
 

 

השפעות כריית חול ימי על רמות 

 בתי גידול ומערכות אקולוגיות, טרופיות

 

 

 

 

 

 

4102יוני 



 

2 
 

 

 רקע 

, התפלה, פטתעשיית גז ונ)הפעילות הימית המוגברת בחופי ישראל בשנים האחרונות 

 . מהווה איום על הסביבה הימית( הקמת תשתיות שונות וכדומה

, שמירה על הסביבה ועל מערכות אקולוגיות מורכבות דורשת ידע מדעי נרחב ומדויק

אולם קיומו של גוף ידע זה באקדמיה בלבד אינו מספיק לקבלת החלטות מדיניות 

היו מעוניינים ומסוגלים להעביר י, בעלי הידע, יש צורך שמדענים, מצד אחד. מושכלות

, כלומר הרגולטור, קובעי המדיניות, מצד שני. בצורה ברורה אותו למקבלי ההחלטות

להבין ולהפנים אותו בתוך מערכת , אמורים לקבל את כל המידע שהם זקוקים לו

המשתמש שהוא קובע המדיניות והמדען  –כיום שני קצוות אלה . קבלת ההחלטות

אינם מצליחים לקיים את המערכת הזו וליצור מדיניות מבוססת  –שהוא בעל הידע 

 .מדע

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מאגדת את אנשי האקדמיה והמקצוע 

והיא , מטרתה העיקרית היא להציע מדע רלוונטי ועדכני למקבלי ההחלטות. בתחומה

 . יההאקדמ אנשי ושל האזרחית החברה של םמתפקיד כחלקרואה זאת 

של שמירת הסביבה הימית ושל חיבור בין  זה ממדים רב אתגר עם להתמודד כדי

ועדות מומחים שיטפלו בסוגיות  להקים האגודה החליטה, מדענים לקובעי מדיניות

ועדות אלה יפעלו . ספציפיות ויעזרו לרגולטור לקדם מדיניות מתאימה מבוססת מדע

מכוני המחקר הממשלתיים ואנשי , באמצעות קידום שיתוף פעולה בין האקדמיה

יצירת שיתוף פעולה בין  של שנים ניסיון רב הודלאג. המקצוע במשרדי הממשלה

 .לשאלות מדיניות שעל הפרק מדעי מענההרגולטור ובין מדענים למתן 

דיון בסוגיית החול הימי כמחצב והשפעות אפשריות בעקבות מסמך זה חובר 

 .ערכות האקולוגיותשל הכרייה על הסביבה החופית ועל המ
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 מבוא

והרחפת חול השפעה ישירה של כריית חול בסביבה ימית הינה הגברת עכירות המים 

כיסוי וחנק אורגניזמים צמודי מצע ושחיקת אורגניזמים , הגורמות לירידה בחדירות האור

כריית חול עשויה להפריע בגיוס (. באזורים בעלי זרמים וגלים חזקים)צמודי מצע סלעי 

העכירות . בעלי חיים למצע סלעי עקב כיסויו במצע רך שאינו מתאים להתיישבות

. דגים ןים מפריעים לגדילת צמחים ולראיה בבעלי חיים ניידים כגווהכיסוי בגרגרים דק

למרות שתהליך הכרייה והשקעת הסדימנטים נחשב כתהליך בעייתי לסביבה קיימים 

מעט מאד מחקרים שבדקו את השפעת התהליך על המצע הקשה באזורים ממוזגים 

הרבה . באיטליהרוב המידע מגיע ממחקרים על מצע סלעי , בים תיכון. טרופיים-וסוב

. 1מהמחקר נערך על אצות בעוד שההשפעה על חסרי חוליות ודגים כמעט ולא נבדקה

אין מחקרים כלל על ההשפעה הסביבתית של כריית חול מאזור הלבנט במזרח הים 

 .התיכון

ערכה מספר מחקרי מפתח ( ל"להלן חיא)בשנים האחרונות חקר ימים ואגמים לישראל 

מהוים אלה מחקרים . יים והסלעיים במים הרדודים בישראללתיאור בתי הגידול החול

ל "ערכה חיא, בנוסף. בסיס נתונים ייחודי של החי והצומח בחופי הים התיכון בישראל

אשר , מספר מחקרים נוספים כגון הערכת ההשפעה הסביבתית של הרחבת נמל חיפה

ולוגית של הבהירו את המורכבות ואת פערי הידע בהבנה הבסיסית של המערכת האק

 .הים התיכון

תחזיות לגבי ההשפעה הישירה של תהליכי כריית חול וסדימנטציה על הסביבה , לפיכך

 .והביולוגיה הינן מאתגרות ביותר ואף בעלות מידה רבה של ספקולציה

הדוח להלן מתאר את הידע הקיים על צמחים ובעלי חיים וכן את איכות המים 

 .בהבנת השפעת כריית חול עליהםוהסדימנטים ובעיקר את פערי הידע 

 

 השפעת כריית חול על בית גידול מצע רך

המצע הרך לאורך החוף הישראלי מצוי בדרך כלל ברצועות חול ארוכות הנמשכות 

מערבה מהחוף למים העמוקים וכן בואדיות בעלות קרקעית רכה ליד ובין רכסי כורכר 

ובמספר  4מ\פרטים 6111-00111חברות בעלי החיים במצע זה מונות בין . תת מימיים

. 4.0-0.1-ל המגוון מגיע על פי מדד שנון. 4מ\פרטים 40111אתרים עשויים להגיע למעל 

. במספר רב של הפלגות ובמהלך תוכנית הניטור הלאומיתאלה ל חקרה חברות "חיא

התוצאות מראות חברה עשירה בעלת אורך חיים קצר המתחלפת מידי עונה ומאופיינת 

הפרמטרים העיקריים . גוון אחידים וכן מיעוט במינים אינדיקטיביםבשכיחות ומ

 .המשפיעים על מבנה חברת בעלי החיים במצע הרך הינם העונה וגודל הגרגר

                                                           
1 Maldonado, Giraud, & Carmona. (2008). Effects of sediment on the survival of asexually produced 

sponge recruits. Marine Biology 154:631-641. 
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בעלי החיים הגדולים המגוונים ביותר על גבי המצע החולי הינם דגים ולאחריהם 

מהמינים  01-01%. לקבוצות אחרות חלק קטן בלבד בהרכב החברה. סרטנים ורכיכות

 . ל הינם מינים פולשים"הנ

צפוי כי רוב בעלי . הפרעות לסביבת המצע הרך ישפיעו על כל האורגניזמים באותו אזור

באזור הכרייה ימותו ( צדפות וסרטנים, חלזונות, לדוגמא דגים)החיים בתוך ועל המצע 

בזמן  כתוצאה מנזק ישיר לזימים או למערכת הסינון או כתוצאה מטריפה ומתחרים

שישרדו מעבר לסביבה אחרת יהוו מתחרים או אלה . מעבר לסביבות פחות מופרעות

בעלי . טורפים של בעלי החיים שכבר נמצאים שם ובכך מתחיל מעגל השפעה משני

חיים ניידים כדוגמת תמנונים ודגים יתרחקו מאזור ההפרעה עם הגעת המכונות 

 .המרעישות

רעת יחוו תנאים של עכירות העשויה להשפיע בעלי חיים אשר יישארו בסביבה המופ

תקשורת תוך מינית לצרכי חיזור ורביה וכן , בריחה מטורפים, ביכולת מציאת מזון

 .השפעה על התנהגות הנובעת מפעילות הורמונאלית שמצידה מושפעת מתנאי סביבה

 

 השפעת כריית חול על בית גידול סלעי

חוטיות ( turf algae)בשטיח אצות  באזורים סלעיים המכוסים, במחקרים באיטליה

הראו מצד אחד שהפחתת סדימנטציה מגדילה את הכמות של האצה השלטת , מסיבי

ומצד שני באזורים סלעיים אחרים כאשר הוסיפו סדימנטציה , 2ובכך מורידה את המגוון

 . 3הורידו את המגוון והפכו אזורים שהיו מגוונים לדומים בהרכב האצות

נמצאה כעמידה מאד , מין פולש במערב הים התיכון, Caulerpa taxifoliaהאצה הירוקה 

אם זו תכונה המתאימה לעוד מינים פולשים הרי שהיא נותנת להם יתרון . 4לסדימנטציה

יכולים אף להגביר  Caluerpa racemosaמינים פולשים כדוגמת האצה . באזורי כריית חול

מת אצות גדולות זקופות ולגרום צבירת סדימנטים ולגרום להעדפת שטיח אצות לעו

 . 5בכך לכיסוי נרחב על ידי שטיח אצות חד גוני

 Galaxara rugosa)השוניות הסלעיות בישראל מכוסות יותר ויותר באצות ממינים פולשים 

דיות בין האצות דועדיין איננו יודעים מהן ההשפעות הה( Codiumואצות מהסוג 

 .וי הרכב החברה הקיים היוםלסדימנטציה וכן האם יפעלו יחדיו לשינ

                                                           
2 Airoldi & Cinelli. (1997). Effects of sedimentation on subtidal macroalgal assemblages: an 

experimental study from a Mediterranean rocky shore. Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology 215:269-288. 

3 Balata, Piazzi, & Benedetticecchi. (2007). Sediment disturbance and loss of beta diversity on 
subtidal rocky reefs. Ecology 88:2455-2461. 

4 Glasby, Gibson & Kay. (2005). Tolerance of the invasive marine alga Caulerpa taxifolia to burial by 
sediment. Aquatic Botany 82:71-81. 

5 Bulleri, Balata, Bertocci, Tamburello & Benedetti-Cecchi. (2010). The seaweed Caulerpa racemosa on 

Mediterranean rocky reefs: from passenger to driver of ecological change. Ecology 91:2205-2212. 
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אצה )באיטליה  Cystoseira barbataכיסוי בסדימנטים מנע את גיוס האצה החומית 

חשובה להגדלת מורכבות המצע המהווה בית גידול חשוב ועיקרי למספר רב של בעלי 

כמו כן מיעוט באור העשוי לנבוע מסדימנטציה מוגברת פגע בגידול של (. ב.חיים ע

באופן דומה נמצא בניו זילנד כי סדימנטציה יחד עם רעיה על ידי חלזונות . אצות צעירות

 .6השפיעו באופן מהותי על הצמדות תאי אצות למצע

בה בדומה למצב כיום בארץ קיימים מצעי שטיחי אצות ללא אצות , בדרום אוסטרליה

. 7נמצא כי להקטנת כמות הסדימנטציה הייתה השפעה חיובית על אצות אלו, גדולות

כמו כן החוקרים מצאו כי לסדימנטציה גבוהה השפעה שמנטרלת יתרונות של יצירת 

 . מורכבות מבנית גבוהה על ידי האצות

באופן כללי ההשפעה . לא קיים מידע רב על השפעת הסדימנטציה על חסרי חוליות

נמצא כי השקעת סדימנטים מגבירה את . הגדולה יותר תהיה על בעלי חיים מסננים

צדפות היושבות על מצע . 0ספוגים שהתגייסו לא מכבר על מצע סלעי התמותה של

ניתן ( Aterina zelandica)בצדפות מסוימות . סלעי יושפעו עקב ירידה ביעילות התזונה

 . 8לראות שסדימנטציה משפיעה על דגמי התפוצה

פים אחרים מיושבים על ידי אצות ומספר רב של סלעי הכורכר וסלעים חשו, בישראל

, הטופוגרפיה שלהם משתנה בין סלעים מאוזנים. חסרי חוליות ישיבים וניידים ודגים

בליה ביולוגית של המסלע על ידי . מורדות מתונים לקירות מאונכים ולמדרגות סלע

לוגיים יוצרים סממנים מורפו( בליה פיזית או כימית)אורגניזמים קודחים ומכסים 

שוניות נמוכות עשויות להיקבר . טיפוסיים רחבי סקלה כגון בלטים ושקערוריות

אצות עשויות לתרום לבליית . ולהיחשף על ידי חולות המוסעים בסביבה הימית

בניית השוניות . הסלעים אם ייתלשו בזמן סערה יחד עם חתיכות קטנות של המסלע

-חי, אלמוגים, יבים כגון צדפותמתאפשרת על ידי השקעת שלד של בעלי חיים יש

טחביים ותולעים רב זיפיות וכן על ידי בעלי חיים ניידים כגון חלזונות אשר מוצמדים 

של בלייה ובנייה מעצימים את אלה תהליכים . יחדיו למצע על ידי אצות גירניות

 .המורכבות המבנית של השוניות המושכת מגוון רחב של בעלי חיים וצמחים

ל מצביעים על פאונה ופלורה עשירים בסלעי "לאחרונה על ידי חיאמחקרים שנעשו 

 .הרבה מעבר למצופה באזור הנמצא תחת עקת זיהום תמידית. חיפההכורכר במפרץ 

בנוסף נמצאה שונות גבוהה בין אתרים סמוכים וכן שינויים גדולים במיקרו בתי גידול 

בבד עם שינויים במורכבות השינויים הביולוגיים באים בד . בטווח של מטרים בודדים

, ל התגלה"בהסתמך על הספרות המדעית נראה כי רק חלק קטן מהמגוון הנ. מבנית

דבר המוביל לחוסר מודעות לעושר הרב בבתי גידול סלעיים המובילים ליכולת הסקת 

                                                           
6 Schiel, Wood, Dunmore & Taylor. (2006). Sediment on rocky intertidal reefs: Effects on early post-

settlement stages of habitat-forming seaweeds. JEMBE 331:158-172. 
7 Irving & Connell. (2002). Interactive effects of sedimentation and microtopography on the 

abundance of subtidal turf-forming algae. Phycologia 41:517-522. 
8 Ellis, Cummings, Hewitt, Thrush & Norkko. (2002). Determining effects of suspended sediment on 

condition of a suspension feeding bivalve Atrina zelandica: results of a survey, a laboratory 

experiment and a field transplant experiment. JEMBE 267:147-174. 
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מסקנות מאד מצומצמת לגבי הדינאמיקה של בית גידול זה וכן לגבי השפעות כריית 

ל מסיקים כי חסרה רשימה מלאה של מינים מקומיים "חיא. סלעייםחול על בתי גידול 

 .ופולשים ובית הגידול המדויק שלהם

כריית חול ליד אזורי מצע סלעי עשויה לשנות את משטר הזרמים והסדימנטציה באזור 

 .ולהשפיע בכך על בעלי החיים הנמצאים והמתגייסים לבית גידול זה

למשל ניתן לתאר . טציה ניתנת לתיאור איכותיהרגישות של מספר בעלי חיים לסדימנ

סקרים , על בסיס הספרות 0-0-מ רגישות אצות גדולות לקצבי סדימנטציה על ידי סולם

דהיינו מעל , (0-2בין )רוב המינים נמצאים ברמת רגישות בינונית גבוהה . ודעת מומחים

ראו טבלה בדוח ) 9תזה ביולוגיאסיכוי לנזק עקב כריית חול ולסיכוי גבוה לשינוי פ 01%

 (.10ל"חיא

 

השפעת עכירות המים על התנהגות מותנית ראיה בבעלי 

 חיים ימיים

אלה שלושה מרכיבים , במים. צבע ומצב קיטוב, עוצמה: אור מאופיין בשלושה מדדים

אלה במים רדודים מדדים . קיימים ומשתנים על פי שינויים פיזיקאליים בעמודת המים

( UV-Vis)ספקטרום אור רחב , הם כולל עצמת אור גבוההנמצאים בתחום העליון של

למשל )עכירות המים הנגרמת על ידי חלקיקים מורחפים (. 01%עד )וקיטוב גבוה 

השינויים . על ידי פיזור ובליעת האוראלה עשויה לשנות מדדים ( סדימנט ופלנקטון

עצמת האור  למשל פריחת אצות במים יורידו את. במדדים יהיו תלויים במדיום המרחף

הגדלת כמות . 11(לכיוון הירוק)ואת קיטוב האור וכן יצמצמו ויסיטו את ספקטרום האור 

אורכי הגל שעוברים )ירוק -החול המורחף במים תוביל להסטת הספקטרום מכחול

בשדה האור ישפיעו אלה שינויים . לכיוון הצהוב חום וכן להורדת הקיטוב( בקלות במים

 .ושתת על ראייהעל התנהגות בעלי חיים המ

חלק מתפקידי מערכת הראיה כוללים ניווט . לראייה תפקיד חשוב בבעלי חיים בים

מציאת מחסה או הגעה לשונית על ידי אות ויזואלי כגון מצפן , 12והתמצאות במרחב

( בני מין וטורפים, טרף)זיהוי בין ותוך מיני , (כדור שמש או אור מקוטב)שמש 

כוללת ראיית קונטרסט התלויה בעצמת האור וראיית ה 16וכן הסוואה 13,14,15ותקשורת

                                                           
9 Piazzi, Gennaro & Balata. (2012). Threats to macroalgal coralligenous assemblages in the 

Mediterranean Sea. Marine pollution bulletin 64(12):2623-2629. 
10 Rinkevich, Rilov, Tom, Lerner, Israel, Rahav, Silverman, Lubinevski & Herut. (2014). Impact of sand 

dredging on biological and environmental aspects – gaps of knowledge. IOLR report H34/2014 
11 Lerner, Shashar & Haspel. (2012). Sensitivity study on the effects of hydrosol size and composition 

on linear polarization in absorbing and nonabsorbing clear and semi-turbid waters. Journal of the 
Optical Society of America A 29, 2394-2405. 

12 Lerner, Sabbah, Erlick, & Shashar. (2011). Navigation by light polarization in clear and turbid 
waters. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366, 671-679. 

13 Cronin, Shashar, Caldwell, Marshall, Cheroske & Chiou. (2003) .Polarization vision and its role in 

biological signaling. Integrative and Comparative Biology 43, 549-558. 
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לדוגמה מרחק הראיה בצעירי דג שיבוט ירדה עם עליה בעכירות (. UVכולל )צבע 

בחירת בני זוג בדגים מסוימים גם תלויה בחוש הראייה ולא בחוש הריח . 17המים

מיני דגים רבים רגישים לאור אולטרה סגול . 18,19,20ומתדרדרת עם עליה בעכירות

מכיוון שגלים קצרים כדוגמת האולטרא . 21מתקשרים בינם בהתבסס על אורך גל זהו

מידע המגיע באורך גל זה כגון דוגמאות על פני גוף , סגול מתפזרים יותר מגלים ארוכים

עובדה . בן הזוג נעלמות במים עכורים ואיתן היכולת של מינים רבים לתקשר ולהתרבות

 .תר ולאבד בכך את תחום המחיה האופייני להםהגורמת להם לעבור למים רדודים יו

עובדה זו תגרום לכך . כנזכר למעלה הרחפת חול תשנה את הצבע במים לכיוון הצהוב

שבעלי חיים כדוגמת דיונונים ותמנונים אשר רואים אור רק באורכי גל ירוקים יהיו 

, למעשה עיוורים ובכך תיפגע כל הפעילות מושתת הראייה שלהם כדוגמת הסוואה

 .06,22בריחה מטורפים וטריפה, תקשורת

ימי כתוצאה מפעילות אדם תשפיע בעוצמה על שרידות -שינוי שדה האור התת, לפיכך

 .מיני דגים ועשויה לשנות את המערכת הטבעית

 

 השפעת צפויה על חסרי חוליות גדולים ודגים במצע סלעי

ט במידע באזורינו מספר מחקרים הציעו שסדימנטציה גבוהה הינה גורם למרות מיעו

סקירת הספרות מראה כי למרות התפקיד . 0מרכזי בתמותה בקרב בעלי חיים ישיבים

ההשפעה , הפוטנציאלי של סדימנטציה בהגדלת מגוון בעלי החיים על ממצע סלעי

על בסיס הספרות ודעת . 4על בעלי חיים עיקריים לא נחקרה מספיק הספציפית

הדוגמאות המעטות מראות שיש פוטנציאל לרגישות גבוהה לסדימנטציה , מומחים

בקרב דגים וחסרי חוליות החיים במצע סלעי ולכן פעילות כרייה עשויה להוביל לשינויי 

ן הביולוגי ובמבנה החברה ואף להוביל לשינוי פאזה לחברה אחרת לגמרי מזו במגוו

עובדה זו נתמכת במחקרים אשר מראים יש סדימנטציה גורמת . שהייתה לפני הפעילות

                                                                                                                                                                                     
14 Shashar, Rutledge & Cronin. (1996). Polarization vision in cuttlefish - A concealed communication 

channel? Journal of Experimental Biology 199, 2077-2084. 
15 Marshall, Cronin, Shashar & Land. (1999). Behavioural evidence for polarisation vision in 

stomatopods reveals a potential channel for communication. Current Biology 9, 755-758. 
16 Marshall & Messenger. (1996). Colour-blind camouflage. Nature 382, 408-409. 
17 Meager, Moberg, Strand & Utne-Palm. (2010). Effects of light intensity on visual prey detection by 

juvenile Atlantic cod (Gadus morhua L.). Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 43, 99-
108. 

18 Sundin, Berglund & Rosenqvist. (2010). Turbidity hampers mate choice in a pipefish. Ethology 116, 

713-721. 
19 Lindqvist, Sundin, Berglund & Rosenqvist. (2011). Male broad-nosed pipefish Syngnathus typhle do 

not locate females by smell. Journal of Fish Biology 78, 1861-1867. 
20 Engstrom-Ost & Candolin. (2007). Human-induced water turbidity alters selection on sexual displays 

in sticklebacks. Behavioral Ecology 18, 393-398. 
21 Siebeck. (2004). Communication in coral reef fish: the role of ultraviolet colour patterns in 

damselfish territorial behavior. Animal Behaviour 68, 273-282. 
22 Brown & Brown. (1958). Visual pigments of the octopus and cuttlefish. Nature 182, 1288-1290. 
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את  מסכמת( 01ל"מתוך דוח חיא)הטבלה להלן . 23לעקה חזקה בקרב בעלי חיים ישיבים

 .הידוע לגבי בעלי חיים הנמצאים במפרץ חיפה

 

 דוגמאות להשפעות אפשריות של עבודות כרייה על אורגניזמים באזורינו. 0טבלה 

השפעת הגברת 

הסדימנטציה על פי 

 דעת מומחים

 התופעה דוגמה של אורגניזם מאזורנו

עלייה בכמות 

סדימנטים עשויה 

 להגביר רעיה עקב

התמעטות הטורפים 

ופעילות מוגברת של 

צמחוניים שאינם 

 רגישים לסדימנטים

שני המינים ממשפחת הסיכניים 

 נפוצים מאד בחופי ארצנו

מינים פולשים של דגים צמחוניים כדוגמת 

סיכניים עמידים בפני סדימנטציה ועשויים 

לגרום לירידה דרסטית בכמות האצות עד 

בהם במקומות . ליצירת שטחים שוממים

 .Siganus luridus and S)אלה הרחיקו דגים 

rivulatus ) בביומסה של  42היה גידול של פי

 .24האצות תוך ארבעה חודשים בלבד

סדימנטציה תשנה את 

מבנה החברה על ידי 

היעלמות מינים רגישים 

( 25לדוגמה באלמוגים)

 ושגשוג מינים עמידים

 Ostreaהצדפה המקומית 

edulis  וירדה היתה נפוצה בעבר

 .דרמתית בכמותה

מינים השייכים לאותה קבוצה עשויים להגיב 

לדוגמה רכיכות ישיבות כגון . בדרכים שונות

Ostrea edulis  הינן בעלות רגישות גבוהה

 Hexaplexבעוד רכיכות מהמין  26לסדימנטים

trunculus בנוסף קבירה . אינן רגישות כלל

מקרית בסדימנטים מאפשרת הופעת מינים 

 . 27וניסטים לאזורים של מצע חדש ופנויאופורט

סדימנטציה צפויה 

להפחית אלמוג בונה 

זה ובעקיפין לפגוע 

באורגניזמים התלויים 

 .בו וקשורים אליו

 Cladocora cespitosaהאלמוג 

היה הנפוץ ביותר באזור הפוטי 

 של הים התיכון 

משגשג  Cladocora cespitosaהאלמוג 

רטורה טמפ, בתנאי מיוחדים של זרמים

 .28וסדימנטציה

סדימנטציה כפי הנראה 

תגרום לשינוי דרמתי 

Botryllus schlosseri  הינו אחד

האיצטלנים הנפוצים ביותר בים 

 ,Botryllus schlosseriאיצטלנים כדוגמת 

Aplidium conicurn, Aplidium punctum. 

                                                           
23 Saiz-Salinas & Urkiaga-Alberdi. (1999). Faunal responses to turbidity in a man-modified bay (Bilbao, 

Spain). Marine Environmental Research, 47(4), 331-347. 
24 Sala, Kizilkaya, Yildirim & Ballesteros. (2011). Alien marine fishes deplete algal biomass in the 

eastern Mediterranean. PLoS ONE 6(2): e17356. doi:10.1371/journal.pone.0017356 
25 Brown, Le Tissier, Scoffin & Tudhope. (1990). Evaluation of the environmental impact of dredging 

on intertidal coral reefs at Ko Phuket, Thailand, using ecological and physiological parameters. 
MEPS 65:273-281. 

26 Essink. (1999). Ecological effects of dumping of dredged sediments; options for management. 
Journal of coastal Conservation 5:69-80. 

27 Yanez, Carballo, Olabama & Barron. (2008). Recovery of macrobenthic assemblages following 
experimental sand burial. Oceanologia, 50(3):391-420. 

28  Kružić. (2002). Marine fauna of the Mljet National Park (Adriatic Sea, Croatia). 1. Anthozoa. Nat. 

Croat., Vol. 11, No. 3., 265–292. 
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השפעת הגברת 

הסדימנטציה על פי 

 דעת מומחים

 התופעה דוגמה של אורגניזם מאזורנו

בהרכב מיני 

 .המיתרנים

 Clavelina dellavallei, Halocynthia .התיכון

papillosa and Stolonica socialis , החיים

רק באזור מסלע לא מופרעים הינם רגישים 

בעוד מיתרנים אחרים . מאד להרחפת סדימנט

 .29אינם רגישים כל כך ואף עמידים

סדימנטציה מוגברת 

תשנה את הרכב 

זה . חברת הספוגים

עשוי גם להשפיע על 

קצבי הבלייה 

הביולוגית של רכסי 

 .כורכר ימיים

Crambe crambe  חי באזורים

 .בעלי עומז סדימנטים בינוני

Chondrosia reniformis  אופייני

הינו ספוג  Clioneלמים צלולים ו 

 קודח מצוי

ספוגים רבים חיים רק בסביבות : ספוגים

. נטולות סדימנט בעוד אחרים אינם רגישים

, מבין מיני הספוגים הקודחים בים התיכון

ינים שיכולים לעמוד ישנם מ, כדוגמת קליאונה

ומוצקים מרחפים  2מ\'גר7<בקצבי סדימנטציה 

ל בעוד מינים אחרים יכולים לסבול \ג"מ 38

 30. 2מ\'גר 2>מקסימום 

הגברת הסדימנטציה 

לשמיד חלק גדול 

 .מהחיטחביים הגירניים

Schizoporella errata 

 Watersipora subtorquataו

 .אינן שורדות סדימנטציה גבוהה

גירניים רבים משגשגים בניסויים  חיטחביים

 31המוגנים מסדימנטציה

 

שינויים בעכירות וריכוז חומר סדימנטלי מורחף עשויים להשפיע על דגים באופן ישיר 

, ברמות גבוהות של עכירות וחומר מורחף עשויה להיות השפעה על קצב גידול. ועקיף

במצע המשמש לרביה  רביה ושרידות עקב פגיעה ביעילות הזימים או על ידי פגיעה

השפעת העכירות בהורדת כמות אצות המאקרו בבית הגידול עשויה . 32ולהטלת ביצים

סדימנט מורחף באזורי שוניות דווח כמפחית . 33,34להפחית מקומות מסתור מטורפים

ועלייה בעכירות עשויה לשנות את המבנה הטרופי של חברת  35שכיחות ומגוון דגים

                                                           
29 Naranjo, Carballo & Garcia-Gomez. (1996). Effects of environmental stress on ascidian populations 

in Algeciras Bay (southern Spain). Possible marine bioindicators? Marine Ecology-Progress Series, 

144:119-131. 
30 Carballo, Sánchez-Moyano & García-Gómez. (1994). Taxonomic and ecological remarks on boring 

sponges (Clionidae) from the Straits of Gibraltar (southern Spain): tentative bioindicators? Zool J. 

Linn. Soc., 112:407–424. 
31 Maughan. (2001). The effects of sedimentation and light on recruitment and development of a 

temperate, subtidal, epifaunal community. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 
256:59-71. 

32 Effects of turbidity and suspended solids on salmonids. University  (2001). .& BoltonBerman Bash, 

of Washington Water Center. 
33 Goldsborough & Kemp. (1988). Light responses of a submersed macrophyte: implications for 

survival in turbid tidal waters. Ecology, 69(6):1775-1786. 
34
 Berger, Glaser, Koch, Krause, Lara, Saint-Paul, Schories, & Wolff. (1999). An integrated approach to 

mangrove dynamics and management. Journal of Coastal Conservation 5(2):125-134. 
35

 Amesbury. (1982). Effects of turbidity on shallow-water reef fish assemblages in Truk. Proceedings 

of 4th International Coral Reef Symposium, Manila. 155-159. 
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( ים מזון שונה כדוגמת מעבר מצמחונים לטורפים או להיפךשינוי במינים הצורכ)הדגים 

 .36את מבנה החברהעליה בעכירות עשויה לגרום לעקה לדגי שונית ולשנות , לפיכך

 

בדרך כלל ההשפעות הקשורות לעלייה בעכירות ולריכוז גבוה של חול מורחף ייכנסו 

והשפעות על בית  השפעות פיזיקליות, השפעות התנהגותיות, לשלוש קטגוריות עיקריות

 :הגידול

 

 :השפעות התנהגותיות

 הימנעות מהאזור כגון שינוי נתיבי נדידה 

 ניצול החומר המורחף להסוואה, משיכה 

 ירידה בהצלחת איסוף מזון עקב ירידה ביכולת התפישה החושית המרחבית 

דגים לאשר מולעומת זאת יתרון לדגים טורפים גדולים עקב עיניים גדולות יותר 

 .נטרפים

 

 :השפעות פיזיות

  ל\ג"מ 011-011בדרך כלל בריכוזים מעל , (זימים)נזק לרקמות 

 ירידה בגדילה ועליה בתמותה 

 

 :השפעות על בית הגידול

 ירידה בכיסוי אצות חושפת דגים קטנים לטריפה 

 ירידה בחמצון סדימנטים הגורמת להפרעה , סדימנטציה מוגברת קוברת ביצים

 לדגים הקבורים בחול

 רי רבייההרס את 

 

ניתן ליצור מדד כמותי אשר יתאר את חומרת ההשפעה השלילית על דגים בהתאם 

נמצא כלא  37על ידי ניוקומב מדד שכזה אשר נכתב עבור מקום אחר. לעכירות המים

במקום מדד זה ניתן להשתמש בנפח שנתפס על . מתאים עבור מפרץ חיפה והדגים בו

ובשינוי שנגרם בנפח זה עקב כריית חול כמדד , כמדד( מרחב ויזואלי)ידי עיני הדגים 

המרחב הוויזואלי והשינוי בו ישתנו (. 01ל"לפרטים מדויקים ולמודל ראו דוח חיא)לעקה 

 .כפונקציה של שינוי בעומק דסקית סקי

הוויזואלי בדגים בטבלאות להלן ניתן לראות את הערכת ההשפעה של שינוי במרחב 

 .החיים באזורים סלעיים ובאזורים בעלי מצע רך

 

 

 
                                                           

36 oorn. (2013). Seawater turbidity and fish communities on coral reefs of Puerto Bejarano & Appeld

.226-Rico. Marine Ecology Progress Series, 474:217 
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מחושבים על ידי עומק ( )PV)מטריצה המתארת את השפעת השינוי במרחב הויזואלי של דגים . 2טבלה 

מן כפונקציה של ז( מטרים ועל פי הערכת מומחים 0.0בהנחת עומק סקי בסיסי של  SD, דיסקית סקי

 .הכרייה בדגים החיים על מצע סלעי

Change in Duration (%-of 6 months dredging period) 

PV (%) SD (%) 
>50 40-50 30-40 20-30 10-20 5-10 

>80 > 42 Major Major Major Major Medium Minor 

60-80 25-42 Major Major Major Medium Medium Minor 

40-60 15-25 Major Major Medium Medium Minor Slight 

20-40 7-15 Medium Medium Medium Minor Minor Slight 

10-20 3-7 Minor Minor Minor Slight Slight Slight 

 

מחושבים על ידי עומק ( )PV)של דגים  הוויזואלימטריצה המתארת את השפעת השינוי במרחב . 0טבלה 

כפונקציה של זמן ( מטרים ועל פי הערכת מומחים 0.0בהנחת עומק סקי בסיסי של  SD, דיסקית סקי

 .הכרייה בדגים החיים על מצע רך

Change in Duration (%-of 6 months dredging period) 

PV (%) SD (%) 
>50 40-50 30-40 20-30 10-20 5-10 

>80 > 42 Major Major 
Medium Medium 

Medium Minor 

60-80 25-42 Major Medium 
Medium Medium 

Minor Slight 

40-60 15-25 Medium Medium 
Medium 

Minor Minor Slight 

20-40 7-15 Medium Minor Minor Slight Slight Slight 

10-20 3-7 Minor Slight Slight Slight Slight Slight 

 

סבירות לפלישה ביולוגית מוגברת כתוצאה מפעילות 

 הכריי

ההשפעה של כריית חול ארוכה על האורגניזמים הימיים צפויה להגביר את קצבי 

 .התבססות מינים פולשים זרים

. פלישות מינים זרים נחשבות אחד האיומים הגדולים ביותר על מערכות אקולוגיות

הגדלת לחץ , כניסת מינים זרים שינו מערכות אקולוגיות על ידי הפחתת המגוון המקומי

להתפשטות מינים זרים עשויה . נוי פיזי של בית הגידול ותחרות על משאביםשי, טריפה

הפונקציה ועל שרותי המערכת של מערכות , להיות השפעה מרחיקת לכת על המבנה

השפעת מינים פולשים מתועדת היטב בים התיכון ובעיקר בחופי מזרח הים . אקולוגיות

נוגעות למינים זרים פולשים תקנות ה, לפיכך. התיכון שם ההשפעה הגדולה ביותר
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מקבלות משקל רב ברגולציה האירופית המכסה מטרות אסטרטגיות ימיות עיקריות 

 Marine Strategy Framework Directive (MSFD) (2008/56/EC), the Europeanכדוגמת 

Strategy for Marine and Maritime Research (COM (2008) 534). . 

רכת אקולוגית לפלישה ביולוגית לבין רמת ההפרעה או הקשר בין הרגישות של מע

גם הפרעות טבעיות וגם הפרעות מעשה אדם . 38העקה במערכת ידוע כבר זמן רב

עשויות להשפיע על מאפייני מערכות טבעיות ובכך להשפיע על יכולתן של חברות 

גידול  היווצרות אזורים חשופים בבתי, ואכן. 39אורגניזמים להתנגד לפלישות ביולוגיות

יכולה להגדיל גיוס מינים זרים והצלחתם של חסרי , ימיים כתוצאה מהפרעה פיזית

 .40,41חוליות ישיבים על מצע סלעי

, הפצה: מקובל לחלק פלישה ביולוגית לארבעה שלבים עיקריים בזמן ובמרחב

החלוקה . אינם נפרדיםאלה שלבים . ביסוס אוכלוסייה והתפשטות במרחב, התיישבות

פשרת לנו להשוות תבניות של הצלחת פלישות ממחקרים שונים ולהעריך לשלבים מא

זיהוי השלב בו הפלישה נכשלת . את האיום הפוטנציאלי שמהווה פעילות כריית חול

עשוי לעזור בהבנת האינטראקציה בין פילטרים של פלישה לבין מאפייני הפלישה 

 .ני המערכת האקולוגיתתכונות המינים הפולשים ומאפיי, (כדוגמת מספר גלי פלישה)

 :עבודות כרייה עשויות להשפיע על פלישות בשלוש דרכים

אמנם שלב התפוצה נשלט על ידי כמות יחידות התפוצה  -התיישבות .0

(propagule)  ואינו מושפע כמעט מכרייה אבל השלב של ההתיישבות הנשלט על

שמינים  ייתכן מאד. ידי פילטר של התנאים הסביבתיים יושפע על ידי העבודות

שלא הצליחו להתיישב עקב תנאים סביבתיים מסוימים יצליחו עכשיו בגלל שינוי 

על פי הספרות נצפה כי מינים . זור עבודות הכרייה לזמן ממושךאותם תנאים בא

, סבילות גבוהה לתנאים משתנים, פולשים המאופיינים על ידי פלסטיות גנטית

ם מופרעים על גבי המצע גדילה מהירה ושלב צעיר קצר יתיישבו באזורי

 .42הסלעי

שלב ביסוס האוכלוסייה נשלט על ידי פילטר של התנגדות הביוטה  -התבססות .4

סביר שמינים פולשים שלא הצליחו להתבסס עקב התנגדות הביוטה . לפלישה

יעבור שלב זה בגלל ( תחרות ושלל אמצעים אחרים, על ידי טריפה)המקומית 

                                                           
38 Fox and Fox. (1986). The susceptibility of natural communities to invasion. In: Groves & Burdon 

[Eds.], Ecology of biological invasions: an Australian perspective. Australian Academy of Science, 
Canberra, pp. 57–66. 

39
 Ruiz, Fofonoff, Carlton, Wonham & Hines. (2000). Invasion of coastal marine communities in North 

America: Apparent patterns, processes, and biases. Annual Review of Ecology and Systematics 
31:481–531. 

40 Clark & Johnston. (2005). Manipulating larval supply in the field: a controlled study of marine 
invisibility. Marine Ecology-Progress Series 298:9–19. 

41 Altman and Whitlatch. (2007). Effects of small-scale disturbance on invasion success in marine 
communities. JEMBE 342:15–29. 

42 Theoharides & Dukes. (2007). Plant invasion across space and time: factors affecting nonindigenous 

species success during four stages of invasion. New Phytologist 176:256–273. 
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ם מהנדסי סביבה חדשים שהתיישבו או שינויי שינויים חדשים בסביבה כגון מיני

על פי הספרות נצפה כי . פאזה במערכת האקולוגית המשנים את המרקם הביוטי

גדילה מהירה וניצול משאבים , מינים פולשים המאופיינים ביכולת תחרות גבוהה

 .24יעיל יופיעו תחילה באזורים מופרעים ולאחר מכן יתפשטו לאזורים אחרים

פלישה מוגברת באמצעות אינטראקציות בין מינים פולשים חדשים  -סינרגיה .0

סביר מאד כי מינים פולשים המאפיינים את שני . למינים פולשים שכבר התבססו

השלבים הקודמים יתחילו את הפלישה באסוציאציה עם מינים הנקראים מהנדסי 

למשל אצות מאקרו גדולות , הבונים ומשנים את בית הגידולדהיינו מינים . סביבה

דוגמה אחת ממפרץ . היוצרות בית גידול חדש או לחילופין אצות שטח מרפדות

היוצרת מצעים צפופים על רכסי הכורכר  Chama pacificaחיפה הינה הצדפה 

פני השטח של קשוות הצדפה מהווים מצע גידול לאצות ולחסרי . ימיים-התת

אשר לאחר  Charybdis longicollisדוגמה נוספת הינו הסרטן . מגוונים חוליות

אוסף . Heterosaccus dollfusiיל פולש ביסוס אוכלוסייתו היווה בית גידול לטפ

המינים הפולשים הכולל המהווים מהנדסי סביבה עשוי להביא להגברת 

 .הפלישות של מינים נוספים

גטיות או הפוכות של שינויים בבית הספרות המדעית מצביעה על השפעות סינר

כמו כן שינויים בתנאי . 43הגידול ופלישות ביולוגיות על התדרדרות במינים המקומיים

. הסביבה עשויים להפוך תוצאות של אינטראקציות בין מינים כגון תחרות וטריפה

המהירות שבה נעשים שינויים סביבתיים על ידי האדם כמו גם ההתמדה בהם 

והה עשויים להציב מינים מקומיים המותאמים לבית הגידול במצב ושכיחותם הגב

כלומר ההפרעה האנושית יכולה להיות . של חוסר יתרון בתחרות מול מינים פולשים

כל כך דרסטית שהתנאים הסביבתיים הנוצרים הינם חדשים לגמרי לגבי המין 

של המין  המקומי כמו שהינם חדשים למין הפולש ובכך עשויה למחוק את נוכחותו

 . 44המקומי

 

 עדויות לשינוי פאזה כתוצאה מפעילויות אדם

עשויה להוביל לשינוי פאזה ביולוגי באזור , יחד עם עקות נוספות, השפעת הכרייה

 .בעיקר באזור הקרוב לבור החפירה. המצע הסלעי

נצברות הוכחות בספרות המדעית לכך שהפרעות כרוניות היוצרות עומס סדימנטציה 

עשויות להפעיל שרשרת השפעות עקיפות שיסתיימו בשינוי פאזה , ייהכדוגמת כר

ברוב המקרים בהם נצפה שינוי פאזה ביולוגי לא חזו את התופעה מראש ולא . 45ביולוגי

                                                           
43 Didham, Tylianakis, Gemmell, Rand & Ewers. (2007). Interactive effects of habitat modification and 

species invasion on native species decline. Trends in Ecology and Evolution 22:489-496. 
44 Byers. (2002). Impact of non-indigenous species on natives enhanced by anthropogenic alteration 

of selection regimes. Oikos 97:449-458. 
45 Hughes. (1994). Catastrophes, phase shifts, and large-scale degradation of a Caribbean coral reef. 

Science 265:1547-1551. 
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למשל התמותה רחבת ההיקף של קיפוד הים . בדקו את התנאים שהובילו לתופעה

Diadema antillarum לתי נשלט של אצות בקריביים עקב וירוס הובילה לגידול ב

בים התיכון מדווחות עוד תופעות של שינוי פאזה כדוגמת  .ולהיעלמות שוניות אלמוגים

שינוי מאזור מאקרו אצות , 46שינוי מבית גידול של עשב ים לבית גידול חשוף וטיני

או שינוי באוסף אצות גיריות , 47מורכב לאזור הנשלט על ידי קיפודי ים ואצות גיריות

בעיקר כשקשור , שינוי פאזה עשוי גם להיות מקומי. 9מנטציה גבוההכתוצאה מסדי

דוגמא אחת הינה שינוי פאזה משונית אלמוגים ליצורים דומי אלמוגים . לפעילות אדם

(corallimorpharian )48לאחר ריסוק השונית על ידי אוניה במרכז האוקיינוס השקט. 

אחד הגורמים בקביעת הטווח המרחבי של שינויי הפאזה הינו הטווח המרחבי של  

אבדן המינים הצפוי בעבודות הכרייה במצע הסלעי  לפיכך. ההשפעה שגרמה לשינוי זה

של המערכת בחיפה נוגע פחות בהתנגדות המינים לשינוי פאזה ויותר לאבדן היכולת 

יש לציין כי מעבר לבית גידול הנשלט על ידי אצות . להתמודד עם עקה מתמשכת

 . מדווח כמעט בכל אירוע של שינוי פאזה בים תיכון( turf algae)משטח 

או מחברת בעלי חיים דומיננטית לחברת אצות עשוי , השינוי מאוסף אצות אחד לאחר

חזרה יהיה בעומס קטן הרבה יותר או אך השינוי , לקרות בעומס סדימנטציה מסוים

אך סביר  49תופעה זו נמדדה באגמים. בעומסי רעייה גדולים יותר ויהיה קשה להשגה

 .מאד כי היא נכונה גם לבתי הגידול הסלעיים בישראל

יכול לגרום להכחדות מינים דומיננטיים בעלי יכולת , אפילו חלקי, הרס בתי גידול

אופורטוניסטים בעלי תפוצה מהירה גם אם חלק  תפוצה מוגבלת ולהתפשטות מינים

גרסאות מפורטות יותר של רעיון זה צופות אחוז . 50מבית הגידול נשאר ללא פגיעה

חוב )יחד עם היעלמות חלקים של בית הגידול , לאורך זמן, מסויים של הכחדת מינים

פאזה עם על ידי פגיעה במינים תחרותיים בתחילה ועלייה חדה לכיוון שינוי , (הכחדה

 .51העליה בהעלמות בית הגידול

 

                                                           
46 Bernard, Boudouresque & Picon. (2007). Long term changes in Zostera meadows in the Berre 

lagoon (Provence, Mediterranean Sea). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 73:617–629. 
47 Elner & Vadas. (1990). Inference in ecology: The sea urchin phenomenon in the northwestern 

Atlantic. Am. Nat., 136:108–125. 
48 Work, Aeby & Maragos. (2008). Phase shift from a coral to a corallimorph-dominated reef 

associated with a shipwreck on Palmyra Atoll. PLoS ONE 3(8):e2989. 
49 Scheffer. (1990). Multiplicity of stable states in freshwater systems. Hydrobiologia 201:475–486.       
50 Nee & May. (1992). Dynamics of Metapopulations: Habitat Destruction and Competitive Coexistence 

J. Anim. Ecol. 61:37–40. 
51 Tilman, May, Lehman & Nowak. (1994). Habitat destruction and the extinction debt. Nature 

371:65–66. 
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הערכה כללית להשפעה על המערכת האקולוגית כאשר 

 הכרייה בסמוך למצע סלעי

השפעה כוללת ומתווספת של כריית חול לגורמי עקה נוספים מוסיפה סיבה לדאגה 

כיוון שהאינטראקציות בין גורמי העקה השונים אינן מובנות דיין ועשויות להיות בעלות 

 .ות חשובות על המערכת הימית של ישראלהשפע

מציגה , לעיתים אניגמאטית, הדינאמיקה של מערכות ימיות הינה מורכבת מאד 

אנטגוניסטיות וסימביוטיות , סינרגיסטיות, מגוון אינטראקציות ליניאריות ולא לינאריות

הידע הזעום של הדינאמיקה הכללית של , כיום. אשר רק לאחרונה החלו להיחקר

כת הימית מגביל את יכולתנו לערוך תחזיות מדויקות המבוססות על מודלים המער

עדכניים מכיוון שהמודלים אינם כוללים את הדינאמיקה הספציפית לאזור הסלעי 

המודלים יכולים לחזות בצורה שטחית את השינויים . והחולי לאורך החוף הישראלי

חלקית את ההשפעות  בפיסיקליים והכימיים בסביבה אשר בעצם קובעים בצורה

הפרוטוקולים שהיו בשימוש בעבר לדיגום ביולוגי נתנו תמונה . הביולוגיות והאקולוגיות

מצב זה גורם לחוסר ודאות . של המצב הקיים בזמן הדיגום ללא התייחסות למימד הזמן

בעקבות כך אנו מגדירים תכונות . גבוהה וקורא לשימוש בעיקרון הזהירות המונעת

ת אקולוגיות פגועות כתכונות אשר מאפשרות הפחתת אי הוודאות עד החוזות מערכו

 . 52לרמה המאפשרת תחזיות שימושיות

השפעת . בעיות נוספות בחיזוי השפעה אקולוגית הינן השפעות של ערכי סף 

ערכי סף נובעת בעצם מיחסים אקולוגיים שאינם ליניאריים ולמרות היותם נפוצים לא 

כאשר מזיזים תרמוסטט שנתה אחת למעלה מצפים לחוות לדוגמא )חוזים אותם מראש 

שינוי פאזה (. חום נוסף בערך של אותה שנתה ולא מצפים לראות את הבית נשרף

כאשר שני משתנים פועלים באופן . ביולוגי הינו דוגמה טובה למעבר של ערך סף שכזה

 .53,54ייתכנו תגובות סף והפתעות אקולוגיות ביתר שאת, סינרגי

עות הכרייה יקרה בטווח זמן קצר תוך כדי הכרייה עד מספר חודשים חלק מהשפ 

. השפעות אחרות יופיעו מאוחר יותר או ימשיכו למשך שנים ועשרות שנים. לאחריה

זיהוי מדויק של . 0. הבנת השפעות ארוכות טווח צריכות להכיל שלוש דרכי פעולה

מעקב . 4(. ברקוד גנטי)ם מינים על ידי טקסונומיה קלאסית בשילוב כלים מולקולאריי

מדידת עצמת ההשפעות והסקאלה המרחבית . 0. אחר מדדים ועקרונות אקולוגיים

מכיוון שהמאפיינים האקולוגיים , התוצאה צריכה להיות מוצגת בגישה הוליסטית. שלהן

של המערכת תלויים בסכום האינטראקציות של המרכיבים ולא רק ברשימת ושלמות 

 . ל המערכתש( המינים)המרכיבים 

                                                           
52  Clark, Carpenter, Barber, Collins, Dobson, Foley, Lodge, Pascual, Pielke Jr., Pizer, Pringle, Reid, 

Rose, Sala, Schlesinger, Wall & Wear. (2001). Ecological forecasts: an emerging imperative. 
Science 293:657-660 

53 Paine, Tegner & Johnson. (1998). Compounded perturbations yield ecological surprises. Ecosystems 
1:535–545. 

54 Nyström, Folke & Moberg. (2000). Coral reef disturbance and resilience in a human-dominated 

environment. Trends in Ecology & Evolution. 15:413–417. 
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להלן טבלה המתארת השפעות קצרות וארוכות טווח של כריית חול ימי על המערכת 

סקרים , מדענים ימיים ומבוססת על סקר ספרות 0הטבלה הורכבה על ידי . האקולוגית

 (.01ל"מתוך דוח חיא)לא מפורסמים ודעת מומחים 

 

השפעה לא ידועה  -י"ל. במפרץ חיפה השפעות אקולוגיות של כריית חול ימי בטווח קצר וארוך. 2טבלה 

 .דעה סופית של המומחים -"לא" "כן. "משמעו דעת אחד המומחים שונה' *'. לדעת כל המומחים

השפעה לטווח 

 ארוך

השפעה בזמן 

 הכרייה
 תוצאה ורציונל

השפעה 

אקולוגית 

 עיקרית

י"ל לא כן י"ל לא כן     

  * *   

סדימנטציה יחד עם גורמי עקה נוספים 

ובסינרגיה  (שינוי אקלים וסערות, דיג, זיהום)

ייגרמו לשינויים חמורים במבנה אוספי , איתם

ויגרמו לדרגות שונות של שינויי , האורגניזמים

 . בחברות המצע הסלעי פאזה

שינוי פזה 

 במצע סלעי

      

בדן מחצית משטח המצע הרך בחיפה א

ושינויי גודל הגרגר בבורות החפירה יגררו 

שינויים משמעותיים למערכת האקולוגית של 

לא ניתן לדעת האם תהיה . בית גידול זה

התאוששות גם אם ישוקמו מאפייני הסדימנט 

מחקרים הראו כי הפרעות . המקורי

משמעותיות לקרקעית גוררות התבססות 

כפי הנראה . החברה ששונה ממה שהי

כתוצאה מאינטראקציות ביולוגיות שלא 

 .נמדדו קודם לכן

אבדן חברת 

 המצע הרך

      
כרייה גורמת לאבדן מוחלט של פני השטח 

 .הנכרה כולל בעלי החיים והצמחים שבו
אבדן פני 

 השטח

  

 

   

עקב שינויים בקצבי סדימנטציה כתוצאה 

 .מהחפירה צפוי שינוי בהרכב בעלי החיים

 .מגוון בעלי החיים ירד קרוב לאזור החפירה

אבדן המגוון 

  הביולוגי

 * 

 

 

 

* 
 * * 

למרות שלא ניתן לבדוק זאת בסקרים 

פשוטים בשדה קיימת אפשרות לפגיעה 

באוכלוסיות שתביא לירידה במגוון הגנטי 

בטווח . עקב הקטנת ובידוד אוכלוסיות

הארוך פגיעה מסוג זה עשויה להוביל 

 .ל אוכלוסיות ומיניםלהכחדות ש

ירידה במגוון 

 הגנטי

  *   * 

אזור הלבנט נמצא תחת לחץ מתמיד ועולה 

קצבי הפלישה צפויים . של פלישות ביולוגיות

לעלות כתוצאה מעקות המופעלות על אוספי 

 .המינים

פלישות 

 ביולוגיות
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השפעה לטווח 

 ארוך

השפעה בזמן 

 הכרייה
 תוצאה ורציונל

השפעה 

אקולוגית 

 עיקרית

  

 

 

 

* 
  * 

בהנחה שתפוצת הפלאנקטון תישאר כתמית 

רבים יותר עקב העלייה  או אף תעבור שינויים

גיוס אורגניזמים מהפלאנקטון , בעכירות

. ישתנה אף יותר וישפיע על מבנה אוכלוסיות

זה עלול להוביל לירידה במגוון הביולוגי 

 .ובמגוון הגנטי

 גיוס אורגניזמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

קישוריות הינה חיבור אוכלוסיות במרחב 

מאפשר פונקציות זהו תהליך עיקרי ה. ובזמן

חשובות הקשורות לחיי מין מסוים ולקשר בין 

מעט . שונות ורחבות סקאלותמינים על פני 

מאד ידוע לגבי הקישוריות לאורך החוף 

הישראלי בין בתי גידול בתוך השטח שלנו 

. וכן הקישוריות לבתי גידול מחוץ לשטחנו

ההפרעה הפיזית של תשתיות גדולות וכרייה 

ין אוכלוסיות עשויה אף לחיבור המרחבי ב

 .יהיא להביא לאובדן מגוון גנטי וביולוג

קישוריות בין 

 אוכלוסיות

 

 

 המלצות

 זיהוי מינים , ניהול סיסטמתי של המגוון הביולוגי על ידי איסוף דגימות

שמירת דגימות באוספים לאומיים בצורה , (טקסונומיה קלסית וגנטית)

וצבירת הידע של המגוון הביולוגי  הכמות, סיסטמתית וסדורה להבטחת האיכות

 .הנוכחי

  הערכות ההשפעה של הכרייה צריכות לכלול את האפשרות של הגברת קצבי

פלישה מים סוף וכן את תפקיד תשתיות לאומיות גדולות כמו גז ונפט כאבני דרך 

 .בהתיישבות מינים פולשים

 ר שנתי סק. ל"הערכת קצבים ותבניות של אורגניזמים ישיבים על תשתיות כנ

 .מנדטורי של התשתיות לכל עומקן כולל צלילות ורכב תת ימי בלתי מאויש

 פעמיים בשנה של אורגניזמים גדולים על הקרקעית הרכה, ניטור ארוך טווח. 

  ומאפיינים ביולוגיים ( שיש להחליט מי הם)מעקב אחר מיני מפתח חשובים

, תיים ושנתיים בכיסוישינויים עונ, חשובים כגון יכולות תחרותיות של מתיישבים

 .התפתחות אזורי רביה וכדומה
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 צעדים במקרי הופעת מינים מזיקים \המלצות\השמדה\פיתוח של אמצעי טיפול

 (.למשל אם תשתיות הופכות להיות בית גידול למדוזות צעירות)על תשתיות 

  יש לוודא כי מצע סלעי לא יהיה חשוף לרמות  –שובל סדימנטים מכרייה

 (.יקבע על ידי הרשויות)הסף הרצוי סדימנטציה מעל 

 יש לקבוע טווחי ביטחון רחבים עקב אי הודאות הרבה הקיימת. 

 

 

 ודאות באספקטים אקולוגיים-אי

 במערכתתמידיים  יםשינוי ידי על מחריף באקולוגיה ידע פערי עם תמודדותבה הקושי

 ודאות-אי בסיווג ניסיונות. מובנית במערכת ודאות-אי ויוצר בכך עצמההאקולוגית 

 מגבלות בשל ודאות-אי כולל, בעובדות ודאות בחוסר כלל בדרך התמקדו באקולוגיה

אמדן ערכים מחוץ ולתוך התחום , ידע פערי, מספקים לא נתונים, מדידה מכשירי של

 מערכתחשובה להבנת ה ודאות-אי של המשמעות. מרחבוב זמן לאורך ושונות, הידוע

 וכיצדהגורם להם , היקפם, ידע פערי של הברור הבנה על מסתמכתו האקולוגית

להסקת מסקנות על פי פרשנות  קשור ודאות-אי של נוסף סוג. להתמודד עימם

אי ודאות זו עולה כאשר המידע מועט וגבול האפשרות לטעות . נתונים של תסובייקטיבי

 .או לפירושים שונים הינו רחב

וכמעט בלתי , שאינו קיים המידע הניסויי נדיר וכמעט, לדוגמה במקרה מפרץ חיפה

פעמים רבות נפנה אלה במקרים כ. אפשרי לקבוע ערכים למדדים אקולוגיים שונים

למרות שהמומחים נסמכים על נסיון רב ותצפיות ממושכות על . לעצת מומחים

בעיקר במקרים , המערכת האקולוגית יש צורך להסתמך רבות על הספרות המדעית

ר מפרץ חיפה נותח למציאת פערי הידע והמידע אזו. בהם אי הודאות היא גדולה

ניתן לראות אי ודאות . הקשורים למדדים ביולוגיים ואקולוגיים באזורי קרקעית סלעית

 .01כללית גבוהה הנובעת מפערי ידע במערכת של שלושים מדדים אקולוגיים
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 01הערכת רמת הידע בהקשר למדדים אקולוגיים נבחרים במפרץ חיפה. 5טבלה 

 
Rank 5 4 3 2 1 

 No Parameter Well known Known Partly known Relatively unknown Unknown Sum 

        1 Bottom up/top down controls 
    

1 1 
2 Key species 

    
1 1 

3 Invasive species 
  

3 
  

3 
4 Current biological invasive trajectories 

  
3 

  
3 

5 Future biological invasive trajectories 
   

2 
 

2 
6 Causes for local species disappearance 

    
1 1 

7 Ecological stability 
   

2 
 

2 
8 Ecological resilience 

    
1 1 

9 Phase shift- threats 
    

1 1 
10 Phase shift- trajectories 

    
1 1 

11 Detailed food webs 
   

2 
 

2 
12 Ecological importance of medusas swarms  

    
1 1 

13 Biological connectivity 
    

1 1 
14 Source -sink larval trajectories  

    
1 1 

15 Population genetics 
    

1 1 
16 Population genetics bottlenecks 

    
1 1 

17 Alle impacts 
    

1 1 
18 Resistance of taxa to sedimentation 

    
1 1 

19 Resistance of taxa to ocean acidification 
   

2 
 

2 
20 Resistance of taxa to water temp 

    
1 1 

21 Taxonomy identification 
  

3 
  

3 
22 Rates of Kurkar ridges degradation 

    
1 1 

23 Causes for  Kurkar ridges degradation 
   

2 
 

2 
24 Impacts of global changes on biota- sea water temp 

  
3 

  
3 

25 Impacts of global changes on biota- water acidification 
  

3 
  

3 
26 Impacts of global changes on biota- sea level rise 

   
2 

 
2 

27 Food web connections- hard/ soft bottom 
    

1 1 
28 Food web connections- hard bottom /plankton  

    
1 1 

29 Stress levels 
    

1 1 
30 Fisheries impacts 

   
2 

 
2 

        
 

Total on a scale between 30-150 
     

47 

 

 

 

 השפעת כריית חול ימי על איכות המים והסדימנט

קיימים פערי ידע גדולים בכל הקשור להשפעת הכרייה על איכות המים והסדימנט 

 .ת מים וסדימנטבעיקר בנושא המידול ותקנים לאיכו

קיימים פערי ידע גדולים לגבי תהליכים המשפיעים על מסלולים ביוגיאוכימיים של 

המעבר בין הפאזה המוצקה למומסת וכן קצבי הפירוק של , חמצן ונוטריינטים, פחמן

 .מזהמים אורגניים ומתכות כבדות בגוף המים ובקרקעית, מזהמים כגון פתוגנים

בזמן פעילות הכרייה כגון עכירות ושחרור נוטריינטים  לתנאים הסביבתיים המתפתחים

אבל מכיוון שהם . מסדימנט מורחף יש השפעה קצרה על מסלולים ביוגיאוכימיים

ישפיעו על מבנה חברת הקרקעית עשויה להיות השפעה ארוכת טווח על תהליכים 

 .ביוגיאוכימיים המושפעים מחברת הקרקעית

לא ניתן היה לפתח קריטריונים לאיכות מים , נועקב המידע המועט שנאסף לחופי ארצ

ל נסמכו על מדידות מועטות בלבד של איכות מים "וסדימנט מקומיים כך שחוקרי חיא

קריטריונים לאיכות הסדימנט נקבעו על פי . בכדי לקבוע ערכי סף לתנאי חורף וקיץ

ת המבוססות על מחקרים הקשורים לרעילו( NOAA SQUIRT tables)טבלאות נואה 

ישנם ערכי סף המוגדרים בטבלאות אשר . לא רלוונטיות לישראל, כפי הנראה, שהינם

יש לבצע מבחני רעילות אלה במקרים שכ. נמוכים מהרמה הטבעית שיש במים באזורינו

 . לבעלי חיים שחיים באיזורנו
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 :בכדי למלא חלק מפערי המידע החשובים יש לבצע את המדידות הבאות

 פערי ידע במודלים

ל מוצלח זקוק למידע רב העונה על הפרמטרים של המודל לצורך כיול המודל מוד

יש . המידע צריך להיאסף על פני סקלות מרחביות וזמניות רחבות ככל הניתן. ווידואו

רצוי שהמידע יכלול גם מספר ארועי קיצון . לכסות לפחות שנה אחת ברזולוציה גבוהה

ניתן להשיג זאת . תנאי ים משתנים וכדומה ,מקרי זיהום, סערות, במערכת כגון שטפונות

יש . כלורופיל ועכירות, חמצן מומס, מליחות, על ידי מדידה אוטומטית של טמפרטורה

כדאי שימדדו שנתיים בכדי שהשנה . לבצע דיגום לפחות אחת לחודש במדדים אחרים

 הדיגום המרחבי יעשה באזורים בעלי. הראשונה תשמש לכיול והשניה לוידוא המודל

, אזורים בקרבת החוף, אזורים בעלי זמן שהיה ארוך: אופי שונה הקרובים לאזור הכרייה

אזורים בעלי סוג מצע , איזורים בעלי מים משוכבים, אזורים עשירים בפעילות ביולוגית

 .מדידות המשתנים ייעשו באותה תדירות גם בגבולות המודל. שונה וכדומה

קצבי , נשימה בגוף המים ובסדימנט, ובסדימנטתהליכים כגון פוטוסינתזה בגוף המים 

ספיחה ושחרור של מתכות כבדות וקצבי תמותה של , שקיעת סדימנטים

זואופלאנקטון ובקטריות זיהומיות הקובעים את השינויים במדדים של , פיטופלאנקטון

לא ניתן , לפיכך. המודלים הביוגיאוכימיים עם הזמן אינם ידועים מספיק לחופי ישראל

ל או לפחות את גבולות העליונים "ל מודלים ללא ידיעה של קצבי התהליכים הנלכיי

לא יהיו אלה סביר להניח שמשוואות מהספרות לחישוב קצבים . והתחתונים שלהם

 .נכונות כלל לאזורינו

 קריטריונים לאיכות מים

בכדי לקבוע קריטריון לאיכות מים לפעילות כרייה ארוכת טווח יש לקבוע נתוני  .0

מדדים רלוונטים לאיכות . ארוכי טווח ברזולוציה גבוה הכוללים ארועי קיצון בסיס

, (פוספט ואמוניה, סיליקה, ניטראט, ניטריט)נוטריינטים , חמצן מומס: מים הינם

PH  או דומה( DICואלקליניות) , כלורופילa , ייצרנות ראשונית( ניצולC02) ,

 .וחדירות אור קצבי שקיעת סדימנטים, מוצקים מורחפים, עכירות

עכירות הינה מדידה פשוטה ומהירה אשר נמצאת בשימוש נרחב כסמן למוצקים  .4

תוך כדי אלה יש לבדוק את הקורלציות בין שני מדדים , לפיכך. מרחפים

התחשבות בגודל הסדימנט הרלוונטי לאזור הכרייה ולאחוז החומר האורגני 

ם העשויים להיות באזור יש לעשות לטיפוסי גרגר שוניאלה כיולים שכ. בסדימנט

 .הכרייה

יש צורך בבחינת התגובה של המערכת לשינויים קיצוניים באיכות המים לאורך  .0

זמן בכדי להעריך את הסבילות של חברות הפלאנקטון והקרקעית להפרעות 

בחינה שכזו ניתן לערוך בתאים מטבוליים מתחת למים או בניסויי . הכרייה הימית

mesocosm. 
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המרחביים באיכות מים באזורים חופיים יש לעשות את שלוש  בגלל השינויים .2

 .ל בעומקים שונים ומעל טיפוסי קרקעית שונים"הבדיקות הנ

, ל ויכללו תנאים ממוצעים"קריטריונים לאיכות מים יפותחו על בסיס המידע הנ .0

, סבילות מקסימלית להפרעה בודדת אשר מעליה התוצאה קטסטרופלית

של הפרעה בעלת עצימות נמוכה אשר יובילו  סבילות לארועים ממושכים

לתמותה מוגברת ואיבוד תפקודי מערכת ללא אפשרות של התאוששות בטווח 

השימוש בקריטריונים צריך להביא לשימוש קל יחסית במודלים בכדי . זמן קצר

לאחר קטסטרופה או שינוי ארוך שיביא לתמותה רחבה . ל"הנ חזות את התוצאות

היה אחכ ואילו מינים ייכנסו אך סביר מאד להניח כי החברה לא ניתן לחזות מה י

 .תשתנה בעיקר עקב לחץ מינים פולשים שיש באזורנו

האזור שישמש למידול השפעת הכרייה צריך לכסות לפחות את שטח שובל  .6

מהריכוז  1.0%הסדימנט של הכרייה עד לאזור בו רמת הסדימנטים הינה 

ות המים ישמשו להערכת השפעת הקריטריונים לאיכ. מ"ק 0+ ההתחלתי 

ניתוח הנתונים חייב . הכרייה וישמשו לניהול ההשפעה על פי תכנית הכרייה

 .לכלול לא רק את עצמת ההפרעה אלה גם את משכה

 קריטריונים לאיכות סדימנטים

לקביעת איכות הסדימנט אינם טובים לאזורנו  NOAAהריכוזים שנקבעו על ידי  .0

לפיכך יש . בעיים גבוהים יותר מהתקן האמריקאיעקב ריכוזי מתכות כבדות ט

לערוך מבחני רעילות על השפעת מתכות כבדות על אוכלוסיות החיות 

בקרקעית ובגוף המים הקשורות לקרקעית לקביעת קריטריונים חדשים לאיכות 

 .מעבדתיות mesocosmsניתן לבצע במערכות אלה ניסויים שכ. הסדימנט

בודאי . סדימנטציה מזוהמת על המצע הקשהנושא נוסף הינו הערכת השפעת  .4

שלא ניתן להתייחס לריכוזי מתכות כבדות בסדימנט על גבי מצע קשה ויש 

, לדוגמה הרכיכה צלחית. להתחשב בקצבי השקיעה של סדימנטים מזוהמים

צוברת מתכות כבדות בריכוזים הנמצאים , הרועה אצות על גבי המצע הקשה

נצרכו דרך אלה כנראה שמתכות . נטבהתאמה לריכוזים הטבעיים בסדימ

שנספגו על ידי חלקיקים שוקעים מצטברים  המדיום המומס ואולי מתכות כבדות

יש צורך לערוך מבחני  ךלפיכ. קודם לכן באצות ואז הצלחית ניזונה עליהם

רעילות לאוכלוסיות מצע קשה כפונקציה של קצבי סדימנטציה של מתכות 

 .כבדות

כאשר , אבל. ימנט מתבצעות מסדימנטים בפני השטחרוב המדידות לאיכות הסד .0

צריך , שוקלים פעילות כרייה העשויה להגיע אף לעשרה מטרים עומק ויותר

, (מתכות כבדות ומזהמים אורגניים)לבדוק מזהמים בשכבות עמוקות יותר 

או גפרית ( H2S)נוטריינטים וכן רכיבים צורכי חמצן כגון גפרית דו מימנית 

הינה אלה הספרות מראה כי צריכת חמצן על ידי סולפידים (. MeS)מתכתית 

בכל מקרה ניתן לבחון . תלוית טמפרטורה אך אין מודלים ניסויים שניתן לאמץ
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צריכת חמצן בניסויי מעבדה על ידי הרחפת סדימנטים בתנאים מבוקרים ולבדוק 

 .את השפעת הטמפרטורה

נט עשוי ליצור תנאים של המים בסדימאלה ההבדל הגדול בכימיה של מי הים ל .2

היחסים בין מי הים . שונים של צריכת מתכות או שיחרורם עם הרחפת הסדימנט

 .למים הכלואים אינם ידועים מספיק באזורנו

אין מידע ואין דרך לעשות מודל לפוטנציאל שחרור נוטריינטים על ידי הרחפת  .0

יספיק לחישוב  ייתכן כי ידיעת ריכוז הנוטריינטים במים הכלואים בחול. הסדימנט

 . שחרור הנוטריינטים בהרחפת הסדימנטים

בזמן ביצוע הערכת ההשפעה על הסביבה של פעולות הכרייה בנמל חיפה  .6

חיידקים . התברר כי בסדימנטים חיים חיידקים המהווים אינדיקטורים לצואה

הספרות מראה . עשויים להוות בעיה בחופי רחצה כאשר הסדימנט מורחףאלה 

ים חזקה גורמת להדרדרות איכות מי הים בחופי רחצה מבחינת כי פעילות גל

עם זאת לא בדקו את הקשר בין מצב החיידקים בסדימנט והדרדרות . חיידקים

, כמו כן לא נמצאו מחקרים הקושרים בין פעילות כרייה. איכות מי חופי הרחצה

ם בתוך הסדימנט החיידקים משגשגי. אוכלוסיות חיידקים ומצב מי חופי הרחצה

כמו כן . האם שורדים ולכמה זמן, אולם לא יודעים מה קורה איתם בזמן הרחפה

האם נפרדים מהחלקיקים בזמן ? לאילו חלקיקים? האם נדבקים לחלקיקים

יש לפתח את ? הצמודים לחלקיקים שורדים יותראלה האם ? ההרחפה

 .קים בסדימנט ולענות על שאלות אלודהקריטריונים הקשורים לחיי

  

 


