונים של מחקר וממשק בכנרת הכוללים בחינת המבנה המורכב של תת

וניתוח של [ חקר הכנרתמעבדה ל, ר אלון רימר"ד]הגורמים לשינויים בשכוב התרמי ,  [תל אביב' אונ, אברהם-בן

 [.רשות שמורות הטבע והגנים, ר יהושוע שקדי"ד]אינטראקציות בין עופות לדגים בפרספקטיבת ממשק בכנרת 

ימי הכנס יתקיימו  2במהלך . תרומת חברי העמותה והסטודנטים בתחומים השונים הינה גדולה ומורחבת השנה

תהליכים , גאופיזיים וגאוכימיים במערכות אקווטיות, ייםתהליכים היסטור: הרצאות במושבים בנושאים הבאים 01

, ניטור וממשק של מערכות אקווטיות טבעיות, סוגיות באבחון, תהליכים חופיים, פיסיקליים במערכות אקווטיות

בנוסף להרצאות מוקדש מושב ל . ביולוגיה אקווטיות במערכות טבעיות וביישומים ביוטכנולוגים, דיג וממשק דיג

 .ת בנושאים מגוונים אשר יתקיים באווירה נינוחה לעת ערב על רחבת הספרייה מול הכנרתכרזו 21

צבי דובינסקי  בנושא ' בנוסף למושבי ההרצאות והכרזות הוספנו השנה תערוכת צילומים מרהיבה של פרופ

ר ַהַמים  “ ַתַחת ֲאשֶׁ יעַ  מ  נופי האגם .  מי הכנסי 2אותה אתם מוזמנים לבקר בבניין הספרייה החדש במשך " לָָרק 

 . את פעילות היום הראשון, עם השקיעה, והגליל הניבטים מחוף הכנרת ישמשו כרקע לארוחת ערב שתחתום

ניסע לסיור באתר ספיר של מקורות ובמעבדה לחקר הכנרת של , לאחר מושבי הרצאות עד הצהרים חמישיביום 

 .ל"חיא

מהנרשמים ומהמרצים הינם סטודנטים  05%עד כה כ פ הנרשמים "גם השנה מעורבות הסטודנטים גדולה וע

הרצאה , כמו בכל שנה אנו מעודדים את השתתפות הסטודנטים ומחלקים פרסים למאמר. לתארים מתקדמים

 .י צוות שופטים מחברי העמותה לפני ובמשך הכנס"וכרזה הטובים אשר נבחרים ע

 

 .  ווים לראותכם שוב בשנה הבאהאנו מק. מעניינים ומהנים, אנו מאחלים לכם יומיים פוריים

 

 : וועד חברי העמותה

 פרנק-אילנה ברמן

 ענת גלזר

 תמי לוטן

 בברלי גודמן

 סוון בר

 אלווארו ישראל

 (נציג הסטודנטים)ניר שטרן 

 (נציגת הסטודנטים)עדה אלאמרו 
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 2132ליוני  31-31, של העמותה הישראלית למדעי הימים 9-תוכנית הכנס השנתי ה

 עמק הירדן, האקדמית כנרתהמכללה 

 .רשימת הפוסטרים ומגישיהם בסוף התוכנית המפורטת. תוכנית מפורטת בהמשך המסמך

 31.2.2132יום רביעי 

 פעילות שעה/תאריך

 קפה וכיבוד –התכנסות ורישום  50:55-15:55

 מושב פתיחה  15:55-15:15

 פרנק-אילנה ברמן ,ברכות נשיא המכללה ונשיאת העמותה הישראלית למדעי הימים

 פרס מפעל חיים 15:15-15:45

 "(יציבות ושינוי במערכות הימיות"הרצאות מוזמנות  4)מליאה  Iמושב  12:45 - 15:45

 הפסקת צהריים 13:45– 12:45

 III+IIמושבים מקבילים  15:00- 13:45

 הפסקת קפה 15:30- 15:00

 V+IVמושבים מקבילים  17:00- 15:30

 הפסקת קפה 17:15 -17:00

 VIII+VIמושבים מקבילים  18:45- 11:15

 בירות/יין+ הצגת פוסטרים  19:45 - 11:45

יעַ  : "תערוכת צילומים 21:30 – 19:45 ר מ ַתַחת לָָרק   באדיבות צבי דובינסקי"  ַהַמי ם ֲאשֶׁ

 ארוחת ערב על החוף מול השקיעה

 31.2.2132יום חמישי 

 של בוקרקפה + התכנסות  08:00-08:30

 IX+VIIIמושבים מקבילים  51:35-15:40

 הפסקת קפה 15:40-11:10

 מליאת כנרת Xמושב  11:25-12:25

 דברי סיכום+ פרסים לסטודנטים מצטיינים + בחירות + אסיפת עמותה  12:25-13:55

 ארוחת צהריים 13:55

 יציאה לסיורים 13:35

 פיזור  10:55
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 31.2.2132יום רביעי 
 פעילות שעה/תאריך

 תשלומים+ רישום לנרשמים במקום + התכנסות  50:55-15:55

 אודיטוריום -מושב פתיחה  15:55-15:15

 ,ברכות נשיא המכללה האקדמית כנרת

 פרנק-ונשיאת העמותה הישראלית למדעי הימים אילנה ברמן

  ר סוון בר"יו,  פרס מפעל חיים מטעם העמותה 15:15-15:45

 אברהם-בןצבי 

 טומי ברמן 

 ר תמר זוהרי"יו, מליאה Iמושב  12:45– 10:45

ימת , ים תיכון, ים המלח, ים סוף: יציבות ושינוי במערכות הימיות בישראל

 הכנרת

 תגובת המערכת האקולוגית של הכנרת לשינויים תפעוליים וסביבתיים – אסף סוקניק 10:45-11:15

מגמות בזמן : היבטים סביבתיים לאורך חופי הים התיכון של ישראל – ברק חרות 11:15-11:45

 ובמרחב

האם ייחודיות וערכי קיצון מונעים פגיעה : יציבות ושינוי במפרץ אילת – אמציה גנין 11:45-12:15 

 ?אקולוגית

 ממצאי סקר היתכנות שהוגש לבנק העולמי: ים המלח – איתי גבריאלי 12:15-12:45

 ארוחת צהריים 12:45-13:45

 II  +IIIמושבים מקבילים  13:45-15:00

 IIמושב  זמן ההרצאה
ר סטיב "יו

 ברנר

 
 2כתה 

תהליכים 
פיזיקליים 

במערכות 

אקווטיות 
 טבעיות

 IIIמושב 
 ר יעלה שקד"יו

 

 
 3כתה 

גיאופיזים , תהליכים היסטורים
וגיאוכימים במערכות אקווטיות 

 Iטבעיות 

 The more you חזי גילדור 13:35-14:00
observe, the more 
complex it gets: 
insights from 
ocean surface 
current 
measurements by 
HF radar 

 New calcification mechanisms and יונתן ארז
their implications for 
paleoceanographic proxies in 
foraminifera and corals 

י אופרטיבי של חיזו רון גולדמן 14:00-14:15

זרמים בדרום מזרח 
 הים התיכון

-סימונה אבנעים

 כתב

Foraminifera and ostracods record 

paleoenvironmental changes during 
the last million years in Haifa Bay 

הדמייה ממוחשבת  יאיר סווארי 14:15-14:30
של השפעת 

הזרמות יבשתיות 
על האוכלוסיות 

הפלנקטונית 
 במזרח הים התיכון

 The late Pleistocene hydrological לילך לב
history of Lake Kinneret based on 
Sr/Ca and 87Sr/86Sr in ostracods from 
Ohalo shore, Israel 

 The impact of lake יעל קירו 14:30-14:45
water circulation 
in the aquifer on 
the Dead Sea 
water chemistry 

 Microseismic characterization of Lake הילה נבון
Kinneret basin 

 Does the Eastern אבי גולזלצני 14:45-15:00
Pacific Act Like an 
Autonomous 
Component? 

איליה 
 אוסטרובסקי

 – בכנרת אורגני חמר של סדימנטציה
 והרכב הפיסיקלית הסביבה השפעת

 הפיטופלנקטון

 הפסקת קפה 15:00-15:30
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 IV  +Vמושבים מקבילים  15:30-17:00

 IVמושב  זמן ההרצאה
ר  יונתן "יו

 ארז
 

 

 3כתה 

תהליכים 
, היסטורים

גיאופיזים 
וגיאוכימים 

במערכות 

אקווטיות 
 IIטבעיות 

  Vמושב 
ר  אהוד "יו

 שפניר
 

 

 2כתה 

דייג  –ביולוגיה אקווטית 
 וממשק דייג

 
 

 Past, present and מיקל קרום 15:30-15:45
future patterns in 
the nutrient 
chemistry of the 
Eastern 
Mediterranean: 

 אהוד שפנייר

שינויים מפליגים באוכלוסיית הדגים 
של החוף הים תיכוני של ישראל כפי 
שמשתקף מדיג המכמורת והסברים 

 אפשריים לכך

 Dynamics of יעלה שקד 15:45-16:00
Reactive Oxygen 
Species in Coral 
Reefs – Sources, 
Sinks and Roles 

 ?What makes a successful invasion ניר שטרן
Case study of the Indo-Pacific 
threadfin bream, Nemipterus randalli, 
Russel 1987 in the Eastern 
Mediterranean 

 Thermal and ורנר אקרט 10:55-10:10
chemical 
destratification in 
a subtropical lake: 
a plea for on-line 
monitoring 

-אפרת שהם
 פרידר

רמות מזהמים ברקמות לוויתנאים 
 25תמונת מצב של כמעט  -בישראל

 שנה

 עמי נשרי 10:10-10:35
מקורות החנקן 

 לכינרת

אמידת יעילות האכלוס של אמנון  תומר בורובסקי
הגנטית הגליל ובחינת השונות 

 באמצעות סמנים גנטיים

איציק  10:35-10:40

 מקובסקי

Evidence of 

pervasive methane 
seepage along the 
base of Israel’s 
Mediterranean 
slope – 
preliminary results 
of E/V Nautilus 
2011 cruise 

 ממשק דייג בכנרת משה גופן

צביקה  10:40-11:55
 שטיינר

The GOA ocean 
fertilization 
experiment 

פיתוח מודל אקולוגי לכנרת המאפשר  אופיר אייל
 קבלת החלטות מושכלת לניהול הדיג

 התרעננות  – הפסקת קפה 17:00-17:15

 VII  +VIמושבים מקבילים  17:15-18:45

 VIמושב   זמן ההרצאה
ר  מישל "יו

 פורטמן
 

 2כתה 

מערכות 
אקווטיות 

: טבעיות
ניטור , אבחון

 וממשק

 VIIמושב 
ר צבי "יו

 דובינסקי
 

 3כתה 

מערכות  –ביולוגיה אקווטית 
 טבעיות

 Eight years of יוני שקד 17:15-17:30
environmental 
monitoring at the 
northern Gulf of 
Aqaba  

התמוטטות הזואופלנקטון בכנרת בקיץ  גדעון גל
גורמים ביוטיים או תנאי מזג : 2515
 ?אוויר

 years of Israel  15 איזק גרטמן 11:35-11:40
Marine Data 
Center – Marine 
information for the 
IAAS. 

 Do copepods select their depth זרובין מרגריטה
according to their lipid content? 

בים  BARCODING גיא פז 11:40-11:55
תיוג זיהוי  -תיכון

ומיון של הסובב 

 Heteroxenia fuscescens nematocysts חן יופה
– not what we have thought 
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 הים תיכוני

מהלבנט  מישל פורטמן  11:55-11:10
: ברלטר ובחזרה'לג

פרספקטיבה 
אזורית לשמירת 
 טבע בים התיכון

הרווח : אלמוגים פועמים Xeniidae מאיה קרמין
 האנרגטי מתנועת הפוליפים באלמוגי

 Testing the דור אדליסט 11:10-11:35
effectiveness of 
the only enforced 
marine reserve on 
the Israeli 
Mediterranean 
shore: it works! 

-מוזהאררחלי 
 זבולוני

Trioecy in the sea anemone Aiptasia 
diaphana: A novel sex differentiation 
pathway in the animal kingdom 

 Development of נטלי שלו 18:30-18:45
benthic 

communities on a 
planned artificial 
reef two decades 
post-deployment 
and its effects on 
the surrounding 
natural area 

 Scenedesmus-Microcystis interaction יסויגד 
may provide a novel approach to 

combat toxic cyanobacterial blooms 

 
(שתייה וכיבוד)מושב פוסטרים על הדק  31:10-39:10  

 
ר ִמַתַחת לָָרִקיעַ  "תערוכת צילומים  באדיבות צבי דובינסקי"  ַהַמיִם ֲאשֶׁ  

 

 
 

ארוחת ערב על החוף 39:10-23:11  
 
 

 

31.2.2132יום חמישי   

 קפה של בוקר 51:55-51:35

 VIII  +IXמושבים מקבילים  51:35-15:40

 VIIIמושב   זמן ההרצאה
ר ישי "יו

 ויינשטין
 

 2כתה 

תהליכים 
 חופיים

 IXמושב 
ר אהרון "יו

 קפלן
 

 3כתה 

מערכות  –ביולוגיה אקווטית 
טבעיות ואפליקציות 

 ביוטכנולוגיות

 The role of עודד כץ 51:35-51:40
extreme winter 
storms in the 
overall retreat 
pattern of an 
actively eroding 
eolianite coastal 
cliff-line in the 
eastern 
Mediterranean 

 The chemical landscape of cnidarians דניאל שר
as viewed through the lens of pore-
forming proteins  

גלעד  51:40-50:55
 שטיינברג

ההווה כמפתח 
שינויים  -לעבר 

מורפולוגיים בחופי 
קיסריה באלפיים 

 ותהשנים האחרונ

 Microbial communities related to אור-איתי בר
methane cycle in Lake Kinneret 
(Israel) sediment 

השפעות  מיכה קליין 50:55-50:10
אנתרופוגניות על 
מורפולוגית מוצאי 

 Revised Paradigm for Aquatic Biofilm זאב-עדו בר
Formation: Facilitation by Microgel 
Transparent Exopolymer Particles 
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הנחלים לאורך 
 החוף הישראלי

 An assessment of ברקתמרב  50:10-50:35
the distribution, 
concentration and 
transport 
processes of 
mercury offshore 
from Haifa based 
on sediment cores 

 Living at the Upper Temperature אורית אדר
Limit - Thermophilic Chlorophytes 
and Cyanobacteria of the Syrian-
African Rift valley- Physiological and 
Morphological adaptations 

 הפסקת התרעננות 50:35-50:40
 Metal איריס זוהר 50:40-15:55

contamination in 
wetland deposits 
at the coast of 

Israel 

 The role of dehydroascorbate as עומר מוריק
surveillance molecule of oxidative 
stress and programmed cell death . 

נעמה  15:55-15:10
 אברהמוב

Carbon isotopic 
exchange in 
hypersaline 
groundwater 

 The effect of heavy metals on gene רועי קראוס
regulatory networks of the sea 
anemone Nematostella vectensis  

 שי אפרתי 15:10-15:35

Intrusion of 
coastal waters into 
the pelagic 
eastern 
Mediterranean: 
satellite and in situ 
characterization 

 Coral micropropagation: possible אסתי וינטר
biotechnological uses 

15:35-15:40 

 ישי ויינשטיין

The subterranean 
estuary and 
nutrient transport 
to the coastal 
ocean 

 אסף לוונטל
: פיזור ביופילם מושרה ניטריק אוקסיד

גישה אלטרנטיבית לבקרת אילוח 
 מיקרוביאלי

 הפסקת קפה 15:40-11:10

 אודיטוריום - ( ר"יו)מליאת כנרת  Xמושב  11:10-13:55

 ית הכנרתעהמבנה המורכב של תת קרק – צבי בן אברהם 11:10-11:40

 הגורמים לשינויים ארוכי טווח במאפייני השיכוב התרמי בכנרת – אלון רימר 11:40-12:55

התלות ביציבות המערכת: קורמורנים ושלל הדייג, עופות –יהושע שקדי  12:55-12:25  
 

סכום+ פרסים לסטודנטים + אסיפת עמותה  12:25-13:55  

 ארוחת צהריים 13:55-13:35
ובמעבדה לחקר הכנרת( מקורות)סיורים באתר ספיר  13:35-10:55  
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 מושב פוסטרים

 כנסיום הראשון של ההפוסטרים יתלו בבוקר היום הראשון לכנס ויוצגו במשך כל ה

  31:11-39:11בין  31.2.2132מושב הפוסטרים יתקיים ביום רביעי 

 

POSTER TITLE PRESENTER 

Biological Dinitrogen Fixation in a natural eutrophication gradient along 
the Israeli coastline 

 שרה אוחיון

Investigating the mechanism of anaerobic methane oxidation in estuarine 
sediments 

 גלעד אנטלר

Nonlinear wind driven gyres in elongated ocean basins. אבי גוזולצני 

 רון גולדמן כלי מבצעי לחיזוי התפשטות כתמי שמן בדרום מזרח הים התיכון

Diversity and function of actinoporin-like proteins in Hydra אליעזרה גלסר 

 יעל גרונוולד ביוריאקטור הידרופוני להרחקת אטרזין ממים באמצעות סורגום

אנטיפאולינג בשלושת נמלי השוואת התישבות גידולים ימיים על צבעי 
 .ישראל

 תומר הלל

Molecular and morphology-based phylogeny of the octocoral family 
Xeniidae 

 אנה הלס

Casting a net: Filaments produced by Microcystis sp. in field and 
laboratory populations 

 גד וייס

Differences in open-water polarization within the visual range preclude 
more than one type of polarization-sensitive photoreceptor in marine 
animals 

 עמית לרנר

The Red Sea octocoral Sarcophyton auritum : Sexual reproduction and 
ultrastructural features 

 יעל מנדלברג

Can the distribution patterns of genes encoding cyanobacterial toxins help 
predict the occurrence of toxic blooms? 

 סופי מרמן

Simulating the seasonal dynamics of a disrupted coastal environment 
using an NPZ Ecosystem Model 

 טל עוזר

Rock formation and fluid flow along the northern slope of the Palmachim 
disturbance 

 עודד עזרא

Holocene tectono-stratigraphy development of the northern Dead Sea 
Lake inferred from new shallow seismic 
 reflection data 

 ליסה קויניץ

The ecological effects of sedimentological cells on benthic Mediterranean 
mollusks 

 אור קומאי

The relationships between delayed and prompt fluorescence in monitoring 
photosynthetic traits of phytoplankton 

 אייל קורצבאום

Long-term taxonomic size spectrum consistency of main phytoplankton 
phyla in Lake Kinneret  

 יורי קמניר

ת הירדן  דולב קסטין ?מי את ֲעגֻלֶׁסֶׁ

Dinitrogen fixation in eddies and gyres of the eastern Mediterranean Sea איל רהב 

High Resolution Magnetic Survey in Lake Kinneret (Sea of Galilee) מיכל רופא 

באתרים מזוהמים מול נקיים  Padina Pavonicaאצה -שינויים פיזיולוגיים במקרו
 בחופים סלעיים

 מיכל רמות

Simulations of dissolved oxygen and the  anomaly of dissolved oxygen in 
the Gulf of Elat 

 עפר שמיר

Ecological information from live–dead comparison of benthic foraminiferal 
assemblages of the Shafdan outlet 

 רוני תדיר
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(2012) sIAAS Lifetime Achievement Award 

 2512פרס מפעל חיים של העמותה הישראלית למדעי הימים 

. תרומה משמעותית וארוכת שנים לפיתוח וקידום מדעי הימים והאגמים בישראל הפרס ניתן למי שתרם

, מעבדה לחקר הכנרת)מי ברמן טו' ולפרופ( אביב-תל' אונ)אברהם -צבי בן' השנה הפרס ניתן לפרופ

 .(ל"חיא

Prof. Zvi Ben-Avraham (Tel Aviv University)  

     Prof. Zvi Ben-Avraham is a true scientist in his heart and soul. His outstanding record of 

achievements clearly reflects pure vision and absolute dedication to marine sciences. After 

completing his PhD studies at the Woods Hole Oceanographic Institute and MIT, USA, Zvi returned 

to Israel and eventually joined Tel Aviv University, where he is a Professor of Geophysics. There, he 

personally educated 70 students: 35 MSc, 29 PhD and 6 postdocs. His amazing working capacity led 

him to a long list of titles, among them Director of the Minerva Dead Sea Research Center, 

Professor of Marine Geoscience at the University of Cape Town and, during the recent years, 

Founding Director of the Charney School of Marine Sciences at Haifa University. He has also served 

as President of the Israel Geological Society and acted as Scientific Advisor to the President of 

Israel. Zvi's fruitful scientific studies paved a global understanding of oceans, marginal seas, 

transform faults and intra-continental basins through more than 220 papers, 10 books and dozens 

of reports. He is an active member of several Editorial Boards, and an Associate Editor of four 

journals. Zvi’s remarkable scientific accomplishments have placed him as a leading earth scientist 

worldwide and one of the few pioneers of marine geophysics in Israel. These accomplishments have 

been repeatedly recognised by memberships to the Israel Academy of Sciences and Humanities, 

Academia Europaea, Heidelberg Academy of Sciences, Netherlands Academy of Arts and Sciences 

and his winning of the prestigious Israel Prize. This year, his achievements, together with his 

continuing devoted commitment towards furthering higher education in marine sciences in Israel, 

were the basis for the Award Committee of IAAS to award him a Lifetime Achievement Award. 

 

Prof. Tom Berman (Kinneret Limnological Laboratory, IOLR) 

     Prof. Tom Berman earned his PhD in Microbiology at MIT, USA. He was responsible for the 

setting up of the Kinneret Limnological Laboratory (IOLR) in 1968, and served twice as its Director 

for a total of over 15 years. Under his leadership, and that of the late Colette Serruya, the Kinneret 

Lab became recognised both nationally and internationally for its high standards and integrated 

approach to limnological research. Tommy is an internationally renowned scientist in the field of 

aquatic microbial ecology. His studies on the Kinneret have covered topics such as phosphatases as 

indicators of P limitation, phytoplankton primary production, bacterial production, respiration, the 

role of the microbial web in carbon and nutrient cycling and ecosystem functioning of Transparent 

Exopolymer Particles (TEP). In addition to the Kinneret, he has worked on many other lakes around 

the world, as well as in the marine environment where he made the first “modern” measurements 

of primary production, chlorophyll concentrations and the first documentation of the deep 

chlorophyll layer in the Eastern Mediterranean. For these achievements, he was nominated for 

several prestigious awards such as the Humbold Prize of the Max Planck Society and the ASLO 

Lifetime Achievement Award. In the last decade, as an Emeritus, he has continued research on lake 

and marine ecosystems, and notably on TEP's involvement in the formation of biofilm, which is a 
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multi-billion dollar problem for desalination and water treatment industries. In addition to his 

scientific achievements, Tommy was a founder and long-time Chairman of the international Group 

for Aquatic Primary Production (GAP). Tommy has also worked enthusiastically towards education 

goals such as establishing regional colleges and research centres in the Galilee. Based on these 

achievements, Tommy was chosen as a winner of the IAAS Lifetime Achievement Award this year.           
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 על פיבית -התקצירים מובאים בסדר האלף .2132רשימת תקצירים לכנס העמותה  

 .שם המשפחה של המחבר הראשון

    

LIVING AT THE UPPER TEMPERATURE LIMIT - THERMOPHILIC CHLOROPHYTES AND 

CYANOBACTERIA OF THE SYRIAN-AFRICAN RIFT VALLEY- PHYSIOLOGICAL AND 

MORPHOLOGICAL ADAPTATIONS 

 
Adar Orit & Banet Gabi  
ordar28@walla.com; gabi@rd.ardom.co.il  
 
Dead Sea- Arava Science Center 
 
In the wider effort to link algae/Cyanobacteria growing systems to CO2-emitting plants for biofuel and high 

added-value products, there's a great advantage to finding and developing strains with a higher temperature 

range. A wide salinity range is also of benefit so brackish water can be used. In this work, we studied the 

thermal and haline adaptability of algae and Cyanobacteria from the Syrian-African rift valley for 

biotechnological purposes. Various strains of green algae belonging to the genera Chlorella and Scotiellopsis, 

as well as Cyanobacteria of the genera Synechococcus and Gleocapsa, were collected and isolated from 

extreme habitats including the hot springs of Tiberias, Hamat Gader and Mineral beach, the Dead Sea 

sinkholes and Ein Fesha salty ponds. Temperatures at the water sources ranged between 41- 54C. The 

collected organisms were maintained in the lab at 45C and even 50C for extended periods. Later, algae and 

Cyanobacteria were subjected to various combinations of salinities and temperatures under natural lighting 

and constant bubbling of 0.5% CO2/air. Growth was measured through direct cell count, optical density and 

dry weight. Analysis of cell size was carried out on a microscope using a designated program. All Chlorophytes 

were found to be able to grow beyond the traditional 42C upper temperature limit for Chlorella spp. Maximal 

growth rate of the Chlorophytes were usually at the 30-35C range with appreciable growth rates also at 40C. 

Synechococcus sp. had maximal growth rate at 40C with somewhat lesser growth at 45C. Both Cyanobacteria 

showed some growth at 50C. Good growth rates were achieved by some Chlorella strains at 45C at the log 

phase (up to 1.15 doubling per day by cell count). The various adaptations of the Chlorophytes for growth at 

the 42-47C range were found to include: a. an initial growth arrest and a considerable enlargement in cell size 

(a 14.3-fold increase in cell volume was measured in Hamat Gader Chlorella strain). b. a thickening of the cell 

wall and a darkening of the chloroplasts. c. a change in the mode of cell division through the creation of 

sporangia, palmeollids or multiple cluster divisions. Most algae showed a wide range of salinity tolerance (0-

75% sea water). In some cases, synergic effects between salinity and temperature were found, where a high 

salinity enhances temperature tolerance. The three Scotiellopsis strains were shown to produce carotenoid 

pigments upon nitrate deprivation with peaks at 440, 455 and 490 nm. It seems that the existing natural 

adaptations of green algae and Cyanobacteria of hot springs and other extreme habitats can serve as a good 

base for further genetic enhancement towards improved thermal adaptation. 
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TRIOECY IN THE SEA ANEMONE AIPTASIA DIAPHANA:  

A NOVEL SEX DIFFERENTIATION PATHWAY IN THE ANIMAL KINGDOM 

Armoza-Zvuloni Rachel1,2,3, Loya Yossi1, Kramarsky-Winter Esti1 and Rosenfeld Hanna2 

rachelar@post.tau.ac.il; yosiloya@gmail.com;  esti.winter@gmail.com; hanna@ocean.org.il 

1 Department of Zoology, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv, 69978, Israel 
2 Department of Fish Reproduction, National Center for Mariculture, Israel Oceanographic & Limnological Research 
P.O.Box 1212, Eilat 88112, Israel  
3 The H. Steinitz Marine Biology Laboratory, the Interuniversity Institute for Marine Sciences of Eilat, P.O.B. 469, Eilat, 
88103, Israel  

Reproductive development of anthozoans has been intensively studied during the last three decades, 

revealing wide range of sexual strategies. Here we report on a novel sex differentiation pathway in the sea 

anemone Aiptasia diaphana- trioecy (co-occurrence of males, females and hermaphrodites), so far 

documented only in plants, reinforcing the important role of reproductive plasticity in anthozoans in 

determining their evolutionary success. Furthermore, we report, for the first time in basal metazoans, on a 

close association between vertebrate-like sex steroid hormones and critical stages of gonadal sex 

differentiation. 

Age-cohort groups were obtained from asexual propagates (pedal lacerates), facilitating careful 

documentation of developmental patterns of growth, gonadal morphology and vertebrate-like steroid 

hormones. The experiment was carried out over a nine-week period (4-12 weeks post- laceration [wpl]), 

spanning the entire process of sex differentiation in A. diaphana. First phenotypic signs of testicular and 

ovarian tissues were observed in 6–week-old populations, with two distinct lines of male and hermaphrodite 

populations. While the males exhibited cellular progression through spermatogenesis, the hermaphrodites 

underwent a process of ‘gender preference’. Hence, the domination of one gender and the repression of the 

other gender, gave rise to male, female and hermaphrodite populations. Levels of vertebrate-like sex steroid 

hormones e.g., testosterone were relatively high prior to the appearance of primordial gonads (4 wpl) and 

during early gamete maturation (10 wpl). The levels of estradiol steadily increased from 6-10 wpl, with 

maximal levels overlapping with the emergence of the female phenotype. Following maturation, an increased 

incidence of oocyte degradation took place, coinciding with declining levels of all measured steroid hormones. 

Taken together, A. diaphana appears to be an important and useful model for further studies of the drivers 

and evolutionary processes underlying sexual development in general, and those affecting the transitions 

from one reproductive mode to the other, in particular. 
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FORAMINIFERA AND OSTRACODS RECORD PALEOENVIRONMENTAL CHANGES DURING 

THE LAST MILLION YEARS IN HAIFA BAY 

Avnaim-Katav Simona1*, Almogi-Labin Ahuva2, Sandler A.2 and Sivan Dorit1 

simona100@bezeqint.net; almogi@mail.gsi.gov.il; sandler@mail.gsi.gov.il; dsivan@research.haifa.ac.il 

 
1 Department of Maritime Civilizations, and the Leon Recanati Institute for Matitime Studies (RIMS), University of Haifa, 
Mount Carmel, Haifa 31905, Israel  
2 Geological Survey of Israel, 30 MalkheYisrael, Jerusalem 95501, Israel  

 

Foraminifera and ostracods were studied in 3 continuous ~120 m long boreholes spanning the last ~1.0 Ma 

from Haifa Bay inner shelf, Israel. The characteristics of these groups, together with a modern analogue, 

were utilized for reconstructing the paleoenvironments and paleobathymetry across the sea-land transitions. 

Quantitative analyses enabled to recognize four biofacies: (1) wetlands environment of fine sediments with 

abundant fresh to brackish benthic foraminifera, ostracods and varied flora remains; (2) marine environment 

(0-40 m) of quartz-rich sands dominated by shallow water benthic foraminifera; (3) marine environment (0-

40 m) of sand to silty clayey sand with aggregates with diverse assemblage characterized by moderate to low 

dominance of epiphytes and miliolids taxa. The presence or absences of Ammonia cf. A. "T13" and the 

absence or occurrence of 1-3% planktic foraminifera (%P), in both biofacies 2 and biofacies 3 were used to 

identify water depth ranges between 0-15 and 15-40, respectively. Sub-biofacies 3c is accompanied by %P 

alternating between 2-3% to 3-6%, indicating water depths of 15-40 m and 40-80 m, respectively; (4) marine 

environment (40-80 m) of fine-grained or partially cemented mixed siliciclastic-carbonate sediments with 

moderate to high benthic foraminifera species richness accompanied by 3-6% planktic foraminifera. This 

biofacies and biofacies 3c are restricted to the lowermost part of the sequence. The paleobathymetric 

reconstruction indicates that sea level alternate continuously along the sequence between 0-15 m during 

most interglacial stages and maximum water depth of 15-40 m during interglacial marine isotopes stages 

(MIS) 5.5, 7, 11 and 13. Water depths of 40-80 m were recorded at the bottom of the sequence representing 

the last phase of the Qishon graben infill.  
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CARBON ISOTOPIC EXCHANGE IN HYPERSALINE GROUNDWATER 

Avrahamov Naama1,2, Sivan Orit1, Yechieli Yoseph2 and Lazar Boaz3 

katzavn@bgu.ac.il; oritsi@bgu.ac.il; yechieli@gsi.gov.il; lazar.boaz@gmail.com  

1 Department of Geological & Environmental Sciences, Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 
2 The Geological Survey of Israel, Jerusalem  
3 The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem 

Radiocarbon (14C) as a dating tool for groundwater is widely used in a variety of aquifers around the world. 

Dissolution of carbonate minerals into limestone aquifers is known to interfere with 14C dating of groundwater 

due to addition of “dead” dissolved inorganic carbon (DIC). Further complication to 14C dating of groundwater 

may stem from recrystallization of aquifer’s carbonate rocks during the flow of the saturated groundwater 

within the aquifer. Isotopic exchange between the solid phase and the DIC decreases the DI14C until reaching 

inter-phase isotopic equilibrium. The potential effect of such radiocarbon exchange reaction on groundwater 

dating was investigated mainly by laboratory experiments with fresh or low salinity water. The aim of this 

research was to estimate the effect of radiocarbon exchange reaction on the dating of hypersaline 

groundwater in the Dead Sea rift valley.  

In order to simulate the effect on DI14C dating of hypersaline brines, we conducted sediment/water batch 

experiments with enriched DI13C solutions (up to 6 months). Several of the bottles were consecutively re-

spiked another two times when the 13C/12C ratio of the DIC seemed to level off.  

The preliminary results indicate that the solids/solution isotopic exchange process in hypersaline water is 

slower than in freshwater. According to a homogenous recrystallization model developed in this study we 

estimate the isotopic exchange rate constant for hypersaline brines to be ~10 times smaller than that for 

freshwater. We estimate that just a minute fraction of the solid phase effectively participated in the 

recrystallization process. It appears that water/rock interaction has an “aging” effect on radiocarbon dating of 

fresh and saline groundwater during the first stage of groundwater recharge. If recharge condition stay 

constant over thousands of years, the groundwater may equilibrate with the effective recrystallization volume 

of the solid and radiocarbon dating yields effect that cannot be neglected. 
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PRECAUTIONARY APPROACH MODEL FOR ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING 

UNDER SCIENTIFIC UNCERTAINTY 

Barankin Ram1, Brokovich Eran2 and Loya Yossi1 

ram360@gmail.com; eran.brokovich@mail.huji.ac.il; yosiloya@gmail.com;   

1 Department of Zoology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel 
2 The Ministry for Environmental Protection, Mimshak Science and Policy Fellowship Program, Israel  

 

Environmental issues are vastly complicated for decision-making, mostly due to inherent scientific uncertainty. 

This, along with the many interests involved in environmental issues, may lead to decisions based on 

inappropriate, incomplete or vague considerations. The precautionary principle (“PP”) is suitable in situations 

of scientific uncertainty. Nonetheless, the implementations of the PP have not yet been defined in a clear and 

unambiguous way. One of the main reasons for this is the lack of common language between science and 

public policy. 

Our aim is to bring together the two disciplines and to help policy makers make decisions in a world of 

scientific uncertainty. Thus, we have developed the “PP transparency wide angle model” (“PTWA”). It is 

designed to serve as a useful tool in the process of decision-making regarding environmental issues, in light 

of the precautionary approach. The “PTWA” model will assist gathering, arranging and simplifying information 

in a uniform “user-friendly” presentation for decision-making. It will also improve the decision-making 

process’s transparency, by presenting all considerations that lead to certain decision/s. 

The PTWA model takes in consideration the uncertainty factor, the applications of the PP and 

both science and policy considerations regarding a certain policy issue.  

The PTWA model encompasses two dimensions; the x-axis is the scientific certainty of consequences 

(certainty of harm or of no harm), which represents science's ability to predict damages caused by the 

observed activity; the y-axis is the cost-benefit analysis, which includes also the policy-law-economics 

considerations. The y-axis units are either monetary units or ranks (qualitative reasoning). The integration of 

the two dimensions will inform of the proper action for the issue at hand. Hence, providing with a full PTWA 

model graph for a certain environmental case, should exhibit cost-benefit analysis, scientific certainty analysis 

and an outcome in the shape of policy according to the PP.  
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AN ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION, CONCENTRATION AND TRANSPORT PROCESSES 

OF MERCURY OFFSHORE FROM HAIFA BASED ON SEDIMENT CORES 

Bareket Merav1, Bookman Revital1 and Herut Barak2 

meravisch@gmail.com, rbookman@sci.haifa.ac.il, barak@ocean.org.il  

1 Dr. Moses Strauss Department of Marine Geosciences, Charney School of Marine Sciences, University of Haifa, Mount Carmel, 

Haifa 31905, Israel 
2 Israel Oceanographic and Limnological Research, Tel- Shikmona, Haifa, 31080 

The Haifa Bay region is affected by industrial and municipal discharges introducing heavy metals to the environment. 

Mercury (Hg) that has potentially severe health consequences for the marine environment was detected above 

eastern Mediterranean background levels of 0.05-0.1 in the Haifa Bay surface sediments. Two main point sources of 

Hg pollution were found in Haifa Bay: (1) a chlor-alkali plant effluent discharge at the northern part of the bay that 

was operated until 2004; and (2) the Qishon estuary which contains effluent from nearby industries. These are in 

addition to diffusive sources as atmospheric deposition and runoff. Though Haifa Bay is considered a terminal basin 

for sediments being supplied from the Nile delta, it is possible that sediments are eroding and continuing further, 

carrying pollution on. In this study, geographically representative sediment cores and grab samples in and off Haifa 

Bay area were collected and analyzed for Hg concentrations to assess Hg re-distribution and transport. 

Three cores were collected in 2009-2011. B3 from Bustan HaGalil calcareous ridge north of the bay, G1 from the 

continental shelf off Haifa bay and ST9 at the northern part of Haifa Bay.  

Core ST9 from inner part of the bay shows a decrease of Hg content in the upper few centimeters with respect to last 

years’ concentration in the same station which demonstrates the decreasing trend of anthropogenic Hg in the bay. 

Cores B3 and G1, taken outside of the bay, show significant Hg enrichment (6-fold and 2-fold of background levels) 

towards the upper few centimeters, reflecting the re-suspension and seaward transport of enriched Hg particles.     

Hg analysis of grab samples which were collected this year, will give more information on Hg distribution in the 

surface sediment at the bay and offshore. Further Lead-210 dating and grain-size analysis will enable assessing Hg 

transport mechanisms.  
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MICROBIAL COMMUNITIES RELATED TO METHANE CYCLE IN LAKE KINNERET (ISRAEL) 

SEDIMENT 

Itay Bar Or1, Ariel Kushmaro2, Eitan Ben-Dov2, Werner Eckert3, and Orit Sivan1 bbaarroorr@gmail.com; 

;arielkus@bgu.ac.il; Israel.werner@ocean.org.il; oritsi@bgu.ac.il   

1 Department of Geological and Environmental Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel 
2 Department of Biotechnology Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel 
3 Israel Oceanographic and Limnological Research, The Yigal Allon Laboratory, Tiberias , Israel 

Methane (CH4) is an important greenhouse gas. Its production (methanogenesis) occurs by archaea in 

anaerobic environments, but the oxidation of methane (methanotrophy) can occur in anaerobic and aerobic 

environments by different microorganisms. Methanotrophy, which is the main process controlling methane 

emission to the atmosphere, was shown to be mainly aerobic in freshwater environment. In marine sediments 

anaerobic oxidation of methane (AOM) through sulfate in consortium of bacteria and archaea is the main 

mechanism governing the low methane fluxes to the atmosphere. 

In this study a novel process of iron oxide reduction coupled to AOM in the sediments of Lake Kinneret is 

shown by geochemical and microbial evidences. The results from in-situ porewater profiles of methane and 

the stable carbon isotopes of the total lipid and methane indicate a sink for methane below the depths at 

which nitrate and sulfate are completely exhausted and the zone of methanogenesis. At that depths Fe(II) 

showed an increase, and iron isotopes decrease, suggesting that Fe(III) is the probable terminal electron 

acceptor. Based on these results incubation experiments of sediment cores and slurries were conducted to 

verify and quantify the rate of this process and its key parameters. 

16S rRNA gene analysis of the communities' structure and diversity of bacteria and archaea at three different 

sediment sections were taken. The phylogenic analysis of the microbial communities showed a communities 

shift with depth and indicate the presence of methanogens and methanotrophs in the deep LK sediment.  
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REVISED PARADIGM FOR AQUATIC BIOFILM FORMATION: FACILITATION BY MICROGEL 

TRANSPARENT EXOPOLYMER PARTICLES 

Bar-Zeev Edo1, Berman-Frank Ilana1, Girshevitz Olga3 and Berman Tom2 

edobarzeev@gmail.com 

1 Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University, Ramat Gan   52900, Israel 
2 Israel Oceanographic and Limnological Research, Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory, Tiberias 14102, Israel 
3 Center for Nanotechnology and Advanced Materials, Bar-Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel 

 

Transparent exopolymer particles (TEP) are planktonic, organic microgels that are ubiquitous in aqueous 

environments. Increasing evidence indicates that TEP play an active role in the process of aquatic biofilm 

formation. Frequently TEP are intensely colonized by bacteria and other microorganisms, thus serving as hot spots 

of intense microbial activity. We use the term “protobiofilm” to refer to TEP with extensive microbial outgrowth 

and colonization. Such particles display most of the characteristics of developing biofilm, with the exception of 

being attached to a surface. In this study, coastal seawater was passed through custom designed flow cells that 

enabled direct observation of TEP and protobiofilm in the feedwater stream by bright-field and epifluorescence 

microscopy. Additionally, we could follow biofilm development on immersed surfaces inside the flow cells. Within 

minutes, we observed TEP and protobiofilm patches adhering to these surfaces. By 30 minutes, Confocal Laser 

Scanning Microscopy (CLSM) revealed numerous patches of Concanavalin A and SYTOR 9 staining structures 

covering the surfaces. Atomic Force Microscopy showed details of a thin, highly sticky, organic conditioning layer 

between these patches. Bright-field and epifluorescence microscopy and CLSM showed that biofilm development 

(observed until 24h) was profoundly inhibited in flow cells with seawater prefiltered to remove most large TEP and 

protobiofilm. We propose a revised paradigm for aquatic biofilm development that emphasizes the critical role of 

microgel particles such as TEP and protobiofilm in facilitating this process. Recognition the role of planktonic 

microgels in aquatic biofilm formation can have applied importance for the water industry, predominantly on 

membrane fouling. 
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THE SEA OF GALILEE: A COMPOSITE BASIN ALONG THE DEAD SEA FAULT 

Ben-Avraham Zvi1,2 

zviba@post.tau.ac.il 

1 Department of Geophysics & Planetary Sciences, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel 
2 Charney School of Marine Sciences, University of Haifa, Haifa, Israel  
 

The structure of the Sea of Galilee (Kinneret) basin appears to be more complex than that of other pull-apart 

basins along the Dead Sea fault. This complexity results from the fact that two fault systems intersect in the 

lake's area. The main fault system trends N-S and is part of the Dead Sea fault, and the secondary fault 

system trends NW-SE on the western side of the main fault and extends into the basin. Superposition of 

vertical displacements further complicates structures in this area.  

Many studies of the subbottom structure of the lake have been carried out using various methods, which 

include seismic reflection and refraction, magnetics, bathymetry, heat flow, electromagnetics, side scan sonar 

and gravity. Although these studies have increased our understanding of the subbottom structure of the lake, 

several key questions still remain unsolved: the exact geometry of the plate boundary in the Lake Kinneret 

area, the deep subbottom structure, and the geometry and nature of transverse faulting. 

Some of the important finding are that the deeper part of the basin is in the south, the basement over there 

is almost 8 km deep. Some of the basalts flows on land extend into the lake, especially the flows from the 

Korazim area. Many submarine craters associated with springs have been discovered with hot and cold fluids 

as well as gas flows. Their location is probably controlled, at least in part, by faulting activity. The top 

sedimentary layer over most of the floor contains large quantities of gas. 
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The Dead Sea basin, tectonically active since the early Neogene, is one of the world's largest pull-apart basins 

located along a major left-lateral strike-slip fault system and between the Arava and the Jericho faults. This 

depression host the present terminal Dead Sea Lake, which provides detailed sedimentary records about the 

basin’s development and sedimentation in a highly sensitive paleoclimatic and palaeoseimic Eastern 

Mediterranean region.  

Previous studies mostly explored the exposed surrounding sediments along its coastline and yet very little is 

known about its different stratigraphic formations and subsurface lithology. This study strives to complete this 

information gap by emphasizing the coupling of depositional environments and seismic activity. A new high-

resolution seismic sparker survey was carried out to locate and identify tectonic related features and to 

provide information on shallow structures of the northern part of the Dead Sea. Analysis of basin morphology 

and depositional stratigraphy of this study shows ~70 m depth of sedimentary infill with a series of highly 

reflective seismic horizons. The deepest area of the lake shows a maximum seismic penetration around 40 m 

depth. Preliminary results show a complex lacustrine depositional system with seismic stratigraphic units and 

seismic geomorphological features that can be interpreted as previous lake-level changes and may serve as 

regional climate and local tectonic signatures in a pull-apart basin. This study provides insights of the Dead 

Sea basin evolution and sedimentation and improves our understanding of neotectonic activity and glacial-to-

postglacial stratigraphy since the Holocene. 
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The Mediterranean coast of Israel can sedimentologically be divided into two distinct provinces: the Nilotic 

cell, which received most of its quartz-rich sediments from the Nile, and the Levantine province, which 

received most of its sediments from local, carbonate-rich sources. While previous studies found that this 

difference in sedimentology had ecological consequences on the benthic foraminiferal fauna that represent 

the pore-water or sediment-water interface, these effects have not been studied for benthic 

macroinvertebrates. Dead assemblages of marine mollusks are a powerful tool for studying long-term species 

composition and variations in their relative abundance in marine environments. We sampled five sites along 

the Mediterranean shoreline of Israel for dead molluscan remains, three from the Nilotic cell (south of Haifa) 

and two from the Levantine province (north of Haifa). We studied the differences in species composition and 

their relative abundance among these samples as well as differences in specimen size, feeding strategy and 

life habit (infauna vs. epifauna). We found no significant differences among the samples within the Nilotic cell, 

however, they differed significantly from both samples of the Levantine province. Consistent with previous 

research on benthic foraminifera, the Levantine province is biologically more diverse than the Nilotic cell, 

despite its smaller lateral extent. Another promising result is the consistently smaller size of specimens from 

the Eastern Basin of the Mediterranean relative to published data from its Western Basin, which suggests that 

Mediterranean Nanism may exist in mollusks. 
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In warm-monomictic Lake Kinneret the downward movement of the thermocline begins in October with the 

cooling of the water column. The subsequent destratification process is far from being linear and it was the 

goal of this study to document vertical and temporal short-term variations in the oxic–anoxic interface in 

response to physical and biogeochemical processes. This was achieved by frequent profiling of temperature, 

redox intensity, dissolved oxygen, pH, turbidity, chlorophyll and conductivity with a novel autonomous profiler 

at the center of the lake modified for use under hydrogen sulfide conditions. The results show that 

thermocline, oxycline and chemocline do not necessarily follow  the same path of descend and at times 

oscillate with amplitudes up to 14 m. 
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Intrusion of coastal waters into the open sea is considered an important mechanism for nutrient enrichment 

of the highly oligotrophic eastern Mediterranean. This study aimed at characterizing and estimating the 

environmental impacts of a coast-to-open sea intrusion event on the pelagic water of the eastern 

Mediterranean, using multi satellite data and in situ measurements. At first, we identified and characterized 

an intrusion event in the form of a distinct chlorophyll patch from near real-time satellite derived information 

of sea surface currents, chlorophyll and temperature. The satellite data was then used to plan a sampling 

strategy that included stations in and out of the patch. Through a high resolution survey we characterized the 

physical, chemical and biological properties of the patch, and compared it with ambient water outside the 

patch. 

The patch's surface waters (Depth<~30m), were found to be significantly warmer, richer in nutrients (mainly 

Si(OH)4 ) and with higher picophytoplankton abundance as compared to the surface waters surrounding it. 

Based on these differences, and strong agreement between the patch boundaries and transport barriers 

associated with the surface velocity field, we deduced that the patch was a dynamically isolated system, 

separated from the ambient waters by surface currents. Our results suggest that coast-to-open-sea intrusions 

driven and bounded by horizontal transport may play an important role in modulating the eastern 

Mediterranean ecosystem, and emphasize the advantages in using multi satellite data when planning scientific 

campaigns in the interface between the basin's coastal and open sea waters. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sefrat01@campus.haifa.ac.il
mailto:yoavle@post.tau.ac.il
mailto:eyalrahav@gmail.com
mailto:nurit@ocean.org.il
mailto:barak@ocean.org.il
mailto:isaac@ocean.org.il
mailto:tal@ocean.org.il
mailto:mlazar@sci.haifa.ac.il
mailto:eyalh@cyclone.tau.ac.il


24 
 

NEW CALCIFICATION MECHANISMS AND THEIR IMPLICATIONS FOR 

PALEOCEANOGRAPHIC PROXIES IN FORAMINIFERA AND CORALS 

Erez Jonathan 

Erez@vms.huji.ac.il  

The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University, Jerusalem, Israel  

 

Biologically controlled calcification involves active and passive transport of calcium from the environment 

across cell membranes to form cellular storages. The formation of the mineral phase may be intracellular (e.g. 

Coccolithophores) or extracellular, within a delimited space. Calcium is transported from the cellular stores to 

the delimited space. The carbonate supply is usually ignored or assumed simple: CO2 may diffuse freely from 

the environment, or respiratory CO2 may provide an internal source for DIC. Given this complete cellular 

control, it is surprising that trace elements and isotopes are incorporated into marine biogenic carbonates 

with meaningful relations that allow reconstructing past oceanic conditions. The current biological thinking 

(described above) is incorrect. The ions (Ca, Mg, Sr, Ba, DIC, B, Li,  and others) and their isotopes are 

supplied to the delimited calcification space by direct trasport of ambient seawater (slightly modified). This 

has been demonstrated unequivocally in foraminifera, and more recently has been shown also for corals. The 

pathway of seawater transport to the site of biomineralization is by vacuolization in foraminifera, and 

apparently by paracellular leakage in corals. In other marine invertebrates seawater is present at the 

biomineralization delimited space, but it remains to be shown how this is achieved. Seawater is rich in Ca 

(~10.5 mM, as opposed to 0.1 µM in live cells), however the DIC concentration (~ 2mM), is much lower. The 

most common mechanism to increase the mineral saturation is elevation of pH at the calcification site. This 

pH elevation helps to supply DIC both from seawater and from respiration as observed in corals and 

foraminifera. Direct seawater transport (DST) explains the usefulness of paleoceanographic proxies in 

biogenic carbonates. 
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In the 2010 and 2011 side-scan sonar and remotely operated vehicle (ROV) surveys of the E/V Nautilus 

offshore Israel we have discovered enigmatic rock formations along the northern slope of the Palmahim 

Disturbance. The surface expression of the rocks ranges in size from sub-meter up to a few meters, some of 

the rocks were found to be settled by cold-water corals which were not previously known in this region. A 

preliminary examination of the rock samples give evidence that the rocks were formed due to a local methane 

fluid flow, supported by our discovery of gas seeps farther west. We created a geo-referenced data base 

corroborating previous high resolution academic (e.g R/V Meteor sub-bottom profiles acquired in 2002) and 

commercial surveys that were performed in the Palmahim Disturbance region during the past decade, and E/V 

Nautilus 2010 and 2011 finds. Our preliminary mapping results show rocks extending over ~3.5 km in the 

east-west direction and ~600 m in the north-south direction at a depth range of 650 - 790 m. The rocks are 

distributed along the northern slope of the Palmahim Disturbance ramp, from its bottom almost to its top. All 

rocks are distributed to the south and up 1 km away of the northern bounding fault of the Disturbance, as 

defined by Garfunkel et al. (1979), and within the perimeters of their ‘northern graben’. This finding raises the 

question regarding the possible fluid flow path-ways that lead to the surface of the northern slope. Assuming 

that the reefs represent past fluid flow, our finding constrain the possible pathways of the fluids to the 

surface. 
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Discussions are being held between Israel Jordan and the Palestinian Authority ("the beneficiary parties"), to 

pipe water from the Red Sea to the Dead Sea in order to stop the decline in water level, while utilizing the 

>400 meter elevation difference between the Seas to desalinize seawater. For this end, a feasibility study 

looking into the impact of such a project on the Dead Sea was recently submitted by the TAHAL-GSI group 

(including also researchers from the Hebrew, Bar Ilan, Ben Gurion and Portland State universities) to the 

World Bank. This study charted the physical, chemical and biological impact of mixing seawater or reject brine 

on the evolution of the Dead Sea. The study concluded that as long as the chemical industries pump brine 

from the Dead Sea, stabilizing the Dead Sea water level will lead to stratification of the water column. 

Furthermore, the density of the upper mixed layer will decrease with time, and its composition will change 

towards that of seawater. Halite precipitation will cease while gypsum will precipitate instead, though at a 

volume that is two orders of magnitude smaller. Co-precipitation of phosphate with the gypsum will remove 

and deplete the mixture from this limiting nutrient, thereby curbing possible biological blooming. The study 

therefore recommended that if the project will be agreed upon, its implementation should be carried out in 

stages, starting off with a pilot at a volume <400 million cubic meters (MCM)/yr , i.e. less than 25% of the 

initial plans. This is the maximum annual volume which the model indicates will not lead to stratification, and 

the impact on the Dead Sea limnology will remain relatively small. If larger inflow volumes are envisioned, 

they will need to be added carefully while monitoring the response of the Dead Sea to the dilution of its upper 

mixed layer. 
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ISRAMAR was established in 2001 by IOLR as the national repository for oceanographic data. ISRAMAR has 

grown during this decade into a sustainable marine information system, providing near real time data, 

historical data and forecasts regarding the Eastern Mediterranean environment, Elat and the Dead Sea 

(http://isramar.ocean.org.il/isramar2009). 

IOLR’s 7 fix stations (Carmel shore, Hadera port, Ashdod port, Ashkelon port (new), Elat and Dead Sea) 

maintained by the Departments of Marine Geology and Coastal Processes and of Physical Oceanography, 

gather in near real-time the following data (which are imported in databases and provided on the ISRAMAR 

website): Wind, humidity, air temperature, solar radiation, atmospheric pressure, sea level, waves, water 

temperature, currents, salinity, dissolved oxygen, turbidity and fluorescence. 

Historical Mediterranean datasets are organized in databases, some are available online, others offline. The 

multidisciplinary marine cast database (MEDACC) is perhaps the most complete international collection of 

physical and biochemical data, acquired during oceanographic cruises. Public available data from MEDACC 

(about 80% of the content) can be freely downloaded. The ISRAMAR interface provides also metadata 

regarding historical currents observations. Data for academic theses are provided free upon commitment to 

IOLR use rules. 

Mediterranean wave forecasts at various resolutions, as well as of currents, temperature and salinity in the 

South-Eastern Mediterranean are produced and daily updated.  Astronomic tide forecasts at the Israeli coast 

are yearly updated. 

Satellite (Modis and Meris) based data regarding Secchi depth (SEC), Chlorophyll a (Chl-a) and Total 

Suspended Matter (TSM) at the Israeli marine and lake waters are also provided.  

The ISRAMAR website has about 3000 visitors daily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isaac@ocean.org.il
http://isramar.ocean.org.il/isramar2009


21 
 

THE MORE YOU OBSERVE, THE MORE COMPLEX IT GETS: INSIGHTS FROM OCEAN 

SURFACE CURRENT MEASUREMENTS BY HF RADAR 

 

Gildor Hezi 

hezi.gildor@huji.ac.il  

The Institute of Earth Sciences, The Hebrew University  

 

Over the past few decades, high-frequency (HF) radar has emerged as a useful tool for measuring synoptic 

near-surface currents near the coast at high spatial and temporal resolutions. Our observations resolve scales 

of hundreds of meters to a few kilometers, and therefore fill a gap in existing observations between fine-

structure turbulence observations (millimeters to meters) and studies of the mesoscale (few tens to hundreds 

of kilometers).  

 

Using long-terms measurements we investigate horizontal mixing, the probability and spatial distribution of 

surface currents, long-range temporal correlations of surface currents, and the usefulness of progressive 

vector diagrams (PVDs). Our results show significant spatial and temporal variability in the probability 

distributions of surface currents, and the existence of temporary barriers to mixing that can affect the 

dispersion of biological materials and pollutants.  
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Small, soft-bodied and largely sessile, cnidarians such as Hydra rely on chemicals—including toxins—for 

predation, defense and other interactions. Toxin-like chemicals produced by cnidarians are not restricted to 

venom components in the stinging cells: such proteins aid in prey digestion and may be involved in immunity 

and development. Actinoporins are a family of hemolytic and lethal toxins from sea anemones that have been 

extensively studied as models of protein-membrane interactions. The aim of the current project is  to examine 

the evolutionary history, expression and hemolytic activity of actinoporins in Hydra, with the ultimate goal of 

deciphering their role in the biology of this model cnidarian. 

The Hydra genome contains six different actinoporin genes, which have diverged from a single common 

ancestor. All six genes are expressed in a population of Hydra magnipapillata. Two genes have previously 

been suggested to be components of the nematocyst venom, and we hypothesize that the remaining genes 

may be expressed in tissues outside of the stinging cells. 

The two nematocyst-associated actinoporins are hemolytic when expressed recombinantly in E. coli.  These 

two actinoporins are likely involved in predation and/or defense. We predict from the sequences of the 

remaining genes that three will also prove to be hemolytic, but one will not—leaving its role in the organism a 

particularly open question. Current work focuses on exploring these remaining genes, and whether their 

activity in Hydra is endogenous or allomonal. 
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The temperature and pressure fluctuations of different locations l and r in the same atmospheric layer can be 

viewed as dynamical systems with interactions. It is possible that l and r have correlated behavior (sometimes 

with a lag time) due to common forcing mechanisms (such as solar insolation), material flow (salt, dust, 

water, and air), direct pressure of l and r on each other, and heat flow between them. These correlations are 

commonly studied with the aid of eigen-techniques such as principal component analysis, yielding a few 

fluctuation profiles that are typical. However these correlations can be regarded as a robust field on their own 

right, and the profiles of this field, which we call "the climate network" have been the topic of recent studies. 

We have demonstrated [K. Yamasaki et. al. PRL (2008),A. Gozolchiani et. al. EPL (2008)] that during El-Nino 

times large portions of this field have a reduced value, corresponding to a less correlated atmosphere. We are 

now able to pinpoint a peculiar and rich pattern in this effect - the unique autonomous component in the 

eastern pacific [A. Gozolchiani et. al. PRL 107, 148501 (2011)]. We have elaborated a four altitude/two fields 

(temperature and geopotential heights)/10000 snapshots (corresponding to 10 days resolution over 30 years) 

survey of the climate network, which presents the behavior of this autonomous component. This includes the 

distribution of places that strongly correlate with this component, the distribution of its time delays with the 

environment, and an interesting altitude dependent profile of its interactions with the northern and southern 

hemispheres. We have also compiled the leading profiles of this information (main principle component), 

which are shown to be related to the different stages of the El-Nino Southern Oscillations (see an animation 

of the fields in http://physionet.ph.biu.ac.il/~gozolaa/PRL_ENSOPMgozyamhav). 
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Linear wind driven gyres depend on the curl of wind stress and bottom topography in the momentum 

equations, and can be understood as a manifestation of conservation of potential vorticity of water columns. 

However, measurements and simulations indicate that cyclonic gyres can be supported in nearly flat 

topography and zero wind stress curl conditions [Picket and Richards 1975, Huang and Sloss 1981, Berman 

et. al. 2000]. These gyres are generally atributed to effects of internal motions in stratified conditions. Here 

we show analytically and numerically that such gyres can emerge in a non-stratified configuration, due to the 

advective terms of the momentum equations. We demonstrate that two distinguished vertical velocity 

patterns emerge, which are grossly arranged in two layers. The upper pattern is related to the Ekman mass 

transport, and the lower is related to an advective motion forced by friction with the upper layer and a 

constant pressure gradient that is developed in order to equilibrate with the wind stress. The vorticity pattern 

in the two layers is shifted in the wind direction, yielding an approximate cancellation of horizontal velocities 

away from the boundaries. Finally we present an interplay between the nonlinear mechanism and the bottom 

topography, which may split the flat bottom nonlinear gyre onto separate cyclonic gyres.  
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Diatoms are important players in the global carbon cycle. The apparent photosynthetic affinity for ambient CO2 

is 100-fold higher than that of the ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase indicating that a CO2-

concentrating mechanism (CCM) is functioning in these organisms. 14C labeling experiments and presence of 

complete sets of genes essential for the biochemical C4 in two diatoms, Phaeodactylum tricornutum and 

Thalassiosira pseudonana, supported the notion that CO2 fixation occurs via this pathway. However, the 

nature of the CCM - either a biophysical or a biochemical C4-pathway - remains elusive. Our purpose is to 

understand the nature of the CCM functioning in these organisms.  We used RNA-interference to silence the 

single gene encoding pyruvate-orthophosphate dikinase (PPDK) in P. tricornutum, an essential enzyme in the 

C4 metabolism that converts pyruvate into phosphoenolpyruvate. The mutants obtained possess much lower 

ppdk transcript and PPDK activity but the photosynthetic rate under limiting inorganic carbon level was hardly 

affected. Further, even in the wild the PPDK activity is far too low to support the observed photosynthetic rate. 

These data clearly indicate that the C4 route is not essential for the CCM activity. The photosynthetic Vmax 

was slightly reduced in the mutant possibly reflecting a metabolic constrains that resulted in a larger lipid 

accumulation in the mutants. We propose that C4 metabolism does not serve the purpose of CO2 

concentration in P. tricornutum but instead is important for photoprotecion and pH homeostasis. Pulse 

amplitude modulated (PAM) measurements revealed a faster non-photochemical fluorescence quenching in the 

mutants possibly compensating for the loss of ability to dissipate excess energy through a futile C4 route. 
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The family Xeniidae (Octocorallia) constitutes an abundant benthic component on many Indo-West Pacific 

coral reefs and is ecologically important in the Red Sea. The taxonomic studies based on morphological 

characteristics have left the status of several xeniid taxa unresolved. The current study is aimed at 

constructing a molecular phylogeny of the common Red Sea genera of the family, based on both mtDNA and 

nDNA markers. The study will include examination of type specimens, also by high-resolution scanning 

electron microscopy (SEM). Preliminary results using three mitochondrial genes (ND2, msh1, COI) and the 

nuclear 28S gene indicated that xeniids constitute a monophyletic group. Similarly, almost all genera of the 

tested family form monophyletic groups. The combined analysis of both 28S and mitochondrial markers 

revealed that the genus Anthelia belongs to the Xeniidae, despite past controversies. Twenty type specimens 

were examined and their sclerites viewed by SEM. Consequently, eight types, originally assigned to the genus 

Xenia, were relocated to Ovabunda. It is anticipated that a phylogeny of the xeniid taxa will elucidate the 

morphological characters that are diagnostic for the genetically monophyletic clades, and will facilitate a 

taxonomic revision of the family.  
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The objective of this study was a long-term similarity analysis of taxonomic size-structure patterns that 

describe the main phyla of Lake Kinneret phytoplankton. A modified type of species size-frequency 

distribution or 'frequency-weighted taxonomic size spectrum' (FTSS) was applied that focused on specific 

phytoplankton phyla, and considering numerous rare species and the assemblage time-space heterogeneity. 

The quantitative similarity level assessment of size-spectrum patterns was performed with the help of cluster 

analysis. In spite of seemingly random changes in the species list, long-term monitoring of the lake revealed a 

tendency for emergence and restoration of very similar size-spectrum patterns of phytoplankton phyla each 

year. The FTSS general-pattern consistency was found for major phytoplankton phyla during the 'stable' 

period (1985-1994). This consistency declined during the later 'extreme' years (1995–1999), characterized by 

evident changes in phytoplankton taxonomic composition and annual succession. Some phyla were found to 

be notably sensitive to the strong annual succession change. Exceptionally noticeable was size spectrum 

variability of phyla located at the extreme periphery of the phytoplankton size range. Specific changes in the 

FTSS fine structure were evident and may be applicable for diagnostics, while the FTSS general pattern can 

be helpful for monitoring and modeling. Reliable patterns of the natural assemblage structure could serve as 

tools of ecological modeling and lake management. 
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We aim to identify and date sediment reworking events in submarine cores, e.g. slumping, turbidites or 

tsunami deposits in the Northern Gulf of Aqaba-Eilat (NGAE), located at the southern part of the Dead Sea 

Transform. Prior seismic and bathymetric analyses suggest that the offshore Evrona and West Aqaba faults 

situated within the Gulf are recently active. Tectonic activity, as other possible triggers (e.g. climatic or 

gravitational) may result in reworking of the submarine sediments.  

In order to contribute to the Holocene earthquake record of the NGAE (long/short term recurrence intervals) 

we aim to identify tectonically induced sediment reworking events in cores and correlate them across the Gulf 

to specific climatic / tectonic events. 

We analyze cores retrieved across the NGAE (MERC TA-08M29036), located on and off the submarine 

canyons of the Eilat sub-basin detected in multibeam bathymetry data. In addition, a paleoseismic trench was 

recently excavated at the palm plantations of kibbutz Eilot, following an estimated location of the onland 

continuation of the submarine Evrona fault in light of GPR survey and offshore seismic data interpretation.   

Grain size analysis is used to identify depositional sequences typical of sediment reworking events. 

Radiocarbon dating of core sequences is expected to reveal the timing of sediment mass-flow/ transport 

events and possibly match correlative past earthquakes. Deeper and older dated sequences will assist in 

determination of the Holocene seismic record of the NGAE region.  

Three to four reworking events are identified in core MG10-P27 (530 mbsl) as grain size analysis implies. On-

land trenching revealed detailed stratigraphy, yet no fault was traced. However, the strata revealed three 

horizons containing apparent liquefaction features, possibly attributed to one or more earthquakes. 

Radiocarbon dating of core sediments and trench strata is currently in progress; Comparison of their ages 

may yield cross-validation of these two data sources. 
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Eolianite cliffs along the Mediterranean coast of Israel form an actively eroding 55-km-long linear feature with 

local average retreat rates of up to 0.3 m/year over the past 60 years. Here, we investigate the effect of 

extreme winter storms with decadal-scale recurrence intervals, on the overall retreat pattern of this ‘weak 

rock’ coastal cliff-line. Repeat high-resolution (1-2 cm) ground based LiDAR surveys before and after an 

extreme ’20-year’ winter storm that occurred in the eastern Mediterranean during December 2010 allowed us 

to characterize syn- and post-storm erosional effects at cm-km scales. 

The LiDAR surveys documented cliff instability initiated by syn-storm erosion of basal cliff notches that 

propagated up-cliff during the months that followed and lead to post-storm activity, which constituted >75% 

of the total storm-related cliff erosion. The latter occurred primarily as discrete catastrophic gravity driven 

slope-failure events that range in volume between 100-103 m3. The cliff-line returned to its long-term activity 

level ~5 months after the storm. Locally, storm induced landward cliff retreat reached 7 m, which is 

comparable to the total retreat previously documented along this coastal stretch during the past 60 years. 

Yet, in a broader spatial context, cliff-retreat associated with the December 2010 storm accounts for <5% of 

the total retreat documented for this cliff-line during the past 60 years, thus implying only a secondary role 

for extreme winter storms in the overall volumetric retreat of this coastal cliff line. Nonetheless, the preferred 

occurrence of peak storm-associated erosion at local capes suggests that extreme winter storms may have a 

central role in maintaining the large-scale linearity of Israel’s coastal cliff-line. 
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It is now well accepted that seawater circulation in coastal aquifers is a major process that affects trace 

element mass balances, including nutrients and other contaminants, in coastal areas. The Dead Sea can be 

used as a natural lab for studying groundwater-seawater interaction and saline water hydrological circulation 

along the aquifer-sea boundary. This study uses radium isotopes in order to quantify the lake water 

circulation in the Dead Sea aquifer.  

Radium isotopes are usually enriched in saline groundwater, while low in seawater and lakes. Therefore they 

are good tracers for estimating salt water discharge. The Dead Sea is unique in this case, with its water 

extremely enriched in radium (both 226Ra and 228Ra) and barium (145, 1-2 dpm/L and 5 mg/L, respectively), 

2-3 orders of magnitude higher than in ocean water, whereas the salinity of the Dead Sea is only 10 times 

higher.  

Circulated Dead Sea water found in the aquifer contains decreased concentrations of 226Ra (60 dpm/L) and Ba 

(1.5 mg/L). We suggest that the low 226Ra and Ba concentrations are due to the precipitation of barite and/or 

celestine from the supersaturated Dead Sea water on entering the aquifer. 228Ra, which has much lower 

activities in the Dead Sea (up to 1.8 dpm/L), is enriched in the circulated Dead Sea water (up to 40 dpm/L) 

due to recoil and desorption. This implies that the circulation of Dead Sea water in the aquifer removes 226Ra 

and contributes 228Ra to the lake.  

Following this antithetic behavior of the two radium isotopes, we estimate the amount of the Dead Sea water 

circulation in the aquifer by 200-400 million m3/yr, which is of the same order of magnitude as all other 

known Dead Sea water sources at present (160-340 million m3/yr), which suggests that lake water circulation 

is a significant component in the Dead Sea mass balance. 
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Numerous studies have shown that the developmental plasticity of corals result in processes of tissue 

remodeling to occur naturally following environmental stress. In our lab we harnessed this innate capacity to 

produce lines of clonally derived coral micropropagates for a variety of uses. We found that explanation of 

minute tissue fragments from adult coral colonies or polyps, and maintaining them under properly controlled 

conditions of temperature light and water motion give rise to micropropagates that may develop into polyps 

or colonies. Using histology, immunohistochemistry and transmission electron microscopy we followed the 

cellular processes occurring during reorganization of coral tissues following explantation from the mother 

colony and showed that they re-differentiate into fully functioning polyps. These processes include cellular 

degradation and programmed cell death, cell migration, proliferation and de novo differentiation and are 

comparative to those occurring during natural embryological developmental and regeneration processes.  In 

addition, we showed that explant morphology can be altered by manipulating environmental parameters. The 

miniature size of the micropropagates and ease of manipulation of this process allows the production and 

long-term maintenance of clonally derived lines of micropropagates for numerous research purposes, 

developing coral model lines that are amenable to comparative and collaborative studies worldwide.    
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The rapid growth of industrial infrastructures along seashores and the increase in marine traffic are primary 

causes of the extensive deposition of metal and organic compounds in the ocean today. These pollutants 

have a profound deleterious effect on Cnidarian organisms and ecosystems. Here we investigate the effect of 

heavy metals on the regulatory defense mechanisms that operate during the Cnidarian life cycle.   As a model 

system, we exploit the emerging genetic model, the marine starlet sea anemone Nematostella vectensis, as 

its full genome has been published and its sexual cycle can be controlled under laboratory conditions. The 

experimental design includes early developmental stages and mature anemones that are exposed to different 

concentrations of various heavy metals, such as Hg, Cd, Zn and Co, for short time periods. Initial studies have 

characterized the dose dependent effect of heavy metals on larval development and identified the induction 

time for known stress genes in the mature anemone. Subsequently, the expression profiles of mature 

anemones were analyzed using an unbiased whole genome approach by RNA next generation sequencing 

(NGS).  

The resulting profiles will be compared and the use of transcriptome-wide analysis will be further discussed. 

In addition, the possibility for using Nematostella as a bio-indicator for monitoring sea water quality will be 

presented.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roeychko@yahoo.com
mailto:verabrek@gmail.com
mailto:noa.sher@gmail.com
mailto:lotant@univ.haifa.ac.il


45 
 

PHOSPHORUS CYCLING IN THE HUANGHE (YELLOW) RIVER: RESULTS FROM A 

RAPIDLY CHANGING PARTICLE-RICH RIVER 

Pan G.1 , Krom M. D.*2, Mortimer R. J.G.2, Sheng Y.3,, Zhang M.1, Zhang X.1 and Dai L.1 

M.D.Krom@leeds.ac.uk 

 

1 State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese 
Academy of Sciences, Beijing 10085, China 
2 Earth and Biosphere Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK 

The Yellow river, which flows through northern China, is known to have the highest particulate load of any 

major river in the world. In this study we have examined the cycling of phosphate, which is known to be 

particle active, in a transect of the Yellow river from its source to the sea. Although there is evidence of 

considerable anthropogenic nutrient pollution, the dissolved phosphate concentration remains low i.e. is 

buffered to values of 0.32-0.58 µmoles/l. EPCsat calculations show that the sediments become a major sink for 

phosphate particularly in the lower reaches. The Huanghe represents the extreme end-member for a particle-

dominated major river. The DIN: DIP molar ratio is extremely high (720-1510:1) compared to 10-100 in 

‘normal’ rivers, suggesting extreme P limitation. We have developed a linear relationship between the 

nitrate:phosphate ratio and nitrate:ammonium ratio in global major rivers which produces the highest ratios 

in the Huanghe due to the effect of the suspended sediment load on nutrient cycling processes. These low 

phosphate values are despite the fact that the particulate matter has a relatively low specific affinity for 

phosphate (i.e. low labile Fe and Fe bound-P) because the TPM is dominantly Loess which is physically 

weathered by anthropogenically-caused soil erosion. However there has been a recent dramatic decrease in 

TPM in the Huanghe. An empirical relationship between TPM and initial concentration of phosphate has been 

developed which predicts the concentration of phosphate remaining in solution. It is predicted that these 

problems will intensify with further reduction in TPM.   
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The eastern Mediterranean is a unique ecosystem which represents a natural laboratory for globally important 

-1  -1  

-1 in deep water) in the EMS are much lower than all other parts of the ocean due to the 

unusual anti-estuarine circulation which exports nutrient replete intermediate water at the Straits of Sicily and 

to the relatively young age of the deep water (τ ≈ 120 years). Dissolved oxygen decrease and nutrients 

increased eastwards, in the direction of the deep- -1 

-1 and silicic acid by ~3 µ mol 

kg-1 representing the amount (rate) of organic matter and biogenic silica ( BSi) breakdown over the residence 

time of Deep Water in the basin. The high nitrate/phosphate found in the deep water (25-28:1) is due to a 

combination of high Nitrate:Phosphate waters advected from the surface of the Adriatic during  deep water 

formation  during the P-limited winter bloom and P recycling more efficiently than N from the descending 

particulate organic matter (POM). High N:P ratios in POM and dissolved organic matter (DOM) show that the 

entire EMS is P starved. There are seasonal changes in nutrient limitation with conventional P limitation during 

the winter phytoplankton bloom which becomes N&P co-limitation in early summer and can, under some 

circumstances, become even N limited in mid-summer in the nutrient starved upper waters. Nutrient budgets 

have been used to explain that the reason for the unusual N:P ratio in the basin is high N:P ratio in the 

external inputs combined with low denitrification rates caused by the ultra-oligotrophic status of the basin.  
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When plants are exposed to light, part of the energy captured by chlorophyll is emitted directly as 

fluorescence ("prompt fluorescence"). Another type of fluorescence is obtained after turning off the light 

("delayed fluoresce", DF), which is due to a back-flow of electrons in the photosynthetic electron transport 

chain (until charges across the thylakoid membrane have been neutralised, i.e. a few minutes). Such 

fluorescence can be utilised in a DF spectrometer for determining the concentration of "active" chlorophyll, as 

well as for distinguishing between different major groups of phytoplankton based on differential excitation of 

their pigments. 

DF spectrometry is sensitive, and can be used for continuous monitoring natural phytoplankton populations in 

aquatic environments. However, there is no reliable information regarding the relationship between DF 

fluorescence and quantum yield or photosynthetic rates as measured in pulse amplitude modulated (PAM) 

fluorometers. In this work, DF spectrometry was compared with PAM fluorometry in order to establish 

whether the former method could yield any measure of the photosynthetic activity of phytoplankton. This was 

done by monitoring direct and delayed fluorescence, together with pH, irradiance, chlorophyll and O2 

concentrations, continuously during several diel cycles, in a Chlorella culture kept in a transparent plastic tank 

submerged at the surface of Lake Kinneret, Israel.  

     It was found that the DF signal correlated with effective quantum yield measured by PAM fluorometry on 

a daily cycle, with high values during nights and lowered values during days, and especially during high-light 

noons. O2 measurements, on the other hand, correlated with PAM-fluorometry derived ETRs. Thus, it seems 

that the DF signal is a good proxy for quantum yields and for ETR measurements. In addition to the 

continuous monitoring of biomass of different taxonomical groups, our findings suggest that DF spectrometry 

also carries the potential to measure photosynthetic rates in natural phytoplankton assemblages. 
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Many marine species were found to be polarization sensitive (PS). Currently, the known polarization detection 

threshold is 37% in Daphnia (crustacean) and 10º-15º electric (e-) vector orientation in damselfish. With the 

exception of Stomatopods (crustacean), no animal was found to possess more than one PS photoreceptor 

class. Scattering/absorbing scatterers decrease/increase polarization respectively. Using model simulations of 

polarization in ocean by a Junge distribution of sand/minerals and phytoplankton scatterers in clear and turbid 

waters, and in-situ measurements conducted at 5-m depth in clear and semi-turbid sea water we checked the 

maximal difference in the % polarization, ΔP, and in the e-vector orientation, Δα, within the visual range of 

350-650-nm wavelength. Both analyses show that on average ΔP do not exceed 10% and 16%, and Δα do 

not exceed 5º and 15º in clear and turbid water respectively. We conclude that neither variation in the 

composition of the hydrosols nor in the size of the hydrosols cause the polarization to vary above the animal 

threshold known within the visual range. Therefore, we suggest that a single spectral class photoreceptor 

should provide marine animals with most of the polarization information they require. 
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Methane seepages are prominent throughout the Nile delta, but so far have not been observed north of Gaza. 

In the course of 2010 and 2011 E/V Nautilus collaborative cruises we collected high definition video and hand 

and short core samples utilizing state-of-the-art ROV operations at water depths of 500 to 1700 m of the 

Israeli Mediterranean. ROV dives at depths of 1100 to 1200 m on the western edge of Palmahim Disturbance, 

on seismically observed pockmarks and bright spot reflections, revealed active gas seepage sites. These are 

characterized by semi-periodic gas bubbling, carbonate chimneys, dark gas saturated sediment patches and a 

characteristic biogenic community. Sediments cores collected within the dark patches portray high 

concentrations of methane with Carbon isotopic values suggesting a biogenic origin, and oxygen depletion in 

near surface water. Seepage regions are also surrounded by wider areas of unusually intense seafloor 

burrowing. At a depth range of 600 to 800 m along the northern slope of the Palmahim Disturbance we 

mapped rocky reefs settled with rich fauna, particularly deep water corals. Preliminary analysis of a tubular 

sample revealed a chimney-like morphology and dolomite composition with δ13C values as low as -40‰, 

suggesting it’s formation was associated with methane oxidation. Yet, no evidence of active gas seepage was 

found in the vicinity of these reefs. Offshore Acco, northern Israel, we surveyed meters-scale pockmark 

features at a water depth of ~1100 m. Within one of these pockmarks we found a dark patch of sediments 

inhabited by tube worms, and sampled high concentration of methane. Farther west we documented an area 

of intense burrowing at the top of a seismically observed structural bulge. Seismic reflection data collected 

across the southern Levantine basin portray a prominent band of high amplitude and frequently reversed 

phase reflectivity, down to hundreds of msec below - and sub parallel to - the seafloor. Taken together our 

observations suggest that active or recent gas seepage extend along the entire base of the Mediterranean 

continental slope of Israel, and probably throughout much of the deep seafloor of the Levantine basin. 

Seafloor fluid flow and methane seepage probably play in this region a significant environmental role, which 

have not been sufficiently acknowledged to date.  
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 Toxic cyanobacterial blooms (cyanHABs) have become a global phenomenon, affecting large water bodies 

and creating major threats to animal and human health. The prevalence and toxicity of cyanoHABs are 

increasing worldwide, potentially as a result of water contamination and global climate change.  With the 

anticipated changes in climate, population and land use, it is critical to predict when and where harmful 

blooms are likely to occur, in order to implement appropriate control measures. 

  Freshwater bodies in Israel are found in an impressive diversity of regions, from sub-alpine to deep desert 

and from highly urban to almost unsettled, presenting many different niches for cyanobacteria. These niches 

may provide “stepping stones” for cyanobacteria migrating from North Africa to Europe. 

  In order to assess the dispersal and distribution patterns of cyanobacteria with the genetic potential to 

produce cyanoHABs in surface freshwater bodies across Israel, we sampled ~60 natural springs, agricultural 

reservoirs and aquaculture facilities, using Polymerase Chain Reaction (PCR) to detect components of the 

biosynthesis pathway for the cyanobacterial toxin microcystin. To our surprise, we detected “seed 

populations” of toxinogenic cyanobacteria in about 70% of the samples, suggesting that the distribution of 

potentially harmful species is much wider than thought.  Current work focuses on determining whether 

different sub-populations occur, and if so, whether their occurrence patterns are correlated with 

environmental parameters, geography or human impact. This research will hopefully help predict where and 

when cyanoHABs are likely to occur, in Israel as well as in other areas of the world with similar environmental 

conditions. 
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Members of the subclass Octocorallia play a major role in Indo-Pacific coral reefs, being considered the 

second-most important benthic component there. Our study deals with the ocotocoral Sarcophyton auritum 

Verseveldt & Benayahu, 1978,   considered endemic to the Red Sea. The species is rather uncommon on the 

Eilat reefs, compared to its congenerics there. The colonies are large, 40-50 cm in diameter, and grow in 

clusters comprising ~4-10 colonies at 3-8 m. It is a gonochoric octocoral, with female gonads featuring two 

overlapping oogenic cycles each year, maturing within 20-22 months; and male gonads displaying one cycle 

within 10-11 months. Monthly sampling of colonies and their histological examination indicates an annual 

synchronized spawning event, occurring during summer (July). Microscope examination revealed that the 

mesenteries of the polyps feature unique collagen fibers, running from the basal part up to the pharynx. The 

collagenous nature of the fibers was confirmed by specific histological staining and electron microscopy. The 

fibers, ca. ~10 µm in diameter, form bundles that join to create a cord-like structure. It is suggested that the 

fibers have a biomechanical function, providing strength and flexibility to the colonies.  
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Although apoptosis is a very well-studied mechanism of programmed cell death (PCD) in metazoans, the roles 

and mechanisms of PCD in plants and microorganisms is still poorly understood. We are studying the PCD 

machinery of the model green algae Chlamydomonas reinhardtii, which is induced by oxidative stress. 

Paradoxically, C. reinhardtii oxidative stress-induced cells are more sensitive to H2O2 treatment although they 

possess higher antioxidants activities. Dehydroascorbate, the oxidized product of ascorbate peroxidase (APX), 

level was higher in conditions favoring PCD and was able to induce PCD. The role of cytochrome c release 

from the mitochondria in this PCD, a hallmark of metazoans apoptosis, was demonstrated using a Complex III 

lacking mutant showing differential response to H2O2 and DHA induced PCD. Finally, the expression and 

activity of metacaspases, the executioners of paoptosis, was shown to be associated with C. reinhardtii PCD. 

The function of PCD in ecology and evolution of phytoplankton will be discussed. 
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Lake Kinneret basin (LKB) is a tectonic complex structure which is situated along a segment of the Dead Sea 

Transform (DST).  Two fault systems which intersect under Lake Kinneret sub-bottom, basalt flows of various 

thicknesses and rotation of blocks north and west of the lake hampers structural interpretation of the basin. 

The numerous geophysical investigations which have been carried out in Lake Kinneret reveal evidence for 

active faulting. Seismological data as well as geological, archaeological, and historical evidence indicate that 

LKB is an active seismic zone crosscut by faults along which earthquakes often occur. This study aims to 

monitor and characterize the local seismicity which is generated by the LKB fault segments. Creating a 

complete seismic catalog and characterizing its weak seismicity will help assessing seismic hazards in the 

populated LKB area. In order to continually monitor the seismicity of the LKB, a cluster of four Seismic 

Navigation Systems (SNS) were deployed along the northern and north-eastern coasts of Lake Kinneret. The 

SNS were located in Korazim, Almagor, Ma’alle-Gamla and Ramot where data were recorded in a continuous 

mode for a period of twelve months at sampling rate of 250 Hz. The new catalog has been completed by local 

earthquakes which were detected over 25 years by the Geophysical Institute of Israel. The deployment of the 

SNS has enabled the detection of large amount of earthquakes in a short period of time and the lowering of 

the detection threshold. The results show that most of the seismic activity in the LKB is characterized by very 

low magnitudes. This seismic activity is concentrated mainly in the northern portion of the LKB and these 

events display shallow hypocentral depths.  
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The availability of nitrogen is important for supporting primary productivity in marine environments. It was 

recently observed that biological N2 fixation occurs in various marine environments that were previously not 

considered to promote such a process. We measured seasonal changes in N2 fixation rates from a naturally 

occurring eutrophication gradient along the coast of Israel as well as at an open-water station representing 

the oligotrophic conditions of the eastern Mediterranean. N2 fixation rates ranged from 0.04 nmol N L-1 d-1 at 

the surface of the open-water station to 0.96 nmol N L-1 d-1 at the hyper-eutrophic station Haifa bay. 

Surprisingly, high concentrations of nitrate (1.34 µM) were observed in stations with highest N2 fixation rates. 

We suggest that high nitrate concentrations do not exclude N2 fixation in nutrient rich environments, 

indicating that higher biological N2 fixation activity can contribute more than previously thought to the marine 

N-cycle in eutrophic coastal regions.  
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The "Shafdan" wastewater treatment plant treats sewage of ~2 million residents, amounting to a Daily intake 

of ~380,000 m3 of wastewater. Through several processes, this intake is filtered and then degraded by 

bacterial activity. ~15,000 m3day-1 of access activated sludge (mainly consisting of dead Bacteria) is 

discharged into the sea, 5 km offshore, at 38 m depth. 

In the framework of the National Monitoring plan IOLR has been conducting seasonal surveys in the disturbed 

area since 1992, the collected data was rearranged into an ODV database in preparation of this study. 

Although sparse in terms of time distribution, the interannual analysis of this dataset demonstrates seasonal 

changes in the physical parameters and their impact on oxygen, nutrients and chlorophyll concentrations. 

The main objective of this study is to simulate these dynamics and investigate the coupling of an ecosystem 

model to physics. Key issues that will be addressed include the adequacy of climatologic data for the 

description of the system, discrepancies between the response time of the ecosystem model state variables 

and the hydrodynamic time resolution and attaining the proper representation of the effluent mixing with 

ambient water. 

For this purpose a simple NPZ numerical model (Peter J.S. Franks, 2002) is used. This model represents the 

nutrient-phytoplankton-zooplankton relations using three state variables which are defined in terms of their 

nitrogen content. In addition, the effects of temperature variations were introduced. 

Here we present the interannual analysis of the historical dataset together with preliminary zero-dimensional 

runs which were used to study the NPZ model dynamics and parameterization. In the future one-dimensional 

runs will introduce coupling to the physical processes. Finally, the model results will be evaluated using skill 

assessment techniques (Stow et al, 2009) and tested on the available datasets. 
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In oligotrophic environments, mesoscale physical processes such as eddies and gyres impose nutrient controls 

on phytoplankton community structure. N2 fixation rates were measured in three distinct oceanic regimes in 

the Levantine basin of the Eastern Mediterranean Sea during the stratified summer period: the ultra-

oligotrophic Cyprus Eddy (anti-cyclonic and downwelling), the productive Rhodes Gyre (cyclonic and 

upwelling), and a pelagic station uninfluenced by eddy circulation (Station 10). The downwelling and 

upwelling features had 3 and 6 fold higher N2 fixation rates, respectively, than those measured in the pelagic 

Levantine waters where N2 fixation rates were close to their detection limit (~0.05 nmol N L-1 d-1). We 

hypothesized that P availability would limit diazotrophs in these 3 regimes, yet enrichment of the surface 

waters with P did not stimulate N2 fixation rates above those measured in unamended controls at any of our 

stations.  Rather, the higher N2 fixation rates measured in the Cyprus Eddy were likely promoted by coastal 

waters transported toward the eddy core and were dominated by both autotrophic and heterotrophic 

diazotrophs. The higher N2 fixation rates measured in the Rhodes Gyre were most likely contributed by 

greater activity of heterotrophic diazotrophs at depth, as chlorophyll concentrations (0-0.45 µg L-1) and 

primary productivity (1-7 µg C L-1 d-1) did not vary significantly between locations. At station 10 the 

contribution of N2 fixation to primary production was 0.4% and increased to ~5% in the Cyprus Eddy and the 

Rhodes Gyre.  These results demonstrate that hydrodynamic controls are important forcing factors affecting 

diazotrophic community structure and may differentially impact nitrogen cycling, especially in oligotrophic 

environments such as the eastern Mediterranean Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eyalrahav@gmail.com


02 
 

HIGH RESOLUTION MAGNETIC SURVEY IN LAKE KINNERET  

(SEA OF GALILEE) 

Rofe M.1, 2, Ben-Avraham Z.1, Tibor G.3, Rybakov M.4 

rofemich@post.tau.ac.il; zviba@post.tau.ac.il; tiborg@ocean.org.il; rybakovmichael6@gmail.com 

 

1 Department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel  
2 Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., Jerusalem 95501, Israel 
3 Israel Oceanographic and Limnological Research Ltd., Tel-Shikmona, P.O.B. 8030, Haifa 31080, Israel  
4 Geophysical Institute of Israel, Retired, P.O.B. 182, Lod 71100, Israel  

 

Lake Kinneret is located in Kinnarot-Bet Shean basin along the Dead Sea Fault, at the northwestern part of 

the large volcanic field Harrat ash Shaam. The magnetic field of the lake was measured by Ben-Avraham et 

al. in 1980. A new high resolution magnetic survey was conducted in 2008 along very dense grid lines (5-100 

m spacing). This study presents the new results of this survey. 

A comparison between these surveys revealed general similarities and some new information. Both of the 

maps show two smooth magnetic domains: positive in the east (corresponds to normal magnetization) and 

negative in the north and west (probably corresponds to reverse magnetization). Nevertheless, along the 

northern and western shore of the lake there are large amplitude anomalies of shorter wavelength. The 

separation between the magnetic domains in the southern part of the lake revealed a significant difference. 

The northwestern part of the lake is a region of particular interest, as its magnetic anomalous pattern 

offshore possibly reflects a sub-bottom continuation of the Cover Basalt covering the Korazim block onshore. 

A normal fault delineating the northwestern margin of the basin was previously suggested as the Kfar–Nahum 

fault, where a steep bathymetric scarp exists along the shore. Such faulting may suggest that the Early 

Pliocene volcanic phase preceded the formation of the Kinnarot-Bet Shean basin. We address this issue by 

examining the magnetic field variations over transition between marine and land areas. 

An enlarged view of this region shows large amplitude anomalies that appear as magnetic minima and 

maxima throughout the entire marine area. Positive and negative anomalies form a linear shape, which 

broadens southwards from the northwestern margin. Modeling results show that one of these anomalies is 

caused by a magnetized body at approximately 500 m depth, perhaps a sub-channel filled with basalt flows. 
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Reactive oxygen species (ROS) are chemically-reactive molecules that form in various metabolic pathways 

and in photochemical reactions at the ocean surface. Whereas ROS are important signaling molecules, 

excessive ROS concentrations are highly detrimental to cellular structures and functions. Intercellular ROS 

levels are, hence, tightly regulated by antioxidant enzymes and small antioxidant molecules. In corals or other 

reef inhabiting invertebrates, an involvement of ROS and antioxidants in bleaching, infectious diseases, 

communication, immune response, stress response and reproduction has been documented. 

We investigate the sources and sinks of ROS (O2
- and H2O2) in the coral reef and explore their role in the 

chemical interactions between corals and their biotic and abiotic surroundings. By applying sensitive and rapid 

measuring techniques and a kinetic approach we characterize the O2
- and H2O2 dynamics (that is production 

and destruction) in a natural coral reef, subjected to changing irradiation, temperature, sea level and 

currents. Then, scaling down from the ecosystem to the level of the organism, we conduct controlled and 

semi-controlled experiments with corals, symbiotic algae and mucus-associated bacteria to examine the 

effects of environmental stressors on both the extracellular production and detoxification of ROS in the 

different members comprising the coral holobiont. 

Here we show data on antioxidant activity present in mucus of corals and sea anemone, capable of degrading 

H2O2 at appreciable rates and enable corals to offset exogenous H2O2. This activity is assigned predominantly 

to intracellular enzymatic H2O2  degradation by mucus-associated microorganisms. Strong suppression of the 

mucus anti-H2O2 activity is observed upon elimination of UV irradiation. We currently investigate whether UV-

mediated H2O2 flux from the coral trigger the microbial respond and whether the anti-H2O2 activity in the 

mucus aid the coral’s ROS defense systems.  
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Israel’s national monitoring program (NMP) was created for the purpose of establishing an unbiased and 

accessible scientific data-base of the ecological and environmental state of the Gulf of Aqaba, within the 

Israeli borders. The program, funded by the Ministry of Environmental Protection and run through the 

Interuniversity Institute in Eilat employs a dedicated team to conduct a carefully conceived repetitive 

monitoring plan encompassing deep waters, coastal waters and sea floor, and the reef ecosystem. 

Here we present the mode of operation for the NMP, and several of our findings. Vertical mixing of the water 

column during winter is a major driver of ecological processes at the gulf, and because of the proximity of 

deep water to the coast and reef it affects these environs as well. Although the natural range of ecosystem 

fluctuation has not yet been exhausted, the program encompasses nearly a decade of seasonal cycles. 

Shallow vertical mixing in the first years of monitoring caused nutrient accumulation in deep waters, and 

these were brought to the shallow waters during the deep winter mixing of 2007 and 2008. Extensive macro-

algae blooms ensued, covering the sea floor and coral reefs. When uncovered, the reef did not display 

extensive damage, perhaps at least partly thanks to effective removal of algae by reef-dwelling grazers. 

Over the eight years of monitoring a stability of the coral reef community has been noted, with a slight 

improvement of most variables relative to the first years of sampling. When compared to other locations in 

the world, the reefs of Eilat fair at least as well. Several questions are now being addressed, particularly the 

factors that limit coral cover (long-term survival of colonies?) and the supply/demand of newly recruited 

corals to the reef. 
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Artificial reefs (ARs) have been suggested as a potential tool for restoration and rehabilitation of damaged 

marine habitats, including coral reefs. However, there are still debates regarding their possible effects on the 

natural surroundings. The current study examined the possible effects of a planned AR 19 years post-

deployment, located at the northern tip of the Gulf of Aqaba (Red Sea) on the light intensity and sediment 

features in its area.  

The AR offers shaded niches, which were found to be adequate for settlement of black corals and the 

ahermatypic one, Tubastrea micrantha. Both were not found at the nearby natural reef (NR) which lacks such 

niches. These results demonstrate the role played by the structural features of ARs in determining their 

species composition, leading to recruitment of unique species that are not found in the adjacent NR. 

The grain-size distribution and the content of organic matter in the sediments beneath and around the AR 

and NR were examined. Since this AR is constructed of spaced mesh belts, most likely, it does not alter the 

flow regime in the area. Therefore, no essential change in the sediment grain-size distribution below the AR 

and in its vicinity was noted, as most of those areas featured reef-derived and fine sediments. The detached 

biofouling from the AR along with feces of organisms, accumulate at the sandy bottom, and fairly enrich the 

organic matter in specific locations. 

The current study is part of a long term study on a planned AR in a coral reef environment which to the best 

of my knowledge is the only one of its kind. The development of AR’s communities is related to its structural 

features, which may alter some natural conditions as organic matter content. These results should be 

considered when designing an AR as a tool for restoration. 
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Recent evidence indicates the existence of photosynthetic oxygen in the deep sea of the Gulf of Elat, well 

below the euphotic zone where there is no sufficient sunlight to maintain photosynthesis (Wurgaft, 2009). 

This evidence comes from observations of the 
17O  anomaly (

17diss , calculated from 
17O/ 16O  and 

18O/ 16O ) that has the unique property that it is indifferent to respiration. Therefore in the deep sea, below 

the euphotic zone and in the absence of direct contact with the atmosphere, it constitutes a passive tracer. In 

this work numerical simulations of both dissolved oxygen and the 
17diss  were used to study physical mixing 

processes at the northern tip of the gulf. As a first step, a simple two-layers diffusion model (including no 

hydrographic conditions and surface forcing) of biologically controlled constituent was integrated numerically 

in order to demonstrate the usage of diffusion equations with additional source and sink terms in describing 

biological aspects of non-conservative processes, such as photosynthesis and respiration in the case of 

oxygen. The biological aspects were then coupled with the physical aspects via a turbulent diffusion model 

that contains a full description of the hydrographic conditions in the gulf dictated by the surface forcing 

obtained from meteorological data from the northern tip of the gulf. It is found that turbulent diffusion from 

the sea surface alone cannot account for the existence of photosynthetic oxygen in the deep sea of the gulf 

and that other processes, such as lateral mixing with adjacent shelf waters or sporadic density currents play a 

significant role.  
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Fish-farming in the oligotrophic northern Gulf of Aqaba (GOA) that was operating intensively between the 

years 1997-2007 provided a long-term mesoscale “natural” fertilization experiment supplying available 

nitrogen and phosphate. This ocean fertilization more than doubled the primary productivity of northern GOA 

compared to the previous long-term values. The “chronic” nature of this fertilization allowed the pelagic 

ecosystem to adapt to the enhanced productivity by increasing the grazers population. This resulted in 

increased carbon export to depths below the photic zone as suggested by an increase in nutrients in the deep 

water. Part of this carbon export must have been buried in the sediments, thus directly removing CO2 from 

the atmosphere. In addition, it is very likely that re-mineralization of the excess organic matter flux reaching 

the sediment/water interface of northern GOA will produce CO2 that should enhance dissolution of CaCO3 at 

the bottom. The alkalinity increase due to this CaCO3 dissolution enhances the capacity of bottom water to 

retain CO2. Hence, when this bottom water re-equilibrates with the atmosphere during winter mixing, it will 

release less CO2 into the atmosphere than lower alkalinity waters. Our analyses of pore waters from the 

northern GOA show that CaCO3 is indeed dissolving despite significant bottom water supersaturation. The top 

few centimeters of the sediments at depth of ~700 m showed clear CaCO3 dissolution. Deeper in the 

sediment, at a depth range of 5-10 cm, MnCO3 precipitated forming a distinct alkalinity minimum. Below that, 

porewater alkalinity increases again due to anaerobic respiration. In summary, we conclude that the 

increased organic flux to the sediments at 700m indeed caused CO2 sequestration probably in response to the 

nutrient enrichment. 
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Identifying the exact characteristics of a successful invasive species is one of the most prized knowledge in 

biological invasion studies. The continuous influx of Indo-Pacific fauna into the Eastern Mediterranean, 

occasionally introduces such an alien species, which in turn proliferates rapidly and establishes large and 

widespread populations. First reported in the Mediterranean in 2006, Randall’s threadfin bream, Nemipterus 

randalli, easily qualifies for this statement, in favor of the local bottom-trawl fishing industry.  

In our study, we had a unique opportunity to monitor the integration of N. randalli in the local ichthyofauna 

during 2008-2012 by gathering data from 27 scientific bottom-trawl censuses in Israeli and Turkish coasts 

and examining more than 26,000 specimens.  

The beginning of its population explosion in Israel and its establishment along the Turkish coast occurred 

during 2008-2009. N. randalli relative proportion in the Israeli samples rose up to more than 25% of fish 

number and biomass out of the total catch. The fish were found along a depth gradient, with the largest fish 

at a depth of 40 m and the smallest at 120 m. More than 83% of N. randalli specimens were caught during 

night time trawls and their recruitment period to the Levantine ichthyofauna occurred during the early winter. 

These findings contradict its congeners' daytime foraging behavior in the Indo-Pacific Ocean, and the general 

knowledge of ontogenetic depth gradient of fish. In addition, winter recruitment of N. randalli implies on 

summer as the spawning season, in opposite to a late winter – early summer spawning season for most of 

the abundant indigenous Mediterranean benthic fishes.   

We propose a general division of the elusive formula for a successful invasive species into two main criteria: 

(1) the assortment of biological and ecological traits an alien carries from its origin, and the (2) plasticity 

ability to adjust itself in according to the new invaded territory. Based on our results, Nemipterus randalli 

possesses these criteria; (1) as an original summer spawner, it can benefit from a long reproduction season in 

the Levant Basin, particularly due to the constant warming of the sea, and (2) by differentiating its juveniles 

into deeper water and shifting its feeding diurnal behavior it may reduce predation risks and inter-intra 

specific competition.  

Examining the population dynamics of Nemipterus randalli at the Mediterranean since its first arrival is an 

excellent case study of real-time marine biological invasion, and further studies on this subject will be highly 

informative. 
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Anthropogenic changes on the Israeli Mediterranean shelf have a strong ecological imprint on benthic fauna, 

especially near the treated sewage sludge outlet of the Shafdan at Palmahim (PL stations). Living (Rose-

Bengal stained) vs. dead (L-D) benthic foraminifera of the top 0.5 cm of the sediment were compared at two 

sampling sites: PL3 (eutrophic) and PL29 (5.5 km north of the outlet, oligotrophic). Sampling was during May 

and November 2003, at 35 m water depth. The initial assumption was that interspecific differences in 

turnover rate, seasonal differences in standing stock, and patchiness, together with taphonomic processes, 

would result in considerable differences between the L-D assemblages. 

Our findings suggest two important taphonomic processes: (1) disintegration of organic cement in 

agglutinated foraminifera tests, and (2) selective destruction of some miliolid tests. Both groups are important 

components of the living fauna at PL29, but may be poorly preserved and rare in the dead assemblages.  

Evidence was found that seasonality in species richness and abundance of the living assemblage was 

preserved also in the dead assemblage. A high turnover rate (D>>L) characterized Ammonia tepida at PL3, 

whereas high L/D ratios of miliolids (PL3) and Bolivina spp. (PL29) may be relics of the seasonal reproduction 

cycle. Such preservation may be attributed to low bioturbation/predation rates and high sedimentation rate. 

Counterintuitively, the dead foraminiferal assemblage shows lower dominance and species richness, higher 

evenness, and has fewer rare species, than the living assemblage at both sites, implying selective 

postmortem removal of species.     

The dead assemblage of the upper 0.5 cm therefore does not represent a true time-averaged assemblage, as 

assumed for material from deeper in the sediment. Significant ecological and taphonomical information can be 

gained from L-D comparisons, but material from a few cm depth must be examined to understand the true L-

D assemblage transformation. 
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The challenges faced by organisms inhabiting extreme niches can lead to unique properties in those that can 

successfully overcome them. Desert Biological Sand Crusts (BSC) represent one of the harshest environments 

that exist in nature. Organisms inhabiting this ecosystem must face extreme light intensities, temperature 

amplitude reaching from below 0oC during certain winter nights up to 60oC in day, and vast osmotic potential 

to changes, from close to pure rainy water to salt crystals in the crust's upper layer. 

We wish to explore and identify novel mechanisms enabling a small eukaryote green alga, isolated from 

biological sand crusts in the NW Negev desert, to cope with a variety of stress factors that, in combination or 

alone, pose a survival threat to "model" algae and plants. This unusual novel organism, temporarily 

designated as McX, exhibits high resistance to photodamage even under extremely elevated light intensities, 

and survives the frequent crust hydration\desiccation cycles and vast daily temperature amplitudes.  

Taking into account the data collected on McX characteristics to date, the most intriguing one is probably its 

response to continuous extremely high illumination levels, varying between retaining oxygen evolution rates 

to even increasing them. Experiments aimed to locate a photoinhibitory light level revealed a ~30% decrease 

in oxygen evolution after 120 minutes of 2000 E, but no evidence of photodamage with similar periods 

under lower intensities. On the other hand, exposing samples from the same McX culture to 2000 and 3000 

E (or even higher), repeatedly exhibited no decrease in oxygen evolution under the higher light level, as 

compared to the same above-mentioned ~30% decrease pattern of the lower one, suggesting there is a light 

dependant threshold for activation of a potential protection mechanism. Additional biochemical and 

physiological characterization of these patterns was performed yielding mechanistic insights into this organism 

light resistance which we wish to elaborate on. The identification of light levels inducing activation of 

protective mechanism may also assist in establishing detailed characterization of resistant vs. vulnerable 

samples using proteomic and transcriptomic tools. We intend to characterizate a complete response pattern 

based on one or more genes or proteins providing McX with its photodamage resistance. 

Nevertheless, when grown under optimal conditions, this alga, closely related to Chlorella sorokiniana, 

demonstrates growth and photosynthesis rates among the highest ever recorded (generation time of around 

2 hours and 600-700 mol O2 mg
-1

 chl h
-1). We aim to unravel the mechanisms allowing McX to perform so well 

under laboratory conditions yet not to flourish in the sand crusts in situ. The data we intend to present 

suggests a highly responsive and effective carbon cycle and CCM combined with extreme morphologic 

changes in response to carbon source availability supporting this organism growth and photosynthetic 

capabilities. Following, we intend to perform a comparative transcriptome analysis of McX cultures exposed to 

various carbon availability treatments. In addition, genome-wide analysis of carbon cycle and CCM related 

genes and proteins will be held in order to identify unique molecular characteristics supporting McX 

performance. 
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THE SUBTERRANEAN ESTUARY AND NUTRIENT TRANSPORT TO THE COASTAL OCEAN 

and Herut  5, Swarzenski Peter4, Burnett William2, Yechieli Yoseph1,2,3, Shalem Yehuda1Weinstein Yishai

Barak3 

weinsty@biu.ac.il 

1 Department of Geography and Environment, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 52900 Israel 
2 Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., Jerusalem, 95501 Israel 
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Direct groundwater discharge occurs wherever there is a hydraulic connection between a coastal aquifer and 

the sea, and it includes both fresh terrestrial water and recirculated seawater. The volumes involved are on 

the order of rivers flow to the sea, therefore it is a major conveyor of land-derived dissolved substance to the 

sea. The subterranean estuary is the coastal aquifer zone, where fresh and saline water intermix, and it 

functions both as a source and as a sink for chemicals, in particular nutrients and other contaminants, en 

route to the ocean. Quantifying the loads involved and the marine/terrestrial controls of this transport is of 

high importance, especially in highly oligotrophic seas such as the eastern Mediterranean.  

Groundwater discharging from the seafloor at Dor Bay was studied in detail using seepage meters. It was 

found that the fresh groundwater, discharging from the semi-confined calcareous sandstone, is the main 

conveyor of DIN and silica to the bay, with loads of 506 and 560 mole/yr, respectively, per 1 m shoreline. The 

phosphate flux to the bay is very small (1.4 mole/yr/1m shoreline), mainly supplied by discharge from the 

superficial sands. Recirculated seawater functions as a diluting nutrient-poor component, and the role of the 

subterranean estuary in this conveyor system is mainly as a sink for land-derived nitrogen (104 mole/yr/1m 

shoreline) via denitrification and to a lesser extent via DNRA (dissimilatory reduction of nitrate to ammonium). 

This dominance of the fresh SGD component in the transport of nutrients to the sea is typical for coastal 

areas where the nutrients are land-derived. On the other hand, in areas where the nutrients are of marine 

provenance (e.g. איק coastal Gulf of Mexico), the saline SGD is as well a major conveyor of nutrients to the 

sea. 
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SCENEDESMUS-MICROCYSTIS INTERACTION MAY PROVIDE A NOVEL APPROACH TO 

COMBAT TOXIC CYANOBACTERIAL BLOOMS 
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Sukenik Assaf4, Braun Sergei5 and Kaplan Aaron1* 
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Microcystis sp. is a major player in the global intensification of toxic cyanobacterial blooms endangering the 

water quality of fresh water bodies. A novel green alga identified as Scenedesmus sp. designated strain HUJI 

(hereafter S. HUJI) was isolated from Lake Kinneret, Israel, and was found to secrete allelochemicals that 

lyzed toxic Microcystis sp. strains. A new separation procedure was developed and applied in order to 

concentrate the active compounds from S. HUJI spent medium. In nanogram quantities they interfere with 

the functionality and perhaps the integrity of the cell membrane, as was indicated by the rapid effect on the 

variable fluorescence and leakage of phycobilins and ions. The isolated active compounds were shown to act 

specifically against cyanobacteria and the gram-negative E. coli. They neither affected a gram 

positive Bacillus sp. nor caused hemolysis of red blood cells or altered growth of other eukaryotic algae such 

as Chlamydomonas reinhardtii. The newly developed isolation procedure and compounds obtained may 

provide a new means for combating toxic cyanobacterial blooms and for the identification of novel antibiotics. 
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CASTING A NET: FILAMENTS PRODUCED BY MICROCYSTIS SP. IN FIELD AND 

LABORATORY POPULATIONS 
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The reasons for the apparent dominance of the toxic cyanobacterium Microcystis sp. indicated by its massive 

blooms in many fresh water bodies are poorly understood. We show that in addition to a large array of 

secondary metabolites, some of which are toxic to eukaryotes, Microcystis sp. secretes large amounts of 

filamentous exopolysaccharides that form extremely long fibers several mm in length. This phenomenon was 

detected in our field and laboratory cultures of various Microcystis strains. In addition, we have identified and 

characterized three of the proteins associated with the filaments and the genes encoding them in Microcystis 

sp. PCC 7806 but were unable to completely delete them from its genome. Phylogenetic analysis of the most 

abundant one, designated IPF-469, showed its presence only in cyanobacteria. Its closest relatives were 

detected in Cyanothece sp. strains where the genomic organization of the IPF-469 is conserved. IPF-469 and 

the other two proteins identified here, bearing a haloperoxidase and an oscillin may be part of the filaments 

secretion pathway. We raise the possibility that the filaments help Microcystis sp. to form a dynamic biofilm 

affecting their microenvironment and migration in the water column, thereby helping them to adjust to their 

physiological needs. 
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HETEROXENIA FUSCESCENS NEMATOCYSTS; 

 NOT WHAT WE HAVE THOUGHT 

Yoffe Chen1, Lotan Tamar2 and Benayhu Yehuda1  
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Nematocysts constitute a characteristic feature of members of the phylum Cnidaria. They commonly reside in 

the tentacles of all cnidarian groups (corals, sea anemones, hydroids and jellyfish). In response to appropriate 

stimuli, they are ejected from the tissue, commonly onto a prey, where they either entwine, pierce, or adhere 

to it.  It is generally acknowledged that nematocysts of the subclass Octocorallia are either absent or very few 

in number, small, dysfunctional, and all of the same atrichous isorhiza-type. Our study revealed that the 

octocoral Heteroxenia fuscescens possesses a plethora of nematocytes that cresyl violet specifically stains. 

Cresyl-violet dye is not only feasible as a histological differential staining for the nematocysts, but also 

provides in-vivo staining that stimulates their discharge. Surprisingly, large numbers of nematocysts were 

found in this octocoral, of two distinct functional types. The common one, mainly found in the gastrodermis, 

is atrichous isorhiza-type, which features a long, uniform-diameter tube, covered by nano-scale spines that 

end in open tip. It is suggested that those function in management of microorganisms introduced with the 

seawater into the coral gastrovascular cavities. The novel type, the macrobasic-mastigophore, was found in 

the tentacles, characterized by a spiral shaft comprising 3-4 loops. The surface of the shaft features arrow-

like spines, composed of a pair of side-pointed hooks. This unique macrobasic-mastigophore is recorded for 

the first time in Cnidaria. A thorough study of other octocorals may reveal that their nematocysts are in fact 

far more prevalent, in quantity, form, and function, than considered in the past. 
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DO COPEPODS SELECT THEIR DEPTH ACCORDING TO THEIR LIPID CONTENT? 

Zarubin Margarita1,2, Farstey Viviana1 and Genin Amatzia1,2 
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Each copepod species has a certain depth range within which different individuals (same life stage and sex) 

are found at different depths. Light intensity, temperature, turbulence, oxygen concentration, and food 

abundance are regarded as factors determining the animals’ vertical distribution. We propose that within a 

calanoid copepod species, in addition to the mentioned factors, the individuals are vertically distributed based 

on their lipid content. We examined five copepod species in three different seas using precise stratified 

sampling by SCUBA diving, MOCNESS and Multinet. Photographing each individual and measuring its lipid 

content revealed a significant difference in lipid content between depths for Mecynocera clausi and 

Ctenocalanus vanus (Red Sea), Clausocalanus furcatus (Mediterranean Sea), and Calanus glacialis and C. 

finnmarchicus (North Atlantic). The lipid content potentially influences the animal’s overall buoyancy and thus 

its sinking speed and the feeding currents it generates. Choosing depths according to lipid content might 

serve the animal as buoyancy compensation.  
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METAL CONTAMINATION IN WETLAND DEPOSITS AT THE COAST OF ISRAEL 
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The coastal plain, the most populated area in Israel, has been exposed to contaminating trace metals, since 

the beginning of the Industrial Revolution and the Zionist Settlement. Wetlands sediment may be a very good 

recorder of this metal pollution, as metals reaching the ponds surface and water body, via airborne particles 

and terrestrial run-offs, will tend to be sequestered in the sediment, due to the affinity of metals to depositing 

organic matter and to oxides and minerals.  

We aim to reveal the geochemical record of anthropogenic contamination in sediment profiles from the Israeli 

coastline wetlands in order to evaluate metal fluxes to the most populated area in Israel and identify pollution 

sources. This is done mostly by tracking down-profile changes in the concentrations of lead (Pb) and mercury 

(Hg), good representatives of metals pollution, together with a pool of other trace metals; identifying Pb 

isotopic composition in different fractions of the sediment, as tracers of sources; 210Pb dating and 

granulometeric description of the sediment. In this stage, we focus on sediment profiles from Dora pond, a 

seasonal winter pond near Netanya.  

Sediment profiles from Dora pond record the pollution history, the pond was exposed to. Low Pb and Hg 

concentrations at the bottom of the profiles are presumably background levels; concentration peaks at depths 

of 2-15 cm, while concentrations at the top of the sediment, attributed to recent deposition, are relatively 

low. Lead and Hg concentrations peak at different depths in the center of the pond, implying either different 

phases of pollution or different biogeochemical behavior. Lead isotopic composition at the north and center of 

the pond differ, implying to different sources of Pb. As expected, trace metal contaminants were found 

correlated to OM and to fine particles. This emphasizes the contribution of water bodies for the study of 

pollution exposure. 
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 ארגז הכלים של ניהול ממשק הדיג בישראל

 דור אדליסט

blackreefs@gmail.com 

 אוניברסיטת חיפה

עבודה זו פותחת את ארגז הכלים הנוכחי העשוי לשמש לניהול ממשק הדיג בישראל ומוצאת בו שמונה כלים 

מאחר ומחסור בתקציב ליישום הכלים וחוסר יכולת לאכוף . מקבלי ההחלטותעיקריים המונחים כיום על שולחן 

אני מוסיף כאן קירוב משוער של עלויות יישום הכלים בטווח הקצר לקופת , אותם הזימו בעבר ניסיונות לקדמם

 :מדינה ובוחן בקצרה את ישימותם

 155,555$>: עלויות. הגדלת הסלקטיביות של הרשתות. 1

 בשנה בארבע השנים הראשונות בלבד$ 055,555עד . בעונת הרבייהסגר על הדיג . 2

 לספינה$ 055,555-155,555$. י רכישת רישיונות וגריטת ספינות"צמצום הצי ע. 3

 לשנה$ 155,555עד (: VMS)עלויות אכיפה . שמורות ימיות כאזורים מוגנים מדיג .4

 לשנה$ 155,555עד (: VMS)עלויות אכיפה  .הגדלת העומק המינימאלי לדיג מכמורת. 0

 לספינה$ 15,555~. הסבה ומעבר לדיג מכמורת במים העליונים. 0

 ח"פוטנציאל רווח של מאות אלפי ש. הקפאת או ייקור הרישיונות לדיג ספורטיבי. 1

 פוטנציאל רווח שולי . הסדרת מעמד הדייגים החופיים מול רשויות המס ככלי לצמצום הצי. 1

ארבעת הכלים הראשונים עשויים . ך אלו מוכרים כבר היטב לכל הצדדים ונידונו בהרחבהא, קיימים כלים נוספים

תועלת גבוה -להיות מיושמים עבור כל שיטות הדיג ועם זאת החלתם על צי המכמורת תהא בעלת יחס עלות

חר מא. שני הכלים הבאים עוסקים בדיג המכמורת בלבד ואילו השניים האחרונים בסקטורים הנוספים. יותר

הרי שלושת הכלים הראשונים עוסקים בניצול בר , וסביר להניח שלא כל ההצעות ייושמו מיד ויש לבצע תעדוף

כשמתוכם בולטת השבתת דיג המכמורת בעונת הרבייה כראויה , קיימא של המשאבים והנם קלים לאכיפה

השלושה העליונים בכך שלושת הפתרונות הבאים משלימים את . ת"במיוחד לשם יישור קו עם שאר מדינות י

. אך הנם מסובכים יותר לאכיפה, שהם מבטיחים הגנה גם על בית הגידול הקרקעי ולא רק על משאבי הדגה

שני הפתרונות . מתוכם נראה כי שמורות ימיות נמצאות כבר בשלב מתקדם יחסית וכן נמצאות בלב הקונצנזוס

ניצולם נמצאים אמנם בשלבי יישום ראשוניים אך  העוסקים בשיוך והסדרת המשאבים החופיים ודרך, האחרונים

 . נדרשת התקדמות משמעותית בחקיקה ונחישות רבה להשגתם, רבה עוד הדרך וכמו עבור שאר הכלים
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 השפעת הסביבה הפיסיקלית והרכב הפיטופלנקטון –סדימנטציה של חמר אורגני בכנרת 

 איליה אוסטרובסקי ויוסף יעקבי

 ostrovsky@ocean.org.il 

 

 14005מגדל , המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

לצורך לימוד המנגנונים  עשור אנו מודדים את קצבי הסדימנטציה במספר אתרים בכנרתלמעלה מזה 

אל , בהם מתרחש הייצור הראשוני –ונות המעצבים את שטף החמר החלקיקי המגיע משכבות המים העלי

הדגש בדיווח זה הוא על המרכיב האורגני של החומר החלקיקי והרכב הפיגמנטים . עבר קרקעית האגם

בעמודת המים העליונה וכנגדה בשטף החומר החלקיקי המגיע אל , בחמר החלקיקיהפוטוסינטתיים 

מערבי של האגם לעבר -מלכודות הסדימנטים הוצבו לאורך חתך מכוון החוף הצפון. מלכודות הסדימנטים

מהייצור הראשוני  25%-החמר האורגני המגיע אל המלכודות במרכז האגם מהווה בממוצע כ. מרכז האגם

זמן נתונה ואילו -ותנודתו העונתית תלויה במידה רבה בסביבה הפיסיקלית המתקיימת באגם בכל נקודת

מנטים המגיע אל מלכודות הסדימנטים משקף בקירוב רב את הסוקצסיה של הפיטופלנקטון מצאי הפיג

יש שונות מרחבית רבה בקצבי האיסוף של כלל החומר החלקיקי ושל . בעמודת המים העליונה

הפיגמנטים השונים ושונות זו מושפעת במידה רבה מעצמת ההרחפה של סדימנטים המושקעים אל 

שנתיות בקצבי -המגמות הרב. דת המים והשקעתם המשנית באתרים חדשיםהובלתם בעמו, הקרקעית

הסדימנטציה באתרי האיסוף השונים תלויות בשינוי המפלסים של האגם וכתוצאה של אלה על מידת 

הצטברות הפיגמנטים במלכודות תלויה גם בקצב הפירוק . היחשפות של סדימנטים לפעולת תנועת המים

עמידים ( chlorophytes)פיגמנטים סמנים של אצות ירוקיות . תרכובות אלה וזה נגזר מהמבנה הכימי של

העמידות היחסית . (dinoflagellates) ולהוביות (diatoms) לפירוק יותר מהפיגמנטים הסמנים של צורניות

קבוצה זו מרכיבה לפירוק היא הסיבה שירוקיות מותירות חותם בולט בקרקעית אף כי רק לעיתים רחוקות 

 . ביומסת הפיטופלנקטוןב ראת 
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 ת לניהול הדיגופיתוח מודל אקולוגי לכנרת המאפשר קבלת החלטות מושכל

  1מנחם גורן  ,1ימי שפירו'ג  ,2גדעון גל, 1איל אופיר

 GorenM@tauex.tau.ac.il;  jamess@moag.gov.il;  gal@ocean.org.il;  ofiree@gmail.com  

 אוניברסיטת חיפה  3
 המעבדה לחקר הכנרת  , חקר ימים ואגמים 2
 אגף הדייג  1
 אוניברסיטת תל אביב , המחלקה לזואולוגיה 1

במהלך שני העשורים האחרונים מתרחשים באגם הכנרת מגוון רחב של שינויים המשפיעים על איכות 

יש צורך בשימוש , על מנת להבין את המתרחש בכנרת ולאור מורכבות התהליכים. המים ומארג המזון

ובסופו , השונים במארג המזון במודל אקולוגי מתאים על מנת שניתן יהיה לבחון את הקשרים בין הגורמים

 .של דבר לקבל החלטות מושכלות לגבי ניהול הדיג

- EwE.בעולם קיימות כיום תוכנות רבות לבניית מודלים לניהול דייג ואחת המוכרות בהן היא התוכנה 

Ecopath With Ecosim (www.ecopath.org  )י מספר רב של "התוכנה היא חינמית ומפותחת במקביל ע

התוכנה מאפשרת מידול של מארג המזון בכנרת . היא נמצאת בשימוש במקומות רבים בעולם , משתמשים

תוך שניתן לקבוע פרמטרים ויעדים לניהול הדיג כמו למשל ייצוב , ובחינת אסטרטגיות לניהול ממשק הדיג

חלטות כך שבעזרתה ניתן לקבל ה. אופטימיזציה למאמץ דייג ועוד, אוכלוסיית הדגים לביומסה מסוימת

מדיניות הדיג וסוגיות נוספות המשפיעות על דגת הכנרת , מושכלות לגבי כמות האכלוס של הדגה בכנרת

אשר יאפשר בחינת  EwEמטרת המחקר שביצענו היא פיתוח מודל דיג בעזרת תוכנת . ועל הרכב המזון

מודל מהסוג ) ,מאזני, יש לבנות תחילה מודל סטטי EwEבמסגרת תוכנת . תרחישי ניהול הדיג והאגם

Ecopath ) ועל בסיסו ניתן לפתח מודל דינאמי בזמן( מודל מהסוגEcosim.) על מנת לבנות את המודל היה

לצורך זה נעשה שימוש רב בנתונים הנאספים בשגרה . צורך בבניית בסיס נתונים של מארג המזון בכנרת

זרת מדידות נוספות ומודלים ובמקביל פותח בסיס נתונים רחב בע. במעבדה לחקר הכנרת ובאגף הדיג

כמו למשל יכולת , המקובלים בעולם לצורך מענה קונקרטי לפרמטרים הנדרשים למידול מארג המזון

ואת תוצאותיו  2555-2550לצורך כיול ואימות המודל בנינו מודל הנשען על השנים . היצרנות והצריכה ועוד

ובסך  2550-2515המדידות בכנרת בין השנים השוונו למחקרים אחרים העוסקים במארג המזון ולתוצאות 

 .הכל ההתאמה הייתה טובה

בימים אלו אנו בוחנים בעזרת . ככל הנראה השינויים המתרחשים בכנרת הם תוצאה של מספר משתנים

, קומורנים)המודל את השפעתם של הגורמים שלהבנתנו רלוונטיים ליצירת השינויים בשלל הדיג בכנרת 

במהלך הכנס בכוונתנו להציג את המודל שפיתחנו וחלק (. זמינות המזון ועודשינוי ב, שינוי מפלס

 .  מהתוצאות המתקבלות מהמודל
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 אמידת יעילות האכלוס של אמנון הגליל ובחינת השונות הגנטית באמצעות סמנים גנטיים

 3דודליאור ,1גדעון חולתא, 1דני גולני, 2יימי שפירו'ג, 2גיא רובינשטיין, 1תומר בורובסקי

tomer.borovski@mail.huji.ac.il ;;Guyr@moag.gov.il ;@cc.huji.ac.ildgolani;  Jamess@moag.gov.il 

vlaqua@volcani.agri.gov.il ;. davidl@agri.huji.ac.il 

. רוברט הש "מזון וסביבה ע, הפקולטה למדעי החקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדעי בעלי חיים3
 סמית

 אגף הדייג במשרד החקלאות, תחנת גינוסר2
 האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הטבע, המכון לבעלי חיים 1
 מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, המחלקה לעופות ומדגה1

פוריות במספר רב של עבודות נמצא כי ירידה בשונות הגנטית באוכלוסיות טבעיות גוררת עימה ירידה ב

שונות גנטית , לכן ככלל. ובשרידות ועלייה בתופעות של ניוון בשארות כגון רגישות למחלות ועיוותים בשלד

מצומצמת פוגעת בהתאמה של בעל החיים לסביבתו ונמצאת בקשר ישיר עם הסיכויים של אוכלוסיות ומינים 

עולות השאלות מדוע , לאור הירידה הדרמטית בכמות הדייג של אמנון הגליל בכנרת בשנים האחרונות. להיכחד

על שאלות אלו ניתן לענות במידה . ג מהאגםחלה ירידה זו בשלל והאם תורמים האכלוסים היזומים לשלל הדיי

י אפיון השונות הגנטית של אוכלוסיות המין הזה באגם ובלהקת הרבייה לאכלוס "ע( אך לא מוחלטת)טובה 

במהלך השנים . ל"והשוואת הרכבם הגנטי לזה של מין זה מאזורים אחרים בארץ ובחו,האגם שבתחנת גינוסר

נדגמו פרטים מלהקת הרבייה בתחנת , כמו כן. מנון גליל מכל אזורי האגםפרטים של א 255 -נדגמו כ 2515-2511

, אפק ומשלושה אזורי תפוצה טבעית של המין באגן נהר הוולטה שבגאנה-משמורת עין, מנחל הקיבוצים, גנוסר

ונות א המיטוכונדריאלי ואופיינה הש"של הדנ Dloop -פרטים אופיינו גנטית בעזרת ריצוף אזור ה 235 -כ. אפריקה

( 10%) 101 -נפוצים נמצאו ב( הפלוטיפים)שני גנוטיפים , עבור הדגים מישראל. בין ובתוך האוכלוסיות שנדגמו

ממצא זה מעיד על שונות גנטית נמוכה ועל אחידות גנטית בכל . פרטים המייצגים את כל נקודות הדגימה בארץ

עבור , בניגוד למצב בישראל. אפק-שנדגמו בעיןמהדגים  20% -נמצא גנוטיפ אחד ייחודי הנמצא בכ. אזורי הארץ

כמוכן לא . מהדגים בלבד 11% -גנוטיפים שונים והגנוטיפ הנפוץ ביותר נמצא ב 2.0הדגים מגאנה נמצאו פי  13

 .נמצאו גנוטיפים משותפים לדגים מישראל ומגאנה

מכך גם . המצב בגאנהמתוצאות אלו ניכר כי מידת השונות הגנטית בישראל מצומצמת מאד ומצב זה שונה מ

שהם צאצאי , עולה כי בשיטה בה נעשה שימוש לא ניתן להבחין בין דגי האגם המקוריים לדגים המאוכלסים

שונות גנטית מצומצמת . להקת הרבייה שבתחנת גינוסר ולכן קשה לקבוע את תרומת האכלוסים לשלל הדייג

ת השונות הנמוכה מדאיגה לנוכח הירידה בשלל בדרך כלל פוגעת בהצלחת הרבייה ובחיוניות הצאצאים ולכן רמ

יתכן כי האחידות הגנטית מאפיינת את האוכלוסייה המצומצמת והמבודדת שבישראל ומשקפת , מאידך. הדייג

יתכן שאין קשר בין הירידה בשלל הדייג למצב , במקרה כזה. את ההתאמה היחודית של מין זה לתנאי הארץ

א אחרים שיבדילו בין "ך מחקר זה נעשים מאמצים לפתח סמני דנבהמש. השונות הגנטית שבאוכלוסייה

מתוכנן ניסוי מבוקר בו יעשו הכלאות להגדלת , כמוכן. אוכלוסיית האגם ללהקת הרבייה שבתחנת גינוסר

 . השונות הגנטית שבאוכלוסייה ולבחינת שינוי זה על שרידות הדגים וגדילתם
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 הים התיכון חיזוי אופרטיבי של זרמים בדרום מזרח

 2נעה חזון, 3טל עוזר, 3צבי רוזנטראוב, 3איזק גרטמן, 3רון גולדמן

ron@ocean.org.il 

 חיפה , 1535. ד.ת, תל שקמונה, חקר ימים ואגמים לישראל 1
 רמת אביב, 39040. ד.ת, א"אוניברסיטת ת 2

, היא מערכת אופרטיבית לחזוי טמפרטורהSELIPS  (South Eastern Levantine Israeli Prediction System )מערכת 

לריצה באזור  POMהמערכת מבוססת על התאמה של מודל . וזרמי ים באזור דרום מזרח הים התיכון, מליחות

המופעלת על ידי   ALERMOהמערכת מקוננת בתוך מערכת . מ"ק 1-מדף היבשת הישראלי על שריג של כ

תנאיי השפה וההתחלה . MOONרסיטת אתונה כחלק מרשת החיזוי האוקיינוגרפי האופרטיבי בים התיכון אוניב

המורץ גם הוא  SKIRONי מודל אטמוספרי "והאילוץ האטמוספרי מסופק ע ALERMOשל המודל מסופקים על ידי 

מלווינים אל תוך  טמפרטורת פני היםשיפור התחזית נעשה על ידי הטמעה של נתוני . באוניברסיטת אתונה

 .המודל

 היבשת צע אימות של התחזיות כנגד מדידות בתחנות קבועות על מדףובהמודל מיכולות החיזוי של  תלצורך הבנ

 .וכנגד אנליזה של נתוני חישה מרחוק, או בהפלגות

השוואות אחרונות מראות שהמודל חוזה בהצלחה את האות העונתי של טמפרטורת פני הים וכן את המבנה 

ככל הנראה . לעומת זאת המודל אינו משחזר בהצלחה את המבנה ההליני המדוד. תרמי שנמדד בהפלגותה

 .בעיה זאת במודל נובעת מהמודלים בהם הוא מקונן

מדידות שנערכו על מדף היבשת הישראלי הראו כי למרות שהמודל מסוגל לשחזר את הזרימה הכללית על 

. מ אשר אינם מופעים בתחזיות המודל"ק 05-ל 10בגודל בין ( 'וכו, פילמטים, מערבלים(ישנם מבנים בזרם , המדף

עיקר המאמץ . מבנים אלה יכולים להיות משמעותיים כאשר מנסים להעריך פיזורי מזהמים או מסלולי היסחפות

ולם על מנת א. כיום הוא בהפעלת מערכת להטמעת נתוני אלטימטריה מלווינים לשיפור תחזית הזרם בים העמוק

י רדארים "צורך בשימוש בטכנולוגיה של חישה מרחוק ע, לשפר את תחזיות הזרם באזור המדף יהיה ככל הנראה

 .חופיים
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 כלי מבצעי לחיזוי התפשטות כתמי שמן בדרום מזרח הים התיכון

  איסק גרטמן, אירנה לונין , רון גולדמן 

isaac@ocean.org.il; lunin@ocean.org.il; ron@ocean.org.il 

 חיפה, 1535. ד.ת, תל שקמונה, חקר ימים ואגמים לישראל

 

כוז כמות השמן במים יכולים תחזיות מדויקות בזמן אמת של תנועת כתם השמן ורי, בעת אירוע דליפת שמן

לצורך הפקת תחזיות מסוג זה נדרשת מערכת אשר משלבת . לסייע רבות לגופים האמונים על הטיפול באירוע

גלים וטמפרטורת מי הים ליצירת מסלול משוער , זרם, עם תחזיות רוח, המתקבלים בזמן אמת, את נתוני האירוע

 . צורתו וריכוזו במים, של כתם השמן

 :המערכת משלבת. עבור המשרד להגנת הסביבה, נבנתה מערכת כזאת( ל"חיא)חקר ימים ואגמים במכון ל

  תוכנתMEDSLIK שפותחה באוניברסיטת קפריסין . 

  תחזיות הרוח ממודל אטמוספריSKIRON אשר מורץ באוניברסיטת אתונה. 

  תחזיות הגלים של מודלWAM ל ומשתמש גם כן בתחזית הרוח של מודל "אשר מורץ בחיאSKIRON. 

  תחזיות טמפרטורה וזרם של מערכתSELIPS מערכת זאת מתבססת על מודל חיזוי . ל”המופעלת בחיא

של אוניברסיטת  ALERMOומקונן בתוך מערכת  SKIRONהמשתמש אף הוא בתחזית  POMהידרודינמי 

 .MOONבים התיכון  אתונה כחלק מהרשת לחיזוי אופרטיבי

  ממשק מקוון המאפשר למשתמש להזין נתונים אודות אירוע דליפת שמן ולצפות בתחזית דרךgoogle 

earth  או להוריד את התוצאות להצגה דרךArcGIS. 

. עם מדידות הראתה ביצועים טובים בחיזוי גלים וטמפרטורת מי ים MEDSLIKהשוואת הקלט החזוי למודל 

 .כי יש צורך בשיפור נוסף בתחזית זרמי היםההשוואה הראתה גם 
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 ממשק דייג בכנרת

 משה גופן

gophen@migal.org.il 

 מרכז ידע מרכז עליון

אקולוגיים שנויים ( 1: הסיבות העיקריות לכך הן.. 2551 – 2551אוכלוסיית אמנון הגליל בכינרת ירדה מאד בשנים 

טריפת אמנונים על ידי ( 2.הפרידיניום, שגרמו לכך שנעלם מקור המזון הטבעי העיקרי של האמנון. באגם

דייג בלתי מבוקר באמצעות רשתות בלתי ( 3;קורמורנים שנוכחותם בכנרת גברה מאד בשנים האחרונות

מחזוריות טבעית רב ( 0.דיניםהפסקה של דייג סר( 0; צמצום בכמות דגיגי אמנון הגליל באכלוס( 4.תקניות

מחסור בחנקן גרם ככל הנראה להיעלמות הפרידיניום . טריפת דגיגי אכלוס על ידי דגי שפמנון( 1. שנתית

דגים יכולים להתאים את מזונם הטבעי למצוי . ולאלה ערך מזוני נמוך, והתרבו האצות אחרות ובעיקר כחוליות

 255 -155בהיקף משוער של . אד באזור הכנרת והם  טורפים דגיםקורמורנים התרבו מ. בתוקף הנסיבות החדשות

בנוסף לכל אלה סקרים אקוסטיים של כמות הדגים ; הדייגים עשו שימוש ברשתות  בלתי תקינות; טון כל שנה

כיום כמות הסרדינים באגם גבוהה אולם . מראים שיש עלייה בכמות הסרדינים בכנרת 2550באגם שנעשו עד 

הוצע להפסיק דייג בכנרת למשך שנתיים דבר שיכול היה לגרום לתוספת סרדינים . אותם כמעט ולא דגים

באופן טבעי מצליח הסרדין טוב יותר מהאמנון לטרוף זואופלנקטון ואם תקטן אוכלוסיית .ופגיעה באמנונים

השפעה שלילית  כשגדלה אוכלוסיית הסרדינים יש לכך. הסרדינים על ידי דייג יתפנה יותר מזון לטובת האמנונים

ההשפעה של . על אוכלוסיות האמנונים היות ושתי האוכלוסיות מתחרות  כיום על אותו מקור מזון ככל הנראה

להיות שלילית בגלל ,לכן,הפסקת דייג כללית באגם על איכות המים באגם ועל הרכב אוכלוסיות הדגים עלולה

נרת צריך להיעשות תוך שילוב בין דייג לפרנסת מימשק דייג אופטימלי בכי.. הגברת הטריפה של זואופלנקטון

כדי לשקם את אוכלוסיות אמנון הגליל בכינרת הצענו תכנית הכוללת הפעולות . הדייגים ושיפור איכות המים

( 3; לבטל את ההצעה של הפסקת דייג( 2. ;לחדש לאלתר דייג אינטנסיבי של סרדינים בכינרת( 1: הבאות

 15 – 0על ידי הגדלת מספר הדגיגים המאוכלסים ואכלוסם במשקל של , ליללבצע אכלוס מוגבר של אמנון ג

גרם לדגיג ובנוסף להמשיך באכלוס דגיגי בורי שאינם גורמים נזק לאיכות המים ומוסיפים שלל יקר לדייגים וגם 

סור להדק את פעולות האכיפה של חוקי הדייג ולא( 4. כסיף שניזון ממיקרוציסטיס שהיא אצה כחולייה רעילה

לבצע לאלתר פעולות גירוש אינטנסיביות של ( 0. לחלוטין דייג באזורי הרבייה של האמנונים באביב ובקיץ

 .קורמורנים מסביבות הכינרת וחופי האגם
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 ?וירוגורמים ביוטיים או תנאי מזג א: 2131הזואופלנקטון בכנרת בקיץ  תמוטטותה

 ומיקי שליכטר,  שרה צווה , נעם שחר, גדעון גל

miki@ocean.org.il; sara@ocean.org.il; noams@ocean.org.il; gal@ocean.org.il 

 

 ראלשמים ואגמים ליחקר י, מעבדה לחקר הכנרת

תוכנית הניטור  הצפיפויות הזואופלנקטון בכנרת הגיעו לערכי שפל שלא נראו כמותם מאז החל 2515במהלך קיץ 

 ךהקלדוצירה אוההתדרדרות באוכלוסיות הזואופלנקטון בלטה במינים מקבוצות הקופפודים . 1000בשנת  באגם

מטרת . חריג עם שיאים בטמפרטורות בכל רחבי הארץ וירומזג אבתאפיין ה 2515קיץ . לא במיני הרוטיפרים

. 2515הזואופלנקטון מהאגם במהלך קיץ  עלמותלהמצב הקרוב המחקר הייתה לבחון את הגורמים האפשריים ל

שהוא נגרם מתהליכים ביוטיים או , 2515כפי שנצפה בקיץ , השאלה האם מצב הזואופלנקטוןנבחנה , במיוחד

מידע על מצב מקורות המזון של הזואופלנקטון ואוכלוסיות הטורפים אינו . החריגיםמזג האוויר תוצאה של תנאי 

. ועל כן אין יסוד להניח שהתהליכים הביוטיים היוו גורם מרכזי בהעלמות הזואופלנקטון, מעיד על תנאים חריגים

יתכן . הכנרת החריג גרם לטמפרטורות גבוהות במיוחד של שכבת המים העליונה של רמזג האווי, יחד עם זאת

וגרמו , או שחצו סף זה, שטמפרטורות חריגות אלו היו קרובות לסף הטמפרטורה הלטאלית של הזואופלנקטון

אחת התוצאות הצפויות של שינויי אקלים היא עליה בתדירות אירועי מזג האוויר . לקצבי תמותה גבוהים

הרי שיש , בעקבות שינויי האקלים החזויים ,מעיד על אירועים עתידיים 2515אם הקיץ החריג בשנת . הקיצוניים

 .לצפות לתמורות מהותיות במערכות אקולוגיות בסביבות אקווטיות
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 סימולציה של מצבים פיסיקליים באגם הכנרת באמצעות מודל תלת מימדי ברזולוציה גבוהה

 

 2ויעל גלבוע, 2גדעון גל, 3אלי גלנטי

ygilboa@technion.ac.il ;gal@ocean.org.il; galanti@tau.ac.il 

 
 אוניברסיטת תל אביב , החוג לגיאופיסיקה3
  המכון לחקר ימים ואגמים, המעבדה לחקר הכנרת2

 

תלות . ות באגם הכנרת הם צורך חיוני בהבנה וניהול מקור מים עיקרי זהניטור וחיזוי צמיחה והתפשטות אצ

וכזה , ביולוגי של האגם מציבה שאלות רבות והופכת את האתגר למורכב-הצמיחה במצב הפיסיקלי והכימי

 .המצריך יכולת מידול גבוהה של הדינאמיקה של אגם תחת מצבים פיסיקליים שונים

המודל התלת הממדי . קלי חדש לאגם הכנרת הנועד לענות על שאלות אלובמחקר זה אנו מציגים מודל פיסי

-כימיים-אחד המודלים האוקיאניים הפיסיקלייםשהינו , MITGCM מתבסס על מודל הסירקולציה הגלובלית

 155-ו, 255, 455, המודל הותאם למבנה הכנרת בשלוש רזולוציות מרחביות שונות. ביולוגים המובילים בעולם

 .עם עידון נוסף קרוב לפני השטח, הרזולוציה האנכית היא של מטר אחד. מטר

ונמצא כי ( קיץ, אביב, חורף)המודל הורץ תלת מצבים פיסיקליים שונים המייצגים מצבים אופייניים של הכנרת 

השפעת הרזולוציה ניכרת בתוצאות ויש . הוא מסוגל לדמות באופן הולם את הדינאמיקה המצופה במצבים אלה

תועיל לסימולציה של תהליכים פיסיקליים , אף יותר מזו שנוסתה בשלב זה, וד להניח שרזולוציה גבוההיס

 . בסקאלות קטנות

עבור כל תקופה (. ודצמבר, יולי, מאי) 2550המודל נבחן גם תחת תנאים פיסיקליים שהיו בימים ספציפיים בשנת 

במדידות הרבות שבוצעו על ידי המעבדה לחקר נעשה שימוש , לצורך הסימולציה. ימים 15-הורץ המודל ל

תוצאות הסימולציות הושוו למדידות . תנאי השפה נלקחו ממדידות של רוחות ומתצפיות לוויינים. הכנרת

 .הן בתחנות הקבועות והן בחתכים אנכיים שבוצעו בזמנים ספציפיים, הפיסיקליות שבוצעו באגם במקומות שונים

, ונו משמעותן לגבי האפשרות של צימוד המודל הפיסיקלי למודלים כימיים וביולוגיםתוצאות הסימולציה יוצגו וייד

 .וכן לגבי האפשרות לעידון הרזולוציה האופקית של המודל אף מעבר לזו שנוסתה כאן
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 ?אקולוגית פגיעה מונעים קיצון וערכי ייחודיות האם :אילת במפרץ ושינוי יציבות
 

 1,2גנין אמציה
amatzia@vms.huji.ac.il 

  
  88103 אילת 469 .ד.ת, הים למדעי הבינאוניברסיטאי המכון 3
 91904  ירושלים ,בירושלים העברית האוניברסיטה ,והתנהגות אבולוציה ,לאקולוגיה המחלקה 2
 

סביבה ימית ייחודית אשר אין דומה לה בכל מרחבי האוקיאנוסים מפרץ אילת שבקצהו הצפוני של ים סוף הינו 

קיומו של , דוגמאות לייחודיות זו כוללות את מגוונם הגבוה של אלמוגי השונית. טרופים בעולם-הטרופים והסוב

הימצאותם של מי עומק חמים אשר הטמפרטורה שלהם , (עבור ים חם)הערבוב האנכי העמוק ביותר בעולם 

והיותם של מי השטח חמים יחסית לקו הרוחב , "נורמלי"מעלות ויותר מזו של מי העומק באוקיאנוס גבוהה בעשר 

קיומו של : לייחודיות זו שתי סיבות עיקריות. אך קרים יחסית לטמפרטורה האופיינית לשוניות אלמוגים בעולם

 N)ורג מהתחום הסובטרופי מאנדב ומיקום קצהו של גוף המים בקו רוחב שאיננו ח-אל-מפתן רדוד במיצרי באב

º20.0 .) המפתן הרדוד איננו מאפשר את כניסתם של מים קרים לים סוף בעוד שמיקומו הסובטרופי של קצה גוף

בכניסה הדרומית ( >Cº35)מאידך הימצאותם של מים חמים . המים אינו מאפשר את יצירתם של מים קרים בתוכו

טמפרטורות גבוהות לפרטים אשר חדרו לים סוף מדרום לאחר של עמידות ל" מסנן סלקטיבי"מהווה , לים סוף

בזכות תנאי סביבה ייחודיים אלה מוגנים האלמוגים באילת בפני . הרס בית הגידול בתקופת הקרח האחרונה

ונזק , (bleaching)כולל תופעת ההלבנה , מספר תופעות הגורמות כיום לתמותה נרחבת בשוניות רבות בעולם

הערבוב העמוק המתרחש בחורפים קרים (. מו כוכב הים הקוצני וחלזונות טורפי אלמוגיםכ)ממחלות וטורפים 

, מיהול חומרים מזיקים, מי העומק" לרענון"גורמים , כמו גם הסעת מים מהמדרון הרדוד למים העמוקים, במיוחד

הייחודית של  אשר האצתם וכוונם מושפעים מהטופוגרפיה, גם לזרמים החזקים יחסית במפרץ. והסעת לארוות

לפחות בעשר השנים האחרונות , אכן. השפעה חיובית על גדילתם של אלמוגים והחלמתם מפגיעות, המפרץ

וזאת למרות , נראית יציבות בשפעת האלמוגים ומגוונם כמו גם בשפעת הפלנקטון( מאז החלה תכנית הניטור)

בפרט זו הנובעת , ו של האדםהשפעת, אולם. החימום העולמי והחמצת מי הים הנצפים גם במי המפרץ

ל אם לא "יכולה לגבור על ההגנות הטבעיות הנ, מהתפתחותן המהירה של שתי הערים הגדולות בקצה המפרץ

 . נשכיל להכיר בייחודיות העולמית של סביבה זו ובצורך להגן עליה ככזו
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 ביוריאקטור הידרופוני להרחקת אטרזין ממים באמצעות סורגום

  אלישע תל אור, גרונוולדיעל 

yaeligrun@gmail.com ,telor@agri.huji.ac.il    

 רחובות, האוניברסיטה העברית ירושלים, ש סמית"הפקולטה לחקלאות ע, מכון סמית למדעי הצמח

אטרזין הינו אחד מקוטלי העשבים הנפוצים בעולם ומשמש להדברת עשבים רחבי עלים בגידולים כגון תירס 

ב הוא "בארה.  בישראל אטרזין נפוץ גם בהדברת עשבים לצידי דרכים וכבישים. וסורגום בתקופת טרום הזריעה

עיליים ומי תהום בהיקפים כאשר מדובר בזיהומים של מקורות מים , אחד מקוטלי העשבים המדאיגים ביותר

תנועתו (  ליטר/ג"מ 33) -מסיסותו במים בינונית  .  יציבותו בקרקע ובמים גבוהה למשך חצי שנה יותר. נרחבים

נמצא כי לאטרזין השפעה על מערכת הרבייה .   ולכן רב הסיכון לזיהום מאגרי מים ואקוויפרים,  בקרקע טובה

ואף ומעורב אפשרית בהופעת סרטן שד והפרעות אנדוקריניות , ה בחולדותעל מערכת הרביי, ושינוי מין בדו חיים

יובש , מהיר גידולף ועמיד בתנאי חום, הוא מהדגנים הנפוצים בעולםSorghum Bicolor צמח הסורגום .  באדם

 .  הסורגום עמיד לריכוזים גבוהים מאד של אטרזין.  ומליחות

שבו , ריאקטור הידרופוני-של אטרזין על ידי צמחי סורגום בביומטרת המחקר הייתה לבדוק את יכולות ההרחקה 

בסיוע של חיידקים קרקע ספוחים לשורש על ידינו על גבי  מצעי , טבולים שורשי הצמח במים המזוהמים באטרזין

, יכולות ההרחקה נבחנו תחת תנאים שונים של טמפרטורה.  והוספו בריכוז גבוה למצע, גידול עשירים באטרזין

ות ואוורור במטרה לבדוק את יכולות המערכת ולהגיע לאופטימיזציה של הרחקת אטרזין על ידי הצמחים מליח

על מנת לברר את  C14בנוסף צמחי סורגום צעירים גודלו הידרפונית בתוספת של אטרזין מסומן ב .  והחיידקים

 .  גורל האטרזין בצמח ובמצע

אטרזין מורחק , וורור ותוספת של חיידקי קרקע מבודדיםא, מצאנו כי בתנאים אופטימאליים של טמפרטורה

בנוסף מצאנו כי ניתן להפעיל את התהליך במשטר המשכי וכי ניתן לבצע מספר .  מהמערכת במהלך שבועיים

מבדיקות האטרזין .   כאשר זמן ההרחקה קטן לכשבוע לאחר שפעול המערכת, מחזורי טיהור על כל ביוריאקטור

מה שמאפשר קציר של הצמחים והרחקה של המזהם , מהחומר נצבר בעלוות הצמח המסומן מצאנו כי חלק

 . כאשר הוא קשור לביומסה הצמחית
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 אנטיפאולינג בשלושת נמלי ישראל צבעיל עהשוואת התישבות גידולים ימיים 

 תומר הלל ,גיא משה ,פנחס כהן

tomerni@hotmail.com  

 חיל הים   

על תחתית כלי שייט מקטינים בעשרות אחוזים את מהירות כלי השייט ומגדילים את ( פאולינג)גידולים ימיים 

 ,עקב מספר ארועים של תפקוד חלקי של צבעי אנטי פאולינג בתחתיות כלי שייט. צריכת הדלק באופן משמעותי

לבחון סוגי אנטיפאולינג . י פאולינג הנמצאים בשימוש בנמלים השוניםביקש חיל הים להשוות בין סוגי האנט

, קצב הגידול שלהם, סדר הופעתם, וכן לבנות בסיס נתונים ראשוני לאפיון סוגי הגידולים המתיישבים. חדשים

 . ושטח הכיסוי 

לטות נטבלו בנמל הפ. שניים חלקים ופלטת רפרנס, שניים רעילים: סוגי אנטיפאולינג 4בעבודה שבוצעה נבחנו 

 . 2512ועד ינואר  2511אשדוד ואילת ונבחנו ויזואלית אחת לשבוע החל מחודש מאי , חיפה

וכן , הבדלים משמעותיים בהתישבות על פלטת הרפרנס בין נמל אילת לשאר הנמלים הבחיןבעבודה ניתן ל

 .הבדלים בתפקוד של סוגי אנטיפאולינג שונים

 במסגרת הכנס יוצג גידול זה –דול שעדיין לא זוהה במסגרת העבודה התגלה סוג של גי
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 ?קץ עולם החי הישן –הכנרת 

 1ויוסף הלר 3זהריתמר , 3גדעון גל, 2,3,עדינה דולב

 Heller@vms.huji.ac.il 

 חקר ימים ואגמים לישראל, המעבדה לחקר הכנרת 3
 רשות ניקוז כנרת 2
 האוניברסיטה העברית, אבולוציה והתנהגות בעלי חיים, לאקולוגיה' המח 1

ועוד באמצע , שחריר ומגדלית נמצאים בעמק הירדן מזה מיליון וחצי שנים לפחות, חלזונות מהסוגים סהרונית

 .במגוון תשתיות, בכנרתהם היו שכיחים מאוד  05-שנות ה

עשרה חופים ובחמישה עומקי -בחמישה עד תשע, בצענו תשעה סקרים לנוכחות חלזונות 2515-2511במהלך 

מכלל  00%פלש לכל חופי האגם וכיום הוא מהווה , scabra Thiara ,מצאנו שמין ממזרח אסיה. דיגום שונים

 .ם ומתוך פאונה זו המגדלית נעלמה כמעט לגמריהפאונה הטבעית נמצאת רק בחופים ספורי. החלזונות בכנרת

- הצלחת המין הפולש קשורה אולי ל

 שינויי המפלס הקיצוניים באגם בעשורים האחרונים  -

 יכולת הציפה של הפרטים הצעירים   -

 התאמתו למצע אבני וחולי גם יחד -

 .  מינית-רבייה ויויפרית ואל   -

המשמעויות האקולוגיות של השתלטות מין פולש זה על הליטורל של הכנרת עדיין לא מובנת ומצריכה מחקר 

 .  המשכי
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 גישה אלטרנטיבית לבקרת אילוח מיקרוביאלי: פיזור ביופילם מושרה ניטריק אוקסיד

 הילה אליפנץ ויהודה כהן, אסף לבנטל

assaf.lowenthal@mail.huji.ac.il 
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, מדעי הצמח והסביבה

( ביופילם)חיידקים צמודי שטח . אילוח מיקרוביאלי הוא הצמדות בלתי רצויה של חיידקים על גבי משטחים

הצמדות . פולים אנטי מיקרוביאליים קונבנציונליים כמו הכלרה ואנטיביוטיקהמאופיינים בעמידות מוגברת כנגד טי

בעשור . חיידקים למתקנים תעשייתיים מסבה נזק סביבתי וכלכלי רב ונכון להיום לא קיים פתרון לבעיה זו

ם חומרים אלה אינ. האחרון זוהו מגוון חומרים כבעלי יכולת להתערב בשלבים השונים של התפתחות הביופילם

 . אלא מונעים הצמדות או משרים את פיזור הביופילם, הורגים את החיידקים

-הוא סיגנל בהתפתחות הביופילם בשלבים המוקדמים של הצמדות והתפתחות מיקרו (NO)ניטריק אוקסיד 

מולר -בסדר גודל של ננו NOחשיפת ביופילם לריכוזי . מושבות והן בשלבים המאוחרים של פיזור מושבות בוגרות

. גבוהים יותר עשויים לעודד את היווצרות הביופילם NOריכוזי , לעומת זאת. שרה את פיזורו במגוון חיידקי מודלמ

 .שונות בחיידקים שונים NOפיזור אופטימלי מושג ברמות , כמו כן

מתרחש  Pseudomonas aeruginosaבמחקר זה מצאנו שההיפוך בתגובת החיידקים מפיזור לעידוד הביופילם של 

נמוכים מסף הגילוי של מערכות  NOבביופילם סביבתי נקודת ההיפוך מתקיימת בריכוזי . nM 5של  NOריכוז ב

 .(0.5nM)אמפר ומטריות  NOחישת 

וזאת על מנת להעריך האם  התהליך  הוא בר יישום  NOנבחנו מספר היבטים של פיזור ביופילם מושרה , כמו כן

בריכוזים הנמוכים מסף  NOערכת מעבדתית המאפשרת אספקת לשם כך הוקמה מ. במתקנים לטיפול במים

חשיפה של . על קבוצות חיידקים דומיננטיות בביופילם סביבתי NO-הגילוי ונבחנה מידת ההשפעה של חשיפה ל

באחוזי הכיסוי  56%שעות הביאה לירידה של  3במשך  1nMבריכוז של  NO-ביופילם שנוצר במי שופכין שניוניים ל

הראתה תגובה שונה בשני  (FISH)יברדזציה פלואורסצנטית תוך שימוש בפרובים פילוגנטיים ה. של המשטח

מתאים לטיפול באילוח  NOההשלכות של ממצאים אלו הן שפיזור מושרה . המתיישבים העיקריים בביופילם זה

עם . בריכוזים נמוכים אינו רעיל NO-וזאת מאחר ו, ואף במתקנים לטיפול במים, מיקרוביאלי במתקנים תעשייתיים

הטווח היעיל , הוא בן שלושה סדרי גודל  P. aeruginosa-היעיל לפיזור ביופילם ב NOבעוד טווח ריכוזי , זאת

 . לפיזור ביופילם סביבתי צר יותר ודורש מערכת אספקה מדויקת
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 השפעות אנתרופוגניות על מורפולוגית מוצאי הנחלים לאורך החוף הישראלי

 מיכה קליין , מיכל לייכטר

mklein@geo.haifa.ac.il mlichter@geo.haifa.ac.il 

 חיפה אוניברסיטת ,החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה

 

וצפון , שומרון ויהודה, הגליל: ההר העיקריים של ישראלנחלי החוף של ישראל מנקזים את שלושת אזורי 

ברוב נחלי החוף הזרימה היא . אורכם ושטח אגן הניקוז של נחלים אלו הולך וגדל עם ההדרמה. הנגב

חלק מנחלי . זרימה חורפית שטפונית וייתכנו הבדלים של סדר גודל בשטח אגן הניקוז שלהם ובספיקתם

 .ל מהזרימה בהם מקורה בשפכיםהחוף הינם נחלי אכזב וחלק גדו

מוצאי נחלים שונים מייצגים מורפולוגיה שונה הנגזרת מגורמים נחליים וחופיים , לאורך החוף הישראלי

מורפולוגיה זו הינה דינמית ביותר וערוציהם של הנחלים . וכיום יותר ויותר גם מהתערבות האדם, שונים

מחקר זה מתמקד בהשפעות אנטרופוגניות על . ו החוףנוטים לנדוד מאות מטרים צפונה ודרומה לאורך ק

הזורמים ( שאינם מקובעים)המורפולוגיה הדינמית של שבעה מוצאי נחלים בעלי דינמיקה מורפולוגית 

 . בחופים חוליים המאפשרים את נדידתם עקב השפעתם גורמים נחליים וחופיים על המורפולוגיה שלהם

טווח כוללת בעיקר שינויים מלאכותיים במשטר הזרימה של  התערבות אנטרופוגנית בעלת אופי ארוך

התערבות אנטרופוגנית בעלת אופי . הנחלים ובניה של תשתיות בטווח הנדידה הטבעי של ערוצי המוצא

: קצר טווח במהלך הטבעי של ערוצי המוצאים מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ בשלושה אופנים עיקריים

פתיחה וסגירה של הערוצים משמשות על . והסטה של ערוצים, סכירה מלאכותית, פתיחה מלאכותית

. פתיחת ערוצים מתבצעת גם על מנת למנוע הצפות של הנחלים במעלה. מנת להלחם במפגעי יתושים

הסטת ערוצים מתקיימת בעונת הרחצה במידה ונתגלו מזהמים בנחלים הזורמים לעבר חופי רחצה 

 .מוכרזים
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 מקורות החנקן לכינרת

 עמי נשרי

Nishri@ocean.org.il    

 חקר ימים ואגמים לישראל  , המעבדה לחקר הכינרת

 

החל , מחסור בחנקן זמין מוגדר כסיבה מרכזית להופעת אצות כחוליות מקבעות חנקן ורעילות בקיץ בכינרת

עקר החנקן מסופק לאגם .  מנגנוני אספקת החנקן לאגםמכאן החשיבות של הבנת .  מאמצע שנות התשעים

מקורות אלו  יציבים לאורך זמן ומכיוון שלמעיין  הדן אין אזורי . באמצעות המעיינות הגדולים של הדן והבניאס

רוב החנקן ששופע מקור בעבודה הנוכחית נמצא ש.  הזנה חקלאיים נרחבים מקור החנקן בו מעורר תמיהה

בהסעה של חנקנים מומסים , ית מכניסות החנקן לכינרתומכאן למעלה ממחצ,  של החרמוןמהאקוויפר היורסי 

בעקר )שאין לנו אפשרות לשלוט במקור זה שבחלקו  ממצא זה היא משמעות. שם מדרום אירופהעם ענני ג

 הגשם  יה בכיוון ההסעה של עננימכיוון שישראל מצו, לאורך ההיסטוריהגם הזין את הכינרת ( האמוניום שבגשם

מקור נוסף לאספקת חנקן לירדן הוא עמק החולה שחשיבותו מתגברת בתקופות של שיטפונות . שמקורם שם

שמתאפיינים בחדירה של מים עניי אמוניום למגע עם הקרקעות המחוזרות ותוך כך לשחרור אמוניום מאתרי 

פעילויות .  מהירה בהמשך מים אלה מתנקזים לתעלות מחומצנות שבהם מתרחשת ניטריפיקציה. ספיחה

לא  ,במטרה לווסת את מפלסי מי התהום  ,בעמק החולהות התשעים בתחילת שנשבוצעו הידראוליות שונות 

 . ממקור זה ת חנקןהביאו לשינויים מהותיים באספק
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הדמייה ממוחשבת של השפעת הזרמות יבשתיות על האוכלוסיות הפלנקטונית במזרח הים 

 .התיכון

 סטיב ברנרו וארייאיר ס

sbrenner@mail.biu.ac.il; yairsuari@gmail.com 

 52900רמת גן , המחלקה לגיאוגרפיה אוניברסיטת בר אילן

 

במסגרת מחקר זה נבחנו . יתימניות משמעותיות על המערכת המזרח הים התיכון מאופיין בהשפעות אנתרופוג

ליים על זרמות נחלי החוף הישראהנוטריאנטים לים לאחר הסכירה וה העלייה בספיקות, השפעות סכירת הנילוס

 .האקולוגיה הפלנקטונית של דרום מזרח האגן הלבנטיני

, המודל האקולוגי בשילוב Princeton Ocean Model (POM)מי אההדמיה התבצעה באמצעות המודל ההידרודינ

נתוני הפתיחה ותנאי השפה הפתוחים , השריג, הבטימטריה. Biogeochemical Flux Model (BFM), ביוגיאוכימי

המשקעים , האידוי, שטפי החום. ALERMO ההידרודינאמי היווני מתוצאות ההרצות של שנים עוקבות במודלנלקחו 

 .ALERMOכפי שעובדה עבור  ECMWF המרכז האירופאי ולחץ הרוח נלקחו מקלימטולוגית

בזמן המודל הביוגיאוכימי הורץ עבור ערכי התחלה ושפה שחושבו על ידי גרסה חד ממדית ועברו אינטרפולציה 

היקף ההזרמות היבשתיות של מים מתוקים וריכוזי הנוטריאנטים . ותהתלת ממדי ב לנקודות השריגובמרח

החוף הישראליים פורסמו  והערכים המקבילים עבור נחלי Nixon (2003)המוזרמים על ידי הנילוס פורסמו על ידי 

 (.2555-2550חרות וחובריו )ניטור מימי החופים ות "בדוח

הדמיית ( 3 ,הדמיית התנאים לפני סכירת הנילוס( 2 ,ללא הזרמות יבשתיותבקרה  (1: ע הרצותהתבצעו ארב

 .הדמיית ההזרמות של נחלי החוף הישראליים( 4 ,1000התנאים בשנת 

עד שתי יחידות מליחות באזור דלתת  ,מה לירידת מליחות משמעותיתהדמיית הזרמות הנילוס לפני סכירתו גר

אחרי ית הזרמות הנילוס הדמי. לאורך החוף הישראלי,  הקיץבעיקר בתחילת , ות ספוראדיתהנילוס ולירידת מליח

שהוגבלה בעיקרה לאזור דלתת , עד לירידת של חצי יחידת מליחות, גרמה לירידת מליחות מתונה יותרהסכירה 

 . הנילוס

הדמיית הנילוס . באגן הרצת הבקרה הצליחה לשחזר את המגמות העונתיות של ריכוזי נוטריאנטים וכלורופיל

בעיקר לאורך החוף הישראלי ולעומתה , לפני הסכירה הראתה עלייה משמעותית בריכוזי הכלורופיל בפני השטח

, למרות העובדה שהוזרמו כמויות גדולות יותר של נוטריאנטים אנאורגאניים, הדמיית הנילוס לאחר הסכירה

הדמיית נחלי החוף . זה בעיקר באזור דלתת הנילוסהראתה עלייה מתונה יותר בריכוזי הכלורופיל שהתרכ

העובדה שתוצאות . הישראלי הראתה השפעה מועטה על ריכוזי הכלורופיל בפני השטח שהוגבלה לחורף

הדמיית נחלי החוף התכנסו במהירות לתוצאות ריצת הבקרה מוכיחה שהמודל מושפע יותר מצורת האילוץ 

 .ודל ולכן יכול לשמש כלי לבחינת שאלות סביבתיות באגןהביוגיאוכימי ולא מתהליכים פנימיים במ
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 תגובת המערכת האקולוגית של הכנרת לשינויים תפעוליים וסביבתיים

 אסף סוקניק

assaf@ocean.org.il 

 

 חקר ימים ואגמים לישראל, המעבדה לחקר הכנרת

 

 
פני שטח של  אגן ההיקוות של הכנרת מתפרש על. המלח-הממוקם בצפון בקע ים הכנרת היא אגם מים מתוקים

, ר"קמ 101הוא כ  ובמפלס זה שטח פני האגם' מ -251.15המירבי בכנרת הוא  מפלס פני המים. ר"קמ 2,155כ 

מצריכת  35%הכנרת מהווה מקור מים חשוב המספק כ . ק"מלמ 4,105 -ונפח המים כ 'מ 44העומק המרבי כ 

שמירה על הכנרת . ותיירות, קיט, אך מתקיימות בה גם פעילויות של דייג מסחרי, ים הכוללת של ישראלהמ

כמערכת אקולוגית יציבה אשר משמרת איכות מים טובה לטווח ארוך היא יעד המנחה את תפעול האגם כמקור 

, 1032נראה שולית עד השפעת האדם על ההידרולוגיה של הכנרת היתה ככל ה. מים וניצולו לצרכים מגוונים

שנה בה גלישת המים מהכנרת לירדן הדרומי נחסמה ונשלטה על ידי סכר דגניה שנבנה כחלק ממיזם החשמל 

מנפח הכולל של האגם נשאבים מידי  12%מים המהווים כ , 1004עם הפעלת מפעל המים הארצי ב . בנהריים

חורף לקיץ והבדלים שבין שנים שחונות לשנים  בגלל תנודות הידרולוגיות עונתיות בין. שנה למערכת הארצית

תנודות אלו . 'מ 0.0מפלס הכנרת משתנה בטווח של עד , ועקב שאיבת מים על פי צורכי משק המים, גשומות

שינויי . משנות את נפח המים האגור בכנרת ואת שטח האגם ומשפיעות על יציבות המערכת האקולוגית

שפעלו כאגן סינון , תחילת שנות החמישים כאשר אגם וביצות החולהמשמעותי באגן ההיקוות של הכנרת חל ב

איזור החולה הפך למקור עיקרי לחנקה  וגופרה שזרמו . יובשו והאזור הפך לקרקע חקלאית, טבעי למי הירדן

, הושלמה הצפה מחדש של שטח מוגבל באזור אדמות הכבול 1004בשנת . מאדמות הכבול לכנרת דרך הירדן

פעולות מניעה נוספות שננקטו באגן ההיקוות של . הנוטרינטים מאזור החולה לכנרת הוגבלהוזרימת המים ו

איגום קולחים , בניה והפעלה של מערכות טיפול בשפכים, הכנרת כללו צמצום ניכר של שטח בריכות הדגים

רו לחצים יצ, במקביל לשינויים בתנאים האקלימיים באזור, שינויים אלו מעשי ידי אדם. והרחקתם מהכנרת

במשך שנים רבות המערכת הוגדרה כיציבה כפי שהשתקף . מצטברים על המערכת האקולוגית של האגם

השנים האחרונות התבנית היציבה  10ב , אולם. שנתית קבועה של אוכלוסיות הפיטופלנקטון-מתבנית רב

מקבעות חנקן , יותכאשר אוכלוסיות הפיטופלנקטון הקיציות נשלטות על ידי ציאנובקטריה חוט, התערערה

. י שליטה של דינופלגלטים אינה תדירה והדירה כבעבר"וגם הפריחה האביבית שאופינה ע, שמייצרות רעלנים

. מיקרוציסטיסבמקומה נצפו אירועים קצרים של פריחת אצות ירוקיות או של ציאנובקטריה רעילות מהסוג 

כאשר תפוצת פרטים קטנים יחסית גדלה , במקביל נצפו שינויים במבנה אוכלוסיות הזואופלנקטון באגם

תנודות מפלס חריגות ודייג יתר הביאו לפגיעה חמורה באוכלוסיות הדגים באגם מחד ולצעדי ממשק . בהדרגה

 . לתיקון הנזק מאידך
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 :ברלטר ובחזרה'מהלבנט לג

 פרספקטיבה אזורית לשמירת טבע בים התיכון

  2ודניאל נתן 3מישל פורטמן

michellep@cc.technion.ac.il; danieln81@yahoo.com  

   32555    חיפה, המכון הטכנולוגי לישראל  הטכניון ̶, הפקולטה לארכיטקטורה3
  01054, אוניברסיטה העברית ירושלים, מחלקה לגיאוגרפיה2

אים נזכרים כאשר בני אדם גם יוצ.  המשך קיומן של מערכות אקולוגיות ימיותב חיוני תפקידשמורות טבע ימיות ל

לשפר את הפריסה  הקרית של המחקר היניהמטרה הע.  וקמות ומתוכננות בצורה מושכלת ונכונהשמורות טבע מ

הנחת המחקר מושתתת על זיהוי .  שבתוכםוהממשק את התכנון כמו כן מתחמים מוגנים ימיים והמרחבית של 

כלים שונים לקבלת  בעזרת( או ישופר)תהליך שיושג , שיקולים זרים המקשים על תהליך תעדוף עניני ומקצועי

שמורות טבע  מחקרינו סוקר ומתאר, בשלב ראשון  .מערכת מידע גיאוגרפיהשימוש בהחלטות המבוססים על 

של פולוגיה ושלב זה מאפשר בניית ט.  מדינות שכנות לים התיכון ומנתח את פריסתן המרחבית 21ימיות ב

שטח ימי לעומת שטח , תאריך הקמתן, מאפייניהן כגון תכונות ניהול המסווגות על פישמורות הטבע הימיות 

ן אפיואת את הפריסה המרחבית ו המחקר מקטלג. משילות וגוף האחראי לניהולןמסגרת , עומק, יבשתי

נות השכנות וגם לפי רמות דילפי אזורי שיפוט של המ, Spalding et al (2551) תחו יאזוריים  שפ-השמורות  לפי אקו

הניתוח .   (Sanderson et al. 2002)ויבשתיות ( Halpern et al. 2008)מערכות אקולוגיות ימיות על השפעת האדם 

הסביבה היבשתית  לפי אזורים וגם לפי רמת ההפרה, ניהול מסוימים גם לפי מדינותמעיד על דפוסי תכנון ו

, מכילות שטחים יבשתיים נרחבים, רוב השמורות קטנות, שחלק קטן מהים התיכון מוגן, בין היתר, נמצא . והימית

בקרבת אזורים  במדינות מסוימות ישנה נטיה למקם שמורות ימיות, בנוסף.  ולרוב ממוקמים קרובים מאוד לחוף

הבדלים בין התכנון המוצע של מספר שמורות ההחלק השני של המחקר מנתח את .  מופרים לאורך חופי הים

מהשימוש בכלים לקבלת החלטות שיעודם שיפור תהליך כתוצאה בפועל והתכנון המוצע ( בישראל)ימיות 

ור לזהות אילוצים בתכנון שמורות טבע ההשוואה תעז.  טבעהלניהול שמורות  (ZONING) "איזור"התעדוף וקביעת 

 . ת באזור מסויםורת טבע ימיוימיות ובתכנון מערך של מספר שמ
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BARCODING- ון החי בחוף הים תיכוני של ישראלומי, זיהוי, תיוג 

 3'בוקי רינקביץ, 3גיל רילוב, 3אלוארו ישראל, 2מנחם גורן, 3בלה גליל,  3יעקב דואק, 3גיא פז

pazguy@ocean.org.il  

 

 חקר ימים ואגמים 3 

 אוניברסיטת תל אביב 2 

 

קבוצות של  31הנמנים על , מינים 303,555 -נאמד המגוון הביולוגי באוקיינוסים בכ 2515בתחילת שנת  

כלל המינים הימיים לא ייוודעו לעולם  אולם נראה שמספר וזהות. 254,555מהם הוגדרו , אורגניזמים רבתאיים

השינויים בסביבה הימית כתוצאה . בשל שיעור הכחדה גבוה וקשיי נגישות לחלקים נרחבים של הים בשל עומקם

מהיר ויעיל של המגוון , מחזקים את הצורך בתיעוד מדויק, הניכרים בעיקר במדף היבשת, מהשפעת האדם

תאור , מורפולוגיים מגבילה את האפשרות לעמוד בקצב זיהוי הפרטיםהדעיכה במספר הטקסונומים ה. הביולוגי

, לתיעוד הכחדת מינים מחד.  מינים חדשים למדע ובחינתם לצורך לימוד קשריהם האבולוציוניים והביוגיאוגרפיים

נדרשים כלים מהירים וזמינים המסוגלים , המתרחשים בקצב מהיר, והעברת מינים לבתי גידול חדשים מאידך

בחוף . חסרי חוליות ואצות זוהו בים התיכון, מינים זרים של דגים 005-למעלה מ. יע בניטור מערכות אקולוגיותלסי

אשר מרביתם הגיעו מים סוף דרך תעלת סואץ  –מינים זרים  335הים תיכוני של ישראל לבדה דווחו למעלה מ 

של כלל האורגניזמים הימיים המצויים הקמה של מאגר נתונים שלם ומהימן . ואין ספק שמספרם גדול אף יותר

לאורך חופי ישראל  המסתמך על הידע והמיומנות של טקסונומים זמינים ושיטות מולקולריות חדישות עשוי 

יחד עם הכשרת , מאגר מידע כזה והשיטות התומכות בו. לשמש עזר לניטור והבנה של המגוון הביולוגי הימי

ישפרו את היכולת לנטר את , יאפשרו פיתוח שיטות מהירות לזיהוי מינים, טקסונומים וטיפוח האוספים הלאומיים

לצורך מיזם זה מוקם בימים . המגוון הביולוגי ויביאו יתרונות כלכליים וניהול יעיל יותר של משאבי הים של ישראל

 .בארץ בשיתוף עם טקסונומים מובילים ממוסדות המחקר ,אלה מרכז תיוג ימי ארצי במכון לחקר ימים ואגמים
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ת הירדן  ?מי את ֲעֻגלֶׁסֶׁ

 2ינסקי'ירון טיקוצ, 3מנחם גורן, 3דולב קסטין

dolevkestin@gmail.com  

 תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, המחלקה לזואולוגיה 3
 מכמורת, בית הספר למדעי הים והסביבה הימית 2

ת כולל  Garraהסוג . הינו דג קטן ממשפחת הקרפיונים המונה למעלה מאלפיים מינים, (Garra rufa)הירדן  ֲעגֻלֶׁסֶׁ

ת הסדומית , אחד מהם. שניים מהם היו בישראל, יותר ממאה מינים המוכרים למדע ( Garra ghoerensis)הֲעגֻלֶׁסֶׁ

ל הנראה כתוצאה משינויים מעשה הוא נכחד משטחה של ישראל ככ. הוא מין אנדמי למעיינות דרום ים המלח

ידי אדם הכוללים הטיית מקורות המים לחקלאות והחדרה בלתי מבוקרת של מינים זרים דוגמת הגמבוזיה 

עגלסת הירדן היה נפוץ ברוב נחלי מערכת הירדן . (Tilapia zillii)והאמנון המצוי ( Gambusia affinis)המצויה 

חיבורים וניתוקים של מערכות )מגוונת של מערכת הנחלים בישראל בגלל ההיסטוריה ה. ובשניים מנחלי החוף

יש עניין לקבוע את דרגות הקרבה בין האוכלוסיות השונות ולבחון האם לשינויים ( מים ואוכלוסיות בעלי חיים

לאחרונה פרצה לתודעה , בנוסף על כך. המורפולוגים הקיימים בין אוכלוסיות שונות יש גם מקבילים גנטיים

ומסוגים קרובים לצרכי תרבות ופנאי בברכות ייעודיות  Garraהולכת וגוברת של שימוש בדגים מהסוג  אופנה

טיפול זה נסמך על הרגלי התזונה של הדגים כאשר תאי . הנמצאות בעיקר באתרי ספא ובמלונות יוקרתיים

יה ההולכת וגוברת לנוכח העלי. האפידרמיס בכפות רגליי המטופלים יכולים לשמש להם כחומר מקור להזנה

יש חשש לחדירה , לכן. בביקוש גבר גם הייבוא הלא מבוקר של דגים אשר מוצאם אינו ידוע ומינם לא נבדק

מטעמים אלו מצאנו לנכון לערוך מחקר שמטרתו לאפיין . למערכות הטבעיות של מינים אקזוטיים בני אותו הסוג

תשעה במערכת הירדן ואחד , אתרים שונים 15רו לשם כך נבח. G. rufaאת השונות באוכלוסיות של המין  

השונות באוכלוסייה נבחנה בשלושה . מכל אתר נדגמו כעשרים פרטים בוגרים(. נחל תנינים)במערכת החוף 

אפיון על פי הבדלים מורפולוגיים בין , המיטוכונדרי  DNAאפיון גנטי על פי הבדלים ברצף של ה: אופנים

הממצאים . במסגרת הרצאה זו אגע רק על בפרק הגנטי של מחקרי. גייםהאוכלוסיות והבדלים אוסטיאולו

האחת של מערכת החוף , מהמחקר הגנטי מצביעים כי ישנם שתי קבוצות הפלוטיפים בעלות מרחק גנטי ניכר

כיוון שלא , מופיעות שתי הקבוצות יחדיו( עין נזם)באחד האתרים בעמק בית שאן . והשנייה של מערכת הירדן

האם אנו ? האם הקבוצות  מתרבות ביניהן. פוסי ביניים ניתן לתהות על מידת הקשר בין שני הטיפוסיםנמצאו טי

המרחק הגנטי הרב בין הקבוצות ומציאות אוכלוסיה ? עדים לתהליך הפרדה לתתי מינים או אפילו למינים שונים

 .רכת הירדןמעורבת בבית שאן יכולים להעיד על קשרי מים היסטוריים בין מערכת החוף למע
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 Xeniidae באלמוגי הפוליפים מתנועת האנרגטי הרווח :פועמים אלמוגים
 

 1,5 גנין ואמציה ,4 מס טלי ,3 שביט אורי ,1,2קרמין מאיה

 
mayakremien@gmail.com 

 

 אילת , 469 .ד.ת ,הים למדעי הבינאוניברסיטאי המכון1
 91904 ירושלים העברית האוניברסיטה ,הארץ כדור למדעי המחלקה ,לאוקיינוגרפיה החוג2
 32000 חיפה טכניון ,וסביבתית אזרחית הנדסה3
 ב"ארה רזי'ג ניו ,ראטגרס אוניברסיטת ,הים למדעי המכון4
 91904 ירושלים העברית האוניברסיטה ,והתנהגות אבולוציה ,לאקולוגיה המחלקה5

 

. תנועה שכזו אינה מוכרת משום יצור ססילי אחר בים(. www.youtube.com/watch?v=E3PEljajb9w: ראו)

. מכפילה את צריכת החמצן של האלמוג ביחס למצב מנוחהה, גבוהה עלות אנרגטיתזו מהפנטת  הלתנוע

, להפתעתנו. אדפטיבי משמעותי לאלמוגרווח סביר להניח שתנועת הפעימות מקנה , בהינתן עלות גבוהה שכזו

אשר , עובדה אשר היוותה את הדרבון העיקרי למחקרנו זה, לא נחקרוהאדפטיבי הן אפיון הפעימות והן יתרונן 

סביב הזרימה המושרה על ידי הפעימות שדה אפיין את על מנת ל. Heteroxenia fuscesensהתמקד באלמוג הרך 

  In situ Particle Image Velocimeter-ב והשתמשנאלמוגים בשונית 

(I-PIV), אופטית המבוססת על מעקב אחר חלקיקים המוארים בקרן לייזר ומצולמים במצלמת וידאו  שיטה

עיקר ב, אופן משמעותי את הזרמים שמסביב למושבהפעימות הפוליפים מגבירות בכי מצאנו שיטה זו ב. ייעודית

מאחר . המרחיקה מים מהאלמוג ובכך מצמצמת באופן ניכר סינון חוזר של אותם מים את המהירות האנכית

בחנו באמצעות סדרת , המספקות לאלמוג את עיקר מזונו  (זואוקסנטלה)אצות שיתופיות  Xeniidae-ה אלמוגישל

: תדרמטיההשפעה אותה גילינו הייתה . באלמוגטזה נניסויי מעבדה את השפעת הפעימות על קצב הפוטוסי

הגברה זו של הפוטוסינטזה (. בו האלמוג אינו פועם) מצב מנוחההפוטוסינתזה בהשוואה לבקצב  0-1עליה פי 

למים , בעזרת הזרם האנכי המוגבר, ג למים שסביבו ומשםנובעת מהגברת שטף החמצן מרקמות האלמו

ומוקטן  RuBisCOוטוסינתטי עולה באופן ניכר יעילות קשירת פחמן דו חמצני לאנזים הפכך . המרוחקים מהאלמוג

הקצב הפוטוסינטטי נטו , המטבולית הגבוהה של הפעימותלמרות עלותן , בסך הכל .פוטורספירציהקצב ה

סביר להניח , הזה עצוםבנוסף ליתרון האדפטיבי ה. אלמוג שאיננו פועם מזה של 1-21 באלמוג פועם גדול פי

אולם השפעה זו עדיין לא , סים ואולי אף חומר אורגנישהפעימות מגבירות גם את קליטתם של נוטריינטים מומ

 . נחקרה
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 הגורמים לשינויים ארוכי טווח במאפייני השכוב התרמי בכנרת

 יוסף יעקבי, ינסקי'יורי לצ, תמר עופר, גדעון גל, אלון רימר

 alon@ocean.org.il 

 המעבדה לחקר הכנרת, לישראלחקר ימים ואגמים 

 

כל שבוע  במרכז הכנרת הטמפרטורהשבהן נבחן פרופיל , (1000-2550)שנות ניטור  45בדיקת בסיס נתונים של 

מ "ס 3 -כ)' מ 1.2עובי האפילימניון פחת בשעור של : הראתה את התוצאות הבאות, (פרופילים 1155 -למעלה מ)

טמפרטורת האפילימניון ; (אפריל)' מ 2.5עד ( דצמבר)' מ 1.5 -עובי המטאלימניון פחת בכ; (לשנה בממוצע

ולפיכך , (oC10 -כ)נשארה קבועה בממוצע טמפרטורת ההיפולימניון ; (לשנה oC5.521 -כ) oC1.5 -עלתה בכ

כמו כן נמצא שמשך זמן השכוב התרמי נשאר קבוע ועומד על . גרדיאנט הטמפרטורה על פני המטאלימניון גדל

שנות מדידה של טמפרטורת  45 -המחקר בחן את הסיבות האפשריות לשינויים אלה בעזרת נתונים מ. יום 202 -כ

-יחסי מפלסו, מפלס פני המים, ספיקות נכנסות ויוצאות לאגם וממנו, יריתקרינת שמש וקרינה אטמוספ, אויר

המחקר מראה כי הסיבה העיקרית לשינויים בשכוב התרמי היא שהמפלס הממוצע שבו מוחזק  .באגםנפח -שטח

יר הממוצעת בקיץ וסיבות נוספות ומינוריות לשינוי הן עליית טמפרטורת האואילו ו, האגם נמוך ממפלסי העבר

כל השינויים האלה משפיעים על שינוי . והפחיתה בכניסות המים מאגן ההיקוות, (ובאזור בכלל)גן ההיקוות בא

נפח אגם מראה כי ירידת המפלס גורמת להגדלת היחס בין שטח -שטח-יחסי מפלס תבדיק. השכוב באותו כיוון

אפקט דומה יש כמובן לעליית ; ןושינוי זה גורם לעליית טמפרטורת האפילימניו, פני האגם לנפח האפילימניון

אך אלה , וגם להפחתת כניסות המים הקרות יחסית מאגן ההיקוות בחודשי השכוב התרמי, טמפרטורת האוויר

תוצאות הבדיקה תואמות את המגמות שהוצגו בעבודה . פחותים המידה ניכרת מהשינוי שמקורו בירידת המפלס

ובה קשרו המחברים את השינוי  ,1004-ל 1001תקופה שבין שניתחו את נתוני הכנרת ל, 05 -קודמת משנות ה

לפי הבנתנו לפעילות האדם באגן . ובעיקר עם הפחתה בטמפרטורות החורף, בשכוב עם שינויים אקלימיים

חשיבות רבה יותר לקביעת השכוב התרמי מאשר לגורמים ( ניהול משטר השאיבה וקביעת המפלס)ההיקוות 

 .אקלימיים
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אצה -שינויים פיזיולוגיים במקרו Padina Pavonica באתרים מזוהמים מול נקיים בחופים  

 סלעיים

 צבי דובינסקי ודוד אילוז, מיכל רמות

 michalramot@gmail.com 

 52900רמת גן , אוניברסיטת בר אילן, ש מינה ואבררד גודמן"הפקולטה למדעי החיים ע

 

, מהקוטב ועד האזורים הטרופיים . םבאוקיינוסינמצאות בתפוצה רחבה חוץ תאי המייצרות קלציום  אצות-מקרו

הן , כמהנדסות סביבתיות: אצות אלה ממלאות תפקיד אקולוגי חשוב.  מטר מתחתיו 05מגובה פני הים ועד 

מכני לשוניות האלמוגים ואף תורמות  מעניקות חוזק, תלת מימדים למגוון חסרי חוליותגידול  תמאפשרות בי

נפוצה בחופי הים , Pheophycaea-ממשפחת ה Padina Pavonicaהאצה החומה .  למאגר הפחמן בסביבת החוף

אותו היא  Aragonite Cristalהנוצר בזכות כיסוי לבן של  יאצה זו בעלת מראה ייחוד.  התיכון ובחופי ישראל בפרט

 .מייצרת בתנאים חיצוניים ספציפיים

הכימיים והביולוגיים הנמצאים , לשפכים יש השפעה רבה על הסביבה הימית בגלל תכולת המזהמים הפיזיקלים

שנדגמה באתרים ספציפיים בחופי ישראל המזוהמים  Padina Pavonica השוות בין מטרת המחקר היא ל . בהם

 הלצורך המחקר נדגמו ארבע.  שנדגמה באתרים נקיים Padina Pavonicaלבין , נוטריינטים ומתכות כבדותמ

 וחוף נחשולים ומכמורת שנמצאו נקיים, מזוהמים משפכים ומתכות כבדותה, אזרקעיסר 'חוף תל ברוך וג: חופים

 Padina -זוהו כשנדגמו  האצות.  (המשרד להגנת הסביבה, 2515נתונים ומגמות , איכות הסביבה בישראל מדדים)

Pavonica ציום הקלמאגר נמצאו הבדלים משמעותיים ב, במדידות פיזיולוגיות.  באמצעים מורפולוגים ומולקולרים

באצות  Aragonite Crystalsנמצאה כמות גדולה של .  החוץ תאי שמייצרת האצה מאתרים נקיים לעומת מזוהמים

קצב הפוטוסינתזה וריכוז , ות הפוטוסינטטיתהיעיל, לעומת זאת, שנדגמו באתרים הנקיים לעומת המזוהמים

נמצא הבדל משמעותי בהרכב , בנוסף.  הכלורופיל נמצא גבוה יותר באצות שנדגמו באתרים המזוהמים

תוצאות מחקר זה .  In situגם במדידות ספקטראליות של האצה תוצאות דומות התקבלו .  הפיגמנטים של האצות

ה על יכולת הקלסיפיקציה של האצה ועל יכולת הסתגלותה לתנאי קיצון מעידות כי לזיהום המים יש השפעה רב

 .בחופים המזוהמים
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 שנה 21תמונת מצב של כמעט  -רמות מזהמים ברקמות לוויתנאים בישראל

 1קרס נורית ,3יהרודיטי מ-אלסר,  3כרם דן, 2יופה אולגה, 1פרידר אפרת-שהם

 nurit@ocean.org.il ;elasar_ma@012.net.il ;dankerem@research.haifa.ac.il; olga.yoffe@gsi.gov.il ;efrat@ocean.org.il 

  31515שקמונה חיפה -תל, חקר ימים ואגמים לישראל 3
 ירושלים , המכון הגיאולוגי 2
  31050הר הכרמל , אוניברסיטת חיפה 1

הם בעלי יכולת מוגבלת לפרק , טורפי על הממוקמים בראש מארג המזון הימי, (דולפינים ולווייתנים)לוויתנאים 

הם קולטים את המזהמים בעיקר דרך מזונם וצוברים אותם לרמות . מתכות כבדות ומזהמים אורגנייםולהפריש 

צבירת המתכות יכולה להיות טבעית או תוצאה . גבוהות במהלך חייהם וכך נחשפים להשפעותיהם הפתולוגיות

הדינמיקה , מקורות המזון, מצב פיזיולוגי, פונקציה של גיל נםריכוזי המתכות ברקמות החיה הי. של זיהום סביבתי

למתכות שונות בריכוזים מוגברים יש מגוון רחב של השפעות טוקסיות החל . הטוקסיקולוגית של המתכת ועוד

מיני (. קדמיום)מערכתית -ועד פגיעה כלל( עופרת)דרך עיכוב אנזימים ואנמיה ( כספית)מפגיעות נוירולוגיות 

מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים )י "ופי ישראל מתועדים על ידי מחמלהנלכדים לאורך ח/לוויתנאים שונים המוחפים

 ;Tursiops truncatus)ברקמות שונות של הדולפינן המצוי . ובחלקם נבדקו מזהמים שונים ,1004 -החל מ, (ימיים

common bottlenose dolphin) ,ת לא נמצאו הבדלים בריכוזי המתכו, המין הנפוץ בחופי הים התיכון של ישראל

בדולפינן המצוי נבדקו גם מזהמים . 2550 -2554לבין פרטים מהשנים  2551 -1004שנבדקו בפרטים מהשנים 

ונמצאו ריכוזים נמוכים בסדר גודל מריכוזים שנמדדו במין זה ומינים אחרים ( DDT’s -ו PCB’s)אורגנוכלוריים 

 Stenella coeruleoalba; Striped)סוסה סטנלה פ, גם בפרטים של המין השני הנפוץ ביותר. ממערב הים התיכון

dolphin ) 2511 -2550ריכוזי רוב המתכות שנבדקו ברקמות שונות נמצאו דומים בין פרטים שנמצאו מתים בשנים 

(  Grampus griseus; Risso’s dolphin) אפור בפרט אחד של המין גרמפוס. 2551 -1004לבין פרטים מהשנים 

, טוקסיפיקציה של כספית על ידי סלניום-מנגנון הדה. במיוחד כספית, פר מתכותנמצאו ריכוזים חריגים של מס

 .מודגם ויוצג בפרטים שנבדקו
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שינויים מורפולוגיים בחופי קיסריה באלפיים השנים האחרונות -ההווה כמפתח לעבר   

 

 1מייקל לזר' דר, 2, 3דורית סיון , 3,2דב צביאלי' , 3גלעד שטיינברג

 lazar.michael@gmail.com; dsivan@research.haifa.ac.il; zviely@netvision.net.il ;gshtienberg@yahoo.com 

 

  31050אוניברסיטת חיפה , החוג לציוויליזציות ימיות בית הספר למדעי הים 3
  31050ש ליאון רקנאטי אוניברסיטת חיפה "המכון ללימודי ים ע 2
  31050אוניברסיטת חיפה , בית הספר למדעי הים, החוג למדעים גיאוימיים 1

באתר ייחודי זה נחפרה ושוחזרה בחלקה . ממוקדי התיירות המרכזיים בישראלהגן הלאומי בקיסריה נחשב לאחד 

 -ס והיא מכילה מגוון של מבנים ארכיאולוגים מ"לפנה 21-5עיר החוף שנבנתה במקורה על ידי הורדוס בשנים 

. יים כאחדבטווח שנים זה חופי קיסריה היו נתונים לשינויים מורפולוגיים טבעיים ומלאכות. השנים האחרונות 2555

. התבססותה של קיסריה כמוקד תיירותי מצריכה לתכנן וליישם אמצעי הגנה ושיקום כתגובה לשינויים החופיים

. חלקים מרצועת החוף נתונים עדיין לתהליכי בלייה ואחרים לתהליכי הצטברות, למרות שיושמו פתרונות שונים

על מנת . עדיין נהרסים 25 -וף במהלך המאה השרידי הארכיאולוגיה והמבנים המודרניים שהוקמו בח, בנוסף

 .לעצור את הפגיעה קיים צורך בהבנת הגורמים המשפיעים על התהליכים המורפולוגיים הייחודיים בכל תת אזור

ואלה המתרחשים באזור בתקופה , השערת המחקר היא שהשינויים שהתרחשו בחופי קיסריה בעת העתיקה

ומשתנים בהתאם למאפייניו המורפולוגים , מלאכותיים כאחדהמודרנית נובעים מגורמים טבעיים ו

היתה להעריך את אופי ועוצמת השינויים שחלו בחוף  מטרת המחקר, לאור זאת. והסדימנטולוגים של החוף

 . השנים האחרונות 2555קיסריה בתקופות זמן שונות ב 

פי המאפיינים -על, אזורי משנהחולק האזור לששה  בכדי לבחון את השערת המחקר ולענות על שאלות המחקר

נערכו סקרים , בכל תת אזור. הסדימנטולוגיים וסוגי המבנים החופיים הנמצאים בתחומו, המורפולוגיים

ועד  1102השתנות רוחב החוף הממוצעת משנת נמדדה השתנות פרופיל החוף ו, הידרוגרפיים וסדימנטולוגיים

שינויי מיקום קו החוף הקדום הוערך בעזרת מיקום . סטוריותסדרת תצלומי אוויר ומפות הי באמצעות 2551לשנת 

מבנים היסטוריים ביחס לקו החוף תוך כדי התחשבות במאפיינים המורפודינמיים והסדימנטולוגיים העכשוויים 

 .של אזור המחקר

ותיים השנים האחרונות חופי קיסריה היו נתונים לשינויים מורפולוגיים טבעיים ומלאכ 2555מהמחקר עולה שב 

מאפייני החוף קבעו את מידת הרגישות של אזור המשנה לשינוי טבעי ואת מידת השפעת . החוף ישונים בכל קטע

נמצאו יציבים , כמו אזור המשנה הצפוני ביותר, חופים חוליים רחבים .סוגי המבנים החופים שהוקמו בתחומיו

כמו אזור המשנה , חופים צרים שבעורפם מצוק, לעומתם. ואופיינו בתנודות הקטנות ביותר במיקום קו החוף

 .ףנמצאו רגישים ביותר לשינויים ואופיינו בתנודות הגדולות ביותר במיקום קו החו, הממוקם מצפון למעגן קיסריה
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שינויים מפליגים באוכלוסיית הדגים של החוף הים תיכוני של ישראל כפי שמשתקף מדיג 

 המכמורת והסברים אפשריים לכך

 James T Carlton4, 3גיל רילוב, 2דני גולני, 1דור אדליסט, 3אהוד שפניר

; rilovg@ocean.org.il; dgolani@cc.huji.ac.il; blackreefs@gmail.com; spanier@research.haifa.ac.il
 ton@williams.eduJames.T.Cartl 

 

 רני'ש ליאון צ"ס למדעי הים ע"ביה, ש ליאון רקנאטי"החוג לציויליזציות ימיות והמכון ללימודי ים ע1
  31050חיפה  , הר הכרמל, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הטבע

  01054ירושלים , האוניברסיטה העברית, סיסטמאטיקה ואבולוציה, המחלקה לאקולוגיה 2
  31515חיפה , 1535. ד.ת, חקר ימים ואגמים לישראל , המכון הלאומי לאוקיינוגרפיה3

4The Maritime Studies Program, Williams College, Williamstown, Massachusetts Williams College - Mystic Seaport P. O. Box 
6000, 75 Greenmanville Avenue. Mystic, Connecticut 06355  

, באופן ישיר או עקיף, רום מזרח הים התיכון עבר בשנים האחרונות שינויים סביבתיים רבים כאשר חלקם הגדולד

חדירה מסיבית , אלה כוללים עליה בטמפרטורת מי הים כתוצאה מתהליך ההתחממות הגלובלית. מעשה ידי אדם

. ודיג אינטנסיבי( הגירה לספסית) בעיקר באמצעות תעלת סואץ, פאציפי-רובם ממוצא אינדו, של מינים פולשים

 ? כיצד משפיעים שינויים אלו על אוכלוסיות הדגים של החוף הים תיכוני של ישראל ואיך ניתן להתמודד איתם

ענף הדיג , כדי לענות על שאלות אלה נעשה שימוש בנתונים שנאספו מדיג המכמורת בחוף הים תיכוני של ישראל

שנדגמו בעומקים ובעונות שונות , גודלם וכמותם, נתונים על מיני הדגים. המסחרי העיקרי בארץ מבחינת השלל

הממצאים . בארבע השנים האחרונות הושוו לנתונים שנדגמו באותן שיטות ובאותם אזורים לפני שני עשורים

מצביעים על כך שהביומאסה והשכיחות של מינים פולשים של דגים במדף היבשת הרדוד הוכפלו בתוך שני 

מינים  04מספר מדהים של . בלבד וזאת על חשבון המינים המקומיים ששכיחותם והביומאסה שלהם ירדו עשורים

מה שהופך את דרום מזרח הים התיכון לבית הגידול הימי עם המספר הגדול ביותר , פציפיים התבסס בחופינו-אינדו

כפי שמשתקף  ,ם תיכוני של ישראלמפליגים באוכלוסיית הדגים של החוף היהשינויים ה. של דגים פולשים בעולם

אך יתכן , לפחות בקבוצה טקסונומית זו, נובעים מהגברת ההגירה הלספסית ,דיג המכמורתהמחקר הנוכחי במ

 .שעלית טמפרטורות מי הים ודיג היתר באזורינו מסייעים גם הם לתהליך דינמי זה

 Shannon's species)דד מגוון המינים לא נמצאו שינויים במ, למרות שהרכב חברת הדגים השתנה באופן ניכר

diversity (H') )י החלפה של דגים מקומיים בדגים פולשים באותן "יציבות במדדים אלו מוסברת ע. וברמה הטרופית

 .עמדות אקולוגיות

לפיכך מומלץ לנקוט בהקדם באמצעי . לשינויים אלה בהרכב הדגה יש ללא ספק השפעה על שלל הדיג עצמו

צמצום צי הדייג והקמת , (עת גיוס הדגים הצעירים של המינים המקומיים)כהפסקת הדיג בקיץ ממשק מתאימים 

הנפגעים מהשינויים , שמורות ימיות מוגנות מדייג שיהוו מרכזי רביה ומקור לצעירי מינים מסחריים מקומיים

 .הקיצוניים בהרכב אוכלוסיית הדגים בחופינו הים תיכוניים
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 התלות ביציבות המערכת –ל הדיג קורמורנים ושל, עופות

 נעם לידר, יפעת ארצי, יהושע שקדי
y.shkedy@npa.co.il 

 
 רשות הטבע והגנים

 

הכנרת היא האגם היחיד בישראל והיא מערכת הצריכה לשמור על מגוון רחב של ערכים עבור תושבי מדינת 

היא קולטת כמות עצומה של נופשים ותיירים , רות מי השתייה המרכזיים במדינההכנרת היא אחד ממקו. ישראל

האם אפשר לספק את צרכי . מספקת פרנסה לדייגי האגם והיא צריכה לשמור על ערכי הטבע שבה, מדי שנה

 ?כולם

רשות הטבע והגנים . כפי שמוצג בעבודות המעבדה לחקר הכנרת, המערכת האקולוגית בכנרת אינה בריאה

העובדות הן שמצב חברת העופות בכנרת מתדרדר והכנרת אינה . נותנת דעתה בעיקר למצב ערכי הטבע באגם

מספר העופות המקננים באגם קטן היום באופן משמעותי ממספר המינים . מצליחה לשמור על ערכי הטבע בה

עוף היחיד ששומר על גודל ה. יוצגו נתונים על ירידה במגוון מיני העופות בכנרת בכלל והמקננים בפרט. בעבר

אם כי גם מספר הקומורנים הגדולים פחת משמעותית . )החורף בכנרת, אוכלוסייה מרשים הוא הקורמורן הגדול

 (בשנתיים האחרונות

רשות המים ומשרד החקלאות מאשימים את , הדייגים. על ירידה חריפה בשלל, בצדק, דייגי הכנרת מתלוננים

. המלצתם היא לגרש את הקורמורנים מהכנרת וכך לאושש את מצב הדגה. דגההקורמורנים במצב הירוד של ה

בעוד שיש עדויות חזקות יותר לקשר שבין , טענותינו הן שאין עדויות לקשר שבין הקורמורנים לירידה בשלל

 .ויתכן שגם סכנה לאיכות המים, כמו גם לפגיעה בתיירות, ממשק האגם לפגיעה בענף הדיג

יש , אולם. שהם הדג בעל הערך הכלכלי המרכזי באגם, הם אוכלים גם אמנונים. דגיםקורמורנים אוכלים 

הראתה שאמנם )( ארצי . מערכות אקולוגיות רבות בהם הטורפים אינם שולטים בגודל אוכלוסיית הנטרפים

בהיקף  בוודאי לא, אך כמות האמנונים שנמצאו בתכני הקיבה שלהם לא היו גדולים, קורמורנים אוכלים אמנונים

המחקר על אפיון מדויק של מיני הדגים הנטרפים על ידי . המסביר את הירידה החריפה בשלל בשנים האחרונות

. בשימוש בשיטות מולקולריות מתקדמות, קורמורנים והפרדה בין מיני האמנונים השונים ממשיך בימים אלה

יש שנים בהם יש עליה בכמות . אין מתאם בין כמויות הקורמורנים באגם לבין השינויים בשלל, בנוסף

 . הקורמורנים ועליה בשלל האמנונים

המעבדה לחקר הכנרת מצביעה כבר שנים רבות על הקשר שבין ניהול האגם ומפלס המים לבין גודל אוכלוסיות 

ולקשור ישירות בין מפלס האגם והשינויים , המלצתנו היא לאמץ את מסקנות המעבדה כלשונן. הדגים והשלל

 .כמו ויסות ופיקוח על הדייג, וכנראה גם לנושאים אקולוגיים  ומנהליים נוספים, ין שלל הדיגבמפלס לב
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