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ייחודיותו של מפרץ אילת

אזור מדברי צחיח במיוחד

מיצרים רדודים

ים עני בנוטריינטים ובחומר אורגני  
חלקיקי ולכן גם צלול מאוד

מים יציבה' טמפ
(>21OCבכל עמודת המים)

להישמר על חייביםהתנאים האלה 
מנת שהמפרץ הזה יוכל לתמוך  

בשוניות האלמוגים

מהשוניות  –שוניות אילת 

!הצפוניות בעולם

האוקיאנוס  

ההודי

-מיצרי בב אל

מנדב

מפרץ אילת



ברמה הלאומית

בעלות  , המקום היחיד בישראל בו מתקיימות שוניות אלמוגים מהמרהיבות והעשירות בעולם•
.שיעור אנדמיות גבוה במיוחד
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אנדמי לים האדום–פרפרון לבן מצח 

ייחודיותו של מפרץ אילת



ברמה הלאומית

בעלות  , המקום היחיד בישראל בו מתקיימות שוניות אלמוגים מהמרהיבות והעשירות בעולם•
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•hotspotצבעים וצורות שאין שני לו במדינת ישראל, של מגוון מינים.
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(.לקיומם
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המצפה התת ימיריף הדולפינים
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דבר ההופך אותן –שוניות מפרץ אילת נושקות לחופי המפרץ , בניגוד למקומות אחרים בעולם•

.אך גם לפגיעות, לתייריםלנגישות ביותר 

ייחודיותו של מפרץ אילת



ייחודיותו של מפרץ אילת

תכנית הניטור הלאומית של  : מקור
מפרץ אילת

ערבוב עמוק של עמודת המים



ייחודיותו של מפרץ אילת

תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת: מקור
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ערבוב עמוק של עמודת המים

כלובי הדגים
תעלת הקינט

תוספת מלאכותית  
של נוטריינטים

תוספת מלאכותית  
של נוטריינטים



צילום גולן רידר–פריחת אצות בשמורת האלמוגים 



הבינלאומיתברמה 

.דועכים בקצב מהיר, במיוחד שוניות אלמוגים, בתי גידול ימיים, במקומות רבים בעולם•

.  אחת הסיבות העיקריות היא התחממות מי הים ואירועי ההלבנה הנלווים לה•
(.תלויים במפרץ לקיומם, המצפה התת ימי וריף הדולפינים, מוקדי המשיכה העיקרייםשני •

ייחודיותו של מפרץ אילת

Mass Coral Bleaching



Source data: A. Genin & National Monitoring Program

Slope = 3OC/100 years

!גם מפרץ אילת מתחמם
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Source data: A. Genin & National Monitoring Program

!גם מפרץ אילת מתחמם

ייחודיותו של מפרץ אילת

במקומות אחרים בעולם



ייחודיותו של מפרץ אילת

לאלמוגים במפרץ אילת עמידות גבוהה לטמפרטורות גבוהות

!!!שוניות בעלות חשיבות עולמית–מפרץ אילת 

להצליח להגן על בתי גידול –יש כאן הזדמנות נדירה 

ערכיים מאוד שברוב העולם נעלמים
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נתוני תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת

מצב המערכת האקולוגית במפרץ אילת

המגוון הביולוגי יציב

כיסוי האלמוגים יציב ואף עולה



נתוני תכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת

מצב המערכת האקולוגית במפרץ אילת

בית גידול חשוב שתומך בבתי גידול שכנים

עשבי הים בחוף הצפוני של אילת

S
to

n
y
 c

o
ra

l 
c
o
v
e
r 

(%
)

המגוון הביולוגי יציב

כיסוי האלמוגים יציב ואף עולה



מצב המערכת האקולוגית במפרץ אילת

עשבי הים במפרץ אילת התאוששו בקצב מהיר מאז הוצאת כלובי הדגים  
מהים כתוצאה מירידת עומס הנוטריינטים והחומר האורגני החלקיקי

עמרי עומסי–צילום עמרי עומסי–צילום עמרי עומסי–צילום 

עמרי עומסי–צילום 

עמרי עומסי–צילום 

גדעון וינטרס–צילום 
עמרי עומסי–צילום 

בית גידול חשוב שתומך בבתי גידול שכנים



מצב המערכת האקולוגית במפרץ אילת
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?האם אפשר לנוח על זרי הדפנה



?האם אפשר לנוח על זרי הדפנה

!לא

:בגלל

.לא קורה אצלנוובינתייםמה שקורה בעולם 1.

.בגלל מכלול האיומים המקומיים והאזוריים2.

של אלמוגי מפרץ אילת  " חסינות"ה, כלומר
מפני האיומים העולמיים אינה מובטחת לעד 

ותלוייה במאמצי השימור המקומיים



איומים על ראש מפרץ אילת

גורמי עקה מקומיים ואזוריים

פלסטיק ופסולת  , שמנים/דלקים, חומר אורגני ונוטריינטים)זיהום הים 
(רעש, אור, גורמי מחלה, מינים זרים, מוצקה

(סוחרים/דייגים)שלייה וסחר בערכי טבע , דייג

(כלי שייט, צוללים, תיירים)פגיעה פיסית בשונית ובערכי טבע 

וביבשה בזיקה לים, גידול אורבני ותכניות פיתוח ובינוי בחופים ובים

Coral Bleaching



גורמי עקה ואיומים

זיהום אור דייג

זיהום ביולוגי  
ונוטריינטים

זיהום ביולוגי  
ונוטריינטים

גרוטאות שמנים/דלקים פלסטיק ופסולת 
מוצקה

ניקוז

בינוי והרס בתי גידולבינוי והרס בתי גידולבינוי והרס בתי גידולתיירות



איומים על ראש מפרץ אילת

כמעט ואין באפשרותנו  
להשפיע על תהליכים שפועלים  

על פני סקאלה עולמית 
(!התחממות מי הים והחמצתם)

גם אם נפסיק לגמרי את 
שחרור גזי החממה 

ייקח זמן רב  , לאטמוספירה
.עד שההתחממות תיבלם

ברמה העולמית



איומים על ראש מפרץ אילת

ברמה המקומית

.היכולת שלנו לפעול היא הכי גבוהה

.כנגד איומים עולמייםמועילה גם שמירה ברמה המקומית 

.להלבנהרגישות האלמוגים את גורמי עקה מקומיים מגדילים 

זיהום מי הים
דייג

פגיעה פיסית בשוניות
סדימנטציה

פיתוח בלתי מתחשב



איומים על ראש מפרץ אילת

ברמה המקומית

.היכולת שלנו לפעול היא הכי גבוהה

.שמירה ברמה המקומית עשויה להועיל גם כנגד איומים עולמיים



מתן מענה לאיומים

ריכוז ידע רב הקשור למערכת האקולוגית המורכבת של  
גורמי  , מנגנונים אקולוגיים, בתי גידול–מפרץ אילת 

שימור )המלצות לשימור , ערכיות, פערי ידע, איום/הפרעה
(.לעומת פיתוח

מטרתו העיקרית של המסמך היא שערכיותו הגבוהה  
וייחודיותו של מפרץ אילת יהיו הבסיס לכל פעולה תכנונית 

.במפרץ ובסביבתו

התוצרים העיקריים הם קווים מנחים לשימור לעומת פיתוח  
.  המוצגים על מפות של ראש מפרץ אילת ובמסמכים מנחים

.המלצות להרחבת שמורות הטבע והאזורים המוגנים, כמו כן

המסמך מדגיש שיש הזדמנות מיוחדת להגן על אזור 
.שעשוי להוות מקלט עולמי לשוניות אלמוגים

המנחהמהצד המגיב לצד לעבור -מסמך מדיניות 



התמודדות עם הפרעות
תודה


