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  תקציר

 השפעותמוגן מהים הפתוח ומה ,גידול ייחודי בחוף הסלעי-היא ביתתיכוני - בחוף היםהלגונה 

גידול -בביתשנתית -הרב הדינאמיקה לעקוב אחרכחלק מניסיון  עשיר במיני חי וצומח.והגלים, 

בנוסף, נעשה נסיון  .של לגונות במחוז צפוןטווח -ארוךניטור  להקים מערך 2016בשנת זה, הוחלט 

חנן  המתבצע בלגונת אכזיב כחלק ממערך הדרכה שלמעקב שיטתי ור ללהשוות את ממצאי הניט

אכזיב, לגונת מערך הניטור מתבסס על דיגום בשלושה אתרים: לגונת  .2004החל משנת  אזולאי

מולר ולגונת נחשולים. הדיגום מבוצע בתחילת הקיץ ובאמצע הסתיו, על ידי הנחת ריבועי דגימה 

ס"מ. הקוודרטים  10×  10, המחולקים למשבצות בגודל של מ' 1×  1('קוודרטים') בגודל של 

אצות, ספוגים, הונחו בצורה מקרית בתוך כל אזור דיגום. תועדו הקבוצות הטקסונומיות הבאות: 

הזיהוי בוצע עד לרמת הזיהוי הגבוהה ביותר האפשרית  סרטנים.וקווצי עור, רכיכות, תולעים 

טים, תועד שפע הפרטים בקוודרט. במינים שבהם בטקסונים שבהם ניתן לספור את הפר .בשדה

לא ניתן לספור את הפרטים, הוערך אחוז הכיסוי של הפרטים בקוודרט, ע"י ספירת מס' הצמתים 

  .נותחו מדדי עושר מינים/טקסונים, מגוון מינים/טקסונים והרכב החברה שבהם נוכח המין.

, 2004-2015והלא שיטתי בשנים ממצאי ניתוח הנתונים מעלים כי למרות התיעוד הספוראדי 

תיכוניות של אכזיב, -מדדי המגוון מעידים על הידרדרות במצב המערכת האקולוגית בלגונות הים

אם כי לא כל הקבוצות הטקסונומיות מושפעות באותה מידה: הקבוצות שנפגעות ביותר הן 

ר נבחנים מדדי האצות והמינים הניזונים מהן, ולעומתן ישנן קבוצות שלא הושפעו כלל. כאש

המגוון ללא המינים הפולשים, התמונה חמורה אף יותר. ממצא זה מרמז כי ייתכן שלפחות חלק 

מההידרדרות, מקורה בהשפעה ההולכת וגוברת של המינים הפולשים על הקבוצות הטקסונומיות 

השונות. בנוסף, חשוב לציין כי אמנם בניטור זה לא מתועדים דגים, אך העליה המשמעותית 

 – בשיעור שני מיני הדגים הפולשים אוכלי האצות: סיכן משוייש וסיכן הודיהמוכרת מהספרות 

  יכולה להסביר במידה רבה את השינויים הנצפים בלגונות אכזיב.
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  רשימת טבלאות

  7  .................. 2016 הלגונות בניטור האצות מיני של לקוודרט הממוצעים הכיסוי אחוזי  :1 טבלה

  8  ............................... ................................   2016 הלגונות בניטור הנבוביים מיני תיעוד  :2 טבלה

  9  ....   .2016 הלגונות בניטור הספוגים מיני של לקוודרט הממוצעים הכיסוי אחוזי תיעוד  :3 טבלה

  10  ............................ ................................   2016 הלגונות בניטור הסרטנים מיני תיעוד  :4 טבלה

  11  ......................... ................................   2016 הלגונות בניטור העור קווצי מיני תיעוד  :5 טבלה

  13  .............................. ................................   2016 הלגונות בניטור הרכיכות מיני תיעוד  :6 טבלה

  15  ............................ ................................   2016 הלגונות בניטור התולעים מיני תיעוד  :7 טבלה

  18  ....... ................................   2016 הלגונות בניטור האתרים בין המינים עושר השוואת  :8 טבלה

  

  רשימת איורים

  8  ......................... אכזיב בלגונות אצות של הכיסוי באחוז 2004-2016 השנים בין השוואה: 1 איור

  9  ................   אכזיב בלגונות ים-שושנות של הפרטים 'במס 2004-2016 השנים בין השוואה: 2 איור

  10  ...   נדירים – אכזיב בלגונות סרטנים של הפרטים ס'במ 2004-2016 השנים בין השוואה  :3 איור

  10  ...   נפוצים – אכזיב בלגונות סרטנים של הפרטים 'במס 2004-2016 השנים בין השוואה  :4 איור

  12  נדירים – אכזיב בלגונות עור-קווצי של הפרטים 'במס 2004-2016 השנים בין השוואה  :5 איור

  12  .   נפוצים– אכזיב בלגונות עור-קווצי של הפרטים 'במס 2004-2016 םהשני בין השוואה  :6 איור

  14  ....   נדירים – אכזיב בלגונות רכיכות של הפרטים 'במס 2004-2016 השנים בין השוואה  :7 איור

  14  .....   נפוצים– אכזיב בלגונות רכיכות של הפרטים 'במס 2004-2016 השנים בין השוואה  :8 איור

  15  ...   .אכזיב בלגונות שכיחה נרתיקנית של הפרטים 'במס 2004-2016 השנים בין השוואה  :9 איור

  15  ... ................................   .2004-2016 השנים בין שתועדו המינים של כללי מינים עושר   :10 איור

  16  ................   .2004-2016 השנים בין שתועדו המינים של) שאנון מדד( כללי מינים מגוון   :11 איור

  16  .2004-2016 השנים בין שתועדו המינים של) ההופכי סימפסון מדד( כללי מינים מגוון   :12 איור
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  רקע .1

מאופיין בשטח מוצף וף הסלעי, שגידול ייחודי בח-היא ביתתיכוני של ישראל -בחוף היםהלגונה 

היותו  .מסלע כורכרית וטבלאות גידודהגלים ע"י רצועת  השפעותמוגן מהים הפתוח ומים ה-במי

גם מוגן ממפץ הגלים, יוצר אזור עשיר במיני חי וצומח ובמקרים רבים כולל  גידול זה-של בית

אזור של כניסת מים קריים: גידול עי-ניתן לחלק לשלושה בתילגונה את ה אזורי רבייה מועדפים.

  , ומוצא חזרה לים. בד"כ עמוק יותר וחולי – אזור מרכזי ,חמצןבהעשיר במזון ו

גידול זה, הוחלט -בבית חברת החי והצומחשנתית של - הרב הדינאמיקה לעקוב אחרכחלק מניסיון 

החל , בנוסף .הסלעי במחוז צפון טווח מובנה של מספר לגונות בחוף-ניטור ארוך להקים מערך

אחר מעקב שיטתי פעמים בשנה (חורף, אביב, קיץ, סתיו)  4בלגונת אכזיב בוצע  2004משנת 

כחלק ממערך ההדרכה של , סלעיהחוף ההמתמחה באזור  – ע"י חנן אזולאיחברות החי והצומח 

על הידע והניסיון של חנן  תתבססמ החדשהתכנית הניטור  .אך ללא ליווי מדעי מובנהחנן, 

הגידול, תוך מתן דגש על מתודולוגיה מדעית וניתוח נתונים סטטיסטי, כמפורט -ם ביתוהיכרותו ע

  להלן.

 הניטור תכנית –שיטות עבודה  .2

 אתרי הדיגום 2.1

של האמן יחיאל  "ים- פסל"ליד אנדרטת (לגונת אכזיב : ה אתריםבוצע בשלושדיגום מלא 

לגונת ו , לגונת מולרבחלוקה למקטע דיגום מצפון לאנדרטה ומקטע מדרום לאנדרטה – )שמי

עשה מעקב נשאחריה  ,הסמוכה ללגונת מולר הינה לגונה חולית נחשולים. לגונת המערה

 איכותי בלבד.

 דיגוםהמועדי  2.2

(תחילת הקיץ)  יוני אמצע :חייםהמשמעותיות מבחינת מחזורי שתי עונות בוצע בהדיגום 

 .הסתיו) אמצע( אמצע אוקטוברו

 מערך הדיגום 2.3

 ריבועי דגימה 3-5ונחו ה זורבכל א ).לים , אמצע ומוצאכניסהזורים (אה 3 דגמונבכל לגונה 

×  10מ', ומחולק למשבצות בגודל של  1×  1בגודל של  ('קוודרטים') כמפורט להלן. כל קוודרט

(ע"י השלכת אבן מאחורי הגב  דיגוםכל אזור בתוך  תמקריהקוודרטים הונחו בצורה  ס"מ. 10

  .היה מרכז הקוודרט) לאזור הדיגום, ומקום נפילתה

  אזורים: קוודרטים בשישה 18הונחו בלגונת אכזיב  •

  קוודרטים. 9צפון לאנדרטה. סה"כ מ –צפונית הבלגונה אזורים  3-קוודרטים ב 3 -

, המאופיינת בפעילות דרום לאנדרטהמ –דרומית הבלגונה אזורים  3- קוודרטים ב 3 -

  קוודרטים. 9. סה"כ מתרחצים רבה בקיץ

אמצע ב), הלגונה כניסה (בדרוםב: אזורים 3-ב ריבועי דגימה 5ונחו בלגונת מולר ה •

 קוודרטים. 15סה"כ  מוצא לים.בו

אזורים: בכניסה (בדרום הלגונה), באמצע  3- ריבועי דגימה ב 5הונחו בלגונת נחשולים  •

 קוודרטים. 15ובמוצא לים. סה"כ 
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 הנתוניםאיסוף ועיבוד  2.4

ות, ספוגים, קווצי עור, רכיכות, תולעים אצ :תועדו הקבוצות הטקסונומיות הבאות •

: המין, הסוג או בשדה בוצע עד לרמת הזיהוי הגבוהה ביותר האפשריתהזיהוי  סרטנים.ו

), 1994), גור (1965זיהוי המינים בוצע בעזרת ברש ודנין ( ברמת המשפחה. –בלית ברירה 

י אינטרנט שונים (ראה ), וכן אתר1991), רביב (1991), פישלזון (2004), עינב (2011הלר (

 ברשימת המקורות).

תועד שפע הפרטים בקוודרט. נים שבהם ניתן לספור את הפרטים, : בטקסואסףמידע שנ •

תיים החיים במינים שבהם לא ניתן לספור את הפרטים (אצות, ספוגים, ומינים מושב

 וערך "אחוז הכיסוי" של הפרטים בקוודרט, ע"י ספירת מס'בצפיפות כמו בוצית), ה

 ).כיסוי 100%=  צמתים 81הצמתים שבהם נוכח המין (מס' מירבי: 

 : עושר מינים/טקסונים, מגוון מינים/טקסונים והרכב חברה.נותחו המדדים הבאים •

 :נותחו בכמה שלביםהנתונים  •

 לא בוצע 2010בתחילת קיץ  .2004מידע קודם שנאסף ע"י חנן אזולאי החל משנת  -

לים נמוך  םרצף של שבועות עם חמסינים, שגרם קדם לתאריך הדיגומאחר ו, תיעוד

לא נכללה  2010לפיכך, שנת  .ת אכזיבבלגונואצות חיים -בעלישל  ניתהמותמותה ו

 בניתוח הנתונים.

), בהשוואה למידע 2016(במתכונת החדשה אספו בשנת הדיגום הראשונה נתונים שנ -

 ., ובהשוואה בין שני האתרים: אכזיב ונחשוליםהקודם שנאסף

 צדדיים.-הניתוחים הסטטיסטיים שבוצעו היו דו כל •

 ,Simpson indexמדדי מגוון המינים ועושר המינים נבחנו לפי אינדקסים מקובלים ( •

Shannon index.( 

o  מדדSimpson's Indexמינים שבהם נצפה פרט  1מינים נדיריםמ תעלם: המדד מ)

ב לאפס הוא מעיד ; כאשר המדד מתקרD ≥ 1 ≤ 0המדד נע בין  .אחד בלבד בדיגום)

 מעיד על חברה אחידה יותר. –על חברה מגוונת יותר, וכאשר מתקרב לאחד 

  

ni – .מספר הפרטים מכל מין שנצפה  

S – .(מספר המינים) עושר ביולוגי  

N – .מספרם הכולל של הפרטים שנצפו  

 .Simpson's Reciprocal Index :D/1הוא מדד  בוצע שימוש בעבודה זוהמדד שבו 

על חברה אחידה  –זה, ציון גבוה מעיד על חברה מגוונת יותר, וציון נמוך במדד 

  יותר.

                                                
 "ספר האדום", אלא מינים שנצפו מעט מאד באותו דיגום בלבד.-נה כהגדרתם בהכוונה בביטוי "מינים נדירים" אי 1



  2016ניטור לגונות במחוז צפון   

 ~7 ~ 

 

o  מדדShannon diversity index המדד נותן משקל רב יותר למינים נדירים :

ככל שהמדד גבוה יותר, ; H' ≥ 5 ≤ 0המדד נע בין  .Simpsonממדד (בדיגום) 

 החברה מגוונת יותר.

  

pi - וך כלל הפרטים שנצפו: חלקו היחסי של כל מין מת  

 תוצאות .3

 אצות 3.1

: אזנית (מין פולש), גנית בלגונות אכזיב מיני אצות בלבד שלושהתועדו  2004-2015בשנים 

(נתון  2009-, ו2007, 2005, 2004שנים בלבד:  ארבעבמהלך  –, וגם זאת מאדימה וחסנית

 שמונה, ובלבד בסתיו)מינים  2( בלגונות אכזיב מיני אצות 10בודד). בשנה הנוכחית תועדו 

, ומין אחד נמצאו רק באכזיבשלושה מינים  (מין אחד בלבד בסתיו). מינים בלגונת נחשולים

ממוצע . בשני האזורים נמצאו שני מינים פולשים של אצות, באחוז כיסוי מצא רק בנחשוליםנ

 . )1טבלה (גם המינים המקומיים נמצאו באחוז כיסוי ממוצע נמוך, בעיקר בעונת הסתיו  נמוך.

. מינים 2016מיני האצות בניטור הלגונות  אחוזי הכיסוי הממוצעים לקוודרט של  :1טבלה 
 פולשים מסומנים באדום.

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Padina sp. 1.8% 0.0% 7.8% 0.0% אזנית

 Gelidiella tenuisima  0.4% 0.0% 0.0% 0.0% גלידנית זעירה

 Jania rubens 11.1% 0.4% 2.6% 0.0% גנית מאדימה

 Dictyota fasciola 7.7% 0.0% 22.8% 0.0% דוקרנית מפוספסת

 Lithophyllum frondosum  9.8% 1.2% 0.0% 3.7% דפדפון הדרגשים

 Stypopodium schimperi 2.2% 0.0% 0.1% 0.0% זרחנית תכולה

 Ulva sp. 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% חסנית

 Liagora viscida 0.3% 0.0% 1.6% 0.0% ליאגורה

 Laurencia papillosa 5.8% 0.0% 0.4% 0.0%  פטמית אשונה

 Halimeda tuna 0.1%  0.0% 0.0% 0.0% צברית מצויה

 Pterocladiella capillacea 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% צה אדמונירבנו

  
 –ההשוואה בין שנות הדיגום הקודמות לשנה הנוכחית בוצעה רק בין העונות המקבילות 

). בסוג הפולש אזנית, לא נמצא הבדל מובהק בין אחוז 1איור תחילת הקיץ ואמצע הסתיו (

). עם way ANOVA without replication: F[1]=0.701, P=0.450-2כיסוי בקיץ ובסתיו (ה

). בעוד שבשנים F[4]=21.616, P<0.01זאת, ניכרת ירידה מובהקת באחוז הכיסוי עם השנים (

, 2009, בשנים 80%-, והגיע גם ל7%-לא ירד אחוז הכיסוי הממוצע של האזנית מ 2004-2007

  .2%-סוי הממוצע לכל היותר להגיע אחוז הכי 2016

 ,F[1]=0.042באצה גנית מאדימה לא נמצא הבדל מובהק באחוז הכיסוי הממוצע בין העונות (

P=0.848) וגם בין השנים לא נמצא הבדל מובהק ,(F[4]=2.356, P=0.213 אם כי המגמה ,(

-2004נים שנמצאה באזנית בולטת גם כאן, בעיקר בניטור הסתיו: אחוז כיסוי גבוה יותר בש

  .2009,2016, ואחוז כיסוי נמוך עד אפסי בשנים 2007
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נעלמות במהלך אלו אצות ורים של תחילת הקיץ, כאשר ידוע שהסוג חסנית נמצא רק בניט

הקיץ, אחרי שהן נחשפות לאוויר ומתייבשות בימים של ים נמוך ורוחות מזרחיות (עינב, 

בתחילת הקיץ היה גום. לעומת זאת, ). בסתיו לא נמצאה חסנית באף אחת משנות הדי2004

, לעומת היעדרות מוחלטת של החסנית בשנים 2004-2007כיסוי מלא של החסנית בשנים 

2009 ,2016.  

  
. מופיעות רק באחוז הכיסוי של אצות בלגונות אכזיב 2016-2004: השוואה בין השנים 1איור 

  סוי של האצות.השנים שבהן תועדו נתוני אחוז הכי

 נבוביים 3.2

: אלמוג 2016בניטור שני מינים תועדו  .שלושה מיני נבוביים תועדו בלגונות אכזיב ונחשולים

 ים אדומה-תועדו בשנים הקודמות: דונגית צורבת ושושנת ושני מינים, דשא ודונגית צורבת

אלמוג הדשא הוא אלמוג אבן מושבתי, ולכן צפיפותו ומיים. שלושת המינים הם מק .)2טבלה (

(גם  ים יחידאיות-הים האדומה הן שושנות-נמדדת באחוזי כיסוי. הדונגית הצורבת ושושנת

  , ולכן צפיפותן נמדדת במספר הפרטים.כאשר הן חיות בקבוצה, ניתן להבחין בין הפרטים)

באחוזי כיסוי,  אלמוג דשא נמדד*. 2016הלגונות בניטור  ובייםהנבתיעוד מיני   :2טבלה 
  .במספר הפרטים שושנות הים נמדדו

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Cladocora cespitosa 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% אלמוג דשא*

 Anemonia viridis 24 45 3 4 דונגית צורבת

 Actinia equina 0 0 0 0 ים אדומה- שושנת

  
 –ההשוואה בין שנות הדיגום הקודמות לשנה הנוכחית בוצעה רק בין העונות המקבילות 

(לדונגית: לא נמצא הבדל מובהק בין העונות  ).2איור תחילת הקיץ ואמצע הסתיו (

F[1]=2.342, P=0.154ים: -; לשושנתF[1]=1.652, P=0.225 ( לדונגית: או בין השנים)

F[11]=1.111, P=0.432ים: -; לשושנתF[11]=1.484, P=0.262 ( בשפע הפרטים בשני מיני

שנתית גדולה (טווח -, כאשר שני המינים מראים שונות ביןהנבוביים שתועדו לאורך השנים

ים אדומה: -; טווח שושנת2011-12יא בקייצים של השנים , עם שפרטים 0-200דונגית צורבת: 

ים אדומה אמנם לא תועדה בשנה הנוכחית, אולם תועדה כמעט בכל - . שושנתפרטים) 0-22

  הניטורים של השנים הקודמות, ולא ניכרת מגמה כלשהי בגודל האוכלוסייה.
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בלגונות  ים (נבוביים)- שושנותשל  ר הפרטיםמספב 2016-2004: השוואה בין השנים 2איור 

  .אכזיב

 ספוגים 3.3

 ארבעהומיני ספוגים בלגונות אכזיב,  חמישהספוגים תועדו רק בניטור השנה הנוכחית. תועדו 

הספוגים שתועדו הם מינים מושבתיים, ולכן כל המינים מקומיים.  מינים בלגונת נחשולים.

, ולא ניכרת עונתיות נמוך –צע של כל המינים נרשם אחוז הכיסוי שלהם. אחוז הכיסוי הממו

) t[5]=1.469, P=0.202; בנחשולים: t[5]=0.731, P=0.498: באכזיב: Paired t-test( בהופעתם

  ).3טבלה (

  .2016הלגונות בניטור  וגיםהספמיני אחוזי הכיסוי הממוצעים לקוודרט של תיעוד   :3טבלה 

 שם מדעי עברישם 
 אחוז כיסוי נחשולים אחוז כיסוי אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Chondrosia reniformis 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% כליתן סחוסי

 Chondrilla nucula 0.9% 0.6% 0.0% 0.0% תיכוני- כריתן ים

 Spirastrella cuntatrix 0.7% 1.0% 6.7% 1.6% ספיראסטרון קרומי

 Clathrina coriacea 1.6% 1.5% 8.3% 2.1% רשתון לבן

 Clathrina clathrus 0.4% 1.2% 0.2% 0.4% רשתון צהוב

 Tethya aurantium 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% תיכוני- תפוזון ים

  

 סרטנים 3.4

 שלושהאכזיב ונחשולים, מהם ונות תועדו בלגמינים ש 21כוללת סה"כ סרטנים המיני אסופת 

(מינים , אלא רק בשנים הקודמות: שני מיני הבלוטים 2016לא תועדו בניטור שמינים 

ושייט כחול (מין , , שאינו נדגם בניטור זה)העליון הכריתאזור הגידול של המאפיינים את בית 

 15ילת הקיץ וכל מינים בתח 10מינים, מהם  15לגונות אכזיב תועדו ב 2016ניטור פולש). ב

-מינים בלבד בתחילת הקיץ, ו ארבעהמינים, מהם  12מינים בסתיו. בלגונת נחשולים תועדו ה

רק בנחשולים.  –מינים  שלושהשישה מינים תועדו רק באכזיב, ו). 4טבלה מינים בסתיו ( 11

המינים,  15מתוך  שבעהבאכזיב הם מונים  :הבולט מספרם של המינים הפולשים באסופ

  .12-מ שישה –ובנחשולים 

. מהם ארבעה 2004-2015למעט שני מיני הבלוטים, תועדו רק שבעה מיני סרטנים בשנים 

מין פולש (עד שמונה פרטים ביום ניטור), סלען זיפני  –מינים תועדו במספרים קטנים: נקשן 

פרטים).  17מין פולש (עד  –פרטים), ושייט נודד  16(עד מין פולש  –פרטים), שייט כחול  22(עד 

. שלושה מינים תועדו בשפע )3 איורלא ניכרת מגמה כלשהי בנוכחות המינים הנדירים יחסית (

ישן פרטים ביום ניטור), ש 300רגל (עד -פרטים רב יותר (כולם מינים מקומיים): נזירון אדום

פרטים). גם בנוכחות המינים הנפוצים לא נמצאה  70שן (עד -פרטים) ושישן תלת 55שן (עד - דו

 ,F[11]=1.397שן: -; בשישן דוF[11]=1.928, P=0.146רגל: - מגמה מובהקת (בנזירון אדום



  2016ניטור לגונות במחוז צפון   

 ~10 ~ 

 

P=0.294שן: - ; בשישן תלתF[11]=0.802, P=0.590 למעט שפע גבוה יותר בתחילת הקיץ ,(

 ,F[1]=4.026שן: -; בשישן דוF[1]=16.606, P=0.002רגל: -נזירון אדוםביחס לסתיו (ב

P=0.070שן: -; בשישן תלתF[1]=6.614, P=0.026שנתית גבוהה, -). ניכרת תנודתיות בין

  ).4איור הגידול (-בהתאם לכתמיות הופעתם וכושר ניידותם של הסרטנים בבית

  מינים פולשים מסומנים באדום. .2016הלגונות בניטור מיני הסרטנים תיעוד   :4טבלה 

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Chthamalus stellatus 0 0 0 0 מצוי וןבלוט

 Euraphia depressa 0 0 0 0 שטוח וןבלוט

 Poreellana platycheles 6 12 0 4 צבת-חרסית שטוחת

 Stenopus hispidus 0 0 0 4 מחושן נקאי

 Matuta victor 0 0 0 2 מטוטה

 Pagurus anachoretus 18 27 0 0 נזיר חופי

 Clibanarius erythropus  146 35 131 31 רגל- נזירון אדום

 Alpheus sp. 8 3 0 0 נקשן

 Percnon gibbesi 0 2 0 2 רגל-לסרטן ק

 Eriphia verrucosa 9 11 0 2 סלען זיפני

 Xantho poressa 7 8 0 4 סלענית

 Atergatis roseus 1 3 0 0 פצחן אדמוני

 Palaemon elegans 47 12 0 0 קפצן מצוי

 Gnathophyllum elegans 0 0 1 0 רבגון עדין

 Callinectes sapidus 0 0 0 0 שייט כחול

 Portunus segnis 1 8 1 1 שייט נודד

 Charybdis hellerii 0 2 0 0 שייטית הלר

 Charybdis longicollis 0 2 1 3 שייטית נודדת

 Pachygrapsus transversus 0 7 0 2 שן- שישן דו

 Pachygrapsus marmoratus  9 7 0 0 שן - שישן תלת

 Saron marmoratus 0 1 0 3 שרימפ השיש

  

  
 – בלגונות אכזיב סרטניםשל  מספר הפרטיםב 2016-2004השוואה בין השנים   :3 איור

  המינים הנדירים יותר באסופה.

  
 – בלגונות אכזיב סרטניםשל  מספר הפרטיםב 2016-2004השוואה בין השנים   :4איור 

  המינים הנפוצים יותר באסופה.
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 רעו-קווצי 3.5

שתועדו בלגונות אכזיב ונחשולים, מהם  טקסונים תשעהכוללת סה"כ  קווצי העוראסופת 

- ונחשוןכוכב הים דרבני כחלחל , אלא רק בשנים הקודמות: 2016שלא תועדו בניטור  יםשני

), סווגו מלפפוני הים ברמת המחלקה 2015, 2009בשנים קודמות, למעט שנתיים ( ;ים ב.מ.

תועדו בלגונות  2016. בניטור (לכן, כך גם ינותח המידע בהמשך) המין בלבד, ללא זיהוי לרמת

בסתיו. בלגונת נחשולים תועדו מהם הופיעו גם  שארבעה ,מינים בתחילת הקיץ שישהאכזיב 

מינים תועדו  שני). 5טבלה ים בסתיו (שניבתחילת הקיץ, ומהם  שלושה ,מינים בלבד ארבעה

  .הפולשים היחידים באסופת קווצי העור: כוכבן ננסי וסינפטה שחורה –, ושניהם רק באכזיב

  מינים פולשים מסומנים באדום. .2016הלגונות בניטור  קווצי העורתיעוד מיני   :5טבלה 

 שם מדעי  שם בעברית מחלקה
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Astropecten bispinosus 0 0 0 0 דרבני כחלחל ים- כוכבי

 Asterina burtoni 239 54 0 0 כוכבן ננסי
- מלפפוני

 ים

 Holothuria forskali 3 5 0 2 גלילן פורסקל

 Holothuria tubulosa 13 12 9 11 גלילן צינורי

 Synaptula reciprocans 11 9 0 0 סינפטה שחורה

 Holothroidea 0 0 0 0 ים ב.מ.- מלפפון

 Ophiuroidea 0 0 0 0 ים ב.מ.-נחשון ים- נחשוני
 Paracentrotus lividus 1 0 2 0 קיפודן סגול ים-קיפודי

 Arbacia lixula 6 0 2 0 קיפודן שחור

  
), 2009, 2008, 2005, 2004בלבד (שנים נמצא בארבע  , מין כוכב הים המקומי,דרבני כחלחל

ולכן לא ניתן להסיק מסקנות ברורות אודות פרטים ביום ניטור),  0-3במספרים נמוכים (ו

 )2011-2016מגמות נוכחותו, אם כי יש לציין שהמין לא תועד כלל בשש השנים האחרונות (

כוכבן ננסי, מופיע במספרים גדולים בכל דיגום  –ים הפולש . לעומת זאת, מין כוכב ה)5איור (

 ,F[10]=0.734פרטים ביום ניטור), אך גם כאן, ללא מגמה ברורה בין השנים ( 12-239(

P=0.683) וללא עונתיות בולטת (F[1]=0.428, P=0.528( ) 6איור(.  

בין ים - הבדל מובהק בנוכחות מלפפוני מצאנותחו כאסופה אחת. נ כאמור לעיל, מלפפוני הים

 ,F[1]=4.125בין העונות ( מובהקות גבולית להבדלו ,)F[11]=7.690, P=0.001השנים (

P=0.067( משונות  שנתית ברורה. ההבדלים בין השנים נובעים-מגמה רבנמצאה לא , אולם

) לעומת שנים 2016, 2015, 2009שנים גדולה, כאשר ישנן שנים שבהן נצפה שפע רב (כמו ב

ישנם ). היות ובמחלקה זו 2013, 2008, 2005, 2004שבהן תועדו מעט מאד פרטים (כמו בשנים 

הן מינים מקומיים (גלילן פורסקל וגלילן צינורי) והן מין פולש (סינפטה שחורה), ישנה 

הדינמיקה של  חשיבות רבה לזיהוי הפרטים לרמת המין, כדי שניתן יהיה לעקוב אחר

  התהליכים במחלקה זו.

גם נחשוני הים לא זוהו לרמת המין, ונותחו כאסופת המחלקה כולה. פרטים בודדים תועדו 

פרטים ביום ניטור), ולכן גם כאן לא ניתן  0-4( , במשך שבע שנות ניטור בלבדממחלקה זו

לציין שלא תועדו  להסיק מסקנות ברורות אודות מגמות נוכחות מחלקה זו, אם כי גם כאן יש

-2009רצף היעדרות דומה נמצא גם בשנים  .2014-2016 :ים בשלוש השנים האחרונות-נחשוני

  ).5איור ( 2011
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 0-17 - פרטים של קיפודן סגול ביום ניטור; ו 0-22מספר קיפודי הים שנמצאו לא היה גדול: 

כאשר בוצע ניתוח של כל מין בנפרד, לא נמצאה השפעה עונתית  פרטים של קיפודן שחור.

ו ), אך נמצאF[1]=0.102, P=0.755; ובקיפודן שחור: F[1]=0.916, P=0.360(בקיפודן סגול: 

; ובקיפודן F[11]=2.472, P=0.074מובהקות (בקיפודן סגול: הבדלים בין השנים שהיו על סף 

ר התצפיות הנמוך והמובהקות הגבולית, בוצע גם ). בשל מספF[11]=2.804, P=0.051שחור: 

ניתוח של שני המינים יחד, ושם נמצא הבדל מובהק בין השנים, עם מגמת ירידה מובהקת 

Rבמספר קיפודי הים (רגרסיה ליניארית: 
2
=0.565, P<0.001.(  2004-2011בעוד שבשנים 

ים רק בשני ימי ניטור, -ינמצאו קיפוד 2012פרטים ביום ניטור, החל משנת  11-27נמצאו בין 

  ).2016פרטים בקיץ  7-, ו2013פרטים בקיץ  4ובהם פרטים בודדים (

  
 – בלגונות אכזיב עור-קווצישל  מספר הפרטיםב 2016-2004השוואה בין השנים   :5איור 

  המינים הנדירים יותר באסופה.

  
 – בלגונות אכזיב עור-קווצישל  מספר הפרטיםב 2016-2004ן השנים השוואה בי  :6איור 

  המינים הנפוצים יותר באסופה.

 רכיכות 3.6

מינים שייכים למחלקת  20מינים (מהם  27בלגונות אכזיב ונחשולים כוללת  הרכיכותאסופת 

החלזונות), והיא המגוונת מבין מערכות חסרי החוליות המתועדות בניטור זה. שלושה מינים 

, חופית חיוורת (מין פולש) ים עינוני-ארנבקודמות: , אלא רק בשנים 2016ועדו בניטור לא ת

. הכרית, שאינו נדגם בניטור זה)-(מינים המאפיינים את בית הגידול של על וחופית מנוקדת

בסתיו. מהם הופיעו גם  13- ש ,מינים בתחילת הקיץ 21תועדו בלגונות אכזיב  2016בניטור 

). 5טבלה בסתיו ( תשעהבתחילת הקיץ, ומהם  11 ,מינים בלבד 14ים תועדו בלגונת נחשול

-: ארגמון משובץ (מין פולש), ארגמונית אדומתתועדו רק באכזיב של חלזונות מינים עשרה

ים (מין פולש), יונית - שן משובץ, חיננית-ים מפוספס, זרית טבעתית (מין פולש), חד- פה, ארנב
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שלושה מינים תועדו רק בלגונת  .מצויה, עלעלית מקושטת, פיסניה מפוספסת וצלחית מכחילה

 רגליים.-תיכוני, תטולות של לוליגו שקוף, ותמנון ארך-נחשולים: חרוט ים

בוצית *מינים פולשים מסומנים באדום.  .2016הלגונות בניטור  הרכיכותתיעוד מיני   :6טבלה 
ונת מתקיימת במושבות צפופות, ולכן מתועד אחוז הכיסוי הממוצע של מגו

  בלוליגו שקוף תועדו תטולות.#המושבות בקוודרט. 

 שם מדעי שם עברי מחלקה
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Ergalatax junionae 19 17 0 0 ארגמון משובץ חלזונות

 Hexaplex trunculus 11 2 2 12 קוצים-ארגמון קהה

 Thais haemastoma 1 3 0 0 פה- ארגמונית אדומת

 Aplysia fasciata 7 0 0 0 ים מפוספס- ארנב

 Aplysia oculifera  0 0 0 0 ים עינוני- ארנב

 Berthellina citrina 1 0 4 0 ברתלינה כתומה

 Goniobranchus annulatus 1 0 0 0 זרית טבעתית

 Monodonta turbinata 9 6 0 0 שן משובץ- חד

 Melarhaphe neritoides 0 0 0 0 חופית חיוורת

 Echinolitorrina punctata 0 0 0 0 חופית מנוקדת

 Flabellina rubrolineata 1 0 0 0 ים- חיננית

 Conus ventricosus 0 0 1 0 תיכוני- חרוט ים

 Columbella rustica 20 6 0 0 יונית מצויה

 Fissurella nubecula 2 3 0 1 יסדוק הכרית

 Cerithium scabridum 1338 243 90 130 מגדלון מחוספס

 Conomurex persicus 195 68 53 121 סטרומבוס מקושט

 Elysia ornata 1 0 0 0 עלעלית מקושטת

 Pisania striata 1 0 0 0 פיסניה מפוספסת

 Patella caerulea 6 1 0 0 להצלחית מכחי

   Felimare picta 2 0 1 קשוטה נאה
 Ostrea edulis 8 12 9 5 אוסטריאה נאכלת צדפות

 Brachidontes pharaonis  6.9% 1.6% 1.2% 0.0% בוצית מגוונת*

 Pincatata radiata 13 14 4 6 פנינית פשוטה
- ראש

 רגלאים

 Sepioteuthis media 0 0 2 2 לוליגו שקוף#

 Octopus vulgaris 2 0 1 0 החוף תמנון

 Octopus macropus 0 0 0 1 רגליים-תמנון ארך
- רב

 לוחיתאים
 Chiton olivaccus 3 1 0 1 כיטון זיתני 

  
הוא  2004-2015למרבה הצער, דווקא בקבוצה המגוונת ביותר, התיעוד לאורך השנים 

ורת ומנוקדת) שבית הגידול שלהן אינו נדגם בהשמטת שני מיני החופית (חיו ספוראדי למדי.

בתכנית הניטור החדשה, תועדו רק שבעה מיני רכיכות: שישה מיני חלזונות (מהם מין פולש 

רגלאי אחד. אין כלל תיעוד של צדפות. בנוסף, גם במינים שנדגמו, התיעוד - אחד) וראש

ים בלבד: תמנון החוף מקוטע מאד, ולא אחיד בין השנים. יש תיעוד רציף יחסית בשני מינ

). תמנון החוף מופיע במספרים קטנים מדי, ואילו המין 8איור ים מפוספס (-) וארנב7איור (

המתאם בין הפרטים של המין המקומי . 2009-א. עינוני, מתועד החל מ –ים - הפולש של ארנב

(א. עינוני) בשלב זה אינו גבוה ולא מובהק (רגרסיה ליניארית:  (א. מפוספס) למין הפולש

R
2
=0.154, P<0.148.(  
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 – בלגונות אכזיב רכיכותשל  מספר הפרטיםב 2016-2004השוואה בין השנים   :7איור 
  המינים הנדירים יותר באסופה.

  
 – בלגונות אכזיב רכיכותשל  מספר הפרטיםב 2016-2004השוואה בין השנים   :8איור 

  המינים הנפוצים יותר באסופה.

 תולעים 3.7

ועדו בניטור תמינים. כל המינים  תשעהבלגונות אכזיב ונחשולים כוללת  התולעיםאסופת 

 שלושה) תיעוד ספוראדי בלבד של 2004-2015. לעומת זאת, בנתוני השנים הקודמות (2016

, 2009זימים, זכוכיתית דוקרת ותולעת ריסנית (תועדו רק בשנים -אדומתמינים: זכוכיתית 

תועדו בלגונות  2016בניטור נרתיקנית שכיחה, תועדה באופן עקבי.  –). רק מין אחד 2015

בסתיו. בלגונת נחשולים מינים  ושישה ,מינים בתחילת הקיץשבעה מינים: חמישה אכזיב 

 מינים שלושה). 7טבלה בתחילת הקיץ (הופיעו גם וחמישה מהם  ,בסתיו מינים שישהתועדו 

שני  .זימים, קשקשנית חלקה ותולעת חוט- : זכוכיתית אדומתתועדו רק באכזיב של תולעים

  תיכונית.-מינים תועדו רק בלגונת נחשולים: זכוכיתית דוקרת וסלילונית ים

- נרתיקנית שכיחה, ניכרת שונות בין –ים במין היחידי של תולעים שתועד לאורך כל השנ

), ללא הבדל עונתי מובהק F[11]=7.201, P=0.001פרטים ביום דיגום) ( 10-70שנתית גדולה (

)F[1]=3.460, P=0.090 :וללא מגמה מובהקת (רגרסיה ליניארית (R
2
=0.144, P=0.068 .(

, וקריסה בשנים 2014ייתכן שהתיעוד מעיד על עלייה הדרגתית בגודל האוכלוסייה עד שנת 

, אולם גם בעבר היו שנים שבהן גודל האוכלוסייה היה דומה, ולכן לא ניתן בשלב 2015-2016

 שנתית הנצפית.-זה לקבוע האם מדובר בתופעה אמיתית או בחלק מהשונות הרב
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  .2016הלגונות בניטור  התולעיםתיעוד מיני   :7טבלה 

 שם מדעי שם עברי
 לגונת נחשולים לגונות אכזיב

9-10/06/2016 10/10/2016 16/06/2016 09/10/2016 

 Hermodice carunculata 0 3 0 0 זימים- זכוכיתית אדומת

 Eurythoe complanata 0 0 12 13 זכוכיתית דוקרת

 Polymnia nedulosa 29 23 3 6 חזימית מגושמת

 Dasychone lucullana 34 20 29 6 נרתיקנית שכיחה

 Phascolosoma granulatum 102 47 21 30 תיכונית- סיפונית ים

 Spirorbis meditrraneus 0 0 0 6 תיכונית - סלילונית ים

 Aphrodite imbricata 2 0 0 0 קשקשנית חלקה

 Baseodiscus delineatus 0 2 0 0 תולעת חוט

 Paraplanocera cf oligoglena 15 6 10 2 תולעת ריסנית

  

  
 )רכיכותנרתיקנית שכיחה (של  מספר הפרטיםב 2016-2004השוואה בין השנים   :9איור 

  .בלגונות אכזיב

 עושר מינים כללי 3.8

(פורטו בחלוקה  2004-2016המינים שתועדו לאורך שנות הדיגומים  23-המינים הכללי בעושר 

Rבאופן מובהק במשך השנים ( ) ירד2-9לקבוצות הטקסונומיות השונות באיורים 
2
=0.192, 

P=0.029.(  המקומיים בלבד, ללא המינים הפולשים, המינים  18של נבחן עושר המינים כאשר

Rהירידה בעושר המינים היתה חדה יותר (
2
=0.334, P=0.002.(  

  
  .2016-2004בין השנים כללי של המינים שתועדו  עושר מינים  :10איור 

    



  2016ניטור לגונות במחוז צפון   

 ~16 ~ 

 

 מדד שאנון –מגוון מינים  3.9

  2004-2016המינים שתועדו לאורך שנות הדיגומים  23-המינים הכללי לפי מדד שאנון ב מגוון

Rירד באופן מובהק במשך השנים (
2
=0.204, P=0.023 כאשר נבחנה הרגרסיה על המינים .(

Rמגוון (ירידה חדה יותר ב נמצאההמקומיים בלבד, ללא המינים הפולשים, 
2
=0.697, 

P<0.001.(  

  
  .2016-2004בין השנים כללי (מדד שאנון) של המינים שתועדו  מגוון מינים  :11איור 

 מדד סימפסון ההופכי –מגוון מינים  3.10

המינים שתועדו לאורך שנות  23-המינים הכללי לפי מדד סימפסון ההופכי ב כאשר נבחן מגוון

Rמצא שינוי מובהק במשך השנים (, לא נ2004-2016הדיגומים 
2
=0.083, P=0.163 לעומת .(

המינים המקומיים בלבד, ללא המינים הפולשים, נמצאה  18זאת, כאשר נבחנה הרגרסיה על 

Rירידה מובהקת במגוון (
2
=0.663, P<0.001.(  

  
2004-בין השנים תועדו כללי (מדד סימפסון ההופכי) של המינים ש מגוון מינים  :12איור 

2016. 

 דיון .4

) היה ספוראדי 2004-2016השנים האחרונות ( 12-תיעוד חסרי החוליות הימיים בלגונות אכזיב ב

ברובו, ולא בוצע בצורה שיטתית. חלק מהמינים לא תועדו כלל, חלקם תועדו רק בחלק מהשנים, 

יתה בעיקר לצרכי הדרכה, וחלקם לא זוהו לרמה הטקסונומית הגבוהה ביותר. מטרת התיעוד ה

כאשר הרישום בוצע לצורך דיווח לרט"ג כחלק מתנאי ההיתר. עם זאת, גם דיווח זה, חלקי ככל 

תיכוניות של -שיהיה, מצייר תמונה כללית ברורה למדי: מצב המערכת האקולוגית בלגונות הים

ם כי לא כל הולך ומידרדר עם השנים, א – , כמצטייר ממדדי המגוון שנבחנואכזיב שתועדו
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הקבוצות הטקסונומיות מושפעות באותה מידה. ישנן קבוצות שנפגעות קשה יותר, בעיקר האצות 

והמינים הניזונים מהן, וישנן קבוצות שלא הושפעו כלל. כאשר נבחנים מדדי המגוון ללא המינים 

קורה הפולשים, התמונה חמורה אף יותר. ממצא זה מרמז כי ייתכן שלפחות חלק מההידרדרות, מ

  בהשפעה ההולכת וגוברת של המינים הפולשים על הקבוצות הטקסונומיות השונות.

נסיגה משמעותית בשנים האחרונות בבחינת כל קבוצה טקסונומית בנפרד, עולה כי באצות ניכרת 

. מאחוזי כיסוי גבוהים, בעיקר בתחילת הקיץ, מראים הניטורים האחרונים על באחוז הכיסוי

פסי. ייתכן כי הדבר נובע מעליה משמעותית בשיעור הדגים אוכלי האצות, אחוז כיסוי כמעט א

 .S) וסיכן הודי (Siganus rivulatusובעיקר שני מיני הסיכן המהגרים הלספסיים: סיכן משוייש (

luridus(התיכון-, הנפוצים כיום במספרים גדולים באזורים הסלעיים לאורך חופי מזרח הים 

)Bariche, 2006; Galil, 2006; Sala et al., 2011.(  שיעור המינים הפולשים באצות הוא שניים

מינים. אחד מהם, האזנית, תועד לאורך השנים, ומגמת הירידה באחוזי הכיסוי ניכרת  11מתוך 

  במין זה בדומה למגמה במינים המקומיים.

לאורך  הים המתועדים-בשפע הפרטים בשני מיני שושנותמגמתי בנבוביים לא ניכר כל שינוי 

שנתית גדולה הנובעת ככל הנראה מהאופי הכתמי של דגם פיזורן בשטח. יש -השנים, עם שונות בין

גידול לא -הים האדומה מהדיגום של השנה נובעת מבית-האם היעדרות שושנתבהמשך לבחון 

  מקרית. –מתאים שנדגם השנה, או שמא היעדרותה 

ת מהמינים באכזיב ובנחשולים, אך שפע כמחצי –בסרטנים בולט מספרם של המינים הפולשים 

פולשים ומקומיים, לא  –הפרטים אינו גדול (עדיין) ביחס למינים המקומיים. במינים שתועדו 

שנתית גדולה בהתאם לכתמיות הופעתם -ניכרת מגמת שינוי כלשהי בשפע הפרטים, עם שונות בין

  הגידול.-וכושר ניידותם של הסרטנים בבית

מלפפוני הים ונחשוני הים בוצע בשנים הקודמות רק ברמת המחלקה ברוב  בקווצי העור, זיהוי

המקרים, כך שלא ניתן לזהות תהליכים במינים המקומיים ובמינים הפולשים בנפרד. בבחינת כל 

המינים של כל מחלקה יחד, במינים שעליהם בוצע מעקב לאורך השנים, לא נמצאה מגמת שינוי 

שנתית גבוהה מאד. נחשוני ים נמצאו במספרים נמוכים, אך - בין ברורה במלפפוני הים, עם שונות

לא  הים. בכוכבי 2009-2011), וגם בין השנים 2014-2016נעדרו מדגימות שלוש השנים האחרונות (

כוכבן ננסי, בהשוואה למספרים  –ניכרת מגמת שינוי, אך בולט שפע הפרטים של המין הפולש 

ני כחלחל. ייתכן שכבר התרחשה בשני מינים אלו דחיקה דרב –הנמוכים מאד של המין המקומי 

תחרותית, שהובילה להשתלטות המין הפולש על בית הגידול. בקיפודי הים ניכרת מגמת ירידה 

בגודל האוכלוסייה בשני המינים לאורך השנים, בהתאמה לירידה בשפע האצות המהוות את 

וכלי האצות, ובעיקר שני מיני הסיכן מזונם. סביר להניח שהעליה המשמעותית בשיעור הדגים א

 Bariche, 2006; Galil, 2006; Sala etשהוזכרו לעיל, פוגעת קשות גם באוכלוסיית קיפודי הים (

al., 2011.(  

פולשים), בוצע  8מינים (מהם  27 –ברכיכות, הקבוצה המגוונת ביותר מבין אלו שנדגמו בעבודה זו 

מקוטע ולא אחיד. תיעוד רציף יחסית בוצע  –גם תיעוד זה תיעוד ארוך טווח בשבעה מינים בלבד, ו

תמנון החוף, תועד במספרים נמוכים מדי לניתוח, והמין  –בשני מינים בלבד, כאשר אחד מהם 

בלבד. אמנם בשלב זה לא ניכרת  2009א פולש שתועד החל משנת ים עינוני, הו-ארנב –השני 
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אך ייתכן שאנו עדים כיום , )מפוספס .אקומי (השפעה של המין הפולש (א. עינוני) על המין המ

  .לתהליך התפשטותו של המין הפולש, ויש לשים לב להשפעתו האפשרית בהמשך

נרתיקנית שכיחה. גם במין זה נמצאה  –בתולעים תועד מין אחד בלבד באופן עקבי בין השנים 

  שנתית גדולה, ללא מגמת שינוי ברורה בין השנים.-שונות בין

המינים גבוה יותר בלגונות אכזיב בכל הקבוצות עושר ש נמצא, יםהאתר בהשוואה בין

הטקסונומיות שנסקרו, הן במינים המקומיים, הן במינים הפולשים, והן במינים הייחודיים לאתר 

ם בלגונות אכזיב גדול עם זאת, יש לזכור כי מאמץ הדיגו ).8טבלה שאינם מופיעים באתר השני ( –

  בהתאמה). 15ריבועי דיגום לעומת  33מזה שבלגונת נחשולים ( שניים-יותר מפי

  .2016הלגונות ניטור השוואת עושר המינים בין האתרים ב  :8טבלה 

  
 נחשולים אכזיב

 ייחודיים פולשים מקומיים ייחודיים פולשים מקומיים

 0 2 6 3 2 9 אצות

 0 0 2 1 0 3 נבוביים

 1 0 4 2 0 5 ספוגים

 3 6 6 6 8 10 סרטנים

 0 0 4 4 2 7 קווצי עור

 3 4 10 13 8 16 רכיכות

 2 0 6 3 0 7 תולעים

  מקורות .5

  ) מדריך להכרת רכיכות בים התיכון בישראל. ספרית השדה.1965ברש, א. ודנין, צ. (

  וטי. בי"ס שדה חוף הכרמל.דור: סקר המצאי הבי- ) חוף הבונים1994ע. ( ,גור

  ) רכיכות הים של ארץ ישראל: אורחות חיים. אלון ספר.2011הלר, י. (

  .אילן- הוצאת אוניברסיטת בר. אצות החוף של ישראל) 2004( .עינב, ר

) החיים במים. מתוך: אלון ע. (עורך) החי והצומח של ארץ ישראל (כרך 1991פישלזון, ל. (עורך) (

  ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע. –). משרד הביטחון 4

) צמחים חסרי פרחים. מתוך: אלון ע. (עורך) החי והצומח של ארץ ישראל 1991רביב, ו. (עורכת) (

  ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע. –). משרד הביטחון 9(כרך 
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  אתרי אינטרנט:

יכוני. אקואושן והמכון לחקר ימים תסלעי הים בית הגידול המגדיר למינים נפוצים ב –אקופיש 

  http://ecofish.co.ilואגמים לישראל. 

  sites/index.htm-http://www.dafni.com/Dafni: ב דפנייכי הים של ד"ר יעקמדר

http://www.blue-: אצות החוף של ישראלמגדיר . Blue ecosystemsעינב, ד"ר רחלי 

-ecosystems.com/%D7%9E%D7%92%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8

tml%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA.h  

: מדריך החי והצומח בים תיכון –פוצקר, מרכז צלילה נהריה 

http://www.putsker.co.il/FloraAndFauna.aspx  

Easydive
24

: http://www.easydive24.de/main_meeresleben.html 

Natuurlijk mooi: http://www.natuurlijkmooi.net/adriatische_zee/sponzen/sponzen.htm 

To Kaiki: http://www.tokaiki.net/taxa 
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Abstract 

The Mediterranean lagoons are a unique rocky beach habitat, protected from the open 

sea and the effects of the waves, and known for its rich biodiversity. In order to study 

its long-term dynamics, a new monitoring program was established in 2016 in the 

northern district of Israel. In addition, the findings were compared to previous data, 

collected for educational purposes in Achziv lagoons by Hanan Azoulay since 2004. 

Monitoring is based on sampling three sites: Achziv lagoon, Mueller lagoon and 

Nachsholim lagoon. Sampling takes place during early summer and mid autumn, by 

placing a 1×1 m quadrant, divided into 10×10 cm squares, arbitrarily placed in each 

sampling site. Sampled taxons were: algae, sponges, echinoderms, mollusks, worms 

and crustaceans. Identification was carried out to the highest taxonomic level possible 

in the field. In taxons where it is possible – the number of individuals in the quadrant 

were counted. In other taxa, coverage percentage was estimated. Species richness, 

diversity indices and community structure were analyzed. 

Results suggest that despite the sporadic and non-systematic documentation during 

2004-2015, there is an evidence for the deterioration of the studied lagoons in Achziv, 

although not all taxonomic groups were equally affected: the most affected taxa are 

the algae and herbivores that feed on them. On the other hand, no significant 

systematic change over time was observed in other taxa. When diversity of only local 

species were analyzed (without the invasive species), indices have drawn even a 

worse picture. This finding suggests that at least some of the observed deterioration 

may be due to the impact of invasive species on the affected taxonomic groups. In 

addition, it is important to note that although fish were not documented in this study, 

the significant increase in recent years on the presence of two invasive herbivore fish 

species: Siganus rivulatus and S. luridus reported in the scientific literature – can 

largely explain the observed changes at the Achziv lagoons. 

  

  

 


