
 אקולוגיה וביומכניקה של צלופחי גן - תיאור עבודת המחקר

 אלכסנדרה חריזמן

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 בהנחיית פרופ' אמציה גנין

של עד כמה אלפי במושבות באזורים טרופיים החיים  "מעוגנים" המחקר עוסק בצלופחי הגן, דגים זואופלנקטיבוריים

מהן הם  ,לצורך מחסה קבועות בקרקעית החולית-אשר חופרים מחילות חצי. דגים אלו הינם מאורכים, פרטים

האחורי נשאר תמיד בתוך  םחלק אךעל מנת לאכול פלנקטון הנסחף עם הזרם,  העליון גופם חלקאת מוציאים 

 מקום.קבוע אורח חיים כה  מיםאשר מקיי יםהחוליות היחיד יבעלבין  הם נמניםשכן  ,יםמיוחדאלו הם דגים  המחילה.

 Gorgasiaמין ה) צלופחי הגן של אקולוגייתהמחקר כולל מגוון רחב של שאלות המתייחסות אל היבטים כלליים 

sillneri) ,פלנקטון ע"י דגים לטריפת המתייחסות  ממוקדותהידע הקיים על דגים אלו הוא מועט, וכן שאלות ש כיוון

  בסביבה בה הם חיים., בעלת תפקיד חשוב אלו וכן לביומכניקת התנועה שלהם

 ואורח החיים של צלופחי הגן אפיון המושבות. 1

 המחקר שאלות

 , שטחן וצפיפותם?מהו פיזור המושבות של צלופחי הגן באילת .1

 ומהם הפרמטרים הסביבתיים המשפיעים על דפוס זה?עילות היומי והעונתי של דגים אלו מהו דפוס הפ .2

במושבה לבין  הסדימנטהסדימנט במושבות השונות? האם יש הבדל בין התפלגות גודל  גודלמהי התפלגות  .3

 קצותיה?

 גישת המחקר

ומדידות צפיפות הצלופחים בשני אתרים ע"י ספירת  GPSמכשיר עם ע"י הקפת המושבות  נעשהמיפוי המושבות 

  מ'. x 10 1מספר המחילות בטרנסקטים של 

מ' והשניה בעומק  6-12ע"י הצבת מצלמות בשתי מושבות )אחת בעומק  נבדקהפעילות הצלופחים במשך השנה 

 במספרתמונה פעם  צילמומ'( למשך מספר ימים כל חודש במהלך תקופה העולה על שנה. מצלמות אלו  35-40

מתמונות אלו הומרה  הנצפיתלאחר מכן, הפעילות  דקות על מנת לעקוב אחר דפוס הפעילות של הצלופחים.

זרם, וכן נתונים -כיוון זרם אשר נמדדו באתר ע"י מדכגון מהירות ו, נבדק מול פרמטרים סביבתיים לאינדקס, אשר

טמפרטורת מים, קרינה  כמו יםמטאורולוגיים שנאספו ע"י תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת )הכוללים נתונ

 (.ורוח

מושבה , ובכל במושבות הצלופחים ובקרבתן נעשה איסוף סדימנט בשלוש מושבות הסדימנטלצורך אפיון גודל 

צלופחים עם קרקעית חולית, אזור צלופחים עם קרקעית חולית ועשב ים ואזור  המאוכלס ע"יאזור : משלושה אזורים

פי הגדלים סדימנט זה עבר ייבוש ופרקציונציה ל הצמוד למושבת הצלופחים עם קרקעית חולית אך ללא צלופחים.

 ,בכל אתר , האחוז של כל גודל גרגר חושבלאחר מכן .63m-ו 1000m ,500m ,250m ,125mהבאים: 

 התפלגויות הגדלים בין האתרים הושוו. ו

 תוצאות

שלושה : קרייםארבעה אזורים עיקיימים מ"ר, כאשר  7,100לפחות של  חמכסות שטמושבות צלופחי גן באילת 

 (למ"ר יםפרט 1.7)צפיפות צלופחים של  חוף המגדלורחוף אקווספורט, מ'( הכוללים את  6-12אזורים רדודים )

 בקרבת מ'( 35-40) ומושבה נוספת עמוקה ,פרטים למ"ר( 4.4)צפיפות של  בין מלון הנסיכה לגבול טאבההאזור ו

-כלוסיה של צלופחי הגן באילת הוא בסדר גודל של ניתן להעריך כי גודל האוכנתונים אלו מתוך ימי. -המצפה התת

בין המושבות השונות, תוצאה אשר יכולה להצביע על  הסדימנטת גודל לא נמצא הבדל בין התפלגו פרטים. 16,000



כיוון שאזורים בהם לא נמצאות מושבות של צלופחי אך ממסויים עבור התיישבות צלופחים.  סדימנטכך שדרוש גודל 

  .כרגע ות, לא ניתן להסיק מסקנבשלב זהגן לא נבדקו 

פעילים במהלך היו , בה הצלופחים חוף המגדלור(ראה עונתיות במושבה הרדודה )הדפוס הפעילות של צלופחי הגן 

רק בשעות הבוקר המוקדמות נצפתה פעילות  אוגוסט-מאי םאפריל, ואילו בחודשי-היום בחודשים ספטמברשעות כל 

גבוהה במשך כל חודשי  (, פעילות הצלופחים היתהימי-מצפה תתבמושבה העמוקה ) . לעומת זאת,ואחר הצהריים

לא נמצא קשר בין , על הפעילות תכן השפעהתלטמפרטורה או לקרינה ש מסתמןלמרות כי מתוצאות אלו . השנה

בין נראתה קורלציה בחודשי הקיץ  ימיםבימים מסו לבין הפרמטרים הסביבתיים שנבדקו, אם כי דפוסי הפעילות

  התחלה מוקדמת של פעילות אחר הצהריים ומהירויות זרם גבוהות מאוד.

, וכן מתארות לראשונה את דפוס באילתצלופחי הגן  ם ומספרם שלתתוצאות אלו מוסיפות לידע הקיים אודות תפוצ

 .דגים אלוהפעילות העונתי של 

 ע"י צלופחי הגןפלנקטון אקולוגיית אכילת . 2

 המחקר שאלות

 ת זרם?ומהירוצפיפות טרף תנאים סביבתיים, כגון כיצד הם מושפעים מ, ושל צלופחי הגן האכילהמהם קצבי . 1

אופלנקטיבוריים "חופשיים" דגים זושונה מזו של צלופחי הגן, שהינם דגים "מעוגנים" האם טריפת הפלנקטון של . 2

 בשונית, ומהי המשמעות האקולוגית של כך? )אינם מעוגנים( 

 המחקרגישת 

 בים in-situביחידת זמן של דקה. ספירות אלו נעשו  נגיסותמספר  ספירות ויזואליות שלנקבעו מתוך קצבי האכילה 

רשת  גרירתנקבעה ע"י  צפיפות הטרףו ,לכימות מהירות וכיוון הזרם זרם-מד , הוצבבמקבילוכן מתוך צילומי וידאו. 

. איסוף (מ' 0.2-0.5הצלופחים מעל הקרקעית )ראש בגובה התואם לגובה ס"מ,  50אשר קוטרה  200m פלנקטון

, המאפשרים בחינה שונות( צפיפויות פלנקטון ומהירויות זרם)רחב של תנאים סביבתיים  בתחום התבצענתונים ה

השוואה בין התוצאות שהתקבלו  בוצעהתנאים אלו. לאחר מכן, בשינוי של התגובה התפקודית של צלופחי הגן ל

 לנתונים הקיימים עבור דגים זואופלנקטיבוריים חופשיים, כגון פזית ים סוף ואלמוגית השוליים.

 תוצאות 

-)כ נמוך בהשוואה לזה של דגים חופשייםשהינו לדקה,  פלנקטונים 19 הינוהממוצע של צלופחי הגן  האכילהקצב 

עבור  גבירים את כמות המזון הזמינההממהירות הזרם, בצפיפות הטרף וגדל עם העליה ב. קצב זה לדקה( 30

פלנקטיבוריים דגים שונה מהשפעתם על  של צלופחי הגן האכילהעל קצב  השפעה של פרמטרים אלואך . הצלופחים

קצב האכילה כפונקציה של צפיפות של לינארית ישנה עליה  בדגים חופשייםידוע ממחקרים קודמים כי  .חופשיים

במהירויות הזרם  בקצב האכילה ירידה ף, כאשר נצפית אעליה במהירות הזרםשל קטנה יחסית טרף והשפעה ה

 בצורה מתונה יותר עולה אכילהה קצב -התגובה התפקודית הינה שונה גן הבצלופחי לעומת זאת,  הגבוהות ביותר.

מהירות עד הזרם התחזקות מהירות עם  האכילה קצבעליה משמעותית של ישנה אך  ,כפונקציה של צפיפות הטרף

הצורה המוארכת היא  השונים בין הדגים בדל זהה ההיפותזה להימצאות .התייצבות, ולאחר מכן ס"מ/שניה 15-כ של

דגים  זו של באותה יעילות כמותנועתם מוגבלת ולא מאפשרת לנצל  –קרקעית הם בוהעוגן שלשל הצלופחים 

לעמוד בצורה להם מאפשר  בקרקעית וגןהע, . אך במקבילצפיפות גבוההרף הזמין בתנאים של את הט חופשיים

  .טובה יותר במהירויות זרם גבוהות ולנצל את שטף המזון הגבוה המלווה בכך

 יומכניקה והתאמות למהירויות הזרם המשתנותבתנועה, . 3

 המחקר שאלות

 מהירויות הזרם השונות?מושפעת מן התנועה של צלופחי הגכיצד  .1



 הצלופחים משנים את צורתם בהתאם למהירויות הזרם השונות?האם  .2

 ישנה אופטימיזציה של צורת הגוף למהירות הזרם מבחינת כוחות הגרר הפועלים על גוף הצלופח? האם .3

 גישת המחקר

צלופחים מושבת בעל מתקן המוחדר לחול  פרו-שתי מצלמות גוהצלופחים, הוצבו  גוף את צורתעל מנת למצוא 

בעזרת תהליך  מד זרם לכימות מהירות וכיוון הזרם. הוצבמימד. במקביל -בתלת הםהתנועה של צילוםלצורך 

 לאורך הצלופחיםקואורדינאטות של נקודות צילום, הומרו  בתחילת כלקליברציה של שתי המצלמות אשר נעשה 

בתנאים ם הצלופח ומיקומבצורה זו, ניתן היה לשחזר את צורת  מימדית.-למערכת צירים תלת ותמימד בתמונ-מדו

השחיה, נפח השיחור לטרף מהירות  הבאים: הנתוניםצלופחים חושבו  6לפחות  מתוך מיקומי הראשים של שונים.

בשלב הבא, מקדם הגרר, כוח )נפח המים אותו סוקר ראש הצלופח בחיפוש אחר הטרף( וזווית הגוף לכיוון הזרם. 

ן שימוש בצורת הצלופח וגודלו וכ בעזרתהגרר וכן המומנט הפועלים על הצלופח חושבו בכל אחד מהסרטונים, 

 השוואה של פרמטרים אלו בין תנאים של מהירויות זרם שונות. בוצעה. לאחר מכן, אליה היה חשוףמהירות הזרם 

 תוצאות 

-מעלית מהירות הזרם עקבות השינויים הבאים ב נמצאואשר ל הצלופחים, כלמהירות הזרם השפעה על התנועה ש

בנפח  77%-בכירידה  ,(ס"מ/שניה 3.7-ל 5.3-מ)במהירות השחיה  30%של ירידה ס"מ/שניה:  30-ל ס"מ/שניה 3

מעלות  39.4-מוירידה בזווית הממוצעת של גוף הצלופח לכיוון הזרם  (מ' מעוקב 0.011-ל 0.049-מ) השיחור לטרף

  .התנועתיות של הצלופחיםכיצד זרמים חזקים מגבילים את תוצאות אלו מראות . מעלות 13.5-ל

 מרומהירויות נמוכות הצלופחים לרוב שצורת צלופחי הגן השתנתה באופן ניכר בין מהירויות הזרם השונות, כאשר ב

כל הצלופחים התכנסו לצורה רם חזקות כית עם תזוזות מרובות לכל הצדדים, ואילו במהירויות זאנוצורה ישרה  על

הקטין את  השינוי צורה ז , ותנועתיות נמוכה יותר.ייחודית בעלת כיפוף של הגוף לכיוון הזרם, הדומה לסימן שאלה

בנוסף, נמצא כי אורך  .ס"מ/שניה( 30-ל 3-בעלית מהירות הזרם מ) 0.26-ל 1.04-ממקדם הגרר של גוף הצלופח 

התאמות אלו בעקבות עליה זו במהירות הזרם.  ס"מ 41.3-ל ס"מ 54.2-למחילה קטן מהצלופח הנמצא מחוץ 

לעומת מצב היפותטי בו הצלופח  4-הורידו את כוח הגרר הפועל על גוף הצלופח פי יותר מ גבוהותת זרם יובמהירו

, 7למחילה פי  לא היה משנה את צורתו. שינוי זה הוביל בנוסף להקטנה של המומנט הפועל על חלק הגוף הצמוד

החשוף  גוף מבין השינוי בצורה והשינוי באורך קטין את הסיכוי של הצלופח "להישבר" תחת הזרם החזק.הש דבר

להקטנה  מהתרומה 75%-היווה ככאשר שהשפיע על הקטנה זו של כוח הגרר,  העיקרישינוי הצורה היה לזרם, 

קיצור אורך הגוף שינוי צורה לעומת כיוון שצלופחים בוחרים באסטרטגיה זו להקטנת הגרר . גבוההבמהירות זרם 

לעומת  ס"מ 41.3) אורך גוף ארוך משמעותית מחוץ למחילהלצלופחים לשמור על  מאפשרים החשוף מחוץ למחילה

גם במהירויות  המאפשרים טריפה יעילה של פלנקטון, של הראש מעל הקרקעית( 60%-)בוגובה רב יותר  (ס"מ 9

 הגבוהות. הזרם 

מעוגנים )צלופחי הגן( לדגים זואופלנקטיבוריים את ההבדלים האקולוגיים בין דגים  לסיכום, התוצאות מראות

לאכול יותר בעוד שהדגים החופשיים מצליחים  , הנובעים ככל הנראה ממורפולוגיה ואורח חיים שונים.חופשיים

גבוהות. השינויים הביומכניים במהירויות  זרםבמהירויות דווקא יותר טרף גבוהות, צלופחי גן מצליחים  בצפיפויות

לעמוד במאמץ ההידרודינמי ולנצל את שטף המזון המוגבר  המעוגניםמאפשרות ככל הנראה לדגים  הגבוהות

בעזרת לעשות זאת.  מצליחים אינם, בעוד שדגים חופשיים למרות התנועתיות המוגבלת בזרמים אלו המלווה אותו

בשונית, כאשר צלופחי  אלודגים קבוצות להסביר כיצד מתקיימת הפרדת נישות אקולוגיות בין שתי ניתן תוצאות אלו 

ואילו דגים חופשיים  ,זרמים חזקים יותר בהם לא ניתן למצוא מחסה פיזי וקיימים הגן מאכלסים אזורים חשופים

 יותר. חלשיםבזרמים  המאופייניםוסלעים בשונית,  מאכלסים אלמוגים הזקוקים למחסה


