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  ד"ר אסף רוזנטל  / פלישה ימית

  )2011ביולי  11(

  

 י חוף הרצליה היו עדים לפני כשנה להופעה שלא נראתה בים התיכון זה יותר ֵא ּבָ 

  .יתן אפורישנים. המופיע היה לוו 300 -מ

  

כל קיץ סובלים הטובלים בחופי הים התיכון מצריבותיה של החוטית הנודדת, 

ת סואץ. יש נודדים רבים אחרים שחצו את מדוזה שנדדה לים התיכון דרך תעל

  ה נחת לדייגים ולחוקרי הים.ּבָ ִס והשפעתם על הסביבה הימית אינה ְמ  ,התעלה

  

תשומת לבם של את נודד אחר בתכלית נצפה מול חופי הרצליה בשנה שעברה ועורר 

י חוף הרצליה היו עדים להופעה שלא נראתה בים התיכון ֵא ּבָ  .חוקרים בעולם כולו

רו רק ותנובני מינו ניצודו והוכחדו,  .שנים. המופיע היה לוויתן אפור 300 - ותר מזה י

נוס השקט, נציגים שבעקבות הגנה על היונקים הגדולים ינציגים בודדים באוקי

  יה בריאה.יהתרבו וכיום מהווים אוכלוס

  

מין שונה מזה שהיה -נוס השקט מהווה תתייתן האפור באוקייה שהלוונרֶא 

ת יכן מעריכים כי הלוויתן שנצפה בהרצליה היה בן לאוכלוסיבאטלנטי, ל

ל את הפשרת הקרח בחוג הקוטב הצפוני כדי לנדוד שניצֵ  ,נוס השקטיהאוקי

היה  ,אחרי שנצפה בהרצליה .נוס האטלנטי ולים התיכוןינוס השקט לאוקיימהאוקי

ט בודד (או כנראה אותו פרט). הסיכוי לפר(יתן אפור מול חופי ספרד יווח על לוויד

  אפסי.… בלי להתגלות  18 -ה קטנה) לשרוד מאז המאה היאוכלוסיל

  

נוס ההודי סביב ינוס השקט דרך האוקייכך גם הסיכוי לפרט בודד לנדוד מהאוקי

נוס האטלנטי יש ינוס השקט לצפון האוקיידרום אפריקה. כדי לנדוד מצפון האוקי

הפשרת קרח  –פשרות מעבר צורך בשני גורמים עיקריים, הראשון : יש צורך בא

סיבה לנדידה : זרמים, : נדרשת השני ;שתפתח את המעבר הימי ממערב למזרח

  .מהודמזון וכ
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מים: משנה לשנה שטחים גדולים יותר של קרח ימסתבר ששני הגורמים מתקי

נוס השקט ינמסים ופותחים את המעבר המקשר בין החלקים הצפוניים של האוקי

וכך נסחפים  ,וונם מזרחהיברים מתאפיינים בזרמים שכנוס האטלנטי. המעיוהאוקי

יצורים זעירים הם פלנקטון (זואו ופיטו) שמשמשים  –יצורים זעירים מזרחה 

נוסים. בעקבות היצורים הזעירים נודדים דגים יכבסיס בשרשרת המזון באוקי

  ב.האטלנטי או שנעלמו ממנו לפני זמן ר וקיינוסויונקים שעד היום לא היו בצפון הא

  

ל את הפשרת תן האפור שנראה בחופי הרצליה, שניצֵ יסיפורו של הלווי ,כנראה ,כך

של מקורות מזון חדשים, שכן בעקבות  עהקרח בחוג הקוטב ועקב אחרי שפע והיצ

הפשרת הקרח מתקיימת מה שחוקרים מתארים כ"פלישה ימית" שמסכנת את 

  נוס האטלנטי.יאוכלוסיות הדגים באוקי

  

כת י) ששיNeodenticula seminaeאצה ( ,כנראה ,אוהפלישה הלוץ של יחיל הח

לא התקיימה האצה  ,פי עדות ממאובנים-על .לקבוצה הגדולה של פיטופלנקטון

 ,אלף שנים. היום נמצאת האצה בקרבה לניו יורק 800נוס האטלנטי זה יבאוקי

ם והחוקרים מגדירים את פתיחת המעבר בקרח כ "פתיחת תיבת פנדורה", שכן מיני

רבים שעברו ממערב למזרח יפגעו במאזן הימי ובשיווי המשקל המתקיים 

  נוס האטלנטי.יבאוקי

  

חוקרים ממכוני מחקר רבים ונחקרות  דיי- לנוס מתועדות עיהתהפוכות בחיי האוקי

 Climate Change Impacts on Marine Ecosystems: Researchבמסגרת מיזם 

Resultsבזרם המינים ששים את הסכנה . חוקרים שמשתתפים במיזם מדגי"

מזרחה" ואומרים כי הנודדים החדשים יתחרו במינים מקומיים כמו סלמון, בקלה 

  ואחרים.

  

כלומר מהשקט  ,ווניתיכ-ווני הרוח והזרמים (מזרחה) הפלישה היא חדיבגלל כ

חות עצמו, האצה ש"אוהבת" קור לא ויתן ששוחה בכישלא כמו הלוו .לאטלנטי

אחרת אלא בעזרת הזרמים בחוג הארקטי. עדויות ממאובנים יכלה להגיע בדרך 
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נוס ינוס השקט לאוקיימראות כי הפעם האחרונה שהיה מעבר מינים בין האוקי

  ליון שנים.ייתה לפני כשני מיהאטלנטי ה

  

התרחשה פלישה רבתי ששינתה לחלוטין את המערכת האקולוגית  היאתקופה הב

מערב נמצא כי מינים רבים נעים ללישה פעל ההאטלנטי. נוסף  אוקיינוסבצפון ה

  צפונה (כאשר המים מתחממים).

  

אחד שמאחר  .שנים 20תוך פחות מ ב 80ל  60מס' מיני הדגים בים הצפוני עלה מ 

תן בהרצליה, ממשיכים החוקרים יהגורמים לפרסום הדוח היה הופעת הלווי

תיכון ה- שהים מאחרהתיכון ואומרים כי בגלל ההתחממות ו-יחסים ליםיומת

מינים יהיו בסכנה ושישה  75מהווה אגן סגור בו אין לחובבי הקור מרחב בריחה. 

פלישה הלספסיאנית" (דרך תעלת סואץ), הסכנה שמהווה "ה לעדו! כלומר נוסף חַ יּכָ י

דיג הפראי שפוגע באוכלוסיות דגים, מהווה ההתחממות סכנה ממשית ה לענוסף ו

  לחיים בים התיכון.

  

ה יגיע הזמן שבמקום שליטה בסביבה למען האוכלוסיכיר כי ִה האם יש צורך להז

  ?ה האנושית למען הסביבהיהאנושית, תהיה שליטה באוכלוסי

  יתנים האפוריםימקומם הטבעי של הלוו: 1תמונה 
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  יתן עד לחופי ישראלידרך הארוכה שעשה הלווה: 2תמונה 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פלישה ימית –משימות 
ומדוע הייתה  נצפתה מול חופי הרצליה בשנה שעברה?עה שפמהי ההו  .1

  מפתיעה? 

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  יתנים.ויציינו שני גורמים המאפשרים נדידת לו  .2

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

ומדוע היא מסכנת את אוכלוסיות הדגים  ,הסבירו את המושג "פלישה ימית"  .3

  נוס האטלנטי.יבאוקי

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

 


