מפרץ אילת הוא אולי המקלט
האחרון לאלמוגים
פרופסור מעוז פיין מנהל מעבדה לחקר אלמוגי מפרץ אילת וים סוף במכון
הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת .חקר האלמוגים בשוניות ממחיש עד
כמה ההתחממות הגלובלית משמעותית עבורו ועבור צוות המחקר שלו ברמה
יום-יומית .יחד עם החורבן שמביאה פעילות האדם על שוניות אלמוגים ברחבי
העולם פרופסור פיין אופטימי וטוען שיש לנו הרבה מה לעשות.

דיוקן
מעוז פיין
מעוז פיין ,פרופסור מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן ,מנהל מעבדה לחקר אקופיזיולוגיה של אלמוגים במכון
הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת .מגיל צעיר גילה עניין רב ביצורים ימיים ובמערכות האקולוגיות העשירות שבים ,והיה לו
ברור שבכך יעסוק .העקביות במסלול שבחר משתקפת בדרכו האקדמית :לימודיו לתארים שני ושלישי בביולוגיה ימית התקיימו
באוניברסיטת תל אביב ,ואת לימודי הבתר-דוקטורט בנושא אקולוגיה של שוניות אלמוגים השלים באוניברסיטת קווינסלנד
באוסטרליה.

מראיינת :גילת בריל
מה הוביל אותך לחקור אלמוגים?
התופעה המדהימה הזאת של שונית האלמוגים תמיד עניינה
אותי .האלמוגים הם שבונים את השונית ,ובלעדיהם אין קיום
לאלפי (ואולי מיליוני) המינים שחיים ביחד ויוצרים את הסביבה
העשירה ביותר על פני הכדור .אני מוצא שזה מרתק מבחינת
האחריות שלהם כמהנדסים וקבלנים של הסביבה הזאת .הם
לכאורה בעלי חיים פשוטים ,אבל כשמנסים להבין אותם מוצאים
שהם כל כך מורכבים .בסביבה היבשתית יערות הגשם נחשבים
לעשירים ביותר ,אולם בסביבת השונית חיים הרבה יותר מינים.
רגע לפני שהתחלנו את שיחתנו מישהו ראה מנטה בים ,נתן
צעקה ,וכל הסטודנטים והחוקרים קפצו למים .יש עכשיו אלפי
מדוזות ,לפני כמה ימים ראינו כריש לווייתן ומיליון דגים .זו באמת
סביבה כל כך מדהימה ומרגשת .כל מי שטובל את הראש במים
נדבק בזה .מאז שאני זוכר את עצמי אני בים .אומנם במקור

מצאנו שהאלמוגים במפרץ אילת
לא עוברים הלבנה למרות עליית
הטמפרטורה
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התחלתי בים התיכון ,שהוא ים דינמי ומעניין ביותר ,אבל בשלבי
הלימודים המוקדמים זה היה כבר כאן ,במפרץ אילת .זה היה
לגמרי טבעי שאמצא את דרכי לכאן ,לסביבה של שונית אלמוגים.
מה אתם חוקרים במעבדה?
אנחנו חוקרים בעיקר את ההשפעה של שינויים גלובליים כמו
עליית טמפרטורת מי הים והירידה ב pH-שלהם ,בשילוב עם
הפרעות מקומיות כמו זיהומים על שוניות אלמוגים .רוב העבודה
שלנו היא עם אלמוגים בוני שונית ,או “המהנדסים” (framework
 ,)buildersכמו שאנחנו קוראים להם ,אבל אנחנו חוקרים את
ההשפעות גם על אורגניזמים אחרים במערכת האקולוגית של
השונית.
אתם חוקרים את ההשפעות בתנאי מעבדה ,כלומר ,מגדלים
אלמוגים בתנאים שונים ובודקים איך זה פוגע בהם?
כן .ההפרעה הגדולה ביותר בשוניות האלמוגים ברחבי העולם
מתרחשת עקב העלייה בטמפרטורת מי הים ,שפוגעת בסימביוזה
המיוחדת בין האצות שבתוך רקמת האלמוג לבין האלמוג
המאחסן .האלמוגים שמאבדים את האצות השיתופיות הופכים
לבנים מכיוון שרקמתם שקופה ושלדם הלבן נראה דרך הרקמה.
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האלמוגים הם שבונים את השונית,
ובלעדיהם אין קיום לאלפי (ואולי
מיליוני) המינים שחיים יחד איתם
לכן התופעה נקראת הלבנה ( .)bleachingמכיוון שהפוטוסינתזה
של האצות היא מקור האנרגיה העיקרי של האלמוגים הם מתים
על פי רוב אם אירוע ההלבנה נמשך מספר ימים עד שבועות.
הלבנה מתרחשת כשהטמפרטורה עולה במעלה או שתיים
מעל המקסימום הממוצע .לדוגמה ,בחלקה הצפוני ,החם יותר,
של שונית המחסום הגדולה ( )great barrier reefשבאוסטרליה
הייתה טמפרטורת המקסימום הממוצעת  29–28מעלות .בשנים
האחרונות עלתה שם הטמפרטורה המרבית מספר פעמים ל30-
מעלות ,ואלפי קילומטרים של אלמוגים עברו הלבנה ומתו.
לצערנו ,שוניות בכל רחבי העולם עוברות הלבנה בעוצמה
ותכיפות מתגברות.
מכיוון שצריך לחכות הרבה זמן כדי שיתרחשו שינויי אקלים
בים ,ובעיקר אם אנחנו רוצים לחקור את השלבים בתהליך
התגובה לשינויים וללמוד על השפעותיו הפיזיולוגיות ,אנחנו
צריכים לבצע סימולציות במעבדה .לצורך זה הקמנו מערכת,
שאנחנו קוראים לה  ,Red Sea simulatorשמדמה תנאים עתידיים
בים סוף ,ובה אנחנו יכולים לשנות את תנאי המים שאנחנו
שואבים מהים עד שהם מגיעים לאקווריום :טמפרטורות
נמוכות או גבוהות מטמפרטורת מי הים pH ,שונה .אפשר
להוסיף הפרעות מקומיות ,כמו הוספת נוטריינטים או חומרים
מזהמים .כרגע יש לנו ניסוי שבודק את השפעת השילוב של
עליית טמפרטורה ,החמצת הים ומתכות כבדות ,שנמצאות
בריכוזים שונים במפרץ אילת .הסימולטור מאפשר לנו להסתכל
על השפעות פיזיולוגיות בטווחי זמן קצרים יותר ממה שקורה
בפועל בסביבה .מהסימולטור אנחנו לוקחים את האלמוגים או
אורגניזמים אחרים שנחשפו לתנאים השונים ומעבירים אותם
למעבדה לבדיקות פיזיולוגיות.
אתה יכול לציין תגליות עיקריות שלכם?
מצאנו בתצפיות בים שהאלמוגים במפרץ אילת לא עוברים
הלבנה למרות עליית טמפרטורת מי הים ואף על פי שחצינו מספר
פעמים את סף ההלבנה התיאורטי בים (מעלה עד שתיים מעל
המקסימום הממוצע) .רצינו לאפיין את התופעה גם בסימולטור
שלנו במעבדה .העברנו לסימולטור אלמוגים ממשתלת
האלמוגים בים ,שינינו את הטמפרטורות לטווחים שמעבר
למעלה או שתיים מעל המקסימום הממוצע ,ולא התרחשה
הלבנה .המשכנו לשלוש מעלות ,וארבע וחמש ושש מעלות,
והם לא עברו הלבנה .זאת הייתה הפתעה גדולה .במקביל ,גם
שותפים שלנו ,חוקרים ממדינות שכנות ,ואף חוקרים מאירופה
שאספו כאן אלמוגים לפני עשרים שנה וביצעו בהם ניסויים ,לא
הצליחו להעביר אותם הלבנה .התגלית הזאת הובילה אותנו
לרכז מאמץ מחקרי בתופעת העמידות של אלמוגי צפון ים סוף
ומפרץ אילת .אנחנו חושבים שייתכן שהאזור הזה הוא המקלט
היחיד בעולם לאלמוגים מפני השינויים הגלובליים .אם נשכיל
להסיר מהשוניות שלנו הפרעות מקומיות כמו זיהומים (לדוגמה,
נוטריינטים ,כימיקלים שונים ,דטרגנטים) ,יש אפשרות שזו תהיה
השונית האחרונה לשרוד ,לפחות בתקופה הזאת של שינויים
גלובליים מואצים.

מה יכולה להיות הסיבה לכך שבמפרץ אילת התפתחו
אלמוגים העמידים לעליית טמפרטורת מי הים?
בשיא תקופת הקרח האחרונה ,מפלס הים היה נמוך ב120-
מטר מהיום ,וים סוף ומפרץ אילת היו מנותקים מהאוקיינוס
ההודי .עקב עליית המליחות התרחשה תמותה של רוב החי
והצומח באזור .אבל לפני  7000–6000שנה ,כשמפלס הים עלה
כמעט עד גובהו היום ,נכנסו דרך מְצָרי באב אל-מנדב שבדרום
ים סוף פגיות (לָרְוות) של אלמוגים (פּלנולות) .עד מהרה ,הן
התיישבו על מה שנמצא כמצע המתאים להתיישבות אלמוגים,
בדרום ים סוף החם סביב ג’יבוטי ,אריתריאה ותימן .רק אלמוגים
ששרדו את התנאים שם והגיעו לגיל רבייה יכלו להעמיד
צאצאים שהחלו במסע התפשטות צפונה לכיוון צפון ים סוף
ומפרץ אילת .תהליך זה של ברירה טבעית יכול להסביר מדוע
אלמוגים ממפרץ אילת ,שנחשפו לטמפרטורות של דרום ים
סוף במעבדה ,הם עמידים; בעוד שאלמוגי שוניות דרום ים סוף
נמצאים כרגע בטמפרטורות מאוד קרובות לסף ההלבנה שלהם,
ועברו כמה וכמה הלבנות חמורות ,האחרונה שבהן הייתה
ב .2015-במפרץ אילת “הרווחנו” חמש-שש מעלות מעבר לסף
ההלבנה ,המתורגמות לעשרות שנים עד שהטמפרטורה תחצה
את סף ההלבנה בצפון ים סוף.
האם תכונת העמידות לעלייה בטמפרטורות יכולה לסייע
להציל שוניות אחרות בעולם שסובלות מהלבנה?
זאת השאלה השכיחה ביותר ששואלים אותנו .האמת היא שלא,
משתי סיבות :האחת היא שהיתרון הגדול של מפרץ אילת הוא
אלמוגים שהגיעו בעבר ממקום חם מאוד – אבל חיים במקום
שהוא יחסית קריר .כלומר ,הפרש הטמפרטורות הוא המאפשר
את העמידות הגבוהה .ברגע שנעביר אותם לאוסטרליה או
אפילו לדרום ים סוף הם יתקרבו שוב לסף הטמפרטורות של
העמידות .יש הטוענים שגם במפרץ הפרסי נמצאים כרגע
אלמוגים שחיים בטמפרטורות גבוהות יחסית; אך יש לזכור
כי אין להם את היתרון של אלמוגי צפון ים סוף ,והם נמצאים
מרחק זעום מסף העמידות שלהם .ייתכן מאוד שלא יעברו יותר
משנה-שנתיים והכול ייגמר שם .לעומת זאת ,במפרץ אילת
אנחנו רחוקים כמאה שנה מבחינת קצב עליית הטמפרטורה
ולכן אנחנו חושבים שזה מקלט .מעבר לכך ,צריך לזכור באילו
סדרי גודל מדובר :יש לנו ויכוח עם חוקרים רבים שחושבים
לפתח אלמוגי-על ( )super coralsולשתול אותם מחדש בשוניות
אלמוגים .לשתול מחדש שונית אלמוגים בסדר גודל של הgreat -
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מה סדר היום של ביולוג ימי? לפני המעבדה מגיעים קודם
לים?
אני חושב שזה קצת שונה אצלנו במעבדה במכון
הבינאוניברסיטאי באילת .יש ביולוגים ימיים בכל
האוניברסיטאות ,והם מגיעים מדי פעם למחקר בים .במכון
הבינאוניברסיטאי אנחנו באמת מאוד מחוברים לסביבה
הזאת .אנחנו בני מזל בכך שאנחנו מגיעים בבוקר וזה עניין
של דקתיים בשבילנו להעלות רעיון ולגשת לבדוק אותו
בשונית עצמה או סתם להוריד טמפרטורת גוף בקפיצה למים.
פתחתי את הבוקר בחמש וחצי–רבע לשש בשחייה ,ואני יודע
שלא מעט מהחוקרים כאן עושים את זה .קודם כול להרגיש
את הסביבה שבה אנחנו עובדים ,ועם זאת ,יש לנו מעבדה
שיש בה אנשים עם חלוקים לבנים שנראים מדענים לכל דבר
עם מבחנות ומכשירים .הגדולה היא בקשר הזה לסביבה,
בערבוב של השטח ,של השונית ,של מתקני המדידה שיש לנו
מתחת למים ,למערכת אקווריומים שבאמצע ,למעבדה שבה
יש לנו מכשירים עדינים מאוד שיכולים למדוד ברמה של
מיקרונים ברמת התא עצמו ומיקרוסקופיה .אצלי לפחות רוב
הסטודנטים עובדים לאורך כל הטווח ,מהים עד למעבדה.
הרעיונות שלכם באים מהשטח או שיש גם מסלול הפוך,
מהמעבדה לשטח?
הרוב נולד מתצפיות בים .בדרך כלל כשמגיע סטודנט חדש,
המשימה הראשונה שלו היא להיכנס למים ,ואז אנחנו
מחליטים מה יהיה נושא המחקר .מכיוון שאנחנו עוסקים
במדע בסיסי ,ולא במדע יישומי ,אנחנו יכולים להרשות
לעצמנו לבוא עם רעיונות מהים ,בלי הצורך לפתור איזו
בעיה אקוטית שקיימת כרגע בתעשייה או ברפואה.

 barrier reefהאוסטרלי ,למשל ,זה כמו לשתול שטח בגודל של
איטליה .לא היינו מעלים על דעתנו לשתול עצים על שטח כזה,
בטח שלא  200–150מינים של עצים ,ומתחת למים הסיפור הוא
אחר לגמרי .לא סביר ,ואפילו די מכעיס ,שאנשים טוענים שאולי
זה הפתרון .אפשר לשחק בזה מקומית .מאוד חשוב מבחינה
מדעית לעסוק בביולוגיה של יצירת אלמוג-על כזה ולפתח את
הכלים המתאימים בתהליכי שיפור או השבחת מין מסוים של
אלמוג .אבל להתעסק במאות מינים כאלה זה לא מציאותי.
עם זאת ,השאלה ראויה .כולם כמובן מחפשים את הפתרון.
לדעתי הפתרון הוא ללא ספק הורדת פליטות גזי חממה ,והסרת
הפרעות מקומיות ,הסרת דיג ומניעת פגיעה כימית ופגיעות
אחרות מהשוניות האלה .זאת הבעיה העיקרית כרגע.
יכול להיות שהשונות שאתה מתאר באוכלוסיית האלמוגים
קיימת גם באלמוגים בשוניות שעוברות הלבנה?
שונות כזאת אכן קיימת גם בשוניות שנפגעו .בכל אירוע הלבנה
יש אלמוגים ששורדים ,לא כולם מתים .אך אתמול קראתי על
מישהו מיפן שיותר מעשור אוסף את האלמוגים השורדים ,שובר
מקטעים מהמושבה 1כדי שיתרבו באופן וגטטיבי ,ושותל אותם
1

תהליך המכונה פרגמנטציה ,ומאפשר רבייה וגטטיבית של האלמוג.

2

כינוי לאורגניזם רב-תאי ולמיקרואורגניזמים החיים בתוכו או עליו.

בחזרה בתנאים קיצוניים .בכל פעם הוא בורר את הצאצאים ,עד
שנוצרים אלה העמידים ביותר לתנאים האלה .אבל שוב ,צריך
לזכור שדי בשינוי של מעלה אחת ,והם יקרסו .הווריאציה בהחלט
קיימת ,בשל גנים שמאפשרים לחלקם להיות עמידים יותר
ובשל שונות בתכונות הסימביונטים שלהם ,שמוסיפים מורכבות
לסיפור; וכן בשל הפלורה החיידקית ,שאף היא קשורה לבריאות
ההולוביונט 2של האלמוג .בתוך כך אנחנו מנסים לבדוק אילו
גנים האחראים לעמידות הגבוהה קיימים באורגניזמים השונים
לאורך גרדיאנט הטמפרטורות מבאב אל-מנדב ועד אילת,
לפחות מבחינת המאחסן והסימביונטים שלו .השאלה היא אילו
גנים הקשורים לעמידות מתבטאים באורגניזמים במפרץ אילת
בהשוואה לאורגניזמים מדרום ים סוף ומחוץ לים סוף; כלומר,
להשוות ביטוי גנים בין אלמוגים שעברו את תהליך הברירה
הטבעית לבין אלה שלא עברו אותו ,כשאנחנו חושפים אותם
לעליית טמפרטורה בזמן קצר .כמו כן ,אנחנו מנסים לאפיין את
החיידקים שנמצאים על האלמוגים לאורך הגרדיאנט הזה ,ואת
האופן שבו הם משתנים בניסויים שאנחנו מבצעים במעבדה.
אחת התופעות שקורות לצד ההתחממות הגלובלית היא
הופעה של גלי חום .בקיץ הקודם היו לנו במפרץ אילת מים
חמים מאוד לכמה ימים ,ואין ספק שחלק מתגובות האלמוגים
לגלי החום הן שונות מתגובותיהם לעלייה ההדרגתית ,שהיא
יחסית קלה יותר עבורם .לכן אנחנו מבצעים ניסויים קצרי מועד
באלמוגים ממקומות שונים לאורך הגרדיאנט ,שבהם אנחנו
חושפים אותם לטמפרטורות גבוהות .בד בבד אנחנו מבצעים
ניסויים כאן במעבדה במערכת המבוקרת ,שבה הרבה יותר קל
לצפות ברזולוציה גבוהה בתהליכים שקורים מייד עם שינויי

הלבנת אלמוגים היא ההפרעה
הגדולה ביותר בשוניות האלמוגים
ברחבי העולם ומתרחשת עקב העלייה
בטמפרטורת מי הים
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סדר .בחלק מהמקרים מוצאים התאמה לטקסונומיה הקלאסית
ובחלק מהמקרים בכלל לא .צריך לזכור שהרבה מינים מופיעים
במקומות שבהם לא היו קודם ,כמו מינים פולשים .בים התיכון
יש מאות מינים פולשים ,ושם הכלי המולקולרי מאוד חשוב כדי
לקבוע אם אורגניזם מסוים הגיע ממפרץ אילת או ים סוף או
ממקום אחר בעולם .כלומר ,הכלים המולקולריים מאפשרים לא
רק לזהות מינים חדשים ,אלא אף להשוות ביעילות בין מינים
דומים ממקומות שונים.

למדת במגמה ביולוגית?
כן .האהבה הזאת היא מילדות .הייתי הרבה בים אבל אני
זוכר שהייתי מגיע עם הרבה חיות בכיסים ובתיק ,שהמורות
לביולוגיה מאוד לא אהבו .פה ושם נתנו לי להביא את הדברים
שעניינו אותי וללמד אותם בכיתה ,אז זה הסתדר טוב .האמת
היא שלמדתי המון מהשטח .הנטייה היום בלימודי ביולוגיה
בתיכון היא לעסוק ברמת התא ומטה ,ואני חושב שחשוב
מאוד ללמד תהליכים ,וצריך לחבר שוב לשטח ולאורגניזם
השלם ,לאוכלוסיות ולחברות .אני מוצא שסטודנטים חסרים
ידע בתהליכים אקולוגיים ,ועם זאת בלימודי ביולוגיה צריך
ללמוד גם את הדברים שבחזית המדע וגם את הדברים
הבסיסיים ביותר.

הטמפרטורה ,וכך להבין את המשמעות של קצבי התחממות
שונים.
אתה חווה יום-יום את ההתחממות הגלובלית ,בעוד
שבשבילנו זה משהו שלא בהכרח קיים בחיי היום-יום.
לגמרי .חזרתי מה great barrier reef -לפני כמה שבועות וראיתי
שוניות שאני מכיר שנים ,שהן גמורות לאורך אלפי קילומטרים.
כואב הלב לראות איך הן נגמרות בתקופת חיינו בגלל האופן
שבו אנחנו נוהגים בכדור הארץ .אנחנו בהחלט שמים לב לזה
יותר ,ומודדים את הנתונים ורואים את זה בעיניים .באמת קשה
להעביר לאחרים כמה הדברים משתנים בקצב אדיר אל מול
עינינו.
איך מתנהל שיתוף הפעולה שהזכרת עם חוקרים באזור?
כדי להבטיח את קיומן של שוניות האלמוגים במפרץ אילת
כמקלט לאלמוגים לדורות הבאים ולהסיר מהם סכנות אנחנו
חייבים שכל המדינות השוכנות במפרץ ינהגו בצורה דומה.
שוניות לא מכירות בגבולות גיאופוליטיים ,ומהר מאוד הבנו
שאנחנו חייבים תיאום .בחסות המטריה הניטרלית של ממשלת
שווייץ הצלחנו השנה ליצור מרכז בשם Red Sea Transnational
 .Research Centerמרכז זה ייתן חסות למחקר משותף ומתואם
של ירדן ,מצרים ,ערב הסעודית ,ישראל ,אריתריאה ואני מקווה
שיצטרפו עוד מדינות בהמשך .בסופו של דבר יש כאן גם תרגיל
בעשיית שלום פרקטית.
כשעומדים כאן במעבדה ומסתכלים החוצה ,אפשר בכל צד
לראות מדינה אחרת .אי אפשר שלא לשתף פעולה במרחב הזה.
מה שייעשה במדינה אחת בהכרח ישפיע על שכנותיה .אני רואה
לנגד עיניי כמובן את טובת השוניות ,אבל בד בבד אפשר לשמור
על כלכלת מדינות האזור ולטפח אותה .שוניות האלמוגים
הן משאב כלכלי .במצרים ,לדוגמה ,יש מספר מבקרים דומה
בשוניות האלמוגים ובפירמידות ,ואולי אפילו רב יותר באלמוגים.

היתרון הגדול של מפרץ אילת הוא
אלמוגים שהגיעו בעבר ממקום חם
מאוד – אבל חיים במקום שהוא יחסית
קריר

מהם הכיוונים החדשים בתחום הביולוגיה הימית?
אני חושב שיש שני כיוונים עיקריים שאפשר להצביע עליהם.
האחד הוא כיוון התפתחות טכנולוגי ,שמאפשר להכניס לים
יותר מכשירים ,יותר כלים אוטונומיים ולתקופות ארוכות יותר.
אומנם אוקיינוגרפים משתמשים בכלים האלה יותר ,אבל גם
ביולוגים ימיים משתמשים במכשירים שנמצאים בים ויכולים
למדוד לתקופות ארוכות שינויים פיזיולוגיים .הכיוון השני הוא
מולקולרי ,בזכות ה .next generation sequencing -ביולוגיה ימית
מתעכבת אחרי ביולוגיה יבשתית בכעשור מבחינת היכולות
לעבוד ברמה המולקולרית .זה קשור בכך שהים הוא מרק
בקטריאלי ,ואין אפשרות לבדוק מולקולרית אורגניזם מסוים
ללא זיהום  DNAמאורגניזמים אחרים .בכל דגימה בים דוגמים
הרבה אורגניזמים ,אבל השיטות משתפרות.
אילו שאלות ההתפתחויות האלה מאפשרות לשאול?
מכשירי המדידה בים עוזרים מאוד לחקור תהליכים ,מפני
שהם מאפשרים למדוד נתונים במשך תקופות ארוכות .נוסף
על כך ,הם משפרים את יכולת הניבוי ,שהיא חשובה ביותר
בסביבה שמשתנה בקצב גבוה .מבחינה מולקולרית ,השיטות
החדשות פתחו גישה לעושר האדיר של האורגניזמים שיש בים.
כשאקולוג יבשתי מגיע לשטח העבודה שלו והופך אבן ,סביר
להניח שתשעים אחוז מהאורגניזמים שהוא רואה מתחת לאבן
מוכרים לו ,אם לא ברמת המין – לפחות ברמת הסוג .לעומתו,
כשביולוג ימי מגיע לשטח העבודה שלו הוא מכיר בקושי עשרה
אחוזים מהמינים; תשעים אחוז מכלל האורגניזמים בעולם
נמצאים באוקיינוסים ,ועשרים וחמישה אחוז מהם נמצאים
בשונית האלמוגים .הכלים המולקולריים עושים סדר גם ברמה
הטקסונומית וגם בתהליכים ,כלומר ,בהבנת תגובות פיזיולוגיות
ואחרות לשינויים בסביבה ברמת הגנים ,ולא בתצפיות ומדידות
בלבד .בשנים האחרונות חלה קפיצה בהבנת תהליכים אלה,
בשל התפתחות סמנים גנטיים ובשל התפתחות שיטות לריצוף
הגנום ,שהפכו זולות ,נגישות ומדויקות יותר .הן אינן תחליף
לעין ,או למדידה עם סנסורים ,אבל הן תוספת משמעותית מאוד.
אתם ממש מגדירים מינים חדשים?
זה קורה כל הזמן .לי יש פחות עניין בהגדרת מינים חדשים בגלל
שהסביבה כל כך עשירה באורגניזמים ,והרבה פעמים התפקוד
של אורגניזם במערכת מעניין אותי יותר מאשר שמו .אבל כן,
כל הזמן מרכיבים ומפרקים את הטקסונומיה של האורגניזמים.
זה די מדהים ומבלבל ,אבל הכלים המולקולריים פתאום עושים
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מה נחשב בעיניך אתגר לעתיד?
יש לנו הזדמנות יוצאת דופן לשמר שוניות אלמוגים .להבדיל מכל
שאר שוניות העולם ,אנחנו אולי היחידים שניתנו לנו שוניות עם
תעודת ביטוח .אבל נוסף על השימור ,האתגר הברור מבחינתי
כרגע הוא להפוך את ים סוף למעבדה .כלומר ,יש גרדיאנט
של שש מעלות מדרום ים סוף לצפונו ,בסביבה סגורה מאוד
וקלה יחסית לעבודה ,שאינה אוקיינוס פתוח ואינה אזור מוכה
צונאמים וסערות טרופיות .אני מדמיין שיתופי פעולה שבעזרתם
נוכל להניח בים כמות מכשירים שימדדו בעת ובעונה אחת את
הגורמים הביוטיים שקשורים לבריאות השונית והאלמוגים ,ואת
הגורמים האביוטיים שמשפעים על הפיזיולוגיה של אלמוגים,
ושכל הנתונים שייאספו יעלו לענן ויהיו זמינים לכולם .אני חושב
שכמות האינפורמציה שנאסוף בזמן קצר יחסית תשרת את כל
עולם הביולוגיה הימית בשנים הבאות .את כל הפתרונות שאנחנו
מנסים למצוא לבעיית השימור נוכל לקבל ממסד נתונים כזה.
צריך רק לסדר כמה עניינים פוליטיים מדרום לנו והכול יהיה
בסדר.
יש לך מסר שהיית רוצה להעביר למורים לביולוגיה ולמדעי
הסביבה?
יש מסר מאוד חשוב שאפשר להעביר לתלמידים :אין לנו הרבה
זמן .הסביבה משתנה בקצב אדיר .אנחנו כבר משלמים על זה,
אבל הדורות הבאים ישלמו על זה אפילו יותר אם אנחנו לא
נפעל מהר .אם לא נעביר את המסר לאזרחים ודרכם למקבלי
ההחלטות ,המצב יידרדר מהר מאוד וחבל .המזון העתידי שלנו
בסכנה; חומרי הטבע העתידיים – כאלה שעוד לא גילינו אפילו,
שמהם אנחנו עשויים להכין תרופות או חומרים לתעשייה – כבר
נעלמים בשל קצב ההכחדה הגבוה ובשל השינויים הסביבתיים
האדירים .מעבר לכך שזו התנהגות לא אחראית ,אנחנו צריכים
להוביל מהפכה תרבותית :צריכה קטנה יותר ,צריכה מחושבת,
להיפרד מהצרכנות המטורפת והבזבזנית שאנחנו חיים בה היום.
לדעתי ,רק מהפכה תרבותית תגרום למקבלי ההחלטות לשנות
מדיניות .לא נראה שהמהפכה התרבותית תקרה בין הבוגרים,
זה יקרה ,לדעתי ,בקרב הילדים שיתחנכו על כך .ולכן אני פונה
למורים .צריך להזדרז אבל יש המון שאפשר לעשות.

יש דמות שאתה מעריץ בתחום?
קודם כול דרווין .לא זוכרים לו את זה ,אבל הספר הראשון
שלו היה ספר מרתק על שוניות אלמוגים שנמצא אצלי
על המדף ,ספר שני בחשיבותו ל”מוצא המינים” .הוא ראוי
להערצה.
ב 1928-יצאה משלחת בריטית לאוסטרליה כדי לחקור
לראשונה פיזיולוגיה ואקולוגיה של שוניות אלמוגים .הם
ישבו על אי שנקרא  Low Islesב ,great barrier reef-ובעזרת כל
המכשירים שהם הביאו מאנגליה ,כולל סנסורים ואלקטרודות,
למדו במשך שנה מהם אלמוגים .הם ביצעו מדידות מופלאות
באמצעים שעמדו לרשותם ,ואני תמיד אומר שהוספנו
רק מעט על מה שהם למדו בשנה הזאת .מי שהוביל את
המשלחת האנגלית ב 1928-היה סר צ’ארלס מוריס יאנג.
כשקראתי את המאמרים ואת ספרו One year on the great
 ,barrier reefזה שבה אותי .הוא ממש גרם לי לנסוע כמה
פעמים לאותו אי ,לשבת שם ,לחזור בדיוק על אותה עבודה
שהם ביצעו ולראות את השינויים בעיניים .הם עשו עבודה
כל כך טובה של תיעוד ב .1928-מאוחר יותר הוא קיבל תואר
אבירות על עבודותיו ותרומתו לתחום .אני בהחלט מעריץ
את האיש.
התיעוד הוא בעיקר מה שמדהים במחקר שלהם?
קודם כול התיעוד שהם עשו .אלה היו סקרים ,חתכים
אקולוגיים שבהם תיעדו את מה שנמצא לאורך אזור הסקר,
שבוצעו בצורה מדויקת ביותר ,ואפשרו לי להגיע לאותה
נקודה ממש .הכול מופה ותועד בצורה מעולה .הם ציירו
מתחת למים על זכוכית והעתיקו הכול כשעלו ליבשה .היום
אני עושה בְּיום מה שהם עשו בכמה חודשי עבודה .אבל הם
ביצעו גם ניסויים ,כולל שימוש במדי חמצן ו pH-ותופעות
רבות שמפליא איך הם היו מסוגלים לראות דברים כאלה
ולמדוד אותם בכלים שעמדו לרשותם באיזה אי נידח באמצע
כלום .הם עשו באמת עבודה מדהימה ולא רק תיאורטית,
ממש ניסויית .לפעמים נוטים לזלזל במה שנעשה פעם ,כי
מה הם ידעו ,אבל לא התקדמנו הרבה במחקר מאז.

אם נשכיל להסיר מהשוניות שלנו
הפרעות מקומיות כמו זיהומים,
יש אפשרות שהן יהיו השוניות
האחרונות לשרוד את ההתחממות
הגלובלית
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