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 תקצירים
 לפי סדר אלף בית של שם המשפחה  של המחבר הראשון

 

 

 

 מיני של הבוטריל הפרחוני-מסלולי העברת אותות במחזור החיים האל

 
 3חיים אברהם , 2ברוך ' רינקביץ, 1אלפסי גלעד 

 Gilada@ocean.org.ilחיפה , אוניברסיטת חיפה/ המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה .1
 Buki@ocean.org.ilחיפה , חקר ימים ואגמים לישראל, מי לאוקיאנוגרפיההמכון הלאו .2

 ahaim@research.haifa.ac.ilחיפה , אוניברסיטת חיפה .3

 
תהליך האונטוגנזה מתאר את התפתחות האורגניזם מתהליך ההפריה ועד לבגרותו ומאפשר 

י "מבוקר ומווסת עתהליך זה . להתחקות אחר ההסטוריה ההתפתחותית של בעלי חיים הרב תאיים

. מספר מסלולי העברת אותות השמורים אבולוציונית

הינו אצטלן מושבתי הנמנה על מערכת המיתרנים ותת ( Boryllus schloserri)הבוטריל הפרחוני 

יחידות בודדות ועד כמה מאות יחידות ' מושבת הבוטריל מורכבת ממס. הזנב-מערכת מיתרני

, מערכת דם, כל זואיד הינו יחידה עצמאית המכילה לב. אידיםמודולריות זהות גנטית הנקראות זו

הזואידים מחוברים זה לזה במערכת דם מרחבית המזרימה דם . מוחון ומערכת נשימה, מערכת עיכול

. מיני-המושבות הינן הרמפרודיטיות ובעלות מחזור חיים מיני ואל. מזואיד לזואיד בכל חלקי המושבה

כל ( (20°Cחים ניצנים משני צידי הזואיד ובמהלך תקופה של כשבוע מיני מתפת-במחזור החיים האל

. י שרשרת אירועים אפופטוטים"ניצן מתבגר והופך לזואיד בעוד הזואידים הקודמים נספגים ע

ברמת , השמורים אבולוציונית במבנה ßTGF-ו WNT ,MAPK: שלושה מסלולי העברת אותות

-מעקב אחר התפתחות הזואיד במחזור החיים האלנבחרו כמודל ל, התקשורת ובהעברת הסיגנלים

 -ו ß-Catenin ,P-MEK)מכל מסלול נבחרו גנים בעלי תפקיד משמעותי במסלול . מיני של הבוטריל

SMAD2/SMAD158 מיני של -וביטוי הגנים נבדק בשלבים השונים של מחזור החיים האל( בהתאמה

בנוסף נעשה שימוש במעכבים . טוכימיההיס-הבוטריל באמצעות נוגדנים ספצפיים בשיטת האימונו

. מיני-ייחודיים כנגד כל אחד מהמסלולים על מנת לבדוק את ההשפעות על מחזור החיים האל

. קיימים ופעילים במושבת הבוטריל הפרחוני( ßTGF-ו WNT ,MAPK)נמצא כי שלושת המסלולים 

מיני של -חזור החיים האלעוד נמצא כי למסלולים אלה ביטוי ברקמות שונות ובשלבים השונים במ

השימוש במעכבים הראה פגיעה באורך החיים של המושבה ובחלק מהמעכבים אף עצירה . הבוטריל

. מיני של הבוטריל-של מחזור החיים האל

במהלך שבוע שלם עובר הבוטריל הפרחוני תהליכים הזהים באופיים לתהליכים אותם  –מסקנות 

 .ות העוברית ועד לבגרותעובר כל בעל חיים רב תאי משלב ההתפתח
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 ניצול משאבים ימיים בתרבות הנאטופית

 
 1,2ועירית זוהר  1בר יוסף מאיר דניאלה 

1
אוניברסיטת חיפה , ש ליאון רקנאטי"המכון ללימודי ים ע

2
אוניברסיטת תל אביב , המחלקה לזואולוגיה

zoharir@post.tau.ac.il ; baryosef@research.haifa.ac.il 

 

לקטים אלה -ציידים, שנה לפני זמננו 11,500 -ל 14,500התרבות הנאטופית התקיימה בלבאנט בין 

 .מייצגים את האוכלוסיה הפליאוליתית של סוף תקופת הפליסטוקן המתאפיינת בשינויים אקלימיים

נוכח . שינויים אלה השפיעו הן על כלכלת האדם והן על המבנה החברתי של האוכלוסיות האטופיות

השינויים אלה נאלצו האוכלוסיות להרחיב את מגוון מקורות מזון למחייתה לעומת המקורות עליהם 

 כלי אבן ועצמות דגים, כלי עצם, המידע שבידינו מסתמך על קונכיות . התבססו בתקופות קודמות

. ובמיוחד כאלה שנתגלו במישור החוף ובעמק החולה, שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות ברחבי הארץ

ממצאים אלה עולה שהנאטופים עסקו בליקוט מזון מן הצומח וצמחים ששימשו לייצור מקלעות 

בד בבד הם ליקטו קונכיות מן הים למטרות . בצייד של בעלי חיים יבשתיים מגוונים ובדייג, וחבלים

ממצאים . ועיטרו בהם את הנקברים, סחרו בהם על פני מרחקים גדולים, ישוט ולצרכים סימבולייםק

מחפירות ארכיאולוגיות מראים שצריכת דגים נפוצה בתקופה זו וכוללת דגי ים ממים רדודים ודגי מים 

שהיה קיימת אפשרות . בחכות ובצלצלים, שיטות הדייג היו מגוונות וכללו שימוש ברשתות. מתוקים

 .אולם זו מחייבת מחקר נוסף , גם ניצול של רכיכות למאכל

 

 

 האפוס שלא נגמר " -דקר"תעלומת הצוללת 

 
 *יועץ סביבתי –גתי אשר 

" דקר"הים בנושא -שימש יועץ מדעי לחיל,  החשמל' ימית בחב-מנהלה לשעבר של המעבדה הביולוגית*
 asher_gitay@walla.co.il  30875, 74מושב מגדים 

 

.  'מ 2900-בעומק מים של כ, התפרסמה הודעה רשמית על גילוי הצוללת מדרום לכרתים 28.5.99-ב

"  דקר"ב מתעדת את סיפורה של "המצגת המצ. גשר הפיקוד הועלה ממעמקי הים והורד בנמל חיפה

מאחר ( 'מ 80-מתחת ל)צאת במים רדודים האצות שצמחו על הגשר מוכיחות שהצוללת נמ, אולם

בקלטת שהופצה ,  יתר על כן!  ובעומקים גדולים יותר אין חדירה של אור המאפשרת התפתחות אצות

( ממוצא נילוטי)ניתן לראות חול לבן , הים למשפחות השכולות ושקטעים ממנה  יוצגו בכנס-י חיל"ע

הזואולוגים הצופים בקלטת .  המצלמה המרחף מעל קרקעית הים כתוצאה מהמדחף שעליו נישאה

. יוכלו ודאי לזהות את היצורים שאותם ניתן לראות  כאשר צוללים מעל שוניות

 

mailto:zoharir@post.tau.ac.il
mailto:baryosef@research.haifa.ac.il
mailto:asher_gitay@walla.co.il
mailto:asher_gitay@walla.co.il
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בתאריך בו ( קיר-מפרץ אבו)מכאן שההודעה המצרית על הטלת פצצות עומק בסמוך לאלכסנדרטה 

הצוללת  יש  את הפיברוקים על כשל טכני שגרם לטביעת. נותק הקשר עם הצוללת אינה מפוברקת

צילום  של סונר פורסם .  י טורפדו אקוסטי שריסק את אחוריה"הוטבעה ע" דקר. "לחפש במקום אחר

י חברת "ע( בגבול המים הטריטוריאלים  של מצרים)סעיד -והיא אותרה מול פורט" ידיעות אחרונות"ב

 .הים לשעבר-שבבעלותם של קציני חיל"  אוקיאניה"

גם אם מפקדיה פעלו  -את  הכבוד הראוי ללוחמי  הצוללת  ןתתיהגיע הזמן שמדינת ישראל 

 .ותביא את גופותיהם לקבר ישראל -על דעת עצמם 

  
: מקורות

(. שמור)ח מלא "דו -י דקר "מחקר מצוף אח. 1983, יואב עיתם

. נון-חיפה בכנס לזכרו של יוחאי בן' תקציר הרצאה באונ  . 1999, אשר גתי

"         "     "     "         "    "     "       "     "     ,     2002, אשר גתי

". הארץ"כתבה ב 22.5.02, דוד רטנר

 

 

לשם הערכת סיכונים לפגיעה באיכות המים של  MTBE -פיתוח מודל הדמיה ל

 הכנרת

 
ערן פרידלר  ,דינרמן אפרת

,  efratdin@tx.technion.ac.il. החיפ, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
eranf@tx.technion.ac.il 

 

MTBE (Methyl tert Butyl Ether )הינו תוסף דלק שהחליף את העופרת עקב היותה מזהם מסוכן .

ריח )עובדה בעייתית בגלל היבטים אסטטיים , מצטבר במקורות מים MTBE-עם השנים התגלה ש

מחקרים מצביעים על קשר בין פעילות כלי שייט (. הוא מסווג כמסרטן פוטנציאלי)ובריאותיים ( וטעם

ומציינים מנועי שתי פעימות כתורמים המשמעותיים , במים MTBE-ממונעים באגמים לבין ריכוז ה

עולים בתקופת השיט ויורדים בחורף וכן שהריכוזים בקרבת  MTBE-העוד מדווח שריכוזי . ביותר

לדייג , שימושי המשמש לנופש-אגם רב, הכינרת. גבוהים יותר מאשר בלב האגמים, במעגנות, החוף

קיימת חשיבות לנתח השפעות אפשריות של  כלי השיט באגם על איכות , לכן. וכמקור למי שתייה

מהם בעלי מנוע  20%-כש, (סירות ואופנועי ים) 1150-יום הוא כמספר כלי השייט בכינרת כ. המים

.  שתי פעימות

בכנרת ככלי לבחינת תרחישי ניהול עתידיים  MTBEמטרת המחקר היא פיתוח מודל הדמיה לחיזוי 

אופיינה וכומתה , MTBE-אופיינו וכומתו מקורות ה, על מנת להשיג מטרה זו. באגם ובאגן ההיקוות

.  באגם MTBE -ונבנה מודל הדמיה לחיזוי ריכוזי ה פעילות כלי השייט

mailto:efratdin@tx.technion.ac.il
mailto:efratdin@tx.technion.ac.il
mailto:efratdin@tx.technion.ac.il
mailto:eranf@tx.technion.ac.il
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ריכוזי . במעגנות לאורך החוף ובנחלים העיקריים הזורמים לכנרת, בוצע דיגום במשך שנתיים באגם

עם זאת במעגנות ריכוז . שנמדדו היו בדרך כלל נמוכים מהריכוזים המכסימליים המומלצים MTBE-ה

-נמצא שריכוזי ה, בניגוד לאגמים אחרים. פעילות חורג מהסף המומלץ כמעט בכל יום MTBE-ה

MTBE זאת כתוצאה ממשטר הרוחות הגורם לנידוף גבוה . בכנרת גבוהים יותר בחורף מאשר בקיץ

כנראה כתוצאה מפעולות , בנחלים לעומת שנים קודמות MTBE-נצפתה ירידה בריכוזי ה. יותר בקיץ

. מניעה באגן ההיקוות

הערכת כמות והתפלגות עונתית של , ות מספר כלי השיט באגםבוצע סקר כלי שיט לשם כימ

בסקר נמצא שחודשי . הערכת מספר שעות פעילות ביום והערכת צריכת הדלק השעתית, פעילותם

עיקר הפעילות , ימים בשנה בממוצע 23-סירה פעילה כ, ספטמבר-הפעילות העיקריים הם מאי

וצריכת הדלק , שעות בממוצע 4.5-הוא כ משך הפעילות היומית, מתרחשת בסופי שבוע ובחגים

 .שעה/'ל 16הממוצעת לסירה היא 

המודל מתייחס לספיקות מים הנכנסות והיוצאות . בהמשך פותח מודל הדמיה דינאמי חד מימדי

פירוק ושאיבת , למעבר מים בין השכבות בזמן השיכוב ולאיבודים עקב נידוף, לשיכוב התרמי, מהאגם

האחת בחנה השפעות של שינוי (: תרחישים 23כ "סה)י קבוצות תרחישים המודל בחן שת. מי שתייה

המודל . והשנייה הגדלת תרומות מאגן ההיקוות, בסוגי המנועים ובאופי פעילותם, בכמות כלי השיט

במידה ואופי פעילות כלי השייט , לכן. הראה שכלי השייט גורמים שינויי ריכוז קיצוניים ברזולוציה יומית

המרת כל כלי השיט . יתכן שתהיה בעיית איכות מים לא רק מקומית אלא מתמשכתבאגם ישתנה 

קיים יחס ישר בין עליה במספר כלי השיט לבין . למנועי ארבע פעימות הראתה ירידה בריכוזי השיא

ממצאי המחקר מצביעים . וכן בין עליה בתרומת אגן ההיקוות לבין ריכוזו באגם, באגם MTBE-ריכוז ה

אולם עלולים להיות ימים בהם , באגם אינו מהווה בעיה MTBE-כחי ריכוזו הממוצע של הכי במצב הנו

 .הריכוז הנקודתי שלו בעייתי

 

 

 דינמיקה של אוכלוסיות צדפות על גבי מתקנים מלאכותיים בים סוף

 
 יהודה בניהו ,וייס מיכל

, weismichal@gmail.com, 69978תל אביב , אוניברסיטת תל אביב, המחלקה לזואולוגיה
YehudaB@tauex.tau.ac.il. 

 

-שמהווה סביבת חיים סאב, מחקר זה מתמקד בצדפות ישיבות על גבי מצע קשה במפרץ אילת

ת בשונית הטבעית באילת ובדק את דגמי המחקר בחן אלו צדפות קיימו. טרופית עם שוניות אלמוגים

. א"המצויים בסמוך למזח הצפוני של אתר קצא, ג מתקנים מלאכותיים"גיוס הצדפות והתיישבותן ע

מטרת המחקר היא לבחון שינויים אפשריים במפרץ אילת מבחינת אכלוס מצע קשה עקב עלייה 

כמו , ות אנתרופוגניות אחרותבעקבות החקלאות הימית המתפתחת ועק, בכמות הנוטריינטים במפרץ

שאלותינו הן האם צפוי . י מתכות כבדות ועוד"זיהום ע, שקיעת אבק פוספטים מהנמל, הזרמת ביוב

mailto:weismichal@gmail.com
mailto:weismichal@gmail.com
mailto:YehudaB@tauex.tau.ac.il
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איזה הבדל נמצא בין מאפייני החברה צמודת , שינוי בהרכב ובשפע המינים עקב הפגיעה בפאונה

ג מתקנים מלאכותיים "ע לעומת החברה, המתפתחת על גבי מתקנים מלאכותיים צמודי מצע, המצע

במחקר נבחן את שלבי הסוקצסיה המתפתחים על גבי מתקן מרגע הכנסתו למים ועד לטווח . צפים

והאם הם תואמים לשלבי , בדגש על האורגניזמים המסננים וצדפות בפרט, זמנים של שלוש שנים

. טרופית-הסוקצסיה הידועים למדע המתרחשים בשונית סאב

ג המתקנים המלאכותיים של הפרויקט האיטלקי "ן הנחת אריחי קרמיקה עהשיטות בהן השתמשנו ה

(AMS )המונחים על גבי , הוכנסו ארבעה מתקנים קבועים 2004באוגוסט . א"שבאתר קצא

המתקנים . מטר 12בעומק של , כשלכל אחד מהם חובר מתקן צף, מטר 20בעומק של , הקרקעית

על גבי המתקנים . הקיימת באזור, ית הטבעיתהונחו על גבי הקרקע החולית במרכזה של השונ

האריחים הונחו אנכית ואופקית במתקן קרקעי ובמתקן צף . מ"ס 20x20הוצמדו אריחי קרמיקה בגודל 

הממוקמים  AMSצמודי קרקע לבין  AMSונבדקו ההבדלים בהתיישבות משפחות הצדפות בין 

האריחים הוצאו . ת אנכי בכל מתקןבעמודת המים והבדלים בין התפתחות החי על מצע אופקי לעומ

לאחר תקופת החורף  –פעמיים )מסומנות לאחר תקופות זמן של חצי שנה  zip lockמהמים בשקיות 

כשצד הפונה , כל אריח נבדק בשני צדדיו. שנתיים ושלוש שנים, שנה וחצי, שנה, (ולאחר תקופת הקיץ

והצד הפונה ( back)רא צד אחורי יק, הנמצא במרווח של כעשרה סנטימטרים ממנו, כלפי המתקן

, כיסוי חי %ויקבע לגביו , תחת בינקולר, הבדיקה נערכה במעבדה(. front)כלפי חוץ יקרא צד קדמי 

נבדקה כמות הביומסה , כמו כן. כיסוי צדפות ואלו משפחות של צדפות מצויים על כל אריח ומספרם %

 24למשך  60°c-יובשו בתנור ב, ביסודיותפני כל אריח גורדו . של כל אריח( back)במפנה המוגן 

חישוב כמות חומר אורגני . שעות ונשקלו שוב 6למשך  450°c-נשרפו ב, לאחר מכן. שעות ונשקלו

(. לאחר ייבוש)ממשקל חומר יבש ( לאחר שריפה)נעשתה על ידי הפחתת משקל חומר אנאורגני 

-ומשפחות הצדפות המצויות ב נערכו חתכים בשונית הטבעית לצורך השוואה של  כמות, במקביל

AMS .נערכו באתר המחקר , מטרים 18-20מטר בעומקים של  50שנמתחו לאורך של , החתכים

, ובעוד שני אתרים הדומים מבחינה טופוגרפית לשונית זו הסמוכה למתקנים AMS-א בסמוך ל"קצא

. ואתר המעבדה הימית, התחום בין הנמל לריף הדולפינים, אתר המימשה

נצפה אחוז כיסוי חי גבוה של הקבוצות , AMS-התפתחות חברת הצימדה על גבי אריחי המבחינת 

כשבמתקנים הצפים האחוזים היו גבוהים , טחביים ותולעים גירניות-חי, ספוגים, הטקסונומיות אצות

כאשר מהדיגום שנערך לאחר , כמו כן נצפו כמויות ביומסה גבוהות. משמעותית מאשר בקרקעיים

ומעלה לצדפות באחוזי הכיסוי על גבי פניהם המוגנים של  50%צפתה שליטה של שנה ואילך נ

אף לאחר שלוש שנים של , רכים וקשים כאחד, מבחינת התיישבות אלמוגים. האריחים ובביומסה

שוניות מלאכותיות מספקות . נצפתה התיישבות מועטה ביותר ואף זניחה, המצאות האריחים במים

לת ושאינם קיימים בשונית הטבעית הסמוכה ובכך להעלות את ההטרוגניות בתי גידול שזמינותם מוגב

על מבנים Perkol-Finkel (2007 )במחקרה של . המבנית בסביבה ובהמשך את עושר המינים

נמצא גיוס גבוה יותר של צדפות לשוניות מלאכותיות מאשר לשוניות , מלאכותיים במפרץ אילת

 ,Angel)ג מתקן מלאכותי עם הכנסתו למים "שבותן המהירה עצוינה התיי, כמו כן. טבעיות שבמפרץ
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מחקרים אלו ועוד תומכים בתוצאות מחקר זה בהיבט של היסט דפוס ההתיישבות על גבי (. 2002

טרופית זו מהתיישבות עשירה באלמוגים כעבור טווח זמן של שנה -שוניות מלאכותיות בסביבה סאב

נשער כי היסט זה מתרחש עקב . ובינם הצדפות, מסננים ויותר להתיישבות מסיבית של אורגניזמים

שינוי במערכת האקולוגית הקיימת במפרץ אילת מבחינת העשרת מי המפרץ בנוטריינטים ולכן נגרם 

 .שגשוג של חסרי חוליות מסננים וצדפות בפרט

 

 

 בחינת המחזור היממי ברעיית אצות על ידי דגי שונית האלמוגים

 
 2ןואמציה גני 1חייט רות 

. ש ה"והמעבדה לביולוגיה ימית ע. האוניברסיטה העברית בירושלים, סיסטמטיקה ואקולוגיה, המחלקה לאבולוציה
.המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, שטייניץ  

POB 88103אילת 469   

ruth.khait@huji.mail.ac.il  
1 

  amatzia@vms.huji.ac.il 2
 

 

מטרת עבודתנו היא לבחון מחדש את האופן בו מקובל להסביר את דפוס האכילה היממי של דגים 

קבוצת הדגים ההרביבורים הינה קבוצה של דגים . הרביבורים ולהציע הסבר אלטרנטיבי לתופעה 

שבדומה , קבוצות דגים הרביבורים שונות בשונית באילת הראותצפיותינו על ארבע .  פעילי יום

הדגים ההרביבורים באזורנו מראים דפוס רעייה יממי ,  לקבוצות דגים נוספות המשתייכות לגילדה זו

קבוע המורכב מקצב אכילה איטי בשעות הבוקר והגעה הדרגתית לקצב אכילה מרבי בשעות 

גידול אוליגוטרופי בו המזון מהווה משאב מגביל עליו וזאת למרות שאזורנו הינו בית . הצהריים

מקובל להניח שהדגים מחכים להצטברות של תוצרי פוטוסינתזה באצות בשעות .  הפרטים מתחרים

.  הצהריים וזו הסיבה לרמות האכילה הנמוכות בשעות הבוקר

. השונית באילת -את דפוס האכילה היממי של הדגים חקרנו באמצעות תצפיות בבית גידולם הטבעי  

תוך מעקב ( Zebrasoma xanthurum)תחילה אפיינו את דפוס האכילה היממי של הנתחן הסגול 

. אחרי פרטים שונים בשעות שונות ביממה וספירת מספר הנגיסות בסובסטראט אשר כל פרט ביצע

ואשר  לאחר מכן ביצענו ניסויי העדפה בהם הצענו לדגים אצות אשר גדלו תחת משטרי תאורה שונים

והעדפת הדגים , התנהגות הדגים בניסויי ההעדפה הוקלטה. נחשפו לרמות שונות של לחץ רעייה

.   נקבעה על פי כמות הנגיסות באצות מכל טיפול

, הנתחן הסגול אוכל מעט יחסית בשעות הבוקר, תוצאות הניסויים הראו שלמרות המתועד בספרות

י ההעדפה הראו שלמשטרי התאורה השונים לא תוצאות ניסוי. בדומה לדגים הרביבורים אחרים

לעומת זאת נראה שללחץ הרעייה . הייתה השפעה על קצב האכילה של הדגים בשעות היום השונות

ואצות אלו , אליו נחשפו האצות לפני הניסוי הייתה השפעה חזקה מאוד על קצב האכילה של הדגים

.   אף הצליחו להפוך את דפוס הרעייה היממי של הדגים

mailto:1ruth.khait@huji.mail.ac.il
mailto:amatzia@vms.huji.ac.il
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.  דפוס האכילה היממי של הדגים ההרביבורים הינו פלסטי ואינו טבוע בגנום. א: מצאי הניסוי נובע שמ

אך אינו תלוי ברמת הפעילות הפוטוסינתטית , הגורם המניע את דפוס האכילה היממי תלוי באצות. ב

פיו דפוס ממצאים אלו תומכים בהסבר האלטרנטיבי אותו אנו מציעים על .  שלהן כפי שמקובל להניח

י אינטרקציות של הדגים עם מנגנוני ההגנה של "האכילה היממי של הדגים ההרביבורים  מונע ע

אצות החשופות ללחץ רעייה גבוה נוטות ליצר רעלנים כימיים בדמות . האצות כנגד צורכיהן

 וזאת לעומת אצות אשר אינן נחשפו ללחץ, מטבוליטים שיניוניים על מנת להפחית את לחץ הרעייה

כיוון ששינויים בעוצמות לחץ הרעייה אליו נחשפו .  רעייה חזק ולרוב אינן מכילות רעלנים כימיים

נראה שליחסי הגומלין של הדגים עם האצות ישנה , האצות הצליחו לשנות את דפוס האכילה היממי

.   השפעה מכרעת על דפוס האכילה היממי של הדגים ההרביבורים

 

 

 

ות נרחבות של המעטפת העליונה כתוצר לוואי של מודלים אנלוגיים של חשיפ

 תהליכי הפחתה

 

 4ועינת אהרונוב 3לירן גורן, 1,2מרט יוסי 
1

מכמורת , המרכז האקדמי רופין, בית הספר למדעי הים. 
2.

אוניברסיטת חיפה , מכון רקנאטי ללימודי ים 
3

רחובות , מכון ויצמן למדע. 
4

 ירושלים, עבריתהאוניברסיטה ה, המכון למדעי כדור הארץ. 

 

, סדרה של נסיונות אנלוגיים להפחתתה של הליתוספרה באגני שוליים בוצעה בצנטריפוגה גדולה

המודל . כאשר תאוצת הכבידה הניסיונית היוותה הגורם היחיד שייצר מאמצים במודל וגרם למעוותים

ל הליתוספרות כלל הדמיות ש, הבנוי מחמישה חומרים שהיוו מזעור מוקפד של חומרי כדור הארץ

המודל כלל הדמיה של . שצפו על האסתנוספרה, היבשתית והימית על חלקיהם הקשיחים והצמיגים

כאשר קשת האיים נבנתה , קשת איים ואוקיאנוס, אגן שוליים, יבשה: ארבעה רכיבים גאוגרפיים

גאוגרפי העיצוב ה. מהחומרים מהם נבנה האוקיאנוס –ואגן השוליים , מהחומרים מהם נבנתה היבשת

הקפדנו שלא . התבסס על תוצאות של סדרת נסיונות קודמת של הפחתה שבוצעה בתנאים דומים

. ליצור מישור של חולשה במגעים בין סוגי הליתוספרות כדי לא ליצור העדפה במיקום איזור ההפחתה

מצאנו כי התפתחה הפחתה רק במגע בין אגן  g 800דקות בתאוצה של  45לאחר הרצה בת 

ם והיבשת ושאר המגעים בין הליתוספרות היבשתיות והימיות בתחום המעטפת העליונה עברו השוליי

בהדמיה מצאנו עדויות להפחתה ראשונית גם של הליתוספרה של אגן השוליים . מעוותים זניחים

ההפחתה הראשונית הזאת . וגם של הליתוספרה האוקיאנית לכיוון קשת האיים, לכיוון קשת האיים

 –בשלב מוקדם של הניסוי וסביר להניח כי התנועה הנמרצת שהתפתחה במגע יבשה  נעצרה מעצמה

. אגן שוליים שחררה את המאמצים בשני המגעים הליתוספריים האחרים והתנועה עליהם נפסקה
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כתוצאה מההפחתה של אגן השוליים אל מתחת ליבשת קרס החלק הקשיח של הליתוספרה 

ית של אגן השוליים כאשר איזור ההפחתה הולך ונגלל היבשתית וגלש על גבי הליתוספרה הימ

.  בסופו של הניסוי התחוללה התנגשות בין קשת האיים והיבשת. לאחור

 

הניסיונות האנלוגיים מראים כי תחילת תהליך ההפחתה של הליתוספרה הימית של אגן השוליים היא 

. ות שלה אל היםואחריה את ההתמוטט, המעוררת את ההתרוממות של הליתוספרה היבשתית

אלא גם את החלק , ההתמוטטות מעתיקה לא רק את החלק הקשיח של הליתוספרה היבשתית

וכך מקומות נרחבים של הליתוספרה היבשתית הצמיגה התיכונה , העליון של הליתוספרה הצמיגה

סביר להניח כי הליתולוגיה שוות  הערך לליתוספרה היבשתית הצמיגה . נחשפים על פני השטח

והמודל מציע תהליך לחשיפה נרחבת של סלעים , ל היא בעיקרה סדרה של סלעים מטמורפייםבמוד

המודל גם מראה כיצד מתפתחים מעוותי לחיצה . מטמורפיים שמקום היווצרותם הוא בגג המעטפת

כאשר החלק העליון של הליתוספרה היבשתית מתנגש עם הליתוספרה הדומה לו בקשת 

תהליך זה משלבים ביחד חלקים של הליתוספרה הקשיחה הקימוטים המתפתחים ב.האיים

ויוצרים הדמיה של , גברו ופרידוטיטים ימיים עם סלעים מטמורפיים יבשתיים, הבנויה בזלות,הימית

 .סדרה אופיוליטית

 

 

אפיון ההטרוגניות המרחבית והעתית של טמפרטורת פני ים המלח באמצעות 

 חישה מרחוק

 
 3שיף שילה, 2לנסקי נדב, 1לנסקי איתמר, 1נהוראי רוני

1
 roniqq@gmail.com 52900 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה 

 lenskyi@mail.biu.ac.il 
2

 nadavl@gsi.gov.il 95501ירושלים , ומיותמשרד התשתיות הלא, המכון הגאולוגי 
3

 shilosh@gmail.com 52900 רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לגאוגרפיה וסביבה 

  

צפיפות וטמפרטורה מהגבוהות , המאופיין במליחות, פני ים המלח הינם המשטח הנמוך ביותר בעולם

וסופי ( נמצא ברוויה ביחס למלח)סליני -ים המלח הוא אגם היפר. ים בכדור הארץשבין גופי המ

שמפלס המים שלו נקבע על ידי מאזן המים הנכנסים הכולל זרימות טבעיות ומלאכותיות ( טרמינלי)

(. מים המלח ומבריכות האידוי של מפעלי ים המלח)לבין המים היוצאים כתוצאה מאידוי , ומשקעים

מאזן המים בים המלח בעשרות השנים האחרונות  -בות אנושית ומגורמים אקלימיים כתוצאה מהתער

ק בשנה המתורגמים לירידת מפלס של כמטר "מליון מ 800 -וגרעון המים עומד על למעלה מ, שלילי

. צפיפות וטמפרטורה של מי ים המלח, מאזן המים השלילי מלווה במגמת עליה של מליחות. בשנה

גראפי שהצטבר בעשרות השנים האחרונות מבוסס במידה רבה על נתונים -עיקר הידע ההדרו

המתקבלים ממצוף המוצב בים המלח מול חופי עין גדי ועל פרופילים מדודים של טמפרטורה והרכב 

מליחות והגיעו להבנה טובה של הדינאמיקה של , אנרגיה, מתוך נתונים אלו חושבו מאזני מים. המים

mailto:roniqq@gmail.com
mailto:roniqq@gmail.com
mailto:shilosh@gmail.com
mailto:shilosh@gmail.com
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נתונים אלה הינם נקודתיים ולא משקפים את , עם זאת. השכוב העונתיכולל התפתחות , ים המלח

.  השינויים המרחביים בשדה הטמפרטורה של פני ים המלח

 
מטרת המחקר היא לאפיין את ההשתנות המרחבית והִעתית של טמפרטורת פני ים המלח ובכך  

מרחבית רגעית של  השתמשנו בנתונים מלוויינים על מנת לקבל תמונה. להשלים את הידע הקיים

כך שמכלי זה ניתן לקבל , מספק מידע כל רבע שעה MSGהלוויין . שדה הטמפרטורה של ים המלח

כמו כן השתמשנו בנתונים . את השונות המרחבית והעיתית ולחקור את השינויים במחזור היומי

.  מטאורולוגיים הנמדדים בפני ים המלח כדי לכייל ולנתח את נתוני הלוויין

 
, 8.7)נעשה על ידי מדידות מלוויין במספר אורכי גל שונים ( SST)ב טמפרטורת פני הים חישו 

גלאים בתחום (. אבק, לחות)וזאת כדי לתקן השפעות אטמוספריות שונות ( מיקרון 12, 10.8

קרינה זו מתורגמת . מודדים את הקרינה המגיעה מפני הים, האינפרה אדום המוצבים על לוויינים

המייצגת את פליטת הקרינה מעשרת ( באמצעות משוואת פלאנק ההפוכה)הירות לטמפרטורת הב

. המקרונים העליונים של פני הים

 
לכל מפה . באמצעות מידע המגיע מהלוויין יוצרו מפות טמפרטורה של פני ים המלח כל רבע שעה 

מוצע של מרכז וצפון ים מהמ, סטיית התקן והפרשים של פיקסלים מדרום, הממוצעת' חושבו הטמפ

מהירות רוח , SST-התוצאות כוללות סדרות זמן של ממוצע וסטיית התקן של ה. כלל הפיקסלים

' והטמפ, מרכז וצפון ים מהממוצע של כלל הפיקסלים, הפרשים של פיקסלים מדרום, וקרינה סולרית

 SST-המפות  .בעומק מטר אחד המדודה מהמצוף מול ממוצע כלל הפיקסלים המחושב מהלוויין

, מפות 1085הוכנו ( 27/07/2005-08/08/2005)לשבועיים בתקופת הקיץ . כנו לשלוש תקופותהו

מפות וליומיים בתקופת החורף  192הוכנו ( 05/09/2006-07/09/2006)ליומיים בתקופת הסתיו 

. מפות 206הוכנו ( 21/02/2006-23/02/2006)

 
של פני הים ואילו ' בשדה הטמפהתוצאות מראות כי במשך היום קיימת שונות מרחבית גבוהה  

בשעות הצהריים כשהקרינה הסולרית חזקה . של פני הים' בשעות הלילה יש אחידות בשדה הטמפ

במשך כל  ואילו, טמפרטורת פני הים הטרוגנית מאוד( שנייה/'מ 5-קטנה מ)ומהירות הרוח נמוכה 

ניתן להסביר תצפיות  .גניתשעות הלילה בנוכחות רוח חזקה ובהעדר קרינה טמפרטורת פני הים הומו

ליצירת שכוב בעמודת , אלו בכך שהקרינה ביום כמקור אנרגיה עיקרי גורמת לחימום פני גוף המים

בעלת עובי של מקרונים ספורים על  layer (skin-שכבת הגבול(המים העליונה ולבניית שכבה דקה 

ולמעשה רוחות אלו , ך היוםמבנה זה רגיש לרוחות המקומיות הנושבות בים המלח במהל. פני המים

בשעות הערב המאוחרות נכנסת הבריזה הים  .גורמות לשונות מרחבית גבוהה בטמפרטורת פני הים

 הגורמת להומוגניות בטמפרטורת פני הים( שנייה/'מ 10עד )תיכונית הנושבת בעוצמה גבוהה יותר 

בטמפרטורת שכבת המים  ערבול זה גורם להומוגניות. וכן גורמת לערבול בעמודת המים העליונה

טמפרטורת פני הים במרכז וצפון ים המלח בדרך כלל קרה יותר מהממוצע . (במימד האנכי)העליונה 

 .לעומתם דרום ים המלח חם יותר בשעות הצהריים, בשעות הצהריים כאשר הרוח חלשה יותר
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רטורת פני המים במחזור העונתי מגמות אלו נשמרות אם כי ישנה ירידה במידת ההטרוגניות של טמפ

של פני ים ' מרכז וצפון ים המלח מממוצע הטמפ, של דרום' מהקיץ לחורף וכן במשרעת הפרשי הטמפ

 . המלח

 

 

 

The evolution of a coherent gyre in the gulf of Elat 

 

Afargan Hila *, Hezi Gildor and Elad Shilo 

Weizmann Institute of Science, Department of Environmental Sciences 
* Hilla.Afargan@weizmann.ac.il 

 

A coherent cyclonic eddy (also called gyre) has been observed in surface currents 

measurements using high frequency radar system at the head of the Gulf of Elat. The 

eddy extends over the entire northern domain of the gulf, appearing several times 

throughout the year and lasts for several hours to a day. It seems to be the dominant 

circulation in this region during the time in which it occurs. 

Generally, the circulation in the gulf is affected by the wind stress, tides, and the 

thermohaline forcing. However, the driving force, or combination of forces, behind the 

observed gyres remains unclear. Given the irregular timing of the gyres, tidal periodic 

forcing is expected to be of minor importance. Therefore we focus on atmospheric 

forcing. 

To understand the formation of the gyres, we use a three-dimensional, highresolution 

numerical oceanic model (the Massachusetts Institute of Technology General 

Circulation Model), forced by time-dependent atmospheric conditions, such as wind 

stress and surface heat flux, which are calculated by the Colorado State University 

Regional Atmospheric Modeling System (RAMS). 

Using different configurations allows us to evaluate the relative importance of the 

local meteorological conditions versus remote conditions near the straits of Tiran in 

the formation of these gyres. 

 

 

 

 

 

mailto:Hilla.Afargan@weizmann.ac.il
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Long-range temporal correlations of ocean surface currents 

 

Ashkenazy Yosef 1 and Hezi Gildor2 
1 
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 Ben-Gurion University, Israel 
ashkena@bgu.ac.il

 

2
 Environmental Sciences and 

 Energy Research, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel 
hezi.gildor@weizmann.ac.il

 

 

We study the temporal correlations of sea surface currents at the Gulf of Eilat and 

find long range temporal correlations, from a time scale of several hours to a time 

scale of several months. This is done using the Fourier transform and the Detrended 

Fluctuation Analysis methods. We also find weak volatility correlations that indicate 

nonlinearity of surface currents. We use the time dependent surface Ekman layer 

model to verify whether the source of these correlations is the wind. It is found that 

the wind by itself actually lead to stronger temporal correlations than observed as 

well as enhanced diurnal periodicity; other nonlinear terms as well as tides, 

convection, and spatial variability seem to weaken the temporal correlations imposed 

by the wind. Our results show significant spatial variability of correlation exponents 

even in this small region (6x10 km); in addition stronger correlations are observed 

during winter. 

 

 

 

Transperant exopolymer particles (TEP) in the Eastern 

Mediterranean Sea 

 

Bar-Zeev Edo1, Rahav Eyal1, Herut Barak 3, Berman Tom 2 and Berman-Frank Ilana1 

1. Faculty of Life Sciences, Bar Ilan University, Ramat Gan, 52900, Israel. liquidoni@gmail.com, 
eyalrahav@gmail.com, irfrank@mail.biu.ac.il 

2. Israel Oceanographic and Limnological Research, The Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory, 
Tiberias 14102, Israel. berman@amiad.org.il 

3. Israel Oceanographic and Limnological Research, National Institute of Oceanography, Haifa, Israel. 
barak@ocean.org.il 

 

TEP concentrations in the ultra-oligotrophic eastern Mediterranean were monitored 

monthly, concomitantly with biological, physical and chemical parameters at a shallow 

coastal station above the continental shelf and at a deep pelagic station. Additionally, 

mailto:ashkena@bgu.ac.il
mailto:hezi.gildor@weizmann.ac.il
mailto:liquidoni@gmail.com
mailto:eyalrahav@gmail.com
mailto:irfrank@mail.biu.ac.il
mailto:berman@amiad.org.il
mailto:barak@ocean.org.il
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a summer east to west transect was conducted between Israel and Crete. The 

distribution and abundance of TEP was examined in relation to the physical, chemical, 

and biological characteristics (micro and pico phytoplankton communities). From 

February through June 2008, TEP concentrations (integrated to 300 m) ranged from 

12.9 to 35.6 mg Xanthan equivalents m-2 and 17.3 to 24.4 mg Xanthan equivalents m-

2 at the shallow and pelagic stations, respectively.  In winter, when the water column 

was mixed, TEP, Chl a concentration, and alkaline phosphatase (APA) activities 

(indicative of physiological P-status) were uniform throughout the water column. From 

April-June (stratified water column) TEP concentrations and APA were low in the deep 

chlorophyll maximum (~ 120m). We discuss the distribution and significance of TEP in 

relation to water mass characteristics and physiological status of the micro-

phytoplankton in this ultra-oligotrophic environment.  

 

 

Optical habitats of phytoplankton groups and their role in the  

ultraphytoplankton spring succession in the gulf of Eilat. 

 

 Dishon G.1,2, Iluz D. 1 and Dubinsky Z. 1 
1
Faculty of Life Sciences – Bar Ilan University, Israel. 

2 
The Interuniversity Institute for Marine Sciences in Eilat. 

 

A spring succession of ultraphytoplankton in the Gulf of Eilat was described in 1995 

as a process driven by the hibernal deep mixing and its accompanied nutrient 

injection into the photic zone.  

During 2007 and 2008, flow cytometry was used to recognize and quantify 

ultraphytoplankton groups in depth profiles. The results show a pattern similar to that 

described before: as the water stratifies, Synechococcus bloom in the upper waters 

(~20m). Approximately 2 months later, the Prochlorococcus population increased at 

an intermediate depth (~40m) and during the next months it becomes the 

predominant ultraphytoplankton group by cell numbers. Even then Synechococcus 

can still be found in the upper waters. 

The apparent ecological separation between the Synechococcus in the upper waters 

and the Prochlorococcus in the deeper waters, may point to the existence of two 
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habitats which suit these different populations. We suggest that these are optical 

habitats, defined by the quality and quantity of light at a given depth.  

Spectral light measurements were taken to a depth of 110m during 2007-2008. The 

euphotic depth (1% surface PAR) ranged 55-93m, and Synechococcus were limited 

to that depth. At the same time, 1% of UV-B radiation at wavelength 313nm reached 

20-31m, and only small numbers of Prochlorococcus were found above this depth. 

The 560nm/443nm ratio was calculated in order to quantify the relative advantage of 

Synechococcus due to their ability to absorb light in the green region. The results 

show a "green-shift" of the light spectrum underneath an algae layer during diatoms 

spring bloom and a gradual narrowing of the "green enriched" region corresponds to 

the shallowing and decreased numbers of Synechococcus population from May to 

October. Based on this study, phytoplankton optical habitats were defined. 

The results of this work suggest that optical conditions play a role in the vernal 

ultraphytoplankton competition and community structure in the Gulf of Eilat. 

 

 

Fish activity: a major mechanism for sediment resuspension and 

organic matter remineralization in coastal marine sediments 
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We quantify sediment resuspension due to groundfish activity in a partly anoxic basin 

using acoustic backscatter sensors, transmissometers, and remotely operated 
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cameras on stationary and mobile platforms. Where these fish were present, a 

distinct benthic nepheloid layer (BNL) developed despite minimal bottom currents 

(<10 cm s-1). In contrast, water clarity was markedly higher over the adjacent anoxic 

and fishless zone. Sediment resuspension events, mostly by flatfish, occurred at a 

rate of >100 disturbances m-2 d-1 resulting in complete surface reworking every 2.5 d 

and a daily resuspension of 1.3 ± 0.7 l bulk sediment m-2 d-1. Preliminary 

geochemical measurements suggest substantial impact of fish resuspension activity, 

the immediate effect being an instantaneous increase in nutrient concentration in the 

benthic boundary layer and a drop in oxygen concentration. Over longer time scales 

(hours to days), the freshly exposed organic matter is oxidized and additional 

nutrients (silica, ammonium, phosphate) are regenerated and released to the water. 

The increase in benthic oxygen demand suggests that fish activity reduces organic 

carbon sequestration by 9 ± 5 mmol C m-2 d-1, equivalent to ~40% of its downward 

flux in this basin. To date, these processes are missing from geochemical models 

and require further investigation, particularly considering the depletion of groundfish 

stocks and the likely effects on global biogeochemical cycles. 

 

 

The Israel national bathymetric survey nears completion 

 

John K. Hall 1, Ronnie Sade1,3, Gideon Tibor2,3, Gideon Amit2, Arik Golan2, Hadar 
Sade3, Limor Gur-Arie4, and Zvi Ben-Avraham5 

 
1
Geological Survey of Israel, 30 Malchei Israel, Jerusalem 95501 jkh1@012.net.il 

2
Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd., Tel Shikmona, Haifa 31080 

3
Haifa University, Leon Charney School of Marine Sciences, Haifa 31905 

4
Survey of Israel, 1 Lincoln Street, Tel Aviv 65220 

5
Tel Aviv University, Dept. of Geophysics & Planetary Sciences, Tel Aviv 69978 

 

The Israel National Bathymetric Survey (NBS) began in 2000 with the acquisition of a 

96 kHz Kongsberg Simrad multibeam sonar, which was installed on the R/V Etziona 

of the Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. (IOLR). The project is 

primarily funded privately and is operated by the Geological Survey of Israel in 

partnership with the IOLR and the Survey of Israel. Since the beginning of 2001 it 

has focused on the detailed high resolution mapping of all the water bodies in and 

around the State of Israel. These include: 
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The Israeli Mediterranean Offshore: 

To date about 75% of the Israeli Mediterranean offshore has been mapped, from 

about 10-15 depth to maximum depths of about 700 m. The resolution of the results 

on the continental shelf varies between 2 and 5 m. On the continental slope and rise 

the resolution varies between 10 and 25 m. As areas along the coast are completed, 

from north to south, detailed posters with the shaded relief and acoustic backscatter 

have been and will be printed and widely distributed. In 2009 it is planned to mount 

an L-3-ELAC Nautik Seabeam 3050 50 kHz sonar on the IOLR‟s vessel R/V 

Shikmona and map the deeper waters, hopefully out to areas covered by French 

surveys west of Lebanon and north of Egypt.  

The Northern Red Sea - Gulf of Elat-Aqaba: 

In late 2006 the R/V Etziona transited the Suez Canal and carried out a survey of the 

northern gulf in Israeli as well as Jordanian waters. This work, including shallow 

seismic and magnetic surveys, was done in cooperation with Prof. Abdallah Al-Zoubi 

of Al-Balqa‟ Applied University in Salt, Jordan. It precisely delineated the seaward 

extension of the Dead Sea Fault System. The results have already been published 

on a double-sided poster. 

The Dead Sea - Northern Basin: 

Continuing the collaborative work with Jordan, during the winter of 2006-7 an L-3-

ELAC Nautik Seabeam 1155 50 kHz multibeam was mounted on the Gonen Marine 

Services‟ vessel R/V Taglit in the Dead Sea. This pioneering effort produced good 

results despite a sound speed 20% above the design value for multibeams. But long 

delays in reaching the final configuration of the basin have resulted from the 

analytical hurdles encountered.  

The Kinneret - Sea of Galilee: 

The shallow freshwater Kinneret was mapped in detail over a period of seven weeks 

in May-July 2008. The survey was similar to that for the Red Sea, but involved 

equipping the IOLR‟s jet boat R/V Lillian as a geophysical survey craft. This survey 

was in cooperation with the Israel Water Authority. A poster with the results will be 

forthcoming shortly. 

Birkhat Ram: 

In future a remapping of the shallow crater at Birkhat Ram with a single beam echo-

sounder from a small Zodiac will conclude the mapping of Israel‟s water bodies. A 

very high frequency (900 kHz) L-3 Klein 3900 side-scan sonar will be coming to 
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Israel soon. It will be available for providing centimeter level imagery in shallow 

surveys such as this small lake, as well as in the shallows of the other water bodies, 

where the various multibeam sonars were not able to operate. 

Data Availability: As a government project, the digital results have mainly been 

available for projects such as tsunami runup, navigational hazards, neotectonic 

indicators, and planning.  

 

 

The sailing trawler, Physalia Physalis  

 
Iosilevskii Gil and Weihs Daniel  
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Faculty of Aerospace Engineering, Technion, Haifa, 32000, Israel 

 

Physalia physalis (phylum Cnidaria, class Hydroza, order Siphonophora, family 

Physaliidae), better known as the Portuguese man-of-war or the blue bottle, is a 

colony of numerous polyps.1 One of these polyps develops into a large, up to 30 cm 

length and 10 cm height, gas filled float that doubles as a sail; others become a 

digestive and reproduction center directly underneath the float, and a number of 

hunting tentacles ranging in length from few centimeters to over 10 m. These 

tentacles are of different diameters, and carry large numbers of nematocysts 

(stinging cells). Our study attempts to provide answers for two of the many open 

questions concerning P. physalis: why does it need a sail? and how does it harness 

the sail? Using physical arguments we suggest that P.  physalis uses its sail to 

spread the tentacles for trawling, and that its sail geometry, tentacles diversity, and 

the way they are attached to its body are all configured to control the sheeting angle 

of the sail.    

When stationary in the water, a tentacle hangs vertically due to its slight negative 

buoyancy. When pulled by the sail it tilts from vertical. The tilt angle is inversely 

proportional to the tentacle‟s diameter, independent of its length, and increases with 

speed.2 Since the tentacles have different diameters, they will necessary tilt at 

different angles when trolled (thin tentacles high), spreading out to increase the 

capture area for prey.3 The problem with this arrangement is that the tilt angle rapidly 

increases with the trolling speed, so there is only a narrow range of speeds where 

tentacles may remain spread: at low speed the tentacles are all vertical; at high 

speed, they bunch up almost horizontally.2 Indeed,  the observed sailing speeds of P. 

mailto:igil@aerodyne.technion.ac.il
mailto:dweihs@techunix.technion.ac.il
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physalis were within a  remarkably small range, regardless of the respective wind 

speeds.1 

The trolling speed is determined by the balance between the pull of the sail and 

hydrodynamic drag produced by all underwater parts of the animal. The stronger the 

pull of the sail, the faster should the animal move relative to the water to counteract 

the pull. The pull of the sail increases with the wind speed and with its angle relative 

to the wind.  Therefore in order to keep the pull of the sail (and hence the trolling 

speed) constant, the sail should be „sheeted out‟, decreasing its angle relative to the 

wind, as the wind speed increases. Indeed, at high wind speeds, P. physalis was 

observed sailing with its sail parallel to the wind.1  

 The underwater drag of P. physalis is associated with the tentacles and with 

digestive and reproduction polyps. While the tentacles lift up as the sailing speed 

increases, the digestive and reproduction polyps remain practically unchanged. For 

the same speed relative to the water, the drag of an almost horizontal tentacle is 

much less than that of a vertical one. Hence, the relative part of the tentacles in the 

total drag of P. physalis decreases as they lift up with increasing trolling speed. The 

longer, and hence most drag producing, tentacles bud from the aboral part of the 

animal body,1 relatively aft and to the side of the sail. The lifting up of the longer 

tentacles moves the center of effort of the hydrodynamic forces forward and closer to 

the sail, easing (sheeting out) the sail.  
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1. Totton A.K. and Mackie G.O., Studies on Physalia physalis, in Discovery Reports 

30, Cambridge University Press, London, 1960, pp. 301-408.  

2. Iosilevskii G. and Weihs D., “Hydrodynamics of sailing of the Portuguese man-of-

war Physalia physalis,” Journal of the Royal Society Interface; DOI: 

10.1098/rsif.2008.0457  

3. Madin L.P., “Feeding behavior of tentaculate predators: In situ observation and a 

conceptual model,” Bulletin of Marine Sciences 43, 1988, pp. 413–429.  

 

 

 

 



 19 

Molecular taxonomy confirms the presence of the invasive seaweed 

Codium geppiorum (Chlorophyta), a new species for the 
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Codium species, about 150 in number are distributed through much of the world‟s 

seas. For the last two decades Codium has been in the public and scientific spotlight 

due to the invasive, bloom forming nature of certain species. Until recently 4 Codium 

species were distinguished within the Israeli Mediterranean: C. taylorii (= 

decorticatum or elongata), C. adherens, C. bursa and C. vermilara. No records of 

explosive growth have ever been recorded for these species. Since 2004, however, 

several blooms of a seemingly new Codium species have been observed particularly 

in the northern part of the Israeli Mediterranean. Preliminary morphological 

examination indicated this species to be Codium repens, which is endemic to warm-

waters of the Atlantic Ocean. Further molecular analyses of 5 sets of genetic markers 

for amplifying plastid markers, 2 sets of primers for the chloroplast RuBisCO genes 

(rbcL-exon1 and UCP6) and 3 sets of primers for the mitochondrial gene Cytochrome 

C Oxidase subunit 1 (GAZ 1, GAZ 2 and COI), were chosen to analyze the 

phylogenetic roots related to this species. The study strongly suggested that the new 

alien species is Codium geppiorum, an Indo-Pacific representative likely to be a 

Lessepsian migrant. Irrespective of the taxonomical status of this species, the new 

alien presents invasive features that may pose clear threats to the marine 

environment. 
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– Lessons from the Baltic Sea cod crash and Saanich Inlet 

 

Timor Katz1,4,* , Gitai Yahel2,†, Ruthy Yahel2,3,#, Verena Tunnicliffe2,3, Barak Herut4, 
Paul Snelgrove5, John  Crusius6  & Boaz Lazar1 

1
Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem and The Interuniversity Institute for Marine 

Sciences, P.O.B 4694 Eilat 88103 Israel 
2
Department of Biology, University of Victoria, Box 3020 Victoria, BC, Canada, V8W 3N5 

3
VENUS project, University of Victoria, Box 1700, Victoria, BC, Canada V8W 2Y2 

4
Israel Oceanographic & Limnoloical Research, Haifa, 31080, Israel 

5
Ocean Sciences Centre and Biology Department, Memorial University of Newfoundland, St. John's, NL, 

Canada A1C 5S7 
6
U.S. Geological Survey, 384 Woods Hole Road, Woods Hole, MA 02543, USA 

*Corresponding author 
Current address The School of Marine Sciences and Marine Environment 

Ruppin Academic Center, Michmoret 40297 Israel 
Current address Israel Nature and Parks Authority, 3 Am Veolamo St. Jerusalem, 95463 Israel 

 
 
 

The drastic mid 1980s crash of the Baltic Sea cod population was followed by a 

decrease in dissolved silica (DSI) and diatom's abundance in the water. Here we link 

this seemingly unrelated sequence of events to the decline in sediments 

resuspension due to reduced groundfish activity. The idea is based on a study in 

Saanich Inlet, BC, Canada. In this study we used a remotely operated vehicle for 

field measurements and observations and laboratory experiments discovering that by 

resuspending bottom sediments, groundfish greatly elevate DSi fluxes from the 

sediment and reduce silica accumulation therein.  Using these findings and 

environmental data from the Baltic Sea we show that the overfishing of Baltic cod 

caused a 20% reduction in DSi supply from bottom sediments to the surface water, 

and a decline in the diatoms population. Accordingly, we postulate that the dwindling 

of groundfish populations caused by anthropogenic perturbations, mainly overfishing 

and hypoxia events may result in major shifts in the pelagic ecosystem. 
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All living organisms require iron for metabolic, photosynthetic and other cell 

processes. In the marine environment iron plays an important role in limiting primary 

productivity, consequently affecting the global carbon cycle and therefore global 

climate. The bioavailability of iron to marine phytoplankton lies at the heart of these 

issues. At the circumneutral pH of ocean waters, iron has an extremely low solubility 

and over 99% of dissolved Fe is predicted to be complexed by organic ligands with 

very high stability constants with respect to iron. Marine phytoplankton thus live in an 

apparent paradox with organic ligands buffering 'free' Fe concentrations which are 

too low to support growth. Our research aims at elucidating the uptake mechanisms 

organically bound iron. 

 

The bioavailability of organically bound iron was examined in natural 

phytoplankton assemblages in the Gulf of Aqaba and lab cultures of Synechococcus 

WH8102. This was achieved by applying the model organic ligand Desferrioxamine B 

(DFB) – a fungal siderophore produced by the terrestrial fungus Streptomyces 

pilosus – in grow out experiments and short term radiolabeled iron uptake 

experiments. Our results demonstrate that while DFB causes a spectrum of 

limitations in a dose dependant manner, DFB bound iron is readily taken up by 

natural phytoplankton as well as by the Synechococcus WH8102 cultures. Having 

said this, it must be noted that DFB bound iron is less available than the abundant 

naturally occurring iron in the Gulf of Aqaba. Phytoplankton growth and iron uptake 

rates were inhibited by excess DFB. We suggest this could indicate the operation of 

a reductive mechanism in the acquisition strategies of organically bound iron by 

natural populations and Synechococcus spp. 
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Exposure to strong flow dramatically augments primary production in many 

benthic autotrophs. Traditional explanations relate this augmentation to enhanced in-

flux of dissolved elements, such as DIC and nutrients. However, these explanations 

are incompatible with observations on the dynamics of the photosynthesis response 

and the high DIC concentration in many autotrophs. Our hypothesis was that 

photosynthesis is enhanced due to flow-dependent removal of oxygen from the 

organism to the ambient waters. Internal over-saturation of oxygen, expected to 

develop under weak flow conditions, can inhibit the CO2 binding capability of 

RubisCO and enhance photorespiration. Using a microelectrode, PAM, a real-time 

mass spectrometer and PIV we measured photosynthesis, photorespiration and flow 

in corals, sea-grasses and algae. In still waters, oxygen concentration within the 

organisms reached 3-5 times the ambient, dramatically enhancing photorespiration. 

Under 7-8 cm/s flow, the internal oxygen concentration was maintained at levels 

slightly above ambient, in spite of a dramatic increase in photosynthesis. 

Experimental addition of CO2 and nutrients had no effect on photosynthesis. Our 

study revealed the biophysical mechanism through which flow affects photosynthesis 

in marine organisms. 
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Sea-ice dynamics was suggested to underlie the glacial-interglacial oscillations via 

the sea-ice-switch mechanism, in which multiple sea-ice covers can exist under the 

same land-iceconditions.  

We couple the oceanic MIT general circulation model, including its 

dynamic/thermodynamic sea-ice module, to an atmospheric energy-moisture-

balance-model, and run it under annual mean forcing and realistic bathymetry.  

We perform four runs of the coupled model, using two different land-ice distributions 

(present day and last glacial maximum like), each with initial conditions of global 

ocean that is free of or fully covered by sea-ice; all other parameters and initial 

conditions are the same. These runs converge to different final states of sea-ice and 

other variables (like air and sea-surface temperatures, humidity, salinity and 

meridional overturning circulation).  

In another experiment the model also exhibits hysteresis behavior as follows. We 

start from present day land-ice distribution and gradually increase the northern 

hemisphere land-ice extent to 30N during 4000 years, and then gradually decrease 

the land-ice to its original state during 

another 4000 years. It is found that the sea-ice cover during the increasing land-ice 

phase is very different from the sea-ice cover during the decreasing land-ice phase. 

Our results thus support the sea-ice-switch idea, which predicts such multiple sea-ice 

states and hysteresis behavior. 
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In antiquity sponges were harvested by man, even when this involved perilous diving, 

due to their unique capacity to retain great quantities of fluids and expel them when 

squeezed. As a result of the constant demand for and widespread use of sponges in 

ancient times, there was considerable knowledge regarding their natural history. 

Today, „bath sponges‟ are gaining renewed popularity in "natural-goods" stores, but 

they have almost no other direct uses. On the other hand, recent research on natural 

products chemistry has shown that hundreds of sponge species are a source of 

valuable substances with anti-inflammatory, antibacterial, antitumor, antifouling and 

other activities. This has led to a growing interest in sponge ecology.   

The current study consists of a review of the ancient natural history of sponges and a 

more recent ecological assessment.  

Our main objectives were to carry out: 

1. An analysis of sponge records in the works of selected authors belonging to 

Classical Greek and Imperial Roman periods. 

2. A search for a possible "starting point" for modern research in the ancient 

knowledge about Porifera. 

3. An ecological study of sponges, as it relates to ancient knowledge. 

In order to address the aims of historical review, we performed a detailed analysis of 

sponge records in the works of four ancient authors of the Classical Greek period 

and four authors of the Imperial Roman period. Among our main findings were 

passages from the works of Aristotle (384 – 322 BCE) and Pliny the Elder (23 – 79 

CE), treating various aspects of sponge ecology, in particular the descriptions of 

undersea caves and other sheltered habitats as a preferable habitat for sponges. By 

taking these texts as a starting point, we performed an ecological study regarding the 

influence of water motion and irradiance intensity on a species of encrusting sponge 

Batzella inops (Topsent, 1893). The field study was performed at an undersea cave 

and its close surroundings near Nahariya, northern Israel. The local distribution 
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pattern of B. inops was examined by means of quadrate sampling. Water motion 

intensity was assessed by the gypsum dissolution method and ambient irradiance 

intensity by means of an underwater PAR irradiance sensor. We performed a 

reciprocal transplantation of B. inops inside and outside an undersea cave in order to 

test the hypothesis that the cave is a preferred habitat for the studied sponge. 

Contrary to expectation, the sponges transferred from the illuminated external 

environment to the dark cave did not perform as well as the sponges transferred from 

inside the cave to the outside. Although these data are still preliminary, they suggest 

a strong need for experimental controls and some interesting directions for further 

study. 

Thus, we conclude that besides adding a historical and cultural dimension to 

ecological enquiry, ancient knowledge can be used as a starting point for modern 

ecological studies. 
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The model colonial tunicate Botryllus schlosseri (family Styelidae, subfamily 

Botryllinae) exhibits a well-defined allorecognition system, which has become a 

model system in the study of allorecognition and the evolution of immunity. The result 

of Botryllus allogeneic encounters depends on the haplotype of a single highly 

polymorphic locus termed the Fu/HC locus. Fu/HC compatible colonies (sharing one 

or both Fu/HC alleles) may fuse by creating common blood vessels enabling blood to 

cross over from one colony to the other until the genotypes are completely mixed. 

Following that, one colony is usually being absorbed by the other while its genotype 

survives in the soma and in the germ-line of the absorbing colony. Botryllus Fu/HC 

incompatible colonies (that share no Fu/HC alleles) reject each other in a process 

which is usually terminated by the disconnection of the two colonies and their retreat. 

During the rejection process, granular cells termed "morula cells" accumulate in the 
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interacting vasculature tips (ampullae) and infiltrate into the surrounding tunic. The 

morula cells contain inactive prophenoloxidase, which is released during rejection 

and turns into melanin. The melanin accumulates along with dead cells clumps 

creating brownish colour dots, termed “points of rejection” (PORs). While the 

morphological events that take place during allogeneic interactions in colonial 

tunicates have been fairly studied, no wide genome research has been made to 

characterize the transcriptom profile of this phenomenon. In order to address this 

issue we have recently developed a microarray based on two Botryllus EST libraries 

of which one is rejection specific. Using this microarray we followed the trascriptomal 

shifts in two different stages of the rejection process in comparison to parallel stages 

of the fusion process. The results clearly show different, sometimes opposite gene 

expression profiles for rejection and fusion processes. In the case studied we have 

found that the rejection process is uneven and directional between the two rejecting 

parties. The "rejected" genotype genome response is significantly higher then the 

"rejecting" one, and is consisted of mainly down regulated genes. These down 

regulated genes include most of the ribosomal genes as well as other transcription 

related genes indicating an overall transcription arrest in the rejected side of the 

process. 

 

 

 

B. schlosseri colonies during rejection and fusion: (a) rejection area (b) early rejection (c) advanced 

rejection. (d) fusion area (e) early fusion (f) advanced fusion. am. ampulla ie. interacting ampulla. z. 

zooid. red arrow heads indicate points of rejection, black arrow heads indicate fused blood vessels, 

white arrow heads indicate cuticle line. Scale bar = 200 μm. 
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Nutrient recycling by zooplankton influences the macro- and micro- nutrient budgets 

in aquatic ecosystems. The main goal of this study was to determine the contribution 

of the natural zooplankton community in Lake Kinneret (Israel) to macro-nutrient 

budgets of  N and P in the Lake by examining the excretion rates of two major 

zooplankton groups: Copepoda, and Cladocera. To follow the seasonal pattern in 

excretion rates, monthly zooplankton samples were collected from the lake, and 

population excretion rates were determined after 3 hof dark. Analyses included 

nutrient and elemental composition as well as taxa identification and enumeration. 

Excretion rates were approximately 60% and 20% higher during summer-fall than 

during winter-spring for PO4 and ammonia excretions respectively, while only minor 

changes were observed in the zooplankton assemblages from  these experiments.  

These results provide initial support for our hypotheses that when external  nutrient 

inputs are low (stratified months) high excretion rates occur supporting high 

production rates . Thus, zooplankton excretion rates provide a vital nutrient source 

for Lake Kinneret summer phytoplankton and bacterial populations. 
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The spatial and temporal distributions of phytoplankton were studied for 2 years 

(2006‐ 2008) off the Mediterranean coast of Israel at coastal and pelagic stations. 

These stations were characterized by extremely low chlorophyll a concentrations (0 ‐ 

0.5μg L‐1) and a permanent deep chlorophyll maximum (DCM) between 90 ‐ 120 m, 
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dominated by Pico-phytoplankton (e.g. Synechococcus and Prochlorococcus). The 

micro-phytoplankton were comprised mostly of diatoms (81%‐ 350 cell L‐1), followed 

by dinoflagellates (19% ‐ 80 cell L ‐1) which peaked after winter mixing (April‐May). 

The diatoms were dominated by Rhizosolenia and Chaetoceros spp. that were 

broadly distributed throughout the water column, while dinoflagellates were generally 

located at the upper layer (0‐50 m) and were dominated by the genus Ceratium. Both 

diatoms and dinoflagellates were found in small numbers (65 cell L‐1 and 40 cell L‐1 

respectively) during summer stratification (June – October) when upper‐water 

concentrations of N and P were extremely low (nitrate <10 nM and phosphate <2‐5 

nM). Higher alkaline phosphatase activity measured in the water column during this 

season further indicated the limited availability of P for primary production in these 

ultra oligotrophic waters. 
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Iron is an essential micronutrient for algal growth, due to its high demand in important 

metabolic processes such as photosynthesis and nitrogen fixation. In oxygenated 

surface waters, at the ambient pH, the solubility of iron is very low thus limiting 

phytoplankton productivity in many oceanic regions. The globally important nitrogen 

fixing cyanobacterium Trichodesmium, which has a particularly high demand for iron, 

may possess unique iron acquisition mechanisms in order to alleviate its iron stress. 

One such mechanism may be active solubilization of mineral iron (Fe-

(oxy)hydroxides) from atmospheric dust. Being positively buoyant, Trichodesmium 

forms massive blooms on the sea-surface, where atmospheric dust fluxes are 

highest. We therefore examined the rates and mechanisms of Fe-(oxy)hydroxide 

colloid dissolution by Trichodesmium and its ability to utilize this seemingly 

unavailable iron source. Our experiments were performed with cultures of 

Trichodesmium IMS101 using trace metal clean techniques. Dissolution rates of 
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synthetic Fe-(oxy)hydroxide colloids were measured spectrophotometrically by 

following the dissolved iron fraction through binding to desferrioxiamine B. Iron 

acquisition from radio-labeled Fe-(oxy)hydroxide colloids was examined in short-term 

uptake experiments. Cell mediated extracellular iron reduction, a possible 

mechanism for colloidal iron dissolution, was determined by a flow injection based 

chemiluminescence reaction with luminol.  Our preliminary results show higher 

dissolution rates of colloidal iron in the presence of increasing concentrations of 

Trichodesmium colonies. While performing these experiments, we have observed 

aggregation of iron colloids on Trichodesmium colonies, possibly due to large 

amounts of sticky polysaccharides secreted by Trichodesmium. This may hint that a 

dissolution mechanism involves a direct contact between the colloid and the colony, 

or that the secreted organic matter is participating in the dissolution process. In 

addition, extracellular iron reduction and superoxide production by Trichodesmium 

were observed, providing further mechanistic evidence for dissolution. 
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The oligotrophic marine environment contains ecological niches that are rich in 

nutrients and display diverse bacterial populations. One such niche is the mucus 

layer on the coral surface. Microbial interactions among microorganisms found in 

coral mucus may be mutualistic or antagonistic; competing over space and nutrients. 

It has been hypothesized that the microbial communities found on the coral surface 

may play a role in coral defense, possibly through the production of antimicrobial 

substances.  

Selected microorganisms isolated from the mucus layer of a number of coral 
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species were grown using agar plating techniques. Screening for antimicrobial 

substances was performed using overlay and drop techniques, utilizing several 

indicator microorganisms. Results indicated that between 25% and 70% of cultivable 

mucus-associated bacteria from scleractinian corals demonstrated bioactivity. Higher 

percentages of activity were evident in mucus-associated cultivable bacteria from 

massive and solitary corals, as compared to bacteria from branching or soft corals. 

Isolates related to the genus Vibrio and Pseudoalteromonas demonstrated high 

activity against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Isolates related to 

the genus Shewanella demonstrated activity against Gram-positive bacteria. Gram-

positive bacteria (Bacillus, Planomicrobium) demonstrated a lower level of activity, 

primarily against Gram-positive bacteria. In some cases, inhibitory effects were 

confined to the cell fraction, suggesting the involvement of a cell-bound molecule, 

sensitive to temperature and most likely proteinaceous in nature.  

These results demonstrate the existence of microorganisms with antimicrobial 

activity on the coral surface, indicating that they may play a role in protecting the 

coral host against pathogens. Further isolation and characterization of these active 

substances may lead to novel compounds for use in medical and biotechnological 

applications. 
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Diversity, distribution and genetic comparison of Archaea associated with the surface 

mucus of corals from three genera, namely Acanthastrea sp., Favia sp. and Fungia 

sp., from the Gulf of Eilat, Israel and from Heron Island, Australia were studied. 

Sequencing of the 16S rRNA gene of the coral-associated Archaea revealed 

dominance of Crenarchaeota (79%, on average). In this phylum, 87% of the 
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sequences were similar (≥97%) to the Thermoprotei, with 76% of these being similar 

(≥97%) to the ammonium oxidizer, Nitrosopumilus maritimus. Most of the coral-

associated euryarchaeotal sequences (69%) were related to marine group II, while 

other euryarchaeotal clades were found to be related to anaerobic methanotrophs 

(8%), anaerobic nitrate reducers (i.e. denitrification, 15%) and marine group III (8%). 

Most of the crenarchaeotal and euryarchaeotal coralassociated 16S rRNA gene 

sequences from Heron Island (61%) and from the Gulf of Eilat (71%) were closely 

related (≥97%) to sequences previously derived from corals from the Virgin Islands. 

Analysis of archaeal amoA sequences obtained from the fungiid coral, Fungia 

granulosa, divided into three clades, all related to archaeal sequences previously 

obtained from the marine environment. These sequences were distantly related to 

amoA sequences previously found in association with other coral species. 

Preliminary experiments suggest that there is active oxidation of ammonia to nitrite in 

the mucus of F. granulosa. Thus, coral-associated Archaea may contribute to 

nitrogen recycling in the holobiont, presumably by acting as a nutritional sink for 

excess ammonium trapped in the mucus layer, through nitrification and denitrification 

processes. 


