
כיצד אלמוגים "עושים את זה"?
שוניות האלמוגים באילת מהוות מוקד משיכה לחובבי טבע מהארץ ומהעולם בזכות 
צבעוניותן ומגוון בעלי החיים שמאכלסים אותן. התורמים העיקריים ליצירת שוניות 

אלה הם האלמוגים, שהמשכיותם תלויה, בין היתר, ביכולתם להעמיד צאצאים.
אז איך הם עושים את זה? סקס - גרסת האלמוגים

כתב: ד"ר אסף זבולוני, אקולוג מפרץ אילת, רשות הטבע והגנים

הם  קרבונאט(  )קלציום  גירני  שלד 
שוניות  ליצירת  העיקריים  התורמים 
כן המשכיותם של אלמוגים  ועל  אלה, 
של  קיומן  להמשך  הכרחית  אלה 
אלמוגים  מיני  של  שרידותם  השוניות. 
להעמיד  ביכולתם  היתר,  בין  תלויה, 
של  ההמשך  דור  את  שיהוו  צאצאים 

הוריהם.
נשאלת אם כך השאלה - כיצד יצורים 

כמו  תנועה(  יכולת  )חסרי  ישיבים 
האלמוגים שמקובעים למקומם בשונית, 

מצליחים להיפגש לצורכי רבייה.
צריכים באמת  לא  אלמוגים   ובכן, 
להם  יש  רבייה.  לצורכי  להיפגש 
ומגוונות,  מורכבות  רבייה  אסטרטגיות 
ללא  גם  להתרבות  להם  שמאפשרות 
מפגש פיזי. במסגרת מאמר זה אציג רק 

חלק מהאסטרטגיות האלה.
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באילת ש האלמוגים  וניות 
ובייחודיותן.  ביופיין  בולטות 
המבקר  בפני  מציגות  הן 
להם  שני  שאין  מינים  ומגוון  עושר 
המבנית  למורכבותן  תודות  בישראל. 
מהוות שוניות אלה בית גידול ותשתית 
אלמוגים,  של  רבים  מינים  של  לקיומם 

חסרי חוליות ודגים. 
חייהם  במהלך  האבן שמייצרים  אלמוגי 

אלמוג שיטית עם תאי ביצה בפתח הפוליפים, בדיוק 
לפני שחרורם. צילום: Peter Harrison, שונית 

המחסום הגדולה, אוסטרליה

אלמוג פיטרה משחרר תאי ביצה אל גוף המים.
צילום: יוסי לויה, אוקינאווה, יפן

אלמוג פיטרה משחרר תאי זרע אל גוף המים. "בני 
המזל" מבין תאי הזרע המשוחררים יצליחו להגיע אל 

תאי הביצה ששוחררו מאלמוגים שכנים ולהפרותן. 
צילום: פרופ' יוסי לויה, אוקינאווה, יפן 



ההפריה.  תהליך  את  לממש  כדי  פרטים 
המדיום הימי מהווה גורם שמתווך בין הזרע 
לביצית, והרבייה המינית באה לידי ביטוי 
בשתי אסטרטגיות שונות. הראשונה היא 
האלמוגים  משחררים  שבה   ,spawning
אל גוף המים תאי מין נקביים וזכריים, כך 
את  פוגשים  אחד  פרט  של  הזרע  שתאי 
המים  בגוף  אחר  פרט  של  הביצה  תאי 
וההתפתחות  ההפריה  מתבצעת  ושם 
תזמון  דורשת  זו  אסטרטגיה  העוברית. 
לא  והנקבה, שבלעדיו  הזכר  של  מושלם 
יתבצע המפגש הנכסף בין הזרע לביצית. 
כימית של  קיימת משיכה  כך,  על  בנוסף 
תאי הזרע אל תאי הביצה שמגדילה את 

סיכויי ההפריה.
השחרור  שמועד  הראו  רבים  מחקרים 
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רבייה מינית - אהבה בשלט רחוק
אסטרטגיית הרבייה השכיחה ביותר אצל 
מינית, שבה המטען  רבייה  היא  אלמוגים 
הגנטי של שני פרטים מועבר אל הצאצא 
מין  בלוטות  לאלמוגים  ההפריה.  בתהליך 
נמצאות  אלה  בלוטות  גונדות.  הנקראות 
בתוך גוף האלמוג והן עשויות להכיל תאי 
מין זכריים ותאי מין נקביים. קיימים מיני 
שמכילים  ביתיים,  דו  הנקראים  אלמוגים 
זכריות  גונדות  או  בלבד  נקביות  גונדות 
בלבד. לעומתם קיימים מינים חד ביתיים 
גונדות  גם  שמכילים  )הרמפרודיטיים(, 

נקביות וגם זכריות. 
ההפריה  תהליך  את  לכנות  אפשר 
באלמוגים כ"אהבה בשלט רחוק". למעשה, 
בין  פיזי  מפגש  צריכים  אינם  אלמוגים 

שוניות האלמוגים באילת - בית למגוון רחב של בעלי חיים ימיים. צילום: אסף זבולוני

באלמוגים רבים אפשר לראות פוליפים בשלבים שונים של 
התחלקות. צילום: אסף זבולוני, שמורת האלמוגים, אילת 

אלמוגים אינם צריכים מפגש פיזי בין פרטים כדי לממש את תהליך 
ההפריה. המדיום הימי מהווה גורם שמתווך בין הזרע לביצית, 

והרבייה המינית באה לידי ביטוי בשתי אסטרטגיות שונות
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למופע  בהתאם  מתוזמן  המין  תאי  של 
הנראה  ככל  קשור  זה  ותזמון  הירח, 
הגאות,  ובמשטר  בתאורה  לשינויים 
ביחס  הירח  ממיקום  הוא  אף  המושפע 
לכדור הארץ. מלבד מופע הירח, קיימים 
אותות סביבתיים נוספים היכולים לתרום 
באורך  שינויים  ובהם:  המושלם,  לתזמון 
המים,  בטמפרטורת  המים,  בזרם  היום, 

במליחותם ובזמינות המזון.
במקומות שונים בעולם משוחררים תאי 
המין למים בתקופות ובמרווחי זמן שונים. 
בשונית המחסום הגדולה שבאוסטרליה, 
רוב  של  המין  תאי  משוחררים  למשל, 
לילות  כשלושה  במשך  האלמוגים  מיני 
זו מכונה  במהלך האביב )על כן תופעה 
mass spawning(. לעומת זאת, במפרץ 
אילת מינים שונים של אלמוגים מתרבים 
השנה  לאורך  שונות  זמן  בתקופות 
)בדרך  יותר  ארוכים  זמן  פרקי  ולאורך 

כלל במשך הקיץ(.
השנייה  המינית  הרבייה  אסטרטגיית 
brooding )הדגרת עוברים(, שבה  היא 
אלמוגים משחררים אל גוף המים רק את 
תאי הזרע. אלה עושים את דרכם בגוף 

האלמוג מרבדן צהוב משחרר למים בקיץ ביצים, הנצמדות 
לשטח הפנים שלו על ידי ריר. ההפריה וההתפתחות 

העוברית נעשים על גבי שטח הפנים של האלמוג. 

באלמוגי אבוקן אפשר לראות לעתים קטע שלד בצורת אבוקה הנושא בראשו פוליפ בודד בשלבי התנתקות 
מהמושבה. מקטע זה עשוי ליפול למרגלות האלמוג ולייסד מושבה חדשה. צילום: אסף זבולוני, שמורת 

האלמוגים, אילת

אחר  אלמוג  אל  מגיעים  עד שהם  המים 
ובו פוגשים את תאי הביצה. במקרה זה, 
נעשים  העוברית  וההתפתחות  ההפריה 
שלו  הפנים  שטח  על  או  האלמוג  בגוף 
זה,  במקרה  גם   .)surface brooding(
הביצה  תאי  הבשלת  בין  תזמון  דרוש 

לבין שחרור תאי הזרע.
אלה  מיניות  רבייה  אסטרטגיות  שתי 
פגיות  של  להתפתחותן  מביאות 
קטנטנות,  פלנקטוניות   )planulae(
ממטענם  המורכב  גנטי  מטען  הנושאות 
להוריהן  בניגוד  ההורים.  שני  של  הגנטי 
מקובעות  אינן  אלה  פגיות  היישיבים, 
היצורים  שאר  עם  נישאות  והן  למקומן 
המים.  זרמי  באמצעות  הפלנקטוניים 
בעולם  מקומות  בכמה  שצלל  מכם  מי 
במקומות  אלמוגים  מיני  אותם  את  וראה 
מזה,  זה  קילומטרים  אלפי  המרוחקים 

בוודאי שאל את עצמו כיצד מיני אלמוגים 
אלה מצליחים להפיץ את עצמם לטווחים 
שלבי  ובכן,  באוקיינוסים.  גדולים  כך  כל 
גם  הם  אלמוגים  של  הראשוניים  החיים 
שלבי ההפצה שלהם. שלבים אלה יכולים 
להימשך מכמה דקות ועד כמה שבועות, 
הפגיות  נפוצות  אלה  שלבים  ובמהלך 
ספורים  סנטימטרים  של  למרחקים 
שחרורן  ממקום  קילומטרים  מאות  ועד 
המים  זרם  למעשה,  האם.  מאלמוגי 
מהווה גורם מתווך בין אוכלוסיות, כלומר 
מאוכלוסיות  צאצאים  להפצת  אמצעי 
שמספקות צאצאים )מקור(, לאוכלוסיות 
בפועל,  )משקע(.  צאצאים  שמקבלות 
את  שורד  הפגיות  מכלל  קטן  חלק  רק 
באתר  להתיישב  ומצליח  ההפצה  שלבי 
מתאים  אתר  הפגיות,  מבחינת  מתאים. 
הוא אתר הכולל שילוב של כלל התנאים 

המונח רבייה א–מינית מתייחס בדרך כלל למקרים שבהם 
האלמוג מתחלק לשני אלמוגים או שהוא מנץ פרט חדש, או 
למקרים שבהם הפרט גדל ומוסיף חלקים זהים לגופו. בכל 

המקרים האלה, התוצר זהה גנטית לאלמוג ההורה



משמאל לימין: פרטים שונים )אלמוגים בוגרים( משחררים בו זמנית תאי זרע ותאי ביצה למים; תאי 

המים  בגוף  עוברית  התפתחות  מתחילה  אותם;  ומפרים  הביצה  תאי  את  המים  בגוף  פוגשים  הזרע 

שמסתיימת ביצירת פגיות; הפגיות נישאות עם זרמי המים עד שמגיעות לאתר מתאים להתיישבות; 

לאחר ההיצמדות למצע עוברת הפגית תהליך של מטמורפוזה )גלגול( לפוליפ ראשוני; הפוליפ הראשוני 

מתחלק ו/או מנץ פוליפים נוספים ליצירת אלמוג צעיר )מושבה(; לאחר כמה שנים של גדילה והתפתחות 

מגיע האלמוג לבגרות מינית.

מחזור החיים באלמוגים
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שהאלמוג  מנת  על  הנחוצים  הסביבתיים 
יגיע לשלב הבגרות, ישרוד כבוגר ויצליח 
שלב  את  ששרדו  צעירים  להתרבות. 
מתאים,  לאתר  להגיע  הצליחו  ההפצה, 
להיצמד למצע השונית, לעבור תהליך של 
ולשרוד  ישיב  לשלב  )גלגול(  מטמורפוזה 
בשונית  הראשונים  חייהם  שלבי  את 

נקראים "מגויסים".

רבייה א–מינית - אפשר גם לבד
בנוסף לרבייה המינית, אלמוגים מסוגלים 
שבה  א–מינית,  ברבייה  גם  להתרבות 
רבייה  המונח  מין.  תאי  של  הפריה  אין 
למקרים  כלל  בדרך  מתייחס  א–מינית 
שבהם האלמוג מתחלק לשני אלמוגים או 
שהוא מנץ פרט חדש, או למקרים שבהם 
לגופו.  זהים  חלקים  ומוסיף  גדל  הפרט 
גנטית  זהה  התוצר  האלה,  המקרים  בכל 
אסטרטגיות  מאחורי  ההורה.  לאלמוג 
מנגנונים  עומדים  רבייה א–מיניות שונות 

פיזיולוגיים שונים ומורכבים. 
למקטעים  האלמוג  של  חלוקה 
 )fragmentation( היא אסטרטגיית רבייה
יכול  כזה  קיטוע  מאוד.  נפוצה  א–מינית 

האלמוג  של  שבירה  בעקבות  לקרות 
או  גלים(  מפץ  )כגון  חיצוני  גורם  ידי  על 
פיזיולוגיים  מנגנונים  ידי  על  מכוון  באופן 
התהליך  המקרים,  בשני  עצמו.  באלמוג 
גנטית  זהים  במקטעים  להסתיים  יכול 
להיצמד  שמצליחים  ההורה,  לאלמוג 
למצע השונית ולגדול לאלמוגים חדשים.

רבות  שתורמת  מינית,  לרבייה  בניגוד 
שכנות,  לשוניות  האלמוג  מין  להפצת 
קטן  הוא  ההפצה  טווח  א–מינית  ברבייה 
החדש  האלמוג  רבים  ובמקרים  בהרבה 
ההורה.  לאלמוג  בסמיכות  למצע  ייצמד 
מהווה  להורה  הגנטית  הזהות  זה  במקרה 
את  יש  להורה  שהרי  יתרון,  דווקא 
כצעיר,  בעברו  לו,  שאפשרו  התכונות 

לשרוד ולהתפתח במקום זה.
של  התווספות  היא  נוספת  אסטרטגיה 
הוא   )polyp( פוליפ  לאלמוג.  פוליפים 
האלמוג,  של  הבסיסית  המבנה  יחידת 
שמכילה את כלל מערכות החיים הדרושות 
- להתקיים  מנת  על  חיים   ליצורים 
כן,  על  ורבייה.  נשימה  הפרשה,  תזונה, 
לתפקד  הפוליפ  יכול  עקרוני,  באופן 
האלמוגים  רוב  עצמאית.  חיים  כיחידת 

כאשר  רבים.  פוליפים  של  מושבות  הם 
למושבה   חדשים  פוליפים  מתווספים 
פוליפים  של  התווספות  גדל.  האלמוג 
ולכן  וממושך  למושבה היא תהליך ארוך 
הוא  האלמוגים  רוב  של  הגידול  קצב 
האלמוגים  מושבות  גידול  ביותר.  אטי 
כגון דרכים,  בכמה  להיעשות   יכול 
מרקמת  חדשים  פוליפים  של  הנצה 
לשני  הפוליפ  של  והתחלקותו  האלמוג 

פוליפים שכנים.
יוכל  אילת  בשוניות  שיבקר  מי 
בכל  המתרבים  אלמוגים  מיני  למצוא 
במאמר  המוזכרות  הרבייה  אסטרטגיות 
זה. אמנם הסיכוי לצפות באלמוגים אלה 
קטן  הוא  המינית  הרבייה  במהלך  בדיוק 
בתהליכי  להבחין  אפשר  אך  יחסית, 
רבייה א–מינית, כגון הנצה של פוליפים 

והתחלקותם. 
ימשיכו  אלה  מרהיבים  שיצורים  כדי 
להתרבות ולהפיץ את צאצאיהם בשוניות 
האלמוגים כפי שעשו זאת במשך מיליוני 
שנים, אנא הקפידו לשמור עליהם, הימנעו 
ממגע בשונית ושמרו על מרחק של מטר 

לפחות משונית האלמוגים.

צילום: אסף זבולוני, שמורת האלמוגים, אילת 



חיים באפילה
 במי התהום, הנקווים בעומקים של עשרות ומאות מטרים מתחת לפני הקרקע,

 חיים לפעמים יצורים זעירים שונים, ובהם שני מיני סרטנים מהסוג סומית.
מיהן הסומיות וכיצד הן חיות בחשכת המעמקים? 

כתב וצילם: ד"ר משה צורנמל

הבריכה  למי  גם  מגיחים  הגליל  סומית 
מימיו  פורצים  שלתוכה  המתומנת, 
נור  עין  מעיין  של  והמליחים  החמימים 
גופריתי.  מימן  הגז  גם  מומס  שבמימיו 
איילונית סומית  הוא  השני   המין 
במי  רק  שנאסף  סרטן   ,)T. ayyaloni(
הבריכה התת קרקעית שבעומק מערת 
בקרבת  ב–2006  שהתגלתה  איילון, 
חמימים,  זאת  בריכה  מי  גם  רמלה. 
מליחים ומומס בהם הגז מימן גופריתי.  

 6-5 שאורכו  מוארך  סרטן  היא  סומית 
ס"מ, עורו )שריונו( חסר כל צבענים ולכן 
גופו נראה לבן או שקוף למחצה, ואפשר 

הפנימיים  אבריו  של  בקוויהם  להבחין 
)קיבה, כבד, שחלות או אשכים וכדומה(. 
עיני הסומית מנוונות כליל )תכונה נפוצה 
בקרב בעלי חיים תת קרקעיים רבים( וכפי 
מגיב  אינו  הוא  מעבדה,  בניסויי  שהוברר 
כלל לאור המוקרן עליו. לעומת זאת, מיטיב 
הסרטן הזה לחוש בכל תנועה במים ומגיב 
שבקלים,  קל  לזעזוע  אפילו  בהתרגשות 
דקיקות  חישה  שערות  של  בעזרתן 

הפזורות על פני כל גופו ועל גפיו. 
בקדמת הגוף של הסומית שני זוגות של 
אחת  אונות.  שתי  מחוש  ולכל  מחושים 
שוט,  לכעין  מאוד  מתארכת  מהאונות 

טבע

לכך ר כלל  מודעים  לא  מאתנו  בים 
שגם במים הנקווים בעומקים של 
מתחת  מטרים  ומאות  עשרות 
לרגלינו, יכולה להתקיים פעילות ביולוגית 
ערה. מתברר שכאשר מצויים במים התת 
קרקעיים חומרים אורגניים, יכולים להתקיים 
שם בעלי חיים. החומרים האורגניים יכולים 
גם  הם  אך  הקרקע,  מפני  למים  להסתנן 
נוצרים על ידי בקטריות מסוימות, בחושך, 
השמש,  אור  של  באנרגיה  צורך  וללא 
למשל, בקטריות גופרית שיוצרות לעצמן 
שהן  האנרגיה  בעזרת  אורגניים  חומרים 
מימן  הגז  חמצון  של  מתהליך  מפיקות 

גופריתי )H2S(, המומס לפעמים במים. 
החיים  השונים  הזעירים  היצורים  בין 
של  חלקם  במיוחד  בולט  התהום  במי 
התת  הסרטנים  רוב  שונים.  סרטנים  מיני 
קרקעיים האלה זעירים ואורך גופם נמדד 
למילימטרים  ועד  מילימטרים  בחלקי 
ספורים, אך יש גם כאלה שאורכם מגיע 
גדולים  מינים  בשני  אחדים.  לסנטימטרים 
"מעשירי  סדרת  עם  הנמנים  כאלה, 

הרגליים", נעסוק בכתבה זו.

איזה מין סרטן?
היחידה  המדינה  היום  היא  ישראל 
מתקיימות  קרקעיים  התת  שבמימיה 
מינים  )שני  מבודדות  אוכלוסיות   שתי 
סומית  מהסוג  עיוור  סרטן  של  שונים( 
הגליל  סומית  האחד,   .)Typhlocaris(
התת  במים  החי  סרטן   ,)T. galilea(
שבטבחה  נור  עין  מעיין  של  קרקעיים 
)לחופה הצפוני של הכינרת( ובמי חללים 
של  פרטים  שבסביבתו.  קרקעיים  תת 
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סומית איילונית - אורך גופה אינו עולה על 5 ס"מ. צילום: ד"ר דוד דרום 



הים  חוף  על  במערה  שנובעים  מליחים 
שבדרום–מזרח  אוטראנטו  העיר  בקרבת 
איטליה. תפוצתם של שלושת מיני הסומית 
שהוגדרו עד אז מרמזת על כך שהיה להם 
התיכון  בים  חי  אשר  משותף"  "אב  בעבר 
גם  הרחוק  ובעבר  גאו  שמימיו  הקדום, 
הציפו שטחים בתוך ארץ ישראל. אב קדום 
זה אכלס גם מי מעיינות מליחים הנשפכים 
של  האוכלוסיות  רק  ימינו  עד  שרדו  לים. 
הסרטן שהסתגלו לתנאי החיים במים התת 
במעיינות  מליחים.  מעיינות  של  קרקעיים 
האלו נותרו אוכלוסיות מבודדות של סומית 
לשלושת  השנים  במרוצת  שהתפתחו 

המינים השונים. 

סומית הגליל  
ב–1962 החל כותב מאמר זה במחקרו על 
עבודת  בוצעה  שבמסגרתו  הגליל,  סומית 
שדה במי עין נור שבטבחה, ובמקביל, גודלו 
מוחשך,  אחזקה  במתקן  סומיות  ונחקרו 
לזואולוגיה  המחלקה  של  במעבדה  שנבנה 
בירושלים  העברית  האוניברסיטה  של 
חברת  ידי  על  חלקית,  נתמך,  )המחקר 

מקורות(.
נאספים  בטבחה  המתומנת  הבריכה  לתוך 
מימיהם של שלושה מעיינות, שהגדול בהם, 
עין נור, הוא המלוח ביותר )כמעט פי עשרה 
מהמליחות של המים בכינרת( והחם ביותר 
)29.5 מעלות צלזיוס( ובמימיו מומס הגז מימן 
גופריתי. כבר בשלבים ראשונים של המחקר 
הסומיות  של  המוחלט  שהרוב  התברר 

חזקה,  בחבטה  קדימה  בטנו  את  הסרטן 
ותוך כך הוא נזרק לאחור ומתרחק מהמקום 
בשחייה. בשעת הליכה מהירה, נעזר הסרטן 

גם בתנועות חתירה של רגלי השחייה.
מיני  מבין  הראשונה  הייתה  הגליל  סומית 
הסומיות שהתגלו למדע. שני סרטנים שנאספו 
בבריכה בטבחה נשלחו אל חוקרי המוזיאון 
ב–1909  בלונדון  הטבע  למדעי  הבריטי 
והוגדרו שם על ידי חוקר הסרטנים המנוסה, 
 )W.T. Calman( קלמן  תומאס  ויליאם 

כשייכים לסוג ולמין חדשים למדע.
מורפולוגיות  תכונת  כמה  על  בהסתמכו 
שמוצאו  הנחה  גם  החוקר  הוסיף  ייחודיות 
סרטנים  קדומה של  זה מקבוצה  סרטן  של 
ביקרו  ב–1912  מכבר.  זה  נכחדה  אשר 
בטבחה החוקרים נלסון אננדל וסטנלי קמפ 
את  שתיארו   ,)Annandale & Kemp(
ההם  בימים  שהייתה  המתומנת,  הבריכה 
פתוחה ומוזנחת. הם אספו שם כמה סומיות 
תנועת  על  ראשוניות  תצפיות  גם  וערכו 
הסרטנים במי הבריכה החמימים ועל תגובות 
הסרטנים לפיסות בשר עוף שהוטלו למים, 
והעלו השערה שמקורם של הסרטנים בחלל 
תת קרקעי כל שהוא. מאז ועד שנות ה–60 
של המאה ה–20 לא נאסף כל מידע מדעי 

חדש על סומית הגליל בטבחה.
הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  מעט 
סומית:  חדשים של  מינים  שני  עוד  התגלו 
מליחים  במים  ב–1920,  התגלה  הראשון 
קרוב  שבלוב,  בנגזי  העיר  ליד  במערה 
במים  ב–1923,  התגלה  והשני  הים.  לחוף 

שאורכו כמעט כאורך כל גופו של הסרטן. 
לחוש  האחראיים  האברים  הם  המחושים 
הריח ולחוש המגע העיקריים של הסומית.                                                                                             
באטיות  ומהלך  לשחות  ממעט  הסרטן 
עשר  מתוך  שש  בעזרת  הקרקעית  על 
)הקדמיות(,  הנותרות  רגליו  בארבע  רגליו. 
ללכידה  משתמש  הוא  צבתות,  הנושאות 
ירודים,  )סרטנים  זעירים  חיים  בעלי  של 
חומר  גושי  של  לאיסוף  וכן  וכד'(  תולעים 
ומעל  הקרקעית  מתוך  ובקטריות  נרקב 
פניה. זוג הרגליים השני גדול במיוחד ונושא 
צבתות גדולות, המופנות בקביעות קדימה. 
לצבתות תפקיד חשוב גם כאברים של חוש 

הטעם, הריח והמישוש.
 גם הבטן הארוכה של הסרטן נושאת גפיים -
השחייה  רגליי  זוג  שטוחות.  שחייה  רגלי 
 האחורי פונה לאחור ונפשק מעט לצדדים -
דג".  "זנב  של  מראה  הבטן  לקצה  מקנה 
בהבחינו בתנועה חשודה בסביבתו, מכופף 

הבריכה במערת איילון, שבה חיים עשרות פרטים של סומית איילונית. צילום: ישראל נעמן
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נור  פעיל רק באזור המים החמים של עין 
החשוכה,  המנהרה  של  הפתח  ובקרבת 
ציוד  בעזרת  המעיין.  מי  פורצים  שמתוכה 
התת  החללים  גם  נחקרו  ופנסים  צלילה 
נור,  עין  של  במים  המלאים  קרקעיים 
התברר  כמעט.  מטר   14 של  לעומק  עד 
צפיפות  גבוהה  קרקעיים  התת  שבחללים 
מזו  ניכר  באופן  הסומיות  של  האוכלוסייה 
הקיימת במים הרדודים של הבריכה. הובחן 
התת  בחללים  שחיה  שבאוכלוסייה  גם 
הסרטנים  של  חלקם  יותר  רב  קרקעיים 
הצעירים, שאורך גופם 30-11 מ"מ, מאשר 

באוכלוסיית הבריכה המתומנת.
התכופים,  והאיסופים  התצפיות  למרות 
יותר  ובמשך  השנה  של  שונות  בעונות 
משש שנים, גם במי הבריכה וגם בחללים 
נקבות  פעם  אף  נצפו  לא  קרקעיים  התת 
הנושאות אשכולות ביצים על גפי השחייה 
שלהן, ולא נמצאו אף פעם סרטנים שאורך 
כאלה  )כלומר  מ"מ  מ–10  פחות  גופם 
נראה שהאוכלוסייה של  שבקעו מקרוב(. 
הסומיות בבריכה המתומנת ובחללים התת 
לצלול,  היה  אפשר  שלתוכם  קרקעיים, 
מתרבה,  שאינה  שוליים  אוכלוסיית  היא 
ואילו עיקר אוכלוסיית הסומית מתקיימת 
בחללים תת קרקעיים בלתי ידועים, שאינם 
הסביבתיים  התנאים  למחקר.  נגישים 
)טמפרטורת המים, המליחות וכד'( בחללים 
מאלה  כנראה,  שונים,  אלה  קרקעיים  תת 
שבעין נור, ומאפשרים שם גם רבייה של 
תוצאות  נתנו  הזו  להנחה  חיזוק  הסומיות. 

המחקר שנערך במעבדה.

בירושלים  שבמעבדה  האחזקה  במתקן 
גודלו סומיות גליל באקווריומים, שמימיהם 
הובאו מעין נור והטמפרטורה בהם הותאמה 
גם היא לזו השוררת במעיין בטבחה, 29-

29.5 מעלות. כך הוחזקו הסרטנים, כבודדים 
או בזוגות, במשך שנים אחדות, אך הם לא 
הגיעו לכדי רבייה. רק לאחר שטמפרטורת 
המים הונמכה ל–26-23 מעלות החלו כמה 
סרטנים להזדווג והנקבות אף הטילו ביצים 
השחייה  לרגלי  דבוקות  נשאו  אותן  אשר 
 45-35 נושאת  נקבה  שכל  נמצא  שלהן. 
ביצים ודואגת לאוורר אותן ולנקותן באופן 
 100-99 לאחר  בקעו  מהביצים  תדיר. 
ימים סרטנים צעירים, הדומים במידה רבה 
היה הבקיעה  ביום  גופם  אורך   לבוגרים. 

6-5 מ"מ. העוברים, בכל דרגות התפתחותם 
בביצה, וגם הסרטנים הצעירים חסרים כל 
עקבות של עיניים. הסרטנים הצעירים החלו 
ללקט פירורי מזון כבר ביומם השני וכעבור 
15 חודשים הגיע אורכם של אחדים מהם 
להאריך  עשויה  הגליל  סומית  מ"מ.  ל–32 

חיים עד שש שנים, לפחות.

סומית איילונית
לאחותה  מאוד  דומה  האיילונית  הסומית 
פרטים  בכמה  ממנה  שונה  אך  מהגליל, 
סומית  של  הגוף  מבנה  מורפולוגיים. 
סומית  של  מזה  יותר  מעט  עדין  איילונית 
 5 על  עולה  אינו  שלה  הגוף  ואורך  הגליל 
ס"מ. לכותב מאמר זה הייתה הזכות לחקור 
של  גופה  מבנה  את  לראשונה  ולתאר 

סומית זו וגם להעניק לה את שמה. 
מערת איילון, שבה חיה הסומית האיילונית, 
התגלתה במרס 2006 על ידי צוות מלח"ם 
ישראל  ובראשו  מערות(  לחקר  )מרכז 
נעמן, אז סטודנט לתואר שני באוניברסיטת 
בשוליה  צר  לפתח  חדר  הצוות  ירושלים. 
של מחצבת הגיר של בית החרושת למלט 
מערה  לגלות  והופתע  רמלה,  שליד  נשר 
קארסטית ארוכה, מסועפת ומפותלת מאוד. 
אחר כך התברר שמערה זאת הייתה סגורה 
מיליוני שנים, ללא פתח לעולם החיצוני, עד 
דחפורי  ידי  על  הזה  הצר  הפתח  שנפרץ 
המחצבה. בעומק המערה התגלה גם חלל 
 30 ובגובה  מטר   40 באורך  )אולם(  גדול 

תפוס  רצפתו  של  מהשטח  שחלק  מטר, 
חמימים מים  של  רדודה  בריכה  ידי   על 
הבריכה  במי  ומליחים.  מעלות(   29-28(
מומס גם הגז מימן גופריתי. על פני המים צף 
גופרית  מבקטריות  ברובו  קרום שמורכב 
הקרקעית,  על  ובעיקר  במים,  חוטיות. 
רובם  רבים,  זעירים  חיים  בעלי  התגלו 
סרטנים שונים ממינים בלתי מוכרים למדע. 
פרטים רבים של סומית איילונית )באומדן 
ראשוני: כמאה פרטים( נראו הולכים בנחת 
וניזונים מהחי ומהרקבובית שעל קרקעית 
הבריכה. חלק מהסומיות שחו מדי פעם אל 
ולאחר שהייה קצרה  פני המים, התהפכו, 
ללכת  והמשיכו  חזרה  שקעו  זה  במצב 
על הקרקעית. זו התנהגות שלא הובחנה 
אצל סומית הגליל. אולם גם כאן, כמו בעין 
נור שבטבחה, לא הובחנו אף פעם נקבות 
כשהן נושאות ביצים או סרטנים צעירים 

שזה מקרוב בקעו מן הביצים.

הכותב הוא מרצה לשעבר באוניברסיטה העברית 
בירושלים בזואולוגיה וביולוגיה ימית
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להציל את סומית הגליל

משבר המים, שנגרם בשנים האחרונות 
את  הביא  החורף,  גשמי  מיעוט  עקב 
עמוקים  קידוחים  ליזום  המים  רשות 
שמהקידוחים  בהנחה  הגליל,  במזרח 
אפשר יהיה לשאוב מי תהום במליחות 
נמוכה. עולה החשש שפעילות כזאת 
המתוקים  התהום  מי  בכמות  תפגע 
שבאזור  המעיינות  אל  הזורמים 
בטמפרטורה  לשינויים  ותגרום  טבחה 
במליחותם  באזור,  התהום  מי  של 
ובריכוזי החמצן המומס בהם. שינויים 
התת  באוכלוסייה  קשה  יפגעו  אלה 
סומית הגליל, האנדמית  קרקעית של 
לאזור טבחה, ובאוכלוסיות של יצורים 
במים  עמה  החיים  נוספים,  אנדמיים 
התת קרקעיים - ועתידם יהיה בסכנה.

שמורות  רשות  של  ובעזרה  ביוזמה 
גן  לאחרונה  התגייס  והגנים,  הטבע 
לפרויקט  בירושלים  התנ"כי  החיות 
שמטרתו ליצור גרעין רבייה של סומית 
שימור  בתחום  הגן, שהתמחה  הגליל. 
הכחדה,  בסכנת  הנמצאים  חיים  בעלי 
מיוחד  מתקן  כך  לשם  ומפעיל  הקים 

לגידול של סומית הגליל.

חזית המבנה המתומן בעיר נור, 1970
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