הים העמוק
זקוק להצלה
רובוטים תת־ימיים הולכים ומגלים את עולם
החי הסמוך לחופי ישראל .אך היצורים החיים
בעומק אליו לא מגיעה השמש ,שחלקם נתונים
בסכנת הכחדה ,עלולים להיפגע מקידוחי הגז

הרובוטים חושפים את החיים
בים העמוק ,ואת הסכנה להם
בשנים האחרונות הקלו רובוטים תת־ימיים מת
קדמים על מצוקתם של מדענים ,המתוסכלים מחו
סר היכולת להגיע אל האזור העמוק ביותר של הים.
בישראל חשפו הרובוטים עולם חי עשיר ,והבהירו
את חשיבות ההגנה על העולם הזה מפני השלכות
הפעילות של ספינות דיג וקידוחי נפט וגז ימיים.
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צפריר רינת
מדענים החוקרים את הים
מוצאים עצמם לא פעם מתוסכ
לים בגלל חוסר יכולתם להגיע
אל האזור האפלולי והעמוק
ביותר של מושאי מחקרם.
אולם ,בשנים האחרונות מנת
תסכולם הולכת וקטנה ,מאז
החלו להיחלץ לעזרתם רובוטים
מתקדמים המצוידים במצלמות.
במקרה של ישראל ,הרובוטים
חשפו עולם חי עשיר והניעו
מדענים וארגוני שמירת הטבע
לקרוא להגנה על הים העמוק
מפני ההשלכות של פעילות
ספינות דייג וקידוחי נפט וגז.
החודש פרסמה החברה לה
גנת הטבע דו״ח מקיף על אזור
הים העמוק סמוך לחופי ישראל
ועל חשיבות ההגנה עליו .את
הדו״ח כתבו אדם ויסמן ,דוקטו
רנט מבית הספר למדעי הים על
שם צ׳רני באוניברסיטת חיפה,
ואלון רוטשילד מהחברה להג
נת הטבע .הוא מתפרסם לקראת
הדיונים הסופיים של ועדת הכל
כלה של הכנסת על אישור חוק
האזורים הימיים .החוק אמור
להסדיר את המצב החוקי בשטחי
הים הכלכליים הנמצאים מחוץ
למים הריבוניים .באזורים אלו
מבצעת ישראל חלק גדול מפעי
לות הפקת הנפט והגז שלה.
אזור הים העמוק מתחיל במ
קום שבו לא מגיע אור למים,
מעומק ממוצע של  200מטרים.
במים הכלכליים של ישראל מגיע
חלק זה של הים לעומק של יותר
מאלף מטרים .עד לאחרונה היה
מידע מועט יחסית על עולם החי
באזורים אלו ,אך הוא התרחב

באופן משמעותי :בשנים האח
רונות נערכו כמה הפלגות מחקר,
ובמהלכן נעשה שימוש ברובוטים
שביצעו סקרי וידאו וגם אספו
דגימות קרקע .בין השאר נערכו
בשנים  2017-2016הפלגות מח
קר בראשות הגיאולוג ד״ר איציק
מקובסקי מאוניברסיטת חיפה.
עולם החי של הים העמוק הס
מוך לחופי ישראל אינו משתווה
בעושרו לאזורים כמו האוקיינוס
האטלנטי עם זאת ,יש בו שפע
רב של יצורים מרתקים שסיג
לו אסטרגיות הישרדות ייחודיות
כדי להתמודד עם התנאים של
היעדר אור ומקורות מועטים של
מזון" .אזור המים הכלכליים סו
מן בסקר אסטרטגי שנערך בנז־
סגרת היערכות לקידוחי נפט וגז
כבית גידול אחד" ,מציינת ד״ר
רותי יהל מרשות הטבע והגנים.
"הודות לציוד החדש והפלגות
המחקר ,אנחנו יכולים לראות
כמה שהמערכות האקולוגיות
שיש בו הן ייחודיות וכמה חשוב
להגן עליהן .אני מעריכה שבע
תיד גם יתגלו אתרי מורשת כמו
ספינות עתיקות שטבעו".
במים הכלכליים של ישראל
יש כיום כמה איומים על המע
רכת האקולוגית .קידוחי נפט וגז
פוגעים באופן ישיר באזור הקר
קעית .הם עלולים לזהם את הים
בחומרים כימיים שבהם נעשה
שימוש במסגרת פעילות ההפקה.
דליפת נפט עלולה לפגוע קשות
בבעלי החיים בשכבת המים הע
ליונה ובעקבות זאת גם באספקת
המזון למי שחי בעומק.
איום נוסף הוא פעילות דייג
של ספינות מכמורת .זו פעי
לות הנעשית באצעות רשתות

