פרחי הים -
סודות האלמוגים
כתב :אביב לוי -
המנהל המדעי של פארק המצפה
התת-ימי באילת
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באמצע חודש מרס פקדה את העיר אילת סופה קשה ,שגרמה להרסרב
מאוד של החופים בעיר .הנזק היה בולט לעין :חלקי ריהוט של בתי
עסק רבים נשברו והתפזרו לכל עבר ,זבל רב מילא את החול ,והתמונות
מהאזור הזכירו תיעוד של הוריקנים מחו"ל .תושבי העיר התגייסו
לעזרה (זה קרה ממש לפני שאסור היה לצאת מהבתים בגלל הקורונה),
והגיעו לחופים כדי לאסוף את הזבל הרב שהצטבר שם.
אבל את הנזק האמיתי והגדול ביותר אי אפשר לראות בתמונות כי הוא
קרה מתחת למים.
הרוחות העזות שנשבו והגלים החזקים שבאו בעקבותיהן פגעו קשות
בשונית האלמוגים ,שנמצאת בים .אלפי אלמוגים נעקרו ממקומם,
נשברו ,נפלו לקרקעית וכוסו בחול ים .שאר השונית נשטפה בחול
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ובפסולת שהייתה בים ,כמו שקיות ניילון ,חלקי פלסטיק וכלים חד-
פעמיים שונים (אומנם לאחרונה חוקק חוק האוסר על שימוש בכלים
כאלה בחופים ,אך לצערנו עדיין הים מלא בהם) ,חבלים וזבל רב
שאנשים זרקו לים במהלך השנה .הפסולת הזאת ממש נתפסת על
האלמוגים וחונקת אותם .כדי להבין למה כל כך חשוב למנוע את הרס
האלמוגים – שהרי הם נמצאים בתוך הים פנימה ,ומהחוף בדרך כלל אי
אפשר אפילו לראות אותם וליהנות מהמראה שלהם ,צריך להבין קודם
מה הם בעצם האלמוגים.
אלמוגים הם בעלי חיים ממחלקת חסרי חוליות ימיים ,שרובם חיים
במושבות של פוליפים .בקצה של כל פוליפ יש זרועות ציד ,ובמרכזן
פה .הפוליפים לוכדים את המזון שלהם בעזרת זרועות הציד .מה הם
אוכלים? יצורי ים זעירים שנקראים פלנקטון.

קיימים שני סוגים של אלמוגים :אלמוגי שש ואלמוגי שמונה .אלמוגי שש
הם אלמוגי אבן שבהם לכל פוליפ יש שש זרועות ציד או כפולה אחרת
של המספר שש ,והם מפרישים סידן שממנו נבנה שלד האלמוג .יש כל
מיני סוגים של אלמוגי שש ,ביניהם אלמוגי אבן מאסיביים שבונים את
שונית האלמוגים .הם גדלים כלפי מעלה וחיים בחלק העליון ,והבסיס,
שלא חשוף לאור ,מת ומהווה מצע להתיישבות אלמוגים.

 1צילוםArtium Levit :
 2צילוםArtium Levit :

אלמוגי השמונה הם אלמוגים רכים .לכל פוליפ שלהם יש שמונה זרועות
או כפולות של שמונה ,ולחלקן מחטי שלד גירניות לאורך כל הרקמה.
כל אלמוגי השש וחלק מאלמוגי השמונה מכילים ברקמת גופם
אצות חד-תאיות .האלמוג מגן על האצה מפני טורפים ,ואילו האצה
מספקת לאלמוג חלק ממרכיבי התזונה שלו וחמצן ,והיא גם לוקחת
חלק בתהליך השקעת הסידן ובניית השלד הסידני של האלמוג .האצות
חייבות אור ,ולכן נמצא את אלמוגי האבן רק בעומקים שאליהם קרינת
השמש מגיעה.
האלמוגים (אלמוגי אבן) הם אבני הבניין של השונית ,והאצות הגירניות,
שמסוגלות לבנות שלד עשוי גיר ,משמשות מעין דבק המלכד ומאחד
את אבני הבניין ליצירת המבנה כולו של השונית.
טבע הדברים | 31

1

לאלמוגים אין צבע מושרש משל עצמם .הם מקבלים את הצבעים
הססגוניים שלהם מהאצות .כשהם מתנתקים מהאצות הם מאבדים
את הצבע שהיה להם ,ולכן אנחנו רואים גם אלמוגים לבנים.
תופעה מעניינת היא אלמוגים שזוהרים בחושך .בניגוד לשאר היצורים,
אשר יכולים ליצור ביולומנציה (אור עצמי) ,האלמוגים הזוהרים חייבים
אור כדי להחזיר אור זוהר .תופעה זו נקראת פלואורוסצנציה .בתוך
הרקמה של האלמוגים יש חלבונים שיש להם תכונות פלואורסצנטיות.
החלבונים החשופים לאור קולטים אותו ומשחררים אותו חזרה עם
אורך גל גבוה יותר ,אך עם אנרגיה נמוכה יותר .החלבונים עושים זאת
כדי לנצל את האנרגיה מההפרשים של האור שאותו הם מחזירים,
וידוע שדגים מסוימים מעדיפים לאכול את החלבונים עם התכונות
הפלואורסצנטיות ואף סיגלו לעצמם יכולת לזהות בעזרת אור אינפרה-
אדום את האלמוגים עם החלבונים המיוחדים.
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לאלמוגים הזוהרים שלל צורות ,גדלים וצבעים ,והם מהפנטים ממש.
ניתן לראות אותם מקרוב בתצוגת החושך בפארק המצפה התת-ימי.

אותם באזורי אישוש ,מנקים את כמויות החול העצומות שעדיין
מכסות את האלמוגים ומוציאים זבל רב מהמים.

השונית דרך עומק הים ועד לקרקעית .במקומות מסוימים קיר השונית
יכול להגיע לעומק של מאות מטרים.

הסופה שפגעה בעיר היא חלק מסופות שנקראות דרומיות ,ולמעשה
שונית האלמוגים לא תוכל להתקיים בלעדיהן .הסופות הללו גורמות
לניקוי הים מהפסולת שמצטברת בו ,מגלות וחושפות אזורים חדשים
בשונית ,מכסות אזורים ישנים ויוצרות מקומות להתיישבות אלמוגים
צעירים וחדשים .אלו הם רק חלק מהתהליכים המורכבים בים
שבלעדיהם לא תוכל השונית להתחדש ולהמשיך להתפתח ,ובכל זאת
חשוב לעשות ככל הניתן באופן אקטיבי ויזום כדי לשקם במהרה את
השונית.

שולחן השונית הוא החלק העליון של שונית האלמוגים ,והוא גם הכי
קרוב לפני המים .גלי הים הפוגעים באלמוגים המהווים את שולחן
השונית ,שוברים אותם לרוחב השולחן.

כאמור ,השונית היא לא סתם קישוט תת-ימי צבעוני המושך את העין.
היא הבסיס לחיים התת-ימיים .בין האלמוגים בשונית מתקיימת
האינטראקציה עם הדגים ,כולל אכילה ,רבייה ,מסתור ועוד .החיים
הימיים מתנהלים כולם סביב השונית ,ובעלי החיים שחיים בה תלויים
באלמוגים בצורה כמעט מוחלטת .כל פגיעה באלמוג תפגע בהם ישירות,
ואם האלמוג ימות – בעלי החיים הקשורים אליו לרוב לא ישרדו.

בשבועות האחרונים יוצאים צוללי פארק המצפה התת-ימי באילת אל
הים הפתוח .הם מוציאים ומחלצים את האלמוגים מהחול ,מרכזים

קיר השונית הוא חלק בשונית שנראה כמו קיר תלול וגולש משולחן
 2 1השונית נשטפה בחול ובפסולת שהייתה בים ,כמו שקיות ניילון ,חלקי
פלסטיק וכלים חד פעמיים שונים שאנשים זרקו לים במהלך השנה.
הפסולת הזאת ממש נתפסת על האלמוגים וחונקת אותם.
צילוםArtium Levit :

לכל הדגים דפוסי התנהגות שונים ,שדרכם ניתן להבין את התלות
שלהם באלמוגים .דפדוף הפסים למשל הוא דג החי בלהקות גדולות
בשונית וניזון מפלנקטון .הוא תוקפני מאוד ורגיש לטריטוריה שלו,
בעיקר בתקופת הרבייה .את הביצים מטילה הנקבה על משטח סלע
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חלק ,הזכר מפרה אותן והנקבה שומרת עליהן עד לבקיעה .הדפדופים
הצעירים חיים בצמידות וצפים בחלק העליון של המים.
החדקן הכחול קיבל את שמו בזכות סגנון השחייה שלו ,המזכירה את
מעוף הציפור .בצעירותו צבעו בהיר וראשו כהה ,והוא מוצא מסתור
בין ענפי אלמוגי שיח .בבגרותו הופך צבע הנקבה לחום-שחור .החדקן
הכחול ניזון מסרטנים ,דגיגים וצדפות ,שהוא שולף מחריצים בסלע
בעזרת פיו המוארך.
 3 2 1בשבועות האחרונים יוצאים צוללי פארק המצפה התת ימי באילת
אל הים הפתוח .הם מוציאים ומחלצים את האלמוגים מהחול,
מרכזים אותם באזורי אישוש ,מנקים את כמויות החול העצומות,
שעדיין מכסות את האלמוגים ומוציאים זבל רב מהמים.
צילום :פארק המצפה התת ימי באילת
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האלמוגית השחורה  -דג החי בקבוצות בתוך אלמוגים מסועפים ובין
זרועות שושנת הים .צבעו שחור ושלושה כתמים לבנים בולטים על
גופו .בשלב הבוגר מתאחדים הכתמים לכדי כתם לבין אחד ,והוא עובר
לחיות לבדו בכוכים שבשונית .זהו דג אגרסיבי השומר בקנאות על שטח
מחייתו.
בתרן שחום הוא דג המצוי בלהקות גדולות באזורים חוליים בקרבת
השונית .בתקופת האביב מתקבצים הדגים מסוגו ללהקות גדולות
ומבצעים רבייה המונית ,שכוללת שחרור תאי זרע וביצים בעמוד המים
(חלק המים שמהקרקעית ועד לפני הים) .בבסיס זנבו מקופל קוץ חד
המשמש כנראה להגנה .הוא ניזון מאצות ומחסרי חוליות ומגיע לגודל
של עד  20ס"מ .אויביו העיקריים הם הדקרים ,שגם הם חיים בשונית.
בר נצרן קווי ,ממשפחת הנצרניים ,מצוי כפרט בודד או בזוגות באזורים
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עשירים באלמוגים עד לעומק של  25מ' .עורו חסר הקשקשים קשה,
דוקרני ומגן עליו מטורפים .בגבו קוץ חד שבעזרתו הוא נועל את גופו
בגומחה בסלע בעודו ניזון מקיפודים ומצדפות.
מרגנון כחול-פסים ,ממשפחת השפתוניים ,מצוי לרגלי השונית ,בין
גושי סלעים ואלמוגים עד לעומק של  30מ' .הצעירים חיים ביחידות
וצבעם משתנה מחום לירוק .בשלב הבוגר חיים יחד זכר ושתי נקבות.
צבע הזכר כחול-ירוק-צהוב ,וצבע הנקבה ירוק מנוקד בכחול .הם
ניזונים מסרטנים ורכיכות.
 2 1בניגוד לשאר היצורים ,היכולים ליצור ביולומנציה (אור עצמי),
האלמוגים הזוהרים חייבים אור על מנת להחזיר אור זוהר .לתופעה
הזאת קוראים פלורוסינציה .צילום :פארק המצפה התת ימי באילת
לאלמוגים אין צבע מושרש משל עצמם .הם מקבלים את הצבעים
3
הססגוניים שלהם מהאצות .לכן אנחנו רואים גם אלמוגים לבנים;
כשהם מתנתקים מהאצות ,הם מאבדים את הצבע שהיה להם.
צילום :פארק המצפה התת ימי באילת
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טווסון סהרוני חי בלהקות קטנות על גבי שונית האלמוגים ובגושי
אלמוגים מבודדים .הוא תוקפני מאוד כלפי דגים פגועים או חולים,
ואינו מאפשר את קיומם בשונית האלמוגים .הטווסון מחליף את מינו
מזכר לנקבה ,והוא ניזון מקיפודים ,שבלולים ,תולעים ובעלי חיים
זעירים אחרים.
קיסר הכתם הוא הגדול מבין דגי הקיסר .הוא חי לרגלי שונית האלמוגים
בעומקים של עד  45-50מ' .בשלב הצעיר צבעו כהה וקווי רוחב קשתיים
לבנים חוצים את גופו .הדגים מצויים בזוגות או בקבוצות קטנות שבהן
זכר אחד על כל כמה נקבות ,והם ניזונים מספוגים שונים.
דקרן אדום-פה מצוי בזוגות קבועים במערות בשונית האלמוגים,
במקומות שבהם מצויות להקות גרזינונים ,שמהם הוא ניזון .ניתן
למצוא אותו גם בין גושי סלעים ואלמוגים באזורים החוליים שלרגלי
השונית .הוא משנה את צבעו מהשלב הצעיר לבוגר :לצעיר זנב ובטן
בהירים ולבוגר צבע שחור כהה .גודלו המרבי  60ס"מ.
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