טבע

חיים בזרם

לכבוד שבוע אהבה לטבע והיום הבינלאומי לשמירת מקווי מים שחל ב 2-בפברואר ,יצאה
קבוצת מחקר ,בראשותו של פרופ' מנחם גורן מאוניברסיטת תל אביב ,לבדוק אם השבת
דגים נכחדים היא אפשרות ממשית או חלומות באספמיה .לבנון הירקון כמקרה בוחן
כתיבה :מנחם גורן ,אלדד אלרון ,בעז ליבס ,יפעת גואטה ,ירון קרוטמן
ישראל היא נקודת מפגש בין אזורים גיאוגרפים
שונים ולכן נחליה ואגמיה מאוכלסים בדגים
ממקורות שונים :מאפריקה ,מאסיה הקטנה ,מחצי
האי ערבי ,מים סוף ומהים התיכון.
בנחלי ואגמי ישראל חיו עד תחילת שנות ה– 50של המאה
ה– 32 ,20מיני דגים ילידים.
מאז תחילת שנות ה– ,50נפגעו רוב מערכות המים בארץ כתוצאה
מפחיתה ניכרת בזרימתם ,מחדירת מינים זרים ומזיהום .מערכת
נחלי החוף נפגעה יותר משאר מערכות המים ובסוף המאה ה–20
נותרו רק קטעי נחל קטנים ובהם דגים ילידים.
נכון להיום נכחדו ממימי ישראל חמישה מיני דגים )כ–15
אחוזים ,מתוכם שלושה–ארבעה אנדמיים ,דהיינו לא מצויים
בשום מדינה אחרת בעולם( ,ושלושה–ארבעה מינים נוספים
מצויים כיום בסכנת הכחדה )מתוכם שלושה אנדמיים(.
לנוכח מצב זה והתחזיות להגברת ניצול מקורות המים הטבעיים,
נשאלת השאלה אם לניסיון למנוע הכחדת מיני דגים ולאושש
אוכלוסיות מיני דגים בסכנת הכחדה יש סיכוי להצליח בישראל,
או שמא זוהי מלחמת מאסף שסופה הרע ידוע מראש.
כדי לענות על שאלה זו הבה ונראה את מקרה המאמצים להציל
את לבנון הירקון כמקרה בוחן.

ניסיונות השבה לטבע

לבנון הירקון ) ,(Acanthobrama telavivensisשהוא אנדמי
לנחלי מערכת החוף בישראל ,היה נפוץ בעבר ממורד נחל
שורק )ואדי רובין( בדרום ועד לנחל הנעמן בצפון .כתוצאה
מניצול והטיית מי הנחלים שהביאו להתייבשויות של קטעי
נחל נרחבים והזרמת שפכים עירוניים ותעשייתיים לנחלי החוף
החל משנות ה– 50וה– ,60נכחד לבנון הירקון מנחל שורק
ומנחל נעמן ואילו מנחלים אחרים נעלם מקטעים ארוכים
בהם נכח בעבר .עד  1999שרדו רק שלוש אוכלוסיות של המין.
אוכלוסייה קטנה בחלקו הנקי של הירקון ושתי אוכלוסיות
זעירות על סף כיליון במערכת בנחל תות )מעלה נחל דליה(
ובחלקו העליון של נחל התנינים.

הבצורת החמורה של שנת  1999והמשך ניצול מים במשטר
רגיל הביאו להתייבשות נחלים נרחבת ,כולל של נחל הירקון.
בכדי למנוע את הכחדתו של לבנון הירקון בקיץ  1999כתוצאה
מבצורת זו וירידת מפלסי המים באקוויפר ,חברו המעבדה
האיכטיולוגית שבאוניברסיטת תל אביב ,בראשותו של כותב
מאמר זה ,רשות נחל הירקון ,רשות הטבע והגנים ,והמשרד
להגנת הסביבה לפרויקט מיוחד להצלת המין .כ– 150דגים
בלבד נאספו מהטבע ימים אחדים טרם ההתייבשות המלאה
של הנחלים והכחדת מין זה בטבע .לצורך שמירת המין
וריבויים של לבנוני הירקון הוקמה חוות מיכלים ואקווריונים
בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב .הדגים שהגיעו היו
חולים ומכוסי טפילים והיה חשש שלא ישרדו .במעבדה הם
קיבלו טיפול רפואי כולל תרופות ונמצאו בימים הראשונים
בהשגחה ברמת "טיפול נמרץ" .רובם שרדו.
הידע על מין זה הוא מועט ועל כן עם תחילת פרויקט ההצלה ניצבנו
בפני שורה של בעיות בסיסיות לגבי צורת ריבויים וגידולם.
כך למשל עלו השאלות כמה דגים יש להכניס לכל מיכל? האם
הדגים יתרבו טוב יותר כאשר יהיו צפופים בזמן ההטלה כמו
קרוביהם לבנוני הכנרת ,או שמא הם מעדיפים פרטיות?
מהו המספר המינימלי של דגים שניתן להכניס למיכל כדי
להבטיח שיהיו לפחות שני פרטים בוגרים מכל זוויג )זכר
ונקבה(? בשלב זה לא ידענו מה יחס הזוויגים באוכלוסיות
ולא ידענו להבחין בין זכרים לנקבות .וכן ,נשאלו גם השאלות:
האם להניח את המיכלים בטמפרטורת הסביבה )כמו בנחלים(
או לחמם את המים? איזה מצעי הטלה להציע לדגים  -אבנים
וענפי פטל טבולים כמו בטבע או מצעים אחרים? איזה וכמה
מזון לתת לדגים? ועוד שאלות.
לאחר דיונים והתלבטויות רבות קבענו פרוטוקולים למערך
הרבייה ויישמנו אותם בקפדנות רבה .למרבה המזל הסתבר,
בדיעבד ,שהניסיון והידע מגידול דגים אחרים אפשר לנו
לעשות את כל ההחלטות הנכונות ואכן קיבלנו רבייה נאה
של הדגים .פיתחנו מערכת לטיפול בביצים ובדגיגים ,שלמרות
שהיתה מורכבת ודרשה השקעה רבה בכוח אדם ,הוכיחה
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מראה מקום
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 .1מערך הניסוי של
סולמות דגים ללבנון
הירקון  .2,3השבת
הלבנונים לנחל המשוקם
במקורות הירקון
 .4הבריכה הניסויית
לפני מילוייה במים
 .5בריכה ”מהונדסת“
המיועדת לאכלוס
הלבנונים בעין אפק.
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הדגים שרדו ואף היו במצב גופני טוב ,אך לא נמצאו דגיגים ,כלומר לא נמצאה עדות
לרביית הדגים .בשלב ההוא לא היה ברור אם הסיבה היא איכות המים המשפיעה על הביצים
והדגיגים ,בעיות בהטלה או שמא בעיות ביכולת לשרוד תחת לחץ הטריפה

את עצמה וקיבלנו שיעורי הישרדות גבוהים
מאוד של עוברי דגים ודגיגים.
גידול הדגים במשך מספר דורות במעבדה
האיכטיולוגית אפשר גם מחקר מעמיק
בהיבטים שונים של הביולוגיה שלהם.
תוצאות מחקרים מיושמים היום במהלכי
ההשבה של הדגים לטבע .למדנו שיחס
הזוויגים הוא  ,1:1למדנו כיצד להבחין בין
זכרים לנקבות ,למדנו על קצבי הגידול של
הדגים בעונות ובגילאים השונים .גילינו
שיש קשר בין המצב הגופני )היחס בין אורך
הדג למשקלו( לגיל הדגים ובין גיל הנקבות
לפוריות שלהן )ישנה ירידה ניכרת בעוצמת
ההטלה לאחר גיל שנתיים וחצי( .למדנו מהם
מצעי ההטלה המועדפים על הנקבות .כמו
כן ,גילינו שקיימת תופעה של קניבליזם של
ביצים וצעירים בלבנון הירקון ,ממצא שחייב
הרחקת מצעי ההטלה עם הביצים מדי בוקר,
חיטוים והעברתם למערכת נפרדת.
עוד מצאנו שישנה השפעה שלילית לצפיפויות
גדולות על יעילות הרבייה .הצבענו על הקשר
בין עוצמת הרבייה לטמפרטורת המים ולאורך
היום .למדנו על הקשר בין עונת השנה לשורה
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שלמה של פרמטרים כמו המצב הגופני של
הדגים ,קצבי הגידול והעלייה במשקל ,עוצמת
הרבייה ועוד .כמו כן בדקנו את השפעת זרימת
המים על הרבייה ואת בחירת בתי הגידול
בשלבי החיים השונים של הדגים.
כמו כן ,העובדה שגידלנו את הדגים משני
המקורות )הירקון ונחל תות( בנפרד אך
בתנאים זהים ,אפשרה לנו להשוות בין
שתי האוכלוסיות ,ואכן נמצאו הבדלים
משמעותיים בשורה שלמה של פרמטרים
כמו ערכי אינדקס הגורם הגופני ,עונתיות
עקומות הרבייה )דהיינו יש הבדלים
משמעותיים בכמות הביצים הממוצעת לדג
בחלקים שונים של עונת הרבייה( ,תגובה
לשינויים בטמפרטורה ופוטופריודה )אורכי
היום והלילה( ,קצב הגידול ,עוצמת ההטלה
והשפעת הצפיפות על עוצמת ההטלה.

שינויים בבתי הגידול

לאחר שלוש שנות מאמץ ,באביב שנת 2002
היו בגרעין הרבייה כ– 7,000לבנונים .ואז
הגיע הרגע הגדול .בטקס חגיגי צנוע המשולב
במסע יחסי ציבור ובהשתתפות תלמידים

שבאו לשמורת מקורות נחל הירקון ,הושבו
לטבע בתחילת האביב כ– 3,500דגים צעירים
)כ– 2,000במערכת הירקון וכ– 1,500במערכת
נחל דליה( .בשנים  2003–2005הושבו לטבע
כמעט  4000דגים נוספים ,רובם למערכות
המים מהם נלקחו אבותיהם ,אך גם למערכת
עין אפק )מערכת נחל הנעמן( שם היתה
בעבר אוכלוסייה של מין זה .כך הושלם
לראשונה בישראל פרויקט השבה של מין דג
שהיה כבר על סף הכחדה מלאה.
למיטב ידיעתנו ,זהו המקרה הראשון בעולם
שבו דג שנעלם מהטבע גדל והתרבה במשך
מספר שנים בגרעין רבייה בחווה והושב
לטבע .אגב ,במקרה דומה שהיה לפני כ–30
שנה בארצות הברית ,נאספו מאות פרטים
של מין דג אנדמי )קרוב של הגמבוזיה( שהיה
בסכנת הכחדה והושבו לטבע לאחר חודשים
אחדים ,אך ללא ריבויים במעבדה.
לכאורה הפרויקט הסתיים בהצלחה .אך
מניטור אחר התוצאות שנעשה ב–2003
ו– 2004הסתבר שההשבה לירקון היתה רק
הצלחה חלקית .אמנם הדגים שרדו ואף היו
במצב גופני טוב ,אך לא נמצאו דגיגים ,כלומר

טקס ההשבה של לבנון הירקון בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגנים ורשות נחל הירקון

לא נמצאה עדות לרביית הדגים .בשלב ההוא
לא היה ברור אם הסיבה היא איכות המים
המשפיעה על הביצים והדגיגים ,בעיות בהטלה
)מחסור במצע מתאים( או שמא בעיות
ביכולת לשרוד תחת לחץ הטריפה של דגים
וחסרי חוליות שבנחל .צריך לזכור שבמהלך
עשר השנים האחרונות עברו בתי הגידול של
מעלה הירקון שינויים רבים וייתכן שהתנאים
החדשים בעייתיים לרביית הלבנונים.
על מנת לנסות לענות על שאלות אלה הוקמה
ב– 2005בריכת ניסוי לרבייה בגן לאומי
מקורות הירקון ,שהיא חלק מפרויקט השבת
לבנון הירקון .מטרתה של בריכה זו להחזיק
את הדגים בטבע )בשטח קטן של כ–400
מטר מרובע( ובתנאים טבעיים ככל האפשר
אך ללא דגים טורפים שעלולים לטרוף
את הביצים והדגיגים של הלבנון .הבריכה
תוכננה ,בהסתמך על הידע שהצטבר במהלך
המחקרים שנעשו במעבדה האיכטיולוגית
באוניברסיטת תל אביב ,כך שתוכל לספק
לדגים את הסביבה המתאימה להטלה והגנה
על הביצים .כמו כן ,הבריכה אמורה לספק
מקומות מסתור ומזון לדגיגים .בבריכה
הוכנו מצעי הטלה טבעיים ומלאכותיים
שנמצאו מתאימים להטלה בגרעין הרבייה
באוניברסיטת תל אביב והקרקעית תוכננה
כך שתוכל לספק ,ביחד עם הצמחייה הטבולה
שנשתלה ,מחסה לביצים ולדגיגים .על השפה
נשתלה צמחיית גדות למניעת סחף אדמה.
מי הירקון מוזרמים לבריכה על ידי משאבה
וצינור שעל פתחו מורכב מסנן רשת על מנת
למנוע חדירה של דגים וצמחים לבריכה .המים
אינם עוברים שום תהליך של השבחה וניקוי.
בתחילת דצמבר  2005אוכלסה הבריכה
ב– 400לבנונים בוגרים .מכיוון שבשלב
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הראשון לא היו מקורות מזון בבריכה ,הדגים
קיבלו תוספת מזון מדי יומיים .האכלה
בוצעה במקום קבוע והדגים התרגלו להופיע
במקום בזמן האכלה .במהלך התקופה נערך
מעקב שוטף אחר הטלת הלבנונים .בסוף
מרץ  2006נצפו לראשונה בבריכה כמה
עשרות דגיגים ובחודש מאי הוערך מספרם
באלפים רבים .למרבה המזל למדו הדגיגים
מהוריהם להגיע לתחנת האכלה ולא היה
צורך בדיגומים פולשניים כדי לבדוק את
הצלחת ההטלות ושרידות הדגיגים.
בעקבות סיפור הלבנונים נראה שיש צורך
לקבוע מספר שלבים להליכי הטיפול במיני
דגים אחרים המצויים בסכנת הכחדה.

תהליך הטיפול במיני דגים

< ערנות ואיתור דגים בסכנת הכחדה.
< ריבויים במעבדה תוך כדי מחקר יסודי
שיספק נתונים על הצרכים הייחודיים של מין
הדג מבית הגידול ,על דרכי רבייתו ,גדילתו
והתפתחות הדגיגים.
< בהסתמך על מידע זה ,איתור מקומות
פוטנציאליים להשבה ולאכלוס הדג.
< הבטחת מים סדירה וללא חשש מזיהומים
קטלניים.
< בנייה נופית מתאימה של בית הגידול
לקיום הדג ולרבייתו.
< אכלוס ניסיוני של האתרים הנבחרים
תוך הקפדה על מניעת ערבוב גנטי של
דגים ממקורות שונים .בכל מקרה שהדבר
ניתן ,צאצאי כל אוכלוסייה יושבו למערכת
המים מהם הגיעו.
< מעקב צמוד לבדיקת קליטת הדג במערכת
והצלחת רבייתו.
< אכלוס האתרים בהם היתה הצלחה

באכלוס הניסיוני.
< המשך מעקב אחרי התפתחות אוכלוסיות
הדגים נכונות לתמוך במקרה הצורך.
לאור המסקנות מההשבה הראשונה של
הלבנון לירקון ,נעשה כיום על ידי רשות
הטבע והגנים הלאומיים ,רשות נחל ירקון
והמעבדה האיכטיולוגית באוניברסיטת
תל אביב ,מאמץ למצוא דרכים על מנת
להתאים את אפיק נחל הירקון לרבייה
ולשמירה על הביצים והדגיגים של הלבנון
בירקון .בנוסף לכך נבנה מערך לאכלוס גם
בעין אפק שבמערכת נחל הנעמן ליד עכו.
בעבר חי לבנון הירקון במערכת זאת ,אך
נכחד לחלוטין כתוצאה מזיהומה ומהרס בתי
הגידול שבה .בשנים האחרונות ,עם שיקומה
ופיתוחה של השמורה ,נוצרו במקום תנאים
המאפשרים ,לכאורה ,קיומה של אוכלוסיית
לבנונים .לשמורה הוכנסו דגי לבנון שהרגישו
טוב במי השמורה ואלו גם התרבו .במטרה
להבטיח את עתידם שוקמה במקום בריכה
גדולה והובטחה לה אספקת מים באיכות
גבוהה .את התשתית "הנדסו" בהתאם
להנחיות שהוכנו על סמך הצלחת הבריכה
בירקון .בימים אלה תאוכלס הבריכה
בלבנונים ואנו מתכננים לעסוק ב"הנדוס"
בתי גידול נוספים בירקון ובמערכת נחל
דליה ,להשיב לשם את הדגים במהלך החורף
ולהמשיך לעקוב אחרי קליטתם.
וכאן אנו חוזרים לשאלה :האם השבת
דגים נכחדים היא אפשרות ממשית או
חלומות באספמיה? נראה שהדוגמה של
לבנון הירקון כמקרה בוחן מוכיחה שהשבה
ואישוש אוכלוסיות של מינים שאוכלוסייתם
הצטמצמה מאוד הן אפשרויות ריאליות
וסיכויי ההצלחה גדולים ,בהנחה שנהיה נכונים
להשקיע את המשאבים הדרושים ,להיעזר
במחקר להבנת הצרכים של הדג וליישם את
לקחי המחקר בשיקום בתי הגידול.
יש לזכור כי המאמצים והתקציבים הרבים
שהושקעו בהשבת מין אחד במשך שבע
שנים )!( עדיין לא הסתיימו בהצלחה ברורה
ונדרשים עדיין מאמצים נוספים בשנים
הקרובות .המאבק להצלת לבנון הירקון
משולב במאמץ להצלת נחל הירקון  -מי ייתן
ונצליח להציל את שניהם❖ .
פרופ' מנחם גורן ותלמידיו הם מהמחלקה
לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

