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עיקרי הדו"ח
תמונה כללית :הכנרת בשנת 2014
על פי דיווחי השירות ההידרולוגי ,השנה ההידרולוגית  2013/14היתה השחונה ביותר שנרשמה מאז תחילת
מדידות הגשם בישראל ,כמויות הגשמים שנמדדו באגן ההיקוות של הכנרת היו רק  47%מהממוצע הרב
שנתי .דצמבר  2013היה קר במיוחד עם סופות שלגים באזורים הגבוהים ,אך ללא זרימות משמעותיות
לכנרת .המשך החורף היה שחון ,אך בתחילת מאי נרשמה סופת גשמים לא שגרתית .היה זה מאסף נדיר
יחסית של אירועי קיצון .סביר שעם שינויי האקלים הגלובליים בעתיד שכיחות תנאי קיצון כאלו תהיה
גבוהה יותר ממה שהכרנו בעבר .לימוד הכנרת בשנה זו תורם להבנתנו את הצפוי עקב שינויי אקלים
גלובליים .כצפוי בשנה מעוטת משקעים ,עומסי הנוטריאנטים ב 2014-היו נמוכים .ריכוזי החנקן בשכבת
המים העליונה היו בתחתית תחום סטיות התקן הרב שנתי כמעט בכל חודשי השנה ,גם ריכוזי הזרחן היו
נמוכים למעט עליה עקב האירוע השטפוני של מאי ,ולא התפתחה פריחת פרידיניום .היתה זו השנה ה12-
מאז  1996בהן פרידיניום לא פרחה .חלק ניכר מנתוני הניטור מוצג כיום ב"מרכז מידע כנרת" שבאתר
חיא"ל  ,www.ocean.org.ilחלקם בזמן אמת וחלקם כנתונים היסטוריים .האתר אינטראקטיבי ומאפשר
בחירת הפרמטרים ופרקי הזמן עבורם יוצגו הנתונים" .מרכז מידע כנרת" כולל אינפורמציה כללית על
הכנרת כמערכת אקולוגית ,קישורים לדוחות ופרסומים ,וכן קטלוג אצות אינטרנטי:
 . http://kinneret.ocean.org.il/phyt_cat_listView.aspxעיקר ממצאי הניטור מסוכמים בטבלה .1
טבלה  :1עיקר ממצאי הניטור משנת 2014
ממצאים בשנת 2014
פרמטר
מפלס

שנת הבצורת הקשה של  2013/14החזירה את הכנרת לכיוון הקו האדום התחתון .עליית
המפלס החורפית ב 2014-היתה זעומה ,של  40ס"מ בלבד ,באפריל המפלס הגיע לערך מרבי
של  -211.01מ' .עם זאת עקב צמצום יחסי של נפחי השאיבה  -מפלס המינימום– 212.87 ,
מ' ,שנרשם בנובמבר  2014לא חצה את הקו האדום התחתון.

טמפ' המים

טמפרטורת המים בחודשי החורף הייתה גבוהה מהממוצע הרב שנתי (בהתאמה עם החורף
השחון) בעוד שבקיץ הטמפ' הייתה נמוכה מעט ( 0.5-2.0מעלות) מהממוצע הרב שנתי.

כלוריד

ריכוזי הכלוריד עלו לעומת השנה הקודמת .בניגוד לשנים רגילות בהן המליחות יורדת
בחורף-אביב ,ב 2014-המליחות עלתה באופן רצוף מפברואר עד נובמבר ,עקב מיעוט כניסות
מים שמליחותם נמוכה.

פיטופלנקטון

 2014הייתה שנה נוספת (השנה ה 12-מאז  )1996ללא פריחת פרידיניום ,שיא הביומסה
נרשם בפברואר ,בשאר השנה הביומסה האצתית וריכוזי הכלורופיל היו נמוכים מהממוצע
הרב שנתי .לא נצפו פריחות של אצות כחוליות.

כחוליות
רעילות

נוכחות של האצה הכחולית מייצרת הרעלנים מיקרוציסטיס נרשמה בחודשים פברואר
ומרץ ,אך ריכוז מיקרוציסטינים במים היה מתחת לסף הגילוי .בחודשי הקייץ ריכוזי האצה
הכחולית אפניזומנון היו נמוכים ולא נמצאו רעלנים במים.

זרחן

ערכי זרחן כללי ,מומס כללי ומומס מגיב באפילימניון נמצאו מתחת לממוצע הרב שנתי
בתחילת השנה ועד מאי וביטאו תרומה מועטה של נוטרינטים דרך הירדן כתוצאה ממיעוט
משקעים .עליה בשלשת פרמטרים אלו באפילימניון במאי-יוני מבטאת ככל הנראה את
אירוע הגשם האינטנסיבי והקצר במאי ששטף אבק נושא זרחן מאגן ההיקוות.

חמצן

ערכי החמצן היו דומים לממוצע הרב שנתי באפילימניון עד מרץ אך בלטה נפילה מוקדמת
של ערכי החמצן כבר באפריל ,במקביל למיעוט יחסי של פעילות פוטוסינטטית בשכבה זו
באביב .מיוני-יולי ערכי החמצן היו דומים לממוצע הרב שנתי ולערכי שנת  .2013גם
בהיפולימניון נרשמה ירידה מוקדמת של ערכי החמצן עד למינימום כבר באפריל.
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חנקן

ריכוזי החנקן על כל צורותיו באפילימניון היו נמוכים ב ,2014-לרוב בקרבת הגבול התחתן
של סטיות התקן הרב -שנתיות .זהו ביטוי נוסף לעומסי הנוטריאנטים הנמוכים בשנה זו.
הריכוזים הנמוכים של חנקן אנאורגני עודדו קיבוע חנקן ולמרות ערכי הביומסה הנמוכים
נרשמו בקייץ-סתיו ערכים בינוניים של קיבוע חנקן .בהיפולימניון ריכוזי החנקן האורגני היו
בקרבת הממוצע רוב השנה,חנקן כללי היה נמוך בחורף אך היה גבוה באביב ובקייץ,
האמומיום היה גבוה מאד באביב-קייץ ,בעוד הניטרט נמוך מאד ממרץ ואילך.

פיטופלנקטון

 2014היתה שנה נוספת ללא פריחת פרידיניום ,תופעה הנחשבת שלילית מבחינה אקולוגית.
ביומסת האצות ,ריכוזי הכלורופיל והייצור הראשוני היו כולם נמוכים מהממוצע הרב שנתי
רוב חודשי השנה .מוגושיה היתה המין השליט רוב הקייץ.

זואופלנקטון

נמשכת תנודתיות גדולה בצפיפות השנתית הממוצעת של הזואופלנקטון .גידול בריכוזי
הזואופלנקטון הטורף לעומת  2013מעיד על לחץ טריפה נמוך על קבוצה זו למרות הגידול
באוכלוסיית הלבנונים באגם ומצבם הגופני הטוב.

דגים

בסקרים של תחילת הקייץ מספרי הלבנונים ב 2013-ו 2014-היו גבוהים מאלו שבשנים -
 2011ו.2012 -

חלזונות

החלזון הפולש ,פסאודופלוטיה סקברה ,נמצא שוב בכמויות עצומות של עשרות אלפי
פרטים למ 2בחופים השונים של האגם ובעומקים שונים ,תוך דחיקת המינים הטבעיים ,זאת
לאחר שרמתו ירדה ב .2012

חומרי
הדברה

ריכוזי חומרי ההדברה בכנרת היו נמוכים מאד DDT .נמצא ברקמות דגים שנדגמו בשוק.
בשלשה מקרים של חשד להרעלה אכן נמצאו רעלנים בדגים המתים שהובאו לבדיקה.

רעלני
כחוליות

ריכוזי הרעלנים של כחוליות היו מתחת לסף זיהוי כל השנה ,למעט נוב'-דצמ'  2014בהם
נמצאו רעלנים מקבוצת הצילינדרוספרמופסין בריכוזים שלא עלו על  1מיקרוגרם לליטר.

אינדוקטורים באתרי השאיבה ובמקום כניסת הנחלים לירדן מספרי האינדיקטורים לזיהום צואתי היו
נמוכים .מספרי חיידקים גבוהים יחסית נרשמו רק בכניסת הירדן לכנרת ורק בעקבות
לזיהום
אירועים שטפוניים.
קצבי שיקוע

בתקופת ההולומיקסיס (חורף) קצבי הסדימנטציה בתחנות הפריפריאליותK ,F ,ו ,M-היו
גבוהים יותר מאשר בקיץ ובסתיו .במרכז האגם הקצבים היו נמוכים יותר באופן משמעותי.

נביעות

חלה עליה של  ~0.5Cבטמפ' מי מעיין הברבורטים במקביל לעליה מסויימת במליחות.

בסיס
הנתונים

הרבה מנתוני הניטור מוצגים בצורה גרפית בזמן כמעט אמיתי ב"מרכז מידע כנרת" ,בקישור
http://kinneret.ocean.org.il/Default.aspx

איכות המים
איכות המים בכנרת מכומתת באמצעות "אינדקס איכות המים" ,המתבסס על ערכים מדודים של תשעה
פרמטרים שונים והיכן ערכים אלו נופלים ביחס לתחום הערכים הנחשב כקביל .לפי אינדקס זה ,איכות
המים בכנרת בשנת  2014היתה דומה לזאת בשנת  2013וטובה מזו שבשנת  .2012אך גם ב 2014-נרשמו לא
מעט חריגות מערכים קבילים (איור  .)1איכות המים בחודשי החורף–אביב  2014היתה מעט טובה יותר
מאשר בחודשי הקייץ-סתיו .חריגות מערכים קבילים נרשמו בעיקר בריכוז כלוריד ואחוז כחוליות ,עם
חריגות קלות בחנקן כללי (ערכים נמוכים מהקביל) וייצור ראשוני (שני ערכים נמוכים ואחד גבוה מהקביל)
אך בחודשי הקייץ-סתו נרשמו חריגות משמעותיות גם בריכוזי כלורופיל שהיו גבוהים מהקביל ברוב
החודשים (איור  .)1הערכים של ריכוזי הכלוריד הראו מגמת הרעה (התרחקו מהתחום הקביל) לעומת
הערכים שנרשמו בשנים  2012ו 2013-וזאת בשל מיעוט כניסות מים לכנרת ,ונפלו מחוץ לתחום הקביל בכל
חודשי השנה.
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איור  :1תיאור גרפי של איכות המים בכנרת ב 2014-עבור  9פרמטרים ,בחודשי החורף-אביב (משמאל) והקיץ-סתיו
(מימין) .הערכים הם ממוצעים חודשיים של ערכים שנמדדו אחת לשבוע או שבועיים בין  0-10מ' ב 5-תחנות
(פרמטרים כימיים) או בתחנה ( Aפרמטרים של פיטופלנקטון); קולי פקלי נמדדו ב 14-תחנות חופיות .הערכים
הממוצעים מצויינים כעיגולים שבתוכם מספר החודש .ערכים קבילים בכחול ,ערכים שאינם קבילים באדום .המלבן
האופקי הלבן ובתוכו המלבן האופקי הירוק מבטאים את תחומי הערכים שנפלו בין האחוזון ה  10עד ה ( 90מלבן
לבן) או ( 25-75מלבן ירוק) בתקופת היציבות של הכנרת ,1992 – 1969 ,שלפיהם נקבעו תחומי הערכים הקבילים.

לאחר  15שנות שימוש באינדקס איכות מים זה ,ב 2013-החלה רביזיה של האינדקס ,תהליך שהושלם
לאחרונה .חלק מהפרמטרים הוחלפו בפרמטרים אחרים ,שיטת קביעת התחומים הקבילים שונתה כמו גם
אופן התצוגה הגרפית ושם האינדקס המשוקלל .אך צורת חישוב האינדקס המשוקלל ,המבוסס על כל
הפרמטרים – לא השתנתה .תוצאות הרביזיה מוצגות בפרק ' 2.24איכות המים' בדוח זה .השוואה בין ערכי
האינדקס המשוקלל החדש )Kinneret Sustainability Index( KSI ,לבין אלו של האינדקס המשוקלל
הישן ( )CWQIמראה דינמיקה רב-שנתית דומה ,אם כי באופן עקבי ערכי האינדקס המשוקלל החדש מעט
נמוכים יותר מאלו של ( CWQIאיור  65בפרק  .)2.24הסיבה לכך נעוצה בדרך בה נקבעו התחומים הקבילים
(באופן סובייקטיבי לפי דעת מומחים ב  ,CWQIלעומת קביעה אובייקטיבית לפי אחוזוני ה 10-וה 90-ב-
 .) KSIמסיבה זו הוספנו בגישה החדשה את תחום הביניים ,הצהוב ,לערכי המדד בין  .50-60בגדול ,ערכי
האינדקס המשוקלל (שתי הגרסאות) היו דומים ב 2014-לאלו של  2013וגבוהים מ ,2012-בה נרשם הערך
הנמוך של כל הזמנים .ב 2014-הממוצע השנתי קיבל את הערך ( 51מתוך  )100שהוא ערך נמוך מהרצוי (60
ומעלה) .ערך נמוך זה מעיד על מערכת אקולוגית שונה מהותית מהמערכת האקולוגית של תקופת הייחוס.
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מבוא
הדו"ח מסכם את פעילות המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון ,חקר ימים ואגמים לישראל ,בשנת .2014
מוצגים בו עיקרי הממצאים של ניטור הכנרת והמסקנות הנובעות מהם .בהמשכו ,הדו"ח מרכז את תוצאות
המחקרים הלימנולוגיים שבוצעו במהלך השנה במעבדה ומוקדו בתהליכים העיקריים המתקיימים באגם או
באגן ההיקוות שלו ומשפיעים על איכות המים.
אין להניח כמובן מאליו שהכנרת תוכל לשמש גם בעתיד כמקור אמין למי שתיה והשקיה ולשימושים
נוספים כמו דייג וקייט .מתוך ידיעה שאגמים רבים בעולם שונו לחלוטין עקב התערבות האדם ,מוטלת
עלינו החובה לשמר את הכנרת כמערכת אקולוגית יציבה – כדי להבטיח שימוש בר-קיימא במשאב חיוני
זה לנו ולדורות הבאים .מעקב מדעי המבוסס על מערך ניטור נמשך ומגובה במחקר מדעי  -מאפשר מעקב
צמוד ,בחינה ותיעוד של התנהגות האגם ,ויכולת ניתוח של תהליכים שונים שחלים במערכת אקולוגית
מורכבת זו .המעבדה לחקר הכנרת עוסקת בפיתוח וביישום של כלים מדעיים ,לתמיכה בקבלת החלטות על
תפעול הכנרת כמרכיב חשוב של מערכת אספקת המים הארצית וניצולה לצרכים נוספים כמו דייג וקייט,
תוך שמירה על איכות מימי האגם לטווח ארוך .המעבדה מבצעת את תפקידי הניטור והמחקר בכנרת
ברציפות כבר  45שנים ,מאז הקמתה ב.1969-
הישג עיקרי של המעבדה ב 2014-היה פרסום הספר Lake Kinneret: Ecology and Management
בהוצאת ספרניגר .הספר מסכם את מצב הידע העכשוי על הכנרת ב 37 -פרקים שעברו סקירה חיצונית .את
רוב הפרקים כתבו חוקרי המעבדה לחקר הכנרת .הספר משמש היום כמסמך רפרנס עיקרי כמעט לכל
עובדה לגבי הכנרת .כתיבת הספר חייבה את המחברים והעורכים לסכם את עבודותיהם בנושאים השונים
ולמקד את חשיבתם בהבנת תהליכים ,בקשרים שבין המרכיבים האקולוגיים ,ובגיבוש ועיצוב תמונה כוללת
של הכנרת כמערכת אקולוגית.
הדו"ח הנוכחי ,כמו דו"חות קודמים ,משקף את ההיקף הרחב של הנושאים המעסיקים את צוות המעבדה.
שילוב של ניטור ומחקר מדעי הם הדרך בה המעבדה לחקר הכנרת פועלת להשגת יעדיה העיקריים -פיתוח
כלים מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות על תפעול הכנרת במערכת אספקת המים הארצית ,והמשך פיתוח
מרכז ידע לימנולוגי מוביל בעולם  .כמו כן ,הדו"ח ישמש את קהל הקוראים להרחבת הידע ולגיבוש עמדות
במיגוון הגדול של נושאים הכלולים תחת הכותרת הכללית "כנרת".

קריאה מהנה,
ד"ר תמר זהרי
מנהלת המעבדה לחקר הכנרת
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 .1הקדמה :שילוב פעולות הניטור והמחקר במעבדה לחקר הכנרת
שילוב של ניטור ומחקר מדעי הם הדרך בה המעבדה לחקר הכנרת פועלת להשגת יעדיה העיקריים -פיתוח
כלים מדעיים לתמיכה בקבלת החלטות על תפעול הכנרת במערכת אספקת המים הארצית ,והמשך פיתוח
מרכז ידע לימנולוגי מוביל בעולם.
המעבדה לחקר הכנרת פועלת להבנת מכלול התהליכים הפיסיקליים ,הכימיים והביולוגיים המשפיעים על
רמת האיטרופיקציה ועל איכות המים בכנרת .באופן ישיר ,הפרמטרים שקובעים את מצב האיטרופיקציה
באגם הם ריכוז והרכב המזינים באגם ,החומר האורגני המומס במים ,כמות וסוגי האצות ,והקשרים ביניהם
 כפי שמתבטאים במחזורי הפחמן ,הזרחן והחנקן באגם .באיור  2מוצג באופן סכמתי מחזור הפחמןבכנרת ,כפי שהוא מיוצג במודל האקולוגי  CAEDYMשהותאם לכנרת .סכמות מקבילות ודומות באופן
עקרוני ,המתארות את מחזור הזרחן והחנקן – לא מוצגות כאן .במודל ,המבוסס על הכרתנו את המערכת
האקולוגית של האגם ,הגורמים המאלצים משפיעים באופן ישיר על מרכיבים של המערכת האקולוגית
במים .לדוגמה ,עוצמת הקרינה ,טמפרטורות ורוחות משפיעים על הזרימה ועל עוצמת הערבול של המים,
וכתוצאה מכך משפיעים על התפתחות האצות (ייצור ראשוני) ופיזורם במרחב .כמו כן ,נוטריאנטים וגורמי
גידול ,או עיכוב ,שנכנסים מאגן ההיקוות משפיעים על התפתחות של האצות והחיידקים .באיור  2מוצגים
המרכיבים העיקריים של המערכת האביוטית :נוטריאנטים (בסכמה זו רק  ,)DICחומר אורגני מומס ,חומר
אנאורגני חלקיקי ,ורכיבי המערכת הביוטית :אצות ,חיידקים ,זואופלנקטון .התהליכים שקושרים בין
המרכיבים האלה מסומנים בחצים.

איור  :2תיאור סכימתי של מחזור הפחמן בכנרת ,על מרכיביו הביוטיים והאביוטיים העיקריים והקשרים ביניהם ,כפי
שהוא מתואר על ידי משוואות במודל כנרת .CAEDYM

עבודות הניטור והמחקרים המתבצעים במעבדה לחקר הכנרת מיועדים בין השאר גם להבהיר את החלקים
הקריטיים במערך מסובך זה ,ולשפר את המודלים הכמותיים .בעזרת המודלים ניתן להגיע להבנה מפורטת
יותר של מידת ההשפעה של הגורמים השונים על רמת האיטרופיקציה ועל איכות מים.
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 .2ניטור הכנרת
2.1

מבוא

תכנית ניטור הכנרת המבוצעת על ידי המעבדה לחקר הכנרת ממומנת במלואה על ידי רשות המים
(הוצאות ישירות) ומשרד התשתיות (הוצאות עקיפות) .תודתנו נתונה לחב' מקורות ,לשרות ההידרולוגי,
לשרות המטאורולוגי ולאגף הדייג על העברת נתוני ניטור כנרת ואגן ההיקוות נוספים שנאספים על ידם
ושיתוף פעולה .יחידת אגן ההיקוות של מקורות מבצעת את האלניזות הכימיות על דגימות המים מניטור
הכנרת .צוות היגוי ניטור כנרת בראשותם של פרופ' אורי שמיר מהטכניון ושל דורון מרקל מרשות המים
מלווה לאורך שנים את תכנית הניטור ותורם לשיפורה ,להכוונת דרכי פעולתה ולעיתים גם להצטיידות
במיכשור נדרש.
מערך הניטור בכנרת פועל כבר  45שנה ,במטרה לעקוב אחר איכות מי הכנרת ,לעמוד על שינויים באיכות
המים וללמוד על התהליכים המשפיעים והקובעים את איכותם .צוות המעבדה לחקר הכנרת אחראי לניטור
האגם בעוד יחידת אגן ההיקוות של חברת "מקורות" פועלת לכימות התרומות המגיעות אליו מאגן הניקוז
והשירות ההידרולוגי מכמת את כניסות המים לאגם .תוכנית הניטור השנתית במתכונתה הנוכחית ,אשר
התפתחה במהלך שנות הניטור ,מבוססת על דיגום במספר נקודות (תחנות) בכנרת בעומקים שונים,
ובדיקת מספר רב של משתנים פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים ,אשר ניתוח נכון שלהם משקף את איכות מי
האגם ומאפשר קביעת מגמות שינוי באיכות המים ואיתור מגמות של זיהום המערכת.
יעדי תוכנית הניטור קובעים במידה רבה את תדירות הדיגום ,את מספר תחנות הדיגום ומיקומן בגוף המים
ואת המשתנים הנבדקים .יתר על כן ,אופי גוף המים ,עומקו ,משטר הזרמים שבו והטופוגרפיה של קרקעית
האגם (בתימטריה) ,מכתיבים את מספר הדגימות שנאספות מעומק עמודת המים בכל תחנת דיגום ואת
סוג הבדיקות שנערך בכל אחת מהדגימות .באיור  3מוצג המיקום של תחנות הניטור העיקריות ,על-פי
תוכנית העבודה השנתית של המעבדה לחקר הכנרת .תחנה  ,Aהנמצאת במרכז האגם ,נדגמת בתדירות של
אחת לשבוע ובה נבדק מספר רב של משתנים ,כמפורט בטבלה  .2בתחנות דיגום נוספות ,G ,D ,ו,K -
הממוקמות לאורך ציר צפון-דרום ,נבדק מספר משתנים מצומצם יותר .בתחנה  Hהקרובה לראש היניקה
למוביל הארצי נבדקים חלק מהפרמטרים .תחנות מטאורולוגיות ממקומות במרכז האגם בתחנה  Aועל
החוף בגינוסר.

איור  :3מפה בטימטרית של הכנרת ותחנות הדיגום של תכנית ניטור כנרת.
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נתוני הניטור שנאספו בכנרת במשך יותר מ 45-שנות ניטור מהווים בסיס נתונים ייחודי באופיו ,הן בשל
דיוק המדידות והן בשל רציפותן .יעדי הניטור ואופיו נשקלים אל מול יכולת הביצוע (תשתיות ותקציב),
לעיתים יש צורך לצמצם בתדירות הניטור או במספר תחנות הדיגום .דיגום בתדירות נמוכה מקטין את
מידת האמינות של תוצאות המדידה ,כמשקפות את הערכים הממוצעים באגם ,ואת התהליכים
המתרחשים בגוף המים .יתר על כן ,דיגום במרווחי זמן גדולים ,לא מאפשר הבחנה בזמן-אמת בשינויים
באיכות המים ומקטין את אמינות מערכת הניטור ,ככלי המספק נתונים הכרחיים לתיפעול האגם לצרכי
משק המים .משתנים רבים ,ובמיוחד הרכיבים הביולוגיים של המערכת האקולוגית (פיטופלנקטון,
זואופלנקטון ודגים) ,מפוזרים על פני שטח האגם בכתמים ובתבנית בלתי סדורה .לפיכך ,צמצום מספר
תחנות הדיגום פוגע ביכולת מערכת הניטור לשקף נכונה את מצב איכות המים הכוללת בכל שטח האגם.
דיגום בתחנה אחת ,כמו תחנה  ,Aהנמצאת במרכז האגם ,לא תמיד ישקף נכונה את איכות המים באזורים
אחרים של האגם ,ובפרט לא מייצג את האזורים החופיים.

טבלה  :2ניטור הכנרת – משתנים ,תחנות ,ותדירות הדיגום .הבדיקות מתבצעות בעומקים שונים לאורך עמודת
המים ,מלבד פרמטרים מטאורולוגיים ,פרמטרים ממערכות סינופטיות ,ופרמטרים כמו חיידקים אינדיקטורים ,עומק
"סקי" ,וחומרי הדברה *( .תחנה  -Kאחת לשבועיים  -בים גדול).

סוג הבדיקה

תחנות דיגום

תדירות הדיגום

מטאורולוגיה
טמפרטורת האוויר
לחות יחסית
טמפרטורת פני המים
רוח (כיוון ומהירות)
קרינה קצרת גל
קרינה ארוכת גל
לחץ ברומטרי
קרינת אור PAR

גינוסרA ,
גינוסרA ,
A
גינוסרA ,
גינוסרA ,
גינוסרA ,
A
גג המעבדה

כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
כל  10דקות
רציף (ממוצע שעתי)

פיסיקה
פרופיל טמפרטורה במים
פרופיל טמפרטורה במים LDS -
עומק סקי
פרופיל חדירות האור
קצבי סדימנטציה

A, D, G, H, K
F
A, D, G, H, K
A
K ,F ,M ,A

כימיה
אלקליניות
כלוריד
מוליכות חשמלית
סידן
פחמן דו-חמצני
פחמן אורגאני
סולפיד

A, D, G, H, K
*A, D, G, H, K
*A, D, G, H, K
A, D, G, H, K
A, D, G, H, K
A
A, D,H, K
A
D, G, H
*A, D, G, H, K
*A, D, G, H, K

חנקן (קילדל) מסיס
חנקן (קילדל) כללי
אמוניה
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אחת לשבוע
כל  10דקות
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבוע עד שבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבוע
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבועיים
אחת לשבוע
אחת לשבועיים
אחת לשבוע
אחת לשבוע

אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
A
אחת לשבועיים
D, G, H, K
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבוע
A
אחת לשבועיים
D, G, H
אחת לשבוע
A
אחת לשבועיים
G,D,H
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
אחת לשבועיים
A
אחת לשבועיים
A, D, G, H, K
אחת לשבועיים
A, D, G, H
אחת לשבוע
*A, D, G, H, K
 ,H ,J ,D ,Aגשר אריק אחת לשבועיים
אחת לחודש
A

ניטריט
ניטרט
חמצן
pH
זרחן כללי מומס
אורטופוספאט
זרחן כללי
סיליקה
גופרה (סולפאט)
מוצקים מרחפים TSS
עכירות
חמרי הדברה
רעלני כחוליות
ביולוגיה
פיטופלנקטון
כלורופיל
יצרנות ראשונית (פוריות)
זואופלנקטון
ריסניות (מיקרו-זואופלנקטון)
דגים
חיידקים ממקור צואתי
חיידקים-ספירה כללית
יצרנות חיידקית
נשימה קהילתית

אחת לשבועיים
A
אחת לשבועיים
A
אחת לשבועיים
A
אחת לשבועיים
A, D, G, H, K
אחת לחודש
A
 10חתכים באגם כולו אחת לחודש-חודשיים
 14תחנות במים רדודים אחת לחודש
אחת לחודש
A
אחת לחודש
A
אחת לחודש
A
אחת לחודש בזמן
A
פריחות

קיבוע חנקן
ניטור סינופטי
מערכת נגררת – טמפ' ,מוליכות ,עכירות ,כלורופיל

חתכים באגם כולו

פעמיים בשנה ולפי
הצורך

פיזור מרחבי של טמפ' ,כלורופיל ועכירות –
SISCAL

סינופטי באגם כולו

אחת ל 3-עד  10ימים
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2.2

מפלס

נתוני המפלס נאספים על ידי השרות ההידרולוגי של רשות המים ולא על ידי המעבדה לחקר הכנרת .אך
למידע זה חשיבות בהתיחסות הכוללת למצב האגם ולשינויים הנצפים בו במהלך השנה ולאורך השנים.
רבים מהפרקים השונים בדו"ח מתייחסים לנתונים אלו ,ולכן הם מוצגים כאן (באדיבות השירות
ההידרולוגי) .אחרי רצף של שנים של מפלסים נמוכים ,רוב הזמן מתחת לקו האדום התחתון ,בשנים 2012-
 2013חלה עליה משמעותית במפלס הכנרת ,שהגיע לשיא של  -209.86מ' בתחילת מאי ( 2013איור .)4
העליה המשמעותית חלה במהלך שני חורפים עוקבים ,חורף ( 2011/12עם עליית מפלס נטו ,מעבר למפלס
המירבי של השנה הקודמת ,של כ 1-מ') וחורף  ,2012/13עם עלייה של כ 1.5 -מ' נוספים .במהלך קייץ-סתיו
 2013המפלס ירד למינימום של  -211.40בנובמבר .עלית המפלס של שני החורפים הללו החזירו את הכנרת
למצב הרצוי של שהייה בין קוים אדומים לאורך כל השנה .עם זאת ,שנת הבצורת הקשה של 2013/14
החזירה את הכנרת לכיוון הקו האדום התחתון .עליית המפלס החורפית ב 2014-היתה זעומה ,של  40ס"מ
בלבד ,באפריל המפלס הגיע לערך מרבי של  -211.01מ' .עם זאת עקב צמצום נפחי השאיבה מפלס
המינימום – 212.87 ,מ' ,שנרשם בנובמבר  2014לא חצה את הקו האדום התחתון.

איור  :4מפלסי הכנרת ,ינואר  2005עד דצמבר  .2014מוצגים "הקוים האדומים" ,העליון ( -208.80מ') והתחתון (-213
מ') וכן הקו השחור ( -214.87מ') ,המינימום של כל הזמנים שנרשם בכנרת בנוב'  ,2001שמתחתיו אין לרדת .הנתונים
באדיבות השירות ההידרולוגי ,רשות המים.

2.3

מטאורולוגיה ופיזיקה של האגם

אלון רימר ,יורי לצ'ינסקי
סיכום שנתי של מדידת פרמטרים מטאורולוגיים
כיום נמצאות באחריות המעבדה ארבע תחנות מטאורולוגיות המודדות סימולטנית כל  10דקות את
המשתנים המטאורולוגיים הבאים :גשם ,טמפרטורת אויר ,לחות יחסית ,מהירות וכיוון רוח ,קרינה קצרת
גל ( )305-2800nmוקרינה ארוכת גל ( .)5-25mµלאחר פתיחת מסד הנתונים של השמ"ט ,אין לנתונים
מתחנות צמח ובית צידה (תחנות השמ"ט) ייחוד במערכת של המעבדה ,ולכן לא תיכללנה יותר בדו"ח
12

השנתי .תחנה  Aשבמרכז האגם היא התחנה העיקרית לדיגום מטאורולוגי .בה נמדדים גם הלחץ
הברומטרי ,טמפרטורת פני המים ,וקרינה נטו ,באמצעות מדידות ישירות של קרינה ארוכת גל וקרינה
ק צרת גל מוחזרת מפני המים .בתחנת הרכבל התחתון בחרמון נמדד השלג (מד גשם מחומם) קרינה ארוכת
גל ,ואלבדומטר .במהלך השנה החלפנו את מד הקרינה קצרת הגל בתחנת גינוסר אחרי למעלה מ 15-שנות
שירות במעבדה לחקר הכנרת .בסיס הנתונים המטאורולוגי של הכנרת כולל כעת נתוני מדידה
מטאורולוגית לפי הפירוט הבא:
•
•
•
•

משנת  1996תחנת טבחה (כעת גינוסר)
משנת  2003על האקו-ראפט בתחנה ( Aחלקית תחנת השמ"ט).
משנת  2006תחנה מטאורולוגית ליד הרכבל העליון בחרמון.
משנת  2008תחנה מטאורולוגית ליד הרכבל התחתון בחרמון.

סיכום המדידות המטאורולוגיות לשנת  2014מבוסס על נתוני התחנה המטאורולוגית בתחנה .A
התרשימים מייצגים את הממוצע שעתי (ייצוג התנודה היומית) ע"פ חודשי השנה (ייצוג התנודה העונתית)
של הפרמטרים המטאורולוגיים המדודים .הפרמטרים שסיכום המדידה השנתי שלהם יוצג הם.1 :
טמפרטורת אויר (רום כ 8 -מטר מעל פני האגם);  .2טמפרטורת המים (עומק עד  20ס"מ);  .3קרינה קצרת
גל;  .4קרינה ארוכת גל;  .5לחות יחסית;  .6מהירות הרוח .ממוצע המדידות לשנת  2014הושווה לסיכום
הרב שנתי ל 10-השנים האחרונות  .2004-2013ההשוואה נעשתה ע"י חישוב ההפרש בין ממוצע שעתי
לחודש משנת  2014לעומת ממוצע דומה עבור כל השנים שקדמו לשנה זו ,ושרטוט מפת הפרשים בין שני
הממוצעים .כאמור ,בדו"ח השנה יש לזכור כי הנתונים מתחנה  Aעשויים להיות מעט שונים באופיים
מאלה שנמדדו בשנים  2007 -1996על פני המים (תחנת טבחה עד .)2007
גשם
הגשם החודשי מה 1.10.2013-ועד ל 31.12.2014 -נמדד בתחנות השרות המטאורולוגי באמנון ,צמח ,דגניה
א' ,כפר נחום ,קבוצת כנרת ,ובבטיחה (איור  .)5בסיכום עונתי ל 2014-2013 -בלבד מתקבלים כ 300 -מ"מ
בלבד על פני האגם (כ 48 -מלמ"ק) .כמות זו מהווה בקירוב כ 75% -בלבד מכמות הגשמים הרב-שנתית
הממוצעת על פני הכנרת .פריסת הגשמים על פני עונת  2013-2014התאפיינה בחודש דצמבר  2013גשום
במיוחד ,ולאחריו ינואר -פברואר שחונים למדי .עונת  2014-2015נפתחה עם כמויות נאות של גשם .נתייחס
להשפעת נתונים אלה על הכנרת בהמשך הדו"ח.
150
120
90
60
30
0

Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

איור  :5גשם חודשי ממוצע מ 6 -תחנות מסביב לכנרת וסטיית התקן בין התחנות ,החל מחודש אוקטובר  2013ועד
דצמבר ( 2014עמודות) ,בהשוואה לגשם חודשי ממוצע על הכנרת (קו רציף).
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טמפרטורת המים והאוויר
החודשים ינואר ופברואר הם הקרים ביותר בשנה ואוגוסט הוא החם ביותר .בולטת התנודה היומית של
טמפרטורת האוויר (איור  6שמאל) ,לעומת התנודה היומית המוגבלת של טמפרטורת פני המים (איור 6
ימין) .טמפרטורת האוויר הממוצעת של שעות הבריזה הים תיכונית ( 12:00עד  )20:00בחודשי הקיץ של
 2014הייתה בד"כ נמוכה בכ 0.5 -עד  2.0מעלות מהטמפרטורה החודשית הממוצעת הרב שנתית (איור .)7
חודשי החורף ינואר – אפריל  2014וכן דצמבר  ,2014היו חמים מהממוצע ,ויש לייחס זאת לכך שחודשים
אלה היו יחסית שחונים מאד .טמפרטורת פני המים היתה גבוהה יחסית בחודש אפריל ,אולי כתוצאה
מהחורף השחון שקדם לו ,וקיימת תנודה מעניינת של התקררות יחסית בין אפריל ליוני ,אולי בשל מאי
 2014שהיה יוצא דופן בכמות הגשמים שירדו במהלכו.
)Air Temperature(C

)Water Surface Temp.(C
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איור  :6סיכום שנתי של ממוצעים שעתיים וחודשיים של טמפרטורת האוויר ברום של כ 8 -מ' מעל פני האגם
(שמאל) ,וטמפרטורת פני המים (ימין).
)Water Surface Temp.(C

)Air Temperature(C
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איור  :7ההפרש בין ממוצע שעתי לחודש משנת  2014לעומת ממוצע דומה עבור השנים  2004-2013מימין :טמפ .אויר
( ;)oCמישמאל :טמפ .פני מים (.)oC
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קרינה קצרה וארוכת גל
מדידות קרינה קצרת גל ( (305-2800 nmמראות באופן קבוע על ערך מקסימאלי יומי בשעות הצהריים
( 13:00-11:00לפי שעון חורף) .בסקלה העונתית הקרינה המקסימאלית חלה בחודשים יוני ויולי (איור  8ו-
 .)9הקרינה ארוכת הגל מראה שיא בצהריים של אוגוסט .תחום הקרינה קצרת הגל הוא בין ( 0לילה) לכ-
 900 Wm-2בשעות היום .תחום הקרינה ארוכת הגל הוא בתחום  320-450 Wm-2בקירוב .ההפרש של
מדידות הקרינה קצרת הגל הממוצעת במהלך השנה מעיד על סטיות אקראיות מן הממוצע הרב שנתי.
ייתכן ויש קשר עקיף בין הסטיות השליליות בקרינה בשעות הצהריים בקיץ ,לבין הקרירות היחסית של
האויר בשעות ובחודשים אלה .הקרינה קצרת הגל מראה שיא מקומי באפריל  ,2014שבחלקו ניתן להסבר
ברמת עננות נמוכה ,כפי שעולה מנתוני היובש בחודש זה.
-

-

)Long Wave Rad (Wm 2

)Short Wave Rad (Wm 2
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איור  :8סיכום שנתי של ממוצעים שעתיים וחודשיים של קרינה ארוכת גל (  , Wm-2ימין) וקצרת גל (שמאל).
-

-

)Long Wave Rad (Wm 2

)Short Wave Rad (Wm 2
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איור  :9ההפרש בין ממוצע שעתי לחודש משנת  2014לעומת ממוצע דומה עבור השנים  .2004-2013מימין :קרינה
ארוכת גל ( ,)Wm-2משמאל :קרינה קצרת גל (.)Wm-2
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לחות יחסית ומהירות רוח
סיכום שנתי של ממוצעי מהירות הרוח והלחות היחסית (איור  10ו )11-מדגים את רוחות אחר-הצהריים
הקיציות האופייניות לאגם .השעות  16:00 – 15:00הן שעות שיא הרוח לאורך כל השנה (שעון חורף ,שעת
השיא בפועל היא  14:00לפי שעון קיץ) ,והחודשים יוני-יולי-אוגוסט הם החודשים בהם הרוחות הן החזקות
ביותר .חודשי החורף והשעות  00:00עד  10:00הם בהכללה הזמנים שבהם ממוצע מהירות הרוח היא
הנמוכה ביותר ועומד על פחות מ 2 -מ' לשנייה .הלחות יחסית ( )%מעל פני האגם מצויה בד"כ בהתאמה
שלילית מסוימת עם מהירות הרוח (מהירות גדלה –לחות פוחתת) .מהירות הרוח של  2014נלקחו מנתוני
תחנה  .Aנראה כאילו קיים הפרש חיובי מסוים בין נתוני הרוח השנתיים ( )2014לנתונים ההיסטוריים
( )2004-2013בשעות שבהן הרוח נמוכה .הלחות היחסית על פני המים (ותחנה  )Aגבוהה יחסית (כ)10% -
בשנת  2014בעיקר בשעות נשיבת הרוח .לפי שעה אין לנו הסבר מובהק לתופעה זו.
-
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איור  :10סיכום שנתי של ממוצעים שעתיים וחודשיים של לחות יחסית (שמאל) ומהירות רוח (ימין).
-
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איור  :11ההפרש בין ממוצע שעתי לחודש משנת ( 2014גינוסר) לעומת ממוצע דומה עבור השנים ( 2004-2013טבחה
ותחנה  .)Aמימין :מהירות רוח ( ,)ms-1משמאל :לחות יחסית (.)%
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2.4

ממצאי הניטור הכימי

ירון בארי-שלוין ,מיקי שליכטר
נתוני הניטור הכימי משכבת האפילימניון וההיפולימניון בתחנה  Aבשנת  2014מוצגים בהשוואה לממוצעים
רב שנתיים (עשר שנים )2002-2012 :וכן בהשוואה לשנה הקודמת .2013 ,להלן סיכום הממצאים לגבי 2014
(איור .)12
אלקליניות וסידן:
בשכבת האפילימניון האלקליניות דומה לממוצע הרב שנתי מינואר ועד מרץ .לאחר מכן ערכי האלקלניות
ב 2014-גבוהים משמעותית מהממוצע הרב שנתי ומערכי שנת  .2013בשכבת ההיפולימניון חריגות
מהממוצע הרב שנתי נראות בעיקר באפריל עם ערכים מעט גבוהים.
לערכי הסידן בשתי השכבות טרנדים דומים לאלו של האלקליניות .באפילימניון נפילה באלקליניות ובסידן
בתחילת האביב המעידה על שקיעת קלציט התואמת את המגמה הרב שנתית אולם ירידה זו נגמרת מוקדם
יותר מהממוצע הרב שנתי ונראה כי ב  2014כבר בחודש אפריל מסתיימת שקיעת קלציט מאסיבית.
כלוריד:
לעומת  2013שהייתה מאופיינת ברמה נמוכה בשתי השכבות ביחס לממוצע הרב שנתי ,הרי שערכי כלוריד
ב 2014 -דומים לממוצע הרב שנתי בהיפולימניון אך גבוהים ממנו משמעותית רב השנה באפילימניון.
שכבת האפילימניון מאופיינת בדרך כלל בירידה בכמות הכלוריד מינואר עד מאי ,ירידה המייצגת את
ההשפעה הגדולה יותר של זרימות הירדן לעומת אידוי וכניסה של כלוריד מהמעיינות המלוחים לשכבה זו.
בשנת  2014כנראה כתוצאה ממיעוט משקעים חסרה הירידה עד מאי וישנה עליה מתמשכת מפברואר ועד
נובמבר.
חמצן:
ערכי החמצן בשנת  2014דומים לממוצע הרב שנתי באפילימניון עד מרץ אך בולטת נפילה מוקדמת של
ערכי החמצן כבר באפריל כנראה כתוצאה ממיעוט יחסי של פעילות פוטוסינטטית בשכבה זו באביב .מיוני-
יולי ערכי החמצן דומים לממוצע הרב שנתי לערכי שנת  .2013גם בהיפולימניון יש ירידה מוקדמת של ערכי
החמצן עד למינימום כבר באפריל.
ערך הגבה (:)pH
ערכי ההגבה באפילימניון מעט גבוהים בארבעת החודשים הראשונים אך נופלים אל מתחת לממוצע הרב
שנתי כבר מיוני .ערכי ההגבה נשארים לאורך כל תקופת השיכוב מתחת לערכי הממוצע הרב שנתי שוב
כנראה כביטוי לפעילות פוטוסינטטית מוגבלת יחסית בשנת  2014בשכבה זו .ערכי ההגבה בהיפולימניון
דומים רב השנה לממוצע הרב שנתי אך נמצאים בתחום העליון בחודשים ינואר-פברואר ובגבול התחתון
לקראת סוף השנה מספטמבר-אוקטובר והלאה.
זרחן:
ערכי זרחן כללי ,זרחן מומס כללי וזרחן מומס מגיב באפילימניון נמצאים מתחת לממוצע הרב שנתי בחלק
הראשון של השנה עד מאי ומבטאים תרומה מועטה של נוטרינטים דרך הירדן כתוצאה ממיעוט משקעים
בשנת  .2014עליה קצרה בשכבה זו נצפית במאי-יוני בשלשת פרמטרים אלו והיא כנראה מבטאת אירוע
גשם קצר במאי אשר שטף אבק נושא זרחן שהצטבר באגן ההיקוות .גל נוסף של עליה ואחר כך ירידה
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בזרחן מומס וזרחן מומס מגיב סביב אוקטובר אינו מתבטא בערכי זרחן כללי .עם זאת ערכי שלשת
הפרמטרים נמצאים קרוב לממוצע הרב שנתי מיולי ועד סוף השנה.
בהיפולימניון נראית הצטברות מאסיבית יחסית של זרחן (כללי ,מומס ומומס מגיב) מאמצע האביב (אפריל)
כך שערכי שלשת הפרמטרים נמצאים מעל הממוצע הרב שנתי בחלק נכבד מתקופת השיכוב עד אוגוסט.
חנקן:
ערכי חנקן כללי בשתי השכבות נמוכים מהממוצע הרב שנתי בהיפולימניון ובאפילימניון מינואר ועד אפריל
ומאי בהתאמה .ערכים נמוכים אלו מבטאים (כמו גם פרמטרים נוספים של חנקן) ספיקות קטנות יחסית
בירדן בחורף  2014ועל כן שטף נוטריאנטים נמוך בשנה זו (ראה גם זרחן לעיל) .ערכי חנקן כללי מתייצבים
בתוך הטווח הרב שנתי באפילימניון מסביבות יולי-אוגוסט ,חודשים המאופיינים גם בשנים הידרולוגיות
שופעות יותר בספיקות מים נמוכות ובשטף נוטריאנטים זניח יחסית לחורף-אביב .בהיפולימניון הצטברות
חנקן כללי (כמו גם אמוניום ,ראה בהמשך) מתחילה מוקדם יותר מהממוצע הרב שנתי ומתבטא בערכים
הגבוהים מהממוצע הרב שנתי בעיקר במאי יוני .תופעה דומה נצפתה עבור זרחן (ראה לעיל) ,ומעידה על
שטף מאסיבי של חומר אורגני אל תחתית האגם מוקדם מהממוצע הרב שנתי.
ערכי חנקן אורגאני בשכבת האפילימניון היו נמוכים מהממוצע הרב שנתי רב השנה ורק בחודשים מאי-יוני
ואוקטובר עד דצמבר הם קרובים לממוצע הרב שנתי .בהיפולימניון ערכי חנקן אורגני קרובים לממוצע הרב
שנתי רב השנה.
ערכי האמוניום באפילימניון נמוכים רב השנה (עד אוקטובר) מהממוצע הרב שנתי .ערכים נמוכים יחסית
בחורף מיוחסים לשטפי נוטריאנטים הנמוכים בירדן כתוצאה של ספיקות נמוכות ברב העונה הזו.
בהיפולימניון נראית עליה משמעותית של ערכי אמוניום כבר ממרץ ומאפריל ועד ספטמבר הערכים
נמצאים הרבה מעל לממוצע הרב שנתי.
פרופיל הניטראט מראה ריכוזים נמוכים באופן משמעותי ביחס לממוצע הרב שנתי בחודשים ינואר עד מרץ
בשתי השכבות וירידה חריפה עד לערכי מינימום כבר במאי ,כחודשיים לפני שערכי הממוצע הרב שנתי
מגיעים לסף זה .הריכוזים הנמוכים בחורף ותחילת האביב בכנרת מוסברים בשטפי נוטריאנטים הנמוכים
בירדן כתוצאה של ספיקות נמוכות ברב העונה הזו.
פרופיל הניטריט מראה התאמה לפרופיל הרב שנתי אם כי באפילימניון הם נמצאים מעט מתחת לממוצע
הרב שנתי בחודשים אפריל עד יוני .באפילימניון ערכים גבוהים של ניטריט בחודש ינואר מלווים בירידה
חדה בפברואר .עליה בניטריט בתחילת החורף מיוחסת בד"כ לתהליך הניטרפיקציה של אמוניום לאחר
שבירת השיכוב .העליה החריפה של ערכי ניטריט בינואר קורלטיבית לירידה משמעותית של אמוניום בשתי
השכבות בינואר-פברואר.
עכירות ומוצקים מרחפים:
ערכי עכירות וסך המוצקים המרחפים באפילימניון נמוכים רב השנה מהממוצע הרב שנתי .גם בשנה
הקודמת 2013 ,האפילימניון היה מאופיין בערכים נמוכים ביחס לממוצע הרב שנתי אולם בשנת  2014מגמה
זו חריפה יותר ומתאימה בחורף לספיקות ירדן נמוכות .בשכבת ההיפולימניון סך המוצקים המרחפים
מפברואר ועד יוני גבוה מערכי  2013לחודשים אלו וקרוב לממוצע הרב שנתי .השוואה לטרנדים של זרחן
וחנקן בשכבה זו מעידה כי למרות שלא היה שטף מאסיבי של חומר אורגני מהשכבה העליונה מעבר
לממוצע הרב שנתי ,הרי שהתפרקות החומר האורגני בהיפולימניון ליצירת חנקן וזרחן מומס הייתה יעילה
יותר משנים קודמות בעיקר בחודשי סוף האביב ותחילת הקיץ.
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גופרית:
ערכי הסולפאט בשתי השכבות דומים לממוצע הרב שנתי עד יולי .באפילימניון ביולי ישנה קפיצה קטנה
בערכי הסולפאט והם מתייצבים מאוגוסט ועד דצמבר לרמה הבוהה במעט מהממוצע הרב שנתי .תופעה
זו מתאימה לטרנד המצופה ובו התגברות האידוי ,ירידה בספיקת הירדן וכניסת סולפאט ל -אפילמניון בלבד
אמורים לגרום לעליה בסולפאט בשכבה זו .עם זאת יש לציין כי מכיוון ששנת  2014הייתה שנה חריגה
ושחונה הרי שההבדל בין חורף (שחון יחסית) לבין הקיץ הייתה מצופה להיות מינורית יותר .כמו כן יש
לציין כי בנה הקודמת ( )2013נצפתה מגמה שנתית הפוכה למרות ששנה זו אופיינה בחורף גשום ,בוודאי
יחסית לחורף .2014
בהיפולימניון ערכי הסולפאט מיולי מראים גליות עם ערכים החורגים מעל ומתחת לממוצע הרב שנתי עד
להתייצבות לערך הממוצע הרב שנתי בדצמבר .לעומת הגליות של סלפאט בהיפולימניון מיולי הרי שערכי
סולפיד מראים עליה קבועה מחודש זה עד חודש דצמבר עם ערכים של קצת פחות מ 8-מ"ג סולפיד לליטר
בחודש זה.
סיליקה:
רמת ערכי הסיליקה בשתי השכבות גבוהה עד גבוהה מאד ביחס לממוצע הרב שנתי לאורך כל השנה ונמוכה
רק במעט מריכוזי הסיליקה בשנת  .2013איור  13מראה השוואה של ממוצעים שנתיים של סיליקה בשתי
השכבות מאז שנת  .2002ניתן לראות מגמת עלייה באפילימניון משנת  2003ועד  2010ומגמה עוקבת
ומקבילה של עליה בהיפולימניון מאז  2004ועד  .2011מ 2010-באפילימניון ומ 2011-בהיפולימניון נראות
מגמות ירידה קלות אולם ערכי  2014בשתי השכבות נמוכים רק במעט מערכי השיא של  .2009-2010בהנחה
סבירה כי שטפי הסיליקה בנחלים לא היו שונים לאורך  12השנים שנבחנו כאן הרי שתופעת העלייה
בריכוזי הסיליקה באפילימניון מאז  2004מעידה על סילוק מועט יותר של סילקה מהמים ע"י יצרנים
ראשוניים ועל כן כנראה על מגמת ירידה בפוריות של אצות צורניות .המגמה העוקבת של עליה
בהיפולימניון מוסברת על ידי ערבוב בחורף של כל שנה כך שערכי סיליקה גבוהים באפילימניון משנה
הקודמת נכנסים גם להיפולימניון.
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איור  :12ממוצעים חודשיים של ריכוזי הפרמטרים השונים בכנרת בשנת ( 2014קו אדום) בהשוואה לשנה הקודמת
( ,2013קו שחור מרוסק) ולממוצע הרב שנתי  ±סטיית תקן אחת של עשר השנים שלפניה ( ,2002-2012רקע אפור).
הנתונים מוצגים בנפרד עבור שכבת המים העליונה ( 1-10מ' עומק) והתחתונה ( 30-40מ' עומק).

Silica - Annual Average Comparison
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איור  :13ממוצעים שנתיים של ריכוזי סיליקה באפילימניון וההיפולימניון לאורך השנים  2002עד .2014
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mg l
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 2.5פיטופלנקטון
תמר זהרי ואלה אלסטר
נתונים על אוכלוסיות הפיטופלנקטון לחודשים נובמבר ודצמבר  2014חסרים בדוח זה עקב חופשת לידה
שניה של ד"ר אלה אלסטר שמבצעת את הספירות המיקרוסקופיות .עם זאת ,הנתונים משנת  2013שהיו
חסרים בדוח השנתי הקודם (עקב חופשת הלידה הראשונה של ד״ר אלסטר) הושלמו והופקדו בבסיס
הנתונים.
הפיטופלנקטון בכנרת ב :2014-המהלך השנתי
שנת  2014היתה שנת הבצורת הקיצונית ביותר במאה השנים האחרונות ,עם כניסות מים מועטות בלבד
מאגן ההיקוות ועקב כך צפי להעדר פריחה של פרידיניום .ואכן כך היה .הממוצע החודשי של ביומסת
הפרידיניום ב  2014היה בשיאו (מרץ) רק  67ג' למ , 2כלומר נמוך מערך הסף של  100ג' למ 2לפיו אנו
מגדירים "שנת פרידיניום" .לפיכך ,שנת  2014עונה להגדרה של "ללא פריחת פרידיניום" ונוספת ל11-
השנים מאז  1996בהן פרידיניום לא פרחה (איור .)14
500

300
200
100

Biomass, g m-2

400

0
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
איור  :14השוואת עצמת פריחת הפרידיניום בין השנים  .2014 – 1969עצמת הפריחה מבוטאת כממוצע הביומסה
החודשי בחודש בו ביומסת הפרידיניום הגיעה לשיאה השנתי (ממוצע חודשי אחד לכל שנה) .בהתאם לעוצמת
הפריחה האביבית השנים חולקו לשלוש קטגוריות :שנים ללא פריחה (צהוב ,ביומסה שלא עלתה על  100ג' למ"ר),
שנים עם פריחה ממוצעת (אדום ,ביומסה בין  100-300ג' למ"ר) ופריחה מאסיבית במיוחד (כחול ,ביומסה מעל  300ג'
למ"ר) .בולטת העובדה שעד אמצע שנות ה 90-כל השנים היו ממוצעות ,מאז  1994נצפו רק  3שנים של פריחה
ממוצעת 6 ,שנים של פריחה מאסיבית ו 12-שנים (כולל  )2014ללא פריחה.

ללא פריחת פרידיניום הביומסה האצתית בחורף ובאביב הייתה נמוכה בהרבה מהרגיל ,עם שיא ביומסה
חודשית של  128ג' למ 2בפברואר וללא שיא באביב (איור  15למעלה) .לאורך כל קיץ  2014הביומסות היו
נמוכות ,בסביבות  30-40ג' למ .2שיאי הייצור הראשוני שנצפו באוגוסט ושוב באוקטובר  2014לא לוו בשיאי
כלורופיל וביומסה ,כנראה עקב כך שעיקר הייצרנות בוצעה על ידי אצות קטנות עם יעילות פוטוסינטטית
גבוהה אך תרומה נמוכה לכלל הביומסה .בממוצע שנתי הביומסה האצתית ב 65 ,2014-ג למ ,2נמוך
24

מהממוצע הרב שנתי ,של  79ג' למ ,)1969-2013( 2אם כי המספרים עדיין לא סופיים (כאמור חסרים נתוני
נוב-דצמ׳).
למרות הביומסות הנמוכות בחורף-אביב ,ולמרות העדר פריחת פרידיניום ,קבוצת הדינופלגלטים היתה
התורמת העיקרית לכלל הביומסה באביב (מרץ) .בקייץ התורמות העיקריות היו הירוקיות ,צורניות
וכחוליות (איור  15למטה).

איור  :15ממוצעים חודשיים של ביומסת קבוצות הפיטופלנקטון העיקריות בכנרת (למעלה) ותרומת כל קבוצה לסך
הביומסת הפיטופלנקטון (למטה) בשנת .2014

הרכב המינים ודינמיקה עונתית
שנת  2014נפתחה עם הופעה של הצורנית החוטית  acaAunargeArieAocaAuAבריכוזים גבוהים יחסית ,עם
ביומסה שהגיעה ל 50-ג למ( 2איור  ,)16Aגבוה משנצפה למין זה בשנים האחרונות ,אבל עדין לא פריחה
משמעותית כמו שנצפה למין זה בשנות ה 80-וה .90-במקביל נצפתה בסוף ינואר פריחה של אצות
קריפטופיטיות Cryptomonas ,ו  Rhodomonasשביחד הגיעו לריכוזים של כ 1700-תאים למ״ל .בגלל
גודלם הקטן תרומתם לסך הביומה הגיע לשיא של  14ג׳ למ 2בלבד .מין שלישי שהיה נפוץ מאד בינואר-
פברואר היה הצורנית הקטנה  Cyclotellaשהגיעה לריכוזים של  700תאים למ״ל וביומסה של  17ג׳ למ.2
ולבסוף ,מין רביעי של אצה ננופלנקטונית קטנטנה (קוטר 4 :מיקרון) היה נפוץ ביותר בפברוארaenrogA :
25

מקבוצת ההפטופיטה ,עם שיא ביומסה של  7ג למ 2וכ 4000-תאים למ״ל .מינים אלו ,ביחד עם קצת
פרידיניום ,יצרו את השיא השנתי של פברואר.
לאחר שיא זה האצות הקטנות דעכו בעוד פרידיניום המשיכה להתפתח והגיעה לריכוז מקסימלי של  81.5ג׳
למ 2באמצע מרץ ,אך אח״כ גם היא דעכה .באפריל ומאי ,שיא הפריחה ברוב השנים ,ביומסת
הפיטופלנקטון היתה נמוכה מאד יחסית לעונה והמין היחידי שהיה נפוץ יחסית היה הירוקית החוטית
מוגושיה (לשעבר דבריה) עם ביומסה של  28ג׳ למ ( 2איור  .)16Bהמוגושיה נשארה המין הדומיננטי
העיקרי כל הקייץ ,עד לדעיכתה בתחילת אוגוסט .במקביל לאורך כל הקייץ נמצאו במים אצות
קריפטופיטיות בריכוזים גבוהים יחסית.

איור  :16המהלך השנתי (נתונים דו-שבועיים) של מבחר מיני פיטופלנקטון שהיו נפוצים או תרמו משמעותית לסך
הביומסה.
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האצה הכחולית מייצרת הרעלנים מיקרוצוסטיס נצאה במים כל החורף והאביב ,אבל בריכוזים נמוכים .גם
אצות חוטיות מקבוצת הכחוליות היו מעטות ב .2014-הריכוזים הגבוהים ביותר שלהם נרשמו בספטמבר
(צילינדרוספרמופסיס) או אוקטובר (אפניזומנון) (איור  .)16Bבאוגוסט האצה הירוקית rmuAceAauecS
 tetracerumהיתה נפוצה מאד (איור  .)16Cבאוקטובר-נובמבר הביומסות שוב דעכו אם כי היו ריכוזים
גבוהים במים של אצות קטנטנות ,בעיקר צורניות (סינדרה ,ציקלוטלה ,כל אחת כ 1000--תאים למ״ל).

2.6

כלורופיל וייצור ראשוני

תמר זהרי ודייב קמינגס
תכולת הכלורופיל הממוצעת בשנה החולפת היתה דומה לממוצע הרב שנתי בעוד שהממוצע השנתי של
הייצור הראשוני היה נמוך מהממוצע הרב שנתי ,אם כי בטווח סטיית התקן (טבלה  .)3הדמיון בכלורופיל
בלט בעיקר בחצי הראשון של השנה ,בעוד שבחצי השני ממוצע הכלורופיל היה גבוה מהערך המקביל הרב
שנתי .לגבי ייצור ראשוני התמונה היתה הפוכה ,בחצי הראשון של השנה הממוצע היה משמעותית נמוך
מהערך הרב שנתי בעוד שבחצי השני של השנה הממוצעים היו דומים (טבלה .)3
טבלה  :3ממוצעים ( ±סטיית תקן) שנתיים וחצי-שנתיים של כלורופיל וייצור ראשוני בכנרת :השוואה של
 2014לנתונים הרב-שנתיים.
2

כלורופיל ,מג' /מ
רב-שנתי
2014
300 ±134
88± 272
1

ינואר -יוני

ייצור ראשוני ,מג' פחמן /מ/ 2יממה
2
רב-שנתי
2014
1858 ±442
1259 ± 264

יולי -דצמבר

33± 193

124 ±36

1436 ± 664

1524 ±342

ינואר-דצמבר

76± 237

212±75

1349 ± 491

1692 ±356

2013 - 1970 1
2013 -1972 2

מינואר עד מרץ ריכוזי הכלורופיל עלו על הממוצע הרב שנתי אך בהעדר פריחת פרידיניום ריכוזי
הכלורופיל שנמדדו בחודשים אפריל עד יוני היו נמוכים מהממוצע (איור  17למעלה) .לעומת זאת ,מיולי
ואילך ריכוזי הכלורופיל שנמדדו היו גבוהים מהממוצע הרב שנתי בכל החודשים .במשך רוב חודשי השנה
הייצור הראשוני היה נמוך מהממוצע הרב שנתי או דומה לו ,למעט אוגוסט ואוקטובר שהיו גבוהים
מהרגיל (איור  17למטה) אם כי שיאי ייצור ראשוני אלו לא לוו בשיאים של ריכוזי כלורופיל או ביומסת
פיטופלנקטון .בול טים השנה חודשי האביב (אפריל עד יוני) עם קצבי ייצור ראשוני נמוכים מאד בהשוואה
לממוצע הרב שנתי וטיפוסיים לשנה ללא פריחת פרידיניום.
ריכוז הכלורופיל הממוצע במחצית הראשונה של השנה גבוה מזה של המחצית השנייה בכל השנים בהן
נערכות מדידות שיטתיות בכנרת ,אם כי בשנים האחרונות מוצאים יותר ויותר מקרים של פער קטן ואף
קטן מאד בין הממועים החצי שנתיים (איור  18למעלה) .לגבי ייצור ראשוני ,עד שנת  2004הערך במחצית
השנה הראשונה היה בעקביות גבוה יותר מזה של המחצית השניה .אולם מאז  2005יש שנים בהן הממוצע
של הייצור הראשוני ביולי-דצמבר גבוה מזה של הממוצע של ינואר-דצמבר ,כפי שנמדד ב 2011 ,2009 ,2005
27

 2013ושוב ב( 2014 -איור  18למטה) .למרות כל שהשינויים שנצפו ,הממוצעים הכלל שנתיים של מדדי
הפיטופלנקטון שנרשמו ב 2014-אינם חריגים למה שנמדד החל בשנות השבעים של המאה הקודמת.
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איור  :17תכולת כלורופיל (למעלה) וייצור ראשוני (למטה) בעמודת המים העליונה של  15 – 0מ' ,כפי שנמדדו בכנרת
בתחנה  .Aעמודות – ממוצעים חודשיים ב ,2014-קו – ממוצעים חודשיים רב-שנתיים.
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איור  :18ממוצעים חצי-שנתיים של תכולת כלורופיל (למעלה) וייצור ראשוני (למטה) בעמודת המים העליונה של – 0
 15מ' ,כפי שנמדדו בתחנה .A

2.7

קיבוע חנקן

אורה הדס ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי-רושנסקי
פריחות של ציאנובקטריה מקבעות חנקן בכנרת כמו אפניזומנון וצילינדרוספרמופסיס ,מעלה שאלה לגבי
היכולת להעריך את השינויים באוגר החנקן ומשמעותו לגבי התהליכים הביו-גיאוכימיים באגם .ללא מדידה
אמינה של רכיב קיבוע החנקן במאזן האגמי ,תחזיות עונתיות ושנתיות לוקות בהערכה חסרה .לפיכך יש
חשיבות רבה לבחון את החשיבות היחסית של קיבוע החנקן במאזנים העונתיים ולהגדיר את הצורך
בהשלמת מערך הניטור במדידות סדירות של קיבוע חנקן בכנרת .בדיקות של פוטנציאל קיבוע החנקן
29

בתרביות של אפניזומנון במעבדה ובמי כנרת שהודגרו בעומקים שונים  in situהחלו בקיץ של שנת 2001
ומאז מהווים חלק מהניטור באגם בקיץ ובסתיו .המדידה מסתמכת על פעילות האנזים ניטרוגנאז המצוי
בתאים מיוחדים הקרויים הטרוציסטים ,והאחראי על קיבוע החנקן האטמוספרי .המעקב במעבדה נעשה
ע"י תהליך חיזור גאז האצטילן לאתילן ע"י הניטרוגנאז ,ומדידת שעורי האתילן הנוצרים על ידי
כרומטוגראף גזים .מצאנו שקיבוע החנקן תלוי באנרגיית אור ,עולה עם הזמן ,מעוכב על ידי אמוניה
ובחושך הוא אינו מתקיים .קיימת תלות בין הפריחות של ציאנובקטריה מקבעות חנקן באגם לבין ההרכב
הכימי של עמודת המים ,כשקיבוע החנקן בכינרת תלוי בין יתר הגורמים בכמויות החנקן המקובע המגיעות
אל האגם בזרימות השטפוניות מאגן ההיקוות ובריכוזים שלו בקיץ (תהליכי הדניטריפיקציה) וכן בפולסים
של  DINובעיקר אמוניה בקיץ ובסתו.
ב  2014נמדדו ערכים בינוניים של קיבוע חנקן .הקיבוע החל ביוני ונמשך עד נובמבר כשסה"כ קיבוע החנקן
לשנת  2014הסתכם ב  50.5טון לאגם ,בהשוואה ל  5.26טון בשנת  2013ול  79טון בשנת ( 2012טבלה .(4
הקיבוע התחיל כבר ביוני ,בעקבות עלייה במספר הפילמנטים של הציאנובקטריה מקבעות החנקן בסוף
מאי 1585 ,צילינדרוספרמופסיס במל' בעומק  1מ' ,ו  174פילמנטים של אפניזומנון בעומק  5מ' .בספטמבר
נמדדו הערכים הגבוהים ביותר 0.61 ,טון לאגם ליום .כבר במאי  2014נמדדו ריכוזים נמוכים מאוד של חנקן
איאורגני מסיס ,בין  1ל  5מיקרוגרם  Nלליטר ,מה שנתן יתרון לציאנובקטריה מקבעות חנקן .זאת בניגוד
לשנת  ,2013כשבסוף יוני נמדדו ריכוזי ניטראט של  180מיקרוגרם  Nלליטר בעומק 1מ' ,ומכאן ההבדלים
בין שתי השנים.
טבלה  :4קיבוע חנקן בכנרת בשנים ( 2001-2014טון פר אגם)
N2 Fixed, Tons / Lake

Year

97.5
12.5
0.5
83.4
123
35.1
1.6
59
81.1
21
6.9
79
5.26
50.5

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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2.8

חיידקים  -ספירת חיידקים כללית וייצור שניוני

חמי רושנסקי
חי ידקים הטרוטרופים הם מרכיב חשוב במארג המזון ,עם תפקיד מרכזי בפירוק חומר אורגני ומיחזור
נוטריאנטים .ניטור של חיידקים בתחנה  Aב  6עומקים ,החל לפני יותר מעשור (ספירה כללית משנת ,1989
וייצור שניוני משנת  ,)2001ונמשך ב  2014בתדירות של פעם בחודש (חוץ מחודש ספטמבר) .מעקב שגרתי
אחר פרמטרים אלו חשוב בכדי לגלות שינויים בתפקוד המעגל המיקרוביאלי בפרט ובאקוסיסטמה של
האגם בכלל.
ספירת חיידקים כללית (מיקרוסקופיה לאחר צביעה ב – )DAPI
התפלגות הספירות החודשית ב ( 2014בעומקים  1עד  15מ') תואמת את מה שנצפה בדרך כלל .מספרים
נמוכים יחסית בחודשי החורף ,עליה ביוני ובקיץ ,וירידה לאחר מכן (איור  .)19בהשוואה ל  ,2013מספר
החיידקים החודשי ירד משמעותית ,למעט בחודש אוגוסט ודצמבר .בדצמבר  ,נמצאה עלייה דומה חדה
ומובהקת במספרי החיידקים כמו ב  2013ו  .2012למרות העליות שקיבלנו בדצמבר בשנים אלו ,הערכים
שנספרו חודש לאחר מכן בינואר ,חזרו לערכים שנצפים בד"כ בחורף .נראה שהערכים הגבוהים בדצמבר
נבעו מכניסת מים מוגברת כתוצאה מגשמים ראשונים חזקים לפני הדיגום .משנת  1989עד לשנת 2005
נשמרה יציבות יחסית במספר החיידקים בתחנה  .Aמשנת  2006ועד  2010נצפתה ירידה בממוצע השנתי
של מספר החיידקים (איור  .)20משנת  2011חל שינוי ,אך מגמת העלייה השנתית במספרי החיידקים אינה
מובהקת וב  2014חלה שוב ירידה .ב  ,2014הממוצע השנתי של מספרי חיידקים עמד על  1.9מליון תאים
למ"ל (בעומקים  1עד  15מ') ,והינו נמוך יותר מאשר ב  2.8( 2013מליון ) וב 2012 -מליון תאים למ"ל).
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8.E+06

Bact numbers (1-15m) from 1989 till 2014
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איור  :20ממוצעים וסטיות תקן שנתיים של מספר חיידקים למ"ל (לפי ממוצעים בעומקים 1-15מ') מ  1989ועד
.2014

ייצור שניוני של חיידקים ( (BBPלפי שיטת קליטת לאוצין מסומן רדיואקטיבית
הייצור החיידקי ) (BBP, Bacterial Biomass Productionשנמדד ב  2014היה נמוך יחסית לאורך השנה
עם עליה בחודשים יוני – ספטמבר (איור  .)21בדומה ל  ,2013ובניגוד לרוב השנים לפני כן ,לא נצפו ערכים
גבוהים יחסית בפעילות החיידקית בחודשי הקיץ (איור .)22
1500

)2014 (1-15 m
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איור  :21ייצור חיידקי ( ,BBPמג' פחמן/ממ"ר/יום) חודשי בשנת  ,2014בתחנה  Aבעומקים 15 -1מ'.
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איור  :22ממוצעים חודשיים של ייצור חיידקי ב 15 – 1מ' ( ,BBPמג' פחמן /מ/2יום) בשנים  2013 , 2012ו .2014

מאז  ,2001הייצור השניוני הראה מגמה ברורה של ירידה (איור  .)23בולטת במיוחד הפעילות היחסית
גבוהה ב  2001והנמוכה ב  2010-2011ו  .2014הממוצע השנתי של  BBPב  2014היה אפילו נמוך יותר
בהשוואה ל  .2013יש לציין שבשנת  2013לא נשמרה התאמה בין מספר החיידקים לפעילות המטבולית
שלהם ,כפי שרואים מאז שנת ( 2005איור .)24

איור  :23ממוצעים וסטיות תקן שנתיים של ייצור ראשוני חיידקי ( ,BBPמיג' פחמן /ממ"ר/יום) ב 15 – 1מ' ,משנת
 2001עד  ,2014וממוצע לכל התקופה מאז  ,2001נשמרה בד"כ התאמה בין מספר החיידקים לפעילות המטבולית
שלהם ,כפי שמופיע באיור  6משנת  2007ועד ל  ,2014מגמה זו מובהקת ,למעט חריגה קטנה יחסית ב .2013
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איור  :24ממוצעים וסטיות תקן שנתיים של מספרי חיידקים ( ,BCתאים למ"ל) וייצור ראשוני חיידקי ( ,BBPמג'
פחמן/ממ"ר/יום) ב 15 – 1מ' ,משנת  2001עד .2014

2.9

זואופלנקטון

גדעון גל ושרה צ'ווה
במעקב אחר השינויים בצפיפות הכוללת של הזואופלנקטון באגם מאז שנות ה ,70-בעזרת דגימות
המיקסים (איור  ,)25ניתן לראות שבשנה האחרונה חלה ירידה בצפיפות הזואופלנקטון אחרי העלייה בשנת
 2013ומגמת העלייה שחלה לאחר שנת  .2010עם זאת ,השינויים בשנים האחרונות מעידים על המשך חוסר
יציבות באוכלוסיית הזואופלנקטון במבט רב שנתי ,בניגוד לאופי האוכלוסייה בשנים האחרונות של המאה
הקודמת ( .)1996-2001במהלך  ,2014למעט החודשים מרץ ואפריל ,הצפיפות החודשית של כלל
הזואופלנקטון הייתה נמוכה מהממוצע החודשי הרב-שנתי (איור  .)26כמו כן ,במהלך  2014ערכי הצפיפות
החודשיים היו נמוכים מאלו שנצפו ב  2013למעט החודשים מרץ ,אוקטובר ונובמבר (איור  .)26ערכים
הצפיפות הגבוהים יחסית במרץ ואפריל נבעו בעיקר מערכי צפיפות גבוהים של רוטיפרים.
אוכלוסיית הרוטיפרים בתקופה מרץ-אפריל הייתה מורכבת בעיקר משני מינים ,אנורופסיס וקראטלה,
בדומה לשנת  .2013בנוסף ,הצפיפויות שלהם השנה היו גבוהות יותר באופן משמעותי מאשר ב 2013
במהלך התקופה הזו ,למעט בדיגום של סוף אפריל שבו צפיפויות הקראטלה בשנת  2013היו גבוהות
במיוחד ( 1239פרטים לליטר) .במהלך החודשים מרץ-מאי הצפיפות הגבוהה ביותר של אנורופסיס
וקראטלה ,בשנת  ,2013היתה  513ו 2182-פרטים לליטר ,בהתאמה .ב  2014הצפיפויות המקסימליות של
אנורופסיס וקראטלה היו  675ו 622-פרטים לליטר ,בהתאמה .למרות שלא היו ערכים מאוד גבוהים ב ,2014
הייתה תקופה ארוכה שבה ריכוזי הרוטיפרים היו יחסית גבוהים.
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איור  : 25צפיפות שנתית ממוצעת של הזואופלנקטון באגם ,על פי דיגום המיקסים ,בין השנים  .1969-2013הכוכבים
מציינים ערכי צפיפות שנתית ממוצעת על פי דיגום הפרופילים (עבור השנים .)2003-2013

איור  :26צפיפות חודשית ממוצעת של זואופלנקטון עבור השנים ( 2006-2014עמודות) והממוצע החודשי הרב שנתי
לשנים  1970-2003וסטיות תקן (קו אנכי) ,על פי דיגום המיקסים.
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מתוך השוואה של תוצאות דיגום הפרופילים ותוצאות דיגום המיקסים (איור  )25ניתן לראות חוסר
התאמה בערכים בין שתי השיטות .בשנה האחרונה אמנם חלה ירידה בצפיפויות הזואופלנקטון ,עפ"י דיגום
הפרופילים אבל ,כמו בשנים קודמות גם בשנה החולפת אמדני הצפיפויות עפ"י הפרופילים היו גבוהים
מהאמדנים עפ"י שיטת המיקסים .מאז תחילת הדיגום בפרופילים בשנת  ,2003קיימים הבדלים באומדני
צפיפות הזואופלנקטון באגם עם ערכים גבוהים יותר באופן עקבי בדיגום הפרופילים ביחס לדיגום
המיקסים למעט השנים  .2005 ,2003ההבדלים העקביים בין שתי השיטות נובעים מאופן הדיגום .בשיטת
המיקסים נדגם נפח מים קטן יחסית ( 1ליטר) במספר עומקים המעורבבים יחדיו ומסך הנפח מוצא ליטר
מים לבדיקה במעבדה .בשיטת הפרופילים ,בכל עומק נדגמים  10ל' מים וכל דגימה כזאת נבדקת במעבדה
במלואה .המשמעות היא שמינים בעלי צפיפות נמוכה אינם הולכים לאיבוד בדיגום בשיטת הפרופילים .אך
חשוב מכך ,יש ביטוי מדויק יותר של מינים אשר מרוכזים בעומקים מסוימים ואינם מפוזרים באופן אחיד
בעמודת המים .ואכן ,אם בוחנים את הפיזור של קבוצות הזואופלנקטון בעמודת המים בעונות השונות
ניתן לראות את ההטרוגניות שבפיזור האנכי שלהם (איור .)27

איור  :27ערכי הצפיפות החודשיים הממוצעים בעמודת המים על בסיס דיגום הפרופילים החל מפברואר  2003ועד
סוף שנת  . 2014צבעים כחולים מבטאים ערכים נמוכים וצבעים צהובים מיצגים צפיפויות גבוהות .הערכים הם של
(א) קופפודים( ,ב) זואופלנקטון טורף( ,ג) קלדוצירה( ,ד) זואופלנקטון צמחוני( ,ה) רוטיפרים( ,ו) מיקרו-זואופלנקטון.
יש לשים לב לשוני בטווחי הערכים ביין האיורים ולשימוש בסקאלה לוגוריתמית באיורים ה ,ו.
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ניתן לראות באיור  27שהזואופלנקטון הטורף והצמחוני (מיני הקלדוסירה ושלבי הביניים של הקופפודים)
מתרכז בעיקר בחלק העליון של עמודת המים לעומת המיקרו-זואופלנקטון (הרוטיפרים והשלבים הצעירים
ביותר של הקופפודים) שמופיע בצפיפויות גבוהות גם בחלקים עמוקים יותר של עמודת המים ,בעיקר
באביב ,עם יצירת השיכוב ,ובחודשי הסתיו עם העמקת התרמולקינה .בתקופה זאת מוצאים לעיתים
קרובות צ פיפויות גדולות של מינים שונים של זואופלנקטון ,בעיקר רוטיפרים .כאשר דגימות מהעומקים
השונים מעורבבים יחדיו ומיוצגים ע"י תת-דגימה בודדת הרי שהמידע על הריכוזים הגדולים הללו לא
באים לידי ביטוי והתוצאה היא תת-הערכה של צפיפות הזואופלנקטון באגם.

איור  :28צפיפות חודשית ממוצעת של שלושת הקבוצות הפונקציונאליות של הזואופלנקטון באגם :הזואופלנקטון
הטורף (איור עליון) ,הצמחוניים (איור אמצעי) ,והמיקרו-זואופלנקטון (איור תחתון) עבור חמשת השנים האחרונות
( ,)2010-2014על פי דיגום הפרופילים.
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על כן ,אם בוחנים את אומדני הצפיפויות עפ"י שתי השיטות בחודשים השונים ההבדלים הגדולים ביותר
מתרחשים כאשר חלק מהמינים ,גדולים כקטנים ,כדוגמת קופפודים בוגרים (הזואופלנקטון הטורף) ומיני
רוטופירים שונים ,מרוכזים בריכוזים גדולים בעומקים ספציפיים ואינם מפוזרים באופן אחיד על פני
עמודת המים .גם העונתיות והשונות הרב-שנתית בפיזור של הקבוצות השונות נראים באופן ברור (איור
 .) 28לאור השונות הרבה בפיזור האנכי ,אין ספק שדיגום הפרופילים הוא לא רק חיוני אלא גם מספק
אומדנים מדויקים יותר של צפיפות הזואופלנקטון באגם.
ניתן לבחון את אוכלוסיית הזואופלנקטון כקבוצות פונקציונאליות במקום כקבוצות טקסונומיות .אם
בוחנים ,עבור חמשת השנים האחרונות ( ,)2010-2014את ההבדלים בין הצפיפויות החודשיות על פי
החלוקה לשלשת הקבוצות הפונקצינאליות הכוללות את הטורפים (קופפודים בוגרים) ,הצמחוניים
(קלדוצירה והקופפודיטים) והמיקרו-זואופלנקטון (רוטיפרים והנאופליי) ,ניתן להבחין במספר מגמות (איור
 .) 28ראשית ,הצפיפויות של הזואופלנקטון גבוהות יותר בחצי הראשון של השנה ,במהלך חודשי החורף-
אביב ,מאשר בחצי השני של השנה .ניתן לראות שהירידה בצפיפות הכוללת של הזואופלנקטון במהלך 2014
נבעה משינויים בכל שלושת הקב וצות אם כי הדבר בלט בעיקר במיקרוזואופלנקטון .לאורך רוב השנה
(במהלך שמונה חודשים) ,צפיפויות המיקרוזואופלנקטון היו נמוכות מאלו של שנת  2013ולאור חלקם
היחסי הגדול מתוך סך-כל הזואופלנקטון הרי שזה השפיע על המגמה הכללית .על בסיס חישוב שנתי,
במהלך  2014צפיפויות המיקרוזואופלנקטון היו רק כ 84%-מאשר נצפה במהלך שנת  .2013יחד עם זאת,
טווח ההבדלים ,על בסיס חודשי ,היה  2014( 29-168%ביחס ל .)2013-הזואופלנקטון הטורף הציג מגמה
הפוכה עם עלייה בערכי הצפיפות במהלך  8חודשים .הצפיפות ב  2014הייתה גבוהה משנת  2013ב23% -
בממוצע (דהיינו  123%ביחס ל  ,)2013עם טווח הבדלים חודשי של  .38-238%במקרה של הזואופלנקטון
הצמחוני ,ההבדל בחישוב שנתי היה נמוך רק בכ 2%-משנת  2013עם כי טווח ההפרשים החודשי היה גדול
( .)30-212%הערכים הגבוהים יותר של הזואופלנקטון הטורף במהלך  2014מצביע על כך שלחץ הטריפה
עליהם היה נמוך יותר מאשר מאשר ב  2013וזאת למרות אוכולוסיית הלבנונים באגם ומצבם הגופני הטוב.

 2.10ציליאטים
גדעון גל וחמי מלינסקי-רושנסקי
במהלך שנת  ,2014בדומה לשנים האחרונות ,נערך ניטור הציליאטים פעם בחודש בתחנה  Aמשלושה
שכבות של עמודת המים :פני המים (עומק  1מ') ,אזור המטאלימניון ( 20מ') והשכבה העמוקה ( 34-40מ').
בזמן השיכוב נלקחת דגימה נוספת מאיזור התרמוקלינה .הספירה נעשית לפי סוגים טקסונומיים עבור
הסוגים המוכרים לנו כמו  ,Tintinidium, Coleps ,Vorticella,ולפי הצורות הגיאומטריות (כדור ,גליל,
ספרואיד) עבור ציליאטים שאיננו בטוחים בהגדרתם .ניתן לתרגם את הספירות לביומסת פחמן עפ"י
החישוב שב 1 -מיקרוגרם משקל רטוב ישנם  140ננוגרם פחמן ) 140 ng Cל.(1 g -
במהלך  2014נמצאו ערכי צפיפות (מספר הציליאטים ליחידת נפח) דומים לערכים שנצפו ב  2013ונמוכים
מאלו שנצפו עד  ,2012אם כי לא נמשכה מגמת הירידה שנצפתה בין השנים ( 2009-2013איור .)29
בהתפלגות הערכים בין השכבות נצפתה עלייה בערכים בשכבה העליונה שהיו גבוהים מאלו בשנת 2013
ובמקביל הייתה ירידה מתונה בערכים בשתי השכבות האחרות ביחס לשנת ( 2013איור  .)30העלייה בריכוז
הציליאטים בשכבה העליונה הייתה של  27%ביחס לשנת  2013לעומת ירידה של  15%בריכוזים בשתי
השכבות העמוקות יותר ביחס לשנת  .2013ריכוזי סה"כ הציליאטים (כל המינים והצורות) ב 2014-בשכבת
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פני המים ,המטאלימניון ובשכבה העמוקה היו בין  3.5ל 10.8 -ציליאטים למ"ל עם ממוצע שנתי של 6.8
תאים למ"ל שהוא ערך שרק מעט גבוה מהערך הנמוך ביותר שנצפה מאז שנת  6.6( 2008בשנת .)2013
קיימים קשיים בדיגום הציליאטים העלולים להשליך על איכות האומדנים שלנו .הדיגום שאנו עורכים
מתבצע משלושה עומקים ספיציפיים בלבד בעזרת דוגם מים .ידוע לנו שהציליאטים לעיתים קרובות
מרוכזים בשכבות צרות וצפופות .על כן ,דיגום בשלושה עומקים ספיציפיים עלול ליצור מצב שבו אנו
דוגמים מים שמעט עמוקים או רדודים מהשכבה הצפופה של הציליאטים ובכך כנראה "מפספסים" את
אותה שכבה צפופה .יחד עם זאת ,אנו רואים יציבות יחסית במידת השונות בין הדגימות בשנים 2008-
 ,2012בניגוד לעלייה משמעותית בשנת  2013וירידה בשנת  2014לערכים נמוכים מאלו שנצפו בשנים 2008-
( 2012איור  .)31השינוי במקדם השונות ( )CVמצביע על ירידה בעיקר בשכבה הרדודה והמטאלימניון ,עם
ערכי מקדם שונות ( )CVנמוכים ב 49% -וכ 12%-בשתי השכבות האלו ביחס לשנת  ,2013בהתאמה .ערך
מקדם שונות בשכבה הרדודה הייתה הנמוכה ביותר מאז  .2006למרות השגיאה האפשרית בהערכת ריכוזי
הציליאטים ,מגמת הירידה שנצפתה בריכוז הציליאטים מאז שנת  2009ועד  2013איננה משאירה מקום
לספקות לגבי עצם קיום השינויים באוכולוסיה.

איור  :29ריכוז הציליאטים השנתי הממוצע על בסיס דיגום של שלושת שכבות עמודת המים :האפילימניון,
המטאלימניון ,וההיפולימניון .מספר הדגימות בשנה נע בין  .35-43הקווים האנכיים מבטאים שגיאת התקן.
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איור  :30הצפיפות הממוצעת של ציליאטים (מספר למ"ל) בשכבות העומק השונות עבור התקופה .2006-2014

איור  :31חישוב של מקדם השונות ( ,)CVבאחוזים ,עבור כל אחת משכבות הדיגום בתקופה .2006-2014

הערכים הגבוהים יחסית של הציליאטים שנראו בשנים  2008-2010והערכים הנמוכים בשנים  2007ו2011-
חופפים למגמות שנראו בצפיפויות הרוטיפרים (ראה איור  .)32Aלעומת זאת ,בשנים  2012-2014חל ניתוק
בין המגמות של הרוטיפרים והציליאטים .אם במהלך השנים  2012-2013הייתה ירידה בריכוז הציליאטים
הרי שבצפיפות הממוצעת של הרוטיפרים חלה עלייה שנתית בשיעור של  .30-50%בשנת  ,2014חלה ירידה
ברורה בריכוז הרוטיפרים לעומת שמירה על יציבות בריכוז הציליאטים .לא ברור בשלב זה מה היה הגורם
לניתוק במגמות בין הציליאטים והרוטיפרים לאור העובדה שרוטיפרים ניזונים מציליאטים.
יחד עם מגמת הירידה בריכוז הציליאטים בין השנים  2011-2013ושמירה על הריכוזים הנמוכים במהלך שנת
 ,2014מעניין לציין שהשינויים בין השנים אינם גדולים כל כך (איור  .)32Aהממוצע הרב שנתי ()2006-2013
עומד על  9.0פרטים למ"ל אם לוקחים בחשבון את שנת  2007החריגה ו 9.8-פרטים למ"ל ללא שנה זאת.
בהתיחסות לממוצע הרב שנתי (ללא שנת  )2007הרי שהשינוי בצפיפויות הפרטים ,בין השנים ,אינו גדול
ונע בטווח שבין  1-34%כאשר הערך הגדול ביותר היה בין  2012ל .2013 -השינויים הרב-שנתיים בצפיפויות
של יתר מרכיבי הזואופלנקטון גדולים הרבה יותר ובמקרה של הרוטיפרים ,שינויים של מעל  30ו 40%-אינו
חריג בשתי שיטות הדיגום (פרופילים ומיקס).
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איור  :32השינויים בצפיפויות השנתיות הממוצעות ( )Aובריכוז הפחמן ( )Bשל הרוטיפרים (עפ"י שיטת הפרופילים)
והציליאטים בעמודת המים עבור התקופה .2006-2014

השוואה בין אוכלוסיות הציליאטים והרוטיפרים ,במונחים של פחמן (איור  ,)32Bמעידה על מגמות דומות
לאלו שעולות מהשוואת הצפיפויות למעט מספר הבדלים .העלייה בצפיפויות הציליאטים בשנים
האחרונות (עד שנת  )2010בולטת עוד יותר במונחים של פחמן .מגמת העלייה ,בתכולת הפחמן בציליאטים,
שהחלה אחרי הערכים הנמוכים בשנת  ,2007המשיכה עד שנת  ,2010עם עלייה של  18%משנת  2009ל-
 ,2010וירידה של  49%בשנת  .2011בשנת  ,2012חלה עלייה מתונה של כ 20% -בתכולת הפחמן מלווה
בירידה של  34%בשנת  2013ושוב עלייה בשנת  2014ב 52%-לריכוז דומה לריכוז שנצפה בשנים .2011-2012
ריכוז הפחמן בציליאטים בשנת  2014היה גבוה מהריכוז ברוטיפרים בדומה למגמה שנצפתה מאז שנת 2006
למעט השנים  2007ו .2013-שנת  2013הייתה שנה חריגה בריכוזי הציליאטים ותכולת הפחמן ביחס לשנים
שקדמו לה .בשנת  2014נעצרה מגמת הירידה שבה צפינו במהלך  2013וחלה התייצבת בערכים דומים לאלו
של שנת  . 2013מוקדם לומר האם מדובר בהתייצבות ארוכת טווח או חלק מהשינויים הרבים שלהם אנו
עדים במערכת האקולוגית של הכנרת.ההבדלים בין ערכי השינויים בצפיפויות הציליאטים לאורך השנים
לעומת השינויים בתכולת הפחמן בציליאטים נובעים משינויים בתרומה היחסית של המינים השונים
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באוכולוסיה איור  .)33לאחר מגמת עלייה בחלקם היחסי של מינים הנספרים בקטגוריה של Sphere
(מינים בעלי צורת כדור) וכן מקבוצת הטינטינידה עד שנת  2011הרי שמשנת  2012חלה התיצבות על
ריכוזים נמוכים .לעומתם ,אנו עדים למגמת ירידה ברורה ומתמשכת בריכוז של פרטים מהסוג  Colepsושל
ציליאטים המקוטלגים בקבוצת  Prolate spheroidזאת השנה השישית ברציפות .יש לציין שבמהלך
התקופה המוזכרת הייתה תחלופה בכח האדם המבצע את הספירה של דוגמאות הציליאטים שעלולה
להיות ההסבר לחלק מההשינויים שנראו בריכוזים של הציליאטים.

איור  :33השינויים בצפיפויות השנתיות הממוצעות של קבוצות הציליאטים השונות בעמודת המים עבור התקופה
.2006-2014

 2.11דגים  -סקרים הידרואקוסטיים
איליה אוסטרובסקי
סקרים אקוסטיים ,שמטרתם הערכה כמותית של מספרי הדגים וגודלם באגם ,בוצעו באקוסאונדר מדעי
בעל אלומה מפוצלת  ,120kHzדגם  .Simrad EY60הסקרים נערכו לאורך  14חתכים בשעות הלילה ,כיון
שבלילה הדגים מפוזרים על פני עמודת המים לעומת שעות היום בהן הם מקובצים בלהקות .לפני כל סקר
כויל האקוסאונדר בעזרת כדור סטנדרט .האקוסאונדר המדעי צויד במערכת  GPSשמאפשרת רישום
דגמים מרחביים דו-מימדיים של פיזור המטרות האקוסטיות .מכיון שאקוסאונדר מפוצל אלומה מאפשר
זיהוי מהחיישן לכל מטרה ,הרי שניתן לאפיין מיקום תלת-מימדי של המטרות בגוף המים .דיגום הדגים
נעשה בטווח שמעבר ל 2-מ' מהחיישן .חשובי צפיפויות הדגים נעשו בעזרת תוכנת עיבוד הנתונים
ההידרואקוסטיים
42

)(S5, Sonar5, Lindem Data Acquisition, http://folk.uio.no/hbalk/sonar4_5/index.htm
עיבוד הנתונים טרם הושלם עקב עזיבת עוזר המחקר .לכן איננו יכולים לספק נתוני מספרים שנתיים של
דגים עבור  .2014מסיבה זו אנו מציגים רק שינויים עונתיים בתפוצת גודלי הדגים.
טווח המטרות האקוסטיות חולק לקבוצות :מטרות קטנות מ -50dB -משויכות ללרוות ולדגיגים ,מטרות -
 50- -40dBהינן ככל הנראה בוגרים של לבנון ושל רוב הדגים האחרים ,ומטרות  >-40dBמשוייכות לדגים
גדולים ,רובם של מינים בעלי ערך מסחרי.
במהלך החורף ,זמן רביית הלבנון ,דגי הלבנון (פחות מ )-40 dBהראו הבדלים כמותיים גדולים בין השנים.
הכמויות הקטנות ביותר נצפו בחורף  2011והגדולות ב( 2013 -איור  .)34דגים גדולים מ -40 dB-לא הראו
הבדלים גדולים.
בתחילת הקיץ (מאי–יולי) ,כאשר אין רבייה של הלבנון ,מספרי הלבנונים ב  2013-14היו גדולים מאלה שב
 .2011-12ההבדלים נצפו גם דגים הגדולים מ .-35 dB -המספרים הקטנים נצפו במאי  .2014מאידך קשה
להצביע על כך שזו דעיכה אמיתית משום שזה זמן הרבייה של אמנונים גדולים ,אשר עקב כך נשארים
מרוכזים בקרבת החוף ,ולכן אינם נספרים בסקר האקוסטי.

איור  :34תפוצת גודל דגים באגם הכנרת בחורף (למעלה) ובאביב-קיץ (למטה) :השוואה בין השנים .2014 - 2011

43

 2.12חלזונות וצדפות
תמר זהרי ,בני סולימני

ב 2012-התחלנו בניטור שגרתי של מולוסקה (= רכיכות ,חלזונות וצדפות) בסדימנטים באזור הליטורל של
הכנרת .הדיגום מתבצע פעמיים בשנה ,בתקופת מפלס המינימום ושוב בתקופת מפלס המקסימום ,בחמש
תחנות חופיות (חוקוק ,גינוסר ,חמי טבריה ,גופרה ,שיטים) ובכל תחנה בשלש נקודות לאורך חתך מהחוף
לכיוון מרכז האגם ,בנקודות בהן עומק הקרקעית 0.3 :מ׳ 2.5 ,מ׳ 5 ,מ׳ .אי לכך ,עם שינויי המפלס מיקום
נקודות הדיגום משתנה בין דיגום אחד למשנהו .בנקודות בהן הקרקעית בעומק  2.5מ׳ ו 5-מ׳ הדיגום
מתבצע מסירה ובצלילה בעוד שב 0.3-מ' הוא מתבצע מהחוף עם מסכה ושנורקל .באמצעות מסגרת מתכת
אנו תוחמים באופן אקראי ובשתי חזרות בכל נקודת דיגום ריבוע של  33.3 x 33.3ס״מ של קרקעית האגם,
אוספים את כל התשתית שבתוך הריבוע :חול ואבנים לתוך דלי ,מביאים את החומר שנאסף למעבדה
לזיהוי וספירת כלל הרכיכות החיות (קונכיות וצדפות ריקות לא נספרות) .התוצאות מוצגות כמספר פרטים
למ״ר מכל מין ,תחנה ועומק .המינים זוהו לפי הקונכיות (איור .)35

איור  :35מיני החלזונות הנפוצים בכנרת :המין הפולש( Pseudoplotia scabra ,משמאל למעלה) ושלשת המינים
הטבעיים :סהרונית ,שחריר ומגדלית ( 2תמונות).

אחת התופעות שחוזרות על עצמה היא פיזור מרחבי מאד לא אחיד של הרכיכות .ההבדלים במספר
הפרטים בין שתי החזרות שנדגמות בכל נקודה הם לעיתים גדולים מאד ,למרות שהמרחק בין הריבועים
הנדגמים הוא של מטרים בודדים .לפיכך שגיאת התקן סביב המספרים המוצגים גבוהה ויתכן כי המספרים
לא מציגים טוב את הממוצע לאגם ,אבל ניתן ללמוד מתוצאות ניטור זה על המגמות באוכלוסיות אלו.
התופעה הבולטת ביותר ב ,2014-תופעה שהחלה כבר בסתיו  ,2013היא החזרה של שליטה מוחלטת של
המין הפולש ,Pseudoplotia scabra ,בכל תחנות הדיגום ,בכל העומקים ,במפלסים נמוכים וגם במפלסים
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גבוהים (איור  .)36התוצאות מנקודות הדיגום ב 5-מ' דומות לאלו של  2.5מ' ולכן אינן מוצגות .בעוד
שריכוזי כלל החלזונות מהמינים הטבעיים לכנרת הגיעו במקרה הטוב לכ 2000-פרטים למ( 2בעיקר
סהרונית) ,הרי שריכוזי החלזונות מהמין הפולש עברו את ה 10,000פרטים למ 2ברוב נקודות וזמני הדיגום
(איור  .)36בעוד שלאחר עליית המפלס הגדולה בחורף ב 2012-נדמה היה שנעצרה ההשתלטות המאסיבית
של מין פולש זה ,השתלטות שנצפתה בשנים  2010-2011ודווחה בספרות ( ,)Heller et al 2013הרי
שהשנים שבאו אח"כ של מפלסים נמוכים יחסית הוכיחו שוב את יתרונו הגדול של המין הפולש בתנאים
אלו בכנרת.

איור  :36ריכוזי החלזונות מהמינים השונים (מס׳ פרטים למ״ר) בחמש תחנות דיגום במפלסי מינימום ומקסימום
ובעומקים שונים בשנים  .2014 ,2013 ,2012משמאל – המינים הטבעיים לכנרת .מימין – פסאודופלוטיה ,המין הפולש
(שימו לב לסקלה לוגריתמית) .המספרים לאורך ציר איקס מציינים את מספר הדיגום (מ 1-עד  )6כאשר המספרים
הזוגיים נדגמו במפלסי מינימום והאי-זוגיים במפלסי מקסימום ,האותיות הן קיצור לשם התחנה .תאריכי הדיגום:
=1מאי ( 2012מפלס גבוה)=2 ,נוב-דצמ ( 2012מפלס נמוך) =3 ,אפריל ( 2013גבוה) =4 ,נוב-דצמ ( 2013נמוך) =5 ,מאי
( 2014גבוה) =6 ,דצמ ( 2014נמוך) .שמות התחנות =GI :גינוסר =HA ,חמי טבריה =SH ,שיטים =GO ,גופרה,
 =HUחוקוק.

כמו בשנים הקודמות ,צדפות משני המינים המוכרים בכנרת (אוניו וקורביקולה) נעדרו כמעט לגמרי מהמים
הרדודים :בכל התחנות ובכל תאריכי הדיגום לא נדגם אפילו פרט חי אחד של אוניו בעומק  0.3מ׳
וקורביקולה נמצאה רק פעמיים (הנתונים לא מוצגים) .לעומת זאת ב 2.5-מ' ו 5-מ׳ נדגמו שני מיני הצדפות
בכל תאריכי הדיגום והתחנות ,בריכוזים של עשרות עד יותר מ 100-צדפות מכל מין למ״ר (איור  .)37בעומק
הביניים נמצאו ערכי ביניים ,צדפות נמצאו בחלק מהתחנות ובחלק מהתאריכים .יוצא דופן היה ריכוז גדול
של צדפות (כ 100-פרטים למ״ר מכל מין) בחוף שיטים בנוב׳ ( 2012מפלס מינימום).
45

ניתן לסכם את הממצאים בכך שהחלזון הפולש ממשיך להיות המין הדומיננטי בכנרת ,מין שדחק את מיני
החלזונות הטבעיים .הוא כנראה מעדיף את המים העמוקים יותר ואת התשתית החולית ,אם כי ניתן
למצוא אותו גם על אבנים .חשוב לציין שהמגדלית חזרה לכנרת ,ומבין החלזונות הטבעיים לכנרת היתה
הנפוצה ביותר בעומקים  2.5ו 5-מ' .בשנים  2010-2011מין זה לא נצפה כלל והועלה חשש להעלמותו
מהכנרת.

איור  :37ריכוזי הצדפות מהמינים השונים (מס׳ פרטים למ״ר) בחמש תחנות דיגום במפלסי מינימום ומקסימום
ובעומקים שונים בשנים  . 2014 – 2012צדפות כמעט ולא נמצאו במים הרדודים ולכן הנתונים לא מוצגים .הקודים
לתאריכי הדיגום ושמות התחנות שעל ציר איקס כמו באיור .36

Heller, J., Dolev, A., Zohary, T., Gal, G. 2014. Invasion dynamics of the snail Pseudoplotia
scabra in Lake Kinneret. Biological Invasions, 16(1): 7-12.

 2.13חומר אורגני ואנאורגני מומס
ורנר אקרט ובני סולימני
מדדנו את ריכוזי הפחמן המומס בעמודת המים של הכנרת עפ"ר ב 8-עומקים וזה במקביל למדידה של
החומר החלקיקי באותם העומקים .הדיגום בוצע במקום העמוק באגם ,בתחנת הדיגום השגרתית של תחנה
 .Aהחומר החלקיקי נאסף ע"ג פילטר סיבי זכוכית ( ,)GF/Fבעל קוטר נקב ממוצע של  0.7מיקרון ואילו
התסנין של דוגמאות אלה שימש לקביעת הריכוז של הפחמן האורגני ) (DOCוהאי-אורגני המומס
המודד את ערכי הפחמן ע"י חיישן אינפרא אדום של
במים ) .(DICהמדידה בוצעה באמצעות מכשיר
חב' SHIMADZU
TOC –V cph/cpn Total Organic Carbon Analyzer -(For TOC-Control V Ver.20) .
על ידי שימוש בפילטרים ש קולים ושרופים מראש קבענו את סך כמות המוצקים המרחפים ( )TSSלאחר
ייבוש ב 110-מעלות למשך הלילה ,ולשם קביעת תכולת החומר האורגני לפי איבוד המשקל לאחר  4ש'
שריפה ב 540-מעלות .לפי זה כמות הפחמן האורגני החלקיקי ( )POCשווה למחצית החומר השרוף.
כפי שמוצג בממוצעים החודשיים ממרץ ועד אוקטובר (איור  )38יש שונות קטנה מאד בתפוצה האנכית
של הפחמן האורגני המומס ,עם ממוצע שנתי של  0.5 ±3.1מ"ג פחמן/ל' .פרופילי ריכוזי הפחמן האי אורגני
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המומס היו שונים בצורה ניכרת האחד מהשני ,כאשר ריכוזי ההיפולימניון גדלו מסביבות ה 30-ליותר מ50-
מ "ג פחמן/ל' .הסיבה לכך היא שטפי השקיעה של חומר חלקיקי אשר לוו בתהליכי המסה ומינרליזציה.
תופעה זו נתמכת גם על ידי ריכוזי ה TSS-הגבוהים יותר יחסית באביב בהשווה לסתיו .ריכוזי TSS
הגבוהים ביותר באפילימניון העליון נמדדו באביב והגיעו ל 9-מ"ג/ל' ודעכו בהדרגה עם העומק .באוקטובר
ריכוזי  TSSנעו סביב  3מ"ג/ל' באפילימניון ובמטהלימניון ו 2-מ"ג/ל' בהיפולימניון POC .הראה את אותה
מגמה עם ריכוזים אשר נעו סביב שליש מאלו של  .TSSחוסר השונות האנכי הברור של ה POC-במהלך
שתי העונות המייצג את כל השנה כפי שמאומת באיור  ,39aשבו נראה שממוצעים חודשיים בעומקים  10ו-
 35מ' מראים קוים זהים עם ריכוזים מעט גבוהים יותר במהלך תקופת השיכוב .ההבדלה של הDIC-
בעמודת המים מתחילה מיד עם השיכוב כאשר הממוצעים החודשיים בעומק  10מ' החלו לדעוך ל 25-מ"ג
פחמן/ל' בעוד שב 35-מ' הם טיפסו באופן רציף במהלך כל עונת השיכוב והגיעו למקסימה סביב  50בשלהי
הסתיו .מגמות הפוכות ניצפו עם החומר החלקיקי בעמודת המים ,לפיהן הריכוזים היו הגבוהים ביותר
בחורף ולוו בדעיכה כללית לאורך כל השנה (איור  .)39bממצא זה תומך במסקנה שלנו ששקיעת חומר
אורגני ואנאורגני הינם מקור עיקרי ל DIC-ההיפולימנטי.
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בהשוואה למגמה הרב שנתית של ממוצעים חודשיים של ריכוזי  DOCבעמודת המים של אגם הכנרת
(איור  )40הראתה שנת  2014את אותה המגמה עם הערכים הגבוהים ביותר באוגוסט .רק ריכוזי החורף היו
מתחת לממוצע הרב שנתי .כל המדידות היו בתוך הטווח של השונות הרב שנתית.
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איור  :40ממוצעים חודשיים של ריכוזי  DOCבעמודת המים של תחנה  Aבהשוואה לערכי הממוצעים הרב שנתיים
וסטיות התקן.

 2.14קצבי סדימנטציה
איליה אוסטרובסקי וניר קורן
קצבי סדימנטציה נבדקו ב 4 -תחנות ,M ,F ,A :ו .K -המלכודות הסטנדרטיות מורכבות מ 8( 4 -בתחנה
 )Aצינורות (קוטר  5 -ס"מ ,אורך  50 -ס"מ) .בתחנות  Aו F -מוקמו המלכודות  2.5מ' מעל הקרקעית ,בעוד
שבתחנות  Mו K-המלכודת מוקמו  1.5מ' מעל הקרקעית .חומר שוקע נאסף אחת לשבוע עד שבועיים.
דוגמאות (בדופליקטים) של סדימנט מצטבר סוננו על גבי פילטר  .GF/Fתכולת חומר יבש נקבעה על ידי
שקילת הדוגמאות לאחר חימום ב 800C -למשך  4ש' .קצבי הסדימנטציה השנתיים בתחנות השונות
חושבו כממוצעים משוקללים של תאריכי הדיגום השונים .בנוסף ,החומר שנאסף בתחנה  Aסורכז ,יובש
בהקפאה ונשמר עבור אנליזות עתידיות של ריכוזי נוטריינטים בחלקיקים.
במהלך תקופת החורף ההולומיקטי (דצמבר – אמצע פברואר) קצבי הסדימנטציה בתחנות הפריפריאליות
 K ,Fו M-היו בדרך כלל גבוהים יותר מאשר בקיץ ובתחילת הסתיו (איור  .)41בין אמצע מאי עד אמצע
יולי היו קצבי הסימנטציה בתחנה  Mדומים לערכי החורף .במהלך תקופת שקיעת הקלציט (מסוף פברואר
ועד סוף אפריל) נצפה גידול בקצב הסדימנטציה בתחנות  Fו.M-
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איור  :41דינמיקה עונתית של קצבי הסדימנטציה בתחנות השונות ב .2014 -תקופת השקעת  CaCO3באפריל-מאי
מודגשת.

בין אפריל לדצמבר נעו קצבי הסדימנטציה בתחנה  Aבין  0.3ל 3.6 -ג' חומר יבש/מ"ר/יום ,בעוד שבין
אפריל לאוקטובר בתחנות  Fו K -הם נעו בין  1.7ל 9.2-ג' חומר יבש/מ"ר/יום .במהלך תקופה זו קצבי
הסדימנטציה הממוצעים בתחנה  Fהיו מעט גבוהים מאלו שבתחנה  .Kהגברת קצב הסדימנטציה התרחשה
בתחנות K , Fו M-במהלך נובמבר .עליה זו בסדימנטציה נגרמה עקב ההעמקה של הטרמוקלינה והשקעה
מחדש של חומר חלקיקי טרי אשר הצטבר מתחת לטרמוקלינה .בתחנה הרדודה  Mנצפו שינויים גדולים
בקצבי הסדימנטציה ( 45-1ג' חומר יבש/מ"ר/יום) במהלך השנה.
במהלך  2014קצבי הסדימנטציה הממוצעים השנתיים בתחנות  F ,Aו M -היו  7.7 ,2.4ו 13.5-ג' חומר
יבש/מ"ר/יום ,בהתאמה .עבור תחנה Kלא חושבו קצבים שנתיים עקב מחסור בנתונים לחודשים סוף
ינואר עד אפריל (איור  .)42בתחנות  F ,Aו M -קצבי הסדימנטציה הממוצעים היו די דומים לערכי
הממוצעים הרב שנתיים ( )±SEאשר חושבו לתקופה  9.5±0.8 ,3.3±0.3- ,2013-1999ו13.6±1.4 -ג' חומר
יבש/מ"ר/יום ,בהתאמה .במהלך  3השנים האחרונות קצבי הסדימנטציה השנתיים הממוצעים נשארו
יחסית ללא שינוי בתחנות  Aו F -אך גדלו בצורה משמעותית בתחנה  Mבמהלך השנתיים האחרונות
(איור .)42

איור  :42קצבי סדימנטציה ממוצעים במיקומים השונים ב2012 - 2014 -
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 2.15שטפי זרחן באבק
ירון בארי-שלוין ,אדית ליבוביץ ,ניר קורן
מתחילת שנת  2013עברנו למתכונת ניטור שגרתי של הזרחן באבק במסגרת מערך הניטור של האגם
ומפברואר  2014נוספה גם תחנה קבועה במזרח הכנרת .דיגום האבק מבוצע ע"י הצבת  4דליים מלאים
במים מזוקקים מורעלים בסודיום אזיד על גג המעבדה לחקר הכנרת (תחנת טבחה) וכן בחוף כינר (תחנת
כינר) במזרח האגם .נפח הדלי המלא הוא כ  18-ל' ושטח הפנים העליון שלו  650סמ"ר .הדליים נדגמים
למדידת זרחן מומס אחת לשבוע לערך ומים מזוקקים לקיזוז הפסדי אידוי מוספים בהתאם לעונה ולצורך.
ניתן להבחין בשתי תקופות עיקריות לשטפי זרחן מומס באבק (איורים  43ו :)44 -אביב עם שטפים גדולים
יחסית וקיץ -סתיו-חורף עם שטפים קטנים יותר .השוואה בין שנת  2014לשנה הקודמת בתחנת טבחה
(איור  )43מראה כי ב 2014 -השטף המאסיבי של זרחן מאבק התחיל רק באמצע האביב (אמצע אפריל)
לעומת הופעה מאסיבית והרבה יותר גבוהה של זרחן מאבק ב 2013-שהתחילה כבר במרץ .השוואה בין
שטפי הזרחן השנתיים כפי שנמדדו בתחנת טבחה בשתי השנים מראה על כמות נמוכה יותר ב 2014-בסדר
גודל של  40%לעומת השנה הקודמת .סה"כ שטפי הזרחן בשנת  2014היה כ 20 -טון לעומת מעל  30טון
בשנה שלפניה .כניסת זרחן מומס מאבק בקיץ  2014נמוך במעט מ( 2013 -כטון אחד לעומת  1.5טון
לחודש) אך כמות זו עדיין גדולה מכניסות הזרחן המומס דרך הירדן בחודשים אלו ומראה כי לאבק תרומה
חשובה ועיקרית למאזן הזרחן באגם.
SRP in dust flux Tabha
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איור  :43שטפי זרחן מומס בכנרת כפי שנמדדו בתחנת טבחה (גג המעבדה לחקר הכנרת) בשנים  2013ו.2014

השואה בין שטפי זרחן מומס באבק במערב מול מזרח האגם התאפשרה השנה מחודש פברואר .איור 44
מציג את שטפי שתי התחנות (טבחה וכינר) לאורך שנה .ניתן לראות כי התבנית השנתית דומה בשתי
התחנות למעט בסתיו בה נראית עליה משמעותית בשטפי זרחן מומס באבק בכינר לעומת שמירה על רמה
זהה לזו של הקיץ בטבחה .כמו כן ,ברב העונות למעט יוני-יולי וסוף ספטמבר שטפי הזרחן באבק כפי
שנמדדו בתחנת כינר דומים או גבוהים ,לעיתים בצורה משמעותית מאלו שנמדדו בתחנת טבחה (איור .)44
השטף השנתי מפברואר בכינר עמד על מעל  27טון לעומת פחות מ 18 -טון בתחנת טבחה .ממוצע עונתי
50

של השטפים היומיים בכינר לעומת טבחה גבוה בכ 25% -ו  45%בפברואר-מרץ ואפריל-מאי בהתאמה ,נמוך
דצמבר.
ב 15%ביוני-ספטמבר וגבוה ב200%
SRP in dust
באוקטוברflux-
2014
Tabha vs. Kinnar
400
350

250
2014 T

200

2014 K

150
100

Rate of P(SRP) deposition,
KgP/Lake/day

Oct-Dec

June-Sep

Apr-May

Feb-March
300

50
0
400

350

300

250

200

150

100

50

0

Day # in year

איור  :44שטפי זרחן מומס בכנרת כפי שנמדדו בתחנות טבחה (גג המעבדה לחקר הכנרת) וכינר בשנת .2014

השוני בשטף הזרחן בין שתי התחנות עשוי להיות קשור לשינויים עונתיים במשטר רוחות ולתרומה שונה
של זרחן מומס מאבק ממזרח וממערב לאגם לאורך השנה .המשך מעקב בשתי התחנות חשוב לכימות
תרומות אלו למאזן העונתי והשנתי אל האגם עצמו.

 2.16אינדיקטורים לזיהום צואתי
אורה הדס ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי-רושנסקי

במסגרת הניטור השגרתי נבחנים סמנים (אינדיקטורים) חיידקים לזיהום צואתי המצביעים על זיהום
בקטריאלי של מי האגם .מצורפות תוצאות הבדיקות ב 14 -אתרים סביב הכנרת טבלה  )1-14( 5הכוללים:
(א) אתרי שאיבה; (ב) חופים מייצגים; (ג) מקום כניסת הנחלים לכנרת .התוצאות ניתנות כמספר חיידקים
ל  100מל' מים .הבדיקות נעשו בשיטת ה –  .Membrane filterהחיידקים שנבדקו :קוליפורמים צואתיים
( ,)Fecal coliformsאשריכיה קולי ( ,)Escherichia coliאנטרוקוקי (.)Enterococci
השנה ההידרולוגית  2013-2014הייתה מעוטת משקעים עם גשם משמעותי בדצמבר  121.7( 2013ממ' גשם),.
וסך כל הגשם מאוקטובר  2013ועד אוקטובר  2014היה  287.6ממ' .השטיפה הראשונה של אגן ההקוות
נעשתה כבר בדצמבר  2013אך לא היו זרימות שטפוניות ובחודשים ינואר – פברואר  2014יש יחסית
מספרים נמוכים של האינדיקטורים לזיהום צואתי בכניסת הירדן לכנרת עם  415קוליפורמים צואתיים170 ,
אשריכיה קולי ,ו 147אנטרוקוקים ל 100מל' מים (טבלה  .)5בהשוואה ל  3600קוליפורמים צואתיים912 ,
אשריכיה קולי ,ו 572אנטרוקוקים ל 100מל' מים ,לאחר ארוע הגשם הראשון ,בדצמבר  .2012בכל התקופה
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מינואר ועד סוף מאי  ,2014במשך ארבעה חודשים ,ירדו סה"כ  125ממ' גשם ,עם ארוע גשם חריג במאי ( 40
ממ' גשם) .מיעוט המשקעים ב  2014מתבטא במספרים הנמוכים של האינדיקטורים לזיהום צואתי בשנת
 2014טבלה  .)1-14( 5לגבי סוף שנת ( 2014שנה הידרולוגית חדשה) באוקטובר ירד הגשם הראשון
ובנובמבר ירדו  104ממ' גשם והתגברות הזרימה בירדן (לא זרימות שטפוניות)  ,שהתבטאו בעלייה במספרי
החיידקים בכניסת הירדן בכנרת (טבלה  .)5מה שמעניין ,שהחיידקים שנכנסו לאגם נסחפו לאתר השאיבה
של המפא"ר ובנובמבר נמדדו  96קוליפורמים צואתיים ב 100מל' מים (טבלה  .)5במשך כל שנת ,2014
באתרי השאיבה ובמקום כניסת הנחלים לירדן מספרי האינדיקטורים לזיהום צואתי נמוכים .ושוב
המסקנה ,שהגשמים הראשונים שוטפים את אגן ההיקוות ועם תחילת הזרימות בירדן מתחיל להגיע רוב
הזיהום החיידקי .הנאמר לעיל מצביע ,כל שנה מחדש ,על הקשר בין זרימות בנחלים לבין זיהום בקטריאלי
באגם .הדבר נכון הן לצפון הכנרת והן בדרום .בקיץ יש מספרים נמוכים של חיידקים האינדיקטורים
לזיהום צואתי בכל תחנות הדיגום.

טבלה  :)1-14(5אינדיקטורים חיידקיים לזיהום צואתי (מס' ב 100 -מל' מים) בתחנות שונות ב.2014 -
Water carrier intake
Fecal C. E. coli Enteroc.
10
5
3
2
0
2
1
1
0
0
0
0
5
3
2
2
0
0
6
0
6
7
1
1
1
0
0
6
1
0
96
50
19
2
2
1
Tiberias intake
Fecal C. E. coli Enteroc.
3
0
4
`6
6
3
0
0
0
3
2
5
1
0
1
2
3
0
1
0
0
9
0
1
3
1
0
3
2
2
2
1
0
5
0
0

Jordan inflow
Fecal C.
E. coli Enteroc.
96
66
28
415
170
147
18
11
11
25
22
13
42
24
20
4
0
2
4
4
6
33
23
8
140
30
5
100
20
22
660
51
740
7
4
4
Golan intake
Fecal C.
E. coli Enteroc.
24
2
14
12
4
1
2
1
2
0
0
1
1
1
3
18
2
5
3
0
0
15
5
7
7
4
6
10
6
3
7
0
2
16
6
2

2
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
4
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
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1
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
3
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

5
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

7
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
9
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Fecal C.
2
9
6
0
1
0
2
0
0
0
12
5

Amnun
Fecal C.
13
2
6
0
6
2
3
10
2
30
7
13
Zachi
Fecal C.
4
7
7
1
6
3
24
16
10
7
18
3

Jordan Valley intake
E. coli Enteroc.
0
1
6
4
1
4
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
5
1
7
1

6
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

8
E. coli Enteroc.
1
0
2
1
3
9
0
1
1
1
2
0
4
1
1
2
2
0
16
5
6
3
4
1

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
10

E. coli Enteroc.
4
2
7
5
4
7
0
1
4
3
1
5
14
11
9
6
5
0
2
1
14
8
1
2

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
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Kursy
Fecal C.
4
6
1
2
4
37
17
10
19
7
9
13

Dugit
Fecal C.
2
1
3
1
1
9
3
23
3
14
2
2
Masudia
Fecal C.
1
0
0
1
1
5
6
0
25
10
2
2

E. coli Enteroc.
2
0
2
3
0
0
0
0
2
11
13
2
2
4
1
2
5
13
4
3
2
0
11
8

E. coli Enteroc.
0
0
1
2
2
4
0
1
1
3
6
1
0
0
8
2
2
3
1
1
2
1
1
2
E. coli Enteroc.
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
4
2
0
1
25
24
5
1
2
5
1
0

11

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

13
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Maagan Beach
Fecal
C.
E. coli Enteroc.
20
12
38
6
4
1
7
0
40
2
2
2
2
0
1
4
5
0
37
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
6
5
14
9
10

12

Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Amud inflow
Fecal C.
E. coli Enteroc.
10
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
1

14
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
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Alumot Beach
Fecal C.
8
15
0
0
2
0
2
0
1
4
16
56

E. coli Enteroc.
2
8
14
10
0
3
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
7
7
46
68

Yarmuch inflow
Fecal C. E. coli Enteroc.
10
2
15
23
17
18
6
2
50
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
15
3
0
17
15
4

 2.17רעלני ציאנובקטריה
אסף סוקניק ,דיתי ויינר-מוציני
המערך האנליטי לזיהוי ולכימות רעלני ציאנובקטריה בכנרת פועל משנת  .2000דגימות מים נאספות אחת
לחודש בתחנה  .Aבאירועים של פריחת מיקרוציסטיס היוצרת משטחים צפים ,נדגמים משטחי
הציאנובקטריה בדלי ונמדד ריכוז הרעלנים בביומאסה .באירועים של פריחת אפניזומנון נדגמת גם
הביומסה באמצעות גרירת רשת של  20מיקרומטר .לאחר מיצוי וריכוז ,הדגימות נלקחות לאנליזה איכותית
וכמותית לרעלנים משתי קבוצות :מיקרוציסטינים (שמקורם בעיקר מיקרוציסטיס) וצלינדרוספרמופסין
(מאפניזומנון) .המדידות מבוצעות בשיטות  HPLCמתאימות והתוצאות מוצגות כריכוז הרעלן ליחידת נפח
מים (בדגימות מים) או כריכוז הרעלן בביומאסה (ליחידת משקל יבש) .תוצאות הזיהוי והכימות של רעלני
ציאנובקטריה בכנרת בשנת  2014מוצגות בטבלה .6
טבלה  :6ריכוז רעלני כחוליות (צלינדרוספרמופסין ומיקרוציסטינים) בדגימות מים וביומאסה של פיטופלנקטון
שנאספו מהכנרת במועדים שונים במהלך שנת  .2014הדגימות נאספו בתדירות של אחת לחודש או בתדירות גבוהה
יותר במידה ונצפתה התפתחות של ציאנובקטריה באגם .באירועים אלו רוכזה הביומאסה של הפיטופלנקטון על ידי
סינון או איסוף ברשת ונקבעה נוכחות הרעלנים בביומאסה .במועדים מסוימים בהם נצפתה באגם צופת של
מיקרוציסטיס נאספה דגימת צופת ובוצעה אנליזה על בסיס משקל יבש של החומר שנאסף .תס"ג – תחת סף גילוי.
לא נבדקו ריכוזי הרעלנים בביומאסה במועדים בהם לא נצפתה אוכלוסייה של ציאנובקטריה מייצרות רעלנים.

תאריך דיגום

ריכוז
צלינדרוספרמופסין
במים ()g/L

20.1.14
16.2.14

תס"ג
תס"ג

ריכוז
צלינדרוספרמופסין
בביומאסה ()g/g dw

ריכוז
מיקרוציסטינים
במים ()g/L

;YR=69.2
;LR=119.1
RR=64.3

17.2.14
9.3.14
17.3.14
6.4.14
12.5.14
22.6.14
6.7.14
3.8.14
5.8.14
17.8.14
7.9.14
14.9.14
6.10.14
20.10.14
30.11.14
14.12.14

ריכוז
מיקרוציסטינים
בביומאסה ( g/g
)dw

תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג

תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג
תס"ג

תס"ג
תס"ג
תס"ג
1
תס"ג
0.9
1

תס"ג
תס"ג
תס"ג
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בשנת  2014נרשמה בכנרת נוכחות של מיקרוציסטיס בחודשים פברואר ומרץ .במהלך העונה נצפו ארועים
של צופת של מיקרוציסטיס וריכוז הרעלנים בביומאסה שנאספה כצופת היה כ  300מיקרוגרם לגרם חומר
יבש (טבלה  .)6בעונה זו ,ריכוז מיקרוציסטינים ) (YR, LR, RRבמים היה מתחת לסף הגילוי ,תוצאה
שמשקפת ריכוז נמוך יחסית של מיקרוציסטיס במים.
בחודשי הקיץ והסתיו של שנת  2014נצפתה בכנרת אוכלוסייה לא גדולה של אפניזומנון ששיאה היה
מאוגוסט ועד נובמבר  .2014בתקופה זו נמצא צלינדרוספרמופסין בדגימות מים וריכוזו לא עלה על 1
מיקרוגרם לליטר .בדגימות ביומאסה שנאספו ברשת פלנקטון לא נמצאו עקבות של צלינדרוספרמופסין.
תוצאות אלו מעידות על תפוצה נמוכה מאד של אפניזומנון בכנרת ב .2014
אירועי הפריחה של מיקרוציסטיס במהלך חורף  2014אפשרה ביצוע מערך דיגום מפורט אשר עקב אחר
הדינמיקה של אוכלוסיית המיקרוציסטיס באגם .במספר ימי פעילות שהתקיימו בפברואר ומרץ  2014נאספו
דגימות מים מעומקים שונים ובאזורים שונים באגם בהם נצפתה צופת של מיקרוציסטיס .בדגימות
שנאספו נקבע ריכוז מיקרוציסטינים ,ריכוז כלורופיל ,התפוצה של מושבות מיקרוציסטיס ,וכן אופינו
המטאבוליטים המשניים המיוצרים על ידי מיקרוציסטיס .אנליזה שבוצעה על יותר מ  40מידגמים שנאספו
בעומקים ובאתרים שונים הראתה קשר בין ריכוז הכלורופיל במים וריכוז הכולל של מיקרוציסטינים.
פעילות זו בוצעה במסגרת פרויקט מחקר במימון משרד המדע והתוצאות מדווחות בהמשך הדוח השנתי
(פרק המחקרים).

 2.18חומרי הדברה
פלג אסטרחן ,אדית ליבוביץ'
 50חומרי הדברה המצויים בשימוש עונתי תדיר בחקלאות באגן ההיקוות מנוטרים אחת לשבועיים לערך
מזה שנים רבות .הדיגום מבוצע ב  5תחנות דיגום בכנרת ע"י איסוף  1ל' מים בדלי מפני השטח .המים
עוברים מיצוי אורגני ( )Liquid Liquid Extractionונבחנים ע"י מערכת  .GC/MSריכוז חומרי ההדברה
נמוך בשנים האחרונות ואינו מגיע לכלל סכנה תברואתית .בנוסף לניטור זה נבדקות גם דגימות דגים ומים
(במימון רשות המים) המובאות מאתרים החשודים בהרעלת דגים כגון שוק טבריה ,חופי אגם הכנרת,
נחלים ,סירות דייג ואף ממקורות חיצוניים לכנרת .בשנים האחרונות אובחנו מספר מקרים של הרעלה
מכוונת תוך שימוש בחומרי הדברה לצרכי דייג לא חוקי.
ניתן לראות ב

טבלה  :7ריכוז חומרי הדברה בתחנות הכנרת (( )2014בטבלה מוצגות רק התוצאות החיוביות) כי גם השנה
הריכוזים נמוכים מאוד ואינם מהווים סכנה מידית .עם זאת ניתן להתרשם מריכוזי ה Endosulfan
הקיימים באגם בכל התחנות ובייחוד סביב תחנה  Hהממוקמת בסמוך לצינור היניקה של המוביל הארצי.
למעשה למעט ממצאים בודדים ,לא קיימים ממצאי חומרי הדברה במחצית השנה השנייה (יולי-דצמבר) של
השנה וחומר ההדברה השולט הינו  .Endosulfanחומר זה הינו קוטל חרקים בעל רמה טוקסית גבוהה
יחסית ,הישרדותו בקרקע תלויה במספר גורמים אך ההערכה היא כי מדובר ב 150 -יום לערך (במקווי מים
לא בנמצא הערכה מסודרת) .בנוסף ,נמצא שימוש בחומר  Terbutryneשהינו קוטל עשבים המופיע ביחס
דומה גם בשנה שעברה .השנה נמצאו גם שאריות של חומר דמוי Hexachlorocyclohexane :Lindane
) (HCHעל נגזרותיו השונות .חומר זה בעל יכולת שרידות גבוהה ולכן נאסר לפני עשרים שנה לשימוש
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במדינות רבות כגון ארה"ב .לסיכום יש לציין כי למרות שהריכוזים נמוכים יחסית ,הרי שנוכחות חומרים
אלו באגם אינה רצויה ובמקרים מסוימים עלול להיגרם נזק כתוצאה מהצטברות חומרים עמידים לפירוק,
ברקמות יצורים עילאיים (ראה/י למטה לדוגמה).
כבכל שנה ,נבדקות במעבדה דגימות דגים ומים תוך חשד להרעלה מכוונת .השנה התקיימו בדיקות של
דוגמאות כגון אלו ממקורות שונים (סובב כנרת ,בריכות דגים ואף מהים התיכון ונחלי המרכז) .בטבלה :8
דגימות מים ודגים שבוצעו בעבור אגף הדיג (בהזמנת רשות המים) מרוכזות התוצאות החיוביות בלבד
שנמצאו לדוגמאות שנתקבלו מסובב כנרת (כנרת ונחלי הצפון) וכן מהשוק העירוני בטבריה בשנת .2014
כמו בשנים שעברו נגזרות ה  DDTנמצאו בדוגמאות הדגים גם השנה .חומר זה נאגר בדגים וההערכה היא
כי למרות שהשימוש בו מזערי/לא קיים ,חומר זה בעל יכולת שרידות גבוהה בסדימנט (שרידותו באדמה עד
 15שנים) ולכן נמצא שוב ושוב בדגים הבאים במגע עם שכבה זו גם אם השימוש בחומר נערך לפני זמן רב.
גם בשנה זו אירעו מספר מקרי הרעלה בהם שוב החומר בעזרתו בוצעה ההרעלה הינו  .Endosulfanחומר
זה נמכר כחומר הדברת מזיקים והינו בעל רמה גבוהה של רעילות לדגים .השנה מתוך  3מקרי הרעלה
מדווחים בשני מקרים הדגים המורעלים הוצאו מהשוק העירוני בטבריה .ריכוזי סף נמוכים של רעלנים
אחרים נמצאו בדגימות דגים רבות וכתמיד הן גבוהות מהריכוזים הקיימים במים.

טבלה  :7ריכוז חומרי הדברה בתחנות הכנרת ( .)2014תחנת  Aבאדום H ,בכחול G ,בירוק K ,בכתום ותחנת גשר
אריק  ABבשחור .רק תוצאות חיוביות מדווחות.

תאריך
05-01-14
05-01-14
19-01-14
19-01-14
03-02-14
03-02-14
16-02-14
23-02-14
16-03-14
22-04-14
11-05-14
29-05-14
22-06-14
23-07-14
20-10-14

תחנות וריכוזים )(µg/L
)0.001(A), 0.01(H
)0.0004(A),0.0004(G
)0.012(K
)0.018(K
)0.01(H), 0.002(K
)0.02(H
)0.005(H
)0.0007(AB
)0.006(K
)0.002(A
)0.05(H
)0.03(AB
)0.01(H), 0.01(K
)0.009(AB
)0.009(AB

חומר הדברה
Endosulfan alfa isomer
Terbutryne
HCH alfa isomer
HCH beta isomer
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan beta isomer
Endosulfan alfa isomer
Terbutryne
Endosulfan alfa isomer
Terbutryne
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan alfa isomer
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טבלה  :8דגימות מים ודגים שבוצעו בעבור אגף הדיג (בהזמנת רשות המים) .דוגמאות מים שנבחנו תוך חשש
להרעלה מסומנות בכחול ,דוגמאות דגים-בשחור .תוצאות חיוביות בלבד מוצגות ,מספרים המסומנים באדום
מציינים מקרי הרעלה.

תאריך
12-02-14

סוג הדוגמה
מים

מיקום הדגימה
ירדן צפוני

23-03-14
03-04-14

אמנון
אמנון

שוק עירוני טבריה
חוף עין גב

11-05-14
23-05-14

מים
מים

חוף אמנון
ירדן צפוני

05-08-14

אמנון הגליל

בטיחה

מים

בטיחה

קרפיון (אישרי)

שוק עירוני טבריה

07-08-14

חומרי ההדברה שנמצאו
Chlorpyriphos
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan alfa isomer
p,p-DDE
p,p-DDT
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan beta isomer
Endosulfan alfa isomer
p,p-DDE
Endosulfan alfa isomer
Endosulfan beta isomer
Endosulfan sulfate
Endosulfan alfa isomer

ריכוז ()µg/L
0.03
0.07
50.0
2.72
0.30
4.3
0.3
0.4
430.8
31.1
1.18
0.69
0.23
117.7

 2.19הערכת שפיעת המלח במעיין הברבוטים
גדעון טיבור ,ברק חרות ,תמי זילברמן (מכון גאולוגי) ועמי נשרי

מדידות לקביעת ספיקות נוזלים ושטפי מומסים מבוצעים באופן שגרתי מהבורות באזור טבחה .המחקר
ינסה לענות על השאלות הבאות:
 .1מהם קצבי השפיעה מהבורות?
 .2האם וכיצד משתנים קצבים אלו במהלך השנה?
 .3מהם הגורמים המשפיעים על השינויים?
הניטורים מפתח צינור הברבוטים החלו ב 13-בדצמבר  2007עם סנסור מסוג  Andderaשהוחלף בחודש
מרץ  2011בסנסור מסוג  SonTeckוכוללים כיום:



דיגום מים חודשי מבסיס צינור הברבוטים ואנליזה של כלורידים וניטראט במעבדת הכינרת.
אנליזות לפרמטרים אחרים (יונים עקריים והרכב איזוטופי) מבוצעות במכון הגיאולוגי לפי הצורך.
מדידה שעתית של מהירות הזרימה והטמפרטורה באמצעות מד זרימה אקוסטי של חברת
 SonTekהמותקן בתוך הצינור.

הערות:
 .1במהלך חודש דצמבר  2013ועד תחילת ינואר  2014הסנסור לא עבד בגלל בעיית מתח בסוללה
 .2בראשית חודש אפריל  2014שינינו את מיקום הסנסור מעומק של כ 1-מטר בתוך הצינור לעומק של
 11מטר בצינור.
 .3במהלך אוקטובר  2014הסנסור לא עבד בגלל בעיית מתח בסוללה
דו"ח זה מסכם את המדידות שבוצעו בצינור הברבוטים מדצמבר  2007ועד דצמבר .2014
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טמפרטורת המים בצינור הברבוטים:
נתוני הטמפרטורה בקצה הצינור נמדדים בתדירות שעתית .בשנים  2007-2010הטמפרטורה בצינור
(טמפרטורת הנביעה) ירדה מ 280C -ל  .270Cהשתנות הטמפרטורה ממרץ ( 2011התקנת סנסור ה-
 )SonTeckועד היום מוצגת באיור  45ניתן לראות שהטמפרטורה בצינור התייצבה ממאי  2011עד דצמבר
 2013סביב ה 26.10C-ואילו בשנת  2014יש עליה של בחצי מעלה והטמפרטורה נעה סביב ה.26.50C-
העמקת מיקום הסנסור באפריל  2014ל 11-מטר גרמה לעליה של כ.0.1.0C-

איור  :45מדידות שעתיות של טמפ' הנביעה בצינור (נקודות כחולות) וקו ממוצע יומי (אדום) מה 7-במרץ  2011ועד
היום.

ספיקות בצינור הברבוטים
בתחילת מרץ  2011החלה מדידה שעתית של מהירות הזרימה באמצעות מד זרימה אקוסטי של חברת
 SonTekשהותקן בתוך צינור הברבוטים .מהירות הזרימה מהצינור (בס"מ/שנייה) הנמדדת בתדירות
שעתית מוצגת באיור  ,46בנתונים אלו ניתן לראות מחזוריות שבה בחודשי החורף מהירויות הזרימה הם
הגבוהות ביותר (עד ~  4.2ס"מ/שנייה) ואילו בחודשי הקיץ הם הנמוכות (עד ~ 2.7ס"מ/שנייה) .מהירויות
אלו שקולות לספיקות של  32-45ליטר/שנייה (~ קצת יותר ממיליון קו"ב לשנה).
במהלך ( 2014איור  )47מגמה זו השתנתה כאשר מספר עליות ( )picksנמדדו במהירויות הזרימה בחודשי
הקיץ (יוני-אוקטובר) שהגיעו עד  4.75ס"מ/שניה במהלך חודש אוגוסט .הערך הנמוך ביותר של ~1
ס"מ/בשנה נמדד במהלך מאי עד תחילת יוני (איור .)47
איננו בטוחים שאכן חלה ירידה רב שנתית בספיקת המים של הברבוטים וכרגע נראה שהעליות בספיקה הן
תופעה חורפית בלבד שאולי אין לה קשר לשינויים הכימיים והאיזוטופיים המפליגים שחלו בטווח ארוך
(ראה בהמשך) .האלמנט הפיזיקלי היחידי שנראה קשור לריכוזי המליחות הוא הירידה בטמפרטורה של מי
הברבוטים.
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איור  :46מהירות הזרימה (מרץ  -2012דצמבר  )2014מצינור הברבוטים (ס"מ/שנייה) הנמדדת בתדירות של שעה .קו
המגמה חושב בתדירות של  10יממות.

איור  :47מהירות הזרימה מצינור הברבוטים (ס"מ/שנייה) במהלך השנה האחרונה קו המגמה חושב בתדירות של 10
יממות.

אנליזות מים מהצינור  -ריכוזי ניטראט ומוליכות חשמלית
תוצאות אנליזות המים מוצגות באיורים  48ו .49-מסקנות מהמידע הכימי איזוטופי :בין ינואר  2009לבין
אמצע  2011חלה המתקה של הברבוטים שחלה מרמות אופייניות של קרוב ל 3000-מג"ל כלוריד לכ850-
מג"ל .ירידת המליחות נפסקה באמצע  2011ורמת המליחות נשארה מאז די קבועה עם עליה חורפית קלה.
בחורף  2014מי הנביעה שוב המליחו עד לרמה של בערך  1400מ"ג כלוריד לליטר.
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איור  :48כלוריד ,מוליכות חשמלית וריכוז ניטרט בברבוטים.

במקביל לירידה החריפה במליחות נמדדה ירידה של פרמטרים אופיניים אחרים של המליחות ,כגון ריכוז
הנתרן (מגנזיום ,סטרונציום ,אשלגן ליתיום וברומיד לא מוצגם כאן) .גם ההרכב האיזוטופי של המים,
מנתוני הדאוטריום ,מצביע על הקלה איזוטופית מ -25%-ל -33%-בד בבד עם הירידה במליחות .ריכוז
הניטרט ירד במקביל להמתקת מי הברבוטים מבערך  1.4ל 1.1-מיליגרם חנקן לליטר .למרות זאת רמת
המתאם (הלינארי) בין הכלוריד לניטרט איננה גבוהה וזאת בניגוד לערכי  R2גבוהים מ 0.9-שהתקבלו בין
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פרמטרים מובהקים של מליחות .הירידה המקבילה של המליחות והטמפרטורה מצביעה על כך שמקור
המליחות חם יותר וששפיעתו היחסית קטנה .אולם חוסר הקשר (כפי שזה נראה כרגע) בין ספיקת הנביעה
למליחות מצביעה על כך שהירידה בתרומת הגורם המלוח והחם לא השפיעה על ספיקת הצינור .אחת
מהאפשרויות להסביר תופעה זו היא נוכחות של תמלחת מאוד מלוחה בעומק שתרומת המים שלה ביציאה
מהברבוטים בטלה בשישים .אולם בחורפים עם עלית מפלסי מי התהום ועלית מפלס האגם מסתמנת עליה
קלה במליחות.
Del 18H2O in Barbutim
-5.0
-5.2
Avg. -5.90+/-0.12

-5.6
-5.8
-6.0

del 18 H 2 O

-5.4

-6.2
-6.4

22
.1
.0
24 9
.2
.1
29 0
.6
16 . 10
.1
1.
1
17 0
.3
.1
21 1
.6
.1
30 1
.8
11 . 11
.1
2.
11
8.
2.
1
28 2
.5
.1
30 2
.8
.1
4. 2
12
.1
22 2
.4
.1
16 3
.7
.1
3
9.
2.
14
date

Duterium in Barbutim
-20
-22

Avg. -30.67 +/- 1.0

-24

-28
-30

del 2 H 2 O

-26

-32
-34

9.2.14

16.7.13

22.4.13

4.12.12

30.8.12

28.5.12

8.2.12

11.12.11

30.8.11

21.6.11

17.3.11

16.11.10

29.6.10

24.2.10

22.1.09

-36

Date

איור  :49הרכבים איזוטופיים של חמצן  18ודאוטריום בברבוטים

תוכנית להמשך הניטור ב 2015
 .1המשך מדידות מצינור הברבוטים של טמפרטורה ,מליחות ,ספיקות ,כלורידים ,ניטראטים.
 .2מדידת פרמטרים כימיים ואיזוטופיים במספר קידוחים באזור החוף המערבי של הכנרת.
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 2.20מערכת נגררת לניטור מרחבי משולב של פרמטרים גיאוכימיים וביולוגיים
אסף סוקניק ,שמשון זכאי ומיקי שליכטר
מערכת ניטור נגררת (מנ"ג) המופעלת בכנרת מאפשרת מיפוי תלת-ממדי וקבלת מידע על הפיזור המרחבי
של מספר מדדים לימנולוגיים באגם .כלי ניטור זה מורכב ממערכת חיישנים המותקנת על "נשא" ,הנגרר
במים על ידי כלי שיט .הנשא יכול לרחף בגוף המים תוך ביצוע תנודות מחזוריות מעלה ומטה ואיסוף
נתונים סימולטני .מתכונת זו של ניטור ,הקרובה לניטור סינופטי ,מאפשרת מיפוי תלת-ממדי וקבלת תמונה
כוללת של מספר מדדים לימנולוגיים ופיזורם בגוף המים .המשתנים הניתנים למדידה במערכת זו הם:
טמפרטורה ,ריכוז כלורופיל ,עכירות ומוליכות חשמלית (מליחות) .מבנה המערכת הנגררת ואופן הפעלתה
פורט בדוחות קודמים .לביצוע סקר בכנרת המערכת מופעלת מסיפון ה"חרמונה" שהותאמה והוכשרה
להפעלתה תוך עבודה יציבה ובטוחה גם בים סוער ותחת משטר רוחות קייצי .מסלול השיוט מוצג באיור
 50על פני מפה תלת-ממדית של הכנרת .המסלול ,המתחיל בטבחה ,כולל ארבעה חתכים בכיוון כללי מזרח-
מערב ומסלולים המחברים ביניהם .איור  50מציג גם את חדירת המנ"ג לעמודת המים (מעומק  1מ' ועד
עומק של  29מ' מפני המים).
איור  :50מסלול השיוט של תוכנית הניטור
המרחבי מוצג על גבי מפה תלת -ממדית
של הכנרת .המסלול ,המתחיל מול טבחה
(נקודה צהובה) ,כולל ארבעה חתכים
בכיוון כללי מזרח מערב ומסלולים
המחברים ביניהם .ניתן לראות את חדירת
המנ"ג לעמודת המים .החיצים מסמנים את
כיוון השיט.

במהלך  2014בוצע סקר חלקי אחד .כבר בשנה שעברה הצבענו על כך שהמידע שנאסף במהלך סקרים
שבוצעו בשנים האחרונות הראה תבניות לימנולוגיות אופיניות לעונות השונות ולאזורים שונים באגם.
אולם אופי הסקרים והתדירות הנמוכה לא אפשרו מעקב וזיהוי מהלכים ותופעות עונתיות או אירועים
חריגים .לפיכך הומלץ לצמצם את מספר הסקרים השגרתיים ולהפעיל את המערכת במתכונת ממוקדת
במטרה להשתלב במחקרים נקודתיים.
]Conductivity [mS/m

]Chlorophyll [mg/m3
8

0.83 0.89 0.95 1.01 1.07

35.7

35.6

35.5

]Temperature [ C

7

6

5

23.9

4

23.5

23.1

22.7

5

5

5

10

10

10

35.7

35.6

35.5

35.7

35.6

35.5

)Longitude E (decimal values
איור  :51מפות של המבנה החומני ריכוז הכלורופיל והמוליכות החשמלית בשכבת המים של  0-12מ' בכנרת שנמדדו
בצפון הכנרת בנובמבר  2014בחתך עומק ממערב למזרח .המפות חושבו תוך עיבוד תוצאות שנאספו ע"י מערכת
הניטור הנגררת בעזרת תוכנה לאינטגרציה מרחבית .סולמות הצבעים מייצגים את סקלת הטמפרטורה ריכוז
הכלורופיל והמוליכות.
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 2.21מערכת  PhytoPAMבמרכז האגם למדידה בזמן אמת של הרכב ופעילות
הפיטופלנקטון
אסף סוקניק ,שמשון זכאי ,דיתי ויינר-מוציני ,יורי ליצנסקי
מערך ניטור הכנרת כולל רפסודת ניטור ) (EcoRaftהעגונה במרכז הכנרת בתחנה  .Aלפני כשנתיים
הוכנסה לפעולה מערכת מדידה המבוססת על הערכת התגובה הפוטוסינתטית של אצות במים בשיטה של
פלואורסנציה מאופננת שמאפשרת מדידה בזמן אמת של ריכוז הכלורופיל במים וחלוקתו לקבוצות שונות
של אצות על פי פיגמנטי עזר אופייניים ,ובמקביל מודדת פרמטרים של המערכת הפוטוסינתטית באותן
קבוצות שלאצות .המערכת ניזונה במים הנשאבים מעומק נתון באגם ומבצעת סידרה של מדידות תוך
שליטה דרך רשת האינטרנט .המערכת על מכלול המרכיבים שלה מוצגת באיור  52ומורכבת ממשאבת
דיגום הנשלטת ע"י בקר ממוחשב ,מערכת מדידה אופטית ובקר המערכת –  PhytoPAMמתוצרת Walz
גרמניה ומחשב בקרה המחובר לרשת האינטרנט הניתן להפעלה ולהעברת נתונים דרך רשת האינטרנט מכל
מחשב ,או טלפון חכם מכל אתר ובכל זמן.
מערכת ה  PhytoPAMהמותקנת ברפסודת המחקר ,מבצעת מדידות של מים שנשאבים אל תא המדידה
מעומק של  1מ' .המדידות מבוצעות אחת ליממה בשעות הלילה וזאת במהלך של הפעלה מרחוק .מידע על
התפלגות הכלורופיל על פי קבוצות טקסונומיות ,שנאסף במהלך מספר שבועות בשנת הפעילות האחרונה
מוצג באיור  .52הריכוז הכולל של כלורופיל בתקופה המוצגת נע בין  5ל  35מיקרוגרם לליטר .ערכי השיא
נמדדו במאי .התפלגות הכלורופיל בין הקבוצות הספקטרליות של הפיטופלנקטון מראה דומיננטיות של
דינופלגלטים וציאנובקטריה בחודשי האביב עם שינויים בתפוצה היחסית של האוכלוסיות השונות.
התנודות הגבוהות במדידת ריכוזי הכלורופיל במאי מקורן ככל הנראה בדינמיקה של מיקום אוכלוסיית
הפירידניום שמשתנה בזמן הן במימד העומק והן במימד המיקום הגיאוגרפי .יתר על כן חשוב לציין
שהפעלת ה  PhytoPAMמתבצעת אחת ליום ולכן צפויים שינויים בריכוז הנמדד מיום ליום בהנחה
שהדינמיקה של האוכלוסיה ומיקומה מהיר יותר.
ציאנובקטריה הם מרכיב עיקרי של האוכלוסייה הקייצית (איור  )53והכלורופיל שלהם מהווה בין  50ל 70
אחוז מערך הכלורופיל הכללי שנמדד .ירוקיות הן המרכיב המשלים בעונה זו.

Flow Through
Phyto-PAM

PC with WinControl
Windows Software for
Phyto-PAM

Pump
Controller
Phyto-PAM
control unit

12V
Peristaltic
pump
Data acquisition
system for
fluorescence signals
)(4 channels

איור  :52צילום מערך השאיבה ,הבקרה ,המדידה והשליטה של מערכת ה  PhytoPAMשהותקנה ברפסודת המחקר
בתחנה  Aומופעלת בשליטה מרחוק .רכיבי המערכת מצוינים.
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איור  :53שינויים בתפוצת הכלורופיל בכנרת במהלך אביב – קיץ  - A .2015שינוי בריכוז הכולל של כלורופיל במהלך
התקופה B .שינוי בריכוז כלורופיל שמקורו בפיטופלנקטון מקבוצות הדינופלגלטים וצורניות (בעיקר מיצג
פרידיניום) .ו  - Cשינוי בריכוז כלורופיל שמקורו בציאנובקטריה .הנתונים נאספו על ידי מערכת ה ,PhytoPAM
שהופעלה מרחוק דרך רשת האינטרנט.
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 2.22פרופיילר אוטונומי מדגם  Autoreel-mantaבתחנה A
ורנר אקרט ,בני סולימני ומיקי שליכטר
ב 2002 -החלה המעבדה לחקר הכנרת לנטר את עמודת מי האגם בעזרת ציוד אוטומטי המופעל מדוברת
האקוראפט בתחנה  .Aבשנת  2009הוחלפה יחידת ה ,RUSS-YSI -שפעלה במקום בשנים  ,2002-2008ע"י
מכשיר המופעל על ידי כננת ומורכב מדוגם רב חיישנים מדגם (Eureka, Austin, Texas) MANTA
ומפרופילר עצמאי מותאם למקום ,אשר פותח על ידי Insrumental Solutions Inc, Vicksborg
.Mississippi

איור  :54יחידת הפרופיילר האוטונומי ISI-AutoReel

דיגום הפרופילים החל בסוף דצמבר  2009במדידות טמפרטורה ,עומק ,חמצן מומס ,pH ,מוליכות,
פוטנציאל חימצון/חיזור ,עכירות וכלורופיל  aפעם אחת עד  4פעמים ביממה לאורך עמודת המים
ברזולוציה של  0.5מ'.
בתחילת ינואר  2014עמודת המים היתה מעורבבת לגמרי החל מה 26-לדצמבר  .2013הטמפרורה לאורך
עמודת המים היתה  16.9מעלות .טמפרטורות הערבוב הנמוכות ביותר היו  15.3מעלות באמצע פברואר
כאשר ערכי המוליכות היו  .uS/cm 1170פרק הזמן שבין מחצית פברואר עד סוף מרץ אופיין בערכי pH
(לא מוצגים) וריכוזי  DOגבוהים (איור  .)55ב 2014-החלה בנית השיכוב הטרמלי מוקדם יחסית בסוף
פברואר ,לפי מדידת ריכוזי  DOבקרבת הקרקעית.באפריל כל ההיפולימניון היה חסר חמצן (איור .)55
בהמשך לדעיכת ה DO-הצביעו מדידות ה( ORP -איור  )56על נוכחות סולפיד בשכבת הגבול הכנטית
מתחילת אפריל ובמאי בהיפולימניון העליון.
הכמוקלינה נותרה ללא שינוי בעומק  20מ' מסוף מאי עד אוקטובר ,אז החלה להעמיק בהדרגתיות לעומק
של  30מ' בסוף  .2014הינו בנוכחות סולפיד מדידות הרידוקס הגיעו ל -350 mV-כאשר בתנאי חימצון נעו
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בין  0-100 mVבמהלך החלק הגדול יותר של תקופת השיכוב ומעל  200 mVבחודשים ינואר עד מרץ
ובדצמבר .תצפיות אלה מאשרות את הממצאים משנת .2013
)DO (mg L-1
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איור  :55דיאגרמת איזופלטות של ריכוזי חמצן מומס בעמודת המים של הכנרת בתחנה  Aב.2014-
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איור  :56דיאגרמת איזופלטות של  ORPבעמודת המים של הכנרת בתחנה  Aבמהלך .2014
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 2.23ניטור סינופטי באמצעות צילומי לווין המשולבים במערכת SISCAL
גדעון טיבור ,יוסי יעקבי ,לנא אשקר (מכון גיאולוגי) ,תומר כתר
מטרות הניטור:






ניטור שגרתי של הפיזור המרחבי של טמפרטורה ,כלורופיל ,ועכירות בפני המים באגם.
נתוני פרישה מרחבית בעת אירועים חריגים (פריחות ,זיהומים ,שינויי מפלס קיצוניים).
בניית בסיס מידע סינופטי רב-שנתי של כלל האגם.
נתוני כיול עבור המודלים האקולוגיים של הכנרת.
הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי ( )ISRAMARואתר
רשות המים.

השימוש בלווינות למיפוי איכות המים בכנרת נעשה באמצעות מערכת .)www.siscal.net( SISCAL
הניטור מתבסס על שני לווינים ( )MODIS Aqua & Terraשלהם רזולוציה מרחבית של  1x1ק"מ .עבור
הרזולוציה הגבוהה נעשה שימוש בלווין ה MERIS -עד שנת  2012ונעשה ניסיון לשלב את לווין הVIIRS-
שנכשל עקב אי יכולתו לחלץ נתוני כלורופיל מעל גופי מים יבשתיים .זמן החליפה של הלווינים הוא בין
השעות  8:00עד  10:00זמן  .GMTמקור צילומי הלווינים הוא מהארכיון "המתגלגל" של  NASAבאיחור
של עד כ 12-שעות .במהלך  2014עודכן השרת של  ,SISCALתוכנת ה EU-GIS -ואתר  ISRAMARכך
שיוכלו לטפל בצילומי הלווין ה VIIRS-וכן החל פיתוח כלים לשילוב לווין ה Landsat TM8-עם רזולוציה
של  30מטר.
שלבי הניטור
שלב א – קליטת צילומי הלווין קרוב ל"זמן אמת".
שלב ב  -בדיקה וכיול אלגוריתמים קיימים עבור :טמפרטורת פני המים ( ,)SSTריכוזי כלורופיל (,)Chl a
ריכוזי חומר מרחף ( )TSMועומק סקי ( )Secchi depthמול נתונים מהשטח שנאספים ע"י המעבדה לחקר
הכנרת במסגרת תוכנית הניטור וסקרים אחרים .חלק מנתוני הכלורופיל שנאספים בתחנות הניטור
נלקחים בסמוך לזמן חליפת הלווינים.
שלב ג – אנליזה סינופטית של נתוני כל האגם.
שלב ד – הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי ( )ISRAMARואתר
רשות המים.
דו"ח זה מסכם את הפעילות שנעשתה במהלך :2014
שלב א :קליטת צילומי לווין
במהלך  2014נקלטו ושולבו במערכת ה 227 SISCAL-צילומי לווין מסוג  MODIS AQUAמתוכם נשלחו
 127נתוני  , SSTו 74 -נתוני  SECלאתר .ISRAMAR
שלב ב :כיול מוצרי הלווין השונים מול נתוני in situ
במהלך  2014נמשכו הכיול והבדיקה של האלגוריתמים מול הנתונים הנמדדים ע"י המעבדה לחקר הכנרת
בתחנות ( A, D, G, H, Kאיור  )57וכן מול נתוני הדיגום האוטומטי בתחנה ( Aאיור  .)58ניתן לראות
שריכוזי כלורופיל גבוהים מ 30 mg L-1-נמדדו במהלך חודשים פברואר-מרץ עם מקסימום של 142 mg L-1
(תחנה  Gבתחילת מרץ) ו 115 mg L-1 -בתחנה . A
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איור  :57נתוני כלורופיל שנמדדו ע"י המעבדה לחקר הכנרת במהלך  2014קרוב לזמן חליפת הלווין בתחנות
הניטור(.)A, D, G, H, K

איור  :58נתוני כלורופיל שנמדדו אוטומטית קרוב לפני השטח בתחנה  Aבמהלך .2014

שלב ג – אנליזה סינופטית של האגם
טמפרטורת פני המים ()SST
טמפרטורת פני המים (מיקרונים עליונים) החודשית הממוצעת בשנת ( 2014איור  )59חושבה על בסיס 88
צילומי לווין מסוג  MODISשאין בהם עננות או הפרעות אטמוספריות אחרות .בגלל תופעות של השפעת
היבשה  +השתקפות באגם על ערכי הפיקסלים בוצעה מסכה נוספת על נתונים חריגים אלו .נמשכת
המגמה של התחממות פני המים של הכנרת כפי שניתן לראות באיור  59שמציג את הטמפרטורה החודשית
הממוצעת של פני השטח בשנת  2014ואת הטמפרטורה החודשית הממוצעת בשנים  .2006-2013כמו כן
מוצגת הטמפרטורה החודשית הממוצעת שנמדדה בתחנה  Aבעומק מים של  1מטר .ניתן לראות
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שהשינויים בין טמפרטורת פני השטח לזו שנמדדת בעומק  1מטר קטנה בחודשי החורף בהם עמודת המים
מעורבלת.

איור  :59טמפרטורת פני המים ( )SSTהחודשית הממוצעת בשנת ( 2014כחול) יחסית לממוצע הרב שנתי בין השנים
( 2006-2013אדום) .טמפרטורת המים שנמדדה בעומק  1מטר בחנה  Aמוצגת בירוק.

עומק סקי ()Secchi
עומק הסקי (מדד לשקיפות המים) החודשי הממוצע לשנת ( 2014איור  )60חושב על בסיס  88צילומי לווין
מסוג  MODISשאין בהם עננות או הפרעות אטמוספריות אחרות .בשנת  2014עומק הסקי הממוצע נע
בין מינימום של  1.5מ' בחודש פברואר ועד מקסימום של  3.5מ' בחודש יולי.

איור  :60עומק סקי ( )SECחודשי ממוצע באגם בשנים  2008עד  .2013בחודשים ינואר ,פברואר ודצמבר 2014
הממוצע התבסס על שתי תמונות חודשיות בלבד ואילו בחודש מרץ לא הייתה אף תמונה טובה.
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ריכוזי כלורופיל
אנליזה חודשית של ריכוזי הכלורופיל התבססה על  31צילומי לווין מסוג  MODIS-AQUAעם רזולוציה
של  1x1ק"מ .הריכוזים הממוצעים בחודשים אפריל-ספטמבר גבוהים מאלו שנמדדו בשטח (איורים  57ו-
. )58

איור  :61ממוצע חודשי של ריכוזי כלורופיל באגם בשנת  2014ו ,2013 -המתבסס על לפחות  3תמונות לויין טובות
מסוג  .MODIS-Aquaבשאר החודשים הייתה תמונה אחת או שתיים ולכן לא חושב ממוצע.

שלב ד – הפצת המידע הנאסף לרשויות ולציבור באמצעות מרכז המידע הימי הלאומי ()ISRAMAR
ואתר רשות המים
הפצת המידע לרשויות ולציבור נעשית היום דרך האתר במרכז המידע
( )http://isramar.ocean.org.ilבאמצעות ממשק המאפשר הצגת מוצרי הלווין השונים מהכנרת.

הלאומי

תוכנית עבודה לשנת 2015





המשך האנליזות הסינופטיות
שילוב לווין ( Landsat TM8איור )62
המשך אספקת נתונים סינופטיים בזמן כמעט אמיתי במהלך אירועים חריגים (לדוגמא :פריחות,
זיהומים)
המשך פיתוח יישומים בממשק של מרכז המידע הלאומי . http://isramar.ocean.org.il
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איור  :62צילום לווין מסוג  Landsat TM8בתחום האור הנראה ( )VISמשולב במערכת  .SISCALבצד ימין מ7-
ביולי  2014ובצד שמאל מה 27-לאוקטובר 2014

 2.24איכות המים
גדעון גל
אינדקס איכות המים של הכנרת עבר רביזיה בשנה האחרונה .במקום אינדקס יחיד המבטא איכות מים על
כל האספקטים שלה הוחלט על הפרדה לשני אינדקסים ,אחד המציג את איכות המים מההיבט של שמירת
יציבות המערכת האקולוגית והשני – מההיבט של אספקת מים לשתיה .עד כה טיפלנו רק באינדקס
הראשון המתייחס ליציבות המערכת האקולוגית .במסגרת הרביזיה ,הפרמטרים של האינדקס הישן נבחנו
לעומק וכמה מהם שונו :הוצאו מהאינדקס הפרמטרים הבאים :כלוריד ,עכירות ואינדיקטורים לזיהום
צואתי ( שיועברו לאינדקס אספקת המים לשתיה) .לעומת זאת הוכנסו הפרמטרים הבאים :עומק סקי ,ריכוז
פרידיניום ,ריכוז הזואופלנקטון הטורף .כמו כן פרמטר  %הכחוליות שונה להיות ביומסה של כחוליות.
שינוי נוסף מהותי שנעשה הוא מעבר מסולמות דירוג המבוססים על חוות דעת מומחים לסולמות דירוג
אובייקטיביים המבוססים על שונות ערכי הפרמטרים בתקופת היציבות של הכנרת –  .1969-1991ערכים
קבילים הם אלו שנופלים בטווח האחוזונים  10עד  90למעט כחוליות עבורן טווח הפרצנטילות שנבחר היה
 0עד  ,90וטווח של  10-99עבור ריכוז הפרידיניום.
שינוי שלישי היה באופן הצגת המדד .במקום בצורת "מפת מרכיבי הדם" בה הצגנו את האינדקס בעבר,
אנחנו עוברים להצגת האינדקס בצורת דיאגרמות פאי שבמרכזן ערך האינדקס המשוקלל וסביבו תשעת
הפרמטרים וערכי המדרג לכל אחד .ערכים טובים ( )R>60צבועים בירוק ,ערכים בינוניים (50 > R > 60
בצהוב ,וערכים גרועים (  ) R>50באדום.
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בדוח נפרד (דוח חיא"ל מס'  (T17/2014פרטנו והסברנו את השינויים והסיבות להם והצגנו את שיטות
החישוב החדשות .בפרק זה מוצגים נתוני  2014בצורת מדד איכות המים החדש של הכנרת ,והמגמה הרב-
שנתית של האינדקס המשוקלל  -מדד הקיימות.KSI=Kinneret sustainability Index ,
במהלך שנת  2014ערכי מדד הקיימות היו נמוכים מהסף הקביל ונעו בין  49-51עבור שתי התקופות החצי
שנתיות (איור  .)63במהלך החורף-אביב ערך המדרג של הכחוליות היה נמוך ביותר (ערך של  )22בעוד
ששאר הערכים היו גבוהים (מעל  )60למעט חנקן כללי שערך המדרג שלו עמד על  .54במהלך הקיץ-סתיו
ערך מדרג הכלורופיל היה נמוך במיוחד ( )21וערך נמוך ( )52גם עבור החנקן הכללי .יש לציין שחישוב
המדרג לא כלל חישוב עבור כחוליות בתקופה נובמבר-דצמבר  2014בגלל העדר מידע.

איור  :63תיאור גרפי חדש של איכות המים בכנרת ב 2014-עבור  9משתנים ,בחודשי החורף-אביב (משמאל) והקיץ-
סתיו (מימין) .הערכים הם ממוצעים חודשיים של ערכים שנמדדו אחת לשבוע או שבועיים בין  0-10מ' .המדרג
המשוקלל עבור התקופה מופיע במרכז העיגול וערכי המדרג עבור המשתנים השונים מופיעים כפוליגונים סביבו.
גודל הפונט והצבע מעידים על ערך המדרג ,ככל שהמדרג נמוך יותר הפונט גדול יותר .ערכים מעל  60זוכים לרקע
ירוק ,בין  50-60ברקע צהוב ומתחת ל 50-ברקע אדום.

ערך מדד הקיימות ,KSI ,המשוקלל לשנת  2014היה נמוך עם ציון של ( 51איור  .)64ציון נמוך זה מעיד על
מערכת אקולוגית שונה מהותית ,לפחות בחלק מהמשתנים ,מהמערכת האקולוגית של תקופת הייחוס.
בהשואה לשנים אחרות ,ערך המדד המשוקלל לשנת  2014היה דומה לזה של  2013וגבוה מזה שבשנים
( 2010-2012איור  .)65ערכים דומים לזה של  2014נרשמו גם בשנים  .2005 ,2001 ,1998 ,1995הערך הנמוך
ביותר שנרשם עד כה היה בשנת  ,2012שנה של עליית מפלס תלולה ( 2004מ' ) אחרי רצף של  6שנות
בצורת ,עם שטפונות ועומסים כבדים מאגן ההיקוות ותרומה נוספת של נוטריאנטים מפירוק צמחייה
וחומר אורגני שהוצפו בליטורל.
השוואה בין מדד הקיימות  KSIלמדד איכות המים הישן ,CWQI ,מראה שבאופן עקבי ערכי המדד החדש
נמוכים במקצת מאלו של ה ( CWQIאיור  .)65הסיבה לכך נעוצה בדרך בה נקבעו התחומים הקבילים
(באופן סובייקטיבי לפי דעת מומחים ב  ,CWQIלעומת קביעה אובייקטיבית לפי אחוזוני ה 10-וה 90-ב-
 .)KSIמסיבה זו הוספנו בגישה החדשה את תחום הביניים ,הצהוב ,לערכי המדד בין .50-60
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איור  :64תיאור גרפי של איכות המים הממוצע בכנרת בשנת  .2014ערך מדד משולב נמוך מ 60-נחשב לא קביל וערך
נמוך מ 50-נחשב נמוך במיוחד.

איור  :65תיאור גרפי של איכות המים (ממוצעים שנתיים) ,1969-2014 ,לפי אינדקס איכות המים המקורי ()CWQI
ולפי אינדקס  KSIהחדש .בשני המקרים התקופה  1969-1992נחשבת כתקופת הייחוס .הקו האופקי השחור מציין
את ערך הסף  60שמתחתיו הערכים נחשבים כלא קבילים.
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 2.25בסיס הנתונים ומרכז מידע כנרת
מיקי שליכטר
מרכז מידע כנרת  -תאור כללי
מטרותיו של מרכז המידע הקיים במעבדה לחקר הכנרת הנן לרכז את המידע הנאסף מתוכנית הניטור של
הכנרת ,לתעדו לעבד אותו ולהפיצו .מרכז המידע הנו מערכת הכוללת את מאגר נתוני הניטור ,תיעוד
הנתונים ,תוכניות מחשב הנכתבות לצורך קליטה ועיבוד הנתונים ,יישומים הנכתבים לשימוש חוקרי
המעבדה .במרכז המידע משולבת מערכת מידע גיאוגרפית המשמשת לתצוגה עיבוד וניתוח של הנתונים
הגיאוגרפיים .חלק מהמידע מוצג בצורה גרפית באתר האינטרנט של חיא"ל.
מאגר הנתונים במרכז המידע כנרת מבוסס על תוכנית ניטור הכנרת המתבצעת ע"י המעבדה החל משנת
 .1969וכלולים בו נתונים מתחומי המטאורולוגיה ,פיסיקה ,כימיה וביולוגיה של האגם .המידע נאסף
ברציפות ובשיטתיות בתחנות דיגום קבועות ובתדירות קבועה .בנוסף לגוף מידע זה נמצאים במאגר
נתונים הקשורים לאגן ההיקוות המתעדכנים מגופים חיצוניים (מקורות ,השרות ההידרולוגי) ,נתונים
מפרויקטים המתבצעים במעבדה ושאינם כלולים בתוכנית הניטור ונתונים ממקורות אחרים שנאספו
למטרות מוגדרות באופן חד-פעמי.
מאגר הנתונים מהווה בסיס לניתוח ממצאי הניטור :באמצעותו ניתן לזהות ולבדוק מגמות רב שנתיות
המתרחשות באגם ,המאגר מאפשר את בדיקת הקשר והאינטראקציה בין מרכיביה השונים של המערכת
האקולוגית בכנרת לאורך זמן ומשמש בסיס לבניית מודלים לחיזוי תהליכים בכנרת .בנוסף מאגר נתוני
הכנרת משמש ככלי מחקרי בו עושים שימוש אינטנסיבי חוקרים במעבדה ובמוסדות מחקר אחרים .תכולת
מאגר נתוני הכנרת מסוכמת בטבלה  .9תאור מפורט של מאגר הנתונים תכולתו ,ארגונו ותפעולו מופיע
בדו"ח "מאגר נתוני כנרת" (דו"ח חיא"ל  )T20/06שיצא לאור בדצמבר .2006
סכום העבודה על בסיס הנתונים בשנת 2014
ניהול שוטף של מאגר הנתונים
 .1קליטת הנתונים המתקבלים מהחוקרים ,ממכשירי מדידה שונים או מגורמי חוץ :חברת מקורות ,שרות
מטאורולוגי ורשות המים ,בדיקתם וקליטתם לבסיסי הנתונים.
 .2בקרה על התוכניות לקליטה אוטומטית של נתונים .לבסיס הנתונים נקלטים נתונים באופן אוטומטית
ע"י תוכניות מחשב בתחומים הבאים :נתוני  5תחנות מטאורולוגיות מאזור הכנרת ושתי תחנות
מטאורולוגיות בחרמון  ,נתוני הפרופילים ממערכת הדוגם האנכי ,Manta -נתוני מערכת הטרמיסטורים
מתחנות  Aותחנת ברבוטים .מערכות קליטת הנתונים דורשות פיקוח ובקרה שוטפים.
 .3ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים וקליטתם לטבלאות .לדוגמא-חישובי ביומסה של פיטופלנקטון
מתוך נתוני ספירות ומדידות התאים.
 .4עיבוד נתונים לצורכי המחקר בפרויקטים שונים.
 .5העברת בסיס הנתונים המעודכן לנציבות המים.
 .6העברת נתונים לגורמי חוץ (המשרד לאיכות הסביבה ,הלשכה לסטטיסטיקה ,חוקרים וסטודנטים
במוסדות מחקר בארץ ובחו"ל).
 .7גיבויים שוטפים ותקופתיים של מאגר הנתונים.
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טבלה  :9סוגי המידע במאגר הנתונים של המעבדה לחקר הכנרת
סוג המידע
מידע גלמי
נתוני ניטור

תיעוד

נתוני ממ"ג
תצלומי לווין

שנת
התחלה

תכולה

הנתונים המקוריים ,בפורמט המקורי ,במצב דחוס ,ללא שינוי ועבוד( .עד – 1992
על גבי מדיה מגנטית) .מאורגנים ע"פ נושאים בספריות מחשב.
בסיסי נתונים הכוללים טבלאות נתונים בתחומים :בתימטריה ,מטאורולוגיה,
1969
טמפרטורות ,זרמים ,כימיה ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ,דגים ,ירדן ,ירמוך,
ליטורל .
בסיס נתונים ( )kin_infoהכולל את טבלאות התיעוד בהן מצויה האינפורמציה
שנאספה אודות טבלאות הנתונים ,תיעוד תחנות הדיגום ,טבלאות  Infoייחודיות 1992
לנושאים שונים.
אוסף הקבצים המעובדים במערכת הממ"ג :קובצי מפות ,תלת ממדshape files ,
 ,personal geodatabase ,coveragesותמונות בנושאים :בתימטריה ,תחנות 2001
ניטור ,סקרים מרחביים ,אגן היקוות ,גיאולוגיה ,דגום כלורופיל רב-ערוצי.
אוסף תצלומי לווין של הפרמטרים :טמפרטורת פני המים ,כלורופיל ,סקי,
2004
עכירות
1969

סקרים מרחביים:
נתוני המערכת
נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים שהתבצעו החל משנת . 2001
הנגררת
נתונים גולמיים ובסיסי נתונים מסקרים מרחביים חודשיים בשנים . 2004-2000
נתוני המפר"ע
נתונים גלמיים ובסיסי נתונים :טמפרטורות נחלים( LDS ,מטאורולוגיה
פרויקט המודלים וטמפרטורות)( RUSS ,נתונים איכות מים).
נתונים מעובדים :נתוני קלט ונתוני אימות למודל.
נתונים מגורמי
חוץ:
נתוני השרות
נתונים מתחנות מטאורולוגיות צמח ,בית צידא , A ,חרמון
המטאורולוגי
נתוני אגן היקוות נתוני כימיה מתחנות גשר חורי וגשר אריק בירדן  .מתקבלים מחברת "מקורות"

2000
2000
2002

2004
1970

פיתוח ותחזוקה של היישום "כנרת"
יישום המשמש את כלל החוקרים לגישה לבסיס הנתונים ,עיבוד הנתונים ותצוגה גרפית .היישום מתפתח
במשך השנים בהתאם להתרחבות מאגר הנתונים והתחומים החדשים המתווספים אליו.
קליטת תחומי מידע חדשים למאגר המידע
השנה נוספו לבסיס הנתונים ,הנתונים הגולמיים של מדידות תאי האצות במערכת הפלנטומטריקס.
הנתונים כוללים את מדידות הרוחב והאורך לכל תא ואת חישובי הביומסה לכל תא המבוססים על צורת
התא.
פותח יישום אינטרנט המציג באופן גרפי את מדידות האורך ,רוחב והביומסה לאורך זמן וכן את הקורלציות
בין המדדים :בין האורך לרוחב ובין הביומסה לממד האורך או הרוחב .נתן להציג את חישובי הרגרסיות בין
המדדים השונים ולבחור בין רגרסיה לינארית ,אקספוננצילית ,פולינומלית או לוגוריתמית (איור .)66
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פיתוח יישום המאפשר גישה לבסיס הנתונים באינטרנט
נכתב יי שום המאפשר לחוקרי המעבדה ,גישה דרך האינטרנט לטבלאות המרכזיות של בסיס הנתונים.
היישום מאפשר צפייה ,בחירת נתונים ,ביצוע חישובים וייצוא הנתונים לקובצי אקסל .ממשק המשתמש
דומה לממשק של היישום "כנרת" הפועל ברשת הפנימית של המעבדה.

איור  :66תצוגה גרפית של נתוני מדידות תאי האצות ממערכת הפלנטומטריקס.

אתר האינטרנט של מרכז מידע כנרת
בנובמבר  2011נפתח אתר האינטרנט של מרכז המידע לציבור .האתר משולב באתר האינטרנט של חיא"ל .
מטרת האתר להציג לציבור מידע אודות הכנרת בנושאים שונים:








מידע אודות מרכז המידע  -מטרות מרכז המידע ומקור הנתונים.
המערכת האקולוגית בכנרת  -הצגה של נושאים שונים בתחומי הפיסיקה ,כימיה וביולוגיה של הכנרת.
כל נושא מיוצג ומוסבר בטקסט בליווי גרפים ,תמונות ,מאמרים ועוד.
תוכנית הניטור של הכנרת  -הצגת מערך הניטור המתבצע בכנרת-המכשור הקיים ,תחנות הדיגום,
הפרמטרים הנמדדים ועוד.
תצוגת נתונים בזמן אמת  -תצוגה גראפית אינטראקטיבית של נתונים מטאורולוגיים (ראה סעיף
הניטור הפיזיקאלי) .בעתיד תורחב התצוגה לנתונים נוספים :נתונים הנמדדים ע"י הדוגם האנכי
ונתוני טמפרטורת המים ממערכות הטרמיסטורים.
נתוני עבר  -תצוגה גרפית של נתונים פיסיקליים ,כימיים וביולוגיים הנמדדים במסגרת תוכנית הניטור
החל מראשיתה בשנת . 1969
מדדי איכות מים  -תצוגת תרשימים שנתיים של מדדי איכות המים בכנרת.
תצוגת קטלוג אצות הכנרת.
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 פרסומי המעבדה לחקר הכנרת  -דוחות שנתיים ,דוחות בנושאים שונים ,מאמרים נבחרים.
במהלך שנת  2014נמשכה עבודת העדכון השוטף של האתר בנתוני הניטור המוצגים בגרפים:
 נתוני הדוגם האנכי.
 נתוני טמפרטורת המים ממערכת ה LDS -בתחנת ברבוטים.
 נתוני מטאורולוגיים מתחנה .A
 נתוני ממוצעים חודשיים של פרמטרים מתחום הכימיה ,פיטופלנקטון ,זואופלנקטון ומטאורולוגיה.
האתר עודכן בדוחות חדשים ובמאמרים.
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 .3מחקרי הניטור
3.1

מתכות קורט

ירון בארי-שלוין בשת"פ עם גלית שרעבי ,לודוויג הליץ (המכון הגיאולוגי)
במימון רשות המים

ניטור זה אשר מטרתו הכרת התנהגות המתכות וריכוזיהן בכנרת ובאגן ההיקוות מבוצע מזה כ  -15שנה
במסגרתו נדגמים  3-4פעמים בשנה מים מעומקים שונים בתחנה  Aלאנליזה של מתכות קורט .האנליזות
מבוצעות במכון הגיאולוגי בירושלים .השנה נבחרו להצגה ודיון ארבעה יסודות :מנגן ,בריום ,אורניום
ומוליבדינום .איור  67מציג את השתנות הריכוז הכללי ,הריכוז של המומס והריכוז בפרקציה החלקיקית
(מחושב) של מתכות אלו בשלשת הפעמים בהם נדגם הפרופיל (אפריל ,יולי ,דצמבר) .כרפרנס מוצגים
ברקע בצהוב :אזורי ההשתנות בריכוזי החמצן לאורך כל פרופיל מריכוזים אופייניים לאפילימניון ועד
לריכוז אפס (האוקסיקלינה) וכן בקו מקווקו אופקי :מרכז התרמוקלינה (איור .)67
בשלושת החודשים בהם נדגם הפרופיל הכנרת הייתה משוכבת ועל כן ההיפולימיניון היה מנותק
מהאפיליניון .כבר באפריל ריכוזי החמצן בהיפולימניון ירדו לאפס מעומק  26מ' ומטה כתוצאה מפירוק
חומר אורגני תוך כדי נשימה .בעיקרון האוקסיקלינה בכנרת מקבילה לאורך השנה לתרמוקלינה אולם אין
חפיפה מלאה בין שני הפרופילים .כך למשל באפריל אזור המטלמניון המאופיין בגרדיאנט חזק של
התרמוקלינה ,צר הרבה יותר מאזור הדעיכה של החמצן .על כן מרכז התרמוקלינה בחודש זה גבוה יחסית
למרכז האוקסיקלינה .בחודשים יולי ודצמבר מרכז התרמוקלינה נמוך יחסית למרכז האוקסיקלינה .באיור
 67ניתן לראות כי היסודות המוצגים כאן מושפעים חזק יותר מהתנהגות האוסיקלינה מאשר מהתנהגות
התרמוקלינה.
הפרופיל של חודש אפריל מראה כי שינויים בריכוזי מנגן מתרחשים בתוך ומתחת למטלימניון עם דעיכת
החמצן בין  10לכ 26 -מ' עומק .עליה הדרגתית בריכוז מנגן חלקיקי (וכללי) מתרחשת עד עומק  22מ'
וקורליטיבית לדעיכה הדרגתית בחמצן (לא מוצג) .מעומק זה ועד עומק  26מ' דעיכה מהירה יותר של
החמצן מלווה בעליה חדה בריכוז המגן החלקיקי (והכללי) .עליה זו במנגן חלקיקי ממשיכה מתחת לאזור בו
נגמר החמצן עד ל 30מ' עומק שם חל מהפך :ריכוז המנגן החליקי יורד דרסטית עם עליה חזקה בריכוז
המנגן המומס .צורה זו של פרופיל המנגן מוסברת כנראה על ידי שקיעת חלקיקים נושאי מנגן עד לסביבות
בהן אין חמצן .בסביבה מחזרת זו יש מעבר ממנגן תלת -או ארבע-ערכי מוצק למנגן דו-ערכי מומס .התלות
של ריכוז מנגן חלקיקי עד  26מ' בהשתנות פרופיל החמצן (איטית מול מהירה) וכן הסיבה לכך שהמעבר בין
מוצק למומס מתרחשת מספר מטרים מתחת לשכבה בה כבר אין חמצן אינן ברורות ,אך עשויות להיות
קשורות בשטף החזק של החלקיקים בחודש זה.
בהשוואה למנגן גם פרופילי הבריום מראים עליה קלה בריכוז הכללי והחלקיקי בתוך אזור האוקסיקלינה
ללא השתנות מהותית בריכוז המומס ,אך אין דעיכה ממשית של הפרקציה החלקיקית בהמשך מתחת
לאוקסיקלינה.
אורניום מראה התנהגות מעט שונה כאשר ברב הפרופיל הריכוז הכללי נשאר זהה פחות או יותר ועל כן
השינויים (הקלים) הינם בעיקר מעבר בין פאזה מומסת (ערכיות גבוהה יותר) לפאזה מוצקה (ערכיות נמוכה
יותר) מעל האוקסיקלינה ויציבות עד תחתית הפרופיל.
מוליבדינום מראה ירידה בפרקציה החלקיקית לאורך כל הפרופיל (עד מטר מעל הקרקעית) ללא השתנות
בריכוז המומס ועל כן הריכוז הכללי יורד.
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איור  :67פרופילי מנגן ( ,)Mnבריום ( ,)Baאורניום ( )Uומוליבדינום ( )Moבשלושת החודשים בהם נדגם פרופיל
מתכות הקורט בכנרת בשנת  .2014קו כחול כהה= ריכוז כללי ,קו כחול בהיר עם ריבועים= ריכוז מומס ,קו כתום עם
עיגולים= ריכוז פרטיקולרי .אזורי רקע צהוב= איזור דעיכת ריכוז החמצן ,קוים אופקיים מרוסקים = מרכז
התרמוקלינה.
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הפרופילים של חודשי יולי ודצמבר עבור ארבעת היסודות הנידונים כאן מראים צמידות חזקה יותר של
תהליכי הצטברות ושינויי ערכיות לשכבת המטלימניון .בשני חודשים אלו האוקסיקלינה צרה הרבה יותר
ובהתאמה ישנה גם צמידות מרחבית טובה יותר בין תחתית אזור זה למרכז התרמוקלינה .התרמוקלינה
מ הווה רב הזמן הזה מלכודת לחלקיקים השוקעים שכן באזור זה חל שינוי מהותי בצפיפות המים.
הפרופילים של מנגן בשני חודשים אלו (איור  )67מראים עליה חדה של ריכוזי מומס וחלקיקי בתוך
האוקסיקלינה כאשר מעל האוקסיקלינה בסביבה מחמצנת הפאזה המוצקה (מנגן תלת -או ארבע-ערכי)
שולט ומתחת לאוקסיקלינה (סביבה מחזרת) הפאזה המומסת (מנגן דו ערכי) שולט .הסיבה לעליה בריכוזי
המומס מתחת לתרמוקלינה/אוקסיקלינה בשני חודשים עשויה להיות הסעת תחמוצות מנגן מהאזורים
המחומצנים של שולי האגם אל מרכזו ושקיעה שם לתוך סביבה מחזרת .ניתן לראות כי תופעה זו מחריפה
מיולי עד דצמבר ובהתאמה ישנו גרדיאנט חריף יותר של עליה במומס מתחת לתרמוקלינה בדצמבר.
הפרופילים של בריום ביולי ודצמבר (איור  )67מראים התנהגות מעט שונה מפרופילי המנגן .אמנם גם
במקרה זה ישנה הצטברות גדולה של הפרקציה החלקיקית בתוך התרמוקלינה/אוסיקלינה אולם הפאזה
השלטת הן מעל והן מתחת לאזור זה היא הפאזה המומסת.
מולבדינום ואורניום מראים התנהגות דומה עבור יולי ודצמבר (איור  )67כפי שנצפה גם בעבר .בשני
המקרים הפאזה המומסת שלטת בתנאים מחמצנים ומחזרים וישנה ירידה לאורך הפרופיל בריכוז הכללי
והמומס ללא ירידה בריכוז החלקיקי .התנהגות זו תואמת את המעבר בתנאים מחזרים מצורונים בעלי
ערכיות גבוהה (מומסים) לצורונים מוצקים השוקעים ומסולקים מעמודת המים (מתחת
לתרמוקלינה/אוקסיקלינה) .הצטברות קלה של הפאזה החלקיקית כמטר מתחת לבסיס האוקסיקלינה
תואמת את בסיס התרמוקלינה ומעידה על השפעה חזקה יותר של השוני בצפיפות המים מאשר לתהליכי
חימצון חיזור על פרופיל בנקודה זו.

3.2

שיפור ניטור הפלנקטון באגם בעזרת מערכת הFlowCAM -

נאוה כרמל ,גדעון גל ותמר זהרי
במימון רשות המים
מכשיר ה FlowCAM -הינו מכשיר שפותח לאפיון כמותי ואיכותי של חלקיקים בטווח הגדלים של
מיקרופלנקטון ) (2 μm - 2 mmבדגימת מים .שמו נגזר מתכנונו ככלי המאחד יכולות פעולה של
ציטומטר ,של מיקרוסקופ ושל מצלמה לאנליזה של הרכב מיני הפלנקטון ואומדן נתוני הגודל שלהם.
ניטור אוטומטי באמצעות מכשיר ה FlowCAM-הינו מהיר יותר ומאפשר לבצע אנליזה בו זמנית של ריבוי
פרטים ,דבר שיסייע להרחבה משמעותית של נתוני מופעי אוכלוסיית הפלנקטון ,הרכבם וגודלם באתרים
שונים ובעומקים שונים .מחקרים אלו יתרמו להבנה רבה ומקיפה יותר של התהליכים המתרחשים באגם
ומכלול הגורמים הביוטיים המשפיעים על איכות המים בכנרת.

תהליך הכנסת ה FlowCAM -כמכשיר ניטור אוטומטי במעבדה לחקר הכנרת
בשל מורכבותו של המכשיר ,בשלב הראשון העבודה התמקדה בתפעול נכון של המכשיר ,בכיולו והתאמתו
לעבודה השוטפת בזיהוי מיני הפלנקטון בכנרת :קביעת תנאי עבודה סטנדרטיים ,התאמת רכיבי המכשיר
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(עדשות ,משאבות ,סוגי צנרת ,נוזל נושא וכד') ותנאי הרצת הדגימה (נפח דגימה ,מהירות וזמן הרצה ,מס'
צילומים לשנייה וכד') הייחודיים לכל קבוצת פלנקטון לשם זיהוי אופטימאלי של המינים הנפוצים בכנרת.
בשלב השני ,בוצע זיהוי ואיפיון טווח ערכי הפרמטרים אותם מודד המכשיר ,המייחדים כל מין ,סוג או
קבוצת פלנקטון ממינים אחרים ובעיקר למינים החשובים לקבלת מידע אקולוגי על הכנרת .נמצא שתוכנת
ה ,Visual SpreadSheet -המשמשת לניתוח התמונות של מכשיר ה ,FlowCAM-לא הצליחה למיין במידה
מספקת בין מינים שונים בעלי טווח ערכים דומה בתכונות החלקיקים השונות .הסיבה לכך היתה מנגנון
המיון המסתייע באלגוריתם המתבסס על ניתוחים סטטיסטיים של התכונות.
השלב השלישי בוצע תוך שת"פ עם היצרן ,Fluid Imaging Technologies ,שהכיר בחולשה של יכולת
הזיהוי ,ופיתח גרסה חדשה של התוכנה המאתרת מדדים יעילים ומייחדים שישמשו לסינון כל מין ומין וכן
לסדר המיון של המינים השונים .המיון מתבצע באמצעות כלים מתמטיים ומודלים מבוססי מידע ,ניתוח
הדימויים המתקבלים נעשה באמצעות אלגוריתם שונה במהותו מהקודם ומתבסס על אלגוריתם של בינה
מלאכותית .כחלק משיתוף הפעולה עם המתכנתים של היצרן ,שימשנו כאתר בטא לבחינת התוכנה.
פעילות זו הובילה להרבה שינויים ותיקונים בתוכנה ושימשה עבורינו כאמצעי להכרת התוכנה לפרטיה.
תוצאות ראשוניות בגרסת הבטא הראו על שיפור ניכר ביכולת זיהוי ,מיון וכימות אוטומטי של מיקרואצות.
יעילות גרסת בטא נבדקה בניסוי פיילוט בו נבדק אם ניתן לשנות את נפח הדגימה המורצת במכשיר מבלי
להשפיע על התוצאה (ריכוז התאים) המתקבלת כשההרצה אוטומית (כלומר כשהמכשיר מבצע את המיון
למינים באופן אוטומטי) ,וזאת בהשוואה להרצה "ידנית" בה מפעיל המכשיר מבצע בעצמו את המיון
למינים של הפרטים המופיעים על המסך .באיור  68מוצגות התוצאות עבור  5מינים שנבדקו.

איור  :68השפעת הרצת נפחים שונים של דגימת מים על דיוק הזיהוי והכימות של  5מיני מיקרואצות .קווים אנכיים
מציינים את סטיית התקן ) .(n = 3התוצאות מציגות את אחוז הצלחת הזיהוי של ה Flow-CAM-בהרצה אוטומטית
בהשוואה למספר הפרטים מאותו מין שנספרו בהרצה "ידנית".

ניתן לראות שבסוגים  Staurastrum, Mougeotia, Rhodomonasוב Scenedesmus-במופע מושבתי לא
נמצאו הבדלים מובהקים בריכוזי התאים שנתקבלו בין נפחים שונים של דגימות ,בעוד שבScenedesmus-
במופע של תאים בודדים בנפח של  4מ"ל אחוז הדיוק היה נמוך יותר בניגוד לציפיות .אחוזי הזיהוי היו
גבוהים בסוגים  Staurastrum, Rhodomonasוב Scenedesmus-במופע מושבתי והגיעו לכדי  90-83אחוזי
דיוק .תוצאות אלו מצביעות על שיפור ניכר ביכולת מכשיר ה FlowCAM-לזהות ולכמת מיקרו-אצות.
נמצא שניתן להריץ נפחים קטנים של דגימה מבלי לפגוע באמינות התוצאות ,דבר שאמור לחסוך זמן הרצת
הדגימה וניתוח התמונה.
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במטרה לבחון את אמינות מכשיר ה FlowCAM -בהשוואה לספירה במיקרוסקופ הנהוגה בתכנית הניטור
של הזואופלנקטון ,שולב המכשיר במערך הניטור השוטף במקביל לדגימות הנלקחות לספירה במיקרוסקופ
בעומק נבחר .באיור  69מתוארות תוצאות הספירה של דגימה מעומק נתון במיקרוסקופ בהשוואה לפלואו-
קאם .כמו-כן הורצה במכשיר דגימה שכונתה ” - “FlowCAM-Mic.דגימה שנספרה במיקרוסקופ ולאחר
מכן נאספה מתא השיקוע של המיקרוסקופ והורצה בתא הזרימה של ה .FlowCAM-קטגוריה זו נועדה
לנטרל את השונות הנגרמת בשל טעות בדיגום הנובעת מפיזור אקראי של הפרטים בדגימה ובוחנת את
מידת הטעות של המכשיר הן בשל מגבלה טכנית והן בשל שיטת הספירה הדינמית המאפיינת את המכשיר
המובילה לכך שלא כל הפרטים נספרים ויעילות המכשיר אינה מלאה .התוצאות הסופיות מתחשבות
במגבלה זו והינן מתוקנות באופן מתמטי .ניתן לראות שברוב הקבוצות שנבדקו ריכוזי הפרטים שנספרו
במיקרוסקופ היו גבוהים יותר אך לא באופן מובהק .בקבוצת הקלדוצרה (דיאפנוסומה ,בוסמינה,
צריודפניה) נראו הבדלים בולטים אך מיעוט הפרטים גרם לכך שלכל פרט נספר יש משקל רב בהשפעתו על
הממוצע .דוגמא שנספרה במיקרוסקופ ואח"כ הורצה במכשיר הראתה בקבוצת הקופפודים תוצאות
נמוכות יותר שנבדלו לעומת המיקרוסקופ אך לא לעומת תוצאות ה.FlowCAM -

איור  :69השוואה בין שיטות שונות של ספירת סוגי זואופלנקטון במי כנרת .התוצאות מציגות את ריכוז הפרטים
לליטר שנספרו בכל שיטה .קווים אנכיים מציינים את סטיית התקן של הממוצעים ) .(n = 4דגימת המיקרוסקופ
מייצגת  4דגימות שנספרו עפ"י הפרוטוקול של ספירות הניטור על נפח של  2מ"ל; דגימת הפלוקאם כוללת  4דגימות
נוספות בנות  2מ"ל; דגימת הפלוקאם-מיקרוסקופ כוללת בדיקה של הדגימות שנספרו קודם במיקרוסקופ ואח"כ
הועברו לפלוקאם; דגימת הרוטינה מייצגות את הדגימה שנלקחה ונספרה (ללא חזרות) במסגרת הניטור השוטף.
דגימת הניטור נלקחה מאותו נפח מים מהם נלקחו הדגימות למיקרוסקופ ולפלואו-קאם.

בעקבות הסיוע שלנו לפיתוח גרסת ניתוח התמונה המחודשת אנו עתידים לקבל ללא תשלום גרסה
מעודכנת של התוכנה עם השיפורים של יכולת התוכנה להפריד ולזהות קבוצות טקסונומיות שונות .כמו-
כן ,נוספו לאחרונה לתוכנה תכונות חלקיקים נוספות האמורות לייעל את המיון של האצות בכלל ושל
האצות החוטיות בפרט .החלפת גרסת התוכנה שבידנו יצריך בחינה של המינים העיקריים שינוטרו
באמצעות מכשיר ה.Flow-CAM-
תוכניות להמשך :עם קבלת הגרסה החדשה של תוכנת ניתוח תמונה באמצעות אלגוריתם החדש ,תיבחן
יעילותה ואמינותה בזיהוי קבוצות של מיקרו-אצות ,סיליאטים וזואופלנקטון המהווים אבן בוחן לשימוש
במכשיר הפלואו-קאם לניטורם .דוגמאות של הקבוצות שהוזכרו כבר נאספות ומורצות במכשיר הFlow--
 CAMבמקביל לאיסוף הדוגמאות בניטור השוטף לספירה במיקרוסקופ באמצעות תוכנת
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הפלנקטו מטריקס ,כך שעם קבלת התוכנה החדשה ניתן יהיה להשתמש באופן מיידי במידע שמור זה
לאנליזת זיהוי וכימות באמצעות התוכנה .התוצאות המתקבלות של התפלגות מיני המיקרופלנקטון
השונים בדגימת המים יושוו למגמת תוצאות הספירה המתקבלות באמצעות המיקרוסקופ בדוגמאות
הנאספות במקביל תוך ניסיון לאתר מה הגורמים להבדלים בתוצאות .ישנם גורמים שניתן יהיה לשפר
למשל נתוני הרצה כשטף וצפיפות דגימה ,נפחי דגימה וזמני הרצה ..גם אם התוצאות לא תהיינה זהות אך
מידת הסטייה בין שתי השיטות תהיה עקבית ,הרי שניתן יהיה לקבוע שמכשיר ה FlowCAM -יוכל לשמש
ככלי ניטור אמין להתפלגות מיני הפלנקטון בכנרת.

3.3

שכלול ושיפור המערכת לכימות איכות המים

גדעון גל ,ארקדי פרפרוב ,ותמר זהרי
במימון רשות המים
אינדקס איכות המים בכנרת פותח בסוף שנות ה 90 -על ידי ארקדי פרפרוב ,טומי ברמן ,דייב המברייט
ואחרים במעבדה לחקר הכנרת ,חיא"ל .האינדקס מאפשר קבלת תמונת מצב איכות מי האגם בשנה נתונה
או על פני רצף של שנים .בתור שכזה הוא מהווה כלי מרכזי בהצגת מצבה של הכנרת למקבלי החלטות,
כפי שמתבטא בכך שהוא מוצג בפתיח של הדוחות השנתיים של המעבדה לחקר הכנרת .תחומי ערכים
קבילים לעשרה משתנים שונים שבבסיס מערכת האינדקס נקבעו על סמך איכות המים בתקופת ייחוס
והתפלגות ערכי המשתנים בתקופה זו .תקופת הייחוס שנבחרה הייתה הכנרת בשנים  .1992–1969תקופה
זו נחשבה כתקופת יציבות אקולוגית של האגם בעלת מאפינים ברורים ועקביים כגון פריחות פרידיניום,
פריחות מצומצמות של כחוליות בתדירות נמוכה ומצב מזו-איאוטרופי .לכל אחד מהמשתנים פותחה
ואושרה בפורום מומחים פונקצית התמרה לערך מדרג ) .(ratingפונקציות אלו קושרות בין ריכוזו של
המשתנה ,כפי שנמדד באגם בחודש נתון ,לבין ערך המדרג הנע בין  10ל ,100-כשערך מעל  60הינו ערך קביל
ורצוי .הפונקציות הינן תלויות עונה ומשתנות בין חורף-אביב (ינואר-יוני) לבין קיץ-סתיו (יולי-אוגוסט).
בנוסף לפונקציות ההתמרה הממירות ריכוזים לערכי מדרג ,פותח אינדקס משולבCombined CWQI ,
 ,Water Quality Index,ע"י פרפרוב וחובריו המורכב משילוב כלל המדרגים של המשתנים .המדד המשולב
מציג ממוצע משוקלל של המשתנים השונים תוך מתן משקל גדול יותר למשתנים הנמצאים בחריגה
מאיכות קבילה.
תוכנית האב למשק המים מציינת את חשיבות שימור הכנרת הן כמקור מים אסטרטגי עבור מדינת ישראל
והן כנכס אקולוגי ותיירותי .לפיכך הוסכם שאינדקס איכות המים בכנרת צריך להציג את מצב הכנרת ביחס
לשתי מטרות אלו .אינדקס איכות המים הנוכחי נחשב כאינדקס המייצג את איכות המים מבחינת שימור
יציבות המערכת האקולוגית ,המהווה ,על פי מיטב הידע הלימנולוגי ,בסיס חשוב לשמירת הכנרת גם
כמקור מים ,וזאת בגלל המשתנים האקולוגיים שבו :חנקן כללי ,זרחן כללי ,כלורופיל ,הייצור הראשוני% ,
כחוליות .עם זאת ,האינדקס כולל גם משתנים קלאסיים של איכות מים לאספקת מים ,כגון ריכוז כלוריד,
עכירות ,חיידקי קולי פקאלי ומוצקים מרחפים ( .)TSSלאור הצורך במדדים שישקפו את שתי המטרות
העיקריות המוצגות בתוכנית האב של משק המים והשילוב הקיים במדד הנוכחי התבקשנו ע"י רשות המים
לשנות ולשפר את מערכת הערכת איכות המים בכנרת תוך דגש על הפרדה בין שני מדדים :מדד איכות מים
לצורך שמירה על המערכת האקולוגית ,ומדד איכות מים שייצג את איכות המים בכנרת כמי גלם למערכת
אספקת המים .מכיוון שהמדד של המערכת האקולוגית בא לבטא את קיימות המערכת לאורך זמן וביחס
לתקופת ייחוס הרי שהמדד החדש נקרא מדד הקיימות של הכנרת או Kinneret Sustainability Index
).(KSI
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השלבים בפיתוח המדד לצורך שמירה על המערכת האקולוגית כללו:
.1
.2
.3
.4
.5

בחירת המשתנים האקולוגיים
הגדרת תקופת הייחוס של המערכת האקולוגית
קביעת הטווחים הקבילים של ערכי המשתנים
הגדרת אופן חישוב פונקציות ההתמרה בין ריכוזים לערכי מדרג ()rating curves
קביעת אופן חישוב המדד המשולב והצגתו.

בחירת המשתנים האקולוגיים למדד איכות המים החדש






צוות המומחים הסכים שמדד איכות המים יכלול משתנים אקולוגיים בלבד .לכן ,משתנים כגון ריכוז
הכלוריד ,עכירות ,ומספר חיידקי הקולי לא נכללים ברשימת המשתנים במדד החדש .אי הכללת ריכוז
הכלוריד מתבססת בעיקר על ההבנה ששינויים בריכוז הכלוריד בטווח של  200עד  300מג"ל ,המלווים
את שינוי המפלס אינם משפיעים על תפקוד המערכת האקולוגית.
על מנת לכלול משתנים המשקפים שינויים באוכלוסיית היצרנים באגם ,הוחלט לכלול ברשימת
המשתנים את ריכוז הפרידיניום וריכוז הכחוליות במקום אחוז הכחוליות שהופיע במדד הישן.
המערכת תכלול נציגות של אוכלוסיית הזואופלנקטון במושגים של ריכוז ולא ביומסה .השימוש יהיה
בריכוז של הזואופלקנטון הטורף (השלבים הבוגרים של הקופפודים).
עומק הסקי הוסף לרשימה כמדד של שקיפות המים.

הגדרת תקופת הייחוס של המערכת האקולוגית
על בסיס ההכרות עם המערכת האקולוגית של הכנרת וצפי הצרכים העתידיים הוחלט ע"י צוות מומחים
שתקופת הייחוס תכלול את השנים  1969-1992בדומה לתקופת הייחוס של מדד איכות המים הישן.
המשמעות היא שמדד איכות המים והמדרגים הניתנים למשתנים השונים יהיו מבוססים על השונות בערכי
המשתנים בתקופה זו המייצגת תקופה של תנאים קבילים ורצויים.
קביעת הטווחים הקבילים של ערכי המשתנים ועקומות המדרג
עקומות המדרג מגדירות את הקשר הפונקציונאלי שבין הריכוזים של המשתנים כפי שנמדדים באגם לבין
ערך המדרג במדד איכות המים R=f(WQI) :כשערכי המדרג ( )Rנעים בין  10ל .100-עבור כל משתנה,
 ,WQIנקבעים ערכי סף תחתון ועליון המגדירים את הריכוזים הקבילים של משתנה זה .ערך המדרג
בנקודת הסף הוא  .60ריכוזים של המשתנה בין ערכי הסף יזכו למדרג גבוה מ ,60-ומחוץ לערכי הסף (מעל
לעליון או מתחת לתחתון) ערכי המדרג יהיו נמוכים מ 60-ולא קבילים (ראה איור  70לדוגמא של התהליך).
במחקר זה יישמנו את השימוש באחוזונים לקביעת הטווחים הקבילים .גישה זאת ,שיושמה בעבר ע"י
הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב ( ,)EPAאפשרה להתמודד עם בעיית ההתפלגות הלא-נורמלית של
הערכים לאורך הזמן ,הדורשת ביצוע המרות שונות של הערכים .לשם קביעת הערכים הקבילים בחנו את
השימוש בטווחים  .25%-75% ,10%-90% ,5%-95%כמו כן קבענו את הערך החציוני כערך שבו המדרג הוא
בעל ערך מקסימאלי ( .)R=100בעקבות סדרת איטרציות שבהן בחנו את ההשפעה של השימוש בכל אחד
מהטווחים הנ"ל בעיקר על מספר המופעים החריגים בתקופת הייחוס ,בחרנו את הטווח  10%-90%כטווח
האופטימלי .על פי הגדרת הטווח ,סך של  20%מהערכים בתקופת הייחוס ( 10%מהערכים הגבוהים ו10%-
מהערכים הנמוכים) היו מחוץ לטווח הקביל ,מה שנחשב כשונות טבעית סבירה .בטווח רחב יותר מספר
החריגות האפשריות עולות עד כדי קבלה של כל הערכים האפשריים וטווח צר יותר גורם למספר חריגות
גדול מדי.
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א.

ב.

חנקן כללי
משתנה ריכוז

מדרג

(מג"ל)
10%

0.53

60

חציון

0.82

100

90%

1.17

60

ג.

ד.
If TN<0.17, TN>1.61

R(TN)=10

If 0.17<TN<=0.82

R(TN)= 137.93*TN-13.1

If 0.82<TN<=1.17

R(TN)=-114.29*TN+193.71

איור  :70דוגמא לחישוב תחומים קבילים ומדרג של המשתנה ריכוז החנקן הכללי ( )TNבחורף-אביב .חישוב
הטווחים הקבילים נעשה על בסיס העשירון הראשון והתשיעי (א) והמדרג על סמך תחומים אלו והחציון (ב) והגדרת
הקווים המחברים בין נקודות אלו (ג ,ד).

למרות הכללים המנחים לקביעת הטווחים הקבילים לכל אחד מהמשתנים נקבע שהמשתנה של ריכוז
הכחוליות יהיה בעל טווח קביל שונה שינוע בין  0-90%וזה של ריכוז הפרידיניום יהיה בין  10-99%בתקופת
החורף-אביב .על בסיס טווח הערכים הקבילים והערך החציוני ,ניתן לקבוע את שאר ערכי המדרג כפונקציה
של הריכוז בעזרת ( linear piece-wise approximationאיור  .)70על בסיס חישובים אלו נקבעו הטווחים
הקבילים ( )100≤R≥60של כלל המשתנים במדד הקיימות (טבלה .)10
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טבלה  :10טווח הערכים הקבילים של המשתנים המרכיבים את מדד הקיימות ( .)KSIהערכים הם עבור שתי תקופות
חצי-שנתיות ,חורף-אביב (ינואר-יוני) וקיץ-סתיו (יולי-דצמבר).
קיץ-סתיו
חורף-אביב
משתנה (יחידות)
2.4-4.0
1.9-3.9
 - Sעומק סקי (מ')
1.9-3.9
2.6-7.8
 - TSSחומר מרחף (מג"ל)
0.3-0.8
0.5-1.2
 - TNחנקן כללי (מג"ל)
0.01-0.021
0.02-0.04
 - TPזרחן כללי (מג"ל)
4.7-9.1
7.2-34.1
 - Chlכלורופיל (מג"ל)
0.7-2.1
0.8-2.8
 - PPיצור ראשוני (ג' פחמן למ"ר ליום)
0.0-0.7
0.0-0.2
 - Cyanoריכוז כחוליות (מג"ל)
0.1-1.5
0.4-27.5
 - Peridריכוז פרידיניום (מג"ל)
9.2-37.3
7.0-40.1
 - Zoop-pזואופלנקטון טורף (פרטים
לליטר)

מתוך השוואה של ערכי המדד החדש ביחס למדד הישן ,עבור אותם משתנים שקיימים בשני המדדים עולה
כי במדד החדש טווחי הערכים צרים יותר מהטווחים שהיו קיימים במדד איכות המים המקורי (איור .)71
מדד איכות המים לשימור המערכת האקולוגית כולל  9משתנים בעלי טווחים המוגדרים כתנאים קבילים
אשר בעזרתם ניתן לקבוע מטרות לניהול בר קיימא .שמירה על הערכים של משתנים אלו בטווח הערכים
הקבילים תאפשר שמירה של המערכת האקולוגית במצב דומה למצב שהתקיים במהלך תקופת הייחוס.
מתוך בחינה של המערכת האקולוגית בתקופה שלאחר תקופת הייחוס ( )1993-2012עולה כי חלו שינויים
רבים במערכת ,הכוללים התדרדרות במשתנים ביולוגיים (איור  .)72במהלך תקופה זו חלו שינויים
באוכלוסיית האצות אשר באו לידי ביטוי בחריגה גדולה מהערכים הקבילים של מדדי איכות המים .במצב
של מערכת אקולוגית דומה במאפייניה לתקופת הייחוס היינו מצפים לערכי מדד נמוכים מ 60-בכ20%-
מהמקרים .ואכן זה המצב עבור חלק מהמשתנים .אך במקרה של הפירדיניום ,הכחוליות והכלורופיל אנו
רואים חריגות ב  40-59%מהמקרים .דהיינו עד פי שלוש מהמצופה במקרה של הפרדיניום והכלורופיל
וכמעט פי חמש במקרה של הכחוליות .בזמן שעיקר החריגות בפרידיניום הם של ערכים הנמוכים
מהעשירון התחתון הרי שבכלורופיל עיקר החריגות הן עקב ערכים גבוהים מהערכים הקבילים .יש לשים
לב שבמקרה של הכחוליות אין אפשרות לחריגה מתחת לעשירון הראשון מכיוון שהערך הקביל הנמוך
ביותר הוא .0

איור  :71השוואה בין הטווחים הקבילים במדד הקיימות( KSI ,צהוב) ,לבין ערכי מדד איכות המים המקורי (כחול).
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איור  :72אחוז החריגות (כלפי מעלה ומטה) מהטווחים הקבילים בכל אחד מהמשתנים עבור התקופה .1993-2012
מכיוון שטווח הערכים הקבילים נקבע עפ"י טווח הערכים שבין העשירון הראשון והתשיעי בתקופת הייחוס הרי
שצפויים ערכים חריגים ב 20%-מהמקרים 10% ,מעל העשירון התשיעי ו 10%-מתחת לעשירון הראשון .הקו האופקי
השחור מציין צפי זה .ערכים גבוהים מ 20%-מבטאים אחוז חריגות גבוה מהצפוי .במקרה של הכחוליות הערך הצפוי
של החריגות הוא  10%בלבד מכיוון שערך הסף התחתון הוא אפס ו 11%-במקרה של הפרידיניום מכיוון שערך הסף
הגבוה עומד על  99%בתקופת החורף-אביב.

בחינת ערכי המדד החצי-שנתיים העלתה שישנן סה"כ  13תקופות חצי-שנתיות (מתוך  34אפשריות ב17-
השנים שבהם המדד היה  60או פחות) שבהם ערך המדד המשולב היה  ,50או פחות (איור  )73שלוש מתוך
חמש השנים בהן ערך המדד המשולב בעונת החורף-אביב היה נמוך מ 50-התרחשו בשנים  .2010-2012עבור
עונות הקיץ-סתיו ,ערך המדד המשולב היה נמוך מ 50-בשמונה שנים ,מתוכן חמש התרחשו מאז שנת .2005
בעונת החורף-אביב בלטה התרומה היחסית של הכחוליות שב 58%-מהחודשים ערך המדרג היה נמוך מ50-
(איור  )74בעוד כל שאר המשתנים חרגו מערך זה בלא יותר מ 20%-מהמקרים .בעונת הקיץ-סתיו המצב
היה שונה ושלושה משתנים היו בולטים במספר אירועי החריגה שלהם ,במיוחד משתנה הכלורופיל אשר
חרג ממדרג של  50ב 55%-מהמקרים .הכחוליות והפרידיניום חרגו מערך של  50ב 42%-מהמקרים.
עם סיום הפרויקט והחל משנת  2015יחליף המדד החדש את המדד הישן ומעתה איכות המים של הכנרת
תיוצג באמצעות המדד החדש.

איור  :73אחוז המקרים (=שנים) מסך כל השנים  20( 1993-2012שנים) שבהם ערך המדד המשולב ,השנתי והחצי-
שנתי ,חרג מסף ערכי מדד של  60ו.50-
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איור  :74אחוז המקרים שבהם ערך המדד החודשי של משתנה מסוים היה נמוך מערך סף של  .50אחוז המקרים
מתייחס למספר המקרים מתוך סך כל החודשים בשמונה השנים שבהם המדד המשולב היה נמוך מ.50-
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 .4מחקרי כנרת

4.1

מנגנוני בקרה גיאוכימיים השולטים בהגבלת ייצור מתאן באגמים ושפכי נחלים

ורנר אקרט וברק חירות ,בשת"פ עם אורית סיון ,מיכל אדלר ,איתי בר אור (אוניברסיטת באר-שבע)
במימון האקדמיה הלאומית למדעים
ייצור מתאן מיקרוביאלי (מתאנוגנזה) מוכר כתהליך הסופי במינרליזציה מיקורביאלית של חומר אורגני
בתנאים אנאירוביים .ישנם שלושה מנגנונים ידועים למתאנוגנזה )1( :מתאנוגנזה אצטוקלסטית ,בו המצע
הוא אצטט ,תהליך זה מאפיין סביבות יבשתיות; ( )2מתאנוגנזה מיימנית ,בו המצע הוא מימן ופחמן דו
חמצני (פד"ח) ביחס של  ,H2:CO2 4:1והוא מאפיין סביבות ימיות; ( )3מתאנוגנזה מתילוטרופית ,בו המצע
הוא תרכובות אורגניות לא תחרותיות בעלות קבוצות מתיל כמו דימתילסולפיד ()dimethylsulfide
ותרימתילאמין ( .)trimethylamineחיידקים המחזרים ברזל (מחזרי ברזל) וסולפט (מחזרי סולפט) מתחרים
עם מייצרי המתאן (מתאנוגנים) על מצע זמין (מימן ואצטט) .לחיידקים מחזרי ברזל וסולפט עדיפות
תרמודינמית על מתאנוגנים מכיוון ואלה מסוגלים לנצל מצע זה בריכוזים נמוכים מאלו הזקוקים
למתאנוגנים .הימצאות מצע זמין בריכוזים מספקים ונוכחות אוכלוסיות מחזרי ברזל ומחזרי סולפט
שולטים בתנאים המגבילים את ייצור המתאן.
במחקר זה אנו בודקים את המגבלה על ייצור המתאן בחלק העליון של אזור המתאנוגנזה ובחלק העמוק הן
באגם הכנרת והן באסטוארים (שפכי נחלים) .בחלק העליון מטרת המחקר היא לבדוק באלו תנאים מתחיל
התהליך ומה מגביל אותו – ריכוזי הסולפט או קצב חיזור הסולפט .במהלך השנה האחרונה התמקדנו בשפך
נחל הירקון במטרה לזהות את התהליכים המתרחשים בסדימנט ואת השפעת הסולפט על תהליכי יצירה
וחמצון מתאן.
נחל הירקון הינו הנחל היבשתי הגדול ביותר בישראל ,אורכו  27.5ק"מ ,בעל שטח ניקוז של  1800קמ"ר.
שפך הירקון הוא החלק במורד נחל הירקון בו מי הים התיכון חודרים לאזור היבשתי ולכן עמודת המים
משוכבת כל השנה ובעמודת המים התחתונה שוררים תנאי מליחות הדומה למי ים ללא חמצן .גובה עמודת
המים באזור הדיגום היא  1.5-2מ' .העומס האורגני בנחל עולה בעקבות אירועי כניסת שפכים .ריכוז גבוה
של חומר אורגני מוביל לנשימה אנאירובית אינטנסיבית המתבטאת במיצוי תהליך חיזור סולפאט ב20-
הס"מ העליונים של הסדימנט ויצירת מתאן (מתאנוגנזה) המגיעה לשיאה בעומק של  30ס"מ .לצורך
השוואה בסדימנטים ימיים תהליכים אלו מתקיימים בעומק של מטרים בודדים מתחת לפני השטח.
דיגום פרופילים מלאים של מי החללים בסדימנט שפך הירקון נערך בין אוקטובר  2013ועד מאי .2014
פרופילים של סולפט (איור  )a 75ומתאן (איור  ) c75מעידים על חמצון אנאירובי של מתאן בצימוד לחיזור
סולפט בעומק  10ס"מ .מדידות איזוטופיות של ה ( δ13CDICאיור ( δ13CCH4 )h 75איור  )d 75מחזקות
טענה זו ומראות שבעומק  10ס"מ  δ13CCH4מוכבד כתוצאה מחמצון מתאן .המאגר השאריתי נותר כבד
יותר ו δ13CDIC -באותו העומק הוא בעל הערכים הקלים ביותר בפרופיל כתוצאה מחמצון מתאן בעל ערך
איזוטופי קל ביותר .פרופילים של ריכוז מראים ערכי מקסימום בעומק ה AOM-של ברזל דו ערכי (איור
 )b75ודימתיל סולפיד ( ,DMSאיור  ,)l 75יתכן שלמרכיבים אלו יש תפקיד במהלך תהליך זהMoran .
וחובריו ( )2007הציעו למתאן תיול ול  DMSיתכן תפקיד כמעבירי קבוצת מתיל בתהליך חמצון המתאן.
מתאן (איור  )c 75נוצר בעומק של כ  20ס"מ מתחת לקו מים-סדימנט וריכוזו מגיע עד כ 1-מילימולר במי
החללים ,ערכו האיזוטופי (איור  )d 75הוא כ -70‰ -ערך המתאים באופן מובהק למתאנוגנזה ביוגנית
ממימן ופחמן דו חמצני ואכן פרופיל המימן (איור  )f 75מעיד כי אמנם ריכוזו נמוך אך אפשרי לתמיכה
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בתהליך המתאנוגנזה .ריכוז כלל הפחמן האי אורגני המומס ( ,DICאיור  )g 75הוא גבוה ,כ 40-מילימולר
במי החללים .ומכיוון וריכוז המתאן נמוך בצורה משמעותית מריכוז  DICאין זה מפתיע שערכו האיזוטופי
של ה  ,DIC( DICאיור  )h 75אינו עולה על  -5‰באזור המתאנוגנזה .פרופילי הניטראט (איור )i 75
מצביעים על תהליך דניטריפיקציה בס"מ העליונים של הסדימנט .ערכים עולים של אמוניום (איור )j 75
וערכים קבועים של פוספאט (איור  .)k 75באופן יחסי  ,ריכוזי הנוטריינטים בסדימנט הוא גבוה ביחס
לערכים מוכרים.
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איור  :75פרופילים מלאים של מי החללים בסדימנט שפך הירקון שנערכו החל בחודש אוקטובר  -2013מאי .2014

Moran JJ, Beal EJ, Vrentas JM, Orphan VJ, Freeman KH, House CH. 2008. Methyl sulfides
as intermediates in the anaerobic oxidation of methane. Environmental microbiology 10
:162-173.
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4.2

האם האצה הירוקית מוגושיה צפויה להחליף את פריחות הפרידיניום?

אורה הדס ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי-רושנסקי ,תמר זהרי ואסף סוקניק
במימון רשות המים
בשני העשורים האחרונים אנו עדים למגמת שינוי בתבנית האופיינית של הרכב מיני הפיטופלנקטון בכנרת
יחסית לתקופה של שנות השבעים והשמונים .היציבות העונתית שהתקיימה בעבר במשך כ 25 -שנה,
הופרה החל משנת  .1994מאז ,ההופעה השנתית הקבועה והסדירה של פריחות הפרידיניום נעלמה,
הפרידיניום פרחה כמעט רק בשנים ברוכות משקעים ,ברוב השנים האחרות לא הופיעה כלל ועל מקומה
התחרו אצות אחרות .כך לדוגמה ב  2005במקום הפרידיניום נצפתה בחודשי האביב פריחה מסיבית של
הירוקית החוטית ( Mougeotia sp.להלן :מוגושיה) ,מין פולש שמאז שנת  2004נמצא במי כנרת בעונות
שונות .ב 2005-פריחה של המוגושיה הגיעה לשיא ביומסה של  158ג' למ"ר ,והוכיחה פוטנציאל חדירה
והתבססות בהיעדר פרידיניום .ב 2010 -המוגושיה נצפתה בכל עמודת המים האפילימנטית לא רק באביב
אלא גם בקיץ ובסתיו והגיעה בדצמבר לשיא עם כ  3000פילמנטים למל' וביומסה של  183ג' למ"ר.
מטרת המחקר היתה ללמוד את הפיסיולוגיה של המוגושיה ואת יחסי הגומלין בינה לבין ה פרידיניום.
אגם :בשנת  2014מוגושיה הופיעה בחודש מרץ ,רק לאחר שפרידיניום נעלמה מעמודת המים ,והגיעה במאי
לשיא של  1856פילמנטים במל' ,בעומק של  15מ' (איור  .)76למרות ששנת  2014הייתה שנה ללא פריחת
פרידיניום גם מספר קטן כמו  300תאים למל' לא מאפשר למוגושיה להתפתח כל עוד הפרידיניום מצוייה
בעמודת המים .החל מחודש אפריל ,עם דעיכת הפרידיניום ,המוגושיה נמצאה בכל עמודת המים
האאופוטית ובסוף אפריל נרשמו מעל  1000פילמנטים למל' .במקביל ,גם הציאנובקטריה
צילינדרוספרמופסיס רציבורסקי התחילה להופיע בעמודת המים אך עם מספר נמוך של כ 200-פילמנטים
למל' .ריכוז חוטי המוגושיה ירד באוגוסט ובסתו ,כנראה כיון עקב מחסור בחנקן (אמוניה ,ניטראט)
בעמודת המים האפילימנטית ,בעוד שהמוגושיה תלויה בהספקת חנקן מקובע .בנוסף ,מספר
הציאנובקטריה מקבעות החנקן עלה והגיע לכ 1000-חוטים למל' והן מקבעות חנקן אטמוספרי כך שאינן
תלויות בחנקן המומס בעמודת המים .כמו כן ,אין לשלול יחסים אללופטים בין שתי האוכלוסיות.
ניסויי מעבדה :ממצאי הניסויים בשנים הקודמות העידו שהמוגשיה ורסטילית מאוד בתנאי הגידול :היא
יכולה לגדול בטווח רחב של טמפרטורות ,ובנוסף לאמוניה יכולה לגדול גם על ניטראט ,מה שמאפשר לה
אופורטוניזם בזמני ההופעה באגם .כך ניתן למצוא אותה הן באביב והן בסתיו המאוחר כשיש ניטראט
במים .ניסויי תחרות בין מוגושיה לפרידיניום ובין מוגושיה וציאנובקטריה מקבעות החנקן (אפניזומנון,
צילינדרוספרמופסיס) הראו שפרידיניום מעכבת את התפתחות המוגושיה ,ועם ההעלמות של חנקן מקובע
במים יש יתרון לציאנובקטריה מקבעות החנקן ,ומספרי המוגושיה יורדים .מאחר והציאנובקטריה מקבעות
החנקן בעלות יעילות פוטוסינתטית גבוהה ,כלומר על ביומסה וריכוזי כלורופיל נמוכים יחסית ,קליטת
הפחמן גבוהה ,ומספרי האסימילציה גבוהים .בדקנו בניסויים מבוקרים את היעילות הפוטוסינתטית של
המוגושיה.
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איור  :76פיזור בזמן ובעומק של ריכוזי הפילמנטים של הירוקית מוגושיה בעמודת המים בכנרת בשנת 2014

2

תרביות של מוגושיה גודלו במצע  BG -11בעוצמות אור שונות בטווח שבין  0- 670מיקרו איינשטיין ל מ
לשניה .לבקבוקי הניסוי הוסף ביקרבונאט רדיואקטיבי שסומן בפחמן . 14בקבוקי הניסוי הודגרו לפרק זמן
של  3שעות ונבדקה קליטת הפחמן על ידי המוגושיה במשטרי האור השונים כמתואר באיור .77
העקום של  )Photosynthesis Rate versus Irradiance( P vs. Iמראה פוטואינהיביציה בעוצמות אור מעל
 200מיקרואיינשטיין למ 2לשניה .קצב הפוטוסינתזה עולה בצורה ליניארית עם העלייה בעוצמת האור עד
לרוויה וזהו החלק מוגבל האור התלוי באור הנבלע על ידי הפיגמנטים הפוטוסינתטיים (איור  .)77החלק
רווי האור ( Pmaxעוצמת האור בה הפעילות הפוטוסינתטית מקסימלית) תלוי בתהליכים האנזימתיים של
ריא קציית החושך .עוצמת האור שבה קו השיפוע של החלק מוגבל האור מצטלב עם הקו של החלק רווי
האור  ,ה ,Ik -מתקבלת בחיתוך הגרף של שיעורי הפוטוסינתזה בחלק מוגבל האור לבין שיעורי
הפוטוסינתזה ברוויה ומתאר את היחס בין קציר האור לתהליכים האנזימתיים .עוצמת אור נמוכה מאוד
מתחת ל  10מיקרואיינשטיין ל מ 2לשניה מספיקה למוגושיה כדי להגיע לשיעורי פוטוסינתזה מקסימליים
כך שהיא יכולה להמצא באגם בעומק של  15מ' ,קרוב לתרמוקלינה ולנוטריאנטים (איור  76ב 11-במאי).
בנוסף יש לה מספרי אסימלציה גבוהים ( )Assimilation Numbers, A. Nכלומר עם מעט ביומסה שיעורי
הפוטוסינתזה גבוהים (איור .)77
מסקנה :המוגושיה שהיא אצה אופורטוניסטית מנצלת היטב את התנאים באגם ועם הכישורים
הפיסיולוגים-ביוכימיים שלה אין להתפלא שהיא מגיעה לפריחות באגם בפרט בשנים ללא פרידיניום.
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איור  :77שיעורי הפוטוסינתזה ( )mg C m-3 h-1ומספרי האסימילציה (  µg C µg-1 chl h-1 A. Nשל
מוגושיה בעוצמות אור שונות.

4.3

תרדמה ונביטה בציאנובקטריה

אסף סוקניק ,דותן סלע ,עכסה לופו ,רות קפלן-לוי ,ודיתי וינר-מוציני
במימון הקרן הישראלית למדע ומלגת אשכול לבתר דוקטוראט משרד המדע

פריחה של ציאנובקטריה חוטית ,רעילה ומקבעת חנקן  ,Aphanizomenon ovalisporumנצפתה בכנרת
לראשונה באוגוסט  1994ומאז היא מופיעה מדי קיץ .במהלך הפריחה ,מספר תאים על פני פילמנט
האפניזומנון מתמיינים לאקינטים .האקינט שנוצר ניתק מהפילמנט ושוקע אל קרקעית האגם ,שם ישהה
עד שתנאי הסביבה יתאימו לנביטה ולגדילה מחודשת .מעט מאוד ידוע היום על התהליך הפיזיולוגי ועל
האות הגורם לנביטה .המטרה הכללית של מחקר זה היא להבין תהליכים תוך תאיים המתרחשים במהלך
היווצרות תאי קיימא ,בתרדמה ובמהלך הנביטה.
התמיינות ויצירה של אקינטים :במחקרים קודמים הראנו שב  A. ovalisporumניתן להשרות
ההתמיינות לאקינטים בתרביות מעבדה במצע ללא אשלגן ) ,(BG11/-Kאך הגבלת אשלגן אינה מספקת
להשריית התמיינות אקינטים ודרושים תנאים נוספים כמו אור גבוה ,טמפרטורה בתחום מיטבי וזמינות
של זרחה ,להבטחת יצירה של מספר רב של אקינטים .שיתוף פעולה עם קבוצות מחקר באוניברסיטת
 Rennesבצרפת ובאוניברסיטת  Tubingenבגרמניה אפשר לנו הבנה טובה ומעמיקה של תהליכים
תאיים המתקיימים במהלך יצירת אקינטים .העשרה ב  13Cשל תרבית במהלך השריה ליצירת אקינטים
ומעקב אחר תפוצת האיזוטופ הכבד בתאים על ידי שימוש בספטרוסקופ מסות מסוג  NanoSIMSהראה
בבירור שתאים העוברים תהליך התמיינות לאקינטים ממשיכים לבצע תהליך פוטוסינתזה כל זמן שהם
קשורים לפילמנט (איור  .)78ניתוח של נתוני מאסות של  12Cו  13Cשנאספו ממדגמים רבים של תרביות,
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משלבים שונים של התפתחות אקינטים ,הראה שקצב קליטת הפחמן באקינטים בוגרים מצטמצם ,ובחלק
מהאקינטים החופשיים פעילות קליטת הפחמן היא שאריתית בלבד (איור .)79
12

TIC

13

C/ C ratio

Total Ion Current

איור  :78דימות איזוטופי של פילמנט של אפניזומנון לאחר  8ימים בתנאים המשרים יצור אקינטים .התרבית נחשפה
לביקרבונאט  13Cלמשך  3ש' ולאחר קיבוע והכנה מתאימה הפילמנטים נסרקו במערכת  NanoSIMSהמאפשרת
זיהוי יסודות .משמאל  -דימות איזוטופי של סך כל היונים השניונים שנפלטו מהדגימה ) .(TICניתן לראות את
הפילמנט ובקצה העליון שלו שני אקינטים .מימין – דימות איזוטופי של יחס  13C/12Cבדגימה .הצבעים החמים
מיצגים יחס איזוטופי גבוה לטובת  13C/12C( 13Cבסביבות  )0.025%והצבעים הקרים יחס איזוטופי נמוך יותר .הרקע
השחור הוא יחס איזוטופי של הרקע (בסביבות .)0.012%
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איור  :79העשרה ב  13Cשל תאים וגטטיביים (שלא עברו התמיינות לאקינטים –  ,)vegetative cellsשל אקינטים
הקשורים לפילמנט ) (Akinetesושל אקינטים חופשיים ) (Free Akinetesלאחר חשיפה למשך  3ש' למצע שהועשר
בביקרבונאט  .13Cקליטת פחמן נבחנה בתרביות בתנאים המשרים יצירת אקינטים (מצע ללא  )Kלאחר יום 8 ,ימים
או  12ימים ממועד העברה למצע ללא  .Kהתרביות נבחנו בעזרת  NanoSIMSויחסי  13C/12Cחושבו למספר רב של
תאים מכל טיפול וכל סוג .התוצאות מוצגות בגרף קופסאות הכולל ממוצע ,חציון ,סטיית תקן וערכי האחוזונים 25-
 .75ניתן לראות שהפעילות הפוטוסינתטית של אקינטים קשורים בתרבית בת  12ימים נמוכה יחסית לתאים
הווגטטיביים או לזו שנמדדה באקינטים צעירים יותר .האקינטים החופשיים מתחלקים לשתי קבוצות ,אחת עם
פעילות פוטוסינתטית שאריתית ) (13C/12C = 0.012%מוצגת כקופסה וקבוצה שניה עם פעילות גבוהה יותר
) (13C/12C = 0.0185%מוצגת בעיגולים .עבודה זו בוצעה בשיתוף עם  Dr. M Bormansמאוניברסיטת ,Rennes
צרפת.

התמיינות של תאים ווגטטיביים לאקינטים מלווה בשינויים משמעותיים במבנה התא ובתפוצה של
מרכיבים וחומרי תשמורת .מעקב אחר שינויים אלו בעזרת מיקרוסקופ אלקטרוני ) (TEMהראה שבתחילת
תהל יך ההתמיינות חלה הפחתה בכמות הממברנות הפוטוסינתטיות ובמקביל עולה התפוצה של גופיפים
המכילים את חומר התשמורת ציאנופיצין (פולימר של ארגינין ואספרטאט) ושל גליקוגן (איור  .)80לאקינט
בשל ) (matureדופן תא עבה ,כמות גדולה של גופי תשמורת של ציאנופיצין ותפוצה גבוהה של גליקוגן.
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איור  :80תמונות ממיקרוסקופ אלקטרוני ) (TEMשל מקטע מפילמנט של אפניזומנון עם שני תאים ווגטטיביים
( ,)Aמקטע של פילמנט עם תא בשלבים מתקדמים של התמיינות לאקינט ( )Bושל אקינט בשל ( .)Cבמהלך יצירת
האקנטים התאים מאבדים חלק ניכר מהממברנות הפוטוסינתטיות ) (Th- thylakoid membranesואת
הקרבוקסיזומים ) .(Car – Carboxysomeבאקינט המתפתח מצטבר חלבון תשמורת ציאנופיצין ) (Cyaובאקינט
הבשל מצטבר גם גליקוגן ) (Glyודופן התא ) (CWמתעבה (התמונות באדיבות .)Dr. Iris Maldenrer

הצטברות חומרי תשמורת (ציאנופיצין וגליקוגן) באקינט המתפתח היא תופעה המתווספת למאגרים תאיים
אחרים שתכולתם עולה באקינטים .לדוגמה מספר העתקי הגנום עולה באקינטים עשרות מונים וכך גם
תכולת הריבוזומים כפי שפרסמנו בעבר .יישום של שיטה היסטוכימית אפשרה לנו לעקוב אחר שינויים
באוגר הציאנופיצין בתאים במהלך יצירת אקינטים בתרבית של אפניזומנון .השיטה מבוססת על צביעה
ספציפית של ציאנופיצין בתא ) ,(Sakaguchi reactionצילום התאים וניתוח כמותי של כמות וגודל גופי
התשמורת .השינויים החלים במהלך התפתחות האקינטים מוצגים באיור  .81בתרבית לפני השריה ליצירת
אקינטים לא נצפו מצבורים של ציאנופיצין (איור  .)T-0 ,81בשלב מוקדם של השריית אקינטים (במצע ללא
אשלגן) התאים צוברים גרנולות של ציאנופיצין המפוזרות באופן כמעט אחיד בכל התאים (גופיפים כהים
באיור  .)T-4 ,81בשלב מאוחר יותר ,T-7 ,תפוצת הגרנולות של ציאנופיצין משתנה ,התאים הווגטטיביים
מאבדים את הציאנופיצין ואלו התאים המתפתחים לאקינטים צוברים כמויות גדולות של ציאנופיצין.
באיור  T-7 81ניתן לראות אקינט צעיר ואקינט בוגר על אותו פילמנט ובשניהם נצבר ציאנופיצין .התופעה
של הצטברות ציאנופיצין באקינטים נמשכת גם במועדים מאוחרים יותר של ההתפתחות .אקינטים
חופשיים שנצפו במועדים שונים מכילים כמויות גדולות של ציאנופיצין (תמונות בחלק התחתון של איור
.)81
אנליזה מורפולוגית של תפוצת ציאנופיצין וגודל גופיפי התשמורת של ציאנופיצין במהלך ההתמיינות של
אקינטים בתרבית אפניזומנון בוצעה על בסיס מספר רב של תמונות מיקרוסקופ שנאספו מתרביות
אפניזומנון בשלבים שונים של התמיינות אקינטים (איור  .)82נמדד מספר גופיפי ציאנופיצין לתא (וגטטיבי,
אקינט קשור ואקינט חופשי) והגודל של הגופיף .התוצאות מראות הצטברות ציאנופיצין בתאים
ווגטטיביים ביום  3ו  4ממועד ההשריה .בזמנים אלו עדין לא נצפו אקינטים .ביום  7נצפו אקינטים קשורים
וחופשיים המכילים מספר רב של גופי ציאנופיצין ) .(CG – Cyanophycine Globulesתפוצת ה CG
בתאים וגטטיביים ירדה במועד זה והתפוצה באקינטים חופשיים עולה עם הזמן .מגמה דומה נצפתה גם
לגבי גודל גופיפי התשמורת באקינטים .תוצאות אלו מצביעות על קשר בין התפתחות אקינטים והצטברות
ציאנופיצין בתאי הקיימא .בשלבים ראשוניים מצטבר ציאנופיצין בתאים ווגטטיביים .עם תחילת
ההתמיינות האקינט הנוצר צובר כמות גדולה של ציאנופיצין שיתכן שחלקו או רובו ממעבר של ציאנופיצין
מהתאים הווגטטיביים הסמוכים לאקינט הנוצר.
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איור  :81תמונות ממיקרוסקופ אור של פילמנטים ואקינטים מתרבית של אפניזומנון שגדלה בתנאים המשרים יצירת
אקינטים T-0 .עד  T-14מיצג דגימות מזמנים שונים ממועד ההשריה .בחלק העליון מוצגים פילמנטים שממועד T-7
כוללים גם אקינטים קשורים ,ובחלק התחתון מוצגים אקינטים חופשיים .האזורים הכהים הם של גופיפי ציאנופיצין
שנצבע בראקציה ספציפית (.)Sakaguchi reaction

איור  :82שינויים בתפוצה (משמאל( ובגודל (מימין) של גופיפי ציאנופיצין ) (CGבאפניזומנון אובליספורום לאחר
החשיפה לתנאים המשרים יצירת אקינטים .בזמן  0לא נצפה ציאנופיצין בתאים .בימים  3-4ציאנופיצין בתאים
ווגטטיביים .ביום  7ואילך הצטברות ציאנופיצין באקינטים קשורים וחופשיים וצמצום תפוצתם בתאים ווגטטיביים.

עקה חימצונית ויצירת אקינטים
התנאים ליצירת אקינטים בתרביות אפניזומנון ,כוללים סילוק אשלגן ממצע הגידול ואור גבוה .תנאים אלו
גם יוצרים עקה חימצונית בתאים .בבדיקה בתרביות שגודלו באור נמוך ללא אשלגן ,נמצא כי מחסור
באשלגן לבד גורם להיווצרות של צורוני חמצן פעילים ) (ROS-reactive oxygen speciesבתוך התאים,
תופעה המתגברת בצירוף אור גבוה כאשר משרים תרבית ליצירת אקינטים (איור  .)83כלומר תא המתמיין
לאקינט מלבד שינויים התפתחותיים כגון :אגירת ציאנופיצין ,הכפלת הגנום ועיבוי מעטפת התא גם צריך
להתגונן מפני ה –  ROSהנוצרים בתוכו .פגיעה של  ROSבמרכיבי התא – ממברנות ,חלבונים ,ובדנ"א
יוביל לחוסר יכולת לנבוט ולהמשיך את קיום המין.
תהליך ההתמיינות של תא וגטטיבי לאקינט נמשך כשבועיים באופן לא סינכרוני בתרבית (איור  .)A83אנו
רואים עליה בריכוז ה  ROSשמגיעה לשיאה ביום התשיעי בכלל התרבית .כאשר אנו מתבוננים בתאים
הנמצאים בשלבי מיון שונים ניתן להבחין בבירור שככל שהאקינט בוגר יותר כך העקה החימצונית יורדת
(איור .)B83
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איור  :83היווצרות של צורוני חמצן פעילים בזמן התמיינות תאים לאקינטים .פילמנטים נצבעו עם הצבען
) dihydrorhodamine (D-632לזיהוי תכולת  ROSתאית בעזרת מיקרוסקופ פלורסנטי .דוגמאות נאספו מתרביות
שגודלו בתנאים של תאורה גבוהה וללא אשלגן בימים –  0,5,9,14מזמן ההשרייה .אקינטים חופשיים בודדו לאחר 14
יום )A( .משמאל צילום באור ,מימין צילום פלורסנטי עם פילטר  .GFPהחצים האדומים מסמנים תאים שנמצאים
בשלבים ראשוניים של התמיינות ,חצים כחולים מציינים תאים הנמצאים בשלבים מאוחרים יותר של התמיינות
לאקינטים )B( .עוצמות ה  ROSלתא חושבו לכל נקודת זמן מהתמונות בעזרת  .imageJהיחידות מנורמלות לזמן
התחלת ההשרייה להתמיינות האקינטים ושגיאת התקן לכל סוג תא מצוין בגרף.

לתאים קיימת היכולת להתגוננות מפני פגעי  ROSבאופן תמידי הכוללים מערכות סילוק ונטרול של אלה
על ידי אנזימים .רמת השעתוק של גנים המקודדים לאנזימים אנטיאוקסידנטים נבדקה איכותית וכמותית
(איור  )84בתרבית מושרת ליצירת אקינטים .ניתן להבחין שישנם גנים הבאים לידי ביטוי גם בתרביות לא
מושרות (( )BGאיור  ,)A 84גנים אלו כנראה מתבטאים באופן קבוע על מנת לשמר את מצב החימצון-
חיזור בתא .פרופיל ביטוי הגנים (איור  )84ופעילות אנזימטית של מערכות אנטיאוקסידנטיות בתאים בזמן
השרייה לאקינטים בתרבית ,מראה שלתאים העוברים התמיינות לאקינטים יכולת טובה יותר להתגונן מפני
עקה חימצונית .יכולת הנשמרת גם באקינט החופשי ,הבוגר שבו כבר אין עקה .יהיה מעניין לבדוק האם
מערכות הגנה אלה נשמרות לאורך זמן באקינט הרדום ,והאם יש להם תפקיד בתהליך הנביטה.
נביטה של אקינטים:
ניסויי נביטה בוצעו עם אסופת אקינטים שנוצרו בעקבות השריה במצע  BG11ללא אשלגן .תרבית מושרה
בת  6-8שבועות שימשה להנבטה במצע  BG11בטמפרטורה של  28°Cוחשיפה לאור רציף .בניסויים אלו
נמצא שתהליך הנביטה של האקינטים אינו מתואם ונביטה יכולה להתקיים לאורך מספר ימים החל
משלושה ארבעה ימים ממועד החשיפה לתנאים המאפשרים נביטה ובמהלך מספר ימים לאחר מכן .הנביטה
מאופיינת במספר שלבים בהם משתנה המורפולוגיה של התא מהנצה וחלוקה ראשונית ועד ליצירת
פילמנט קצר בו מספר תאים ווגטטיביים (איור  .)85חשוב לציין שנביטה בלוח זמנים של מספר ימים
מתקיימת באקינטים להם תכולה גבוהה של פיקובילינים והם בעלי פלורוסנציה בערעור באור ירוק (תאים
אדומים באיור  .) 85חלק גדול מהאקינטים שניצפו בניסויים אלו היו ללא פלורוסנציה וככל הנראה פרטים
אלו לא נבטו בלוח הזמנים של הניסויים .התחלה של נביטה מאופיינת בהתארכות האקינט ויצירה של
מישור חלוקה ובו פלורוסנציה מוגברת .בהמשך ,התא הנובט מתארך ומבצע חלוקה נוספת .בגלל אופי
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הדופן של האקינט הנצר הנובט מתארך לא תמיד נחלץ מיד ובמלואו מהדופן ולכן נראה כגוף חרמשי ולא
פילמנט ישר של  4או יותר תאים.

איור  :84רמת ביטוי גנים המקודדים למערכות אנטיאוקסידנטיות באפניזומנון בזמן התמיינות אקינטים.
( RT-PCR )Aלבדיקת רמת הביטוי של הגנים הרלוונטים בתנאי השרייה ובתרביות בקרה .כולל בקרות
לתהליך RT-qPCR )B( .לחישוב כמותי של ביטוי הגנים בזמן השרייה לאקינטים ,הערכים מנורמלים
לביטוי של  16S rRNAוהן ביחס לזמן אפס .הדגימות נלקחו באותם זמנים כמצוין באיור .83

איור  :85שלבים שונים של נביטת אקינטים .אקינטים זוהרים וכאלו שאינם זוהרים נלקחו לניסויי הנביטה .הנביטה
מתרחשת בתוך  5ימים כאשר האקינט מתחלק ומתארך ) .(T5מאוחר יותר ניתן למצוא נבטים צעירים עם מספר
תאים .חלק מהנבטים נחלץ ממעטפת האקינט וחלקם לא באופן מושלם ולכן הנבט נראה כגוף חרמשי.

מעקב כמותי אחר נביטה של אקינטים חיזק תצפיות קודמות שבשלבים מוקדמים נובטים אקינטים
השומרים על רמה גבוהה יחסית של פיקובילינים ומאופיניים בפלורוסנציה עצמית בניגוד לאקינטים עניים
בפיקובילינים .התוצאות המוצגות באיור  86מדגימות את תהליך הנביטה של אקינטים זוהרים כאשר ירידה
בתפוצה של האקינטים מלווה בעליה תואמת במספר הפילמנטים ,ככל הנראה תוצאה של נביטה.
מתוצאות שהתקבלו בניסוי נביטה נוספים עולה אפשרות שגם לאקינטים שאינם זוהרים פוטנציאל נביטה,
אבל הנביטה שלהם מאוחרת יותר ,וככל הנראה לאקינטים אלו נדרש שלב של צבירת ממברנות
פוטוסינתטיות ומרכיבים תאיים אחרים כדי להשלים את תהליך הנביטה.
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איור  :86נביטה של אקינטים בתנאי גידול סטנדרטים של אפניזומנון .ירידה הדרגתית בריכוז האקינטים הזוהרים
מלווה בעליה תואמת בריכוז הפילמנטים.
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 4.4יחסי גומלין בין מיקרוציסטיס ואוכלוסיות החיידקים (המיקרוביום) הנלוות בעת
פריחה
אסף סוקניק ,אורנה שוויצר (סטודנטית) ,דיתי וינר-מוציני ,בשיתוף עם דניאל שר  -א .חיפה
במימון משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
אוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת כמו בגופי מים אחרים מתאפיינות בתפוצה עונתית ,שלא פעם מגיעה
לריכוז גבוה המוגדר כפריחה .פריחות הפיטופלנקטון בכנרת מוכרות ואופיינו לאורך השנים כאשר המינים
העיקריים שיוצרים פריחה הם מהסוג פרידיניום וסוגים שונים של ציאנובקטריה .במשך השנים עיקר
תשומת הלב הוקדשה למרכיב הפיטופלנקטון בפריחה בעוד אוכלוסיות נלוות של חיידקיים הוזנחו
וחשיבותם ותרומתם לפריחה לא נחקרה .במחקר זה המהווה מרכיב בתאגיד מחקר שעיקרו הדינמיקה בזמן
ובמרחב של אוכלוסיות חיידקים (מיקרוביום) בסביבה הימית ,אנו מתמקדים באיפיון המיקרוביום של
פריחות רעילות של מיקרוציסטיס בכנרת .במהלך השנה האחרונה העבודה התמקדה באיסוף דגימות
מהאגם במהלך הפריחה החורפית של מיקרוציסטיס ,בידוד מרכיבי הפיטופלנקטון ונציגים של המיקרוביום
הגדלים בתנאי מעבדה .נאספו דגימות המשמשות לזיהוי גנטי של המינים הנפוצים ולהבנת יחסי הגומלין
בין החיידקים ההטרוטרופים והציאנובקטריה (מיקרוציסטיס).
הפריחה העונתית של  Microcystisהופיעה בפברואר  2014ונמשכה עד אמצע מרץ ,אז החליפה אותה
פריחה של  .Peridiniumמדידות ממרכז האגם (רפסודת  )ECORAFTהצביעו על חורף חם יחסית עם
טמפרטורת מים מרבית של  24°Cבשבוע האחרון של מרץ .מדידות כלורופיל היוו מדד לאוכלוסיית
פיטופלנקטון שהייתה מרוכזת בעמודת המים העליונה .ריכוז כלורופיל גבוה נרשם קרוב לפני המים מ20/2-
ועד  ,10/3והצביע על שליטה של אוכלוסיית  .Microcystisמאוחר יותר ,ריכוזי הכלורופיל הגבוהים ביותר
נצפו בשכבה עמוקה יותר והצביעו על דומיננטיות של פרידיניום.
מעקב אחר אוכלוסיית ה  Microcystisבחודשים ינואר-מרץ התבסס על דיגום שבועי של עמודת המים
באמצעות רשת פלנקטון  20מיקרון ,שאספה מים אנכית בהרמה מעומק של  15מ' ועד לפני המים .ריבוי
מושבות  Microcystisנצפה בתחילת פברואר ,ריכוזן עלה בהדרגה והגיע לשיא ב 2-במרץ (איור )87
במקביל לעלייה בגודל המושבות .אוכלוסיית ה  Microcystisהצטמצמה מאמצע מרץ במועד בו
 Peridiniumהפך למין השולט.

איור  :87התפתחות הפריחה של אוכלוסיות  Microcystisו Peridinium -בכנרת ינואר-מרץ 2014
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מדוגמאות אלה הופקו מיצויי דנ"א לצורך ריצוף  16sוזיהוי של כלל אוכלוסיית ה Microcystis -והרכב
חברת החיידקים (מיקרוביום) ,ולמחקר מטה-גנומי בהמשך .במהלך אירועי פריחת  Microcystisבתאריכים
 12/2/14ו 19/2/14-נאספו דגימות לצורך מחקר מעמיק יותר של הדינמיקה היומית של פיזור האוכלוסייה,
במהלכו נלקח פרופיל עומק בו נמדד ריכוז המושבות והתפלגות גודל המושבות .גודל המושבות השתנה עם
עומק המים ,כאשר המושבות הקטנות נצפו במים העמוקים יותר (איור  .)88במהלך אירועים אלה נשלטה
אוכלוסיית ה Microcystis-על ידי  M. flos-aquaeעם נוכחות בריכוזים קטנים יותר של M. aeruginosa,
 M. botrisו . M. wesenbergii-בדגימות שנאספו משכבת המים העליונה ( 0-0.2מ') של הפריחה נמצאו
רעלנים מסוג מיקרוציסטין  LR,YRו RR-בריכוזים שנעו בין  0.06-1.9מיקרוגרם לליטר ,כאשר הרעלן
הדומיננטי היה מיקרוציסטין .YR
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איור  :88ריכוז מושבות  Microcystisוגודל המושבות (חציון) במהלך שני אירועי פריחה בפברואר .2014

מדוגמאות שנאספו מצופת שנצפתה בחוף הסמוך למעבדה ( )17/2/14בודדו כ 10-מינים של אצות
וציאנובקטריה .הדוגמאות שימשו גם לבידוד ואנליזה של חברת החיידקים המלווה את הפריחה .שיטת
בידוד החיידקים כללה זריעת הצופת על מצע עשיר מסוגים שונים ,על מנת לבודד חיידקים הגדלים בצמוד
ועל גבי המושבות  .Mic colonies-attached -לאחר מכן הצופת סוננה דרך פילטר של  3 mודגימת מים
מהתסנין נזרעה על מצע גידול עשיר ,לבידוד החיידקים הגדלים באופן חופשי במים ( 52 .)free-livingמיני
חיידקים בודדו וזוהו באמצעות הגברה וריצוף הגן ל  ,16S reRNAמתוכם  35מינים הצמודים למושבות ו-
 17מיני חיידקים הגדלים באופן חופשי .בין החיידקים הצמודים למושבות נמצאו דומיננטיים נציגים של
הסוגים הבאים Pseudomonas sp. :ו ,Aeromonas sp. -ובין החיידקים הגדלים באופן חופשי שלטו
הסוגים  Pseudomoas sp.ו.Flavobacterium sp. -
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4.5

פיתוח יכולות  DNAברקוד למיני הפיטופלנקטון

רות נ .קפלן-לוי ,אלה אלסטר ,יעל בנימיני ותמר זהרי
במימון המשרד לאנרגיה ומים ,ותשתיות מדעיות ממשרד המדע
היכולת לזהות ולקרוא לאורגניזם בשם הוא נדבך חשוב בהבנתנו ויכולתנו לשמר את המגוון הביולוגי
הקיים בעולמנו .ברקוד של דנ"א הינה דרך ליצירת תוית לאורגניזם בהתאם לרצף גן ספציפי בגנום שלו,
אולם חסך בידע טקסונומי גורם לעיתים לטעויות חמורות בזיהוי אורגניזמים בכלים מולקולאריים בלבד.
הפיטופלנקטון בכנרת הינה קבוצה של מיקרואורגניזמים מימיים המאופיינים היטב מורפולוגית ,לכן קבוצה
זו הינה מועמדת מצויינת לשימוש בברקוד .אנו בחרנו להשתמש ברצפים משני מקטעים בגנום כאשר
הראשון הינו מקטע מהגן  rbcLהמשמש לזיהוי הסוג והמקטע השני נפרש על פני  rDNA-ITS1המאפשר
להבחין בין מינים קרובים אבולוציונית .בפרוייקט זה התחלנו ביצירת בסיס נתונים אשר עומד כלבנת ידע
ראשונה עליה ניתן לבנות מחקרים רבים נוספים ,תוך מניעת טעויות עתידיות וזיהוי מהיר ומדוייק של
הפיטופלנקטון בכנרת .בסיס נתונים זה משמש כדוגמא להמשך הברקוד של מיקרו-אורגניזמים מקבוצות
טקסונומיות שונות ומיקומים גיאוגרפיים נוספים .מטרות המחקר היו )1( :לפתח כלים ליצירת ברקוד
דנ"א של מיני הפיטופלנקטון הקיימים בכנרת (כ )2( ;)200-ליצור בסיס נתונים של רצפי דנ"א נגיש
באינטרנט ,להשלמה ושדרוג שיטת הזיהוי המשמשת היום של מיקרו-אצות בכנרת.
יצירת בסיס נתונים ,ברקוד ,למיקרו-אצות של הכנרת הינו תהליך מתמשך .עד כה בודדו  72זנים של
פיטופלנקטון מהכנרת השייכים ל  6קבוצות טקסונומיות שונות (טבלה  .)11כרגע  64מינים נמצאים
בשלבים שונים של התהליך ,כאשר עבור  28מתוכם התהליך הסתיים .מידע מולקולארי על המינים השונים
אפשר לנו לעדכן ,לאמת או לשנות שמות של מינים בקטלוג האינטרנטי של המיקרו-אצות בכנרת ולהוסיף
רצפים חדשים לבסיס הבינלאומי .GenBank
טבלה  :11סיכום מצב הדנ"א ברקוד לשנת  .2014בטבלה מצויינות הקבוצות הטקסונומיות הידועות בכנרת ומספר
המינים שבודדו מכל קבוצה .מהמינים שבודדו עד כה מצויינים מספר המינים הנמצאים בתהליך הברקוד בשלבים
שונים ובעמודה האחרונה מצויין מספר המינים עבורם כבר פיתחנו את הברקוד.

מספר המינים
עם ברקוד

מספר המינים
בתהליך

תרביות  /תאים
בודדים

-

2

2

Charophyta

15

36

42

Chlorophyta

-

-

1

Cryptophyta

13

19

20

Cyanobacteria

-

3

3

Diatom

-

4

4

Dinophyta

28

64

72

קבוצה טקסונומית

סה"כ

בסיס הנתונים נבנה מבידוד תרביות או תאים בודדים מהאגם ,הפקת  DNAגנומי והגברת שני מקטעי
 DNAהנבחרים .תוצר ה  PCRעבר שיבוט ונשלח לריצוף .לאחר אנליזה של רצפי ה  DNAשהתקבלו
הרצנו חיפוש במאגר המידע הבינלאומי בעזרת ) http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi( BLASTN
כדי למצוא את רמת הזהות של המין מהכנרת למיני פיטופלנקטון הקיימים ב  .GenBankכמו-כן אנליזה
פילוגנטית בוצעה למינים השונים כדי לקבוע את דיוק הגדרתם .הגדרת המין המדוייקת תאפשר להשוות
מידע מהכנרת עם מידע דומה מאגמים אחרים בעולם.
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להלן כמה דוגמאות של תרומת פרוייקט הברקוד לידע על פיטופלנקטון של הכנרת:
 ריצוף שני מקטעי ה  DNAשל מינים מהכנרת איששו את הזיהוי המורפולוגי של  10מיני פיטופלנקטון
מהאגם .אישוש השמות בוצע עבור  4ציאנובקטריה 5 ,ירוקיות וקארופיטה אחת ,מסומנים ב 
בטבלה .12
 השימוש ההולך וגובר של שיטות מולקולאריות בטקסונומיה מוביל לשינויים במיון המינים וכתוצאה
מכך שמות מיני הפיטופלנקט ון משתנים במשך הזמן .המידע הגנטי איפשר לנו לעדכן את שמותיהם
של ארבעת המינים  Scenedesmus obliquus ,Stauridium tetras ,Monoraphidium griffithii -ו
.Desmodesmus bicellulari
 שיטת הברקוד איפשרה לזהות מין שלא הוגדר עד היום  Chlorococcum sp. -המאופיין בתאים
אליפטיים בודדים שרוחבם הממוצע כ  5.6 µmואורכם הממוצע כ .8 µm
 תהליך בידוד המינים איפשר לזהות שאותו מין של  Pseudanabaena mucicolaשוכן בתוך מושבות
של  Microcystis botrysוגם במושבות של .Microcystis flos-aquae
 מינים אשר זוהו עד היום לרמת הסוג ,הוגדרו בעזרת הברקוד עד רמת המין ,ואלו הם הציאנובקטריות
 Limnothrix planktonicaו  ,Microcystis aeruginosaוהירוקית ( Chlorella sorokinianaטבלה
.)12
 מידע הברקוד שימש לבחינה מחדש של מינים מהסוג  .Scenedesmusהמיון הטקסונומי של קבוצה זו
התפצל לשני תת-סוגים בשנות ה  90המאוחרות ) .(Kessler et al., 1997שישה מיני Scenedesmus
בודדו מהאגם ויצרנו עבורם ברקוד .מאנליזת ה  DNAאיששנו ועדכנו את שמותיהם של  4מינים ,כפי
שציינו בסעיפים קודמים .עבור המינים הנותרים נמצא כי המין שהוגדר כ –  Scenedesmus sp.הוא
בעצם  ; Desmodesmus serratusכמו כן  S. quadricaudaזוהה כ .Desmodesmus communis
 בחינה מחדש התבצעה גם עבור ציאנובקטריה מסוג  .Microcystisהברקוד בוצע לשתי תרביות
שבודדו מהאגם ב 1995 -ע"י אורה הדס ושלוש תרביות שבודדו מהאגם ב  2013-2014ע"י אלה אלסטר.
מידע גנטי אישר שתרבית ה ” ,Microcystis “greenהיא למעשה  .Microcystis aeruginosaלעומת
זאת במקרה של ” Microcystis “brownהאנליזה הפילוגנטית לא סיפקה תשובות חד-משמעיות לגבי
שם המין של התרבית .תרביות המיקרוציסטיס שזוהו כ C18 -ו( C19 -טבלה  )12נמצאו בעלות זהות
גבוהה מבחינה גנטית עם ההבדל שרק לתרבית  C19יש את היכולת ליצר את הטוקסין
צילינדרוספרמופסין (איור .)89

איור  : 89בדיקת פוטנציאל הרעילות של תרביות המיקרוציסטיס שבודדו מהאגם DNA .גנומי הופק מכל תרבית
 Microcystisשבודדה מהכנרת ופוטנציאל הרעילות שלהן נבדק על ידי הגברת מקטע מהגן המקודד לתת-יחידה E
של האנזים  .(mcyE) microcystin synthetaseההגברה בוצע מ  DNAגנומי וה  16S rRNAשימש כברה חיובית
לשיטת הPCR -
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 בטבלה מצויינות הקבוצות. עדכון או אימות שמות מיני פיטופלנקטון בהתאם לממצאים המולקולארים:12 טבלה
 מהמינים שבודדו עד כה מצויינים מספר המינים.הטקסונומיות הידועות בכנרת ומספר המינים שבודדו מכל קבוצה
.הנמצאים בתהליך הברקוד בשלבים שונים ומספר הרצפים שהושגו עד כה במאגר הנתונים מכל קבוצה טקסונומית
 , §.SSU-ITS sequence from Alster et al. (2009) ,*SSU-ITS sequence from Sukenik et al., (2012)
.מאושש טקסונומית

Phylum/Order/ Morphospecies

Strain

Current nomenclature

Ankistrodesmus falcutus

G17

Monoraphidium griffithii

Coelastrum microporum

G5

Coelastrum microporum

G6


Coelastrum pseudomicroporum

Chlorophyta/ Sphaeropleales

Kirchneriella lunaris

G7

Pediastrum tetras

G13


Stauridium tetras

Scenedesmus acutus

G20

Scenedesmus obliquus

Scenedesmus bicellularis

G9

Desmodesmus bicellularis

Scenedesmus bijuga

G32

Scenedesmus denticulatus

G3




Scenedesmus quadricauda

G8

Desmodesmus communis

Scenedesmus sp.

G12

Desmodesmus serratus

Chlorophyta/ Chlorellales
Chlorella sp.

G18

Chlorella sorokiniana

Chlorophyta/ Chlamydomonadales
Chlamydomonas sp. 2

G14

Asterococcus sp.

Oocystis sp.

G15

Chlorococcum sp.

Pandorina morum

G31



Charophyta/ Zygnematales
Mougeotia sp.

G11



Cyanobacteria/ Chroococcales
Microcystis aeruginosa

C19

Microcystis sp.

Microcystis botrys

C17

Microcystis flos-aquae

C18


Microcystis sp.

Microcystis sp. brown

C5

Microcystis sp. green

C4


Microcystis aeruginosa

Kessler E.,
Kessler E.,
Limnothrix sp.
C1
Limnothrix planktonica
Schafer M.,
Pseudanabaena sp.
C15
Pseudanabaena mucicola
Hummer
Pseudanabaena sp.
C16
Pseudanabaena mucicola
C.,Kloboucek
Cyanobacteria/ Nostocales
, A. and Huss
Aphanizomenon ovalisporum*
ILC164

V.A.R.
Cylindrospermopsis raciborskii§
KLL07

(1997).
Physiological, biochemical, and molecular characters for the taxonomy of the subgenera of
Scenedesmus (Chlorococcales, Chlorophyta). Bot. Acta 110: 244-250.
Cyanobacteria/ Oscillatoriales
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4.6

כיטרידים ) (Chytrid fungiופירוק אוכלוסיות פיטופלנקטון

אסף סוקניק ,תמר לשם (סטודנטית) ,אורה הדס ,עכסה לופו ,דיתי וינר-מוציני
במימון משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

כיטרידים מהווים קבוצה של פטריות ירודות במחלקת הכיטרידיומיקוטה ( )Chytridiomycotaהשייכת
לממלכת הפיטריות .אלו הם יצורים מיקרוסקופיים בעלי שוטון (איבר תנועה) החיים בסביבות מימיות
מגוונות (מים מתוקים ומים מליחים ובקרקע) .הם מתפקדים הן כמפרקי חומר מת (ספרופיטים) והן
כטפילים של אורגניזמים רבים כגון :צמחים ,אצות ובעלי חיים (בעלי חוליות וחסרי חוליות) .מחזור החיים
של הכיטרידים מתחלק לשניים )1 :הספורנגיה בו מיוצרות זואוספורות חדשות שמשתחררות למים ,ולכן
נקרא שלב הייצור )2 ,הזואוספורות החופשיות (גודלן  2-3מיקרון) והן שוחות במדיום ומחפשות מארח
(אצה ,דו-חיים וכו') להיצמד אליו ,זהו שלב ההדבקה .תחילה נצמדת זואוספורה חופשייה לדופן תא האצה
המארחת ומקיפה עצמה במעין מעטפת עבה ,שולחת ריזואידים אל תוך תא המאכסן ומתחילה תוך ספיחת
נוטריאנטים מהאצה להתפתח לספורנגיה ,גוף המייצר בתוכו ברבייה א-מינית זואוספורות חדשות .המחזור
נגמר כאשר הספורנגיה משחררת זואוספורות חדשות למים .לרוב הכיטרידים מתרבים ברבייה א-מינית אך
קיימת אפשרות לרבייה מינית .ברבייה מינית שתי זואוספורות נצמדות אחת לשנייה במקום לדופן האצה,
סביב שתי הזואוספורות ניבנת מעטפת עבה .אחת הזואוספורות תתנהג ותתרום את תכולתה לשניה אשר
תתפתח לספורנגיה דיפלואידית ותייצר זואוספורות חדשות הפלואידיות.
הכיטרידים פועלים כמפרקים ביולוגים של חומרים קשי פירוק כגון כיטין ,קרטין ותאית ,מה שגורם להם
להיות בעלי תפקיד חשוב במעגל הנוטריינטים .בנוסף ,כפרזיטים של אורגניזמים ימיים ,הכיטרידים
לוקחים חלק בשליטה על האוכלוסייה (מבחינת גודל ומבנה) .במסגרת מחקר רב תחומי שמטרתו זיהוי
הגורמים הביולוגיים המעורבים בהתמוטטות פריחות פיטופלנקטון בכנרת ,שזו השנה השלישית והאחרונה
שלו זוהו מיני אצות רבים שנתקפים על ידי כיטרידים .בין המינים שנמצאו נגועים היו קלוסטריום
( ,)Closteriumאואוציסטיס ( ,)Oocystsצלסטרום ( ,)Coelastromסנדסמוס (,(Scenedesmus
סטאורסטרום ( ,)Staurastrumפדיאסטרום ( )Pediastrumומוגושיה ( )Mougeotiaהשייכים לקבוצת
הירוקיות ופרידניום ( )Peridiniumהמשתייכת לקבוצת הדינופלגלטים .ממצאים אלו מחזקים את ההנחה
שלכיטרידים תפקיד בעיצוב הרכב אוכלוסיות הפלנקטון בכנרת.
מתוך מדגמים שנאספו מהכנרת ובהם תאים נגועים של פרידיניום בודדה תרבית של כיטריד שאופיין
מורפולוגית וגנטית .בהתבסס על רצף חלקי של הגן המקודד ל  28S rRNAהכיטריד שבודד זוהה כשייך
לסוג  ,Phlyctochytriumמיקומו הפילוגנטי נבדל מהמין  Phlyctochytrium bullatumאך שניהם
משתייכים למשפחה ( Chytridiaceaeאיור  .)90המבנה המפורט של הזואוספורות של הכיטריד שבודד
מהכנרת מאשש את השתייכותו של אורגניזם זה לסוג  .Phlyctochytriumהפרטים המיבניים האופיניים
הם flagellar plug, kinstosome-associated structure, microtubular root, fenesrated cisterna
שמופיעים בתמונת המיקרוסקופ האלקטרוני באיור  .91מידע נוסף שהתקבל מעבודה ב  TEMמעלה את
האפשרות שהכיטריד שבודדנו הוא ככל הנראה מין חדש של  Phlyctochytriumשלא תואר עד היום
בספרות.
לכיטרידים תפקיד חשוב במארג המזון המתבטא בשני היבטים )1 :פירוק חומר אורגני ומיחזור נוטריינטים
בדומה למעגל המיקרוביאלי )2 ,הפיכה של אצות שאינן זמינות ליצרנים השניוניים (בגלל ממדי התא או
דופן בלתי פריקה) לזואוספורות של כיטרידים שהן קטנות יחסית וזמינות לטריפה על ידי יצורים מסננים.

106

התרומה של כיטרידים לפירוק החומר האורגני ולמחזור נוטריינטים מתקיימת לא רק בגוף המים אלא ככל
הנראה גם בקרקעית האגם שם הכיטרידים פועלים כמפרקים (ספרופיטים) ולאו דווקא כפרזיטים .עדות
ראשונית לנוכחות כיטרידים בקרקעית הכנרת נמצאה במיצויי  DNAמסדימנטים שנאספו מאתרים שונים
בכנרת .הנוכחות של  Phlyctochytriumבסדימנטים הוכחה בשיטת  PCRעם תחלים ספציפיים לגן
המקודד ל .28S rRNA

איור  :90עץ פילוגנטי המבוסס על רצפי  28s rDNAהמציג את המיקום של הכיטריד שבודד מתאים נגועים של
 Peridinium gatunenseמהכנרת .הכיטריד מוקם בסדרה  Chytridialesבמשפחה  Chytridiaceaeוסוג
.Phlyctochytrium

איור  :91מבנה וזיהוי אברונים בתא זואוספורה של הכיטריד  Phlyctochytrium sp.שבודד מתאי פרידיניום שנאספו
מהכנרת .משמאל  -תמונה ממיקרוסקופ אלקטרוני  TEMהמציגה מאפיינים מיבניים של זואוספורה ממשפחת
 .Chytridiaceaeמימין – פרט בהגדלה גדולה המציג ריכוז של בועיות (מוקף בעיגול) שיתכן ואחראיות בתהליך
הקישור של הפרזיט למאכסן .הסבר לקיצורים בתמונותF: Flagellum, FB: Fibrillar bridge. FC: Fenestrated :
cisterna. FP: Flagellum plug. K or KAS: Kinetosome associated structure. L: lipid globule. M:
Mitochondrion. Mb: Microbody. Mt: Microtubular root. N: Nucleus. NfC: non-flagellated centriole. R:
Ribosomes.

התפוצה של כיטרידים בקרקעית הכנרת נבחנה באתרים שונים באגם בשיטת כימות מבוססת .PCR
בשיטה זו ניתן להעריך את מספר העתקים של גן המטרה הנמצאים בדגימת  DNAשמוצתה מהסדימנט
) .(QPCRבסדימנטים שנאספו בתחנה  Aובתחנות נוספות בהם עומק המים הוא  20 ,30ו  10מ' נמצאה
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תפוצה גבוהה של גן המטרה מהכיטריד  .Phlyctochytriumהתוצאות המוצגות באיור  92מראות תפוצה
של כ  3.8·109העתקים למ"ר בתחנה ( Fעומק  20מ) בינואר  ,2014ותפוצה נמוכה יותר באתרים האחרים
באוגוסט  .2014ברוב המדגמים ,תפוצת הכיטרידים (על פי תוצאות ה  )QPCRבשכבת המשקע העליונה
) (fluffy layerגבוהה יותר מאשר בשכבת סדימנט עמוקה יותר .ממצא זה מעלה את האפשרות ש
 Phlyctochytriumכמו גם סוגי כיטרידים אחרים יכולים לשרוד בקרקעית האגם תוך פירוק חומר אורגני
המצטבר בקרקעית ולחזור ולהדביק את תאי המאכסן כאשר אלו מופיעים בעונה המתאימה האפשרות
שמדובר ב  DNAשנשמר בסדימנט מאורגניזמים ששקעו צריכה להבדק.

Jan 2014

Aug 2014

איור  :92מספר העתקים של הגן המקודד ל  28S rRNAשל  Phlyctochytriumבסדימנטים של הכנרת .דוגמאות
סדימנט נאספו בינואר ובאוגוסט  2014באתרים שונים באגם המיצגים עמודת מים בעומקים שונים .שתי שכבות של
סדימנט נחקרו ,השכבה העליונה הרכה ושכבה מעומק של  5ס"מ.

4.7

וירוסים – תפקידם בבקרה על/של תפוצת אוכלוסיות הפיטופלנקטון

אורה הדס ,ריקי פנקס ,נחמה מלינסקי-רושנסקי ,בשיתוף עם דבי לינדל ,אירנה פיקרסקי ויותם חולתא -
הטכניון
במימון משרד האנרגיה והמים

וירוסים הם "צורות החיים" הנפוצות באוקיינוסים וכנראה גם במקווי מים מתוקים .מתרבות ההוכחות
שהדבקה בוירוסים אחראית לתמותה של יצורים אוטוטרופים והטרוטרופים במים ,ומכאן להשפעה על
מחזור הפחמן ורגנרציה של נוטריאנטים .ליזיס של היצור המודבק הופכת את התוכן התאי והביומסה שלו
לדטריטוס אורגני מומס או חלקיקי שיכול לשמש יצורים פרוקריוטיים במים .תהליך זה תומך בייצור
ההטרוטרופי של פרוקריוטים אך מקטין את יעילות העברת החומר לרמות טרופיות גבוהות יותר.
בכנרת ,אנו עדים בעשרים השנים האחרונות לשינוי תבנית אוכלוסיות הפיטופלנקטון באגם .נזכיר רק את
ההעלמות של הפריחה השנתית האופיינית של הפרידיניום והופעה של פריחות של ציאנובקטריה מקבעות
חנקן כמו האפניזומנון והצילינדרוספרמופסיס ,הופעה של לינגביה ומהירוקיות ,פריחות של מוגושיה.
מטרת המחקר היתה לברר האם יש תפקיד לוירוסים ,על ידי הדבקה וליזיס של המאכסן ,לבקר ולהשפיע
על תפוצת אוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת.
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בהמשך למחקר בשנה הקודמת בה התקבלו  20תבדידים נקיים של וירוסים שאופיינו מורפולוגית
במיקרוסקופיה אלקטרונית .הראנו שהנגיפים ממי כנרת מדביקים  4מינים שונים של ציאנובקטריה:
צילינדרוספרמופסיס ,אפניזומנון ,סינכוקוקוס זן  Pשבודד מהכנרת וסינכוקוקוס ימי Sequencing .של
הגנום של הפאג' שהדביק את הסינכוקוקוס הימי שייך אותו לקבוצת ה  T4-likeציאנופג'ים ,ואלה
התוקפים צילינדרוספרמופסיס כנראה מהווים קבוצה חדשה שאינה ידועה עד כה .הפאג'ים של אפניזומנון
וסינכוקוקוס זן  Pייתכן ואף הם שייכים לקבוצות חדשות אך יש קודם לבצע  Sequencingשל הגנום.
שימוש ב  qPCRבהתבסס על הגנומים לעיל בדק את תפוצתם במי כנרת בעומקים של  15 ,5 ,1מ' בתחנה
 Aבעונות שונות .ל  2מיני הציאנופאג'ים הייתה תבנית תפוצה עונתית שונה וכן הם נבדלו האחד מן השני.
הפאג' של הצילינדרוספרמופסיס הגיע לשיא במאי-יוני ושוב באוגוסט-ספטמבר עם  6 x 105פאג'ים במל'
ב 1מ' עומק במאי  .2014עקום התפוצה של הפאג'ים דומה לפיזור של הצילינדרוספרמופסיס עצמו .הפאג'
השני ,T4-like ,הגיע לשיא התפוצה מיד אחרי הפאג' של הצילינדרוספרמופסיס בקיץ (יולי-אוגוסט),
ובסתיו (אוקטובר-נובמבר) .פאגי'ם אלה היו נפוצים ביותר בעומק של  5מ' עם  2.4 x 105פאג'ים במל'
ביולי  .2014תפוצתם תאמה את תפוצת הפיקוציאנובקטריה בכנרת שאמורים להיות המאכסנים הטבעיים
שלהם .תוצאות אלו מצביעות על כך שבמי כנרת יש נגיפים התוקפים סלקטיבית מינים שונים של
ציאנובקטריה ומרמזת (אולי) על תפקידם בקביעת המינים "מי ימצא ומתי" במי האגם.
מחקר ועבודה עתידית צריכים להתמקד בתפקיד הציאנופאג'ים בהתמוטטות של פריחות ועל מחזור
הנוטריאנטים .כמו כן יש לקבוע את דרגת הנגיעות במרחב ובזמן באתרי דיגום שונים באגם.

 4.8מדדים ספקטרלים פלואורוסנטיים לזיהוי איכותי וכמותי של פריחות אצות רעילות
אסף סוקניק ,סבטלנה רייקל ,דיתי וינר-מוציני ,מיכאל בוריסובר (מנהל המחקר החקלאי –מרכז וולקני)
במימון משרד המדע ,טכנולוגיה וחלל ומשרד התשתיות הלאומיות  -לשכת המדען הראשי
בסביבה הימית כמו גם במערכות מים מתוקים בתנאים מסוימים ובעונות מסוימות חל שגשוג פתאומי של
אצות וציאנובקטריה ,ריכוז הפיטופלנקטון עולה ומתרחשת תופעה המכונה "פריחה" .תופעה זו עלולה
לגרום נזק לבעלי-חיים שבמים ואף לפגוע במערכות חיוניות של אספקת מים וחקלאות ימית ,בעיקר בגלל
כושרן של מיני אצות מסוימים לייצר רעלנים (טוקסינים) .התפתחות פריחות מזיקות של אצות ( – HAB
 )Harmful algal bloomsבגופי מים היא תהליך מהיר יחסית הדורש זיהוי ומעקב קרוב ככל האפשר בזמן
אמת .בעוד איסוף מדגמי מים מאתרים שונים הוא מהלך שניתן לבצע בקלות יחסית ,זיהוי של מיני
הפיטופלנקטון וספירתם דורש מיומנות ,ניסיון מקצועי וידע רב והיכרות עם מגוון רב של מיני אצות
וציאנובקטריה .בנוסף ,זיהוי וכימות רעלנים שמקורם באצות וציאנובקטריה דורש כלים אנליטיים
מתקדמים מיומנות מקצועית וזמן .מגבלות אלו מעלות את הצורך בפיתוח גישות משלימות המבוססות על
כלים פיסיקאליים המאפשרים אנליזה מהירה יחסית וזיהוי אמין של אצות רעילות ושל הרעלנים אותם הן
מייצרות.
מטרת המחקר היא לפתח וליישם גישה ספקטרלית לזיהוי פריחות של אצות מזיקות .גישה זו מבוססת על
מדידה של מטריצות עירור-פליטה של פלואורסנציה ( excitation-emission matrices of fluorescence,
 )EEM’sשל תרביות אצות וציאנובקטריה רעילות .ניתוח תוצאות ה  EEMsיאפשר גיבוש מדדים לזיהוי
מהיר ,וברגישות גבוהה של מאפייני רעלנים ואצות רעילות .מאפיינים אלו ישמשו לזיהוי וכימות פריחות
רעילות של אצות וציאנובקטריה בכנרת ובמימי הים התיכון.
מטריצות עירור-פליטה של פלואורסנציה ( )EEM’sניתן למדוד במכשיר ספקטרופלואורימטר אשר מאפשר
סריקה מהירה של ספקטרום הפליטה של דגימת מים תוך שינוי הדרגתי ומתוכנן של אורך גל הערעור .טווח
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אורכי הגל של עירור ופליטה המשמשים במחקר הם מ 200-ננומטר ועד  750ננומטר .התוצאה המתקבלת
מהרצה של דגימה בספקטרופלואורימטר היא מטריצה תלת-ממדית המוצגת בצורה גרפית .התצוגה
הסטנדרטית מאפשרת זיהוי של אזורים ,באמצעות קווי קונטור ,בהם נמדדה פלואורסנציה גבוהה שנפלטה
ממרכיב כימי שמקורו בדגימה .השוואה בין תרשימים שהתקבלו מזני אצות שונים או בתנאי גידול שונים
ובהתאם לריכוז הרעלנים הנמדד בשיטות ביוכימיות ויישום כלים סטטיסטיים מתקדמים יאפשרו פיתוח
פרוטוקול לאנליזה ספקטרלית של מדגמי מים וזיהוי אירועים של פריחת אצות רעילות.
בשלב הראשון של המחקר בוצעו מדידות על תרביות של מיני ציאנובקטריה המאופיינים כרעילים ושאינם
רעילים .התרביות גודלו במעבדה לחקר הכנרת ואנליזות ראשוניות בוצעו במעבדה של דר' בוריסובר במכון
למדעי קרקע ,מים והסביבה ,מנהל המחקר החקלאי בבית דגן .לאחרונה נרכש ספקטרופלאורומטר חדש
במעבדה לחקר הכנרת .המכשיר שנרכש  FP-8300מתוצרת  JASCOיפן ,מהווה כלי אנליטי מתקדם
המאפשר ביצוע מספר רב של מטריצות ערעור פליטה  EEMs -במגוון רב של דגימות .תוצאות ראשוניות
של המחקר מסוכמות להלן :
זיהוי מאפיינים ספקטרליים של מרכיבים ידועים בדגש על רעלנים של ציאנובקטריה ומרכיבים אורגניים
שמקורם באצות  -על מנת ליצר בסיס מידע ראשוני של מאפיינים ספקטרליים של רעלני ציאנובקטריה
כמו מיקרוציסטינים בוצעו מדידות של תמיסות מכוילות של מיקרוציסטינים מסוגים שונים ( MCY-WR,
 .)MCY-YRנבחרו מיקרוציסטינים בהם לפחות לאחת מחומצות האמינו שבמבנה הפפטידי יש מאפיינים
ספקטרליים של בליעה ופליטת אור ,בגלל מבנים ארומטיים במולקולה כמו בחומצות האמינו טירוזין – ,Y
טריפטופן  W -ופניל-אלנין  .F -בנוסף אופיינו המדדים הספקטרליים של חומצות אמינו ארומאטיות
בתמיסות מכוילות .לחומצה אמיניות ארומטיות כמו טירוזין ,טריפטופן ופניל-אלנין ,חתימה ספקטרלית
אופיינית .ספקטרום הפליטה ומטריצת ערור פליטה של חומצות אמינו כמו טירוזין או טריפטופן שונה
מעט מזה של מיקרוציסטינים המכילים חומצות אמינו אלו בגלל מורכבות המולקולה של המיקרוציסטינים.
המידע הספקטרלי שנאסף ממולקולות מוגדרות כמו חומצות אמינו ורעלנים מאפשר אפיון ראשוני של
חתימות ספקטרליות לזיהוי של מרכיבים אלו בדגימות מים ובתרביות של אצות וציאנובקטריה.
אנליזה ספקטרלית של תרביות אצות וציאנובקטריה לזיהוי רעלנים  -בשלב זה המחקר מתמקד בגידול של
מינים רעילים ולא רעילים של ציאנובקטריה ודינופלגלטים בתנאי מעבדה מבוקרים .תרביות של
מיקרוציסטיס (זן המייצר רעלנים וזן שאינו מיצר רעלנים) גדלות בתנאי טמפרטורה והארה מבוקרים
ונדגמות בפרקי זמן שבין שלושה לשבעה ימים (שלבי גידול שונים) לצורך אפיון ספקטרלי ( )EEMוביוכימי
(טוקסינים) .כמו כן נערך מעכב אחרי קצב גידול האצות (ריכוז הכלורופיל ומספר התאים ליחידת נפח) וגם
אחרי נוכחות של מטבוליטים משניים.
מתוצאות ראשוניות שהתקבלו עד כה ניתן ללמוד שיש הבדלים במטריצות עירור-פליטה ( )EEM’sבין הזן
של ציאנובקטריה המייצר רעלנים (מיקרוציסטיס ירוק) לבין הזן אשר ידוע שאינו מייצר רעלנים .לכל אחד
מזני הציאנובקטריה נאספו מטריצות של א) תרחיף של תאים ,ב) מצע הגידול שסולקו ממנו התאים ו-ג)
תמיסה הכוללת נוזל תוך תאי וחוץ תאי אשר התקבלה לאחר פירוק התאים באמצעות גלי קול בתדר גבוה
מאוד וסרכוז המיועד לסלק חלקיקים גדולים .מטריצות עירור פליטה של מצע הגידול לאחר סילוק
הביומסה של הזן הרעיל והזן הבלתי רעיל משלב הגידול הסטציונרי מוצגות באיור .93
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איור  :93מטריצת ערור פליטה –  ,EEMsשל מצע גידול מיקוציסטיס לאחר סילוק התאים .המטריצה השמאלית
נמדדה בתרבית של זן  Mic-Bשאינו מיצר רעלנים והמטריצה הימנית נמדדה בתרבית של מיקרוציסטיס מזן Mic-G
המייצר רעלנים.

נמצאו הבדלים קלים בין התרשימים התלת-ממדיים שהתקבלו לשני זני הציאנובקטריה שנובעים ,ככל
הנראה ,מהרכבים וריכוזים שונים של החומרים המומסים שלהם תכונות פלואורסנציה שונות או ריכוז
שונה .בשלב זה איננו יכולים לייחס את הסיגנלים הפלואורסצנטיים לחומרים מסוימים .איסוף מידע
ספקטרלי מתרביות שונות משלבי גידול שונים יחד עם מידע משלים על נוכחות וריכוז רעלנים
ומטאבוליטים משניים יאפשר זיהוי אמין של מדדים אופיניים לתרביות רעילות.

4.9

העדפות המזון הצמחוניות של הזואופלנקטון

שרון מכר ,רות נ .קפלן-לוי ,גדעון גל
במימון משרד המדע

הזואופלנקטון הצמחוני בכנרת ניזון רק מחלק קטן ממיני הפיטופלנקטון שבמים .מגבלה זאת קיימת בגלל
גודל האצות ,צורתן ,והיכולת להפריש רעלנים .כתוצאה מכך רעיית הזואופלנקטון משפיעה באופן חסר
פרופורציה על חלק מאוכלוסיית הפיטופלנקטון בכנרת ,מצד אחד ,ומצד שני הזואופלנקטון תלוי במרכיב
יחסית קטן מתוך כלל האצות באגם .בעבר נערכו מספר מחקרים אשר ניסו לזהות את מיני האצות
הנתונות לרעיה ע"י הזואופלנקטון הצמחוני אך מחקרים אלו היו מצומצמים בהיקפם וטרום השינויים
הגדולים שחלו באוכלוסיית האצות באגם .על כן ,בכדי להבין טוב יותר את יחסי הגומלין בין הזואופלנקטון
לפיטופלנקטון באגם ובעיקר ביכולת של הזואופלנקטון להשפיע על הרכב וגודל האוכלוסייה יש צורך
לזהות את המינים המשמשים כמקור מזון לזואופלנקטון.
בגלל אופי אוכלוסיות הזואופלנקטון והפיטופלנקטון באגם (בעיקר גודלם) שימוש בכלים המסורתיים
הקיימים לקביעת יחסי טורף-נטרף מוגבלים ועל כן יש צורך לפתח פרוטוקול עבודה לשימוש בכלים
מולקולריים .מכאן שזיהוי ספציפי של הפיטופלנקטון יעשה באמצעות מציאת הרצף המקודד לתת-יחידה
הגדולה של אנזים  ,(rbcL) RuBisCOהמשמש כסמן מולקולרי למציאת טרף צמחוני .מכיוון ש RuBisCO
הינו חלק ממעגל קלווין (קיבוע פחמן) ,מעגל שאינו קיים בזואופלנקטון .רצף מקטע זה מאפשר זיהוי של
האצה הספציפית שנאכלה על ידי אותו פרט זואופלנקטון ע"י הפקת  DNAממנו ,הגברת הקטע עם
פריימרים המותאמים לגן ה  ,rbcLוריצוף ה DNAמהאצה ששימשה למאכל.
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מטרת מחקר זה ,הייתה לזהות את מקורות המזון של הזואופלנקטון ולאמוד את השפעת הרעייה של
הזואופלנקטון על אוכלוסיית הפיטופלנקטון בכינרת .התמקדנו בעיקר בשאלות הבאות:
 .1איזה ממיני הזואופלנקטון צמחוניים?
 .2איזה ממיני הפיטופלנקטון משמשים כמזון עבור הזואופלנקטון?
שיטות
 .1ניסויים באמצעות זואופלנקטון מתרביות
איתור של גן ה rbcL -בזואופלנקטון מתרביות הגידול
ראשית פיתחנו שיטה מולקולרית במעבדה ,לבדיקת הרכב מזונם של הזואופלנקטון לפני שידגמו ישירות
מהאגם .בכדי לבדוק את האפשרות להשיג תוצר  PCRמפרט זואופלנקטון יחיד ,נערך ניסוי שהתבצע על 3
קבוצות שונות המכילות כל אחת  5פרטים של  :Ceriodaphnia sp.הפריטים בקבוצה  1נלקחו מתרבית
הגידול שלהם אשר הכילה מספר סוגי אצות ,הפריטים בקבוצה השנייה הוכנסו למי כנרת שסוננו ב GF/F
למשך  3ימים מבלי שניתן להם מזון ,הפריטים בקבוצה השלישית הועברו לביקרים המכילים מי כנרת
מסוננים והואכלו ב  Scenedesmus sp.למשך  10ימים .הפרטים קובעו עם אתנול  80%ולאחר מכן עברו
שטיפות חוזרות עם מים מזוקקים ) (Milli-Qלהסרת האתנול .כל פרט הוכנס למבחנה עם מצע של 2µl
 Milli-Qואוכסן ב  -80oCלמשך חצי שעה לפחות .מכל פרט הופק  DNAבאמצעות REDExtract-N-
 (Sigma, XNAPS) amp plant PCR kitעל פי פרוטוקול היצרן .כ 4µl -מה  DNAהמופק שימש כמצע
ל .nested PCR -בכדי להגביר את גן ה  rbcLתכננו פריימרים דגנרטיביים ,שמגבירים מקטע של 850
בסיסים לערך בראקציית ה  PCRהראשונה:
KL- 530F: 5’ ACNRTNAAACCNAAAYTAGGTYTNTC
KL- n1387R: 5’ AANNTRATNTCTTTCCANAVNTC
תוצרי ה  PCRהראשון שימשו כמצע  DNAלראקציית ה  PCRהשנייה ,עם פריימרים דגנרטיביים שנלקחו
מ  .Giri et al., 2004תוצרי ה  PCRהשני נבדקו באמצעות ג'ל אלקטרופורוזיס כשהפרגמנט המצופה הינו
באורך של  800בסיסים לערך .לאחר שתוצרי ה  PCRהשני עברו ניקוי ושיבוט הם נשלחו לריצוף.
צילום תכולת הקיבה של זואופלנקטון
יכולת הזואופלנקטון לאכול מין אצות ספציפי נבדקה על ידי צילום תכולת הקיבה של פרטים שונים
במיקרוסקופ פלורסנטי .התהליך בוצע על ידי איסוף פרטים מתרביות הגידול והכנסתם לצלחת פטרי
המכילה תרבית של אצה ספציפית למשך  30ד' .לאחר מכן כל פרט צולם באמצעות מיקרוסקופ פלורסנטי
עם פילטר לזיהוי כלורופיל .התהליך בוצע לסוגי זואופלנקטון שונים עם סוגים שונים של אצות שבודדו
מהאגם .כבקרה שלילית צולמו פרטים אשר לא קיבלו מזון במשך  3ימים.
 .2דיגום זואופלנקטון מהאגם לאיתור גן הrbcL
מי כנרת נאספו באמצעות  ,Niskin Samplerמיכל דיגום אשר נסגר בו זמנית משני צדדיו ומאפשר איסוף
מים מעומק ספציפי ,עומק הדיגום נקבע על פי ניטור הזואופלנקטון בשבוע הדיגום .המים סוננו על רשת
של  100מיקרון ,הזואופלנקטון נאסף לנפח של  10מ"ל וקובע על ידי הוספה של  40מ"ל  100%אתנול.
לאחר מכן נאספו  12פרטים מקבוצות הזואופלנקטון העיקריות ,כל פרט הוכנס למבחנה עם Milli-Q 2µl
ואוכסן ב  -80oCלמשך חצי שעה לפחות .מכל פרט יופק  DNAבאמצעות REDExtract-N-amp plant
 (Sigma, XNAPS) PCR kitעל פי פרוטוקול היצרן .כ 4µl -מה  DNAהמופק שימש כמצע לnested -
( PCRכמתואר למעלה) .לאחר שתוצרי ה  PCRהשני עברו ניקוי ושיבוט הם נשלחו לריצוף.
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 .3בניית מאגר גנטי ) (Barcodeשל מיני הזואופלנקטון הדומיננטים באגם
בידוד זואופלנקטון מהאגם באמצעות רשת אנכית .קיבוע הפרטים באמצעות אתנול  .80%צילום כל פרט
לשם זיהוי מורפולוגי .מכל מין נאספים  3פרטים ומופק  DNAלהגברת מקטעים משני
הגנים Cytochrome c oxidase (COI):ו18S rRNA-ITS1 -

תוצאות
 .1ניסויים באמצעות זואופלנקטון מתרביות
בידוד תרביות זואופלנקטון :בשלבים הראשונים בגידול תרביות של זואופלנקטון יש צורך לייצב את
האוכלוסייה ,זהו שלב קריטי הקובע באם האוכלוסייה תקרוס או תשרוד ,אנו סבורים ששלב זה תלוי
בגורמים שונים כגון כמות מזון ,זמני האכלה קבועים ,עוצמת אור וכ"ו ועל כן הקושי בגידול תרביות לאורך
זמן .עד כה גודלו בהצלחה  3מינים מסדרת הMoina sp, Ceriodaphnia sp, Bosmina sp :Cladocera -
איתור של גן ה rbcL -בזואופלנקטון מתרביות :המזון בקיבתם של ה Ceriodaphnia sp. -משלושת
הטיפולים השונים (מתרבית הגידול ,ללא מזון ושהואכלו ב  )Scenedesmus sp.נבדק באמצעות שיטה
מולקולרית .התקבלו תוצרי  nested PCRבאורך של  ~800בסיסים מכל  3הטיפולים (איור  .)94על אף
שלא ציפינו לקבל הגברה של מקטע ה  DNAמקבוצת הזואופלנקטון שהורעבו ,ניתן לראות בברור כי
מקטע ה  DNAהוגבר .בכדי למצוא את מקור ה  DNAשהוגבר על ידי ה  nested PCRשני שיבוטים מכל
קבוצה נשלחו לריצוף .תוצאות הריצוף מאשרות כי מדובר בגן ה  ,rbcLתוצאות ה  BLASTמראות כי
בשלושת הטיפולים ה  Ceriodaphnia sp.ניזון מ .Scenedesmus sp.

איור  :94תוצרי ה  nested PCRשנבדקו על ידי אלקטרופורוזה על ג'ל אגרוז  .1%קבוצה  Ceriodaphnia )1שבודדו
מתרבית הגידול .קב'  Ceriodaphnia )2שהורעבו .קב'  Ceriodaphnia )3שהואכלו )+( Scenedesmus sp.
 Chlorella sorokinianaכביקורת חיובית -M .סמן  .100bp ,DNAחץ אדום עליון -פרגמנט  DNAבאורך  ,1kbחץ
אדום תחתון -פרגמנט  DNAבאורך 0.5kb

צילום תכולת הקיבה של זואופלנקטון :זואופלנקטון הינם שקופים תחת אור לבן ,מכאן שלאחר שהם
ניזונים ניתן לזהות פיגמנטים של אצות בתוך קיבתם באמצעות מיקרוסקופ פלורסנטי .פרטים של
 Ceriodaphniaהואכלו סוגי אצות שונים (טבלה  )13ותכולת הקיבה שלהם נבדקה באמצעות מיקרוסקופ
פלורסנטי.
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טבלה  :13רשימה של מיני הזואופלנקטון ותגובתם לאצות שהואכלו בניסוי ההאכלה )+( .אצות שנאכלו,
( )-אצות שלא נאכלו.

מיני הפיטופלנקטון
מיני הזואופלנקטון
Ceriodaphnia sp.
Aphanizomenon ovalisporum
Chlorella sp.
Peridinium gatunense
Scenedesmus sp.
Selenastrum sp.
Sphaerocystis sp.
Moina sp.
Chlorella sp.
Sphaerocystis sp.

תגובת הזואופלנקטון
+
+
+
+
+
+

הפלורסנציה החזקה והצורה של האצות בתוך קיבת ה ( Ceriodaphniaאיור  )95 A-Cמעידה על כך
שהפרטים אכלו  Scenedesmus sp ,Selenastrum sp.ו ,Sphaerocystis sp.-כשסופקו להם כמזון .לעומת
זאת כשציאנובקטריה ,חוטית ממין  Aphanizomenon ovalisporumניתנה להם ,נצפתה פלורסנציה
חלשה ללא שאריות של פילמנטים בקיבת ה ( Ceriodaphniaאיור  .)E95תוצאה זו מעידה על כך ש
 Ceriodaphniaלא אכלה את  .A. ovalisporumלא נצפתה פלורסנציה בקיבת ה Ceriodaphnia
שהורעבו (איור  ,)F95כמו גם כשניתנה להם אצה ממין ( Peridinium gatunenseאיור  .)95 Dככל הנראה
גודלה של אצת הפרידיניום מגינה עליה מפני טריפה.

איור  :95פרטים של זואופלנקטון לאחר ניסוי האכלה או תקופת הרעבה .פרטי ה  Ceriodaphniaשהואכלו )(A-C
Aphanizomenon (E) ,Peridinium gatunense (D) .Sphaerocystis sp. ,Scenedesmus sp. ,Selenastrum sp.
 (F) .ovalisporumפרט  Ceriodaphniaשהורעב במשך  3ימים.

 .2דיגום זואופלנקטון מהאגם לאיתור גן ה rbcL
תהליך איסוף הזואופלנקטון מדיגום האגם וניתוח הדגימות במעבדה יכול להוביל למצב עקה של הפרטים.
השפעת מצב זה על תוכן קיבת הזואופלנקטון אינה ברורה .ייתכן שזו הסיבה לכך שבתוצאות הראשוניות
התקבלו רק  2תוצרי  PCRמתוך  12הפרטים שנבדקו (איור  .)96מריצוף הפרגמנט שהתקבל עולה כי הפרט
של  Copepoda sp.אכל  Microcyctis sp.בעוד פרט של  Moina sp.אכל .Scenedesmus sp.

114

איור  :96תוצרי ה  nested PCRשנבדקו על ידי אלקטרופורוזה על ג'ל אגרוז  .1%התקבלו  2תוצריםCopepoda )1( :
( sp.שורה ( Moina sp.)2( ,)4שורה  -M .)6סמן  .100bp ,DNAחץ אדום עליון -פרגמנט  DNAבאורך  ,1kbחץ
אדום תחתון -פרגמנט  DNAבאורך 0.5kb

 .3מיפוי המאגר הגנטי ) (Barcodeשל מיני הזואופלנקטון הדומיננטים באגם
עד כה ריצוף של הגן  COIנערך למינים Diaphanosoma sp. ,Copepoda sp. :ו .Moina sp. -מינים
נוספים כגון  Ceriodaphnia sp.נמצאים כרגע בהליך השיבוט.
פעולות לעתיד:
.1
.2
.3
.4

המשך ניסויי מעבדה להפקת  DNAוהגברת מקטע  rbcLבמיני זואופלנקטון ופיטופלנקטון.
סיום כיול מערכת הדיגום של זואופלנקטון מהכנרת :איסוף זואופלנקטון מהכינרת ,הפקת הDNA -
שלו והגברת מקטע ה . rbcL
קביעת פרוטוקול הגברה של רצף  18S rRNA-ITS1מהזואופלנקטון לבניית מאגר נתוני ברקוד.
המשך בניית המאגר הגנטי ( )Barcodeשל הזואופלנקטון.

ספרות
Giri, B. J., Bano, N., Hollibaugh, J. T. (2004) Distribution of RuBisCO genotypes along a
redox gradient in Mono Lake, California. Applied Environ. Microbiol. 70: 3443-3448
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 4.10איתור אתרי הטלה של אמנונים ואפיון העדפות קינון בסמוך לצמחייה מוצפת
דוד קמינגס ותמר זהרי ,בשיתוף עם אביטל גזית ומנחם גורן (אונ' ת"א)
במימון משרד החקלאות
לדגי הכנרת תפקיד בשמירה על המאזן האקולוגי באגם ועל איכות המים .קריסת יבול אמנון הגליל משלל
של למעלה מ  300טון ב  2005לפחות מ  10טון ב  2008היווה אינדיקטור לבעיה בממשק הכנרת .לקריסת
אוכלוסיית אמנון הגליל יש כנראה מספר סיבות ואחת מהן היא מחסור באתרים מתאימים להטלה
במפלסים נמוכים .בעיה נוספת עשויה להיות של שרידות נמוכה של הדגיגים במפלסים נמוכים ,כאשר
חסר בליטורל מסתור מטורפים (אבנים וצמחייה חופית מוצפת) ומקורות מזון .רביית אמנונים בכנרת
נחקרה בעבר ,עם דגש על אמנון מצוי– אך עבודות אלו נעשו לפני כמעט שלשה עשורים ,כאשר טווח
תנוד ות המפלס היה קטן מהנוכחי וכאשר התשתית והכסות הצמחית ברצועת הליטורל ,בה הדגים מקננים,
היו שונים מהקיים בשנים האחרונות.
מטרות המחקר )1( :לאתר את אתרי ההטלה של האמנונים הבולטים בכנרת ,א .גליל ,א .ירדן וא .מצוי)2( ,
לאפיין את אתרי ההטלה מבחינת התשתית ,הצמחייה ,עומק המים )3( .לכמת את צפיפות הקינים באתרי
הטלה בעלי מאפיינים שונים )4( .לתזמן את עונת הרבייה ולברר את הקשר בין התזמון לתנאי סביבה
(בעיקר טמפרטורת המים).
שיטת הדיגום התבססה על ביצוע חתכים אנכיים לחוף באתרים בעלי מאפיינים שונים סביב הכנרת
וספירת קיני האמנונים לאורכם ,תוך התקדמות לאורך החתך מקו החוף לתוך הכנרת ב 1-מ' כל פעם
ובדיקת משבצות שטח של  2מ"ר (מטר מרובע מכל צד של החתך) לנוכחות קינים .כל משבצת אופיינה גם
לפי העדר/נוכחות צומח חופי בה ,לפי  4קטגוריות=Veg0 :ללא צומח=Veg1 ,צומח דליל=Veg2 ,צומח
בצפיפות בינונית=Veg3 ,צומח סבוך .בשנים  2012ו 2013-מיקום החתכים בכל אתר נבחר באופן אקראי,
אופן ביצוע החתכים מתואר בהרחבה בדוחות השנתיים לשנים אלו .שיטת דיגום אקראית זו הייתה יעילה
בבחינת הקשר בין צפיפות קינים וצמחייה מוצפת בקנה מידה מרחבי קטן ,אך מוגבלת באפשרות ניתוח
התוצאות בקנה מידה מרחבי גדול יותר .כך למשל ,משבצת ללא צמחייה ( )Veg0קבלה אותה חשיבות בין
אם הייתה בקרבת צמחייה או אם הייתה באזור חשוף לגמרי מצמחייה.
ב 2014 -המחקר התמקד בקשר שבין צמחייה מוצפת לקינון :רצינו לברר האם אמנוני הכנרת מעדיפים לקנן
בינות צמחייה מוצפת או בקרבתה על פני קינון באזורים חשופים לגמרי מצמחייה .כדי להתגבר על
המגבלה שתוארה לעיל ,בחרנו ב 2014 -אתרי דיגום בהם היו אזורים מכוסי צמחיה אך גם אזורים חשופים
לגמרי מצמחייה ובחרנו את מיקום חתכי הדיגום כך שבקרבת כל חתך שחוצה צמחייה יהיה גם חתך באזור
חשוף מצמחייה (הוגדר כאזור שבו מכל צד של החתך ולכל אורכו לפחות  5מ' נקיים מכל צומח) .לאורך
החתכים הדיגום נעשה כמו בשנים קודמות ,מה שמאפשר השוואת התוצאות עם אלו של שנים קודמות –
אך גם השוואת נתונים מחתכים עם צמחייה לעומת חתכים ללא צמחייה .בנוסף לכך ב 2014 -רצינו גם
לבדוק את תפקידם של בתי גידול לגונאריים (אזור מים רדודים המנותק באופן חלקי משאר האגם בו טמפ'
המים גבוהה יותר והוא מוגן מפני פעילות הגלים).
התמקדנו בארבעה אתרי דיגום :שניים בחופים פתוחים עם/בלי צמחייה (צאלון ושיזף) ושנים בלגונות
(צינברי-דרום וזאכי) .ארבעתם באזורים בעלי תשתית דקה וזאת כדי לבודד את השפעת הצמחייה המוצפת
מהשפעות של סוג התשתית .התחנות נדגמו אחת לשבועיים ,בכל דיגום ואתר בוצעו לפחות  6חתכים
באזור שכולל צמחייה ועוד  6חתכים באזור נקי לגמרי מצמחייה .חתכים "ללא צמחייה" מוקמו כך שיהיו
מרוחקים לכל אורכם מכל צמחייה במרחק של לפחות  5מ' .תקופת הדיגום צומצמה לחודשים אפריל מאי
ויוני בעקבות ממצאינו הקודמים שאלה הם חודשי הפעילות העיקרית של אמנון הגליל.
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דינמיקה עונתית לשנת :2014
כמו בשנים קודמות – שיא ע ונת הרבייה תועד לחודשים אפריל ומאי כאשר פעילות הרבייה הראשונה
זוהתה ב 6-לאפריל .שיא שני וחלש יותר תועד רק בלגונת הזאכי בתחילת חודש יוני (איור  .)97עונת
הרבייה הסתיימה בתחנות החוף הפתוח עד לאמצע חודש יוני ואילו בתחנות הלגונאריות העונה נמשכה
מעט יותר עד לחצי הראשון של חודש יולי.
ר לא רך הע נה

ספר קינים ל100-
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קינים ל100-

40

0
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5.5

4.5

4

3.5

3

צי

איור  :97צפיפות קיני אמנון גליל ואמנון ירדן ב 100-מ"ר בארבע תחנות הדיגום ,מרץ-יולי ( 2014ממוצעים וסטיות
תקן).

הקשר בין צפיפות הצמחייה וצפיפות הקינים
בחופים פתוחים :הצמחייה המוצפת נצפתה כאתר מועדף לקינון של אמנונים באתרי החופים הפתוחים.
צפיפות הקינים הגבוהה ביותר תועדה בצמחייה בצפיפות בינונית Veg2, ,ודלילה( Veg1 ,איור  .)98צפיפות
אפסית בלבד נצפתה באזורים ללא צמחייה מוצפת .Veg0 ,אזורים בעלי צמחייה בצפיפות גבוהה,Veg3 ,
כמעט שלא היו זמינים לדיגום ב 2014-לעומת שנים קודמות בהן היה ייצוג רב הרבה יותר לצפיפות צמחייה
כזו ולכן לא ניתן לדווח על ממצאים לגביהם .שטחים בעלי צפיפות צמחייה בינונית ,דלילה ואזורים
משוללי צמחייה נדגמו בכמויות גדולות כמו בשנים קודמות.
בחופים לגונאריים :הלגונות התאפיינו בכך שרוב שטחן היה חשוף מצמחייה (איור  99מימין) 58% :מכלל
השטח שנדגם בזאכי ו  89%מכלל השטח בצינברי דרום היה ללא כל צמחייה .לפיכך ,בלגונות בלטה
במיוחד העדפת האמנונים לקינון בקרבת בצמחייה מוצפת :צפיפות הקינים הגבוהה ביותר תועדה
בצמחייה בצפיפות בינונית ודלילה ,לעומת צפיפות נמוכה הרבה יותר שנצפתה באזורים ללא צמחייה (איור
 99משמאל)  ,למרות זמינותם הגבוהה בהרבה .בנוסף ,ניתן להתרשם כי אתרים אלה פעילים הרבה יותר
מבחינת צפיפות הקינים מאשר האתרים הפתוחים עם צפיפות קינים מרבית של כ 45-קינים ל 100-מ"ר
לעומת צפיפות מרבית של כ 7-קינים ל 100-מ"ר בחופים הפתוחים .צמחייה בצפיפות גבוהה ( )Veg3לא
הייתה זמינה לדיגום באתרים הלגונאריים של  2014ועל כן קטגוריה זו לא קיימת בעיבוד הנתונים .נציין כי
הקטגוריה כן הייתה זמינה לדיגום באתרים הלגונאריים של השנים הקודמות ותוצאות לגביה מוצגות
בדוחות הקודמים.
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איור  :98משמאל :הקשר בין צפיפות הצמחייה לצפיפות הקינים בתחנות חוף פתוח .מימין :כמות השטח במ"ר אשר
נדגם מכל קטגורית צפיפות צמחייה (=veg0ללא צמחייה=veg1 ,צמחייה דלילה=veg3 ,צמחייה בצפיפות בינונית ו-
=veg3צמחייה צפופה).
הצ

זאכי 2014
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איור  : 99משמאל :הקשר בין צפיפות הצמחייה לצפיפות הקינים בתחנות לגונאריות .מימין :כמות השטח במ"ר אשר
נדגם מכל קטגורית צפיפות צמחייה =Veg 0,1,2,3 .כמו באיור .98

הקשר בין צפיפות הצמחייה וצפיפות הקינים בסקאלה נרחבת (עשרות מ"ר) :בקנה מידה רחב נמצא קשר
הדוק בין נוכחות צמחייה מוצפת וצפיפות הקינון של אמנונים .בחופים הפתוחים ההבדל שנצפה הוא
הקיצוני ביותר – בחתכים נקיים ומרוחקים מצמחייה לא נמצאו קיני אמנונים כלל אפילו כשהבדיקה
מכוונת כלפי תקופת פעילות הרבייה האינטנסיבית ביותר .בחתכים בעלי או בקרבת צמחייה מוצפת לעומת
זאת נמצאה פעילות קינון .בתחנות הלגונאריות המצב דומה בכך שבחתכים המכילים או הסמוכים
לצמחייה מוצפת פעילות הקינון גבוהה הרבה יותר אך שלא כמו בחופים הפתוחים פעילות הקינון נצפתה
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גם בחתכים הנקיים מצמחייה  -אך ברמה מתונה יותר .שוב ניתן להתרשם באופן כללי כי פעילות הקינון
אינטנסיבית הרבה יותר באתרים הלגונאריים.
ספר קינים ל100-
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איור  :100התפלגות צפיפות הקינים ( מס' קינים ל 100-מ"ר) בחתכים עם צמחייה בהשוואה להתפלגותם בחתכים
נקיים ומרוחקים מצמחייה בכל התחנות .טווחי הטעות מציינים סטיית תקן.
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איור  : 101הקשר בין צפיפות הצמחייה וצפיפות הקינים והקרבה של שטח חשוף לצמחייה וצפיפות הקינים בו
באתרים לגונאריים (משמאל) ואתרי חוף פתוח (מימין)=Veg0-F .שטח נקי ומרוחק בלפחות  5מטר מצמחייה,
 =Veg0-Cשטח נקי וקרוב לצמחייה ב 5-מטר לכל היותר .טווחי הטעות מציינים סטיית תקן = Veg0,1,2,3 .כמו
באיור .98

הקשר בין עומק המים וצפיפות הקינים
באתרי חוף פתוח :לעומק המים השפעה רבה על צפיפות הקינים בחופים הפתוחים .מרבית פעילות הקינון
נצפתה בעומק מים של עד  1מ' וכל פעילות הקינון עד עומק של  1.5מ' .בעומקים הרדודים מאד כמעט
שאין פעילות קינון כך שבעצם מרבית הקינים שנספרו היו בטווח עומקים מצומצם של בין  0.25 – 1.0מ'
(הנתונים לא מוצגים) .כל קטגוריות העומק קיבלו ייצוג הולם בדיגום של שנת .2014
באתרים הלגונאריים :גם כאן נמצא שלעומק המים השפעה רבה על צפיפות הקינים .שוב נראה כי מרבית
פעילות הקינון מתרכזת במים הרדודים (עד  1מ') .ישנו הבדל בצפיפות הקינון במים הרדודים מאד אשר
הייתה גבוהה הרבה יותר באתרים הלגונאריים מאשר באתרי החוף הפתוח .קטגוריות העומק העמוקות
יותר היו מיוצגות בחסר וזאת עקב אופי האתרים הלגונאריים.
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דיון ומסקנות:
עיקר עונת הרבייה של אמנון הגליל מתפרסת על החודשים אפריל עד יוני כאשר שיאה בין אמצע אפריל
ועד לסוף מאי .נראה עם כך כי תקנת איסור הדייג מתוזמנת נכון כדי למלא את תפקידה שהוא הסרת לחץ
הדייג מהאמנונים בתקופת הרבייה הרגישה .עם זאת ,רביית אמנונים מתקיימת בכל היקף האגם ולאו
דווקא בבטיחה בלבד וזאת על פי תוצאות הסקרים משלוש השנים האחרונות .באזורים אלה הדגים
המתרבים הם חסרי הגנה ונתונים ללחץ דייג כבד אשר פוגע בהם בתקופה רגישה זו .יתרה מכך ,כאשר
מפלס הכנרת בסוף החורף נמוך מ -210.5-מ' ,רוב שטחה של בקעת הבטחה נותר יבש ולא זמין לפעילות
רבייה של אמנונים .בשנים כאלה השפעת תקנת איסור הדייג זניחה .הרחבה של תקנת איסור הדייג
בחודשים אפריל ומאי לכלל האגם עשויה לסייע רבות לרבייה הטבעית של אמנון הגליל ובפרט בשנים עם
מפלס נמוך.
צמחייה מוצפת מהווה ככל הנראה אתר רבייה מועדף לאמנון הגליל עם כי בצפיפות צמחייה גבוהה מאד
מאבדת הצמחייה מהאטרקטיביות שלה .סיבת המשיכה של הדגים לרבייה בצמחייה מוצפת קשורה כנראה
להגנה מפני טורפים ,ייצוב הקרקעית והגנה מפעילות הגלים .צמחייה צפופה מאד קשה לחדירה ולכן
אתרים כאלה הופכים לנחותים .הסרה גורפת של כלל הצמחייה המוצפת שלחופי הכנרת תגרום לאובדן
אתרי רבייה מועדפים ולפגיעה ביעילות הרבייה הטבעית של האמנונים באגם .כיסוח צמחייה מתון אשר
מתבצע במסדרונות מוגדרים ישמר חלק גדול מהצמחייה המוצפת וגם יגדיל את אזורי הגבול בין הצמחייה
למים הפתוחים – שטחים אשר גם נמצאו כאתרי רבייה איכותיים.
עצמת פעילות הרבייה הייתה גבוהה יותר באתרים בעלי אופי לגונארי כגון לגונת הזאכי והלגונה אשר
נוצרה ב 2014-דרומית לחוף צינברי .כיסוח מושכל של סבך צמחייה בצורה כזו שתיצור מבנה לגונארי לקו
החוף עשויה לשפר גם היא את רביית האמנונים הטבעית .דוגמא בשטח לסוג כזה של כיסוח ניתן לראות
בחוף של קיבוץ גינוסר ואכן נראית בחוף זה גם פעילות רבייה ענפה של אמנונים בחודשים אפריל עד יוני.
גורם נוסף אשר לו השפעה רבה על פעילות הרבייה הוא עומק המים .הרוב הגדול של הקינים נמצא בעומק
מים של פחות ממטר אחד וכל הקינים ב 2014-נמצאו בעומק של פחות ממטר וחצי .לגובה המפלס השפעה
על זמינות של שטחים רדודים .במפלסים נמוכים טופוגרפית הקרקעית הופכת תלולה יותר וכמות השטח
הרדוד מצטמצמת .עובדה זו באה לידי ביטוי במיוחד באזור הבטיחה – אתר הרבייה הטוב ביותר .שמירה
על מפלסים גבוהים ככל הניתן תבטיח שטח מספיק של מים רדודים בעונת הרבייה .הימצאות צמחייה
מוצפת בעומק עשויה לאפשר לאמנונים ניצול של מים עמוקים יותר לצורכי רבייה כפי העולה מהשוואת
נתוני צפיפות הקינים לעומת עומק בין השנים  2013ו .2014-עצמת פעילות הרבייה הזו קטנה אמנם מזו
הקיימת במים הרדודים אך היא בכל זאת קיימת ופרוסה על שטח נרחב למדי כך שהיא עשויה להיות
משמעותית .כיסוח גורף של הצמחייה המוצפת תבטל לחלוטין אפשרות זו של הרחבת השטח הזמין
לרביית אמנונים.

המלצות תפעוליות:
 .1כיסוח צמחייה מוצפת יתבצע באופן מתון ומושכל בצורה של "מסדרונות" שיגדילו את שטח המגע
צמחייה-מים וככל הניתן גם בצורה שתיצור אזורים דמויי לגונה.
 .2יש לשמור על מפלסי כנרת גבוהים ככל הניתן .מפלסים הנמוכים מ -210.5-מ' בחודשי הרבייה
משמעותם התייבשות של שטח נרחב מאתרי הרבייה המועדפים של האמנונים.
 .3הרחבת תקנת איסור הדייג בתקופת הרבייה מעבר לאזור הבטיחה אל כלל האגם תשפר באופן
משמעותי את פעילות הרבייה הטבעית של האמנונים – במיוחד במפלסים נמוכים.
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 4.11פיתוח שיטה לסימון דגיגי אמנון גליל ,לצורך מדידת הצלחת אכלוסם
איליה אוסטרובסקי ,בשיתוף עם גיא רובינשטיין (תחנת גינוסר ,אגף הדיג) ,ומנחם גורן (אוניברסיטת ת"א).
במימון משרד החקלאות
בשנתיים הראשונות של המחקר בחנו ארבע שיטות שונות לסימון דגיגי אמנון גליל ,מתוכן שיטת התג
הפנימי ( )coded wire tag - CWTנמצאה המבטיחה ביותר .המחקר בשנה השלישית התמקד בשיטה זו.
לאור אחוז השיור הנמוך של התג הפנימי בניסוי ( 2בשנת המחקר השניה) הועלתה השערה שלאזור החדרת
התג ,לאופן החדרת התג ,ולגיל הדג בעת ההחדרה יש השפעה על מידת שרידות התג בדג .על כן ,לאחר
שעדכנו את פרוטוקול הסימון הידני בניסויים משלימים ,המשכנו בשנת המחקר השלישית לניסוי  3שבא
לבחון את מידת הצלחת סימון הדגים בהחדרת התג באזורים שונים בגוף הדג ,וסימון בדגיגים צעירים
במשקל היעד לסימון בעתיד .לסיכום המחקר ,ערכנו בחינה לכלכליות עלות הסימון בשיטות השונות.
בניסוי  3בחנו סימון בעזרת CWT
בארבעה אזורים שונים  -בסיס סנפיר
שת ,בסיס סנפיר גב קדמי ,חוטם ,בסיס
סנפיר גב אחורי (איור  .)102כל ארבעת
האזורים הנבדקים בעלי ייתכנות לסימון
עתידי בעזרת מכונה אוטומטית המסוגלת
לסמן  1,000פריטים בשעה .הדגים סומנו
ידנית בעזרת מחט שעברה חיטוי
באלכוהול לפני כל הזרקה .כל הדגים
סומנו בצדם הימני (כאשר ראשם מכוון
קדימה) .כל דג שסומן נבדק בעזרת הגלאי
מסוג  TWANDלנוכחות הסמן .בדיקת
איור  :102אזורי הסימון הנבדקים בניסוי עם כיוון השעון :צד
שמאל עליון  -בסיס סנפיר שת ,בסיס סנפיר גב קדמי ,חוטם,
נוכחות הסמן כללה לבוש מתאים של
חלקו העליון של בסיס סנפיר גב אחורי.
הבודק ,ללא אביזרים מתכתיים (שעון,
חגורה וכו') .אחת לכל מספר דגים בוצעה
העברת הגלאי על ידיו של מחזיק הדג ,ללא דג ,כביקורת חיובית להליך הזיהוי לבדיקה שאין זיהוי מהגלאי
לחומר חיצוני .במקרים בהם לא התגלה סמן ע"י הגלאי הדג סומן בשנית .לאחר הסימון הדגיגים הועברו
למכלי הגידול 20 ,דגיגים למיכל ,ארבע חזרות לכל טיפול (סה"כ  320דגים) .הזנה נעשתה על פי דרישה,
מזון  2מ"מ צף  30%חלבון ,מעבר למזון  4מ"מ  30%חלבון ,עם הגעה למשקל ממוצע של  60ג' .איכות
המים :חמצן מעל  ,6 ppmאמוניה וניטריט מתחת לסף גילוי .הדגים נשקלו ונבדקו לנוכחות הסמן אחת
לשלושה שבועות .כשטמפ' המים ירדה מתחת ל  190Cלא נערכו שקילות ולא נבדקה נוכחות הסמן מטעמי
בריאות הדגים .הניסוי החל בספטמבר  2013והסתיים לאחר  444יום ב .21/12/2014 -טמפרטורת המים
במהלך הניסוי נמדדה על ידי בקר אוטומטי אחת ל 4-שעות ונעה בין  30-15מעלות צלסיוס (איור .)103
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איור  :103ממוצע יומי של טמפרטורת המים לאורך ניסוי .3

ביצועי גדילה וקצבי גידול :הדגיגים גדלו ממשקל התחלתי של כ  15ג' עד למשקל של כ  170ג' בממוצע
בתום הניסוי (איור  .)104קצבי הגידול השתנו בהתאם לטמפרטורת המים .עם ירידת הטמפרטורה בסתיו
ירד קצב הגידול היומי מ  0.5ג' ליום עד לעצירת גדילה מוחלטת בחורף .קצב הגידול עלה בהדרגה עם
התחממות המים עד לשיא ( 0.83ג' ליום) בתחילת אוקטובר (איור .)105
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איור  :104ביצועי הגדילה (משקל ממוצע ,בגרם ,של  4החזרות בכל טיפול) לאורך הניסוי

מדדי פטימות הגוף ( )CFנאספו מכלל הדגים בפרוק הניסוי .נמצאה שונות בין הפרטים בחזרות ,אך לא
נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים.
רבייה :בתקופת הרבייה (מאי עד אוגוסט) נמצאו דגיגים מהטלות בכל המכלים .הדגיגים נאספו אחת
לשלושה שבועות (בעת שקילת הדגים) ושוחררו.
ביצועי הגדילה לאורך תקופת הניסוי :לא נמצאו הבדלים בין הטיפולים במשקל המוסף של הדגיגים
השונים בסיום הניסוי ,בקצבי הגדילה של הדגים בניסוי ,בנצילות המזון  ,במדד מצב הגוף ובשרידות הדגים
(טבלה .)14
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איור  :105ממוצע וסטיית תקן של קצב הגידול היומי של כלל הדגים לאורך הניסוי

טבלה  :14סיכום תוצאות ניסוי  3לסימון דגיגי אמנון גליל בתג פנימי ב 4-אזורים שונים בגוף לאחר  444ימי גידול.
המדדים שנבדקו בתום הניסוי :ביצועי גדילה ( ,)SGRנצילות מזון ( ,)FCRמדד מצב הגוף ( )CFושרידות .התוצאות
מוצגות כממוצעים של  4חזרות לכל טיפול  ±סטיית התקן ,למעט סטיית התקן עבור מדד מצב הגוף  ,CFשם חושבו
הערכים עבור כלל הפרטים של כל אחת מהחזרות בכל טיפול * .מציינת שלא נמצא הבדל מובהק במדד זה בין טיפול
זה לכל אחד משלשת הטיפולים האחרים.

מדד

א – חוטם

ב – בסיס סנפיר
גב קדמי

ג – בסיס סנפיר גב
אחורי

ד – בסיס
סנפיר שת

משקל ממוצע באכלוס
(גרם)
משקל ממוצע בגמר
הניסוי (גרם)
משקל מוסף במהלך
הניסוי (גרם)
SGR
FCR
CF
שרידות ()%
 %נוכחות הסמן בדגים
ששרדו עד סוף הניסוי

24.11±6.16

24.57±5.99

25.9±6.44

23.19±5.60

108.98±20.52
*
* 84.86±14.67

* 98.71±9.77

* 103.92±18.66

* 99.33±13.30

* 74.14±6.46

* 78.02±14.68

* 76.14±10.0

* 0.47±0.03
* 3.65±0.76
* 1.87±0.19
* 92.5±0.03
100

* 0.44±0.06
* 3.8±0.09
* 1.82±0.17
* 96.25±0.09
100

* 0.44±0.05
* 3.85±0.86
* 1.86±0.16
* 93.75±0.08
100

* 0.46±0.058
* 3.74±0.30
* 1.8±0.18
* 95±0.03
100

אופן זיהוי הסמן :לאורך כל הניסוי נבדקו הדגים לנוכחות הסמן ע"י העברת הגלאי על כל אחד מהדגים
בצדו הימני של הדג ומרחק של עד  2ס"מ מגוף הדג 444 .ימים לאחר סימון הדגים ,נמצא הסמן ב 100%
מהדגים אשר סומנו .בשתי נקודות זמן 259 ,ימים מהסימון ,ו  322ימים מהסימון ,נערכה בדיקה מדגמית ל
 20%מהדגים לזיהוי הסמן משני צדי הדג ונבדקה ייתכנות לזיהוי ממרחק העולה על  2ס"מ .בשתי בבדיקות
אלו נמצא ש  100%מהדגים שנבדקו זוהו משני צדי הדג ,ולא זוהו כלל דגים כאשר הגלאי היה מרוחק מעל
 5ס"מ מגוף הדג .צילום רנטגן (איור  )106אשר בוצע על שני דגים בוגרים שסומנו באזור החוטם 364 ,יום
לאחר הסימון ,מראה שהתג שהוחדר באזור החוטם ,לא נדד בגוף הדג ונמצא בדיוק במקום בו הוא הוחדר,
וממחיש את גודלו של התג ביחס לגודל דג בוגר.
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איור  :106צילום רנטגן של שני דגים (משקל  203ג' ,אורך  20.1ס"מ ,ומשקל  269ג' ,אורך  21.5ס"מ) שסומנו
באזור החוטם .חץ בצבע צהוב מסמן את מיקום התג בתמונה.

חישוב אומדן עלויות סימון הדגיגים בארבע השיטות השונות שנבחנו במחקר זה:
החישוב מתייחס לעלות חומרי הגלם ולזמן העבודה הנדרש ,על פי העלויות בפועל שנאספו מהספקים
השונים וחושבו לפי שער הדולר נכון לתאריך  .06/08/14עלות לדגיג לשנה חושבה בהנחה של סימון של
 500,000דגיגים בשנה .עלות העבודה הצפויה  -חושבה לפי שעות עבודה הכלליות הנדרשות לביצוע.
לדוגמה עבודה של שלושה אנשי צוות למשך חצי שעה חושבה כשעה וחצי עבודה .עלות שעת עבודה
חושבה לפי עלות מעביד של  ₪ 30לשעה .עלות סימון הדגיגים (טבלה  )15בסמן כימי ( )OTCנמצאה
כיקרה ביותר ,כאשר עיקר העלויות מתרכזות בעבודה בזיהוי הסמן .גם הסימון בעזרת תג חיצוני נמצא יקר
כאשר עיקר העלויות הם בחומר הגלם .שתי שיטות הסימון שנמצאו כזולות ביותר ,פחות מ ₪ 1-לדגיג,
הינם סימון ע"י חיתוך סנפיר ,שם עיקר העלות מתרכזת בעבודת הסימון ,וסימון בתג פנימי .בשיטת התג
הפנימי העלויות מתחלקות בין חומרי הגלם לעבודות זיהוי הסמן כאשר עלות עבודת הסימון קטנה יחסית.
טבלה  :15סיכום עלויות הסימון (עבור דגיג לשנה) של שיטות הסימון הנבדקות.
חומרי הגלם
שיטת
הסימון

עלות
()₪
1.953
0.004

תג חיצוני
חיתוך
סנפיר
סימון כימי 0.021
()OTC
0.34
תג פנימי

עלות עבודת הסימון

עלות
החלק
היחסי מסך ()₪
העלויות
()%
0.673
67.92%
0.523
0.53%

עלות עבודת הזיהוי

עלות
החלק
היחסי מסך ()₪
העלויות
()%
0.25
23.38%
0.25
67.28%

סה"כ
(ש"ח)

החלק היחסי
מסך העלויות
()%
8.69%
32.19%

2.876
0.777

0.69%

0.003

0.11%

3

99.2%

3.024

54.43%

0.035

5.53%

0.25

40.04%

0.624

במסגרת המחקר הנוכחי נבדקה ההשפעה של הסמנים על ביצועי הגדילה ויכולת הזיהוי שלהם לאורך זמן.
ישנם מדדים נוספים להתייחסות בסימון בעזרת סמנים חיצוניים (תג חיצוני/חיתוך סנפיר) ,שלא נבדקו
בעבודה זו ,אשר עלולים לפגום בפעילות הדג בסביבה טבעית כגון פגיעה ביכולת השחייה במרחב ,ביכולת
הצייד וראית מזון ,ביכולת התגוננות מטורפים ופגיעה בפעילות הרבייתית.
ביצועי הגדילה בניסוי :בשל העובדה שאמנון הגליל כמעט ולא מגודל בחקלאות ,דג זה לא נחקר רבות ולא
קיימים בספרות נתונים לגבי טווחי הגידול המיטביים שלו .במחקר הנוכחי נערך מעקב רציף אחר גידול
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אמנון הגליל במשך שנתיים בשני ניסויים נפרדים .תוצאות הגדילה הראו שבתנאי הניסויים ,קצבי הגדילה
המיטביים של אמנון הגליל הם בשיא הקיץ ,כאשר טמפרטורת המים נעה בין  280Cל  ,300Cובתום
הפעילות הרבייתית .יש עצירת גדילה מלאה כאשר טמפרטורת המים יורדת מתחת ל  .180Cבשל החוסר
בנתוני גדילה של אמנון הגליל קיים קושי להשוות את תוצאות הגדילה שהתקבלו בניסוי לנתונים קיימים.
העובדה שאוכלוסיית הדגים בניסוי כללה זכרים ונקבות ביחס של  50/50הובילה לכך שהייתה פעילות
רבייתית במהלך הניסוי ,ונצפו דגיגים מהטלות במכלים .פעילות זו פוגעת בקצבי הגדילה ובניצולת המזון,
שכ ן ההורים השקיעו הרבה אנרגיה בייצור תאי מין ,ובפעילות רבייתית (שמירת הביצים והדגיגים בפה)
אשר מנעה מהדגים צריכת מזון מיטבית.
סיכום :יתרונות וחסרונות של  4שיטות הסימון שנבדקו במחקר זה

סמן חיצוני (מסוג :)T tag
סימון דגים בעזרת סמנים חיצוניים נפוץ בשימוש וקיימים סוגים שונים של סמנים המוחדרים לגוף הדג,
ונותנים לו זיהויי ייחודי .בשנת המחקר הראשונה בדקנו את רמת שימור סמן מסוג  .T tagמצאנו שניתן
לזהות את הסמן באחוז גבוה מהדגים אשר סומנו בתג זה .עם זאת מצאנו שהכיתוב המודפס על גבי התג
התכסה באצות ונשחק באופן משמעותי לאחר  133יום
(איור  ,)107נתון אשר מעמיד בספק את היכולת לזהות את
הדג ברמת הפרט .הסמן מסוג  T tagניתן לשליפה בקלות
יחסית מהדג ללא פגיעה במופע הדג ,דיג יכול לשלוף את
הסמן אשר מפריע לו בעבודתו .נתון זה מהווה נקודה
חשובה למחשבה ועומד בקשר ישיר לממשק העבודה עם
איור  :107מופע הסמן בגמר הניסוי .תג נקי
הדייגים בכנרת .במצב בו הדייגים לא עובדים בצורה
מאצות עם כיתוב דהוי (עליון) ותג אשר
חיובית ובשיתוף פעולה עם החוקרים יש לקחת בחשבון
התכסה באצות (תחתון)
שעלולה להיות פגיעה ביכולת הזיהוי של הסמן בשימוש באגם טבעי .עבודה עם סמן מסוג זה בכנרת
מחייבת עבודת דיג עצמאית של גופי המחקר ולא ניתן להסתמך על שלל הדייגים בשוק.
סה"כ עלות הסימון ב T tag -מסתכם ב  ₪ 2.88לדג .עלות תג בודד מסתכם בכ ₪ 2-ומהווה  68%מסך
עלויות הסימון .שיטת הסימון היא ידנית וגוזלת זמן עבודה רב .היתרון בשיטת סימון זו שניתן לזהות את
הדגים ברמת הפרט .זה הוא נתון פחות משמעותי בצרכים הנקודתיים של סימון הדגים המאוכלסים
בכנרת ,ולכן שיטה זה פחות מתאימה לסימון מספר רב של פרטים.

חיתוך סנפיר:
גזירת סנפיר היינה אחת משיטות הסימון הבסיסיות והעתיקות ביותר לסימון דגים .שיטה זו ,הייתה נפוצה
לשימוש רחב באזורים רבים בעולם כולל סימון סלמונים בצפון אמריקה .גזירת סנפיר יכולה לכלול גם
גזירת קוצים של הסנפיר ,גזירה חלקית של הסנפיר ,או אפילו חיתוך מלא של הסנפיר .עם התקדמות
הטכנולוגיה ופיתוח שיטות הסימון החלופיות ישנה מגמת ירידה בשימוש בחיתוך כשיטת סימון בעיקר
עקב יכולת התחדשות הסנפיר המהירה והטובה בחלק מהמינים.
עלות שיטת הסימון על ידי חיתוך מסתכמת ב  ₪ 0.78לדג .מחיר חומר הגלם הינו זניח ,והמרכיב המרכזי
בעלויות הינו עבודת הסימון עצמה המהווה  67.3%מסך העלויות .אין דרך מכאנית לסמן מספר רב של
פרטים ,ונדרשת עבודה ידנית .מבחינה כלכלית סימון דגים בשיטת חיתוך נמצאה כשיטה זולה .סימון
בעזרת חיתוך נמצא ככלי לא מתאים לסימון אמנון הגליל לתקופה של יותר משנה בשל קצב ואיכות רמת
התחדשות הסנפיר .מומלץ להמשיך ולבדוק האם שיטות חיתוך "אלימות" יותר נותנות אחוזים טובים יותר
ללא פגיעה בביצועי הגדילה באמנון הגליל.
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סימון כימי באוקסיטטרהציקלין (:)OTC
סימון בעזרת  OTCמקובל בעולם כדרך לסימון כמויות גדולות של דגיגים ללא צורך בעבודה ידנית
פרטנית .בישראל בוצעו בעבר שתי עבודות מקדמית לסימון דגיגי אמנון הגליל בעזרת  .OTCהראשונה
(סונין  ) 1998בחנה התכנות לסימון הדגיגים ע"י הוספת החומר הפלורוסנטי דרך המזון ,כמו גם חשיפת
הדגיגים לחומר הפלורוסנטי ע"י הוספתו למים וטבילת הדגיגים במים בריכוז גבוה של החומר הפלורוסנטי
במים .מסקנות מחקר מקדמי זה המליצו על סימון בעזרת טבילה בריכוז שבין  800-500מ"ל חומר פעיל
לליטר מים למשך  24ש' .מחקר המשך (פרוימן  )2006חזר בחלקו על העבודה המקורית ובחן את שרידות
הדגיגים בשיטות הסימון השונות אך לא הבשיל לבחון את הצלחת זיהוי הסמן בדגיגים לאחר סימונם.
במחקר הנוכחי מצאנו שבטבילה בריכוז גבוה המומלץ לשימוש לאורך  8ש' אין השפעה שלילית על ביצועי
הגדילה והשרידות של הדגים .אבקת אוקסיגל המכילה  50%חומר פעיל של  OTCומאושרת לשימוש ע"י
משרד הבריאות בתעשיית הדגים נבדקה והראתה זריחה פלורוסנטית במכשיר ספקטרופלורומטר .בתנאי
הניסוי הנוכחי לא הצלחנו להגיע לזיהוי הסמן הפלורסנטי בהתבוננות באוטוליטים דרך מיקרוסקופ
פלורסנטי .השיטה נמצאה כשיטה מורכבת מאוד עם טווח טעויות רחב ובעייתי .שימוש
בספקטרופלורומטר כחלופה לזיהוי הסמן הפלורסנטי באוטוליט או בכל איבר גרמי אחר בדג כדוגמת קוץ
בסנפיר נמצא כלא מתאים בתנאי הניסוי הנוכחי .הסבר אפשרי לכך הוא הרמה הנמוכה של החומר
הפלורסנטי בדוגמה שלא ניתן לקריאה ע"י המכשיר.
עלות הסימון ב OTC-מסתכמת ב  ₪ 3.02לדג .חומר הגלם ועבודת הסימון ביחד מהווים פחות מאחוז אחד
מסך העלויות ,כאשר עבודת זיהוי הסמן מסתכמת ב  99.2%מסך העלויות .נדרשת עבודה ידנית רבה ,עם
ציוד ייעודי יקר לזיהוי הסמן .סימון בעזרת  OTCנמצא כשיטת עבודה מורכבת ,עם טווח גדול של טעויות
אפשריות  .נדרשת התמחות באופן מקצועי ביישום הפרוטוקול במעבדה שעובדת באופן שוטף בצורה זו.
היתרון בשיטה זו הוא שניתן בקלות לסמן את כלל הדגיגים המאוכלסים ,בעלויות זניחות ,ועיקר העבודה
והעלויות הם בזיהוי הסמן .היתרון בהשקעת העבודה בשלב הזיהוי הוא שניתן לעבוד עם דגים מתים ואין
לחץ של זמן ,אך בסיכומו של דבר סך עלות הסימון בשיטה זה יקרה מאוד.
CWT
סימון בעזרת  CWTהחל בשנות ה  60של המאה הקודמת והשימוש בו במגמת עליה עם השנים ,כאשר רק
בצפון אמריקה ,מסומנים מידי שנה כ  50,000,000דגיגים ,בעיקר פורל ( )Oncorhynchus mykissוסלמון
( ,)Oncorhynchus tshawytschaב  47מחוזות שונים .כיום שיטה זה היא הנפוצה ביותר לסימון דגים
המשוחררים לטבע והיא נמצאת בשימוש במגוון רחב של מיני דגים ,כגון :באס ,סלמונים ,פורלים ,בורים,
צלופחים ,אמנונים .אזור הסימון המועדף בדגים ,הינו האזור עם הסיכוי הנמוך ביותר להיאכל ע"י האדם.
עם זאת יש לבצע בדיקה פרטנית לכל מין דג באשר למידת ההתאמה של האזור לסימון.
בניסוי  2של המחקר הנוכחי סומנו דגים במשקל ממוצע של  80ג' באופן ידני באזור החוטם .נמצא שמספר
הפרטים שהכילו את הסמן לאחר  30ימי גידול היה נמוך .לאחר הרחבת הניסיון בעבודה של הזרקת התג
בצורה ידנית ,כמו גם למידה מדויקת יותר של מבנה הדג והגדרת אזורי החדרת התג ,סומנו מחדש דגיגים
במשקל  15ג' .בניסוי  3נמצא ש  100%מהדגים שסומנו בארבעה אזורי סימון שונים הכילו את התג הפנימי
בתום הניסוי 444 ,ימים מיום הסימון .לא נמצאה פגיעה בביצועי הגדילה בסימון בעזרת  CWTלעומת
קבוצת הביקורת שלא סומנה בניסוי הראשון .מתוצאות עבודה זאת ניתן ללמוד שניתן לסמן את דגיגי
אמנון הגליל בארבע אזורים שונים שנבדקו ,ללא פגיעה בביצועי הגדילה וללא ירידה באחוז גילוי הסמן.
סה"כ עלות הסימון מסתכמת ב  ₪ 0.62לדג ,כלומר זו השיטה הזולה ביותר מבין כל השיטות הנבדקות.
חומר הגלם זול יחסית ( ,)₪ 0.34עלות הסימון בעזרת מכונה אוטומטית נמוך מאוד ( ,)₪ 0.035ועבודת
הזיהוי שמרכיבה  40%מסך העלויות גם לא יקרה (.)₪ 0.25
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תוצאות המחקר הנוכחי מלמדות אותנו שבסבירות גבוהה ,הן מההיבט הביולוגי ,והן מההיבט הכלכלי ,ניתן
לבחור בשיטת סימון מסוג  CWTכשיטה המומלצת לסימון דגיגי אמנון הגליל המאוכלסים לכנרת .קיימת
כיום מכונה אוטומטית לסימון דגיגים בשיטת זו עם יכולת סימון של  1,000דגיגים בשעה .דרושה בדיקת
התכנות לסימון במכונה של מספר פרטים רב של אמנון הגליל ,בתנאי הגידול בישראל בעונת האכלוס .כדי
ליישם את השיטה יש להסדיר את הנושא מול הרשויות (שירותים וטרינריים/משרד הבריאות) ,להכין
תכנית עבודה לביצוע האיכלוס וניטור דגים מסומנים באגם ,להצטייד במיכשור הנדרש ,להתאימו לתנאי
העבודה עם אמנון הגליל ,לתכנן פרוטוקול עבודה לסימון הדגים לקראת אכלוס ודיגום הדגים באגם לאחר
האכלוס ,ולצאת לדרך.

 4.12שימוש במודל אקולוגי-כלכלי לשיפור ממשק הדייג בכנרת
איל אופיר וגדעון גל בשיתוף דפנה דיסני (אונ' חיפה) ,מנחם גורן (אונ' תל-אביב) וג'ימי שפירו (אגף הדיג).
במימון משרד החקלאות

הדיג בכנרת מתאפיין ,בשנים האחרונות ,בחוסר יציבות קיצונית ובהפחתה משמעותית של כמות השלל
בעיקר של המינים בעלי ערך מסחרי גבוה ,כגון אמנון הגליל והבורי ,עד כדי אפשרות היעלמותם מסל הדיג
בכנרת .על פי נתוני אגף הדיג חלה ירידה בשלל הדיג הכולל מ 2163 -טון בשנת  1998לכמות של  840טון
בשנת  .2007בשנת  2008הגיע שלל אמנון הגליל ,הדג בעל הערך המסחרי הגבוה ביותר ,ל 8-טון בלבד,
ירידה של  98%ב 10-שנים וב 90%-ביחס לשלל שנרשם רק ב( 2004-נתוני אגף הדיג ,ועדת אכלוס כנרת
 .)5.7.2009ניהול דיג מסחרי הוא סוגיה מורכבת איתה מנסות להתמודד מדינות רבות בעולם ואף גופים בין-
לאומים כמו ה .FAO -סיכום נתוני דיג באגמים ובמקווי מים רבים מצביע על כך שאוכלוסיות הדגים
במקומות אלו סובלות מדיג יתר ונמצאות בסכנה אף יותר מאשר אוכלוסיות הדגים באוקיינוסים .דיג היתר
גורם לירידה בגודל ובמספר הדגים הנידוגים (כאשר הוא ממוקד בדג ממין מסוים) ,או לשינויים בהרכב
ומגוון המינים .בניהול הדיג קיימת סתירה בין הרצון להגדיל את רווחי הדייגים ולספק כמות דגים גדולה
ככל הניתן לבין אפשרות הפגיעה באוכלוסיית הדגה .על מנת להתמודד עם הסתירה בין המטרות השונות
אחד מכלי הממשק הנפוצים בניהול אוכלוסיות של מיני דגים מסחריים באגמים הוא אכלוס האגם בדגים
ממינים מסחריים או הוספת מזון עבור דגים מסחריים .תוצאות האכלוס אינן תמיד על פי הצפוי ולעיתים
גורמת לשינויים משמעותיים במארג המזון לפרקי זמן ארוכים .למרות ששיטה זו מסייעת בשימור
האוכלוסייה אין היא מבטיחה שמירה על גודל הפרטים והביומסה לאורך זמן .בכנרת האתגר גדול עוד יותר
מכיוון שיש רצון לשמר את אוכלוסיות הדגים מתוך הבנה וראיה מערכתית שיש קשר בין יציבות המערכת
האקולוגית על כלל מרכיביה ואיכות המים באגם .לכן ,יש צורך לשקול כלי ממשק נוספים שניתן ליישם
כגון הגבלת גודל העין ברשתות ,הגבלת שלל הדיג ,וכלים כלכליים מגוונים .היעילות שתתקבל מאימוץ
מנגנון רגולטורי זה או אחר ,או שילוב בין מנגנונים ,תלויה ישירות במאפייני המערכת האקולוגית
והכלכלית ,ובפרט בשני אלמנטים :אי הוודאות ביחס להתפתחות הדגה באגם והאינטראקציה בין מינים,
ואי הוודאות ביחס לעלויות הכוללות מאימוץ ממשק דיג כלשהו (בכלל זה עלויות סביבתיות) .בכדי לבנות
ממשק דיג אופטימאלי יש לאמוד את מידת אי הוודאות במישורים אלו ולשלבם במודל כלכלי סטוכסטי
המשלב בין התנהגות הדייג והמערכת האקולוגית.
עקב מורכבות המערכת האקולוגית באגמים בכלל ,ובכנרת בפרט ,קשה לחזות את התגובה של מרכיבי
המערכת לצעדי ממשק שונים ללא כלי עזר כגון מודל אקולוגי .ואכן ,מודלים אקולוגיים מסוגים שונים
משמשים ככלים מרכזיים בתהליך קבלת ההחלטות של אנשי ניהול דיג החל משנות ה 50 -במאה הקודמת.
היכולת לבחון בצורה מדעית ואובייקטיבית את ההשלכות ארוכות הטווח של החלטות ממשק באמצעות
מודלים הביאו את השימוש בהם לניהול דיג לרמה מקובלת ברחבי העולם .היום קיימות תוכנות רבות
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לבניית מודלים לניהול דיג ואחת המוכרות בהן היא התוכנה ) .Ecopath with Ecosim (EwEבבסיסה,
תוכנת  EwEיוצרת מודל מאזני של מערכת אקולוגית מורכבת ,בעיקר על בסיס קשרי המזון של כלל
הרכיבים במערכת כולל גם מרכיבים כגון לחץ דייג וטריפה ע"י עופות .לאחר שנוצר המאזן והתוכנה בדקה
כי אכן המערכת מאוזנת והקשרים בין הפרטים הם הגיוניים ,ניתן לבחון תוצרי בסיס של המערכת כמו:
רמות טרופיות ,צריכה ,קשרי מזון ,זרימת האנרגיה ועוד .על בסיס מודל זה ניתן ליצור שינויים במערכת
ולבחון את השפעתם של שינויים אלו על המערכת האקולוגית בכלל ,ואוכלוסיות הדגים ,בפרט ,לאורך זמן.
כמו כן ,ניתן לבחון תרחישי ניהול שונים ומורכבים לאורך זמן.
תוכנת  EwEכוללת גם את האפשרות לכלול אלמנט מרחבי ( )Ecospaceהמבצע חלוקה דינאמית של
ביומסה על פני רשת המייצגת את שטח האגם ,בעלת רזולוציה נתונה המוגדרת ע"י המשתמש .חלוקת
הביומסה מתא מסוים לכלל התאים השכנים היא אחידה פרט למקרים שבהם אזורים מסוימים מוגדרים
כהביטטים מועדפים או הביטטים שיש להימנע מהם .ברמה המעשית ,רכיב  Ecospaceמפעיל את הרכיב
הדינאמי בזמן ( )Ecosimבכל אחד מהתאים ברשת ומפעילה מנגון העברת ביומסה מתא לתא ,כולל שחיה
ומעבר אקטיבי של דגים .בגלל היכולות המרחביות ניתן לבחון ,למשל ,את השפעתם של אזורים סגורים
לדייג (למשל הבטיחה בצפון הכנרת) וכן מהם האזורים בכנרת הנדרשים לצורך שיקום ושמירה על
אוכלוסיות הדגים השונות.
למרות נפיצותם של מודלים מהסוג  EwEלתיאור שרשרת ההשפעות על המערכת האקולוגית ,התוכנה
סובלת מהעדרם של מספר מרכיבים .היכולת שלנו לתאר ולאפיין מערכת אקולוגית מוגבלת בגלל העדר
נתונים ומידע ,העדר יכולות אנליטיות יותר גבוהות ,וקשיים במידול סטטיסטי של אי הוודאות המערכת,
דבר שפוגע ברמת המהימנות של תוצאות המודל .ניתן לצמצם את חוסר הוודאות ע"י איסוף של מידע
חדש (כפי שמתבצע כיום במסגרת פרויקטים אחרים) או ע"י שילוב של חוסר וודאות לתהליך המידול.
בנוסף לאמור לעיל ,אין ביכולתנו באמצעות המודל הקיים לבצע ניתוחי רגישות ביחס להתנהגות הדייג ,אי
וודאות בעלויות הדיג ,ותאור של מבנה השוק (קביעת מחיר אקסוגני או אנדוגני על ידי השחקנים
במערכת) .בהינתן חסר זה ,לא ניתן לאמוד את מלוא ההשלכות הכלכליות והאקולוגיות של ממשקי דיג
שונים .על מנת לשפר את יכולות המודל להתמודד עם חוליות חלשות אלו מוצע במסגרת מחקר זה לבצע
שיפור ואף הרחבה של המודל הקיים.
מטרת הפרויקט היא ,אם כן ,פיתוח של כלי ניהול מתקדמים על מנת לספק למקבלי ההחלטות כלים
שייסעו בשיקום הדיג המסחרי בכנרת ובקביעת מדיניות ניהול בת קיימא.
התקדמות
שיפור רכיבי המודל הדינאמי בזמן
המודל הדינאמי בזמן ( )ecosimהוא רכיב של התוכנה אשר מתחבר למודל המאזני ( ,)Ecopathמבצע בו
שימוש ראשוני לצורך קביעת המערכת ומשם יוצר תרחיש דינאמי בזמן .רכיב זה למעשה מאפשר בחינה
של תרחישים למשך זמן ,כאשר ניתן לבחון תרחישים הקשורים להתרחשויות בזמן עבר או לבחון את
משמעותן של ביצוע צעדי ממשק עתידים.
התאמה בין סדרת נתוני האגם למודל
חלק נרחב מהתהליכים אשר מתרחשים באגם הם בעלי מופע תקופתי כמו למשל פריחה של אצות
הממוקדת בעונות מסוימות במהלך השנה או שלל מסחרי שהיקפו ומגוון המינים שבו משתנה מידי חודש
בהתאם למיני הדגים הזמינים לדייגים .עד כה לצורך בניית המודל נאלצנו להשתמש בממוצעים שנתיים
של התופעות הללו .זה פגע במידה מסוימת במידת ההתאמה של המודל לתהליכים אשר מתרחשים באגם,
לדוגמה ,לא נכון להניח כי אמנון הגליל ניזון במשך כל השנה מאצת הפירדיניום כיוון שגם בשנים בהן היא
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פורחת ה יא לא זמינה עבורו במהלך רוב השנה והוא צריך לפנות למקורות מזון אחרים כמו הזואופלנקטון.
היכולת לבטא את ההבנות הללו משנה את הפנייה של מיני הדגים למקורות מזון שונים ובהתאמה משנה
את יחסי הגומלין שבין המינים הקיימים בכנרת ויש בידה להשפיע על קבלת החלטות באשר לכמות
ולמגוון של המינים אשר מאוכלסים בכנרת.
לאחר תהליך פיתוח ,בוצע שיפור בתוכנה כך שהיא תדע לקבל סדרת נתונים חודשיים הכוללת את נתוני
הביומסה של האצות ,הביומסה של הזואופלנקטון ,השלל המסחרי וספירות הקורמורנים אשר חורפים
באזורנו .לאחר קליטת הנתונים החודשיים למודל מבוצע תהליך של התאמת חישובי המודל לסדרת
הנתונים כך שהם יבואו לידי ביטוי באופן מיטבי .שיפור זה שביצענו במודל יאפשר לנו לבחון בצורה טובה
את האפשרות להחיל פעולות רגולטיביות במהלך השנה למשל ,סגירה של האגם לדיג בעונת הרבייה של
האמנונים או שינוי מועדי האכלוס וכו'.
מעבר לכך ,כחלק מתהליך בחינת המודל התברר כי עקב עלייה מהירה של המפלס אשר מובילה להצפה של
אזורי צמחייה בליטורל ,חלה עלייה בשלל ובביומסה של אמנוני הגליל בשנים לאחר מכן .המפלס
והצמחייה הם גורמים אשר משפיעים על המערכת האקולוגית של האגם ,אולם הם לא חלק מרכיבי
המודל .על מנת לשפר את יכולת אמידת ההשפעה של צעדי ממשק על המערכת החלנו בפיתוח של
פונקציה המקשרת בין רכיבי המפלס לביומסה .לאחר הכנתה וביצוע של סדרת בדיקות הנסמכות על
אירועי העבר בכוונתנו לשלב את הפונקציה הזו במודל הדינאמי בזמן ,כך שניתן יהיה לבחון את
אפק טיביות צעדי הממשק במפלסים שונים ובמקביל לבחון את מידת ההשפעה של המפלס על המערכת
האקולוגית באגם.
שיפור התשתית עבור הניתוח המרחבי
כחלק מהמחקר בכוונתנו לבצע בדיקה של סוגיות בעלות מימד גיאוגרפי .למשל אחת מהסוגיות שעומדות
על הפרק היא :מה משמעות סגירתה של הבטיחה לדיג במשך כל השנה? על מנת לבחון שאלה זו ושאלות
נוספות בעלות מימד גיאוגרפי בכוונתנו לבצע שימוש ברכיב בתוכנה שנקרא  .Ecospaceהתוכנה בנויה
משכבות מידע המכילות נתונים כמו :עומק ,אזורים מוגנים ,נמלי דיג ,ייצור ראשוני ,רוח ,זרמים ,בתי גידול
ועוד .עד כה היה צ ורך להזין את הנתונים הנדרשים לשכבות אלו באופן ידני ,דבר שגרם לחוסר דיוקים ואי
התאמה בין מקורות המידע .לאחרונה בעקבות בקשות והגדרות של הפרויקט חל שינוי ופותח רכיב
המסוגל לקלוט מידע משכבות גיאוגרפיות כך שהוא יכול לקבל נתונים כמו שכבות עומקי האגם המצויות
בפורמטים גיאוגרפים כמו קבצי  .Shpחשיבות הדבר היא ביכולת להגדיר בצורה מדויקת את בתי הגידול
ואזורי התפוצה כנגזרת של מימד העומק ,בכך ניתן לבטא את השפעתו של הליטורל על אזורי ההטלה
והקינון ולבחון את השפעתו המשתנה של מפלס האגם על המערכת האקולוגית .פריצת דרך זו מאפשרת
הגעה לתוצרים טובים יותר בכל הקשור לגיבוש המלצות תפעוליות באגם כמו איזה אזורים כדאי לסגור
לדיג ומתי.
על מנת לעבוד באופן גיאוגרפי במודל יש להגדיר תחילה את מידת הרזולוציה בה המודל עובד .ככל שמידת
הרזולוציה גבוהה יותר (יותר תאים שמרכיבים את מבנה המודל) כך גם לכאורה הדיוק של הנתונים גבוהה
יותר אולם יש קושי בניהול בסיס נתונים עבור מספר רב של תאים .בנוסף ,ישנם תהליכים אקולוגיים אשר
תלויי צפיפות הפרטים במים (מספר הפרטים ליחידת שטח או יחידת נפח) .זאת אחת הסיבות שמתקבלות
תוצאות שונות עבור מודלים ברזולוציות שונות .במהלך השנה קלטנו למודל מספר שכבות רקע של האגם
ברזולוציות שונות ,קרי מספר שונה של תאים המרכיבים את אגם הכנרת ,עם טווח ערכי אורך/רוחב:
 80/56 ,28/40 ,60/42ו  .70/100כחלק מתהליך בחינת המודל ובחירת התשתית המיטבית לבחינת תרחישים,
בוצעה הרצה של המודל בין השנים  1996עד  2012ללא כל שינוי בפרמטרים וללא בחינה של שינוי כל
שהוא באגם .מטרתה של הרצה זו הייתה לאמוד את ההבדלים בתוצאות המודל בתלות ברזולוציה
המרחבית של המודל .מתוך תוצאות המודל נבחנו השינויים היחסיים בביומסה של מיני דגים מרכזיים
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כמדד להשפעת הרזולוציה .ניתוח התוצאות בוצע לאורך  16שנים במרווחי זמן חודשיים .איור  108מראה
את מידת השינוי היחסי שחל בביומסה לאורך זמן הרצת המודל .בחינה מדוקדקת של מפת הצבעים
המתקבלת מהמודל ברזולוציות השונות מראה כי השינוי המשמעותי שמתקבל הוא בביומסה של אמנון
הגליל בעוד ששאר המינים פחות רגישים לשינוי הרזולוציה.

איור  :108השינוי היחסי בביומסה של הקבוצות במודל בין השנים  1996עד  .2012ככל שהצבע כהה יותר כך מידת
השינוי גדולה יותר .השוואה בין  4המודלים ברזולוציות שונות מאפשרת בדיקה של מידת השפעת הרזולוציה על
חישובי המודל.
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המודל עם הרזולוציה הגבוהה ביותר ( )100/70הוא גם הפחות רגיש לשינויים (איור  .)109המודל עם
הרזולוציה של  80/56תאים הוא יותר רגיש מהמודל של  100/70אולם מידת השינוי היחסי של הביומסה
שלו נע בתנודות משתנות סביב ציר האפס ,בכך יש לו יתרון יחסי על פני המודלים עם הרזולוציות
הנמוכות יחסית אשר טווח התנודות שלהם נמצא מעל האפס באופן שגובר עם הזמן.
במקרה של הלבנון ,המודל עם הרזולוציה הגבוהה ביותר היה היציב ביותר בחישובי שינוי הביומסה בעוד
שככל שהרזולוציה של המודל יורדת כך גם קיימת עליה לינארית במידת השינוי (איור  .)110מתוצאות
הבדיקה עולה כי יש יתרון יחסי לעבודה במודל עם הרזלוציה הגבוהה ביותר שנבדקה ,זאת על פני שימוש
במודלים בעלי רזולוציה נמוכה.
ניתוח ואופטימיזציה כלכלית
במסגרת שנת המחקר השנייה עודכן בסיס הנתונים להרצת המודל האקולוגי – כלכלי ותוקנו האומדנים
ביחס לפרמטרים כ לכליים (עלויות הדיג קבועות ומשתנות) ומשתני החלטה (הקיף דיג שנתי) ,מה שהשפיע
על תוצאות המודל הכלכלי ובהתאמה ,המודל האקולוגי .עדכון הנתונים ורגישות התוצאות לפרמטרים
חיזק את הצורך בהצגת ניתוח רגישות רחב יותר ביחס להשפעות הצולבות שקיימות בין המערכת
האקולוגית והמערכת הכלכלית .מבחני הרגישות בוצעו תחת שני משטרי ניהול שונים במהותם :הראשון,
הוא משטר שמאפשר גישה חופשית למערכת האקולוגית ,והשני משטר שבו מגבילים את מספר השחקנים
(הדייגים) במערכת.
רווחי הדייגים תלויים כמובן בהכנסות מדיג ובהוצאות של דיג ,אך גם באיכות ובריאות המערכת
האקולוגית ,ובפרט בכושר הנשיאה של המערכת .בהינתן שוק חופשי לדגים המכתיב את מחיר הביקוש,
הרווחים קטנים ככל שההוצאות השוליות לדיג גדלות .חשוב לשים לב שכל עוד העלויות השוליות נמוכות
מכ  ₪ 600ליום דיג ,הרווח מדיג במערכת חופשית גבוהה מדיג במערכת מווסתת ,שבה מגבילים את היקף
שעות הדיג השנתיות לרמה האופטימאלית .רווחי הדיגים תחת מערכת מווסתת גבוהים יותר מהמערכת
החופשית עבור עלויות שוליות גבוהות מ .₪ 600
תוצאות ניתוחי הרגישות שביצענו על הניתוחים לעיל מצביעים על קשר סימולטאני חשוב בין התנהגות
הדייגים וההשל כות שיש להתנהגות זו על המערכת האקולוגית וכן להשפעה של שינוי בפרמטרים כלכליים,
ובכללים מספר השחקנים במערכת ,אופי הגישה למערכת ,והעלויות לדיג על המערכת האקולוגית.

איור  :109השפעת הרזולוציה על ביומסת אמנון הגליל .כל קו מייצג את השינוי בביומסה של אמנון הגליל ביחס
לשנת ההתחלה עבור רזולוציה מסוימת .הציר האופקי מייצג זמן ההרצה בחודשים.
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איור  :110השפעת הרזולוציה על ביומסת הלבנון .הציר האופקי מייצג את צעדי הזמן שהמודל מחשב (כל חודש
במשך  16שנים) .הציר האנכי מציג את השינוי היחסי בביומסה של הלבנון במשך שנות הרצת המודל .הקווים מציגים
את הרזולוציות השונות של המודל.

סיכום
מודל  EwEבו מבוצע שימוש במחקר זה מאפשר ניתוח והבנה של המערכת האקולוגית בכנרת תוך מתן
דגש על השפעת הדיג על המערכת .על מנת לבצע שימוש ראוי במודל בוצע תהליך של שיפור תשתיות
המודל במספר מישורים:
 התאמה טובה יותר ברזולוציה הנדרשת למידול תהליכים בעלי אופי עונתי .על מנת לאפיין במודל
תהליכים אשר מתרחשים על בסיס חודשי או עונתי שולבה במודל היכולת לכלול שינויים חודשיים
במשתנים השונים.
 שיפור התשתית עבור המודל המרחבי– בעזרת שיפור זה ניתן יהיה לבטא את המבנה הנכון של הכנרת
ולבחון שאלות הקשורות במימד הגיאוגרפי כמו :משמעות סגירת אזור הבטיחה לדיג ועוד .בנוסף,
חלה התקדמות בהכללת הרכיבים הנדרשים במודל לצורך ביצוע סימולציות מרחביות ובחינת תרחישי
ממשק בעלי אופי מרחבי.
 ניתוח ואופטימציה כלכלי -ניתוח ראשוני על בסיס שילוב של כלים כלכליים ונתונים מהמודל מצביעים
על קבלת מידע חדש אשר יכול לסייע בהגדרת צעדי ממשק יעילים לשימור אוכלוסיית הדגים תוך
אספקת דגים לדיג המסחרי .יש צורך בהמשך הניתוח והעמקתו תוך שילוב עם מודל הדיג.

 4.13חישה מרחוק של פיגמנטים במים פוריים :אגמים ,מאגרים ומימי חופים
יוסף יעקבי ,בשיתוף עם אנטולי גיטלסון ( )norciir-fkUaroevnfo y is evinUואלכסנדר גילרסון ()eCNN
במימון הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראלBSF ,

ריכוז כלורופיל א' ( )chlorophyll aמשמש כערך מקורב להערכת צפיפותו של הפיטופלנקטון מזה כשמונה
עשורים וניתן למדידה במיצויים של הפיגמנט וכן ללא כל טיפול ,בשל התכונות האופטיות הייחודיות של
תרכובת זו .מדידת ריכוזו של הכלורופיל באמצעות חיישנים המבוססים על החזר האור מהמים נהוגה כבר
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מספר עשורים ,בעיקר במי אוקיינוסים ,לצורך מיפוי מקומי וגלובלי של תפוצת הפיטופלנקטון.
האלגוריתמים שפותחו בעבור הים העמוק לא תמיד מתאימים למים יחסית רדודים ופוריים של מי חופים
ואגמים ועסקנו בסוגיה זו ,של התאמת אלגוריתמים להערכת כלורופיל במים פוריים בדו"חות הקודמים.
כלו רופיל א' הוא פיגמנט המצוי בכל היצורים בהם מתקיימת פוטוסינתזה שמלווה בשחרור חמצן (צמחים,
אצות וכחוליות) אבל מלבדו יש עוד שורה ארוכה של פיגמנטים ומכיוון שתפוצתם של אלה מוגבלת
לקבוצה סיסטמתית אחת (או למספר קטן של קבוצות) ,פיגמנטים ספציפיים יכולים לשמש כנותבים של
קבוצות מוגדרות .לכחוליות ( )cyanobacteriaפיגמנטים ייחודיים מקבוצת הפיקובילינים .התרכזנו בעבודה
זו באחד הפיגמנטים הללו -הפיקוציאנין ( )phycocyanin = PCשצבעו כחול וביחד עם הכלורופיל הוא
מקנה את צבע הציאן ,האופייני לכחוליות .חותמו של הפיקוציאנין ניכר היטב בספקטרום החזר האור של
מים בהם כחוליות הן מרכיב חשוב של הפיטופלנקטון ובודאי כאשר כחוליות הן המרכיב השולט (איור
.)111
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איור  : 111ספקטרום החזר האור מפני המים כאשר כחוליות מהוות את חלק הארי של הפיטופלנקטון .השקעים
מציינים את שיאי הבליעה של הפיגמנטים השופעים ביותר בפיטופלנקטון - Chl a .שיאי הבליעה של כלורופיל א';
 – PEשיא הבליעה של פיקוציאנין.

אלגוריתמים לכימות הפיקוציאנין מבוססים על מדידת עוצמת החזר האור במיקום המציין את שיא
הבליעה של הפיגמנט ,בטווח של  620-625ננומטר ,פותחו עד כה במקווי מים פוריים ,במצב של "פריחת"
כחוליות ,עם ריכוז כחוליות גבוה וריכוזי הפיקוציאנין של מאות מג'/מ .3כאשר ריכוזי הפיקוציאנין נמוכים
יותר ,כאופייני למרבית האגמים המשוכבים ולמי חופים ,האלגוריתמים שפותחו במים ההיפר-טרופיים
אינם תקפים ,בראש וראשונה מכיוון שבמצבים אלה יש עפ"ר נוכחות של אצות אאוקריוטיות שמלבד
כלורופיל א' נושאות גם כלורופילים נלווים ,בחלקן כלורופיל ב' ( )chlorophyll bובחלקן כלורופיל ס'
( . ) chlorophyll cיש חפיפה בין שיא הבליעה של הפיקוציאנין ושל הכלורופילים ,אם כי שיאי הבליעה של
הכלורופילים בטווח האדום של הספקטרום באורכי גל ארוכים מזה של הפיקוציאנין .על-כן צריך להפחית
את בליעת הכלורופילים מכלל הבליעה כדי לאפיין את הבליעה של הפיקוציאנין לכשעצמו .בעבודה זו
התמקדנו בחישוב מקדם הבליעה הספציפי של ( )specific absorption coefficientשל פיקוציאנין באורך
גל של  625ננומטר .העבודה שלנו בוססה על מדידות שנעשו בכנרת ובאגמים בברלין ,בהם ריכוזי
הפיקוציאנין היו בטווח  126 – 0.5מג'/מ 3ובמצב של פרופורציות שונות של שלשת הכלורופילים .הפחתת
הפעילות האופטית של הכלורופילים התבססה על סדרת משוואות כדלקמן:
a Chl a(625) = aph(675) × 0.201

)(Eq. 1

aChl b(625) = [aph (625) – aChl-a (625)] × [Chl b/Chl a]× 0.57

)(Eq. 2

aChl c(625) = [aph (625) – aChl a (625)] × [Chl c/Chl a]× 1.36

)(Eq. 3
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])aPC(625) = a ph (625) – [a Chl a(625) + aChl b(625) + aChl c(625

)(Eq. 4

כאשר,
) aph(675היא בליעת האור של הפיטופלנקטון באורך גל  675ננומטר,
) aph(625היא בליעת האור של הפיטופלנקטון באורך גל  625ננומטר,
) aChl a(625היא בליעת האור של כלורופיל א' באורך גל  625ננומטר,
) aChl b(625היא בליעת האור של כלורופיל ב' באורך גל  625ננומטר,
) aChl c(625היא בליעת האור של כלורופיל ס' באורך גל  625ננומטר,
) aPC(625היא בליעת האור של פיקוציאנין באורך גל  625ננומטר.
מדדנו את ריכוזי הפיגמנטים ואת בליעת האור של הפיטופלנקטון .יצאנו מתוך נקודת הנחה שהבליעה
באורך גל של  675ננומטר נובעת רק מפעילותו האופטית של כלורופיל א' וחישבנו את בליעת כלורופיל א'
באורך גל  625ננומטר ,על סמך יחסי הבליעה תלויי-אורך גל בפיגמנט טהור .אותו מקור מידע שימש
לחישוב הבליעה היחסית הודות לפעילותם האופטית של הכלורופילים הנלווים ואילו פעילות הכלורופילים
הנלווים הכללית חושבה על-סמך יחסם הכמותי לכלורופיל א' בכל דוגמא .לבסוף התקבל המשתנה
המתבקש – הבליעה הספציפית של פיקוציאנין באורך גל של  625ננומטר  , a*PC(625) -ע"י חלוקת תוצאת
משוואה  4בריכוז הפיקוציאנין .בעבודתנו ) a*PC(625נע בכנרת בגבולות שמ 0.002-ועד  0.027מג'/מ 2ועמד
ביחס (לא לינארי) הפוך לריכוז הפיקוציאנין (איור .)112

איור  :112היחס בין ריכוז הפיקוציאנין ומקדם הבליעה הספציפי של פיקוציאנין ) a*PC(625בכנרת ובאגמי ברלין.
למעלה – כל המדידות ,למטה – דוגמאות בהן ריכוז הפיקוציאנין לא עלה על  10מג'/מ .3קו הרגרסיה מתייחס
לתוצאות אגמי ברלין בלבד.

Berlin lakes

Lake Kinneret

0.06
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חשוב לציין ש a*PC(625) -התייצב על
ערך סביב  0.007מג'/מ 2כאשר ריכוז
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 .5מחקרי אגן ההיקוות של הכנרת וגופי מים אחרים
5.1

ההידרולוגיה של שמורת החולה – מדידות משלימות

אלון רימר ,עמי נשרי
במימון רשות הטבע והגנים (רט"ג)

מדידות משלימות להבנת המערכת האקולוגית
מדידות השלמה להבנת המערכת האקולוגית הן חלק מהעבודה שעסקה בהידרולוגיה ומאזני מים ומומסים
בשמורה .המדידות כללו :א .אפיון כימי של כניסת מים לשמורה ,ב .בחינת המשטר הגיאוכימי וניתוח אזורי
של צריכת חומרי ההזנה בשמורה ,ג .בדיקת המקור העיקרי לזרחן (אבק או ספיקות מים נכנסות) ,ד.
מדידות כימיות -איזוטופיות להשלמת הבנת המאזן ההידרולוגי .לצורך התמצאות במרחב השמורה נעשתה
הפרדה לאזורים הבאים (טבלה  16ואיור " :)113אגם" ו"מחוץ לאגם" ,הכולל את שטחי ה"סדוק" וה100"-
דונם" .השטח הנקרא " 50דונם" וחלק משטח "המאגר" (ראו מפה באיור  )113אינם כלולים במאזן .להלן
סיכום חלק קטן ממדידות אלה.
טבלה  :16גודל השטחים השונים המופיעים באיור  ( 113בדונם).

שם
דונם

הזנה עינן
24.4

" 100דונם"
98.2

"סדוק"
355.4

"מאגר"
78

מחוץ לאגם
556

אגם
1654.4

יחסי שטחים
0.336

איור  : 113גופי המים של שמורת החולה .כל השטח ,למעט ה"מאגר" וה" 50דונם" ,נכלל במודל המאזן הכללי שלהלן.
השמורה ניזונה משתי כניסות מדודות– "תעלה מערבית" ו”עינן" ( , )4ומכניסה לא מדודה "בריכות" .מים יכולים
לעזוב את האגם בשלושה נתיבים ראשיים :זרימה החוצה אל ה"סדוק" ( ,)N1וממנו ל 100" -דונם" ( ,)3זרימה החוצה
ישירות אל ה 100 "-דונם" ( ,)N2ומשם לתעלת הירדן דרך יציאה "שמורה  ;)11( "11כמו כן "האגם" מתנקז בזרימה
ישירה לתעלת הירדן דרך יציאה "שמורה .)6( "6
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אפיון כימי של כניסת מים לשמורה
האפיון הכימי של כניסות המים לשמורה נעשה על פי תחנות עינן 1 ,ו( 4-איור  .)113הנחתנו היא שלשמורה
נכנסים מי תחנה  4ואילו תחנה  1משקפת את המים שנקווים מעינן וממי התעלה המערבית המוזרמים
ישירות .ניתן היה לצפות לכמעט זהות כימית בין מי תחנה  1לבין תחנה מספר  4שהרי המפריד ביניהם הוא
זרימה בתעלה שאורכה כ 1-ק"מ .אולם השוואה זו ביחס לפרמטרים של כלוריד (איור  ,)114ניטרט (איור
 )115וסולפט (ללא איור) ,מצביעה בבירור על כך שבתחנה  4ריכוזי מומסים אלה גבוהים באופן ניכר מאלה
שבתחנה ( 1וכמו כן בתחנת עינן) .ריכוזים גבוהים יחסית של מומסים אלה מאפיינים מים שנקווים
מקרקעות הכבול של עמק החולה .אנו סבורים שלאור תוצאות אלה קיימת זרימה תת קרקעית נוספת של
מים מכיוון החורש לכיוון תחנה  ,4מלבד המים שמוזרמים דרך תחנה .1
רכוז הכלוריד בתחנות הכניסה ,1 ,4

עינן ו.4-
6

90

עינן

80
Einan

תחנה 1
70

1

תחנה 4
4

60

3,

30

2

N-NO

40

Cl, mg/l

50

3

mg/L

4

5

20

1
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0

0

)Date(2013

איור  :114ריכוז הכלוריד בין ינואר  2013לבין פברואר איור  :115ריכוז החנקן הניטרטי בין ינואר  2013לבין
 2014בתחנות  4 ,1ובעינן .החץ מצביע על הפרש פברואר  2014בתחנות  4 ,1ובעינן.
הריכוזים הגדול (כ 30-מג"ל) בין תחנה  4לתחנה .1

שיקוע קלציט בשמורת החולה
השוואה בין ריכוזי הסידן והאלקליניות בתחנות  6 ,4ו( 11-איורים  116ו )117-מצביעה על כך שריכוזי הסידן
הטיפוסיים בכניסה לאגם (תחנה  )4הם כ 70 -מג"ל ,ואילו ביציאות (תחנות  6ו )11 -ריכוזי הסידן בחורף הם
כ 38 -מג"ל .בגלל האידוי שמהווה עשרות אחוזים מהכניסות ניתן היה לצפות בדומה לפרופילים של
הכלוריד לתמונה הופכית .התמונה לגבי האלקליניות (איור  )117דומה ,וניתן לייחס את ההפרש הטיפוסי
בין הכניסות ליציאות (חיצים כפולים באיורים  116ו )117 -לשיקוע קלציט .הערכה של השיקוע השנתי
בקרקעית השמורה מסתכמת בקרוב ל 1,000-טון קלציט לשנה (לפי כניסות מים של  10מלמ"ק לשנה).
בהנחה ששיקוע הקלציט הומוגני ברחבי השמורה הסדימנטציה של קלציט היא בסדר גודל של 0.65
קילוגרם למ"ר לשנה ( 65מיליגרם לסמ"ר) .הקלציט מרכיב עיקרי בקרקעית גוף המים הפתוח.
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סידן בתחנות 4,6,11
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איור  :116מדידות ריכוזי סידן בשנת  2013ותחילת איור  :117מדידות ריכוזי אלקליניות (ביחידות של מ"ג
 2014בתחנות  4 ,11ו .6-ההפרש בין הכניסה ליציאות  CaCO3/Lבשנת  2013ותחילת  2014בתחנות  4 ,11ו.6-
מסומן ע"י חץ דו-צדדי.
ההפרש בין הכניסה ליציאות מסומן ע"י חץ דו-צדדי.

התנהגות הזרחן בשמורה
שלושה סוגי זרחן נמדדו בתחנות השונות :זרחן מומס מגיב ( ,)SRPזרחן מומס כללי ( )TDPוזרחן כללי
( .) TPבדרך כלל מתייחסים לזרחן המומס המגיב ו/או הכללי כצורונים הזמינים ביולוגית של הזרחן הכללי
ואילו הזרחן החלקיקי מצוי בפאזה האורגנית או בפאזה אנאורגאנית .את הזרחן החלקיקי ( )PPמבטאים
ע"י הפחתה של  TDPמ –  .TPההשוואה בין תחנות  4ל( 6-איור  )118מצביעה על כך שמרבית הזרחן
המומס שנכנס לשמורה בתחנה  4מסולק .מאידך ההשוואה בין תחנות  4ל 11-איננה מצביעה על תהליך
דומה .תחנת ניטור מספר  11מהווה נקז לתערובת של מי אגם (כמו תחנה  )6יחד עם מי "סדוק" .מכאן
שכפי הנראה ב"סדוק" מתחוללת מינרליזציה של זרחנים אורגניים ותופעה זו מאפיינת סביבות סב-
אוקסיות .בחורף-אביב ריכוז הזרחן החלקיקי בתחנה ( 6איור  118למטה משמאל) גבוה באופן בולט מזה
שבתחנות  4ו( 11-כ 0.2 -מיליגרם לליטר בהשוואה ל 0.1 -מג"ל ,בהתאמה) .ההסבר הסביר ביותר לתופעה זו
היא ייצוא זרחן אורגני חלקיקי שמופיע כאצות או שאריות חומר אורגני אחר.
התנהגות החנקן בשמורה
השוואה בין ריכוזי החנקן הכללי בכניסה לשמורה (תחנה  )4לבין היציאות (תחנות  6ו )11-באיור 119
מצביעה על פחיתה של כ 50%-בריכוזי החנקן הכללי כתוצאה מהכניסה לשמורה .סילוק החנקן עשוי
להתבצע או באמצעות קבורת חנקן אורגני בקרקעית ו/או באמצעות דה-ניטריפיקציה שבה הופך החנקן
לגזי ( )N2ומתנדף מהמערכת .קיום ריכוזים יחסית גבוהים של זרחן מומס בתחנה  3הצביע על האפשרות
שב"סדוק" סביבות סב-או קסיות ומכאן יתכן שסילוק החנקן בחלק זה של המאגר נבע מדניטריפיקציה תחת
תנאים סב-אוקסיים.
הצורון הזמין של החנקן ,הניטרט ,שנכנס לשמורה בריכוזים גבוהים יחסית ( 4-6מג"ל) ,נעלם כמעט לגמרי
בתוך המערכת (איור  7שמאל) .סילוק כזה אפשרי תודות לאסימילציה ע"י צמחיה מקומית ואצות ו/או
תהליך של דניטריפיקציה באזורים סב-אוקסיים .פרופיל החנקן הכללי (איור  ,119ימין) מצביע על כך שחלק
מהחנקן שעובר אסימילציה מיוצא מהמערכת כחנקן אורגני חלקיקי ואילו החלק הנותר (ההפרש בין כניסה
בתחנה  4ליציאה בתחנות  6ו 11-באיור זה) הוא אם כן חנקן אורגני שנקבר בקרקעית השמורה או ניטרט
שעבר דניטריפיקציה.
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זרחן מומס מגיב השוואה בין תחנות

זרחן כללי ה שוואה בין תחנות
0.35

0.12
0.1

מ"ג  Pלליטר

27/01/2014

27/11/2013

27/09/2013

27/01/2014

27/01/2013

0

0

27/11/2013

0.02

0.05

תאריךה שוואה בין תחנות
זרחן מומס כללי

27/09/2013

27/07/2013

0.1

27/07/2013

27/05/2013

0.15

27/05/2013

27/03/2013

0.04

0.2

זרחןתאריך
חלקיקי (מחושב)

0.12

0.250

11

0.1

0.200

4

11
6

0.06
0.04

מ"ג  Pלליטר

4

6

0.150

0.100

0.050

0.02

0.000

27/01/2014

27/11/2013

27/09/2013

27/07/2013

27/01/2013

27/01/2014

27/11/2013

27/09/2013

27/07/2013

27/05/2013

27/03/2013

27/01/2013

0
27/05/2013

מ"ג זרחן לליטר

0.08

27/03/2013

מ"ג  Pלליטר

6

0.06

6

27/03/2013

4

4

0.25

27/01/2013

11

0.08

11

0.3

תאריך

תאריך

איור  :118צורוני זרחן מדודים ( )TP,SRP,TDPומחושבים ( )PPבשמורת החולה במשך ינואר -2013פברואר 2014
בתחנות הכניסה ( )4והיציאה ( 6ו )11-מהשמורה.
חנקן כללי בכניסה וביציאות

ניטרט בכניסות ויציאות

6

7
6

6

6

3

27/01/2014

27/11/2013

27/01/2013

27/11/2013

27/01/2014

)Date(2013

27/09/2013

0

0
27/07/2013

1

1

27/05/2013

27/09/2013

2

27/03/2013

27/05/2013

תחנה 4
3

27/01/2013

27/03/2013

2

Total-N, mg/L

תחנה 4

4

תחנה 11

4

N-NO 3 , mg/L

תחנה 11

5

27/07/2013

5

)Date(2013

איור  :119ריכוזי ניטרט (משמאל) וחנקן כללי (מימין) בתחנות הכניסה ( )4והיציאות ( 6ו )11-מהשמורה בשנת .2013
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5.2

פיתוח מערכת תומכת החלטות לניהול סביבה ימית בים התיכון

גדעון גל ,איל אופיר ,חוויאר קוראלס

הים התיכון ,ערש התרבות המערבית ,הוא ים סגור בין יבשות המהווה  0.7%מההידרוספירה של כדור
הארץ .לים שני חיבורים לימים שכנים ,מיצר גיברלטר המחבר את הים התיכון לאוקיאנוס האטלנטי
ותעלת סואץ ,שנפתחה ב ( 1869ומאז הועמקה והורחבה מספר פעמים) המחברת את הים התיכון לים סוף
שהוא שלוחה של האוקיאנוס ההודי .הים התיכון מאכלס כ  17,000מינים ימיים ,המהווים כ  7%ממיני
האורגניזמים הימיים בעולם .מזרח הים התיכון הוא בעל יצרנות נמוכה יחסית למערב הים התיכון ובשל
כך הוא עני במיני דגים ילידים יחסית למערבו .אוכלוסיות הדגים ,וחופי מדינת ישראל לאורך ים התיכון,
נתונים ללחצים אנתרופוגניים הולכים וגדלים .חלק מהסיבות ללחצים מתגברים אלו הן חדירה של מינים
פולשים דרך תעלת סואץ ,שינויי אקלים המשפיעים על טמפרטורת המים ,דיג מסחרי וספורטיבי מעל
ליכולת הנשיאה של המערכת האקולוגית ,פיתוח חופי מואץ ,פיתוח תשתיות כמו מתקני התפלה ,נמלים
ועוד .בעשור האחרון לחצים אלו אף גברו לאחר מציאת מאגרי גז ניכרים למול חופי ישראל והצורך בביצוע
קידוחים ובניית תשתית הולכה .השילוב של הגורמים והתהליכים השונים הביא לקריסת הדיג המסחרי,
העלמות מיני דגים וחסרי חוליות ,ושינויים במערכות האקולוגיות השונות לאורך חופי הארץ .חלק
מהתופעות הנצפות במימי החופין אינן ייחודיות לישראל ונצפו גם במדינות ים תיכוניות נוספות.
על מנת לספק מענה ארוך טווח ובר קיימא למגוון הבעיות ,יש צורך בפתרונות מערכתיים הלוקחים
בחשבון את כלל המערכת האקולוגית תוך התחשבות בצרכים של בעלי העניין ושרותי המערכת המסופקים
ע"י אותה מערכת .ניתוח ומתן מענה מערכתי שכזה ניתן לעשות אך ורק בעזרת מסגרת של מודל מתאים
שמאפשר איגום של כלל הידע למערכת אחת שבה ניתן יהיה לבצע אינטגרציה של המידע ובחינת
השפעתם של צעדי ממשק על כלל המערכת האקולוגית .ואכן ,השימוש במודלים אקולוגיים כלל מערכתיים
הפך לאחד מכלי הממשק העיקריים המשמשים כיום מנהלי מערכות אקולוגיות ,אקווטיות וימיות ,ומקבלי
ההחלטות.
התוכנות  )Ecopath with Ecosim( EwEמאפשרות פיתוח מודל מאזני ,מודל דינאמי עם הזמן ומודל
מרחבי ומשמשות מזה כשלושים שנה בניתוח מערכות אקולוגיות בסביבות ימיות מגוונות .עד כה ובעיקר
בשנים האחרונות פותחו כ 40 -מודלים של מערכות אקולוגיות שונות בים התיכון (בעיקר במערב).
במסגרת המחקר הנוכחי אנו מפתחים סדרה של מודלים עבור מרחב המים הכלכליים של מדינת ישראל
תוך שימוש  .Ecopath with Ecosimהמודל המאזני והמודל הדינמי עומדים בבסיס המודל המרחבי כך
שיש צורך לפתח מודלים משלושת הסוגים.
במהלך השנה הראשונה למחקר בוצעו מספר שלבים:
קביעת המרכיבים האקולוגים במודל–היקף המינים הקיים במערכת האקולוגית במרחב המים הכלכליים
של ישראל הוא מאוד גבוה כך שלא ניתן לבצע בדיקה ומעקב אחר כל אחד מהם במודל ולכן יש צורך
בקביעת מבנה פונקציונלי בו כל רכיב מכיל קבוצה של המינים בעלי מכנה משותף .החלוקה שבוצעה היא
לא טריוויאלית והיא תוצר חשיבה של מרבית הגורמים העוסקים במחקר הים התיכון בישראל .בחלוקה
ניתן דגש על הפרדה בין מינים מקומיים לפולשים כך שזו תאפשר לנו בהמשך ניתוח והבנה של מגמות
הפלישה.
איסוף נתונים ממגוון רחב של מקורות עבור הקבוצות במודל – שלב זה הוא החלק המרכזי בבניית המודל.
איסוף הנתונים עבור הקבוצות השונות התבצע מכל מקור מידע אפשרי שהיה ידוע לנו בארץ ובעולם.
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הנתונים נאספו עבור הפרמטרים המשמשים לבניית המודל (ביומסה ,תזונה ,יצרנות ביחס לביומסה ,צריכה
ביחס לביומסה ,שלל ועוד).
בניית המודל המאזני – נבנו שני מודלים מאזניים ,הראשון הוא לתקופת הזמן שבין השנים 2008-2012
המייצג את המצב הנוכחי של המערכת האקולוגית והשני הוא מודל מאזני לשנים  1990עד  1994שמייצג
את מצב המערכת האקולוגית בתקופה שלפני הפעלת הלחצים האנטרופוגנים .השוואה שבין המודלים
המאזניים מאפשרת בחינה של השינויים המרכזים שחלו במערכת תוך שימוש במספר אינדיקטורים
לבחינה של המערכת.

איור  :120מארג המזון במרחב המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל .האיור הוא תוצר של המודל המאזני
הממדרג את מארג המזון על פי הרמה הטרופית (הציר האנכי) .כל אחד מהקבוצות במודל (שמייצגות מספר מינים)
נצבעה בצבע הקשור לתפקידה במארג המזון .למשל :ירוק בהיר מציג את הקבוצות שתורמות לייצור הראשוני.

במהלך שנת  2015נבצע את המשימות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

השוואה בין המודלים המאזניים על מנת ללמוד על השינויים שחלו במערכת האקולוגית והשטפים
במערכת.
בניית מודל דינאמי בזמן המבוסס על המודלים המאזניים ובחינתו.
בניית מודל מרחבי המתבסס על המודל הדינאמי בזמן.
הכללת רכיבים כלכליים במערכת התהליכים המשפיעים על אופן ניהול המערכת האקולוגית.
בחינה ראשונית של שאלות ניהול וממשק שונות של המערכת האקולוגית על בסיס סוגיות
שהועלו ע"י בעלי עניין.
קיום יום עיון לבעלי עניין לצורך הצגת התוצרים וכן סדנה לאנשים שירצו ללמוד להשתמש
במודלים.
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5.3

איפיון שכבת המיקרו בגופי מים גדולים (אביב-חורף  )2014חופי אגם הכנרת

פלג אסטרחן ,עידית לייבוביץ
במימון אגודת הידידים

השנה בוצע דיגום חודשי כ  500מ' מזרחית לאתר המעבדה לחקר הכנרת בחוף טבחה ( 32.861877N,
 .)35.543965Eנצפתה עליה מודגשת בריכוזי סוכרים מונומרים ופולימרים סוכריים נצפתה בחודשי
האביב בשכבת המיקרו בהשוואה לעומק  1מ' (איור  .)121חודשים אלו מאופיינים בפריחות האביב של
פיטופלנקטון .קיימות מספר עדויות בספרות המקצועית המצביעות על ייצור מוגבר של פולימרים בשיאי
פריחת מיקרואצות שונות (פיטופלנקטון) .פירוק הפולימרים הללו על ידי חיידקים יכול להביא לעליה
בריכוז המונומרים הסוכריים וצריכה מקומית גבוהה.
מקור נוסף לפולימרים סוכריים הינו כניסות מאגן ההיקוות ,בעיקר דרך הירדן הצפוני ,כפי שנצפה בסמוך
לכניסת מי הנחל בחודשי החורף (נובמבר  2014וינואר  .)2015תצפיות אלו נערכו לאחר כניסה מאסיבית של
מי גשמים בחודשים נובמבר וינואר .זרימה חזקה הנוצרת בעקבות אירועי גשם אלו מאופיינת במסלול של
סחופת או שובל כתם חום המגיע משפך הירדן ומתעקל בכנרת מערבה ודרומה .שובל נראה לעין זה נדגם
והכיל ריכוזים גבוהים של פולימרים סוכריים .באיור  122ניתן לראות דוגמה לדיגום שבוצע ב  4תחנות
המרוחקות  200מ' לערך האחת מהשנייה ,החל מכניסת הירדן לאגם ודרומה .יש צורך בהמשך תצפיות בכדי
להסיק מסקנה מקומית כזו או אחרת ולכן דיגומים אלו יחזרו גם במהלך .2015
ריכ ז פ לי רים ס כריים

ל ה עב ה  -אביב ע

רף 2014
4
2

ריכ ז אק י לנט
גל ק ז ( ג\ליטר)

0

ת נ ת ע קי יג ם

איור  :121ריכוזי הפולימרים הסוכריים (כפי שכוילו למ"ג גלוקוז לליטר) בשכבות המיקרו ( ,µמצוינות בכחול) ובעומק
של  1מ' ( ,subבאדום) .נתונים מדיגום לאורך זמן בנקודת דיגום קבועה מול המעבדה לחקר הכנרת ,החל מאביב ועד
חורף .2014
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ריכ ז פ לי רים ס כריים לא רך תך

פך היר ן ,נ ב בר 2014
4
3
2
1

ריכ ז אק י לנט
גל ק ז ( ג\ליטר)

0
µ4

µ3

µ2

sub1 sub2 sub3 sub4
µ1
ת נ ת ע קי יג ם

איור  :122ריכוזי הפולימרים הסוכריים (כפי שכוילו למ"ג גלוקוז לליטר) בשכבות המיקרו שנדגמו ( )µמצוינות בכחול
ובעומק של  1מ' ( )subבאדום .הנתונים מהפלגה שבוצעה עם תחילת עונת הגשמים בנוב'  2014בה נדגמו מים כל
 200מ' לערך מכניסת הירדן הצפוני לכנרת בתחנה .J

ניתן להניח כי לחלק מהפולימרים יכולת ציפה ולכן הם נשארים בשכבת המיקרו באביב ואילו בזמן כניסת
הירדן לכנרת בחורף ,שכבת המיקרו מעורבבת עם שכבות עמוקות יותר (סכ"ה כ 90 -ס"מ עומק לערך
בכניסה) .ריכוזי החלבונים (ריכוזים של  )0-89 µg/mlוהסוכרים (בסד"ג זהים לאלו של הפולימרים
הסוכריים) עוקבים אחר אותה מגמה של הפולימרים הסוכריים .נראה שהשינויים הסביבתיים במרחב
האגם הם בעלי השפעה גדולה יותר בשכבת המיקרו בהשוואה לשכבת המים בעומק  1מ'.
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 .6נספחים
6.1

סטודנטים לתארים מתקדמים בהנחיית חוקרי המעבדה לחקר הכנרת – 2014

מס'
.1
.2

שם
אופיר א'
בר-אור א'

תואר
דוקטור
מוסמך

אונ'
חיפה
בן-גוריון

.3

גלבוע י'

.4

הגלעדי ע'

פוסט-
דוקטורט
מוסמך

טכניון
עברית

.5
.6

זילברמן ת'
זמריקה מ'

דוקטור
דוקטור

מ' גיאולוגי
Gdansk

.7

כרמל נ'

.8

לוינרט פ'

פוסט-
דוקטורט
דוקטור

פקולטה
לחקלאות
IGB

.9

לופו ע'

.10
.11
.12

לשם ת'
מכר ש'
סווטלנה ר'

.13

סלע ד'

.14
.15

סלע מ'
סנטוסו א'

פוסט-
דוקטורט
דוקטור
מוסמך
פוסט-
דוקטורט
פוסט-
דוקטורט
דוקטורט
דוקטור

חיפה

.16

פרינדטה ק'

דוקטור

.17

קפלן לוי ר'

.18
.19

רובינשטיין ג'
שווייצר א'

פוסט-
דוקטורט
מוסמך
דוקטורט

נושא
מודל דיג בכנרת
מעקב אחר חמצון מתאן אנארובי
בסדימנט
השפעת פעילויות אנתרופוגניות על
איכות מי הכנרת
תגובת מיני זואופלנקטון להשפעות
כימיות על דגים
חקר מחזור החנקן בכלים איזוטופיים
סיווג קרקעות אגמים באמצעות
הידרואקוסטיקה
יישום טכנולוגיות FLowCAM
אפקט של רדיקליים חופשיים על
פיטופלנקטון
בקרת כחוליות

חיפה
חיפה

זיהוי וכימות ציאנובקטריה
רעיית אצות על ידי זואופלנקטון
מדדים ספקטרלים של ציאנובקטריה
רעילה
ציאנובקטריה

בן-גוריון
Univ of
Waikato
IGB

מתאנוטרופיה
השפעת פליטת גזי חממה על אגם
Rotorua
השפעה של גלים פנימיים על סוגסטיה
מיקרוביאלית של הפן הביני
בקרה מולקולארית של התפתחות
אקינטים בכחוליות
פיתוח שיטות סימון לדגיגי אמנון גליל
דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים
המלוות פריחה של מיקרוציסטיס

מלגת
אשכול
חיפה
חיפה
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מנחה בחיא"ל
ג' גל
ו' אקרט
ג' גל
ג' גל
ע' נשרי
א' אוסטרובסקי
ג' גל
ו' אקרט
א' סוקניק
א' סוקניק
ג' גל
א' סוקניק
א' סוקניק
ו' אקרט
א' אוסטרובסקי
ו' אקרט
א' סוקניק
א' אוסטרובסקי
א' סוקניק

6.2

מחקרי המעבדה

 .Iמחקרים שהסתיימו במהלך 2014
גורם מממן
משרד האנרגיה והמים:
רשות המים
משרד האנרגיה והמים
משרד המדעBMBF /
משרד החקלאות
אגודת הידידים
BSF
 .IIמחקרים שהתחילו/נמשכים ב2014-
גורם מממן
משרד האנרגיה והמים:
רשות המים
משרד האנרגיה והמים
מקורות
משרד המדע והטכנולוגיה
( שת"פ ישראל-איטליה)
אקדמיה
פנימי
משרד החקלאות

יד הנדיב
רשות הטבע והגנים
מיג"ל
קק"ל
אוניברסיטה עברית
אחרות

שם המחקר/שמות החוקרים
 שטפי זרחן (ע' נשרי)
 שיפור איכות מים (ג' גל)
 האצה הירוקית מוגושיה ופריחת פרידיניום (א' הדס)
 פיתוח יכולות  DNAבאר-קוד בכנרת (ת' זהרי)
 קריסה של אוכלוסיות פיטופלנקטון (א' סוקניק)
 ממשק דיג בכנרת (ת' זהרי)
 ביופילם (פ' אסטרחן)
 חישה-מרחוק של פיטופלנקטון (י' יעקבי)

שם המחקר /שמות החוקרים
 ניטור כימי וביולוגי בכנרת (ת' זהרי וחוקרי המעבדה)
 חנקן אורגני מומס בכנרת (פ' אסטרחן)
 תהליכים ביו-גיאוכימיים של סלניום (ירון בארי-שלוין)
 מדדים ספקטרלים-אצות (א' סוקניק)
 אפיון שכבות המיקרו בגופי מים גדולים (פ' אסטרחן)
 בדיקת רעלני כחוליות (א' סוקניק)
 מיקרוביום של מים מתוקים (א' סוקניק)
 מדדים ספקטרלים-רעלנים (א' סוקניק)
 תרדמה ונביטה של ציאנובקטריה (א' סוקניק)
 אנליזות זרחן וסדימנטים (ע' נשרי)
 אנליזות פחמן אורגני (א' ורנר)
 מודל אקולוגי כלכלי (ג' גל)
 שרידות דגים (ת' זהרי)
 ניטור חומרי הדברה בדגים (פ' אסטרחן)
 מודל ים תיכון (ג' גל)
 ניטור אצות בשמורת החולה (א' אלסטר)
 ניטור אצות באגמון (א' אלסטר)
 גן הפלנקטון (ת' זהרי)
 קורס לימנולוגיה (ת' זהרי וחוקרי המעבדה)
 אנליזת איכות מי בריכות (א' הדס)
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דו"חות המעבדה בשנת 2014
מס'
הדו"ח

המחבר/ת

נושא המחקר

T1

אקרט ו' ואחרים

T2

הדס א' ואחרים

T3

זהרי ת' ואחרים

 Characterization of methane cycline and redoxסופי
coupling in Lake Kinneret using carbon isotopes.
שימוש בקרומי קרקע ביולוגיים כאמצעי לייצוב פני שטח סופי
וכסוי אתרי פסולת.
שנתי
ממשק דגים בכנרת :משונות גנטית ועד קורמורנים.

T4

זהרי ת' ואחרים

הקשר בין שרידות דגים לצמחייה חופית בליטורל

שנתי

T5
T6

נשרי ע'
אקרט ו' ואחרים

T7

אלסטר א'

T8

קפלן לוי ר'
ואחרים

ביניים
שטפי הזרחן והחנקן בכנרת
 Development and implementation of a novelסופי
delayed-fluorescence based in situ profiler for
primary productivity in aquatic systems.
ניטור הפיטופלנקטון באגם אגמון בשנה ההידרולוגית שנתי
.2012-2013
חצי
פיתוח יכולות DNAלמיני הפיטופלנקטון בכנרת
שנתי

T9

נשרי ע'

T10

סוקניק א'
ואחרים

T11

זהרי ת' ואחרים

תרומת מזינים לשכבה הפוטית של הכנרת באמצעות סופי
מחזור פנימי
 Dormancy and germination in cyanobacteria andשנתי
their impacts on peremmial blooms in lakes and
reservoirs
שנתי
ניטור ומחקרי כנרת דו"ח פעילות המעבדה לשנת 2013

T12

רימר א' ואחרים

T13

רימר א' ואחרים

קידוחים לחיפוש נפט בדרום רמת הגולן – חוות דעת שנתי
מקצועית,
סופי
ההידרולוגיה של שמורת החולה

T14
T15
T16

נשרי ע' ואחרים
נשרי ע' ואחרים
הדס א' ואחרים

T17

גל ג' ואחרים

ביניים
שטפי הזרחן והחנקן בכנרת
שנתי
ניטור מתכות כבדות
האם האצה הירוקית  Mougeotia sp.צפויה להחליף את ביניים
פריחות הפרידיניום בכנרת" המשמעות לממשק האגם
ולהספקת מים.
שיפור המערכת להערכת איכות המים האקולוגית בכנרת שנתי

T18

T20

T19

סוג
הדו"ח

אלסטר א'
ואחרים
אסטרחן פ'

ניטור הפיטופלנקטון בשמורת החולה

ביניים

אפיון שכבת המיקרו בגופי מים גדולים

חצי שנתי

סוקניק א'
ואחרים

מדדים ספקטרלים פלואורוסנטיים לזיהוי איכותי וכמותי חצי שנתי
של פריחות רעילות של אצות בסביבה הימית ובמוקרות
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הוגש ל-
רשות המים
מ .האנרגיה
והמים
המדען הראשי
מ .החקלאות
המדען הראשי
מ .החקלאות
רשות המים
משרד המדע
(BMBF)MOS
מרכז ידע גליל
משרד המדען
הראשי,
תשתיות
האנרגיה והמים
רשות המים
האקדמיה
הישראלית
למדעים
משרד האנרגיה
והמים
רשות המים
רשות הטבע
והגנים
רשות המים
רשות המים
רשות המים

רשות ההטבע
והגנים
משרד האנרגיה
והמים
משרד האנרגיה
והמים
משרד המדען
הראשי,

האנרגיה והמים

מים מתוקים
T21
T22

זהרי ת' ואחרים
קפלן לוי ר'
ואחרים

תכנית ניטור הכנרת
פיתוח יכולות  DNAברקוד למיני הפיטופלנקטון בכנרת

חצי שנתי
שנתי

T23

סוקניק א'
ואחרים

מדדים ספקטרלים לזיהוי איכותי וכמותי של רעלנים של
ציאנובקטריה במקורות מים.

שנתי

T24

נשרי ע' ואחרים

שטפי הזרחן והחנקן בכנרת

ביניים
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רשות המים
משרד המדען
הראשי,
האנרגיה
מ .המדע
הטכנולוגיה
והחלל
רשות המים

