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תכנית הכנס 
 

כיבוד קל , התכנסות 9:30 - 9:00

ארצי -בן. י' פרופ, ברכת רקטור האוניברסיטה 9:40 - 9:30

- רנוב 'צ. ד: הרצאת אורח 10:15 - 9:40

10:15 - 

10:45  

תוצאות של : ההצפה הפתאומית של הים השחור בתחילת ההולוקן: הרצאת נשיא

התחממות גלובלית 

' ר ברוך רינקביץ"יו', מושב א 

10:45 - 

11:05 

.: ק.'ג, הול, .א.ר, שדה, .ע, זועבי-אל, .ט, ניאומי, .צ, אברהם-בן, .ג, טיבור, .ג, הרטמן

עקבה /סקר גיאופיסי ימי ברזולוציה גבוהה בצפון מפרץ אילת

11:05 - 

11:25 

 Regulation of.: א, קפלן, .א, געתון, .א, סוקניק, .י, מוציני-וינר, .ג, מלול-שלו

cylindrospermopsin biosynthesis in Aphanizomenon ovalisporum 

11:25 - 

11:45 

, אסטרווינד, .ס, תילה, .נ, וייסמן, .א, דורות, .ל, חזנוב, .מ, טשרניחובסקי, .ד, יונסקו

אוכלוסיות ארכיאה במפרץ אילת .: א, אורן, .ק

11:45 - 

12:05 

 חושפת רכישה של DAPIסימון אצות חיות בשיטה מבוססת .: י, בניהו, .ד, צוראל

אצות שיתופיות הטרולוגיות באלמוגים בעלי מערכת רכישת אצות הורית 

12:05 - 

12:25 

תעלומת ספינת המלחמה בים סוף .: ש, ארנסון

12:25 - 

12:50 

 ) דקות לכל כרזה2(פ "הצגת כרזות בע

12:50 - 

13:30 

הפסקת צהרים 

13:30 - 

14:15 

ביקור מודרך בכרזות  

14:15 - 

15:15 

ובחירות , חלוקת פרסי העמותה, ל"נון ז-חלוקת פרסי יוחאי בן: אספה כללית

ר נתן פלדור "יו: 'מושב ב 

15:15 - 

15:35 

 Shelf convection in the Gulf of Eilat.: י, סילברמן, .ח, גילדור, .א, ביטון

15:35 - 

15:55 

? בקהילות פיטופנקטוניות" שעבוד מודרני.: "א, קפלן, .י, יוסף-בר

15:55 - 

16:15 

תרומת הסימביוזה בין .: א, פרנק-ברמן, .ע, ה'בז, .ד', אהרונוביץ, .ט, יוגב, .ע, זאב-בר

למאזן החנקן בים התיכון ,  מקבעת החנקן ודיאטומות Richelia intracellularis-ה

16:15 - 

16:35 

הפסקת קפה 



ר ייקבע בהקדם "יו', מושב ג 

16:35 - 

16:55 

זיהוי גנים של מערכת החיסון במושבות .: ב', רינקביץ, .צ, פישלזון, .י, דואק, .מ, אורן

תאימות רקמתית של האיצטלן בוטריל פרחוני -דוחות כתוצאה מאי

16:55 - 

17:15 

התנאים הסביבתיים המכוונים את תפוצת האצות על .: ר, גיל, .א, זהבי, .ר, עינב

משטחי הגידוד בחוף נוה ים 

17:15 - 

17:35 

 Sediment cores from Caesarea: Tracking.: י, מרט, .א, ריינהרדט, .ב, גודמן

the tsunamigenic footprints 

 

 

 

: רשימת כרזות

 

 :Changes in the photosynthetic reaction center II.:  א, קפלן, .נ, קרן, .י, אוהד, .ד, אייזנשטדט

results in non-photochemical fluorescence quenching in the diatom Phaeodactylum 

tricornutum  

התחקות אחר הפוטופיסיולוגיה .: א, פרנק-ברמן, .א, לויתן, .נ, סטמבלר, .ר, אייל, .ט, יוגב, .ע, זאב-בר

של הים התיכון  ' במדבר הכחול'של הפיטופלנקטון 

, .י, כהנוב. ,י, שרביט, .נ, זילברשטיין-בהט, .ר, קול, .'ג, פינקלשטיין, .י.א, שטרן, .ב, רוזן, .א, גלילי

 New insights on Maritime Akko revealed by underwater and.: ד, צביאלי, .ז, פרידמן

Coastal Archaeological Research 

 Circulation in the southeastern Levantine Basin.: א, מורשקובסקי, .א, גרטמן

מין לספסי חדש שמשתלט , Galaxaura rugosaהאצה .: ד, אילוז, .א, ישראל, .צ, דובינסקי, .ר, הופמן

על התחום המוצף דרך קבע בשוליים המערביים של מפרץ חיפה 

 Synchronization.: א, קפלן, .א, לווין, .ת, זוהרי, .א, פרנק-ברמן, .ע, מוריק, .ד, אייזנשטדט, .א, ורדי

of cell death in a dinoflagellate population is mediated by an excreted thiol protease 

תהליכי וקצב עיצוב החוף הסלעי .: א, זהבי

כלי להערכת תפקוד שונית : אכלוס מבנים מלאכותיים על ידי חברת בנטוס באילת.: י, בניהו, .י, זלדמן

מלאכותית 

 Nitrogen Fixation in.: א, פרנק-ברמן, .ע, ה'בז, .נ, קרס, .ע, זאב-בר, .ט, יוגב, .ד', אהרונוביץ-מן

the Eastern Mediterranean Sea 

 The residence time of an active versus a passive tracer in the.: ח, גילדור, .י, סילברמן

Gulf of Eilat: A box model approach 

 The long-term patterns of Lake Kinneret phytoplankton.: ת, זוהרי, .צ, דובינסקי, .י, קמניר

taxonomic size-structure: consistency and sensitivity 

על משטר הזרמים שעל מדף ומדרון היבשת הישראלי .: ס, ברנר, .צ, רוזנטראוב

.: צ, אברהם-בן, .ל, אריה-גור, .א, גולן, .ג, עמית, .ג, טיבור, .ס.א, זועבי-אל, .ק.'ג, הול, .ר, שדה

Latest multibeam results from the Med, Red, and Dead Sea  

השתנות במאזן החום של הים התיכון .: ס, ברנר, .ש, שלו

 The biological.: א, קפלן, .א, דיטמן, .ת, ברנר, .ש, כרמלי, .א, סוקניק, .א, ורדי, .י, קרן, .ד, שץ

role of microcystins, a family of cyanobacterial toxins  



תוכן 



דברי נשיא העמותה 



תאימות רקמתית של -זיהוי גנים של מערכת החיסון במושבות דוחות כתוצאה מאי

האיצטלן בוטריל פרחוני 
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 תקציר

י "האצטלן המושבתי בוטריל פרחוני מכיל מערכת יחודית להיכרות תוך מינית שתוצאותיה נקבעות עפ

כאשר שתי מושבות לא תואמות רקמתית נפגשות הן מפתחות נקודות  . Fu/HCאתר גנטי יחיד המכונה 

ידוע כי תהליך הדחיה הוא .  )PORs('  נקודות הדחיה'נקודות אלה נקראות . נמקיות בתהליך דמוי דלקת

לצורך סריקה אחר גנים המתבטאים . אך לא ברור מהו המנגנון האפקטורי של תהליך זה, בעל אופי חיסוני

א משלים של רצפי ביטוי המכילה "הכנו ספרית דנ, באופן דיפרנציאלי במהלך יצירת נקודות הדחיה

 רצפים 1476-ו )contigs( רצפים שהורכבו משניים או יותר רצפים 217 רצפים יחודיים ובכללם 1693

לרצפים  )E value ≤ 0.01(בעלי דמיון   מהרצפים היו52%- כ. )singlets(שלא היתה ביניהם חפיפה 

 זוהו כגנים הקשורים למערכת החיסון ובכללם גנים המקודדים 123ומתוכם , ידועים במאגרי מידע

, חלבוני צימות והדבקה, פרוטאזות ומעכבי פרוטאזות,  וחלבוני מערכת המשליםPRRs, לחלבוני עקה

סקירה ראשונה זאת של רצפי . חלבוני מוות תאים מתוכנת וחלבוני פרוטאוזום, חלבונים קושרי ציטוקינים

הביטוי של תהליך הדחיה חושפת מערכת חיסון מולדת מורכבת המאופיינת בתגובה כלל גנומית לאתגור 

בכדי לעקוב אחר תבנית הביטוי במהלך השלבים השונים של תהליך הדחיה יעשה . הדחיה בין מושבות

 .     microarray- שימוש בטכנולוגית ה

 

 
 

B. schlosseri colonies during rejection: (A) general picture am. ampulla z. zooid and 

(B) enlarged picture of the marked area. por. point of rejection. ia. Interacting 

ampulla. Scale bar indicates 50 mm. 

 



תעלומת ספינת המלחמה בים סוף 

שרה ארנסון 

קיסריה , עמותת האדם והים

 

מחסום בלתי עביר בין עולם האוקיאנוס ההודי לבין העולם , כידוע, האיסתמוס של סואץ אינו מהווה יותר

משבשת ההגירה הלספסית את עולם החי והצומח במזרח הים , מאז פתיחתה של תעלת סואץ.  תיכוני-הים

היו בעלות , 16- והמאה ה15-במפנה בין המאה ה, התגליות הגדולות שארעו במשך דור אחד.  התיכון

השפעתה של מסורת בניית .  על עולם הספנות של האוקיאנוס ההודי, אם כי בכיוון ההפוך, אפקט דומה

תיכוני כמעט וחיסלה את המסורת שנהגה באוקינוס ההודי מזה אלפי שנים -ים-הספינות בעולם האטלנטי

ספינות האוקיאנוס ההודי בנויות :  היו אלה שתי מסורות ספנות שונות מאד זו מזו, עד אז.  קודם לכן

ללא שימוש , חיבור לוחות הדופן זה לזה באמצעות סיבים מן הצומח– " תפירה"בלעדית בשיטה של 

תיכוניות זנחו את שיטת התפירה באופן -בעוד שהספינות הים, עם חיזוקים פנימיים מעטים, במסמרים

אליו חוברו הלוחות , ובמשך ימי הביניים עברו במובהק לשיטת בניה המתחילה בשלד הספינה,  הדרגתי

, ההפרדה המוחלטת בין שתי המסורות נמשכה למרות העובדה.  )Arenson 1982(בעזרת מסמרים 

האופינית , נראה שספינת הסוחר התפורה.  תיכוניות שייטו מדי פעם במימי הדרום-שספינות ים

תיכונית אתגר -ובתחום זה לא היוותה הספינה הים, מילאה את יעודה בצורה מספקת, לאוקיאנוס ההודי

, הבירמה– תיכונית בגירסאותיה השונות -אין ספק שספינת המלחמה הים, מאידך.  שיש לחקותו

היו מתאימות לייעודן – הדרומון והגליאה בתקופת ימי הביניים , הטרירמה והקואדרירמה בעת העתיקה

אש "בליסטראות ו, ירי של חצים, קרבות מגע באמצעות נגיחה. לאין ערוך יותר מאשר הספינות התפורות

, כל אלה ספק אם יכלו להיערך באמצעות הספינות התפורות– פנים על הסיפון -אל-קרבות פנים, "יוונית

 . אך לא מספיק קשיח כדי לשמש זירה לתמרוני הלוחמה הימית כפי שהתנהלה אז, שגופן היה אמנם גמיש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אטלס כרטא לתולדות ( 1183, מסע ריינו משטיון בים סוף

 )II ,98, 1972, י"א



היו , )כפי שנראה להלן, וכן במפרץ הפרסי(שבכל פעם שתוכנן מסע מלחמה בים סוף , אכן מסתבר

שהיו מנהלות את הקרב לפי עקרונות הטקטיקה , תיכוניות-הצדדים מעבירים לזירה ספינות מלחמה ים

מצור דרך עכו ואשקלון – בדרך כלל ניבנו הספינות הללו בארסנלים שלאורך חופי הלבנט .  תיכונית-הים

כגון קוציר , שנשאו אותן ביבשה אל נמלי ים סוף, פורקו והוטענו על גבי גמלים- ועד אלכסנדריה 

המקרה המפורסם ביותר מסוג זה .  מוכנות לקרב, שם חוברו מחדש והושקו למים, אילת ועקבה,  אב'ועיד

לעבר מכה ומדינה בראשית , השליט הצלבני של נסיכות עבר הירדן, הוא כנראה מסעו של ריינו משטיון

שכבר   , מסתבר.  )I ,499 – 504, 1963פראוור ( 1183שנת 

 )תרשים, גליאה(תיכונית מסוף ימי הביניים -ספינת מלחמה ים

מכיון שממצאים . שנמשכה בעקביות עד לתוך התקופה העותומאנית, הפרעונים נקטו בשיטה זו

ללא ספק גם בשל גורמים טבעיים כמו אופיה ,  סוף-ימיים נדירים למדי בזירת ים-ארכיאולוגיים תת

מקורות – ובמקרה זה , עקר מקורותינו הם כתובים, הגיאולוגי של קרקעית הים והפעילות הביולוגית

.   ערביים ומערביים מימי הביניים

 )תרשים, גליאה(תיכונית מסוף ימי הביניים -ספינת מלחמה ים

 

סופר , והוא נכתב על ידי אבן רוסתה, נ"טקסט מרכזי בענין זה מגיע אלינו מתחילת המאה העשירית לסה

:  בפרק העוסק בחלוצים בתחומים שונים הוא אומר.  )Ibn Rustah1967 ,195 (מוסלמי ממוצא פרסי 

הוא ... ולא תפורות ומצופות בשמן, הראשון שהשיק בים ספינות אטומות בזפת ובנויות בעזרת מסמרים"

ליפים האומיים שישבו ' מטעם הח694-714זה היה מושלה של עיראק בשנים ".  אבן יוסוף' אג'אלחג

יציבות -שאייימה על דרכי המסחר ויצרה אי, הוא נאבק במשך שנים בפיראטיות במפרץ הפרסי.  בדמשק

.  במאמץ לחסל את הבעיה, לבסוף החליט על מסע צבאי המשלב כחות ים ויבשה.  פוליטית בדרום המדינה



הכרוך ביבוא חומרי גלם ובוני ספינות מומחים לא נעשה לשם בנית ספינות , אין ספק שמבצע חלוצי כזה

?   הראשון' אג'האם באמת היה אלחג.  סוחר

השתמש  )ס" לפה681-705(נראה שכבר המלך האשורי סנחריב , אם נישאר בתחומי המפרץ הפרסי

ואלכסנדר הגדול חזר על כך , )Luckenbill 1927 ,II 318-321(בספינות פניקיות על הפרת והחידקל 

בים סוף יש עדויות לתופעה עוד מימי .  )Arrian VII ,19-20 ()ס" לפה325סביב (בעת מסעו למזרח 

בחפירות ארכיאולוגיות הנערכות בנמל המצרי קוצייר אלקדים נמצאו עדויות .  כאמור, הפרעונים

בניגוד .  )Sayed 1983 ,30(סוף -תיכוניות לזירת ים-להעברת ספינות שניבנו על הנילוס בשיטות ים

תיכוניות והועברו -כאן ניבנו הספינות במספנות הים, שם יובאו החמרים והמומחים, למצב במפרץ הפרסי

שקישרה את הזרוע , ייתכן שבתקופות בהן פעלה התעלה הקדומה.   ליעדן, כאמור, על גבי גמלים

העדויות . אך אין לנו עדויות ישירות על כך, עברו הספינות בתעלה זו, המזרחית של הנילוס עם ים סוף

ההסטוריון סטראבו מתאר בפרוטרוט את מלחמתו הימית של .  מתרבות בתקופה ההלניסטית והרומית

כאשר הוא מתבסס על צי של ספינות מלחמה מסוג קואדרירמה , )ס" לפה275סביב (תלמי השני בנבטים 

מקרה מפורסם נוסף הוא מסע העונשין של .  )Strabo XVII ,5-44 ()משוט- תופסי4מקבצים של (

 מפלסי 3(שנערך באמצעות ספינות מלחמה מסוג טרירמה , המפקד הרומי אאלוס גאלוס נגד עדן

).   Strabo XVI, 55(ונכשל לחלוטין , )משוטים

 

 )כתב יד ערבי מאויר( 13-המאה ה, ספינה מהים הערבי

 

ספינת קרב מתמחית לא התפתחה כנראה מעולם באוקיאנוס ההודי :  התמונה המצטיירת היא חד משמעית

, לנקה-עלינו להרחיק עד דרום הודו וסרי.  ושלוחותיו בים סוף והמפרץ הפרסי )הים הערבי(המערבי 

כדי לפגוש שוב מסורת של לוחמה ימית הנשענת על ספינות , ומעבר משם למיצרי מאלאקה ואיי אינדונזיה

תיכוניים -כי רוב הדוגמאות שהובאו לעיל עוסקות בכוחות ים, אפשר לטעון.  קרב המותאמות ליעדן



ולכן אך טבעי שיסתמכו על הספינות והציים שפעלו מטעמם בים התיכון בהצלחה , שפעלו בימי הדרום

הספינות (שאותם כוחות נסמכו על מערכת הספנות המסחרית המקומית , על כך יש להשיב.  מוכחת

עליונות טכנולוגית בשדה הקרב מביאה , מאידך.  ולא ניסו להחליף אותה, מאז ומתמיד )התפורות

אך .  הנאלץ לשדרג את עצמו כדי למנוע תבוסה ניצחת, לשינויים התפתחותיים מהירים מהצד השני

לא התפתחה בו ובים הערבי מסורת , למרות נוכחותן החוזרת ונשנית של ספינות קרב משוכללות בים סוף

שנותרה ללא שינוי עד , והספינות לא השאירו חותם על מסורת בנית הספינות המקומית, מקומית כלשהי

.   תקופת התגליות הגדולות

המשמר את , פרסי נוסף מהמאה העשירית– עדות חותכת למצב ענינים זה מגיעה אלינו מטקסט ערבי 

' אג' שנה לאחר תקופת אלחג150-שהיה פעיל בסחר המזרח כ, "סולימאן הסוחר"סיפורו של 

)Reinaud1968 ,6-435 ,6-444(  .עתה : בקטע המהווה ממתק מיוחד לאוקיאנוגרפים, שם אנו קוראים

.  יש קשר בין האוקיאנוס שלחופי הודו וסין לבין הים התיכון:  כלומר, אנו יודעים מה שחמק מאבותינו

.  שנמצאה בים התיכון, הבנויה בשיטת הקשירה, ענין זה מוכח באמצעות חלק מספינה ערבית טרופה

משם הגיע לים השחור ומשם , כנראה שהספינה נטרפה וחלק מגופה הוטל על ידי הגלים אל הים הכספי

בעוד , הן תפורות [נמל עתיק בראש המפרץ הפרסי]והרי אנו יודעים שרק ספינות סיראף .  לים התיכון

.   שהספינות הסוריות והביזנטיות הן ממוסמרות

שבזמנו עדיין היה קו מפריד , מבהיר מקור זה בצורה חד משמעית, נוסף לידע הגיאוגראפי המשובש

.   תיכונית-לעומת זו הים, שיטת האוקיאנוס ההודי– לחלוטין בין שתי השיטות לבנית ספינות 

, מרקו פולו, וביר'אבן ג–  תיארו כמה נוסעים גדולים את הספינות המהלכות בים הערבי 12-14-במאות ה

 ,Ibn Gubair 1907, 70-74, Marco Polo 1958, 66, Ibn Battuta 1879-93(אבן בטוטה ואחרים 

IV, 158-163(  .וכולם מתלוננים על כושר השיט הירוד שלהן, כולם מתייחסים לספינות סוחר תפורות  .

סחר , ונשאו למעשה את כל הסחר הבינלאומי הגדול ממזרח למערב, אך הן המשיכו בדרכן ללא כל שינוי

ובגללו יצאו הפורטוגאלים והספרדים  למסעות , שבזכותו עלו לגדולה אימפריות ימיות כמו ונציה וגנואה

כתוצאה מחדירתן של , קרסה מערכת הספנות הזו באחת, 16-מאז תחילת המאה ה.  התגליות שלהם

ששינוי דרמטי זה , אך אירוני הוא.  אל ימי הדרום, שהיו בנויות וחמושות היטב, הספינות המערביות

ולא התפתח באבולוציה , רחוקה וזרה, ניכפה כתוצאה מחדירה אלימה של מסורת ספנות אטלנטית

.  תיכונית-כתוצאה מהשפעה נמשכת של הקשר עם מסורת הספנות הים, מקומית

אין , גם אם ניקח בחשבון את אופים החסר של מקורותינו.  אנסה להציג הסבר אפשרי לתופעה, לסיום

הפיראטיות היתה כמובן נפוצה .  בידינו עדויות רבות על פעילות ימית מלחמתית בים סוף ובים הערבי

טיראן והורמוז  ואיים , אלמנדב-ואכן מיצרי באב, מיצרים ואיים הם מקומות מועדים לפורענות זו:  ביותר

קריאה מדוקדקת . )Toussaint 1977(כמו סוקוטרה ובחריין שימשו מאז ומעולם קינים לשודדי הים 

שפעילות זו מופנה ללא יוצא מן הכלל כנגד , בתיאורים של פעילות ימית מלחמתית באזור מגלה

הפכה הפיראטיות אנדמית והיחס אליה היה , בסופו של דבר.  ונכשלה תמיד לטווח ארוך, הפיראטיות

לעומת , ציי מלחמה.  בו שלטו רוחות המונסון, שלא היו נדירים באזור זה, דומה ליחס אל אסונות טבע

:  כאן אנו מגיעים ללב הענין.  שכן עיקר עניינם היה להגן על נתיבי סחר מפני מתחרים, היו נדירים, זאת



בלתי , זהו מסחר בלתי פורמאלי– אופן ההתנהלות כאן היה שונה בתכלית מאופי הסחר הימי בים התיכון 

, ערבים– כל הגורמים במרחב לקחו בו חלק .  )Lewis1976 (ללא שלטון הגמוני כלשהו , אלים בעליל

ובדרך כלל לא היה לסוחרים גיבוי של שום , התחרות היתה חופשית. הודים ואחרים, פרסים, תימנים

.     גורם מדיני וציי מלחמה

הנשענות , התעודות המסחריות שנשמרו בגניזה הקאהירית משקפות שותפויות אישיות בלתי פורמאליות

התפיסה היתה של ים , גם ברמה המדינית.  )Goitein 1967 ,I(על אמון הדדי ורצון טוב של הצדדים 

נג הו במחצית הראשונה של המאה 'מסעות הסריס הסיני ז.  פתוח וסחר המשקף יחסי ידידות בין שליטים

ומזכירים ברוחם את יחסי   )Levenson 1957( מהווים את הביטוי המדהים ביותר לתפיסה זו 15-ה

.   שלמה המלך ומלכת שבא

שנשבר , העדרה של ספינת מלחמה מתמחה בזירת ים סוף תרם ללא ספק לקיפאון במסורת בניית הספינות

תיכונית -בסוף ימי הביניים הביא השילוב בין מסורת בנית הספינות הים.  באחת לאחר התגליות הגדולות

שמימשה את הנצחון האירופי בימים , נושאת התותחים, לבין זו האטלנטית לפיתוח הספינה כלילת החיבל

במזרח לא התרחש כל תהליך של השפעה הדדית בין .  ואת השתלטותה של אירופה על העולם כולו

נראה לי שהעדרה של ספינת מלחמה מתמחה .  המסורות של בנית הספינות בים התיכון ובאוקיאנוס ההודי

).    Arenson 1992(בים סוף ובים הערבי היה גורם משמעותי בהקשר זה 

 

 

 

 



,  מקבעת החנקן ודיאטומות Richelia intracellularis-תרומת הסימביוזה בין ה

. למאזן החנקן בים התיכון
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פוספאט :חנקן: כיחס הסטויכיומטרי בין פחמן160:16:1המושג יחס רדפילד מתייחס לממוצע גלובלי של 

 הנו גבוה באופן חריג ויכול להגיע אף ל N:Pבמזרח האגן הלבנטיני של הים התיכון יחס . באוקיינוסים

.  גבוהN:Pאוליגוטרופי ובעל יחס -הדבר יוצר מצב פרדוקסלי מעניין שבו האגן הנו אולטרא. 28:1

 גדולים N גבוה זה יכול להתקיים הודות לשטפי N:Pנתונים גיאוכימיים וגיאופיסיקליים מצביעים שיחס 

מתוך המחקרים  האחרונים עולה כי קיבוע חנקן . )N2(המגיעים מקיבוע ביולוגי של  חנקן אטמוספרי 

מטרות . אולם עד כה לא אופיינו או זוהו האורגניזמים האחראיים על התופעה, אטמוספרי אכן מתקיים

 Richeliaמחקר זה  היו לזהות ולאפיין את התרומה הפוטנציאלית של הציאנובקטריום השתפנית 

intracellularisה ניתן למצוא את , על פי רב  . לקיבוע חנקן ביולוגי זה באגן הלבנטיני של הים התיכון -

R. intracellularis   כגון , )דיאטומה(צורנית  )אנדוסימביונט(כאורגניזם שתפני החי בתוך אצה

Rhizosolenia spp. ו - Hemiaulus spp. ,או כאורגניזם שתפני מסוג אפיסימביונט  החי הצמוד ל-

Chaetoceros spp.  .R. intracellularis נחשבת כמקבעת חנקן חשובה באוקיינוסים טרופיים והנה 

שתי  2005-2006 נדגמו באופן חודשי במהלך , במחקר זה.  בעל יכולת קיבוע חנקן בקצבים גבוהים

 זוהתה R. intracellularis. נדגמו לעיתים תחנות  נוספות, כמו כן. תחנות הממוקמות מערבית מהרצליה

 נצפתה (.nifH של הגן RT PCR(באמצעות מיקרוסקופיה אפיפלואורסנטית ואנליזות מולקולריות 

 .Rספירות של . מרחבי העולם R. intracellularisהמוכר מרצפי  nifH- ל98.8%-הומולוגיה של כ

intracellularis הערכים שהתקבלו ממדידות .   תאים לליטר200 - 10 מפני השטח הראו ריכוז של  כ

nmol N L 3.05 - 0.4המקבילות של קיבוע חנקן עבור תחנות אלה נעים בין 
-1

 d
-1

 כאשר אינטגרציה 

µmol N m 357 - 130של נתונים אלו מהעומק הפוטי מראה על קיבוע של  
-2

 d
-1

פרקצית הגודל בו . 

תוצאות . מכלל קיבוע החנקן במערכת  ~ 40 עד 70 %-  אחראית לR. intracellularis- נמצאת ה

 משחקת תפקיד חשוב באספקה של חנקן חדש למזרח הים Richelia-ראשוניות אלו  ניתן לשער כי ה

.   הנמדד במים אלו N:Pהתיכון האולוגוטרופי ותורמת ליצירת היחס הגבוה של 

 

 

 



התחקות אחר הפוטופיסיולוגיה של הפיטופלנקטון 
'

במדבר הכחול
'

 של הים התיכון 

. פרנק אילנה-לויתן אורלי וברמן, סטמבלר נגה, רהב אייל, יוגב טלי, זאב-עדו בר

 

. ישראל, 52900, רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, ש מינה ואבררד גודמן"הפקולטה למדעי החיים ע

 

האגן הלבנטיני הממוקם בפינה . מי הים התיכון נחשבים לאחת הסביבות הכי אוליגוטרופיות בעולם

-1(אוליגטרופי ומי השטח שלו מכילים רמות נוטריאנטים נמוכות ביותר -המזרחית של ים זה הנו אולטרא

 מיליגרם כלורופיל 0.2(וביומסת פיטופלנקטון נמוכה   )ננומולר פוספאט 2-5 >   -ננומולר ניטראט ו 10

 DCM-Deep(עומק ריכוז הכלורופיל המקסימלי . המורכבת ברובה מפיקופלנקטון )לליטר

Chlorophyll Maximum(  80-120הנצפה לאורך כל חודשי השנה בין m) 0.4 מיליגרם כלורופיל

במאפיינים  ) 7200מרץ  – 2006פברואר  (במחקר זו נבחנו השינויים העונתיים . )לליטר

 FIRe–הפוטופיסיולוגיים של פיטופלקנטון בתחנות חופיות ותחנוה הפלגית באמצעות מכשיר ה 

מדדים אלו נבחנו כנגד המאפיינים . )Fluorescence Induction and Relaxation(פלואורמטר 

 . )מיקרו ופיקופלנקטון(בעיקר אוכלוסיות הפיטופלנקטון ; הפיסיולוגיים והכימיים והביולוגים של המים

ערכים אלו .  0.1-0.7נעה בין , )II) (PSII) Fv/Fmהניצולת הקוואנטית של  מערכת פוטוסינטטית 

ומושפעים מהשיכוב התרמי ומשטר הנוטריאנטים של  aמשקפים את הדפוס הכללי של ריכוזי כלורופיל 

במהלך תקופת הקיץ בה המים משוכבים והאוכלוסיה הפוטוסינטתית הדומיננטית הנה . עמודת המים

Prochlorococcus  ,ערכי ה-Fv/Fm נצפו ב )0.5( המקסימליים-DCM ו120 שנע בעומקים של -

ערכים מקסימליים של היטל הבליעה הפונקציונאלי . בהתאמה,  מטר בתחנה הפלגית ובתחנה החופית150

)functional absorption cross section - ( נצפו קצת מתחת לאזור ה-DCM בחודשי הקיץ 

QAבהתאמה לקצבי חמצון גבוהים יותר של , המוקדמים והסתיו
-

) ( . עמודת המים המעורבלת בחורף

 Prochlorococcus) < 2.5מכילה אוכלוסיה פוטוסינטתית המורכבת בעיקר מאוכלוסיות מעורבות של 

x 10
7  

2.5 x 10 >( Synechococcusאורגניזמים דמויי , )תאים לליטר
7  

אצות -פיקו, )תאים לליטר

תאים 100 -כ, דיאטומאות ודינופלגלטיים(יוקריוטיות ומספר נציגים קטן של מיקרואצות יוקריוטיות 

 גבוהים Fv/Fmמציגות ערכי , הן החופית והן התחנה הפלגית, בתקופת העירבול שתי התחנות. )לליטר

משקף בתקופת החורף את , - ה.  ) מטר80- כ(ובעומקים רדודים יותר , באופן יחסי לקיץ )0.7(יותר 

. הערבול האנכי של אוכלוסית הפיטופלנקטון בעמודת המים ומראה ערכים משתנים ללא התאמה לעומק

QAבאותה התקופה הקרינה הנמוכה יותר ועמודת המים המעורבלת מאפשרים קצבי החמצון גבוהים של 
-

 ,

את האקלימציה והאדפטציה  הפוטופיסיולוגית של האוכלוסיה הפוטוסינטתית  נתונים אלו משקפים . -ה

. באגן הלבנט לתנאים הפיסיקליים  והכימיים בעמודת המים

 



מין לספסי חדש שמשתלט על התחום המוצף דרך קבע , Galaxaura rugosaהאצה 

 בשוליים המערביים של מפרץ חיפה
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. חיפה,  המכון לחקר ימים ואגמים

 

 J.V. Lamouroux 1816} Galaxaura rugosa  {Galaxaura (J. Ellis & Solander) האצה

rugosa האדומיות  הנה אצה ימית מחטיבת)Rhodophyta( . אצה זו נפוצה מאד על תשתית סלעית

סביב לחופי (המצויים בחצי הדרומי של כדור הארץ וסביב קו המשווה  )אוקיינוסים(בעיקר בימים 

גבול תפוצתה הדרומי נמצא סביב חופי  . )דרום האוקיינוס השקט והאוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס ההודי

.  זילנד ואילו גבול תפוצתה הצפוני סביב חופי סין ויפן-אוסטרליה וניו

Galaxaura rugosa,וישנם מספר דיווחים מקטלוגים של אוספים שמציינים כי אצה זו ,  גדלה בים סוף

. נאספה מחופי ים סוף של אילת ירדן ומצרים במהלך המאה העשרים

 אצת מקרו זו מתפתחת בדרך כלל רק על תשתית סלעית אשר מצויה בתחום המוצף דרך קבע

(Infralittoral zone)מתפתחת , באזורים בהם התשתית היא שונית אלמוגים. או בבריכות בתחום הכרית

. האצה על האלמוגים

.  מילימטר להם קצוות מגולענים1-3בקוטר של , חלולים ומסתעפים, לאצה זו יצע דמוי ענפים גליליים

האצה יוצרת כרים בגובה . )1איור (רוב האצה בעלת צבע אדום . קצוות הענפים בעלות צבע צהבהב בהיר

. מ" ס15 עד 10מ בגובה של כ " ס8-15של כ 

את תעלת סואץ מאז פתיחתה באמצע  )ועדיין מנצלים(מאות מינים של צמחים ובעלי חיים ימיים ניצלו 

על שמו של (ההגירה הלספסטית .  בקירוב ועד לימינו על מנת להרחיב את תפוצתם הימית19המאה ה 

ומים סוף לים תיכון , מתרחשת מהים התיכון לים סוף מחד )המהנדס שתכנן ופיקח על חפירת התעלה

. הרוב המכריע של המינים המהגרים עברו מים סוף לים התיכון. מאידך

נמצא , בתחום הכרית של חופי הים התיכון בישראל, במהלך סקרי צומח ימי שערכתי בשנים האחרונות

תחילה פרט בודד של אצה זו בפליטת החוף של חוף שיקמונה תחת למבנה המכון לחקר ימים ואגמים 

הוברר כי זהו הדיווח , לפקין באוניברסיטת תל אביב' אחרי שזוהתה האצה במעבדה של דר. בחיפה

חיפוש מעמיק בספרות העלה כי אצה זו דווחה בעבר . הראשון של אצה זו מחופי הים התיכון של ישראל

. ממפרץ ביירות ויש עדות בודדה מסקר שנערך בלגונת טאו בצרפת

מספר פעמים בשנה בתקופות קיום הסקרים (מבדיקה חוזרת ונשנית של הסחופת שנפלטה על החוף 

מהווה חלק עיקרי  Galaxaura rugosaובעיקר אחרי סערות בחורף נמצא כי  )ובמהלך העבודה במכון

בסחופת מה שהעיד על התיישבותה במקום והפיכתה לאחד המינים השולטים על התשתית הסלעית בתחום 

. המוצף דרך קבע במקום



כשנבדקה תפוצתה בסחופת הסתבר כי היא מצויה בפליטת הים שבין הכניסה הדרומית לחיפה לפתח נמל 

עיקר פליטתה היה בתחום שבין חוף המכון לחקר ימים ואגמים לבין החוף . ם"חיפה בבית חולים רמב

. שבשכונת בת גלים בחיפה

דבר נוסף שהעיד על הפיכתה לחלק איטגראלי מהצומח הימי במקום הוא גופי הפרי מפיצי הספורות 

 )לצורך רבייה והפצה וגטטיבית ופיזור ספורות(שנמצאו על חלקי האצות שעברו פרגמנטציה בחורף 

.  ונפלטו לחוף

סחופת ממזרח למכון לחקר ימים ואגמים  בGalaxaura rugosaבעקבות מציאת כמות גדולה מאד של 

נערך סקר ימי שבו נמצא כי אצה זו משתלטת על חלק ניכר מתשתית הסלע הגירית בתחום המוצף , בחיפה

שם היא משגשגת והופכת לחלק עיקרי , מ מפני הים ועד למספר מטרים" ס50דרך קבע מעומק של כ 

.  בצומח בתקופת סוף הקיץ והסתיו

ועל הסלע נשאר רק בסיס האצה שמתחיל שוב לגדול באביב , בחורף כאמור היא עוברת פרגמנטציה

ובקיץ  

 על אזורים ניכרים בתחום המוצף דרך קבע בפתח מפרץ Galaxaura rugosaנראה כי להשתלטות 

הדחיקה של . חיפה יכולות להיות השלכות סביבתיות ארוכות טווח על האצות שהיו במקום לפני הגיעה

. המיני האצות  המקומיות שאת מקומן על הסלע היא תופשת יכולה לגרום לפגיעה בצומח ובחי המקומיים

 

 

 Galaxaura rugosa: 1איור 



 עקבה/סקר גיאופיסי ימי ברזולוציה גבוהה בצפון מפרץ אילת

הרטמן . ג
)1(

טיבור . ג, 
)2(

אברהם -בן. צ, 
)1(

ניאומי . ט, 
)4(

זובי -אל. ע, 
)5(

שדה . א. ר, 
)1(

הול . ק. 'ג, 
)3 (

 

ישראל , תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים )1(

ישראל , חיפה, המכון לחקר הימים והאגמים )2(

ישראל , ירושלים, המכון הגיאולוגי )3(

ב "ארה, מיזורי, קנזס-אוניברסיטת מיזורי )4(

ירדן , סאלט-אל, ה'בלק-אוניברסיטת אל )5(

 

הסקר  .2006סקר גיאופיסי ימי ברזולוציה גבוהה התקיים בצפון מפרץ אילת במהלך אוקטובר נובמבר 

. MERCבמימון קרן   )ב"ירדן וארה, ישראל(בוצע על ידי קבוצת מחקר בינלאומית 

לצורך ניתוח , מטרת העל של הסקר היא למפות שברים ברזולוציה גבוהה באזור לערים עקבה ואילת

. סיכונים סיסמיים ותכנון ההערכות לרעידות אדמה

 . מ" ק370 קוים סיסמיים באורך כולל של מעל 263במהלכו בוצעו ,  שבועות3הסקר הימי נמשך 

והסקר " עציונה"בוצע על ספינת המחקר '  מ10-700סקר עמוק בעומקים של : הסקר בוצע בשני שלבים

". בוי-דני"בוצע על הסירה '  מ10הרדוד בעומקים של עד 

. Hz. 200-5000בטווח התדרים  )Geo-Sparker(מקור סיסמי  )1(: במהלך הסקר הופעל המכשור הבא

באזורים . )' מ50עד (האחד מקביל למקור והשני במרחק משתנה מהמקור , בעל שני ערוצי קליטה

 Simrad EM 1002(קרני -סונר רב )2(. בסדימנטים רכים'  מ100-מסוימים התקבלה חדירות של מעל ל

multi-beam( מטר1-סרק את קרקעית המפרץ בכל מרחב העבודה ברזולוציה מרחבית של כ  .)3 (

נגרר מאחורי הספינה במהלך הסקר  )Geometrics G-881 Cesium magnetometer(מגנטומטר 

הופעל באזורים מסוימים לצורך  )E-Sea Scan 800 Side-Scan-Sonar(סונר סורק צד  )4(. העמוק

. מיפוי מורפולוגי ברזולוציה גבוהה של הקרקעית

 מגלה תופעות מעניינות בקרקעית המפרץ וכן Sparker- והmulti-beam-עיבוד ראשוני של נתוני ה

גלישות קרקע ומערכת שברים , ביניהן ערוצים עמוקים. הקרקע אשר לא היו מוכרות בעבר-בתת

 .בהמשך יעברו הנתונים הסיסמיים עיבוד מתקדם ותהליך פענוח ואינטרפרטציה של הקווים. מורכבת

אשר יעזור להבנת התהליכים  )צלילות עומק, ROV, דוגמת קידוחים(בכוונתנו לאסוף מידע נוסף באזור 

. הגיאולוגיים

 

 

 

 

 



. תהליכי וקצב עיצוב החוף הסלעי
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החופים מאופיינים במצוק כורכר שבחזיתם טבלת . חופי הכרמל והגליל העליון המערבי הם חופים סלעיים

שרטונות ואיים קטנים מתנשאים וגם הם , במספר מקומות מעל פני המים במרחק מה מהחוף. גידוד

-על גבי רכס הכורכר מתפתח נוף בליה מיקרו. במצוק מתפתחים צנירים. מוקפים במצוק וטבלאות גידוד

היווצרות המצוק וטבלאות הגידוד יוחסה לפעילות גלי .  הכולל צורות נוף כמו טירשונים ובורות, קארסטי

התמוטטות תקרת הצניר . גורמים לשחיקתו ולהיווצרות צניר, גלי הים מכים בסלע, לפי הסבר זה. הים

.  גורמת לנסיגת המצוק והווצרות טבלת הגידוד

מתברר שצנירים מפותחים נמצאים גם במצוקים המצויים במפנים , מבדיקת תפרוסת הצנירים באיים

ממכות גלים שכן כיוון הגלים הוא , כמובן, המפנים המזרחיים אינם מושפעים.  מזרחיים של האיים

.  בחלקים גדולים מהמפנה המערבי של האיים אין התפתחות צניר, יתרה מזאת. מהגיזרה המערבית

מציעים שהיווצרות צורות נוף אלה נובעת מתהליכי בליה בהשפעת גידול גבישי , מחקרים חדשים בעולם

בבורות . קיימת התגבשות מלח על הקרקעית, בבורות רבים על פני רכס הכורכר בתחום רסס הגלים. מלח

צנירים אלה מוכיחים את חשיבות . נוצר בהיקף הבור צניר שגובהו ועומקו עשרות סנטימטרים, אלה

.  המלח בהיווצרות הצנירים

הכורכר המלוכד היטב נוצל כחומר בניה לישובים עירוניים . לאורך החוף ובאיים נמצאות חציבות רבות

בריכות לגידול , חלק מהחציבות נועדו לגתות יין. לאורך מישור החוף החל מהתקופה הכנענית התיכונה

היו , במקורם. )סאלינות בלעז(או להפקת מלח  )או פיסקינות כפי שנקראו על ידי הרומאים(ואחסון דגים 

בדיקה של מתקנים מהתקופה הרומית מראה צניר המלווה את קירות . קירות וקרקעית החציבה ישרים

בבריכות אלה לא קיימת פעילות גלים אך גובה המים בהם משתנה עקב עליה וירידה של מפלס . הבריכה

 -15מימדי הצניר בבריכות מגיע לעומק של . מ" ס40הים כתוצאה מגאות ושפל שממדיהם מגיעים לכדי 

כאשר . גובה הצניר מתאים לשינויי מפלס המים כתוצאה מגאות ושפל. מ" ס40- 30מ ולגובה של " ס20

מתייבש הסלע וגבישי מלח הגדלים , לאחר ירידת המפלס. מורטב הסלע, מפלס המים עולה בזמן גאות

מאפשרים לאמוד את קצב הבליה , הצנירים המפותחים במתקנים חצובים. בתוכו גורמים לבליית הסלע

ובסיסי קירות שחילקו חלק , חלקי הבריכה המכוסים במים באופן קבוע. מ לשנה" מ0.1והוא עומד על  

  .לא נפגעו מתהליכי בליה, מהבריכות

הסבר לתופעה זו יכול להיות העובדה שהתנפצות . קיימים כאמור קטעים רבים ללא צניר, במפנה המערבי

הגורם להרטבת הסלעים עד לגובה של מספר מטרים בעוד שבצידם , הגלים על המצוק יוצרת רסס

.  ההרטבה על ידי הרסס מוגבלת בגובהה, המזרחי



, הטבלה שומרת על מפלס פני הים הממוצע. תוצאת תהליך בליה, בעיקרה, היווצרות טבלת הגידוד היא

מסיעים לקבוע ולשמר את פני הטבלה הם . לא מתקיימים תהליכי הבליה המכאנית, שכן מתחת למפלס זה

המכוסה בשכבת מים , ההופך את טבלת הגידוד לבריכה רדודה, הוורמטידים בונים מעקה. גורמים ביוטיים

יש להוסיף עליהם את . תנאים הנפוצים בימים של רוחות מזרחיות, רדודה גם בשעת שפל ובתנאי ים שקט

. המסיעות לשמר את הלחות של פני הטבלה, האצות המכסות בצפיפות את הטבלאות

 

 



אוכלוסיות ארכיאה במפרץ אילת 

1
, דני יונסקו

1
, מרק טשרניחובסקי

2
, לנה חזנוב

1
,  ארי דורות

1
, נטלי ויסמן

3
, סטפן טיאלה

3
קירסטין 

& אוסטרווינד 
1

אהרון אורן 

 

1
, האוניברסיטה העברית בירושלים

2
, רמת גן, אילן-אטניברסיטת בר

3
גרמניה , אוניברסיטת אוסנאברוק

 

אך מחקרים  בשנים , כמצויים בסביבות קיצוניות בלבד )Archaea(במשך זמן רב נחשבו הארכיאה 

הים הפתוח הינו אחת מן הסביבות החדשות . האחרונות מראים שקבוצת חיידקים זו נפוצה הרבה יותר

למרות שהאוקיינוסים והימים שנחקרו אינן . ואלו נמצאו כמעט בכל גוף מים שנבדק, בהן נמצאו הארכיאה

. כולם הינם בעלי תכונה אחת לפחות אשר הופכת אותם לסביבה קשה למחיה, סביבות קיצוניות מטבען

 והים השחור 2°C – 4°Cהטמפרטורה הרווחת באזורים העמוקים של האוקיינוסים נעה בין , לדוגמא

. אנוקסי ברובו

הינו סביבה אוקיאנית ייחודית המוזנת באופן קבוע על ידי מי עומק הנשמרים  )עקבה(מפרץ אילת 

. 21°C-בטמפרטורה גבוהה יחסית של מעל ל

 נבדקו המים עבור נוכחות ארכיאה עד A בתחנה 2007במהלך שני דיגומים שנערכו בפברואר ומרץ 

 הצביעה על המצאות ארכיאה לכל עומק עמודת המים גם CARD FISHאנאליזת .  מטר735לעומק של 

שימוש בגלאים . כאשר זו הייתה משוכבת בחודש פברואר וגם כאשר זו הייתה מעורבלת בחודש מרץ

)probes(  ספציפיים לקבוצות היוריארכיותה)Euryarchaeota(  והקרנארכיותה)Crenarchaeota (

. הראה את נוכחות של נציגים מקבצות אלו בכל העומקים

,  הספציפיים לכלל הארכיאה וכן ליוריארכאיהPCR- אנאליזה נוספת נעשתה באמצעות פריימרים ל

 . עומקים שונים אשר נדגמו בחודש מרץ12-על דגימות מ )Korarchaeota(קרנארכיאה  ולקורארכיותה 

 התקבל מכל העומקים כאשר השתמשנו בפריימרים לכלל הארכיאה וכן בפרימרים PCRתוצר 

תוצאה מפתיעה . שימוש בפרימרים ליוריארכיותה לא הניב תוצר באף אחד מן העומקים. לקרנארכיותה

.  אשר התקבל משני עומקים תוך שימוש בפרימרים ייחודיים לקבוצת הקוראריכיותהPCRהינו תוצר 

הקוארכיותה מהווים קבוצה פילוגנטית אשר מורכבת אך ורק מחיידקים היפרתרמופיליים המוכרים 

. רק לאחרונה בודד נציג ראשון מקבוצה זו. DNAבעיקר מרצפי 

בדיקות נוספות נערכו במטרה להעריך את השינוי במספר החיידקים בכלל ובמספרי הארכיאה והבקטריה 

כן מספרי הארכיאה וכן אלו של הבקטריה עלו מרמות רקע . בפרט כתוצאה מקרבה לשונית פעילה

 מ מן הריף לשיא במרחק שני מטר מהריף וירדו שוב על גבי הריף עצמו כנראה כתוצאה 15במרחק של 

 .מטריפה

 



תוצאות של התחממות גלובלית : ההצפה הפתאומית של הים השחור בתחילת ההולוקן

יוסי מרט 

 

 31905חיפה , אוניברסיטת חיפה, המכון ללימודי ים

 

-Eco בתמיכת ארגון Mediterranean Explorerמחקר גאולוגי וגאופיזי שבוצע בספינת המחקר 

Ocean אסף חתכים סייסמיים וגלעיני 2005 במדף היבשת של הים השחור מול מערב טורקיה בקיץ 

בקירוב כדי לאתר עדויות נוספות על הצפת הים השחור בתחילת '  מ100סדימנטים בעומקי מים של 

 100- בחתכים שתי וערב במרווחים של כChirp IIהחתכים הסייסמיים נאספו בעזרת מערכת . ההולוקן

כאשר אורך , מ" ס10והסדימנטים נדגמו בעזרת דוגם גלעיני של כבידה בקוטר של , בין החתכים' מ

אתר המחקר נבחר כדי להימנע משתי תקלות נפוצות בדיגום . ' מ1.30- ל0.80המדגמים השתנה בין 

תקלה אפשרית אחת היא ערבוב הסדימנטים האוטוכטוניים של מדף היבשת . גאולוגי וגאופיזי בים השחור

עם כמויות הסחף העצומות המובלות על ידי הנהרות הגדולים הזורמים לחלקו הצפון מערבי של הים 

תקלה אפשרית שנייה היא ערבוב השכוב הסדימנטרי . הדנייסטר או הדנייפר, הבוג, כמו הדנובה, השחור

כאשר תקלת הדיגום הזאת שכיחה בעיקר בשולי , המקורי בגלל גלישות הנגרמות על ידי רעידות אדמה

איור (הסמוכים להעתק האנטולי הצפוני ולמערב הקווקז , מזרח הים השחור-היבשת התלולים של דרום

1  .(

החץ והריבוע מצביעים על אזור המחקר שבו נבדקו בפירוט ארבעה אזורי . הים השחור וסביבותיו. 1איור 

. משנה

 



בתחום המעבר ממדף היבשת , בעזרת החתכים הסייסמיים מופו בפירוט ארבעה מקטעים בקרקעית הים

החתכים . )1איור (והוכנו מפות בתימטריות של מקטעים אלה , מ" ק4x4-למדרונה שממדיהם הם כ

על סמך הזיהוי . שאותר כבר על ידי מחקרים קודמים, אפשרו גם זיהוי של מישור רדוד של אי התאמה

הזה הוכנו מפות סטרוקטורליות של מישור אי ההתאמה ומפות איזופכיות של השכבה שבין מישור אי 

במקומות . העובי הממוצע של השכבה שמעל מישור אי ההתאמה הוא כמטר אחד. ההתאמה וקרקעית הים

אך במקומות לא מעטים השכבה חסרה , ואף יותר באזורים שנחקרו'  מ5אחדים הוא מגיע לעובי של 

ההתאמה כמישור חוף ובו -סדרת המפות איפשרה זיהוי של מישור אי. כנראה בגלל ארוזיה, לחלוטין

הצטברות הגדות . מספר נחלים שזרמו אל הים ואף בנו במישור החוף גדות מוגבהות במספר מקומות

אך היא יצרה איזור מורם גם בשכבה המונחת , ההתאמה-התרחשה אמנם על פני המישור הארוזיבי של אי

בעזרת המפות אותרו גם מדרגות תלולות בקרקעית הים שגובהן מעל סביבתן מגיע . ההתאמה הזאת-על אי

, במקומות נמצא כי חלקים מהמדרגות האלה התמוטטו. וסביר להניח כי אלו הן טרסות חופיות',  מ45-ל

). 2איור (אם בגלל רעידת אדמה , אם בגלל חוסר יציבות בסיסית

 

בחלק המזרחי של אזור . ' מ45אזור המעבר ממדף היבשת למדרונה מצטיין במדרגה חופית שגובהה מגיע ל. 2איור 

והסדימנטים גלשו במדרון , אם בגלל תשתית בלתי יציבה, אם בגלל רעידת אדמה, המחקר הזה המדרגה התמוטטה

. )מ" ס75-כ(שניות של מהירות מעבר גל הקול -קווי הגובה הם במילי. התלול



במספר מקומות חצה הדיגום הגלעיני את מישור אי ההתאמה וחשף את הקונכיות של הפאונה בשתי 

השכבות הסדימנטריות העליונות הכילו קונכיות של . ההתאמה-השכבות המונחות מעל ומתחת מישור אי

תיארוך ראשוני של . אך בעומק רב יותר נמצאו קונכיות של פאונה של מים בראקיים, פאונה ים תיכונית

אחדות מהקונכיות הצביע על גיל 
14

Cוגיל , ההתאמה- שנה לשכבה שמתחת אי25,000- בלתי מכויל של כ

 שנה של 7,000-של כ
14

Cתיארוך דוגמה מבסיס הגלעין בעומק של . ההתאמה- בלתי מכויל מעל לאי

כלומר גיל השכבה , 14-כמטר אחד מתחת קרקעית הים הייתה בגיל העולה על כושר המדידה של פחמן

).  3איור ( שנה 50,000בעומק של כמטר מתחת לקרקעית הים הוא לפחות 

הנתונים הגאולוגיים והגאופיזיים מצביעים על כך שבתחילת ההולוקן היה הים השחור אגם שמפלסו היה 

 שנות 7,000-העדויות שאספנו מראות שלפני יותר מ, ממפלס הים הנוכחי'  מ100-נמוך ביותר מ
14

C 

מתחת '  מ100-נמוך מ )האגם שהתקיים באתר של הים השחור(בלתי מכוילות היה מפלס האגם האויקסני 

עלה מפלס  ) בלתי מכוילות14C שנות 7,000-כ( שנה לפני ההווה 8,000-לפני כ. למפלס הים הנוכחי

-והפרש המפלסים של יותר מ, )מתחת למפלס הים הנוכחי'  מ30(הים העולמי מעל סף מיצרי הבוספורוס 

 6ולמילוי האגם האויקסני במי ים במהלך , הביא ליצירת מפל מים גדול בפתח הצפוני של המיצרים'  מ60

לפני הנתונים הנוכחיים קשה לדעת אם תקופת החשיפה לארוזיה של מדף היבשת הנוכחי . חודשים בערך

 בלתי מכויילות 14- שנות פחמן7,000 ועד 25,000-כלומר מ, הייתה רצופה במשך התקופה שנמדדה

כי ייתכן וסדימנטים ששקעו במהלך חלק מהתקופה הזאת בקרקעית האגם עברו ארוזיה בשלב , לפני הווה

. בו נחשף מדף היבשת קודם להצפה הימית

. מראה מיקום של דוגמאות שתוארכו'  מ110 שנדגם בעומק מים של medex-05-13קטע מגלעין . 3איור 

-  ןמשמאלו Mytilusשמימין לו ניתן להבחין בקונכייה הימית של , ההתאמה מסומן בפס תכלת-מישור אי

.  שמציינת סביבת השקעה של מים בראקייםDreissenaבקונכייה של 



. קיימת מחלוקת מדעית עזה באשר לסיום התקופה בה התקיים האגם האויקסני ובאשר למפלסו של האגם

ישנם הסוברים כי מפלס האגם היה גבוה ממפלס מיצרי הבוספורוס לאחר תקופת הקרח האחרונה וכניסת 

, Aksu et al., 2002 ;Yanko-Hombachלמשל (מי הים אל האגם הייתה הדרגתית ובלתי הרסנית 

, טענות אלה מסתמכות על נתונים שנאספו בחלקם באזורים בהם המדידה המדוייקת איננה פשוטה. )2007

אם בגלל כמויות גדולות של סחף נהרות המקשות על זיהוי המאסף הפליאונטולוגי הבסיסי של הים 

אם בגלל גלישות של סדימנטים באזורים בהם מדף היבשת צר ומדרון היבשת , השחור והאגם האויקסני

גם דיגום דליל של חתכים גאופיזיים עלול היה להביא למסקנות לא מדויקות של שחזור ההצפה של . תלול

.  שנה8,000הים השחור לפני 

Ryan and Pitman) 1998( , שהיו הראשונים שזיהו את הה צפה העזה של הים השחור בהולוקן

היו מיושבים , כמו חופיהם של אגמים אחרים, טענו כי סביר להניח כי חופי האגם האויקסני, הקדום

כפתה על האוכלוסייה ',  מ60-לפיכך ההצפה הימית המהירה ועליית המפלס ביותר מ. בתקופה הנאוליתית

לכן הם הציעו כי הצפת הים השחור היא . נדידה חפוזה שהייתה כרוכה בקורבנות רבים בנפש וברכוש

הממצאים של המחקר הנוכחי אינם . המצויה בתרבויות לא מעטות, הבסיס העובדתי למיתולוגיה של מבול

. סותרים הנחה זו



התנאים הסביבתיים המכוונים את תפוצת האצות על משטחי הגידוד בחוף נוה ים 

 Blue Ecosystems– רחלי עינב ' דר

מכללת בית ברל – אברהם זהבי ' דר

מכללת אורנים – רן גיל 

 

תקציר 

המחקר מציג גישה בין תחומית לניתוח המערכת האקולוגית הטבעית בסביבת החופים הסלעיים לאורך 

כולל ; על טבלאות הגידוד, הוא טווח ההשפעה של פעילות הגלים, המרחב בו העבודה מתרכזת. החוף

הנוצרים על המשטחים  )elevated pits(הבורות המורמים  )pothols(והבורות , )tidal pool(הברכות 

הרס על ידי כוחות הטבע , בבית גידול טבעי זה יש מערך של שינויים שפועלים בכיוונים מנוגדים. ובתוכם

.  באמצעות בעלי חיים- המסה ובניה , פעילות גלים- 

בחינת . העבודה לומדת את הביוטה ותפוצת המינים האופיינית כפונקציה של תנאי הסביבה באזור המחקר

: כוללת בחינה של תנאי הסביבה האופייניים, ביוטיים והשפעתם על מיגוון המינים-תנאי הסביבה הא

במקביל נעשתה בדיקת . כרכובים וכיוון הטבלה, נוכחות בורות, רוחב משטחי הגידוד, טופוגרפיה

לאורך חתכים בניצב לקו המים ובדיקת הקשר בין מרכיבי  )ואוכלוסית בעלי החיים(אוכלוסיות האצות 

.  ביוטיים במקום-הביוטה השונים ובינם לבין התנאים הא

ניתוח הנתונים בוצע באמצעות אנליזה של רגרסיה לינארית במטרה למצוא את מידת החשיבות היחסית 

 .ביוטיים על פיזור המינים בפלורה הימית-ומידת ההשפעה של הגורמים הסביבתיים הא

. מבוא

צורת נוף אחת . מאופיינים על ידי שתי צורות נוף שונות בתכלית השינוי, חופי הים התיכון בצפון הארץ

המאופיין במצוק חופי תלול המלווה בטבלה שטוחה בגובה פני הים או מספר סנטימטרים , היא חוף סלעי

פ אייג "חוף גבוה ע, מחקר זה עוסק בחופים הסלעיים. מפרצים ורצועות חוף חוליות, והשניה, מתחתיו

במספר . חופים אלה נוצרו כתוצאה מתהליכי סחיפה וגידוד של רכסי הכורכר המקומיים. )1927, אייג(

המוקפים אף הם , קטעים מרכס הכורכר המערבי מבצבצים מעל פני הים ויוצרים איים קטנים, מקומות

שילוב של תהליכי הרס ובליה של הסלעים היא צורות הנוף של טבלאות הגידוד . בטבלאות גידוד שטוחות

בנימיני (עד לקבלת בית גידול שנמצא בשיווי משקל עם הסביבה , ותהליכי בניה על ידי חלזונות ותולעים

).  Tzur and Safriel, 1978 ; 1982, וענבר

בתוך האגנים ניתן למצוא בורות המסה . מאופיין באגנים שטוחים, מהכרכוב לכיוון היבשה, אזור הכרית

בעבודה התייחסנו למגוון של מיקרו בתי הגידול שנוצרים על . שעומקם וקוטרם מגיעים למטר אחד ומעלה

בסיס טבלאות הגידוד ושולי הבורות בצד , )potholes(בורות  )Tidal pools(ברכות רדודות : הטבלאות



ובעיקר : שהוא תוצאה של בניה על ידי בעלי חיים, )rim(מוגבהים ונקראים  כרכוב או מעקה , הפונה לים

לשני . )Dendropoma petraeum(וצינורן בונה  )Vermetus triquetrus(המינים שלשולון משולש 

לרוב מוצאים בטבלאות . בבניית המשטחים, המינים שלד גירני קשה והם פועלים בניגוד לכוחות הבליה

ניתן , הרחוק מהים, בצד הפונה ליבשה. כמות משתנה של מחילות המאוכלסות על ידי סרטנים ודגים

בריכות מוגבהות הנמצאות מעל לקו הגאות וניזונות מגלי , לראות צניר המתפתח בתחתית המצוק או גבים

.  מטר30המצוק נסוג ומשאיר מאחריו טבלה שרוחבה מגיע עד . )elevateholes(הים 

ומיעוטם בהיבטים , מחקרים קודמים שהוזכרו כאן עסקו בהיבטים גיאומורפולוגיים של חוף הכרמל

על פני טבלאות הגידוד מתקימת אוכלוסיה . )Einav et. al., 1996; 1998(ביולוגיים ובהיבטים בוטניים 

 Lundberg, 1996(רובן לא מחוף הכרמל  , צפופה של אצות ים לאוכלוסיה זו הוקדשו מעט עבודות

Lipkin and safiel, 1971;(  וכן עינב וישראל)Einav and Israel, 2007( . עבודתה רבת השנים של

 Lundberg(מתרכזת בעיקר בחסרי חוליות על קרקעית הים וגם בשוניות הורמטידים , בלה גליל' פרופ

et. al., 2004( זה הוא בית גידול עשיר ועדיין לא נשלמה הגדרה של כל המינים המאכלסים אותו .

, חוף נווה ים הוא אי מלאכותי. בחוף נוה ים דרומית לעתלית, המחקר נערך באזור הסלעי של חוף הכרמל

אומנם צידו המזרחי קרוב ליבשה אבל רצועת . כנראה בתקופה הרומית, במקורו חצי אי שעבר הסבה

אחד השיקולים המרכזיים בבחירת האתר היא נוחיות הגישה . מגדירה אותו כאי, המים שמפרידה אותו

. אליו המאפשרת גיחות בתנאי ים נוחים ללא צורך בתאומים מסובכים

. אתר המחקר

באזור זה . בקטעים שבין מעגן מיכאל בדרום לעתלית בצפון, המחקר נערך באזור הסלעי של חוף הכרמל

איור (נוה ים ועתלית המוקפים טבלאות גידוד , דור, קיימים מספר איים וחצאי איים כמו איי מעגן מיכאל

1 (

אומנם צידו המזרחי . כנראה בתקופה הרומית, במקורו חצי אי שעבר הסבה, חוף נווה ים הוא אי מלאכותי

אחד השיקולים המרכזיים בבחירת . מגדירה אותו כאי, קרוב ליבשה אבל רצועת המים שמפרידה אותו

. האתר היא נוחיות הגישה אליו המאפשרת גיחות בתנאי ים נוחים ללא צורך בתאומים מסובכים

שיטות העבודה 

כאמור עבודת השדה בוצעה באי . 2005במאמר זה נתאר את עיקרי הממצאים מעונת המחקר בקיץ 

נעשתה בחינה של תנאי . ובעלי החיים )תפוצה, מינים(בנקודות הדיגום נרשמו האצות . שבחוף נוה ים

במהלך המחקר . כ נאספו נתונים מכמאתיים נקודות דיגום"סה: הסביבה האופייניים לכל נקודת דיגום

החתכים נבחרו כך שייצגו את מירב התנאים הסביבתיים בכיוון . ביצענו חתכים בחמישה כיוונים שונים

לאורך .  מציג דוגמא לחתכים טופוגרפיים בטבלת הגידוד2 מציג את מיקום החתכים ואיור 1איור . החתך

המרחק בין הדיגומים נקבע בהתאם להשתנות של הטופוגרפיה והביוטה . כל חתך בוצעו מספר דיגומים

נוכחות בורות , רוחב משטחי הגידוד, טופוגרפיה: בכל דיגום נרשמו גורמי הסביבה. ולפחות כל מטר

 ומיני האצות מוצגים 1הגורמים שנמדדו מוצגים בטבלה מספר . )פנות(וכיוון הטבלה  )מיקרו בית הגידול(



צפיפות (מידת הכיסוי של השטח , החתכים הטופוגרפיים בוצעו באמצעות מאזנת. 2בטבלה מספר 

.  בכל נקודת דיגום20X20נעשתה בעזרת מסגרת של  )האורגניזמים

תוצאות 

על  )Canoco( בתוכנת קנוקו effective ordination methodניתוח התוצאות נעשה באמצעות 

התוכנה מאפשרת רגרסיה לינארית , )Canoco(בוצעה אנליזה באמצעות תוכנת קנוקו , התוצאות שנאספו

כאשר חשיבותם של הגורמים המשפיעים מתבטאת באורך , התוצאות מוצגות בצורה גרפית. רבת משתנים

. לבין בעלי החיים ולבין הסביבה שבה הם חיים )האצות(התוכנה מחשבת את היחסים בין הצמחים . החץ

זווית קטנה בין גורמי סביבה שונים וכן . ככל שחץ מסוים ארוך יותר הוא מצביע על גורם משמעותי יותר

 מעלות מצביעה על כיוונים 180זווית של . מראה על קורלציה גבוהה ביניהם, בין גורמי הסביבה לאצות

סדר החשיבות של הקבוצות השונות של גורמי הסביבה .  (Leps and Smilauer, 2003)הפוכים 

).  3איור מספר (מהארוך לקצר – המשפיעים על תפוצת האצות נקבע לפי אורך החיצים 

ניתן לחלק אותם לשלוש . ניתוח הנתונים עולה שאלת הגורמים המורפולוגיים המשפיעים על בית הגידול

 )טבלת הגידוד-או ים(יבשה -הקבוצה השניה היא יחסי ים, הקבוצה הראשונה היא הפנות: קבוצות

ניתן . )Microhabitats(והקבוצה השלישית היא קבוצת גורמים המתארים את המיקרו של בית הגידול 

הם גורמים המתארים את הפנות , )החיצים הארוכים(לראות שגורמי הסביבה המשמעותיים ביותר 

)NorthWe, West, South(  כיוון מזרח)East( כדי לעמוד על השפעת כל . הוא בעל השפעה פחותה

בוצעה רגרסיה נפרדת לכל קבוצת משתנים תוך , אחת מהקבוצות של הגורמים על תפוצת מיני האצות

.  ניטרולם של שאר הגורמים

ניתן לראות שהכיוונים צפון מערב ודרום הם המשמעותיים ביותר . 4השפעת הפנות מוצגת באיור מספר 

ניכר שיש מינים של אצות . ולמזרח אין כמעט משמעות )החיצים הארוכים ביותר(מבחינת תפוצת האצות 

ויש מינים שהאורינטציה שלהם לפנות נמוכה  )חיצים כחולים ארוכים(שהם בעלי אורינטציה חזקה לפנות 

כאשר הזוית בין החץ המתאר את האצה לחץ המתאר את . יותר ותפוצתם מושפעת מגורמי סביבה אחרים

 Centroceras)(מרכזיז מצוי ניתן לראות ש, מבין מני האצות. הקורלציה ביניהם גבוהה, הפנות קטנה

clavulatum לשונן מצוי , בצפון מערב)Spatoglossum solieri(  וסלית מצויה)Spyridia 

filamentosa ( כונדרית , בצד מערב(Chodria)בצד דרום נמצאות בקורלציה גבוהה לפנות  .

, מרחק מהמצוק היבשתי, מרחק מהים הפתוח: המשתנים הם. טבלת גידוד- מציג יחסי ים4איור מספר 

מתוצאות הניתוח רואים שהתפלגות מני האצות בהתייחס לקבוצת . ואורכה המוחלט של טבלת הגידוד

המרחק מהמצוק נמצא . חיצים קצרים יחסית במרכז מערכת הצירים(גורמים זו היא פחות מובהקת 

החיצים האדומים (שלושת הגורמים תלויים זה בזה ובעלי עצמה דומה , בקורלציה לאורך הטבלת גידוד

.  )הם באורך דומה

). 6איור מספר (השפעה רבה על תפוצת המינים  )microhabitat(לתנאים של מיקרו בית הגידול 

תנאים מיקרו , גובה מתחת לפני המים, גובה מעל פני המים בעת המדידה: הגורמים הכלולים הם



בשל החשיבות של תנאי בית . ונוכחות גורמים ביוטיים אחרים, בור או בריכה, טופוגרפיים שהם מעקה

 a7איור (הגידול על האוכלוסיה בחרנו לחלק את גורמי התנאי המיקרו של בית הגידול לשתי קבוצות 

גורמים נומריים קרי  )7a(בקבוצה אחת :במיקרה הזה התחשבנו בחלוקה באופי של הנתונים: ) b 7ואיור

הם גורמים אורדינננטריים  )7b(ובקבוצה שניה . עומק מעל ומתחת לפני המים וכן מגוון מיני בעלי החיים

.  מעקה בור או בריכה: )0/1(

המינים . )7aאיור (מושפעים מעומק המים , גם הצמחים וגם בעלי החיים, ניתן לראות שרוב המינים

) Rytiphlaea tinctoria(קמטית הצבעים , )Anadyomene stellata(הטבולים תדיר אנדיומנה 

.  מראים מובהקות גדולה המתבטאת באורך החיצים הכחולים )Amphiroa rigida(ושברירה אשונה 

המינים המאפיינים את .  מראה שרוב המינים מראים נטיה לבריכות שעל טבלאות הגידוד7bאיור מספר 

, מספר מינים מאפיינים את הבורות. ועל כן החיצים פונים לאותו כיוון, המעקה מופיעים גם בבריכות

) Anadyomene stellata(אנדיומנה , )Botryocladia botryoides(בינהם שלפוחנית אשכולית 

ומופיעים בצמוד לחץ  )Rytiphlaea tinctoria(וקמטית הצבעים  )Amphiroa rigida(שברירה אשונה 

.  האדום של הבורות

: דיון

- יחסי ים, הפנות: בעבודה המוצגת נבחנו שלוש מערכות של גורמי סביבה המשפיעות על תפוצת האצות

בעיקר קבועי המקום והם מובאים , נבדקה גם אוכלוסית בעלי החיים. ויחסי מיקרוטופוגרפיה, טבלת גידוד

. )גורם ביוטי(כאן כגורם סביבה המשפיע על תפוצת האצות 

יחסי הגומלין בין הביוטה לגורמים הסביבתיים הם מורכבים ואין גורם סביבה אחד המשפיע באופן 

יחד עם זאת ההפרדה של גורמי , )3ראו איור מספר (. דומיננטי על כלל אוכלוסית האצות ובעלי החיים

תוצאות . כן מאפשרת להתוות קוים כלליים, לביוטה, בית הגידול ובדיקת הקשר בין כל אחד מהם לחוד

הניתוח מראים שגורם הסביבה המשמעותי ביותר הוא הפנות ואחריו בעלי חשיבות הם יחסי ים טבלת 

.  אחריהם בתור הגורמים של מיקרו בית הגידול. גידוד

החיצים המתארים את האצות , הפנות לכיוון צפון מערב היא המשמעותית ביותר לגבי מספר מיני אצות

ראו ((ועל כן הקורלציה של המינים האלו למפנה זה היא גבוהה במיוחד , בכיוון זה הם ארוכים יחסית

 כיוון הגלים הדומיננטי בחופי ישראל ובעונת הקיץ שבה נערכו המדידות הוא צפון מערב ),5איור מספר 

)Goldsmithand Golik, 1978; Goldsmith, and Sofer, 1983; Naffa, et al., 1991( .גלי הים ,

החשוב לתהליך , CO2בעיקר , מביאים איתם הספקה מתמדת של נוטריאנטים וגאזים מומסים

הגדילה בכיוון הגלים מגבירים את הסיכויים שגם בעת שפל תהיה תחלופה מסוימת של . הפוטוסינטזה

צפוף מאוד באוכלוסית , הוא בית גידול מועדף, ובמיוחד הצפון מערבי, האזור המערבי, מסיבה זו. מים

 ;Einav and Beer, 1993; Einav et, al., 1995(האצות ומכיל מינים שאינם נמצאים במפנים אחרים 

Einav, Sharon and Zahavi, 1996 .



ואכן  )2איור (כיוון מזרח פונה ליבשה ולמעשה לכוון מפרץ סגור שאינו מקבל גלים , באזור המחקר

מצביע בברור על קורלציה נמוכה בכיוון , ניתוח התוצאות המתאר את השפעת הפנות על אוכלוסית האצות

מינים אלו נמצאים גם בכל הכיוונים האחרים וניתן לשער שיש כאן . )5איור מספר (זה ועל כן החץ קצר 

במפנה המזרחי גדלים מינים שהם בעלי סבילות יחסית למיעוט . מצב של דחיקה תחרותית של פרטים אלו

תנועה של מים ואולם מסוגלים לגדול גם במפנה המערבי שנתפס על ידי מינים בעלי כושר תחרותי גבוה 

). Einav, 2007  ;2004למשל עינב (. יותר  המתבטא למשל בקצב הגדילה

-P(רוחב מוחלט של הטבלת גידוד  : במסגרת גורמי הסביבה יחסי ים טבלת גידוד נמדדו שלשה פרמטרים

length( , המרחק בין מיקום הדגימה לים)Dis-Sea(  והמרחק ממיקום הדגימה למזקוף)Dis-Shl()  איור

, בה נערך המחקר, ניתן להסיק שבעונת הקיץ. רוב המינים מראים מתאם נמוך לגורמים אלו. )6מספר 

.   עקב  פעילות הגלים, קיימים תנאי ערבול ים טובים

שגובה פני המים הוא גורם הסביבה המרכזי שאליו , כמצופה, ניכר, מבחינת תנאי מיקרו בית הגידול

חלק מינים המתפתחים היטב בתנאי הרטבה . )החיצים הארוכים ביותר(מתכוונת אוכלוסית האצות 

מראים קורלציה , לעומתם מינים אחרים, )HA-seal(ולכן הם במתאם גבוה לגובה מעל פני המים , חלקית

מדובר בקבוצה של מינים . לגובה פני הטבלה מתחת לפני המים )חיצים ארוכים יותר(גבוהה יחסית 

ביניהם מינים לספטיים רבים שחדרו בשנים , )elevated pits(המאפיינים את הגבים הצמודים למצוק 

. מינים אלו  פלשו לים התיכון מים מלוח וחם יותר ועל כן הם עמידים יחסית לתנאים קיצוניים. האחרונות

מקבלים הספקה של מים מגלי הים אולם במצב של פעילות גלים נמוכה הם  )elevatedpits(הגבים 

 Hypnea(מינים אופיניים הם ביניהם ענפית כוכבית . מנותקים במשך שעות וימים מהספקת מים טריים

cornuta(  וסלית מצויה)Spyridia filamentosa.( 

) tidalpools(יחסית לבריכות , )pothals(אנו רואים לנכון לציין שלמרות העושר היחסי של הבורות 

שהיה צפוי למצוא  )Halimeda tuna(, למשל צברית(חסרו מינים מאפיינים של בורות שציפינו למצוא 

אין ספק שחסרונם בא לידי ביטוי גם בניתוח . )Einav, 2000(באתר וידוע לנו שנמצאה בנוה ים בעבר 

אבל כנראה . שאילו היו היתה מתקבלת מובהקות גדולה יותר של תפוצת המינים בבורות, התוצאות

. שהדאגה האמיתית היא חשש לגורלם

אוכלוסית אצות בחוף היא בעלת . חסרונם של מינים הוא בבחינת אות אזהרה למצבו של כל בית הגידול

ערך לשימור בהיותה בסיס של שרשרת המזון הימית והדרך לשמור עליה הוא שמירה על בית הגידול 

. שכן לא מדובר בצמחים שניתן לשמר אותם בגני מקלט, הטבעי על כל מרכיביו

אפילוג 

הידועות גם (עבודה זו מציגה תעוד של בית הגידול הייחודי של טבלאות הגידוד של מזרח הים התיכון 

, גורמים מקומיים: בית גידול זה נמצא בסכנות רבות ממספר כיוונים. )בשם טבלאות הורמטידים

תוכניות פיתוח המייעדות . גם הם ברובם תוצאה של פעילות אדם– אנטרופוגניים וגורמים גלובליים 

, התחממות כדור הארץ. חופים סלעיים לתיירות מתגברת ולתשתיות שונות הם המבין הגורמים המקומיים



העלמות מינים , בנוסף. הם גורמים גלובליים, והצפי לעלית המפלס בכמטר אחד במאה השנים הבאות

משנה גם היא את אוכלוסיית בית גידול , וחדירה לספטית של מינים מהאוקיאנוס ההודי דרך תעלת סואץ

.   ייחודי זה

. תקוות המחברים שעבודתנו לא תהיה תעוד היסטורי

: הבעת תודה

: רשימת ספרות.לינדה ויטאקר מרשות הטבע והגנים על עזרתה בניתוח התוצאות' תודתנו לדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1 טבלה מספר 

 )בצרוף הקודים המופיעים בתרשימים(גורמי הסביבה שנמדדו 

 יחידות תאור קוד גורם הנמדד

 נומרימרחק מחזית הטבלת גידוד הפונה לים  Dis-Sea מרחק מהים

 נומרי   Dis-Shl מרחק מהמצוק

 נומרי . גובה טופוגרפי HA-seal רום 

 נומרי עומק מתחת לפני הים  HB-seal עומק המים

 0/1   בורות בטבלת הגידודP-hall (Potholes) בורות 

 נומרי , אורך מוחלט של טבלאת הגידוד נמדד P-lengthאורך הטבלת גידוד 

 מיקום החתכים: 1איור 



 Tidal(אזורים מוצפים על פני טבלת הגידוד  P-pool ברכות 

pool ( 

0/1 

 0/1 המעקה שבשולי בריכות הגידוד rim מעקה

 East  0/1 מזרח

 South  0/1 דרום

 West  0/1 מערב

 -North צפון מערב

west 

 0/1 

מספר – בעלי חיים 

הפרטים 

No- anim   נומרי

 

 )בצרוף הקודים המופיעים בתרשים(רשימת מיני האצות שנדגמו : 2טבלה מספר 

 שם מדעי שם עברי קוד

A-AmpR שברירה אשונה   Amphiroa rigida  

A-AcaN קוצנית מצרית Acanthophora najadiformis 

A-AlsC אלסידון אלמוגי Alsidum coralinum 

A-AmpR  שברירה אשונה Amphiroa rigida* 

A-AndS אנדיומה כוכבי Anadyomene stellata  

A-BluG ציאנובקטריה Blue-green 

A-BotB שלפוחנית אשכולית Botryocladia botryoides  

A-BryP טחבון נוצתי Bryopsis plumosa     

A-CulM שלוחית מקסיקנית Caulerpa mexicana  

A-CenC מרכזיז מצוי Centroceras clavulatum  

A-conD כונדרית שעירה Chondria dasyphylla  

A-ClaP קלדופורה אשונה Cladophora pseudopellucida  

A-Corw אלמוגנית מצויה Coralina elongata 

A-CysC  ציסטנית שטוחה Cystoseira compressa   

A-DicP כנפית קרומית Dictyopteris polypodioides 

A-DicD  דוקרנית Dictyota Dichotoma  

A-DicL  דוקרנית עדינה Dictyota linearis    

A-Ect1 חוצפרי Ectocarpus  



A-EntC פרשדונית חסתית Enteromorpha compressa  

A-FlaP נפנפת השלוחות Flabellia petiolata   

A-GelP בלוטית כוכבית Gelidiella pannosa 

A-GelC  גלידן צפוף Gelidium crinale  

A-GraB אגרית Gracilaria Bursa-fastoris 

A-HypM ענפית האנקולים Hynea musciformis 

A-HypC  ענפית כוכבית Hypnea cornuta  

A-JanR גנית מאדימה Jania rubens  

A-LauP פטמית אשונה Laurencia papillosa  

A-Pad אזנית Padina  sp. 

A-Poly דג-פת Polysiphonia sp. 

A-SarT סרגסון שעיר פרי Sargassum trichocarpum    

A-SchN צל צרפתית-בת Schottera nicaeensis 

A-SpaS  לשונן מצוי Spatoglossum solieri   

A-SpyF סלית מצויה Spyridia filamentosa  

A-StyS נוצית מצויה Stypocaulon scoparium 

A-UlvL חסנית Ulva sp. 

A-Clad מ. קלדופורה ב .  Cladophora sp. 

A-AndS אנדיומה Anadyomene stelata  

A-BotB שלפוחנית Botryocladia botryoides  

A-CisA  ציסטנית שטוחה Cystoseira abrotanifolia 

 Rytiphlaea tinctoriaקמטית הצבעים  

 



 

חתכי רוחב בטבלת הגידוד: 2איור 

   אונה דרומית 270 מעלות
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. תפוצת האצות בתחום הכרית של נוה ים כפונקציה של גורמי סביבה : 3איור מספר 

.  החיצים המתארים את גורמי הסביבה צבועים באדום והחיצים המתארים את מיני האצות בצבע כחול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפוצה של האצות בפלטפורמות של נוה ים השפעת הפנות על: 4איור מספר 

.  החיצים המתארים גורמי סביבה צבועים באדום והחיצים המתארים את מיני האצות בצבע כחול
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יבשה על התפוצה של האצות בפלטפורמות של נוה ים -השפעת היחס ים: 5איור מספר 

החיצים המתארים גורמי סביבה צבועים באדום והחיצים המתארים את מיני האצות בצבע כחול  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יבשה על התפוצה של האצות בפלטפורמות של נוה ים -השפעת היחס ים: 6איור מספר 

החיצים המתארים גורמי סביבה צבועים באדום והחיצים המתארים את מיני האצות בצבע כחול  
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גיאומורפולוגיה על התפוצה של האצות בפלטפורמות של נוה ים -השפעת המיקרו: A+B 7איור מספר 

.  החיצים המתארים גורמי סביבה צבועים באדום והחיצים המתארים את מיני האצות בצבע כחול
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 חושפת רכישה של אצות שיתופיות DAPIסימון אצות חיות בשיטה מבוססת 

 הטרולוגיות באלמוגים בעלי מערכת רכישת אצות הורית

דרור צוראל
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 ויהודה בניהו
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לבין  )זואוקסנטלות(אצות -היצרנות הראשונית בשונית האלמוגים תלויה בעיקר בסימביוזה בין מיקרו

י האצה ועל השקעת השלד "בהתבסס על תהליכי הפוטוסינטזה המתבצעים ע, האלמוג המאכסן אותן

מתרחש אובדן של אצות , לדוגמה עם עליה בטמפרטורת המים, בתנאי עקה .י האלמוג"הנעשית ע, הגירני

אירועי ". הלבנת אלמוגים"תופעה הנקראת , או של פיגמנט הכלורופיל הדרוש להן לביצוע פוטוסינטזה/ו

 .הלבנה נרחבים הביאו למוות נרחב של אלמוגים ולהידרדרות מצב שוניות האלמוגים בעולם כולו

כי אלמוגים מסוגלים לשרוד שינויים אקלימיים קיצוניים בסביבת , היפותזת ההלבנה האדפטיבית מציעה

אולם , י החלפת האצה השיתופית שלהם באצה ממקור חיצוני המתאימה יותר לתנאים החדשים"מחייתם ע

מחקרים הראו גם כי , בנוסף. עד כה הוראה כי רק מיני אלמוגים מעטים מסוגלים לבצע החלפה כזאת

 של אצות בו זמנית cladesהיכולת להחליף את האצה באחרת תלויה ביכולתו של האלמוג לאכסן מספר 

 רוכשות את האצות השיתופית שלהן ישירות L. crosslandiמושבות של האלמוג הרך . או בנפרד

אצות (ניסיונות הדבקה של אלמוג זה באצות הטרולוגיות . ממושבת האם במהלך התפתחות תאי הביצה

י הגברה "נוכחות אצות הטרולוגיות נבדקה בניסויים אלו ע. שבוצעו בעבר לא צלחו )לא הורי, ממקור זר

בשל אופייה התחרותי של שיטה זו היא אינה . PCR- הריבוזומלי של האצה בשיטת הDNA-של רצף ה

י פוליפ המכיל כמות גדולה של " הטרולוגי  עclade-יעילה במקרה של קליטת כמות קטנה של אצות מ

-4',6, (DAPI- סימון אצות הטרולוגיות ב. )אלו שנרכשו ממושבת האם( ההומולוגי clade-אצות מה

diamidino-2-phenylindole( אפשר להבחין באצות , סמן פלואורסצנטי הצובע את גרעין התא

הטרולוגיות לעומת האצות ההומולוגיות בחתכים היסטולוגיים של פוליפים ראשוניים שנחשפו לאצות 

בעבודה .  הינו סמן חיוני שאינו מפריע ליכולת התנועה והמיטוזה של האצהDAPI-נמצא ש.  הטרולוגיות

 Heteroxenia שמקורן באלמוג הרך clade C- הראה לראשונה רכישה של אצות מDAPI-זו השימוש ב

fuscescensי פוליפים ראשוניים של " עL. crosslandi . האצות נקלטו תחילה דרך שכבת האפידרמיס

שיטת הדבקה אשר למיטב ידיעתנו לא נצפתה בעבר בפוליפים ראשוניים של , החיצונית של האלמוג

כי נמצאה גם נוכחות של אצות הטרולוגיות מסומנות בשכבה הגסטרודרמיס , חשוב לציין.  אלמוגים רכים

לצד האצות ההומולוגיות של הפוליפ ממצא המצביע על יכולת קליטת אצות הטרולוגיות על ידי אלמוג עם 

תוצאות מחקר זה חושפות מידע חדש על מערכות הסימביוזה הורטיקליות אשר  .מערכת הורשה הורית

הבנת הקשר בין האלמוג הרך והאצה השיתופית שלו היא חיונית לצורך הגנה ושימור . הידע עליהן מועט

 .ועבודה זו מהווה צעד נוסף לקראת השגת מטרה זו, של מינים אלו
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DAPI-based live-staining meathod reveals uptake of heterologous 

zooxanthellae by a vertically transmitting soft coral 
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Many stony and soft corals form an obligatory mutualism with unicellular 

photosynthetic dinoflagellate algae (zooxanthellae) of the genus  Symbiodinium. 

Under stressful conditions, such as elevated water temperature, a loss of 

zooxanthellae and/or their photosynthetic pigments occurs, a phenomenon commonly 

known as coral bleaching.  Mass coral bleaching events have led to coral mortality 

and reef degradation worldwide. The “adaptive bleaching hypothesis” suggests that 

corals may survive climate change by exchanging their algal types. However, 

previous studies revealed that only a few coral species appear to be able to do so. The 

ability to change symbionts seems to be linked to whether a coral species can host 

multiple clades of zooxanthellae. Colonies of L. crosslandi acquire their 

zooxanthellae directly from their parent colonies during oogenesis. Previous attempts 

to challenge primary polyps of L. crosslandi with heterologous zooxanthellae, using 

PCR amplification of the algal ribosomal DNA to test for acquisition, were 

unsuccessful. Therefore it was concluded that this soft coral retains the same 

zooxanthellae genotype throughout its entire life span. The competitive nature of the 

PCR reaction may have led to the overlooking of low numbers of newly-acquired 

zooxanthellae DNA, due to their having been overshadowed by the already existing 

zooxanthellae.   DAPI staining was applied in the current study in order to distinguish 

between possible newly-acquired heterologous zooxanthellae from existing 

homologous ones. DAPI was found to be a vital stain and did not disrupt motility and 

mitosis of the stained algae. By using DAPI staining we demonstrated for the first 

time the acquisition of heterologous clade C zooxanthellae isolated from the soft coral 

Heteroxenia fuscescens by zooxanthellate primary polyps of L. crosslandi. The 

zooxanthellae were first acquired by the epidermal surface of the polyps' body wall in 

a mechanism that to the best of our knowledge has never been described for corals.  It 
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should be noted nonetheless, that some of these polyps acquired the heterologous 

symbionts to their internal gasterodermis as well.  

The results of this study shed light on vertical symbiotic systems that are relatively 

poorly known. Understanding the relationship between the soft coral host and its 

symbiotic algae is a key issue in the protection and conservation of coral reefs. The 

findings of the current study thus contribute a further step towards achieving this goal. 
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Regulated programmed cell death (PCD) processes have been documented in several 

phytoplankton species and are hypothesized to play a role in population dynamics. 

However, the mechanisms leading to the coordinated collapse of phytoplankton 

blooms are poorly understood. We showed that the collapse of the annual bloom of 

Peridinium gatunense, an abundant dinoflagellate in Lake Kinneret, Israel, is initiated 

by CO2 limitation followed by oxidative stress that triggers a PCD-like cascade.  We 

provide evidences that a protease excreted by senescing P. gatunense cells sensitizes 

younger cells to oxidative stress and may consequently trigger synchronized cell death 

of the population. Aging of the P. gatunense cultures was characterized by a 

remarkable rise in DNA fragmentation and enhanced sensitivity to H2O2. Exposure of 

logarithmic phase (young) cultures to conditioning media from stationary phase (old) 

cells sensitized them to H2O2 and led to premature massive cell death. We detected the 

induction of specific extracellular protease activity, leupeptin-sensitive, in aging 

cultures and in lake waters during the succession of the P. gatunense bloom. Partial 

purification of the conditioned media revealed that this protease activity is responsible 

for the higher susceptibility of young cells to oxidative stress. Inhibition of the 

protease activity lowered the sensitivity to oxidative stress, whereas application of 

papain to logarithmic phase P. gatunense cultures mimicked the effect of the spent 

media and enhanced cell death. We propose a novel mechanistic framework by which 

a population of unicellular phytoplankton orchestrates a coordinated response to stress, 

thereby determine the fate of its individuals. 
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A simple box model of the Gulf of Eilat (Aqaba, northern Red Sea) was used in order 

to study the effects of large scale processes in the Gulf and Red Sea (e.g. changes in 

thermohaline circulation or heat input from the Red Sea) as well as the influence of 

human activities (e.g. tourism, urbanization and mariculture) on the nutrient budget of 

the Gulf. The model employs available data from the literature together with General 

Circulation Model output data for monthly average temperature and salinity in the 

upper 200 m of the northern Red Sea, and monthly average meteorological data from 

the northern Gulf of Eilat for heat flux and evaporation calculations. The model was 

shown to be most sensitive to changes in the thermohaline flux of Red Sea water 

through the Tiran Strait. Simulations of temperature and salinity best agreed with 

measurements when an annually varying thermohaline flux (0.045 Sv in January and 

0.005 Sv in July) with decoupling of the thermohaline flow from the intermediate 

boxes during the summer (April – October) was employed. Additionally, periodic 

decrease of heat input from the Red Sea associated with regional weather patterns 

caused prolonged vertical mixing periods during the winters and shortening the 

residence time of phosphate in the Gulf. Hence, warming of Red Sea water would 

result in shorter periods of vertical mixing in the Gulf during the winter and 

accumulation of phosphate in the deep reservoir. The increase in deep reservoir 

phosphate can also be caused by an increase in the export flux of particulate organic 

matter to the deep reservoir. Hence, even a small increase in net primary production 

perhaps resulting from external nutrient input to the Gulf will result in nutrient 

accumulation in the deep reservoir. According to our model a return to pre- 

perturbation levels of phosphate in the Gulf would take on the order of 10
2
 years. 
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Certain filamentous cyanobacteria, including Aphanizomenon ovalisporum are 

potentially toxic due to the formation of the hepatotoxin cylindrospermopsin. Earlier 

we have identified a gene cluster in A. ovalisporum likely involved in 

cylindrospermopsin biosynthesis, including amidinotransferase (aoaA) and 

polyketide-synthase (aoaC), transcribed on the reverse strands. Analysis of the 

genomic region between aoaA and aoaC identified two transcription start points for 

each of them, differentially expressed under nitrogen and light stress conditions. The 

transcript abundances of these genes as well as the cylindrospermopsin level were 

affected by the nitrogen availability and the light intensity. Gel shift assays and DNA 

affinity columns isolated a protein which specifically binds to a 150bp DNA fragment 

from the region between aoaA and aoaC and MS/MS analyses identified it as a 

homologous of the transition state factor AbrB. In Bacillus, AbrB is involved in the 

regulation of over 100 different genes but the factors determining its specificity are 

unknown. Comparison of the native AbrB in A. ovalisporum with that obtained after 

over expression of abrB from A. ovalisporum in E. coli recognized specific post 

translational modification in the former. This includes N-acetylation and methylation.  

We raise the possibility that these modifications play a role in the determination of its 

binding specificity.  
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 Microcystins constitute a serious threat to the quality of drinking water worldwide. 

These protein phosphatase inhibitors are formed by various cyanobacterial species, 

including Microcystis sp. Microcystins are produced by a complex microcystin 

synthetase, composed of peptide synthetases and polyketide synthases, encoded by the 

mcyA-J gene cluster. Recent phylogenetic analysis suggested that the microcystin 

synthetase predated the metazoan lineage, thus dismissing the possibility that 

microcystins emerged as a means of defense against grazing, and their original biological 

role is not clear. We show that lysis of Microcystis cells, either mechanically or due to 

various stress conditions, induced massive accumulation of McyB and enhanced the 

production of microcystins in the remaining Microcystis cells. A rise in McyB content 

was also observed following exposure to microcystin or the protease inhibitors 

micropeptin and microginin, also produced by Microcystis. The extent of the stimulation 

by cell extract was strongly affected by the age of the treated Microcystis culture. Older 

cultures, or those recently diluted from stock cultures, hardly responded to the 

components in the cell extract. We propose that lysis of a fraction of the Microcystis 

population is sensed by the rest of the cells due to the release of non-ribosomal peptides. 

The remaining cells respond by raising their ability to produce microcystins thereby 

enhancing their fitness in their ecological niche, due to their toxicity.  
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The colonial ascidian Botryllus schlosseri manifests a unique allorecognition system 

that is controlled by a single histocompatibility haplotype, the Fu/HC locus. When 

two allogeneic incompatible colonies come into direct contact, they develop 

inflammatory-like rejection lesions, called points of rejection (POR). Although it is 

known that the process is of immune nature, its effector mechanism is yet to be 

clarified. While screening for differentially expressed genes during POR formation, 

we developed and analyzed a cDNA library of expressed sequence tags (ESTs) with 

1693 unique ESTs that were clustered and assembled into 217 contigs and 1476 

singlets. About 52% of these ESTs showed high similarity (E value ≤ 0.01) to known 

database sequences, of which 123 were identified as immune-relevant genes encoding 

for stress proteins, pattern recognition receptors and complement proteins, proteases 

and protease inhibitors, cell adhesion and coagulation proteins, cytokine related 

proteins, programmed cell death and proteasome-associated proteins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 schlosseri colonies during rejection: (A) 

general picture am. ampulla z. zooid and 

(B) enlarged picture of the marked area. 

por. point of rejection. ia. Interacting 

ampulla. Scale bar indicates 50 mm.  



This first EST wide-screening analysis of the Botryllus allorecognition effector arm 

reveals a complex innate immune system, hallmarked by a whole genome response to 

allorecognition challenge. In order to follow the expression patterns during the 

different rejection steps we will use the microarray technology. 
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The eastern Mediterranean Sea is one of the most oligotrophic regions on earth in 

terms of nutrient concentrations and primary productivity. Nutrient budgets and recent 

isotopic data suggest that nitrogen fixation may be an important process in the 

oligotrophic Mediterranean – supplying up to 90% of nitrogen into the eastern-basin. 

Surprisingly, no data is published characterizing the organisms responsible or the 

rates of biological nitrogen-fixation that occur in the eastern Mediterranean Sea. In 

this preliminary work, we began to identify the organisms responsible for nitrogen-

fixation (diazotrophs) in the eastern Mediterranean. We compared DNA and RNA-

derived clones from Eastern Mediterranean Sea and present data describing the 

molecular diversity of nifH genes. Phylogenetic analyses of the nifH genes, studied by 

PCR and reverse transcriptase PCR (RT-PCR), showed differential patterns in the 

identity of organisms with the genetic potential for nitrogen-fixation (DNA) versus 

those that were actively expressing nifH genes (RNA). The high diversity of nifH 

genes found is extensive and includes members from three different nifH clusters (I, II 

and III). In addition we were identified free living and endosymbiotic cyanobacterial 

diazotrophs by direct immunolocalization of nitrogenase antibodies on natural 

populations and by epifluorescent microscopy. Complementary measurements of 

nitrogen fixation rates using acetylene reduction and 
15

N-uptake showed temporal and 

spatial variations in activity in stations east of Herzelia and Haifa. Our findings 

provide an initial framework for better understanding the contribution of nitrogen 

fixation to the oligotrophic environment of the eastern Mediterranean Sea. 
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It is of great theoretical interest and applied importance to assess the structural change 

of the aquatic community or assemblage as a whole.  Size spectrum, a tool allowing 

such assessment, most often describes the size distribution of organisms, irrespective 

of their taxonomy. The size-frequency distribution of taxonomic units in an 

assemblage is applied more and more often as another special case of size spectrum, 

and is called here traditional taxonomic size spectrum (TTSS). The Lake Kinneret 

(Israel) phytoplankton database was used to compare two periods of four years each, 

one typical (1982-1985) and another one (1996-1999) of an extremely abnormal, 

perturbed community state (Fig. 1).  
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Figure 1.  Depth-integrated monthly-mean total phytoplankton biomass in Lake 

Kinneret during two representative 4-year periods: 1982-1985 (filled circles), 

representing a stable period in the lake’s ecology, and 1996-1999 (open diamonds), 

representing the less stable years since 1994. Note that nearly all biomass peaks 

occurred in April-May and were due to blooms of Peridinium gatunense; the lack of 



such a peak is notable in 1996 and 1997; 1997 had an early (February) biomass peak 

due to a bloom of Aulacoseira.  [after (Kamenir et al. 2006)]. 

 

All eight annual TTSS curves had a similar pattern (Fig.2).  

a   

0

5

10

15

20

-1 0 1 2 3 4 5 6

log V, m
3

A
n

n
u

a
l 
O

T
U

 n
u

m
b

e
r 

p
e

r 
s
iz

e
 c

la
s
s

TTSS82

TTSS83

TTSS84

TTSS85

b 

0

5

10

15

20

-1 0 1 2 3 4 5 6

log V, m
3

A
n

n
u

a
l 
O

T
U

 n
u

m
b

e
r 

p
e

r 
s
iz

e
 c

la
s
s

TTSS96

TTSS97

TTSS98

TTSS99

 

Figure 2.  Annual taxonomic size spectrum (TTSS) for representative years of 

stability, 1982-1985 (a) and instability, 1996-1999 (b).  Each TTSS was created as the 

frequency distribution (histogram) of the cumulative number of OTUs registered 

during one year to size classes, according to the typical cell volume estimate (V, μm
3
) 

of each OTU. OTU - operational taxonomic unit (Sneath and Sokal 1973) [after 

(Kamenir 2005; Kamenir et al. 2006)].  

 

Hierarchical cluster analysis was used to quantify the similarity between TTSS 

histograms. The results of cluster analysis are presented as a dendrogram (Fig. 3), 

where Pearson correlation (r) is applied as the proximity measurements. 

 

Figure 3. The hierarchical cluster analysis dendrogram showing similarity between 

size spectra considered as numerical vectors. The Pearson correlation coefficient (r) 

was applied as the similarity measure; r > 0.8 even for pairs divided by 15 years and 

more. The distances are calculated by SPSS program, using average linkage between 

groups [after (Kamenir et al. 2006)]. 

 



Two separate subclusters are seen for the stable period (1982-1985) and for the 

extreme period (1996-1999).  Year 1982 is the most unusual within the first 

subcluster.  The second subcluster is split into two pairs consisting of years 1996-

1997 and 1998-1999 (Fig. 2b). This distinction corresponds to the pronounced change 

of taxonomic composition in 1998. 

For the stable period (1982-1985), the similarity measures (Pearson r) between TTSS 

of any pair of years were close to the 'ideal' value of 1, ranging from 0.927-0.985. For 

the extremely abnormal period (1996-1999), they had a wider range (0.896-0.980), 

where the lowest estimates correspond to explicit distortions of the TTSS pattern. 

This Pearson r similarity measure was illustrated with the help of scatter diagrams 

(Fig. 4). 
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Figure 4. Linear regression used to illustrate the similarity measure (the Pearson r) of 

the TTSS shapes for pairs of years. The number of OTUs occurring in each size class 

in 1983 is plotted on the X-axis against the number of OTUs in the same size class for 

other years (Y-axis); (a) high (1983 vs. 1984) and (b) low (1983 vs. 1997) similarity 

pairs [after (Kamenir 2005; Kamenir et al. 2006)]. 

 

So the similarity comparison of TTSS histograms reveals persistent ecosystem 

characteristics, also giving information on strong perturbations. The application of a 

specific form of size frequency distribution of taxonomic units, called here the 

traditional taxonomic size spectrum (TTSS), reveals some perennial, persistent 

patterns of the Lake Kinneret phytoplankton structure. Typical TTSS patterns were 

evident and safeguarded even during annual cycles, when many principal 

environmental characteristics deviated from their typical estimates and patterns. At 

the same time, the TTSS reveals features that show up during perturbed years. The 



working hypothesis, that repeating dynamics patterns are produced by communities 

that safeguard some similar aspects of structure, was supported by quantitative 

statistical estimators. Pronounced changes in the phytoplankton dynamics pattern are 

coupled with changes in the fine structure of taxonomic size spectra. At the same 

time, the general pattern of TTSS is safeguarded even during strong perturbation 

periods so successfully that quantitative methods are necessary to estimate 

perturbation impact. Using modern histogram similarity techniques, TTSS can 

produce means of quantitative analysis of integral natural community structural 

variability. Such means are acutely needed by environmental management, 

monitoring, and theoretical ecology. The phenomenon described here is based on data 

from a single lake. Nevertheless, it could be valuable as representing a very general 

and important situation of aquatic assemblage maintenance under conditions of 

evident ecosystem destabilization. 
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Archaea have long been thought to be limited to extreme environments; 

however, studies performed in the past few years have shown that the Archaea are far 

more widespread. The open sea is among the new environments in which Archaea are 

found, and they have been detected in nearly all water bodies tested till today. Despite 

the non-extreme nature of most of the oceans and seas examined, all possess at least 

one trait which makes them a potentially harsh environment. For example, the deep 

pelagic areas of the oceans have temperatures between 2°C – 4°C, and the Black Sea 

is mostly anoxic.  

The Gulf of Aqaba (Eilat) is a unique ocean environment with a constant feed 

of deep water which is kept all year round at a warm temperature of over 21°C.  

During two surveys held in February and March 2007 we searched for 

Archaea in the water column of "station A" up to a depth of 735 m. CARD FISH 

analysis showed Archaea to be present throughout the water column both in the still 

stratified waters in February as well as in the completely mixed column in March. Use 

of specific probes for Euryarchaeota and Crenarchaeota to further analyze the 

archaeal communities in the gulf enabled us to detect both groups of microorganisms. 

Specific PCR primers for general Archaea, Crenarchaeota, Euryarchaeota and 

Korarchaeota were used to analyze water samples from 12 different depths in March. 

A PCR product was obtained from all depths using the general archaeal primers and 

the Crenarchaeota-specific primers. No product was found using the Euryarchaeota- 

specific primers. A most surprising result was a PCR product obtained from two 

depths using Korarchaeota-specific primers. The Korarchaeota form a phylogenetic 

group that consists of hyperthermophiles, known mainly from environmental 

sequences.  Only very recently a first isolate has been obtained in culture. 

Additional experiments were performed to evaluate the change in total 

numbers of Bacteria and Archaea in relation to proximity to an active reef. Both 

bacterial and archaeal cell counts increased from a background level, 15 m distant 

from the reef, to a maximum at a distance of 2 m from the reef. This was followed by 

a sharp drop in numbers on the reef itself, probably due to predation.  

 

 

 

 


