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 בכנרת  היחילופי אוכלוסי

                                                                                                                           , מיגל.משה גופן 'פרופ

אותי לכתוב ספר   ד. דבר זה הביא  אומעברה שינוי משמעותי  הכנרת  האחרונות    שנים ה   חמשו  ם בעשרי

"  חדש הכותרת  את  ויצהנושא  אחרת"  הכנרת  כנרת  כן,  גלילית".  "הוצאה  בהוצאת  לאור  לאחרונה  א 

כאשר  ום שונה מזו שהכרנו עד אמצע שנות התשעים. שינויים לא מעטים התרחשו במערכת הזאת  כי

ביותרהשינויים  אחד   ה  הוא    הדרמטיים  אוכלוס  הרכבשינוי  האצות של  הפיטופלנקטון,  יית 

שנים ארוכות של מחקר    אצות.של    ומהירה מאד   יחת אצות היא התרבות פתאומית רפ  .המיקרוסקופיות 

פרידיניום   בשם  אצה  של  הכבדות  בפריחות  מחדש  שנה  כל  אותנו  הפגישו  המחצית   במהלךבכנרת 

חודש   של  הפריחות   מרץהשנייה  יוני.  חודש  של  השנייה  למחצית  כל    עד  היו  עד הללו  כבדות  כך 

העוברת בין    . שרשרת רשת המזוןבתוך    ליהלחוהחומר האורגני מחוליה    ילו ששימשו כגורם מפתח לגלג

נעשים על    מים וד   שינויים כימיים   .שקיעה לקרקעית ולבסוף    לדגים , משם  אצות לסרטנים מיקרוסקופיים 

 ידי בקטריות.  

מקובעת על  הייתה    הפחמן האורגני  כמות ממחצית    ,טון  120,000-כ  וערכמתוך כלל הפחמן האורגני ש

ה לנו מעין סימן ית הפרידיניום הי ההופעה הקבועה של שאר על ידי אצות שונות אחרות. ידיניום והרפ ידי

הכנרת. של  אקולוגי  לאפיון   קבוע  שנתי  המחקר מצאנו    זהות  בראשית  מבין    נו שיש  כבר  אחד    19דג 

גם לנצל  אבמכל הדגים האחרים    ינים המצויים באופן טבעי בכנרת, אמנון הגליל שמו, שיודע טוב יותרמ

 יניום כמקור מזון. את הפריד 

משום שהתא החי של אצה זו מכוסה במעין שריון עשוי שני חצאי  מדוע היכולת הזאת מיוחדת כל כך?  

ומי שאינו מסוגל לפצח את  -ה רבחד מהם מורכב מלוחיות קשות עשויות פחמימאכדור שכל   סוכרית 

 דבר   מערכת העיכול שלו.יעברו דרך כל    ם א  מתאי האצות אפילו  מזון  שלתועלת    המעטה הזה לא יפיק

פריחת  לדוגמא  לסרדינים   קורהש  מה  הוא  זה ובזמן  בכנרת  ביותר  הנפוצים  הדגים  הם  הסרדינים   .

את פיו לצורך חילוף מים  לפתוח    היה יכוללא  דג    שאףהפרידיניום היו כל הרבה תאים צפופים במים כך  

תז לצורך  או  תאיונשימה  אלפי  שיכנסו  מבלי  המעי   ם ונה  לתוך  פרידיניום  שלו.של  מכך    ים  כתוצאה 

היה  הגליל  אמנון  רק  אבל  ובלתי מעוכלים  פרידיניום שלמים  מלאים בתאי  סרדינים  מצאנו מעיים של 

  תר.מסוגל לפצח את המכסה המשוריין של התאים ולעכל את הי
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מהיו  ,ואז להיעלם  לאט  לאט  הפרידיניום  החל  התשעים  שנות  דומיננטי  באמצע  גדולות.  ויובכמות  ת 

בכמויות   להופיע  התחילו  כחוליות(במקומו  אצות  נקראו  )פעם  כחוליים  חיידקים  והולכות   .גדלות 

הא פוטוסינטיזה(לחיידקים  )לחולל  להטמיע  מסוגלים  והם  פיגמנטים  יש  אמצעילחלק  .לו  יש  ם ם 

קשירת  לביצוע  ניטרוגנז(  בשם  מיוחד  )אנזים  מיוחדים  מהאט  ביוכימיים  מולקולרי  ספירה  ומחנקן 

אות  בתוךולהטמיע  ביוכימית  כפעיל  )טוקסיני  ו  רעלנים  מייצר  מהם  גדול  חלק  כן  על  יתר  ( םגופם. 

 שמסוגלים לפגוע קשה בבריאותם של בעלי חיים כולל האדם. 

רחשו שינויים משמעותיים חשובים נוספים באזור אגן ההיקוות  בנוסף למהפך הפיטופלנקטוני הזה הת 

לאקלים   הכנרת של   המשקעים   :הקשורים  כמות  עלתה,  האוויר  הזרימה  ירדה,    טמפרטורת  כמות 

הריכוז והכמות הכללית )העומס, במשקל( של חמרי דשן )נוטריאנטים( שהירדן ונחלים  בנחלים ירדה,  

. כך תחלופת מים בכנרת פחתה והתארך זמן השהייהאחרים סוחפים איתם אל הכנרת ירדו ובהקשר ל

הוא   הדרוש  זמן שהייה  ונפח האגם. מבלי  כ  ת פלהחלהזמן  הנכנסת  בכמות  ל המים באגם בהתחשב 

היה לכך השפעה ישירה, המחסור במים גרם  למפלס לרדת. כל השינויים האלה הם תוצאה של שת 

 שינויי אקלים באזור אגן היקוות הכנרת. 

 דשןבזמינות של חומרי  שינויים משמעותיים    עקבוסיית האצות התרחשו  בהרכב אוכלהאלה  שינויים  ה

ואפילו  עבורם  וטריאנטים(  נ ) השתנתה  לא  הזרחן  וזמינות  וירדה  הלכה  חנקן  של  הזמינות  האגם.  במי 

התוצאה במקצת.  ביחס    ועודנה  הייתה  עלתה  לזרחן.הכמותי  ירידה  חנקן  בעולם   שבין  ידוע  זה  מצב 

לה מתאימה  כתשתית  אצלינו  גם  וכמובן  לחנקן הרחב,  תחליף  יש  להם  כחוליים  חיידקים  של  תרבות 

ידי    רסחש לעל  הנוטריאנטים  היכולת  וזמינות  ההידרולוגיים  לשינויים  בנוסף  אטמוספרי.  חנקן  קבע 

על   הנמדדת  )מליחות  המלח  בריכוז  עלייה  האקלים:  לשינויי  נוספת  תוצאה  הכלוריד( פי  הייתה  ריכוז 

 בהרכב האצות.אשר ככל הנראה אין לה השפעה ישירה על השינוי 

ובכנרת ופחות השפיעו על כמויות הזרחן? ת החנקן  כמויוידה במדוע שינויי האקלים גרמו ליר   בנחלים 

ההיקוות )קרקעות, ההבדל נעוץ במקורות המספקים חנקן וזרחן לכנרת. מקור החנקן הוא חיצוני מאגן  

פסולות שונות וכ"ו(. מקורו של הזרחן לעומת זאת גם הוא בחלקו מאגן ההיקוות אבל תוספת    ים,עסל

ו אבק  משקיעת  מפע\חשובה  כימית או  ו-ילות  גשם  פחות  יש  אם  לכן,  בקרקעית.  פחות מיקרוביאלית 

אם נכנס פחות זרחן מאגן ההיקוות שינויי האקלים לא   זרימה בנחלים יש גם בהתאם פחות חנקן. אבל

יתר על כן, הזרחן    ת ולא את כמות הזרחן שמגיעה לכנרת כאבק.יים את עוצמת הפעילות בקרקענ מש

ומיד עם כניסתו אל הכנרממקור אגן ההיקוות מ וכמומס במי הירדן  ת מרבית  גיע כחלקיקים מרחפים 
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הגבוה בכנרת ובגלל שפע הסידן המצוי   pH  -ערך ההחלקיקים שוקעים לקרקעית והחלק המומס, בגלל  

 זרחני. -ושוקע גם הוא כקומפלקס בלתי מסיס של סידןתחבר אל הסידן מ , הזרחןבה

לשי  שיש  העיקרית  ההשפעה  בזמינולסיכום,  דרמטית  ירידה  היא  הכנרת  על  אקלים  החנקן    ת נויי 

ה היעלמות  הכחוליים.ובעקבותיה  החיידקים  והתרבות  תרומת   פרידיניום  גם  שהייתה  לזכור  יש 

 עומסי הכנרת של  חמרי הדשן שמקורם באגן ההיקוות. זאת מסוימת מ  האדם בהפחתה  ו שלהתערבות

סילוק   יחד עם   החולה" לשיקום הרס קרקעות הכבול  של ביצוע "פרוייקט  מבורכת הפעילות  הכתוצאה מ

  באגן ההיקוות.ביוב וצמצום בריכות הדגים 

גם כמה מקרים   היו  ,לסמחסור בשפיעת מים וירידת מפו  בהם הי  כנרת בהשנים האחרונות    25במשך  

הידרולוגי   שפע  של  פריחת    הביאואשר  חריגים  והתפרצות  חנקן  של  מוגברת  אספקה  גם  איתם 

בעקבותיה.-חד   ניום יפריד  ה  שנתית  מחריגות  שכתוצאה  הייתה  יכמובן  מפלס דרולוגיות  עליית  גם 

ים החיידק  בשנים שלאחר מכן.  בהתאם אבל לא הייתה לה כל השפעה ישירה על הרכב הפיטופלנקטון

דומיננטים ה להיות  כללים שונים ולע  .כחוליים המשיכו  פי  על  בכנרת משחקים  מאזני המלח  זאת  מת 

שר לגובה המפלס והלחץ ימיות מקרקעית האגם ואין להן ק-אספקת המלח לאגם הן תת לגמרי. מקורות  

תת כאשר  ההידראולי.   באקוויפרים  זרימה  יותר  ובעקבותיו  גשם  יותר  אל המקרקעיים  -יש   תנקזים 

כמות המלח במי  ,  אם אין תחלופת מים   מגיע יותר מלח דווקא בזמן שהמפלס גבוה יותר. לכן ,  הכנרת 

( כאשר  1968  –  1948שנה )  20גה. דוגמא טובה לכך היא מדיניות המפלסים במשך  האגם עולה בהדר

רב יחות  המלו  ם שנתית בלמעלה משני מטרי-הוציאו מהכנרת פחות מים ממה שנכנסו, המפלס עלה 

                                                                   מיליגרם כלוריד לליטר. 400 –ל  275 -מ העלת 

 המלצות לעתיד: 

  המלצות לתפעול בעתיד:ות על פי הדברים המוצגים במאמר זה מסתמנ 

 . להוסיף חנקן לעומסי היבוא אל הכנרת ולהפחית מהם עומסי זרחן (1

עלופ לתח  מדיניות של  לקיים  (2 בכנרת  מים מקסימלית  סכ  ת  מדיניות של  וצרכבמיד   חפתו  רידי    יי ה 

 .ת של המפלססוימגם במחיר של הורדה מ, ת האספקה יאפשרו זא

 .לקדם בברכה תכנית שכבר נמצאת בביצוע של הזרמת מים מותפלים אל הכנרת  (3
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וך קיצור זמן  ת   בור תחלופת מים באגם עליית המליחות נראה כי תג  להאט או אפילו לעצור  על מנת   (4

נביעות מלוחות תת  יחד עם המשך ביצוע לכידת  יקדמו -השהייה והזרמת מים מותפלים לכנרת    ימיות 

                                                                                                                                                                                           .  זאת 

 

 ()מצורף הערות לאיורים:

ששמה    .1 ש  Fractional Polynomialרגרסיה  סיהיא  בתיאור טה  גמישות  המאפשרת  טטיסטית 

הלינא בשיטה  שנוצרים  ארטיפקטים  ומונעת  המדידות  תוצאות  בין  הריבועית  השוני  או  רית 

                                                                                                                 ובלת במדעים אקולוגיים.                      ומק

כימית הנקראת    .2 כללי"אנליזה  ומומס)הכולל חומר  ,  "קלדהל  )(מרחף   ,Kjeldhalנותנת תוצ אה (, 

וכמומסהמראה מהי כמות ה )  ים שלנ יו  הכוללת   חנקן האורגני כחלקיקים מרחפים  ( 3NHאמוניה 

                                                                                                                           אבל אינה כוללת נטרטים. (4NHואמוניום )

לראשנרא  1באיור    .3 יפה הסימנים   ירידההבשנות התשעים    יתם של שינויי האקלים כשהחלהים 

                                                                                                       חזקה בכמות הגשם ובספיקה של הירדן בהתאם.                                                              ה

ביר  נראה ,  2,3באיורים  ,  3תאם להערה  ובה  .4 )מעל  ד שכאשר הספיקות  גבוהות מאד  מיליון   670ן 

מלמעק"ש(  בשנה  מע"ק באיורים    ;  יורדים.  והזרחן  החנקן  של  רואי 4,  3הריכוזים  שהירידה  ,  ם 

מה טפונות חריגים בעוצי. שהחזקה בעומסים של החנקן והזרחן בירדן התחילה בשנות התשעים

 פילו הריכוז יורד. אזרחן  במים אלא  החנקן והשל  לריכוז ת פם לתרומה נוסגבוהה אינם גורמי

 

 


