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 תודות
תקופת  כל  לאורך האיתנההתמיכה תודה לך על ,שהנחה את עבודתי, למנחם גורן

 והרוח הטובה עצותיך המועילותעל , נושא המחקר ב ליתנתהחופש שעל  ,העבודה

 . שנשבה מהן

 על, על הידע שבו העשרת אותי תודה לך, שליווה את עבודתי כיועץ, שלזוןיללב פ

ך הממריצה התלהבותועל  , שגיליתבלנות הרבה על הס, שהקדשת לנושא הרבהזמן

 .כך כל  שעזר ליהציודתודה גדולה על וכמובן , שחיזקה את כוחי

, הסבלנות,  תודה לך על העזרה הרבה- הפקח בשמורת ראש הנקרה-לגל אריאלי

 את התיעוד המצולם שאפשרמימי -וכמובן שגם על ציוד הצילום התת, ההתלהבות

  תבשמור, ם בים התיכוןדקריהשל המופלאות תית י הרביםשל התקבצות הראשון

   .שלשלומה אתה ערבהטבע 

  בתחילת הדרךהעידודו ,העצות, על העזרההדייג -אגףמאני מודה לאורן סונין 

 . כך-שעזר לי כל, וכמובן שגם על השימוש בציוד המעבדה

 שעזר לנו לצאת , ברצוני להודות לראובן אורטל,בראשות שמורת הטבע והגנים

 .  מימי-ולדודו זכאי שהשאיל את הציוד לצילום התת...       מהבוץ

 .  בעריכת הווידיאוו על הזמן והכוחות שהשקיעונורית לוי,  לדימה שולץ גדולהתודה

ולעדנה מחקר ימים ואגמים על עזרתם , לדניאלה, דב רוזן,  לבלה גלילתודה

ם שירלי שרון על עבודתתודה לפרוייקטנטים אלן דניאל ו. המגוונת בקידום המחקר

 העצות ,תוביםכהש על  תודה, מהמוזאוןלרוויטל. המסורה והסבלנית

על רבה תודה -וללידיה  לאפרת פיין, לאורי אורון, למרים וולברג.והאסרטיביות

  .העזרה בהיסטולוגיה

 שעזרו לכול אורך ולצוות התלמידים של מנחם גורן, יאוןזתודה לכול צוות המו

ולאילנה גלרנט תודה על . על העזרה עם הוווידיאו סלרכ וורדהתודה לו.   הדרך

 .העזרה עם הסטטיסטיקה

 .  על שהיו אתי לאורך כל הדרך,כרמלזוגי ליאת ולבני -לבת ני מודהא..  מכלאך יותר
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 קצירת

. בודה זאת עוסקת בשלושה מינים של דקרים שנמצאים בבית הגידול הסלעי הרדוד שבחופינוע

. מינים 160 כ  סוגים הכללים15מונים  Serranidaeשבמשפחת  Epinephelinaeהמשפחה -בני תת

ורפי על בנטוניים טהדקרים הם  .טרופיים-והסובם טרופיי האזוריםבמרבית המינים נפוצים 

מרבית מיני הדקרים הם מחליפי זוויג קדם . מאריכי חיים  שקשורים לרוב לקרקעית ממצע קשה

ומספרם של , ילאים והאורכים של הזכרים גדול משל הנקבותכך שברובם ממוצעי הג, קבייםנ

רים נצפו התקבצויות רבייה קבמינים רבים של ד. הזכרים נמוך פי כמה ממספרן של הנקבות

קרים ידועים ד. מאות דגים באתרים ותאריכים קבועים לצורך רבייה תקבצוהשבמהלכן 

 מיני דקרים הוכרזו כמינים 18, ייםהביולוגיים היחוד אפיניהםמגלל  בכנראה ברגישותם לדייג

יה תוך יבסכנת הכחדה ואוכלוסיות דקרים רבות עברו פחיתה קשה ופגיעה בפוריות האוכלוס

  . נמצאה יעילה והרסנית במיוחד-מימי- דייג ברובה תת-יטת דייג חדשה יחסית ש.עשור עד שניים

דקרנית (משלושת המינים  פרטים 424כ "הסידוגו נ 1999-2001מהלך השנים ב, במסגרת המחקר

 ימימי בבית הגידול הסלע- בעזרת רובה תת395מתוכם ) ודקר אלכסנדרוני, דקר סלעים, האדומה

". נקרהה-אשרכזיב א "הימית א לשמורת הטבע"אתרים שבין חוף ת 7ב) ' מ18<(הרדוד שבחופינו

במהלך . ותזונה, דרגת בשלות, זוויג, גיל, משקל, אורך: נבדקו הפרמטרים הבאים נלכדושבדגים 

שבה נכחו שלושת  הנקרה-אשר נערכו צילומי ווידיאו באתר התקבצות רבייתית ב2002אביב 

 .המינים

הגידול של שלושת המינים בין ישראל ודרום טוניס עולה כי באוכלוסיות של  צביקתוך השוואת מ

 דקרי צאנו כי אורכם שלמ. שלושתם  הדגים בישראל ארוכים יותר במרבית קבוצות הגיל

לו בדקר יוא, הסלעים והדקרים האלכסנדרונים דומים בכל קבוצות הגיל בין ישראל למצריים

סלעים מצאנו כי הדגים בישראל קצרים ברוב קבוצות הגיל מהדגים שבאגן המערבי של הים 

 .התיכון

הוא  שסיכן המשוייש הימצא כי נ.נת התזונה נוגע לדקרנית האדומהיהממצא המעניין ביותר מבח 

לקו חש בניגוד לדקר סלעים ולדקר האלכסנדרוני (מתזונתה 70% כ מהגר ים סופי שמרכיב

מרכיבה כשליש  סיכן המשוייש נפוץ מאוד ואוכלוסייתוהכיוון ש מ.)20%בתזונתם הוא 

נעדרת תחרות יחסית  של הדקרנית מהביומאסה בבית הגידול הסלעי הרדוד הסקנו כי הזנתה

  .לשני מיני הדקרים האחרים
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צאנו כי עונות הרבייה בשלושת המינים שונות אך קיימת חפיפה בין הרבייה של שלושתם מ

אם כי הדקרנית , באותה תקופת מתרחשות התקבצויות הרבייה של שלושתם. ך מאי ויונילבמה

  .מאמצע החורף בר כלצורך רבייה מתחילה להתקבץ

 La-Pargueraב  Epinephelus gutattusתוך השוואת נתוני המחקר עם פרמטרים של  מ

PortoRrico    ושלEpinephelus streatus ב איי-  Caymanבהק בין גודלם היחסי וראנו קשר מ ה

שמין הדקר מאופיין באשכים  לומר ככלכ, של האשכים לבין תחום החפיפה שבין הזוויגים

של אורכי הזכרים יהיו קרובים יותר לאלו ) הזקחתחרות זרע (היחסי גדול יותר  שקלםמש

זכרים יהיו ה) האשכים הבשלים קטנים יחסית(הנקבות לעומת זאת כשתחרות הזרע מעטה 

בהמשך מצאנו . ,.Sadovy et al (1994b) ל תומכת בדגם שהציעו"התוצאה הנ. ם מהנקבותיארוכ

שמשתנים ככל שמשתנה עוצמת  תחרות  ברבייה דגם ללא חריגות של מאפיינים התנהגותיים

 .  ,.Sadovy et al (1994b)שהציע בדיוק לפי הדגם, ביים הללוע בדקרים האגרגטירהז

 ולסכנת הכחדה בחופינו בדומה לדגם בו הציג  שלושת המיניםשלמידת הרגישות את שווינו ה

(2000) Morris et al., המשפחה -ינדקס של רגישויות לדייג ל תתא Epinephelinae . אנו

יינים ביולוגיים ואנטרופוגניים שמאפיינים השתמשנו בהבחנות שמבוססות על ההבדלים במאפ

קבלה תחזית שצופה כי תמתוך השוואה זאת ה. בחופינום ומשפיעים על האוכלוסיות של שלושת

לאחר , המין הראשון שצפוי לעבור הכחדה מקומית הוא דקר אלכסנדרוני, בתנאי דייג לא מבוקר

  .מכן דקר סלעים ואחרונה שצפויה להיפגע היא דקרנית אדומה

תרחשת פחיתה שגובלת בהכחדה מקומית באוכלוסיית דקר מתוצאות המחקר מסתבר כי אכן מ

אוכלוסיית  הפגיעה ב עומת זאתל, יעה קשה באוכלוסיית דקרי הסלעיםפגיש  ,אלכסנדרוני

 נמרץ ייג דקייםתמ הם שבאזוריםבדקרנית אדומה היא קטנה יחסית אך בכל זאת ניכרת היטב 

 .מימי-ברובה תת
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 בואמ

 ללי כקער

 160 -כ לליםו סוגים הכ15ם ימונ )Serranidaeמשפחת ב (Epinephelinaeהמשפחה -תב ניבגים ד

ג ואילו "מה מאות קכמשקלם ו' הגדולים שבהם מגיעים לאורך של למעלה משני מ. מינים

אלו הם דגים קשורי קרקעית .  כמה מאות גרם משקלםומ "כמה עשרות ס ורכםאהקטנים שבהם 

ות שוניות במרבית המינים מצויים בסבי. באזורים הטרופיים והסובטרופיים בכל הימיםפוצים הנ

רוב מיני הדקרים מצויים במים . שפכי נחלים וקרקעות רכות, רקע סלעיתקל עחלקם , אלמוגים

הדקרים הם מבין . ' מ500ל  דעיתן למצאו גם בעומקים נינים בודדים מרק ו'  מ100-רדודים מ

ך א, רטניים ודיונונייםס, דגיםמעיקר בטרפם מורכב . הגידול בהם הם נמצאיםל בבתי הע-טורפי

מרבית הדקרים הם דגים סוליטריים .  נקטוןפלאניזון בעיקר מ Epinephelus undulosus  דקרה

דילתם ג .רבים יניםבמונדידות ארוכות טווח  עונתיות למרות זאת נצפו התקבצויות, שיביםוי

מגיעות  (Epinephelus marginatus)  דקר סלעיםדוגמא נקבות שלל כך ,והתבגרותם איטיים

ואילו הזכרים הראשונים מופיעים , TLמ" ס44-53באורכים שבין ונים ש 6-8 מינית בגיל תלבגרו

  .(Heemstra & Randal, 1993)מ " ס85ובאורך של  שנים 16בגיל 

 ביית הדקריםר

 (Gilmore & Jones 1992ם  יניי פרוטוגרבית מיני הדקרים שנבדקו התגלו כ הרמפרודיטיםמ

Shapiro et al., 1994;  (Heemstra & Randal, 1993; Shapiro et al., 1993b;לומר הם כ

 Epinephelus ולם במינים א, מתחילים את חייהם כנקבות שבהמשך חייהם הופכות לזכרים

striattus  ו Epinephelus itajaraרים גונוכוריסטים  כז לצד ההרמפרודיטיות גם  תגלו ה

(Sadovy et al., 1994b; Sadovy& Colin, 1995). 

ספרם של הזכרים מו, מרבית המינים ממוצעי הגילאים והאורכים של הזכרים גדול משל הנקבותב

בעונות  נמצא כי. (Heemstra & Randal, 1993)נמוך פי כמה ממספרן של הנקבות הבוגרות 
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 (Coleman et לצורך רבייה מ  מתקבצים" ס30-40על הרבייה דקרים ממינים שאורכם עולה 

(al.,1996. 

משך ימים עד ל )לרוב תלויי ירח(התקבצויות שנבדקו  מתרחשות בתאריכים קבועים הרוב 

 " בייהר )אגרגציית (תקבצותה"התופעה מוכרת בשם  -מה מחזורים בשנהבכלעיתים , שבועות

(Bullock & Murphy, 1994; Colin, 1992; Colin et al.,1987; Gilmore & Jones,1992;          

Hermelin et al.,1995; Sadovy et al.,1994b; Shapiro et al.,1993b; Shapiro et al., 1993a; 

(Tucker et al., 1993:  .עולות עשרות ומאות מונים על  שנמדדו בהתקבצויות הרבייה צפיפויותה

 ,.Gilmore & Jones,1992; Shapiro et al.,1993a; Zabala et al (רגילות באתרים ההצפיפויות 

           ל דקרים בו זמניתש ה לכלול יותר ממין אחדכלהתקבצות באתר רבייה יה .1997)

(Bullock & Murphy, 1994; Colin, 1992; Sadovy et al., 1994b). לק מהמינים נודדיםח 

 (;Aguilar & Aguilar, 1996; Coleman et al., 1996  לאתרי הרבייה מרחקים ניכרים

(Waschkevitz &Wirtz,1990   .(1992) Colin   גילה פרטים שלE. striattus  מ " ק250שנדדו עד

 שחק צבעים בשני הזוויגיםמתגלה המהלך החיזור והרבייה במינים רבים ב .לאתר רבייה

(Colin,1992; Gilmore & Jones,1992; Zabala et al.,1997b) . 

גונדות בשלות נראות בדקרים תקופה ארוכה יותר מאשר תקופת  ,.Sadovy et al (1994a)פ "ע

 . תקבצויותהחוץ לממתקיימת  רבייה ך לא ברור אםא ,פית בהתקבצויות צהרבייה הנ

חת בכל  אקבוצה של נקבות בזו אחר זו כר אחד מפרהז-הפריה מתרחשת ברוב המינים בזוגותה

של זכרים   קבוצתית בה קבוצה פריהה המקיים  E. striattusוא צא דופן היו. )פוליגיניות(פעם 

  Bouain & Siauפ "ע. (Sadovy et al.,1994b),)פרטים 3-25(מין בבת אחת ונקבות פולטים תאי

בוצות קפ הבשלה סינכרונית של "ש ראיות לרבייה בגלים עי ,.Marino et al (2001) ו (1983)

וות רומהן בוקעות ל, טלה וההפריה הביצים צפות במי היםלאחר הה. בגונאדות בשלות אי ביצהת

חזור חיים  מ (Heemstra & Randall, 1993). יום 60-25בעלות כושר שחייה השוהות בגוף המים 

אפשר תפוצה למרחקים של מטוב   ביצים ולרוות פלגיות בעלות כושר שחייה הכלל שלבים של

השלב הפלגי מתיישבים הדקרים הצעירים בסיום . (Huntsman & Schaaf, 1994)מ "מאות ק

 (;Battiato, 1983; Bennett, 1986בבתי הגידול המתאימים לעיתים באתרים ייחודיים ובצפיפות 

(Colin et al. 1997; Eggleston, 1995; Smale, 1986. 
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 37-45התיישבו לאחר   E. striatus של  ולה כי  לארוותע ,.Colin et al (1997)מעבודתו של   

 .יום ל SLמ" מ0.3 -עומד על כן  החודשים הראשונים לחייה5משך ן ושקצב גידול מבקיעתן  ימים

 

 שפעת הדייג על אוכלוסיות הדקריםה

. אמצע שנות השמונים החלו להופיע דיווחים על פחיתה של אוכלוסיות הדקרים ברחבי העולםמ

או דייג \ה מדייג יתר ו כתוצארפ הערכות של רוב החוקרים הפגיעה בדקרים נגרמת בעיק"ע

 (;Bennett, 1986; Brusle & Brusle, 1976; Bullock & Murphy, 1994.  בייהר בצויותקבהת

Coleman et al., 1996; Francour, 1994; Gracia & Zabala, 1990; Heemstra & Randall, 

1993; Hermelin & Robert, 1992; Hermelin et al., 1995; Kara & Derbal, 1995; Sadovy 

et al., 1994b; Sadovy et al., 1994a; Relini et al., 1989 ; Zabala et al., 1997b). 

 סכנת הכחדה ומינים נוספים בדקרים מונה עשרה מיני ש-IUCNי ה"וכרזו עהעקבות זאת  ב

כי באתרים שבהם מתקיים  ם טועני,.Coleman et al (1996) . וגדרים כמועמדים לתואר זהמ

קרים לעומקים שמחוץ להישג ידם של הצוללנים ד ירידה של תתרחשמברובי צלילה דייג 

רובה תת בייג דקרים  ד ,.Sadovy et al (1994b) ו  ,.Shapiro et al (1993a)פי-ל ע.הדייגים

   פ" ע.אגרגציות רבייהביעילותו גבוהה ביחוד  ויעיל לפחות כמו הדייג במערכי חכות מימי

(1993) Heemstra & Randall  דקרים לדייג נובעת מהגורמים הבאיםהרגישותם היחסית של: 

פופות צ להקויותהתונטייתם ליצור , היותם מחליפי זוויג, התנהגות טריטוריאלית, דילה איטיתג

ניחים מ ,נוסף לאפקט הכללי של דייג יתר על הפחיתה באוכלוסיות הדקרים. בעונות הרבייה

הגדולים  לפרטים הוא סלקטיבישדה בפוטנציאל הגיוס בגלל כי הדייג גורם לירי חוקרים שונים

 (;Bullock & Murphy, 1994; Coleman & Koenig, 1996 הרבייה תקבצויותהול) זכריםה(

(Huntsman & Schaaf, 1994  .5%שפוטנציאל הגיוס בקרב דקרים עשוי לרדת ל  סתברה 

 מחופי קלאורך חל. (Huntsman & Schaaf, 1994) ייג לא מבוקרד ערכו הטבעי בעקבותמ

 איטליה וצרפת שסבלו מתופעת הקטנת אוכלוסיית הדקרים יש ניסיונות לשקם את האוכלוסייה 

 

 (,.Hermelin & Robert,1992; Spedicato et alהמקומית של דקר סלעים על ידי פעולות יזומות

(1995. 
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  (1999) Beets & Friedlander   ה שלייאתר אגרגצייג בהדמדווחים כי לאחר איסור                

E. guttatusבאותו זמן  וכי1997שנת  ב1:4ל   1988ב  1:15 מ זכרים:תה פרופורציית נקבותל ע 

 Harris & Collins (2000) פ"ע. SL מ" ס39.5ל  SL מ"ס 29מ  בהתאם אורך דג ממוצע עלה

  שבסיציליה Ustica שמורתב. רך הטובה ביותר ליצוב האוכלוסיות של דקרים דהן ה מורותש

 Laגבוהה במיוחד  )ובראשם הדקרים (מימי-ורה על מיני יעד לרובה תתמפקט השאמצא כי נ

Mesa & Vacchi, ) (1999 . 

 

 ם התיכון  ביקריםד

ערבית מנמצא שגן מערבי א (מחולק לשני אגנים, ע בדלותו היחסית  בנוטריינטיםודיים התיכון ה

 ערביהמגן אב). קו שנמצא מזרחית לאותו אגן מזרחי ו, ניסלקו שבין דרום סיציליה וצפון טו

 בעלי החיים שבו הוא אטלנטי רוב ומוצאם של, oc25 ל oc 10המים נע בין  ’טמפ

(Golani, 1998; Por, 1989)   .המים עולה ככל שמתקדמים' י טמפחעומת זאת באגן המזרל 

 בחופינו לקוחים ’טווחי הטמפ (oc31 ל oc 16: אשר בחופי הלבאנט הוא מגיעה לשיאכ, המזרח

מלבד טמפרטורת המים . )וזן חקר ימים ואגמים חיפהר של דב  לא מפורסמיםנתונים מתוך

מהגרים אלה . סופיים-וכחות מאסיבית של מהגרים ים בנזור זה של האגןאאופיין  מהגבוהה שבו

יומאסת דגי  מב50%וכיום הם מהווים כ (Por, 1989), משלל הדייג  36% 1985היוו בשנת 

ופינו קטן לחפונה צככל שמתרחקים מערבה ו. (Goren & Galil, 2001)ישראל  בחופי הליטוראל

לגבי האגן  יאוריהתקיימת . (Golani, 1998; Por, 1989) חלקם של המהגרים הים סופיים

פויים  צפיה-ל ע-) קסונים שוניםט מםשמבוססת על תצפיות במיני (Levantine nannism-המזרחי

           היות קטנים יותר יחסית לאגן המערביל -ותם המיניםאל ש-וקצב הגידול, מדי הגוףמי

(Por, 1989). 

 . כון תשעה מינים של דקריםיים התב מוכרים Heemstra & Randall (1993) פיל 

 :אלה הםו

בין עומקים שב תובוצית מצוי על קרקע חולי, TL מ" ס157 מרביהאורכו : E. caninus לביכקר ד

 .עדר מצפון מערב הים התיכוןנ. ' מ400 ל30
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: E. coioieds מ"ס 95של  בימרלאורך  מגיעה TL. מהגר ים סופי . ין מידע על אופי בית גידולוא

 .  נדיר  הואשנמצא עד כה רק בחופי הלבנט וגם בהם

, תוליוחת בוצי ,תסלעי מצוי על קרקע. TL מ" ס80 מרביהאורכו : E. costae  קר אלכסנדרוניד

 .המין נעדר מהים האגאי. ' מ80ד ע לעומקים שב

 ,תסלעית וחולי ,תמצוי על קרקע בוצי  . TL מ" ס120 מרביהאורכו : E. aeneus מרתוקר המכד

 , .Glamuzina et al (2000)פ "ע, פון מערב הים התיכוןבצהמין נעדר . ' מ200בעומקים  של עד 

 .מצא לאחרונה גם בים האדריאטינ

בחופי ברזיל מדווח על . TL מ"ס 120בים התיכון  מרביהאורכו : E. marginatus םדקר סלעי

המין נפוץ . 70' לרוב בעומקים רדודים מ, צוי בנופים סלעייםמ.  TL מ"ס 150פרטים שאורכם 

 . בכל הים התיכון

 בוצית וסלעית, מצוי על קרקע חולית.  TL מ" ס110 מרביהאורכו :  E. hifenses   יפניחקר ד

 .ופים הדרומיים ובחופי הלבאנטחמצוי רק ב',  מ90-220בעומקים שבין 

בנופים ה מצוי. TL מ"ס 80לפחות  מרביה האורכ:   Mycteroperca rubra קרנית אדומהד

 .המין נעדר מהים האגאי ומצפון מערב הים התיכון. סלעיים

ת בוצי מצוי על גבי קרקע . TL מ"ס  200 מרביהאורכו : Polyprion americanus  ינון אמריקניצ

 .'מ 600 - 50בעומקים  , וסלעית

 
דקר אלכסנדרוני ודקרנית , צויים בחופינו המינים דקר סלעיםהממיני הדקרים  שעתתבין מ

מינים אלו  מהווים מוקד משיכה ). ' מ2-50(דוד ורם בעיקר בבית גידול סלעי ייעפהמו, אדומה

ערכי מ, מימיים-תתה הם נידוגים ברוב. מקצועניםחובבים ו, ולדייגים, לצוללים ספורטיביים

 (Snovsky & Shapiro, 1999)וח של אגף הדייג בישראל ד). 1997, ולני ו דרוםג(חכות ורשתות 

 .ידוע ינואבשלל  של כל מין היחסיו לקחך א, קריםד טון 365נתי של ש מעריך שלל 1997לשנת 
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 דקר סלעים

  דילהג

(1999) Bouchereau et al., גבוה היהדקרי הסלעים קצב גידולכי  ובדקנבכל האתרים שו צאמ  

 הגידול בתוך האגן המזרחי הם מצאו קצביאך לגבי , באגן המערבי מאשר באגן המזרחי יותר

 .שגדילת המין  במצריים מהירה יותר מאשר בטוניס

 בייהר

מתרחשת רבייה בדקר סלעים שהעולה  בדרום טוניס Bouain & Siau ( 1983)עבודתם של מ

ים הקטנים היא מתרחשת טם כי בפרא, אפריל-חילתה של הוויטלוגינזה כבר בת. ביוני ויולי

. רביית דקר סלעים מתרחשת בטוניס  ביולי אוגוסט  Brusle & Brusle (1976)פ"ע. מאוחר יותר

שחלות מבשילות  ה,Lampedusa  -ב שמזרחית לחופי טוניס ו מצא .,.Marino et al (2001)ואילו

ולי יתחילת מאי והרבייה מתרחשת בין יוני לתחילת ספטמבר כאשר שיאה של הרבייה בסוף ב

ספרד הרבייה  שבMedes-יי אבשמורה שב כי מצאו  ,.Zabala et al (1997a).תחילת אוגוסטו

 ה                   המים הגיע ’טמפ כאשר, הלקראת השקיע, באוגוסט, התרחשה לקראת מולד הירח

 .c18- 23°c°של טמפרטורהברבייה מתרחשת ה  ,.Relini et al (1999)פ"ע. c25-°c 23° ל

  (1983) Bouain & Siauשייכים לשתי קבוצות  בשחלה יצההבאי תצפון מזרח טוניס בצאו ש מ

מה , בני אותה קבוצת גיל אי ביצהתכמו כן קיימים שלבי בשלות שונים ב, )בני שנה ושנתיים(, גיל

טוניס נמצאו אשכים ושחלות  חרצפון מזב. בהפרש ימים ספורים, ליםשכנראה משרה רבייה בג

 ממשקל 90% -ם הגיעו לתיגושים שחורים של ביצים מנוונות שלעי שבקצה האחורי שלהן היו

תחילת  Lampedusa  - ב.(Bouain & Siau;1983) םיכר בזעיקרבהגושים  נמצאו , הגונאדה

 מ" ס81.3: לזכרים וSL מ" ס43.8:  בגרות לנקבותממוצע לתחילת. SL מ" ס36.7בגרות מינית ב 

SL ,בהתאמה  1/3.5הוא ) '  נ\' ז ( חס הזוויגיםוי(Marino et al., 2001) .פ תצפיות " זאת עלעומת

ילוף הזוויג  חLampedusa-ב. 1/7 הזוויגים בספרד עומד על ס יח,.Zabala et al (1997b)של 

 קבהנהו SLמ "ס 68.5  ן ביותר שנבדק אורכוהקט כרהז. SL מ" ס69-93: מתרחש באורכים

  מהפרטים9% -ויג הופיעו בין מאי לנובמבר והיוו כומחליפי ז.  SLמ"ס 97: הגדולה ביותר אורכה

(Marino et al. 2001) .(1993)פ "ע Heemstra & Randal  הזכר הקטן ביותר שנמצא בטוניס

 Medes-איי במצא כי ,.Zabala et al (1997b).  שנים16וגילו הוערך ב  , TLמ" ס85אורכו 
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 באוכלוסייה אך מציין כי TLמ " ס75-90ד על מתחומי החפיפה בין זכרים לנקבות עו ספרדשב

, חילוף הזוויג קטנים יותר ימדי ממ" טבע במרחק של כמה עשרות קתשנמצאת בשמור אחרת

 ,.Marino et al (2001).של דקרי הסלעים שם קטנים יותר מרבייםהבגלל שהמימדים  נראהכ

טענתם הערך ל , 0.6א ובזכרים הבשלים ביותר ה (GSI)כי האינדקס הגונדוסומטי  דווחיםמ

טוענים לדמיון דגם ההתקבצות של דקר סלעים לזה  הם. רמז על היעדר תחרות זרעמהנמוך  הזה 

על כך שגם אשכיהם הבשלים של  ומצביעים Epinephelus morioו   Epinephelus guttatus של

  -לצורך רבייה באתרים קבועים ב על התקבצות עונתית םידווחמהחוקרים . המינים הללו  קטנים

Lampedusa.(1997b) Zabala et al.,  אביבבמדווחים על התקבצות דקרי סלעים שהחלה ,

ובמהלך חודשים אלו ,  החל מסוף יולי עד סוף אוגוסט8במהלך ההתקבצות עלתה הצפיפות פי 

 .טוריההזכרים ביססו טרי

 ארבע ימים לאחר בקיעתן מ" מ2.6מרבייה מלאכותית הגיע ל  גיותהפורכן של א

(Glamuzina et al., 2000) .(1999) פ"ע Relini et al., גודלו בתנאים  של דקר סלעים גיותפ

) 1900-1950(מ נמצאו בעבר " ס3-10צעירים שגודלם  . מיום בקיעתן42 -מלאכותיים עד ליום ה

  ום אפריקהרד ב.Zoostera&  Cemodocea posidonia  (Relini et al., 1999) -בין אצות כגון

 .(Bennett, 1987) אות הגשל אזור עירים נמצאו בבריכותצרטים פ

 זונהת

ם העלייה באורך הדקרים עולה חלקם של ע. דיונוניים וסרטנים,קרים ניזונים בעיקר על דגיםד

 . (Relini et al., 1999; Smale, 1986) םפוחת חלקם של הסרטני ויונונייםדהדגים וה

 ייגהדשפעת ה

לל דקר סלעים בכל מדינות הים בשחדה  חיתהפתרחשת בשנים האחרונות   מ  FAO (2001)פ"ע

 45%על ירדה של  םימדווח ,.Spanier et al (2000). המין של על השלל מדווחותשהתיכון 

 10ריף מלאכותי בחופי ישראל במהלך  ב- להשפעת הדייג המיוחסת - בנפוצות של דקר סלעים

יר ' את התמותה טבעית לאוכלוסיית אלג חישבו Derbal & Kara (1995). 1986-1995 שנים שבין

.  יר נמצאת בחוסר יציבות בגלל הדייג'כי האוכלוסייה באלג עריכוהו עקבות דייגשבמותה תת האו

של  ה הופעה הדייג לבין תדירות נרשם קשר חיובי בין דרגת איסור  שבסיציליה Usticaבשמורת 

 ייגדה הם הופסקבאזורים רדודים לחזרה של דקר סלעים  צפתהדקר סלעים ונ
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 (La Mesa & Vacchi, 1999) . כלוס מחדש לאקרי סלעים דתנהל פרוייקט גידול מבאיטליה

 . (Spedicato et al.,1995) קלאות ימיתחוגם ל  מדייג באתרים מוגנים

 םיולקולרי מחקריםמ

או שתי אוכלוסיות צנמ שGilles et al., (2000) בין אוכלוסיות טוענים B-השוואת ציטוכרום מ

 הללו אוכלוסיותה.  מהן בצרפת ובטוניס נמצאה רק אחת אילוו, יר'באלג של דקרי סלעים שונות

ינהן  במרות שמורפולוגית לא נמצאל, מידה שמתאימה לסוגים שוניםבנמצאו מרוחקת גנטית 

 על פי, סיות בים התיכוןובין אוכל ,.De Innocentiis et al(2001) וואה שערכומהש. הבדל

אך לא נמצא , שונות זאת מזאת  שנבדקו שהאוכלוסיות מצאנ, מיקרוסטליטים ואלוזים לוסי

 ירמזשפעת הכי השונות קשורה  ל ועלתה ההשערהה. חק הגיאוגרפירקשר בין מידת השונות למ

 הואס ים התיכון הגיושבהסלעים י כי באוכלוסיות דקר  חוקריםבעו אותםקעל סמך זאת .  םי

 .על בסיס מקומי התנהללולכן ממשק שימור צריך , עצמי

 

 קר אלכסנדרוניד

 דילהג

 30 אורכם  5 ואילו בגיל SLמ " ס14בחופי טוניס נמצא כי אורכם של הדקרים בני השנה הוא 

 13.5ם של דקרים אלכסנדרוניים הוא   בגיל שנה אורכ במצריים. SL  (Bouain, 1986)מ  "ס

 .SL (Wadie et al.,1981)מ  " ס37.5 אורכם 5 אך בגיל SLמ  "ס

 ייהבר

, י דקר אלכסנדרוני מתרבה במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר כBouain (1980)  תוניס מצאב

 .(Vadiva, 1984)א כי הדג מתרבה בין מאי לאוגוסטצמצריים נמבאילו ו

(1983) Bouain & Siauהם בני  קר אלכסנדרוניד תבשחל יצההבאי  ת,כמו בדקר סלעיםשצאו  מ

בין  בהפרש ימים ספורים, םיחזורמבייה מתרחשת בהרוש, )בני שנה ושנתיים(שתי קבוצות גיל 

בנוסף הם . בני אותה קבוצת גיל אי ביצהתשלבי בשלות שונים ב הטלה להטלה מכיוון שמצא

ים גדולים יותר מתחילים את הוויטלוגינזה גי דכו, אמצע יוניבמתחילה וגינזה לקבעו כי הוויט

עם העלייה  )פוטנציאל ההטלה (Fecundity -עליה בו צאמ Bouain & Siau (1983). מוקדם יותר

הרמפרודיט פרוטוגני אך אין בספרות  הוא מיןה Heemstra & Randal (1993) פ" ע.במשקל
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 (1980)עבודתו של באם כי ,   הנקבות לזכריםופכותה םשלבי הגיל והאורך בהלדות ישירה ע

Bouainמ " ס55-כי לא נמצאו זכרים באורכים שקצרים מ צוין  מSL ) מ " ס66מתאים לTL  .(

 .SLמ "ס 27 תחילת הבגרות באוכלוסיית טוניס מתרחשת באורך  Bouain (1980) פ"ע

 נדידה

 בישראל נעדר דקר אלכסנדרוני  י תעולה כי בריף מלאכו ,.Spanier et al (1990)של ם עבודתמ

יש חשש כי חלק , שדקרנית אדומה נעדרת מהתצפיות שלו כליל כיווןמך אומאי בחודשים מרס 

 מהדגים שהוא הגדיר כדקרים אלכסנדרונים הם בעצם דקרניות אדומות שהן נפוצות מאוד

 אותו בדיקת .דומה לזאת של דקר אלכסנדרוני ראיתנוגמת הפסים שעל גופם דמים  ושבבחופינו

של הדג שהוגדר כקר אלכסנדרוני  ריף כעבור עשר שנים לא העלתה הבדל משמעותי בצפיפויות

(Spanier et al., 2000) .ב Cape-Garajuau מ"ס 80–הוערך ב ורכואו -שזוהה פורטוגל פרטבש 

TL -נודד מזרחההואז נרא, ין סוף ספטמבר עד אמצע אפרילב, משך שמונה שנים, שנה כל צפהנ  

(Waschkevitz & Wirtz, 1990). 

 שפעת הדייגה

של  ה הופעהנרשם קשר חיובי בין דרגת איסור הדייג לבין תדירות   שבסיציליה Usticaבשמורת 

 .(La Mesa & Vacchi, 1999)דקר אלכסנדרוני 

  

 קרנית אדומהד

 Siau & Bouain (1994)חיד בספרות על הביולוגיה של המין מצוי בעבודתם של הימידע ה

ם טוענים לבגרות מינית ה.  פרטים בלבד שנלכדו בדרום מזרח טוניס8המבוססת על נתוני 

ם טוענים כי הרבייה של הדקרנית ה). TL מ"ס 38-32מתאים ל  (SL מ"ס  32 ל 27באורכים שבין 

 תם אסיהם מבס( 9ילוף הזוויג מתרחש לקראת גיל חדבריהם ל. בסוף האביב בטוניס מתרחשת

).  שנים11ילו היה  וגנוונים מאי ביצהתשאריות של  הכיל  ,היחיד שלכדו זכרה שקביעתם על כך

 ך לא אהם נצפו בצלילה ,קרניות אדומות נצפו במהלך תהליך אכלוס של ריף מלאכותי באיטליהד

ס של קינד אמציג ,.Morris et al (2000). (Relini et al., 1989 )נלכדו ברשתות או מערכי חכות 

כמו כן ,  הדקרניות רגישות לדייגמיני כל לדבריו, Epinephelinae  המשפחה-תת יג לרגישויות לדי
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  Heemstra & Randal (1993)פי ל.מדקר סלעים יותר מעבודתו עולה כי דקרנית אדומה  רגישה

 של אזור םפוצות דקרנית אדומה בתוך הגבולות הגיאוגרפיינידת מבדלים קיצוניים בהיימים ק

דקרנית אדומה  חופי סנגלבך א, .E ה פחות ממיני הצנפו דקרניתהבים התיכון לדבריהם . תפוצתה

 .נפוצה מאוד

 

 שיטות

 אתרי המחקר  

כל ב. א"לחוף הילטון בת נקרהה-ראש יןבאתרים  7אורך החוף הים תיכוני של ישראל נבחרו ל

רות עומ, משטחי סלע, סלעים גדולים ממורכבת ופוגרפיהוהט-לעית סהאתרים שנבחרו הקרקע

עומק האתרים לא עלה על ). דגי המטרה הגידול המועדף על הו  ביתז(עמוקות שמחוברות זו לזו 

בו  אזורכנבחר  נקרהה-זור ראשא. שכן זהו גבול יכולת העבודה ללא ציוד נשימה מלאכותי'  מ18

 .לחץ הדייג גבוה םהב םיתרים הוגדרו כאזורא הרואילו שא, )ורת טבעמש(לחץ הדייג נמוך 

 

 . הנקרה-אשר-מורת הטבע הימית באכזיבש 

באתר זה נבדקו שני . מורת הטבע מייצגת בית גידול בו לחץ הדייג נמוך יחסית לשאר האתריםש

 .אזורים

 כיסה את שטח העבודה.  לאי תכלת דמ דרומית לגבול לבנון וע" ק0.4תר המצוי  א:1.הנקרה-אשר

 ל אי תכלת ועד מ:2.הנקרה-אשר. 'מ 16 - 6בעומקים שבין , מ מהחוף"ק 1.3 - 0.5בין שרצועה ה

מ "ק  1 - 0.7שטח העבודה כיסה את הרצועה שבין  הנקרה-אשרמ דרומית לאי הדרומי של "ק 0.4

 .    'מ 13 - 2 מהחוף בעומקים שבין 

 

  ל אביבתאתרים מעכו ועד 

 .ייצגים בתי גידול שנתונים ללחץ אינטנסיבי של דייגמאתרים אלו  

 .'מ 14-8בעומקים שבין , מ מהחוף" ק1.3מ דרומית לפתח נמל עכו "ק 1.5: רוטרוםפ
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- 8בעומקים שבין . ' מ100מ צפונית לרכבל שבחיפה ברצועה שרוחבה "  ק1.5 עד 1  :1.יפהח :יפהח

לאורך , מ צפון מערבית למכון לחקר ימים ואגמים בשקמונה חיפה"ק 8.2 עד 2.2 :2.יפהח .'מ 12

 :3.יפהח .' מ15 ל 9צד המערבי של רכס הכורכר בעומקים שבין מה'  מ50רצועה ברוחב של 

מ צפונית לאנדרטה במרחקים " ק1שעל כביש החוף מול טירת כרמל ועד  השריון-אנדרטת חילמ

 .' מ16 ל 10בעומקים שבין , מערבית לקו החוף מ" ק2.6 עד 2.8שבין 

מ " ק1.2במרחק של ) מעגן מיכאל(מ צפון צפון מערב לאי היונים "ק 2 :1.עגן מיכאלמ :עגן מיכאלמ

בעומק , מ מהחוף"ק 4.0מ צפונית לאי היונים " ק1 :2.עגן מיכאלמ .'מ 11-15מהחוף ובעומק של 

מ מהחוף "ק 6.0מ צפון מערבית לאי היונים במרחק של "ק 3.0 :3. מיכאלןעגמ .' מ7 – 5של 

מ " ק1.2שפך נחל תנינים מ מערב מערב צפון ל" ק1.5  .:4.עגן מיכאלמ .'מ 11- 6ובעומק של 

 .' מ14 ל9מהחוף בעומקים שבין 

 - 0.7במרחק של ,  ם למועדון השייט של חדרהומ מערב מערב דר" ק1  :.1.בעת אולגהג :בעת אולגהג

מ דרומית לחוף הרחצה המוכרז "ק 2 - 1  :2.בעת אולגהג .'מ 15 - 8מ מהחוף בעומק של "ק 0.9

 . ' מ11 ל6מהחוף בעומקים שבין מ " ק0.7 עד 0.8של חדרה במרחק של 

מ " ק0.8במרחק של , צפונית לנתניהש" נעורים"מ דרום מערבית לחוף המוכרז ב"ק 1.3 :חוף נעורים

 .' מ12 ל6בעומקים שבין , מהחוף

מ מערבית לקצה שובר הגלים שמצפון למרינה בעומקים " ק0.6 ל 0.2ברצועה שבין  :א"ת-וף הילטוןח

 .' מ5-10שבין 

 

 איסוף דגיםותצפיות 

ת חבל עוגן ונעגן באמצעאק קיה. ' מ4.5שאורכו , פלסטי יצוק יאקקגבי -לעגעתי האתרים ל

. ג" ק1שחוברה למשקולת במשקל של  'מ 2ובקצהו שרשרת פלדה דקה באורך של '  מ18שאורכו 

י גרירה של "והמעבר ממקום למקום התבצע ע,  דקות5 נעגן כאשר שהיתי בנקודה מעל אקהקי

תצפיות  ה.לעבור  עליהיהבהתאם למרחק ש, קיאקהגבי -י חתירה על"בשחייה או ע  קיאקה

בתצפיות ניסיתי להעריך באופן גס את .  דקות לפני הדייג ובמהלך הדייג5-40ך כ שהתבצעו מ

תייחסות למורכבות הטופוגרפיה של האתרים השונים ה  .הםיידותממין ו מכל מספר הדקרים

.  מימית-הדייג התבצע בצלילה ללא ציוד לנשימה תת.  שהיא יחסיתערכה שלי  כך ההבוססת עלמ

.  Serrano-110מדגם , Maresמ תוצרת " ס110מימי שאורכו -יצים תתחרובה יה ציוד הדייג ה

 . מהקנה'  מ2.5הטווח  המרבי של הרובה מגיע ל 
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 :דגים נלכדו בשלוש צורות עיקריותה

 . מעל הסלעים'  מ4 -1במים פתוחים  .1

 . בפתח הכוכים והמערות .2

 .םלזיהוי הדגי, מימי-תוך שימוש בפנס תת, בתוך כוכים ומערות .3

 שעות 5והמשיך לשהות במים עד , אחר שדג נלכד הוא נקשר דרך הלסת התחתונה לטבעת מתכתל

 .הם נשמרו בצידנית על קרח אתי מהיםצמיד עם ו, קייקללאחר מכן הדגים הועלו . מרגע לכידתו

 

 אריכים ת

הלכם משב ייגד ימי 72כ היו "סה. 2/7/2001 והסתיימה ב 31/5/1999החלה ב בודת איסוף הדגים ע

 דקרים 37ו ,  דקרי סלעים153,  דקרניות אדומות205:  פרטים משלושת המינים395נלכדו  

נוספים נבדקו משלל דייג מקצועי במערכי חכות בעומק  לכסנדרוניםאדקרים  28. לכסנדרוניםא

 .2002ערך בסוף יוני נ(TL-SL) דיגום בודד לכיול אורכי הדגים. מול חופי נתניה'  מ40-30של  כ 

 ימי 2: הנקרה בתאריכים הבאים-לומי ווידיאו נערכו באתר ההתקבצות העיקרי שבראשצי

 .   2002ושבעה ימי צילומים במהלך אביב , 2001צילומים בווידיאו באביב 

 

 ). קיבה ואוטוליטיםתכני, גונאדות(יתוח הדגים ושימור  נ

נשקלו עד , הוגדרו, ורהם מוספ כ"אח, שעות6אחר הוצאתם מהמים הדגים נשמרו על קרח עד ל

. כידהלנרשמו תאריך ואתר ה. מ"לדיוק של חצי ס עד מדד נ(TL) המרביאורכם ו'  גר2לדיוק של 

 .רגמנטאוטוליטים הוצאו מוספרו וכל אחד נארז במעטפות  פה, מיד לאחר מכן הדגים נותחו

כ  "חוא, תושע 24 עד נשמרו על קרח משך, מוספרו, נארזו בשקיות פלסטיק אטומות ונאדותהג

 0.001שנשקלה בדיוק של ) ' גר20עד  0.1( גונאדה נלקחה דגימה  מכל .' גר0.1נשקלו עד לדיוק של 

כולות הקיבה נארזו  ת. בצנצנות זכוכית שמוספרו4%בפורמלין  ומרהשומיד לאחר מכן , גר

רמלין  בפוואז הועברו לשימור , שעות 24 דעבשקיות פלסטיק אטומות מוספרו  ונשמרו על קרח 

4% . 

 .ביעת זוויג ודרגת הבשלותק

 .באוכלוסיות של המין יםיביתהריהוי זוויג  ודרגת בשלות הדג חיוניים לאפיון ההיבטים ז
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אפשרית רק בעזרת , בייהובעיקר  פרטים שלא בר, קביעת זוויג ודרגת בשלות מדויקת של דקרים

 .(Marino et al., 2001) בדיקה היסטולוגית

 :יסטולוגייםההכנת החתכים ה 

י של ובגונאדה נחתכו פיסות בע מכל .וקובעו בפארפין סיטדל הגונאדות עברו דהידרציה במכשיר 

ו כוס, ברו טיפול צביעה סטנדרטי בהמטוקסילין ואיאוזיןע, הודבקו לזכוכית נושאת,  מיקרון8

 . בהמשךתיסטולוגיה לבדיקה והודבקו בזכוכית מכסה ונשמרו

 : גדרת זוויגה

כנקבות , פ התמונה בחתך"ע, דגים הוגדרו. 60י  פאור בהגדלה של- נבדקו במיקרוסקופםמיתקניה

רקמת  נמצאה כאשר, ומחליפי מין, כזכרים כאשר נמצא רקמת אשך , אי ביצהתכאשר נמצאו רק 

 .אי ביצהתאשך לצד 

 : שלותהברת דרגת הגד 

בדרגה  אי ביצהתאשר  כ,.Marino et al (2001)של   פ עבודתם"נקבעו ע  אי ביצהתרגת בשלות לד

1-(CN)  2ודרגה- (PN)3בדרגה  אי ביצהת, ינם בשלים א-(LV)תחילים להבשיל אך עדיין מ

גודלם היחסי הם ויטלוגניים ו 5-(Y2) ,6-(Y3), (Y1)-4 -מדרגה אי ביצהתואילו , נטולים וויטלין

מוכנים ו הם אלו שעברו הידרציה (H)-7בדרגה  אי ביצהתואילו , בהתאם לדרגתם המספרית

 .להטלה

 :גרותהבגדרת תחילת ה

ולכן אורכם וגילם של הדגים הקטנים  , ויטלוגניים אי ביצהתרק הדגים הבשלים מינית נושאים 

י רבוג הקטנים ביותר שנמצאו דגיםכומעלה הוגדרו  4בדרגה  אי ביצהתביותר שנמצאו נושאים 

ם בשיאה של עונת הרבייה הוגדרו יוויטלוגני אי ביצהתהדגים הגדולים ביותר שלא נשאו  .מינית

 . כדגים הגדולים ביותר שאינם בוגרים מינית

 לשחלות ואשכים )GSI(אינדקס הגונדיאלי ה

GSI  של הגונאדה ממשקל הדג היחסי ת משקלהאאחוזים במייצג :GSI =100 * )W   גוף/W  

 )גונאדה 

 וטנציאל הטלה  פ

 .שיוטלו משך עונת רבייה אחת וטנציאל ההטלה הוא מדד שבודק את מספר הביציםפ
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נעשתה ) 13% (גבוה במיוחד שלו היה GSIשערך   E. marginatusפרט מייצג אחד של המין ב

. חלהשם ב אתרים שוני10בדיקה מקדימה לקביעת ההומוגניות של משקל הביצים הממוצע ב 

 0.0001 עד לדיוק של ונשקלשלקחו פיסות נאונות השחלה  משתי אחת בכל אתרים שונים  5תוך מ

פ מספר הביצים ומשקל הדגימה "ע. 6.7ספרו הביצים תחת בינקולר בהגדלה של נהמשךב. גרם

לאחר . עשרת הדגימות מאותה הגונאדה כל ערכה השואה בין ונחושב המשקל הממוצע של ביצה

 מכל .4%- מםישגבוה GSI ערכי פ" מין בהפרשים אחידים של משקל  וע מכל דגים 10חרו מכן נב

ושב משקל ממוצע של ח. ונספרו הביצים'  גר0.0001 דגימות שנשקלו בדיוק של 3 נלקחו החלש

ההטלה מנת להעריך את פוטנציאל -על). We(דג  בכל דגימה ומשקל ממוצע של ביצה בכל ביצה

)Fecundity( של משקל השחלה תי חלוק"ד מהדגים חושב מספר הביצים עאח בכל )Wo ( במשקל

 דד זה מייצג את מספר הביציםמ. F=Wo/We: לאותה שחלה כפי שחושב יצה הממוצעבה

זהו  Bouain & Siau     (1983)פ "ע.  ברגע נתון מ שנמצאות בשחלה" מ0.27שגדולות מקוטר 

וטלים באותה שנה בדקר סלעים ובדקר שעומדים להיות מ אי ביצהתהגודל המינימאלי ל

  .  בי דקרנית אדומהגוכך הנחנו גם ל, האלכסנדרוני

 

 וצפיפויות הדקרים באתרי רבייה, אתרי הרבייה, ונותע

מנת לאפיין את שיאה -אך על,  ומעלה הגדרנו את עונת הרבייה4מדרגה  אי ביצהתפ נוכחות של "ע

 . צגים את שיא הרבייהשמיי GSI -שיאי הבשל עונת הרבייה נעזרנו  

אתרי , מכיוון שרבייה לא נצפתה בפועל.  דקריםתתרי הרבייה הם המקומות בהם מתרחשת רבייא

       (H) -7 ד ע(Y3) -4 תובדרג אי ביצהתנוכחות : של שני משתנים ירוףצפ "הרבייה הוגדרו ע

מתקיימים  הללו רק כאשר שני התנאים. כלשהו על צפיפות גבוהה באתר עויבהצ התצפיות וכאשר

 .תר כאתר רבייהאותו אהוגדר , באותו תאריך

 

 גיל וגדילה 

מתוך  ת גיל הדגים הגדרנוא. את קצב הגידול של הדגים יש לקבוע את גילם הגדירלמנת -על 

  . וברורות ולכן נוחות לקריאהותבעות הגידול באוטוליטים של הדקרים שלנו בולטט. האוטוליטים
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מ לרוחב האוטוליט דרך " מ0.7עובי של ב" רוסהפ"תכה חולאחר מכן נאוטוליט קובע בשעווה ה

הטבעת הכהה  .20 ל 6.7בהגדלות שבין  ספירת הטבעות התבצעה בעזרת בינקולר. מרכזו

רק הטבעת השנייה נחשבה למייצגת את שנתו , רכז לא נלקחה במניין גיל הדגמבשהראשונה 

 ריאה נוספת לכל אוטוליטק. (Moe, 1969) 'נה שניה וכוש-טבעת כהה שלישית, הראשונה

, "פרוסהה"תיכות האוטוליט שנותרו  מהחיתוך משתי צידי חשתי  מקריאת הגיל בעזרת התנעש

כל הדגים שגילם ל .פ הקריאה שבה הגיל היה הגבוהה ביותר"וקביעת הגיל הסופית הייתה ע

  .גידולהנקבע הוצבו ערכי הגיל והאורך על גרף אחד בכדי לקבוע את קצב 

 .W=aLb: פ הנוסחה"משקל נקבע ע-חס אורךי

אחד  כל פ האורך הגיל והמשקל המקסימאלי של"קבעו ענאחד מהמינים  כל של מרבייםהגדלים ה

מנת לקבל מושג אם נרשמו פרטים גדולים -נתוני המחקר הוצלבו עם דווחי דייגים על, מהמינים

 .יותר של אחד המינים בשנים האחרונות

 קיבהפ תכולות "תזונה ע

',  גר0.1נשקלו עד לדיוק של , מ"עד לדיוק של מו מדדנהנבדקות  בקיבות רף הדגים שהתגלוט

מבלי  לוקרק נש במקרים בהם הדגים היו בשלבי עיכול מתקדמים הם.  המיןתוהוגדרו עד לרמ

 .)יונוניים וסרטניםד(: ברמה כללית יחסית רקוהוגדרו, נשקלו רק וליותהחחסרי  . שנקבע מין הדג

 

השוואת שלל דייג בין שמורת הטבע לבין אתרים מותרים 

 .לדייג

חושב ממוצע הביומאסה . ונערכה השוואה בין השלל בשמורת הטבע לבין אתרים מותרים לדייג

 .אחד מהמינים השונים ומספרי הפרטים ליום ים בשמורה ובשאר האזורים כאזור אחד כל של

 דווחי דייגים

 מימי-ותיקים שדגים בעזרת רובה ת דייגים 10סקר בקרב כ  ערךנם תחילת המחקר ובמהלכו ע

 .ושניים חובבים  קצועייםממהם שמונה 

 :מהלך הסקר נשאלו הדייגים לגביב

 .שינויים העונתיים באוכלוסיות שלושת הדקריםה. 1 
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 שינויים בשלל הדייג :קריא, הטווח בהם הבחינו משך שנות הדייג שלהם רוכיאהשינויים . 2 

  .תרשמות בתצפיותהפ "ינויים עש ווהרכבו

 . )באילו שיטות דייג נידוגים שלושת המינים(שיטות דייג . 3

 .הדייג י" עוכד שנליני הדקריםמלושת משרביים ממימדים .4
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 תוצאות

 כללי 

 קרנית אדומהד

     

אך '  מ5צוי בעיקר באזורים שעמוקים מ מ. בחופינו הו הדקר הנפוץ ביותר בבית הגידול הסלעיז

, צוי בעיקר באזורי מצוקים תלוליםמוא ה. ותריהבחין בפרטים בעומקים רדודים ללעיתים ניתן 

ניות אדומות רדק. בסלע סתורממקומות  וסדקים, וכיםכבהם יש  קומותומ, בסביבת מערות

בתי  בכל מ נפוצות מאוד בעומקים רדודים וניתן להבחין בהן כמעט"ס 30 אורכן עדשצעירות 

נראים בחופינו מרבית ) מ"ס>10(צעירים של דקרנית אדומה . ' מ2הגידול הסלעיים החל מעומק 

 .ימי השנה

הדג .  דומהא בדקרנית הברוב האתרים בהם נצפתה נוכחות רבה של דגים ניתן היה להבחין

 הסלע  או מסתתר בתוך על פניעיתים שוכב מוסווה ל, משייט לרוב כמטר עד שניים מעל הסלעים

 . מעל אזור מוגדר ששחו רטים פ10-2 נותב ותקבוצבבחנתי הם תילעי. כוכים ומערות, סדקים

ם תילע, חהשעתיים אחרי הזרי כןה ועילות הדגים נראית מוגברת החל משעתיים לפני השקיעפ

ופיעו פרטים רבים על הבדקרניות ואילו לקראת דמדומים  יה להבחין כלל הניתן אלהרי היום בצ

באותה  הדגים פעילים, ובזמן התקבצות הרבייה, ימים מעונניםשבתרשמתי ה. פני אותו שטח

 .שעות היום כל שך ממידה

הסלעים  הסתתר ביןלעיתים הדג , גובת הבריחה האופיינית היא שחייה מהירה והתרחקותת

ואז ממשיך בשחייה תוך שהוא שומר על מרחק של כמה מטרים ממני או מתרחק , לכמה שניות

ם נדירות יותר הדג נכנס  לתוך מערות ונצמד לאחת הפינות או לסדק תילעי. מעבר לטווח הראייה

הוא , ובעיקר כאשר המערות עמוקות ומפותלות, אך ברוב המקרים, כך שניתן לאתרו בעזרת פנס

מימי תגובת הבריחה שלהם הייתה נמרצת ולאחר זמן -כאשר הדגים נתקלו בדייג תת.  מהעיןםנעל
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או  לעומת זאת בפעמים הבודדות בהן ערכתי תצפיות ממושכות, מה הדגים כמעט ולא נצפו

של  אך לאחר כמה דקות התקרבו עד למרחק, הילהדגים אמנם ברחו בתח, ללא דייג צילומים

מרחק של מטר או להתקרבו , מדי פעם דג או כמה דגים יצאו לקראתי. סביבימטר והתקבצו 

ל גוף דקרנית אדומה דומה לזאת עוגמת הקווים שד. ואז ביצעו פניה חדה ושחו הלאה ממני פחות

לכן יש צורך בניסיון כדי לזהותם , של דקר אלכסנדרוני שמוכר יותר בשווקים אך נדיר יותר בים

 .בטבע

 האדומה בדקרניתתקבצות רבייה ה

קופת ההתקבצות בדקרנית מתחילה בינואר  תהנקרה-אשרשב רבייההאתר  בראה כי מ1-בלהט

 400-בשיא ההתקבצות הוערך מס הפרטים בכ .תחילת יוניב, ומסתיימת לאחר כחמישה חודשים

מהלך חודשים אלו ההתקבצות לא היתה רצופה אלה נצפתה לסירוגין ב .ונםדטחו כשני ששאתר ב

באתר שמול מעגן הדייג בגבעת  תרחשהההתקבצות דומה . חודש  בכל מה ימים עד שבועותמשך כ

 - הוערך מס הפרטים בכ,אהכשבשי, ההתקבצות נצפתה  בין  אמצע אפריל לאמצע מאי .אולגה

 בכל לא היתה רצופה אלה נצפתה לסירוגין משך כמה ימים בצות זאתקם התג). 2-טבלה (500

כי בתקופה שבין אמצע ינואר לתחילת יוני מתקבצות הדקרניות מתצפיותינו עולה . חודש

מערות רבות שמחוברות  :ופיינים בטופוגרפיה מורכבת וייחודיתאשמ, האדומות באתרים קבועים

במהלך התצפיות הדגים נראו מקובצים גם באזור ). סלעי חולי או(צמוד  בזור שטוחאו, בניהן מחד

פנו  גיםדה, באזור השטוח התשהשלהקה   התקרבתי אלכ כאשר"בד. המערות וגם באזור השטוח

ק לאחר רעד למרחק של פחות ממטר באזור השטוח  אליהם פשרו להתקרבאם  ה, לאזור המערות

, הלהקה נראתה נעה על פני שטח של כמה עשרות  מטרים . צילוםבאו עסקתי , מנעתי מדיגנשכ

הזמן מצויים בתחום  אותו אזור   כלכאשר מדי פעם הדגים מצטופפים ומדי פעם מתפזרים אך

ולרוב , במהלך פעילות דייג הם שינו מיקום בתדירות רבה יותר ועל פני שטח גדול יותר. מוגדר

 להקות שהיו 4גבעת אולגה נצפו ב .פילו במערותאולא נראו , מהעין לאחר שעתיים של דייג נעלמו

 3נצפו  הנקרה-אשבר .500ולה  פרטים והגד30הקטנה מנתה ',  מ100 עד 50מרוחקות זו מזו כ 

לק מהזמן ח. 400 פרטים והגדולה 20הקטנה מנתה . ' מ100 עד 50להקות שהיו מרוחקות בניהן 

 ).מהקרקעית' מ 7עד (הדגים שהו בחצי גובה מפני המים 
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ין ב הנקרה-אשרבשומספר הדגים בהתקבציות הרבייתיות , אריכי הקיצון תצגתה. 1 טבלה
 .2002-1999השנים 

     תצפיות
 
 
 מינים

צפיפות שיא 
 שלא ברבייה

צפיפות שיא 
 ברבייה

 התקבצות
ה לעונהנראשו

תקבצות ה
ה נאחרו
 לעונה

 (2000)  2/6 17/1   (2001) 400 50 קרנית אדומהד

2/6   (2000)15/5   (2000) 60 5 קר סלעיםד
26/5  (2002)20/5   (2002) 60 2 קר אלכסנדרוניד

 

בין , ומספר הדגים בהתקבציות הרבייתיות שבגבעת אולגה, אריכי הקיצון  תהצגת.2 טבלה
 .2002-2000ים נהש

 תצפיות
 
 
 מינים

צפיפות שיא 
שלא ברבייה

צפיפות שיא 
 ברבייה

התקבצות 
 ה לעונהנראשו

תקבצות ה
 חרונה לעונהא

14/5     (2000) 8/3     (2001) 500 30 קרנית אדומהד

 7/6      (2002) 30/4    (2001) 15 1 קר סלעיםד

 

 ) :וידיאו וסטילס(אור הצילומים מהתקבצות הרבייה ת

באתר  נקרהה-וצגים צילומים של דקרנית אדומה בהתקבצות רבייה בראשמ 2,1-איוריםב

  באתר ההתקבצותניתן להבחין בצפיפות הגבוהה של הדקרניות .25/6/02מתאריך  "המקלטים"

או יבצילומי הוויד. 1-יורבא שנראים היטב -מפוספס וכהה, בהיר: ובדגמי הצבע השונים )2-איור (

נראות הדקרניות מקובצות מרבית הזמן ) 20-26/(05/2002שערכתי באותו אתר בין התאריכים  

 בגילויי או, בפרטים דומיננטיים בחנתיהא ל.  מטרים מעל הקרקעית7מטר עד כבצפיפות רבה  

 . אלימות בין הפרטים

                  

                                  ות רבייהדקרניות אדומות בהתקבצ  .2 איור               דקרניות אדומות בהתקבצות רבייה. 1 איור
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 דקר סלעים

    

 

.  מורכבותובעיקר באזורים בהם יש מקומות מסתור ומערות, הסלעי דג מצוי בבית הגידולה

ובמרחק של '  מ1הנקרה ניתן למצאו פרטים גדולים כבר בעומק -בשמורת הטבע הימית בראש

. ' מ8אך לרוב דקרי הסלעים גדולים נדירים בחופינו במים שרדודים מ , מטרים בודדים מהחוף

 ידי  עשרות- נצפו עלי1990בשנת .  לרוב במים רדודיםםמצויי, מ" ס20 -צרים מק, פרטים צעירים

שמול '  מ8-12ימי בעומק מ-מ ברכס התת" ס10-20עד מאות פרטים צעירים באורכים שבין 

 .אך בתקופת המחקר הם לא נראו כלל, פרוטרום

.  ין בצוללןחשניות לאחר שהב מספר תתרו הסשבתוכ, דקר סלעים נצפה לרוב בפתח מערה או כוך

ם רחוקות נצפה פרט תילעי  .3-2ערה אך לרוב לא יותר מ במיותר מפרט אחד  איתירם יעמפל

ואז לרוב הוא ניכנס , בודד שוחה מרחק של כמה עשרות מטרים עד אשר הוא מגיע לפתח מערה

 או שעתיים אחרי הפעילות הדגים נראית מוגברת החל משעתיים לפני השקיע. ונעלם בתוכה

יעו דקרים נתי כלל בדקר סלעים במהלך היום ואילו לקראת דמדומים הופחא הבלוב רל, הזריחה

ובזמן  בימים מעוננים. בפתחי המערות ואף נראו שוחים בצמוד לקרקעית ממערה אחת לשנייה

 בימים אלו פעילותם עלתה  גםאך ,בשעות היום גם התרשמתי כי הדגים פעילים התקבצות רבייה

 .לקראת הדמדומים

 תרחקותהה קותם רחותילעיו תוך מערה קרובהליעלמות מהירה הנית היא יגובת הבריחה האופית

צמד לאחת הפינות או לסדק כך נלעיתים הוא ,  או כוךהנכנס  לתוך מער כשהדג. מרצתנחיה שב

אך ברוב המקרים ובעיקר כאשר המערות עמוקות ומפותלות הוא נעלם , שניתן לאתרו בעזרת פנס

 מימי תגובת הבריחה שלהם הייתה נמרצת ולאחר-ים נתקלו בדייג תתגאשר הדכ .עומק המערהב

הדגים , בפעמים הבודדות בהן ערכתי תצפיות ממושכות ללא דייג. זמן מה הדגים כמעט ולא נצפו

 .  אלי מיוזמתם והתקרב אף וחלקם, טרמפחות מ אפשרו להתקרב אליהם למרחק של
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 םיתקבצויות רבייה בדקרי הסלעה

ין מתרחשת ההתקבצות של דקרי הסלעים לפחות ב הנקרה-אשרבשאתר  בראה כימ 1-בלה ט

, שטח של כשני דונם פני על  פרטים60נצפו כ  תקופת ההתקבצות שיאבאמצע מאי לתחילת יוני כש

ואילו באתר שמול מעגן הדייג בגבעת אולגה נצפתה ההתקבצות החל מסוף אפריל עד לתחילת יוני 

מתוך התצפיות עולה כי במהלך החודשים . )2-בלהט( 30 - הפרטים בכפרסמכשבשיא הוערך 

אופיינים בטופוגרפיה מורכבת שמ ,מתקבצים  דקרי הסלעים באתרים קבועים וניאפריל וי

אך ,   פרטים10ברוב האתרים ההתקבצויות מונות עד . ומערות רבות שמחוברות בניהן, במיוחד

לרוב בתקופה זאת תגובת הבריחה שלהם . שנה אחרי שנה בכמה אתרים מתקבצים עשרות פרטים

תגובת ,  בשיאה של ההתקבצות בודדים אלית ואילו משך ימיםלדייגים ולצוללים היא מינימ

לאחר שעתיים של דייג  למרות זאת תמיד . כך שבעצם אפשר ללכוד אותם ביד0-הבריחה שואפת ל

חוף מעגן בראת עונת הרבייה קל .מערות הק בעומסתתרוה וכנראה, העין מדקרי הסלעים נעלמו

 15-12 -ך ברקרי סלעים שמשקלם הוע בדאודמ בחנתי לעיתים רחוקות ההנקרה-אשרמיכאל וב

 . ועד בצילומי הווידיאותהם מ מפגשים כאלו כאשר אחד 5כ "יו סה ה.ג"ק

 :)וידיאו וסטילס( יהיאור הצילומים מהתקבצות הרבית

אריך תמ הנקרה-אשרתר שבאתקבצות רבייה בהמוצגים צילומים של דקרי סלעים ב 6-3איורים ב

אם כי בצילומי הווידיאו  (דקרנית אדומה עומתלנמוכות  ם הללואיורי בצפיפויותה. 25/6/02

 צבע שונים דגמי בם בדקר סלעים ניתן להבחיןגמו בדקרנית כ). במערה קרי סלעיםד 8נספרו עד 

שני אנו רואים פרטים  4,5-איוריםב. מבחינים בפרט בהיר ולידו פרט כהה 3-איורב. בין הפרטים

צילומי הווידיאו שערכתי באותו אתר בין ב. מאוד םישונפני גופם  כהים אך דגמי הצבע על

 8נראו דקרי הסלעים מרבית הזמן מקובצים בקבוצות של עד   2002-במאי 22-26 התאריכים

צות הללו היה פרט גדול שעמד וברוב הקב. המערות הרבות שנמצאות בשטח האתר פתחיבפרטים 

. כחצי דקה שךמחב גופו בפני המצלמה לקרוב יותר למצלמה משאר הפרטים ולרוב גם הציג את רו

אופיינו בצבעים  אלימיםהרטים הפ, בשני מיקרים צולמו הפרטים הגדולים נושכים פרטים קטנים

 מעלה טלעיתים נצפה פרט או שניים ששחו למשך כדקה באופן בול  .5 יוראשבוגמת זה דכהים 

הבהירים דוגמת זה שמוצג  הםצבעי בבדלונפרטים אלו תמיד , מעל הקרקעית'  מ4מטה לגובה של 

 . 6-איורב
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 דקר סלעים בהתקבצות רבייה.4 איורדקרי סלעים בהתקבצות רבייה                         . 3 איור

 

 

 

            

 דקר סלעים בהתקבצות רבייה. 6 איורדקר סלעים בהתקבצות רבייה                         . 5 איור
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 קר אלכסנדרוניד

    

 

 באזורי סלע  הגובלים בחולו, בעיקר באזורים שטוחים יחסית, דג מצוי בבית הגידול הסלעיה

 מ"ברצועה מצומצמת שרוחבה פחות מק ,הנקרה-אשרבשמורת . ותמיד בקרבת כוך קטן או מערה

 שלא נתקלתי בשאר חופי הארץ כמעט וואיל, ' מ8 מעומק של חלהרטים גדולים בפניתן לפגוש 

 10 כ  עד לפני,מאידך). עמוק יותר לא בדקתי(' מ 18בדקר האלכסנדרוני בעומקים שרדודים מ 

ברכסי  ' מ7-12צלילה  עשרות דקרים אלכסנדרונים  בעומק של  בכל שנים הייתי פוגש כמעט

י מופיע בשלל דייגים נאלכסנדרוהרדודים הדקר למרות נדירותו באזורים . הכורכר של שקמונה

-25פרטים צעירים באורכים של עד . ויותר'  מ30-40שעובדים בעזרת מערכי חכות בעומקים שבין 

 .' מ5מ מצויים באתרים רבים שעמוקים מ " ס30

כ ניתן להבחין בדקר האלכסנדרוני כשהוא שוכב או שוחה באיטיות בסביבת סלע שטוח או "דב

עקב .  מוסווה בין סלעים או מסתתר בתוך מערות קטנותבלעיתים הוא שוכ. ת סלעחול בקרב

מיעוט המפגשים עם הדג לא הצלחתי לאפיין שעות פעילות מועדפות כפי שמצאת בשני המינים 

 . האחרים

מ מעל "מספר ס, שחייה מתונה הת תגובת הבריחה האופיינית שלו  הי,אשר מתקרבים אליוכ

אלכסנדרוני ממערות הדקר הלרוב נמנע . ןרות בתוך כוך או סדק קטם הסתתתיולעי, המצע

, וא לא מסתתר בעומק המצע וכמעט תמיד ניתן לאתר אותו במקום מחבואושהכך , גדולות

דקר הכך שיחסית לשני המינים האחרים קל מאוד לדוג את , ם אפילו בלי עזרת פנסתילעי

 . אלכסנדרוני בעזרת רובהה

ומעולם לא התקרב אלי פרט מיוזמתו כפי , ית בדקר אלכסנדרונילא נצפתה תגובה סקרנ

משני המינים , ופחדן פחות,  נראה שהדג סקרן פחות. שהתקרבו שני המינים האחרים בהיעדר דייג

 . הנוגע לנוכחות צולל בסביבתו בכל האחרים
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 התקבצויות רבייה של דקר אלכסנדרוני

אמצע מהדקרים האלכסנדרוניים מתקבצים  צפו  נקרהנה-אשרבשאתר  ב1-טבלהבפי שמוצג כ

דקרים  60 -וערך מספרם בכ התקופת ההתקבצות שיאבשכ ,מאי ולפחות עד לתחילת יוני

 לא נצפתה בהן -תרי ההתקבצות שהיו מוכרים לי משנים קודמותאגבי ל. אלכסנדרונים

הללו אתרים בד לפני עשר שנים ע ,ך כאמורא, ההתקבצות של מין זה במהלך תקופת המחקר

שהתקבצו בשטח קטן במהלך החדשים ,  רטים פ100-50יו להערכתי כ  ה, בחיפה והנקרה-שבראש

 לכוון המצע כאשר והם נראו מקובצים בחצי הגובה מעל הקרקעית וכרגיל ירד. וני ויוליימאי 

 תבתקופ.  בהרשוכבים על הקרקעית בצפיפות  רטיםפבמקרה אחר נראו כמאה . התקרבתי אליהם

, נראו דקרים אלכסנדרונים רבים יחסית ,הנקרה-ראש שבתר הרבייה לאאזור שמצפוןב ,המחקר

האתר היחיד שמדרום לחיפה . בו מעטות תיוולכן תצפי) גלל הצבאב (וגבלתמאך הגישה לאזור זה 

בין מעגן '  מ12-16נמצא בעומק של ) אם כי בודדים(בו נתקלתי בדקרים אלכסנדרונים גדולים 

 .   צביעיין ממיכאל לחוף 

 :)ותצפיות, וידיאו(יאור הצילומים מהתקבצות הרביה ת

 נראו פרטים  20-26/05/2002בין התאריכים" המקלטים"במרבית צילומי הווידיאו שערכתי באתר 

כמעט ולא נצפו . של דקר אלכסנדרוני ששחו בסמוך לקרקעית) לא מקובצים(בודדים 

צרים שבהם נראו שני פרטים בפתח אותה ד שני קטעים קבאינטראקציות בין הפרטים באתר מל

 . מערה

 

  .משותפות לכמה מיני דקריםההתקבצויות רבייה 

 קרהנה-אש בר.הוא האתר היחיד בו נצפתה התקבצות משותפת של שלושת המינים הנקרה-אשר

בשאר האתרים בהם   ,ונות ובגבעת אולגה נערכו תצפיות משך שלוש עונותע 4נערכו תצפיות משך 

נערכו תצפיות ) והחופים שמול טירת כרמל, שקמונה חיפה, מעגן מיכאל(צויות דקרים נצפו התקב

דומה ולדקר סלעים ללא דקרים אובהם נצפו התקבצויות משותפות לדקרנית ה, בודדות בלבד

ואילו  בחוף נעורים נצפתה התקבצות אחת בלבד שהייתה בלעדית לדקרנית , אלכסנדרוניים

 ההתקבצות באירועיל יותר מסדר גודבדקרים עולות הפיפויות צ 2,1-טבלאות הפ"ע.  האדומה

 םיייכשהתקבצויות הצפופות ביותר ומשך תקופת ההתקבצות הארוכה ביותר ה. בשלושת המינים

מתקבצים שלושת המינים ואילו בגבעת  הנקרה-אשרכמו כן ניתן לראות כי ב. לדקרנית האדומה

 .אולגה מתקבצים רק דקר סלעים ודקרנית אדומה



 34

 בין שמורת הטבע ,מימי- ברובה תתהשוואת שלל דייג

 .לבין אתרים מותרים לדייג

 לראות כי משלושת המינים נאסף מספר רב יותר של פרטים וביומאסה  ניתן3מתוך טבלה 

 1.3 בדקרנית אדומה היחס עומד על פי 3 כפי שחישבנו מתוך טבלה :בשמורה מאשר לא בשמורה 

בדקר סלעים היחס גבוה יותר .  בשמורה לעומת אזורים מותרים לדייג ביומאסה 1.36פרטים  ו פי 

ואילו .  ביומאסה בשמורה לעומת אזורים מותרים לדייג1.9 פרטים  ו פי  2.0והוא עומד על פי 

 ביומאסה בשמורה 5.94 פרטים  ו פי  3.15בדקר האלכסנדרוני הוא גבוהה במיוחד ועומד על פי 

 .לעומת אזורים מותרים לדייג

 .השוואה בין שלל שלושת המינים ליום דייג בין השמורה לאתרים בהם הדייג מותר . 3 טבלה

 פרטים )ג"ק(משקלי  
אזורי דייג שמורת טבע אזורי דייג שמורת טבע 

 2.51 3.24 4.6 6.26 דקרנית אדומה
 1.46 2.91 4.47 8.5 דקר סלעים

 0.26 0.82 0.17 1.01 דקר אלכסנדרוני
 

 
 

 גדילה

קשר ה, קשר בין גיל לאורךה: פרמטרים  ושהלבדקו שנצורך הערכת נתוני הגדילה של הדקרים ל

 .שקללמורך  האקשר שביןהו, בין גיל ומשקל

למול ) פי שחושב מתוך האטוטליטיםכ (של הדגים צבת גילםהי "קבע ע נקשר בין גיל לאורךה

  .הייאוכלוס מהאחת כל ב הגידול שלבניית עקומה שמייצגת את קצואורכיהם 

 ותשמייצג תוניית עקומ ובהצבת גילם של הדגים מול משקלם י"נקבע ע שקל מקשר שבין גיל לה

 .האוכלוסיותמאחת  כל של העלייה במשקל את קצב

ובניית עקומה  ורכם של הדגים מול משקלםאצבת  הפ "נקבע ע קשר שבין אורך למשקלה

 .הדגים ם שלכעם העליה באור ,שמייצגת את השינוי במשקל

טבעות  הגידול הכהות מייצגות . י ספירת טבעות שנתיות באוטוליטים"נקבע עיל הדג ג

טוליטים של ווצגים האמ 8,7איורים ב. ואילו הטבעת הבהירה אמצע שנה, סיום של שנה\תחילה

 .בהתאמה+ 11 ו +3דגים שגילם 
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 .שנים+ 3חתך רוחב באוטוליט של דקר סלעים שגילו . 7 איור

 

 

 .שנים+ 11חתך רוחב באוטוליט של דקר סלעים שגילו . 8 איור

 

  ושת מיני הדקריםלשבקשר בין הגיל לאורך ה

וערך המתאם הגבוה ביותר  , יל כנגד אורךגשל  הרגרסיה קו  דקרניות אדומות חושב148בור ע

R2=0.7459  9איור (ית תמהתקבל ברגרסיה לוגרי( 

וערך המתאם הגבוהה ביותר ,  יל כנגד אורךגשל  הרגרסיה קו ושבח דקרי סלעים 111עבור 

R2=0.8896   10איור  (של חזקה רגרסיהבהתקבל(. 

גד אורך וערך המתאם הגבוהה ביותר יל כנגשל  הרגרסיה קו ושבח דקרים אלכסנדרונים 51עבור 

R2=0.7276  צב הגידול של דקר שק התוצאות מראות .)11איור  (יתתמלוגרי רגרסיהבהתקבל

דקרנית אדומה גדלה לאט יותר ואילו דקר אלכסנדרוני גדל בקצב , סלעים הוא המהיר ביותר

 שנים 19נו גילם יגומיקרנית האדומה ודקר סלעים המבוגרים ביותר בדד  .האיטי מבין השלושה

 .  שנים14ואילו דקר אלכסנדרוני המבוגר ביותר גילו 
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y = 15.192Ln(x) + 31.108
R2 = 0.7459
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  N=148 .יל בדקרנית אדומהלגהקשר שבין אורך  .9 איור

 

y = 19.046Ln(x) + 20.89
R2 = 0.8769

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Age (years)

 T
ot

al
  L

en
gt

h 
--

cm

 

  N=111 .םיל בדקר סלעילגהקשר שבין אורך  .10 איור

y = 12.683Ln(x) + 23.469
R2 = 0.7276
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  N=51  .יל  בדקר אלכסנדרוני גהקשר שבין אורך. 11 איור

 

 קשר בין המשקל לגילה

 קו ושבחעבור שלושת המינים . קשר בין המשקל לגיל בשלושת מיני הדקריםה את ציגמ 12יור א

דקרנית אדומה הוא הגבוה ביותר  משקלה של .של חזקה כמייצג את קצב העליה במשקל  רגרסיה
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 המשקל של דקר סלעים 3.8מעבר לגיל , ג" ק1.4 שנים ומשקל של 3.8מבין שלושתם עד לגיל של 

, קבוצות הגיל נרשם אצל דקר אלכסנדרוני כל המשקל הנמוך ביותר לאורך. הוא הגבוה ביותר

 .ם האחרים במרבית קבוצות הגיל בין חצי עד רבע פחות משני המינימשקלו של הדקר הזה הוא

 

y = 188.64x1.0398

R2 = 0.714

y = 235x1.3686

R2 = 0.8678

y = 357.09x1.0508

R2 = 0.713
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 _ _ _ _ _ _ _ _  דקר אלכסנדרוני           
 _ _ _ _ _ _ _ _  דקרנית אדומה              
 _ _ _ _ _ _ _ _   דקר סלעים                 

  

 דקר   , N=148קרנית אדומה     ד.ל לגיל בשלושת מיני הדקריםקקשר בין המשה. 12 איור

  .N=51קר אלכסנדרוני   ד, N=111               סלעים  

 

 

 קשר שבין האורך למשקל בשלושת מיני הדקרים ה

ורך כנגד משקל  וערך המתאם הגבוה ביותר  אשל הרגרסיה קו ושבח דקרניות אדומות 198בור ע

R2=0.9853  13איור  (חזקה של רגרסיהבהתקבל(. 

אורך כנגד משקל כאשר ערך המתאם הגבוה ביותר   של הרגרסיה קו ושבח דקרי סלעים 150בור ע

R2= 0.9909  14איור  (של חזקה רגרסיהבהתקבל(. 

ערך המתאם הגבוה , ורך כנגד משקל אשל הרגרסיה קו ושבח דקרים אלכסנדרוניים 64 עבור

 .)15איור ( של חזקה רגרסיהבהתקבל  R2=0.989ביותר 

 משקלה של ,יחד עם זאת ג"ק .5.3ומשקלה  TLמ "ס 77ולה ביותר אורכה ד הגדקרנית אדומה

מסומן  (TLמ "ס 83.3של שנמצא תואם לאורך  ג" ק7.4-דקרנית שאורכה לא נמדד הגיעה ל

 10.9ומשקלו  TLמ "ס 83.5 היה באורך שלדקר סלעים הגדול ביותר  ).13איור בבנקודה אדומה 

 .ג"ק 2.3ומשקלו ל  TLמ "ס 56 הגיע ל ואלכסנדרוני הגדול ביותר אורכהדקר ה. ג"ק
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y = 0.007x3.1353

R2 = 0.9856
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   N=198.  דקרנית אדומהמשקל של-יחס אורך . 13 איור

 )דג שנשקל אך אורכו לא נמדד משוער  של אורך הנקודה האדומה מייצגת( 

 
 
 

y = 0.0082x3.2002

R2 = 0.9909
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   N=150  .משקל של  דקר סלעים-יחס אורך . 14 איור

y = 0.0093x3.0787

R2 = 0.989
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   N=64  .לכסנדרוניא קרד  לש שקלמ-ךורא חסי . 15 איור
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 היבטי רבייה

 .של הגונאדות יסטולוגייםהמנת לקבוע את הזוויג השתמשנו בחתכים -לע

חלה שאינה בש, חתכים היסטולוגיים ,מימין לשמאל  בהתאמהמוצגים  19,18,17,16איורים ב

אך , ים לדקר סלעיםכולם שייכ(שך וא, יג מנקבה לזכרוזו ילוףחגונאדה בעת , שחלה בשלה, בשלה

 )מיצגים את שלושת המינים

  

 

 . בשחלה בשלה יסטולוגיהתך ח. 17   איור            .    בשחלה לא בשלה יסטולוגיהחתך . 16 איור

 

 

       

   

 

 

 

   

 

 באשך יסטולוגיהחתך . 19 איור           .דה מחליפת זוויגבגונא יסטולוגיהתך ח. 18 איור
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 ורךאהקשר בין זוויג ל

קבוצות . שהם מחליפי זוויג קדם נקבייםמכיוון , נקבותמהרוב מיני הדקרים הזכרים גדולים ב

 .22,21,20איורים בהאורך שמאפיינות את הזוויגים ואת מחליפי הזוויג מיוצגות 

 

קיימת חפיפה בין זכרים . )20איור ( TLמ "ס 42ל דקרנית אדומה  אורכו שזכר הקצר ביותר ה

 .TLמ "ס 75ל  40 לנקבות בקבוצות האורך  שבין
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 Nfemale=154, Nmale=42, Ntrans=8 .הקשר בין זוויג לאורך בדקרנית אדומה.  20 איור  

 

קיימת חפיפה בין זכרים לנקבות . 21יור  אTL מ "ס 61אורכו ל דקר סלעים שזכר הקצר ביותר ה

 .TLמ "ס 70 ל 60בקבוצות האורך  שבין 
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  Nfemale=129, Nmale=17, Ntrans=7 .הקשר בין זוויג לאורך בדקר סלעים. 21 איור
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קיימת וקיימת חפיפה בין . 22יור  אTLמ "ס 51ל דקר אלכסנדרוני  אורכו שר הקצר ביותר זכה

 .TLמ "ס 55 ל 50זכרים לנקבות בקבוצות האורך  שבין 
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  ,Nfemale=61, Nmale=4: בין זוויג לאורך בדקר אלכסנדרונישהקשר . 22 איור

 

  בין זוויג לגילהקשר

קבוצות . מכיוון שהם מחליפי זוויג קדם נקביים, מיני הדקרים הזכרים מבוגרים מהנקבותרוב ב

  .25,24,23איורים בהגיל שמאפיינות את הזוויגים ואת מחליפי הזוויג מיוצגות 

female 

ות קיימת חפיפה בין זכרים לנקב. 23יור  א+3ל דקרנית אדומה  גילו שיותר בעיר צזכר הה

 +.   13ל + 3 הגיל  שבין בקבוצות
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 Nfemale=112, Nmale=32, Ntrans=4: הקשר שבין זוויג וגיל בדקרנית האדומה. 23 איור
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קבות בקבוצות נקיימת חפיפה בין זכרים ל. 24יור  א+7ילו דקר סלעים גל שיותר בעיר צזכר הה

 +.11ל + 7ין הגיל  שב
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    Nfemale=93, Nmale=13, Ntrans =5.  הקשר שבין זוויג לגיל בדקר סלעים. 24 איור

          

קיימת חפיפה בין זכרים לנקבות . 25יור א+8ל דקר אלכסנדרוני  גילו שזכר הקצר ביותר ה

 + .14ל + 8 הגיל  שבין בקבוצות
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  ,Nfemale=47, Nmale=4: הקשר שבין זוויג וגיל בדקר האלכסנדרוני. 25 איור
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חליפי הזוויג נכללו יחד עם  מ. המיניםתשלושלמוצעי האורכים והגילאים ממסכמת  4בלה ט

ך מימדיהם הקטנים מצביעים על היותם  א,אילו הפרטים הקטנים שזוויגם לא נבדקו ,הזכרים

ניתן לראות כי ההבדלים בין אורכי וגילאי הזכרים והנקבות בכל  ,כללו יחד עם הנקבותנ-ותבנק

  .Mann Whitney U testב  ובהקיםמשלושת המינים נמצאו 

 

 דקריםשלושת מיני הבתוני ממוצעי האורך והגיל  לזכרים ולנקבות נ. 4 טבלה

Mann 
Whitney  

U test 
(P) 

 ממוצע סטית תקן

 
מספר 
 הפרטים

 

 זוויג
 

 

11.8 50.2 154 ♀ 0.033741 
9.3 55.6 50 ♂ 

 מ"אורך ב ס
         TL  

2.6 4.1 112 ♀ 
0.000377 

5.0 6.8 36 ♂ 
גיל         

 בשנים
 

 
 דקרנית אדומה

 

11.5 47.0 129 ♀ 4.E-11 
5.6 69.9 24 ♂ 

 מ"אורך ב ס
         TL  

2.6 4.8 93 ♀ 
1.E-09 

2.8 11.3 18 ♂ 
גיל         

 בשנים
 

 דקר סלעים

8.8 38.3 61 ♀ 0.003152 
2.1 52.4 4 ♂ 

 מ"אורך ב ס
         TL  

2.4 3.5 47 ♀ 0.001357 
2.1 10.3 4 ♂ 

גיל         
 בשנים

 דקר אלכסנדרוני

 

 

 

 רגת בשלותד

נאדה וגכל בדרגת הבשלות הגבוהה ביותר ב ביצההאי תי "לות של השחלה מיוצגת ערגת הבשד

פ חתכים מייצגים של דקרי "ע 29,28,27,26יורים באומתוארים קרוסקופית ינקבעו משכפי 

פי  כ,בסדר עולה משמאל לימין, להלן אינדקס סימוני דרגות הבשלות: הסלעים מהמחקר הנוכחי

 : בור דקר הסלעיע  ,.Marino et al(2001)לש םפ עבודת"עקבעו נ

 

 

 :  שבאיורים הבאים ותלהאינדקס על פיו קבענו את דרגת הבשלות בשח הוז

CN (chromatin-nucleolus),  PN (peri-nucleolus),  LV (lipid vesicle),  Y-1/2/3 (yolk),   H (hydrated) 
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 .צעירה בשחלה יסטולוגיהחתך . 26  איור

 

   

 .בשחלה בתחילת ההבשלה יסטולוגיהחתך . 27 איור

 

  

 .תקדמיםמשלבי בשלות בחתך מקרוסקופי בשחלה . 28 איור

 

  

 .בשחלה בעיצומה של רבייה יסטולוגיהחתך . 29 איור

 

PN 
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CN
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H 
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 גרות מינית ב

ביותר שנמצאו   פרטים הקטנים ביותר שהוגדרו כבוגרים מינית היו הפרטים הצעירים והקצריםה

אי תביותר שלא נשאו  ארוכים והמבוגריםהדגים האילו  ו.ומעלה 1Yבדרגה  אי ביצהתנושאים 

 .הגדולים ביותר שאינם בוגרים מינית רטיםפים בשיאה של עונת הרבייה הוגדרו כיוויטלוגנ ביצה

 ודקר דקרנית אדומה :5טבלה בילאי הבגרות המינית בשלושת מיני הדקרים מוצגים ג

לעומת זאת הדקרנית מגיעה לבגרות מינית במשקל , +2אלכסנדרוני מגיעים לבגרות מינית בגיל 

, +8ל + 3: בגרות מינית בין הגילאים לדקר סלעים מגיע. דקר אלכסנדרוני כפול מ-' גר500 -של כ

 . ' גר3500 -948: לובטווחי משקל ש

 

 .תחילת הבגרות המינית בשלושת מיני הדקרים. 5 טבלה

   יל בשניםג שקלמ ורךא

 קרנית אדומהד +2 'גר512----'גר TL 448 מ " ס 36-35 

 קר אלכסנדרוניד +2 ' גר304-----'גר TL 228מ "ס 32-25.5 

 דקר סלעים +8-----+3 'רג 3500------'גר TL 948 מ" ס 59-38.5 

 

 עונות רבייה

של השחלות  GSIבשילוב של דרגת הבשלות וערכי ה מנת לקבוע את תאריכי הרבייה נעזרנו -לע

שלושתם מתרחשת  ב.32,31,30איורים בכפי שהם מוצגים  ,1999-2001גים שנלכדו במהלך בד

ים ימקסימאל GSIם ערכי זאת גם התקופה בה נצפי. חפיפה בתאריכי הרבייה בחדשים מאי ויוני

 .שתםובשל

והתאריך  19/11/2000תאריך המוקדם ביותר בו נצפו שחלות בשלות הוא    הדקרנית  האדומהב

 . )30יור א( 6/6/2000המאוחר ביותר לעונה בו נצפו שחלות בשלות הוא 

 התאריך המאוחר ו30/3/2001בדקר סלעים התאריך המוקדם ביותר בו נצפו שחלות בשלות הוא  

 .)31יור א( 23/7/2000ביותר לעונה בו נצפו שחלות בשלות הוא 

      13/5/2001בדקר האלכסנדרוני התאריך המוקדם ביותר בו נצפית נצפו שחלות בשלות הוא  

 .)32יור א( 5/10/99והתאריך המאוחר ביותר לעונה בו נצפו שחלות בשלות הוא בתאריך 
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 .בדקרנית האדומה, השחלות לדרגת הבשלות ולתאריך GSIהקשר בין . 30 איור

CN) \ - (PN לא בשל, - (LV) לב הבשלה ראשוןש, (Y-1/2/3) - שלות מתקדמתב,  (H)- בייהר. 
 

0
2
4
6
8

10
12
14

A-
99

M-
99

J-
99

J-
99

A-
99

S-
99

O-
99

N-
99

D-
99

J-
00

F-
00

M-
00

A-
00

M-
00

J-
00

J-
00

A-
00

S-
00

O-
00

N-
00

D-
00

J-
01

F-
01

M-
01

A-
01

M-
01

J-
01

J-
01

A-
01

DATE

G
SI

CN
PN
LV
Y1
Y3
H

  

 .בדקר סלעים, ולתאריך ותהשחלות לדרגת הבשל GSIהקשר בין . 31 איור

CN) \ -(PN לא בשל ,  -(LV)לב הבשלה ראשוןש  ,-(Y-1/2/3)שלות מתקדמתב,  H) (-בייהר. 
 

0
2
4
6
8

10
12
14

A-
99

M-
99

J-
99

J-
99

A-
99

S-
99

O-
99

N-
99

D-
99

J-
00

F-
00

M-
00

A-
00

M-
00

J-
00

J-
00

A-
00

S-
00

O-
00

N-
00

D-
00

J-
01

F-
01

M-
01

A-
01

M-
01

J-
01

J-
01

A-
01

DATE

G
SI

CN
PN
LV
Y1
Y3
H

 

 .בדקר אלכסנדרוני, השחלות לדרגת הבשלות ולתאריך GSIהקשר בין . 32  איור

CN) \ -(PN לא בשל ,  -(LV)בשלה ראשוןלב הש  ,-(Y-1/2/3)תקדמת שלותב,  H) (-בייהר. 
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GSI אשכים בהשוואה לשחלות. 

של שני הזוויגים  GSIבדקנו את ערך ה, את השינוי העונתי במימדי הגונאדותמנת לבחון -לע

 בעונת 6.9%האשכים נע בין ל GSIדקרנית האדומה ב. 35,34,33יורים  אלאורך עונות השנה 

הסלעים ובדקר האלכסנדרוני ערך  לעומת זאת בדקר .  הרבייהחוץ לעונת מ1%לפחות מ , הרבייה

GSIשלושת המינים ערך ב.  במהלך השנה0.6%א עולה על לל האשכים  שGSI  של השחלות

  .1%ומחוץ לעונת ברבייה יורד ל פחות מ , 8%בעונת הרבייה עולה על 
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 .נית האדומהרשל שני הזוויגים לאורך עונות השנה בדק  GSIהשינויים בערך ה  . 33 איור
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 .של שני הזוויגים לאורך עונות השנה בדקר סלעים  GSIשינויים בערך ה . 34 איור
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 . שני הזוויגים לאורך עונות השנה בדקר האלכסנדרונישל  GSIהשינויים בערך ה . 35 איור
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 פוריות

 ,יוריםאפ ה"ע. )38,37,36יורים א( פר הביצים לדג בעונת הרבייהסוטנציאל הרבייה מייצג את מפ

 .  הביצים לשחלהבמספר דלג,  שמשקלה של הנקבה עולהככל

  וערך המתאם שהתקבל ל משקל גוף כנגד  מספר ביצים גרסיהר דקרניות אדומות חושבה 10בור ע

R2=0.9491. משקל דג כנגד מספר הביצים וערך המתאם  לרגרסיהה דקרי סלעים חושבה 10בור ע

למשקל דג כנגד מספר  רגרסיהה דקרים אלכסנדרונים חושבה 10עבור . R2=0.811 שהתקבל 

 .R2 = 0.762הביצים וערך המתאם שהתקבל  

y = 0.5509x1.0193

R2 = 0.9491
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 הקשר בין מספר הביצים למשקל הגוף בדקרנית האדומה. 36 איור

 

y = 0.3777x1.5161

R2 = 0.8111
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 הקשר בין מספר הביצים למשקל הגוף בדקר סלעים. 37 איור
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y = 0.6135x1.0683

R2 = 0.7621
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 .הגוף בדקר האלכסנדרוניהקשר בין מספר הביצים למשקל . 38 איור

 

 תזונה

הפרטים  בכל מנת לבחון את סוג המזון ואת הכמות היחסית של מרכיביו נבדקו הקיבות-לע

 30%-20% בקיבותיהם נע בין כלשהיאים שנמצאה תכולהטשלושת המינים אחוז הפרב. שנלכדו

 כמרכיב בדקרנית האדומה התזונה מורכבת בלעדית מדגים כאשר הסיכנים נמצאו. )6טבלה (

בדקר סלעים ובדקר האלכסנדרוני התזונה מגוונת יותר ומורכבת ).  39איור (העיקרי בקיבותיהם 

 מתכולות הקיבה 20%הסיכנים מהווים . מטקסונים שונים אם כי מבוססת ברובה על דגים

 .)41,40איורים (

 .ונים בשלושת מיני הדקריםהמשקלי והמספרי של הטקסונים השם פירוט חלק. 6 טבלה

 כ"סה

 תוכן קיבה
 סיכנים

גים ללא ד

 סיכנים
  רטניםס יונונייםד

יבות עם קחוז הא

 תכולה

\רטיםפ

 תכולות
ין הדקרמ  

1651.5 1129.4 482.1  40 
  שקלמ

 )'רג(

 רטיםפ 1 0 26 38 65

30.29% 60/205 
קרנית ד

 אדומה

2339.1 468 998.9 556.8 315.4 
  שקלמ

 )'רג(

 רטיםפ 14 7 16 5 42

קר סלעיםד 36/153 23.50%

205.1 41 139.8 13.2 11.1 
  שקלמ

 )'רג(

 רטיםפ 2 2 7 3 14

20% 13/65 
קר ד

אלכסנדרוני
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2%

29%

69%

סרטנים

דגים (ללא סיכנים)

סיכנים

 

 

 .שונים בתכולות הקיבה של דקרנית אדומהשל הטקסונים ה שקלימאחוז . 39 איור

 

                          

43%

20%

24%

13%
סרטנים

דיונוניים

דגים (ללא סיכנים)

סיכנים

 

 .של הטקסונים השונים בתכולות הקיבה של דקר סלעים שקלימאחוז . 40 איור

 

                                 

69%

20%
6%

5%

סרטנים
דיונוניים
דגים(ללא סיכנים) 
סיכנים

 

    

 .בתכולות הקיבה של דקר אלכסנדרוני של הטקסונים השונים משקליההאחוז . 41 איור
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 .מימי-רובה תת צלילה באמצעותבהדגים  דייגים ווחיד

 ווח על שינויים ד

מהלך שני העשורים ב, אולם יגיםילפרנסת הד הרדודים הספיק אזוריםבעבר הדייג ב .1

בגלל  המעבר התרחש לטענתם, ' מ30 -שעמוקים מרובם עברו לדייג באתרים  האחרונים

 . פחיתת הדגים באזורים הרדודים

 . רידת בנפוצות של שלושת המינים באתרים רבים שבעבר היו עשירים במיוחדי .2

ותר בדייג יה של זמן רב עשקהל עו, דייגים מדווחים על פחיתה במשקל הכולל של  השללה .3

 )ידת שללעלייה במאמץ לח( מספיק לל שמנת להשיג-על

למול , והן בתצפיות, הן בשלל, דקר אלכסנדרוניל שחדה מאוד בעשור האחרון  חיתהפ .4

 .שלל דקרנית אדומהבחסית ילייה ע

 שבחיפה הרדודים והעמוקים  ל האתריםכמ התקבצויות של דקר אלכסנדרוני למותהע .5

 .עומק'  מ38מלבד אתר בודד ב 

סלעים ודקרנית אדומה באתרים פסקת ההתקבצויות של דקרי ה האו/צמצום היקף ו  .6

 .רבים

 .של  דקר סלעים ודקר אלכסנדרוני מרבייםהרידה בגדלים י .7

 .הדייג אתרי בכל שלושת המינים כל בניצפות מתמשכת רידהי .8

נים דלפח  וכפדגים  ההטענת הדייגים ל -ייגהדבעקבות  הדקרים וי בהתנהגותשינ .9

 .במיוחד

מבנה הסלע  יחסית הם אלו בהם תשבהם אוכלוסית הדקרים מגלים יציבו אתריםה .10

 40מעל (לצוללים  או בעומקים שאינם נגישים, קומות מסתור במעשיר ויוחד בממורכב 

 .)  עומק'מ

 ווחים על מימדים מרביים ד

דייג   ה.דקרנית האדומהל) TL מ" ס75(ג " ק5של  מרבייםעל מימדים  ווחודוב הדייגים רחופינו ב

 שנלכדו) TLמ " ס94מתאים לאורך של (ג " ק10-11 במשקל  על דקרניות אדומות ווח ד,.ר.מ–

 ג" ק12שמשקלן  קרניות אדומות דלעדווח מ. צ.דייג רה. שנים האחרונות בופי שקמונה ברשתבח

דייג הלחץ  ם שש קטיףוופי ג בח1991 -1988שנים  ב' מ4-7עומק של  במימי-תתשלל דייג  ברובה מ
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 תצפו דקרניונבתצפיות אישיות .  סיבות ביטחוניותהיה נמוך במיוחד מ ן שניםתו באבצלילה

 .וש קטיףגופי  בח1986נת שב'  מ4-6בעומק של  ג"ק 10-15 שמשקלן הוערך ב

דייג  ה.לדקרי הסלעים ) TLמ" ס85(ג " ק12של  רבייםממדוחים על מימדים  בחופינו וב הדייגיםר

 'מ 12-18בעומק של  מימי-תתשלל דייג  ברובה מג " ק24ם משקלשדקרי סלעים  לעדווח מ. צ.ר

קרי סלעים דממושב לימן מדווח על  נחם קרוייטר מ).42 יורא(קטיףופי גוש  בח1991 -1988שנים ב

בשטח הביטחון  מימי לפני שני עשורים-תתשלל דייג  ברובה מג " ק18-20גיעו למשקל של שה

חופינו נלכדו דקרי סלעים ווחים שלפני כמה עשורים במדדייגים ). וצג בפניהילום הצ(בגבול לבנון 

 ).מעגן מיכאל -ומושיק זורע אריאל סדן(שאורכם עולה על מטר אחד 

                           

 

175 
מ"ס

107 
מ"ס

 

               

 .צ.י הדייג ר"ע 1990חישוב אורכו של דקר סלעים שנלכד בחופי עזה בתחילת . 42 איור

 

לדקרים ) TL מ" ס60(ג " ק3של  רבייםממדוחים על מימדים  בחופינו וב הדייגיםר

) TLמ " ס75-כ( ג " ק5-6מדווח על דקרים אלכסנדרוניים במשקל , .ר.מ–דייג ה.  האלכסנדרונים

 .ופי שקמונהבח שנים 8לפני '  מ50-60עומק של בשנלכדו ברובי צלילה 

 

 :תקבצויות רבייההווחים על ד

צפופה של שלושת מיני  תקבצותהזוהי  דבריהםל-"חתונה"ופעה בשם תים רתאמדייגים ה

בעונת האביב באותם  תקבציםמלושת מיני הדקרים שם מדווחים כי ה. הדקרים לצורך רבייה

כך שכול  מפרץ חיפה מדווחים עלבדייגים ה. 'מ 10-20 עומקם של אתרי ההתקבצות הוא. האתרים
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. כרומיותת רביי תימהם מתקישבתרים אותם האב תשורחהרדודות של הדקרים מת" חתונות"ה

לטענתם  ,הןידקרים ניזונים עלהשוהות בין הסלעים ו הכרומיות זמן רבייתן בהם מספרים כי

 .עד פי חמש מהמקובל  הללו שללם היומי גדול םבאירועי

ר לחלקם כב, דייגים שונים  6 תרחשת התקבצות רבייה שמוכרת ל משבחיפה תר ספארטה ריףבא

 . עשורים2-3דייגים כבר מלפני  נישגבעת  אולגה מוכר לשבגם האתר .  שנים30-40פני למ

ולם א. ' מ40-30יץ עולות הצפיפויות של שלושת מיני הדקרים בעומקים של בקם טוענים כי ה

 . ' מ30במים שעמוקים מ  הן מתרחשותוקר האלכסנדרוני דלעדיות לבתקבצויות הרבייה  הבקיץ

 

 דיון

ממצאי המחקר לגבי אוכלוסיות שלושת   ביןהשוואה

 לנתוני הספרות בישראל המינים

 

 דקרנית  האדומהה

לגבי  של הדקרנית  האדומה בישראל לנתוני ספרותה אוכלוסייהשוואה בין מה :ימדים מרבייםמ

גיע לאורך ה הגדולה ביותר שנבדקה במסגרת  המחקר דקרנית אדומהסתבר שמ, רבייםממימדים 

 ,לעומת זאת. TLמ "ס 95 ל יגיעהאורך המרבי הולה כי ע ומדווחי דייגים ,מ"ס TL 83.5 -כ של

 ,Siau & Boauin (1994)ו   Heemstra & Randal (1993)י "הפרטים הארוכים ביותר שדווחו ע

 בחופינו תסתבר כי המימדים המירביים של הדקרניומכאן מ. TLמ " ס75 לים התיכון מגיעים המ

עומד על  אדומה כפי שנמצא במחקר זההדקרנית השל  רבייהגיל המ   .ספרותגבוהים מנתוני ההם 

שתועד בספרות לדקרנית אדומה עומד  מרביההגיל  לעומת זאת, TL מ" ס74 שנים לדג שאורכו 19

מסתבר .  (Siau & Boauin, 1994)וניס  טרום דשב  Sfaxב  TLמ" ס75 שנים לדג שאורכו 12על 

 . גבוה מנתוני הספרות הואת בחופינושל הדקרניו מרביההגיל  כי
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אדומה הדקרנית ה מצביע על מימדים חריגים של אינו ההבדל בין נתוני הספרות לישראל ,דעתיל

העובדה שנתוני הספרות מבוססים על מדגם מצומצם בהרבה מהמדגם עליו מ ובענ אבישראל אל

 ).ית בארצות אחרותאולי כתוצאה משכיחות נמוכה בהרבה של הדקרנ(מבוסס המחקר הנוכחי 

 

יור א(הנוכחי עולה   מתוצאות המחקר. אדומההדקרנית הם על תזונתה של י אין בספרות נתונ:זונהת

כאשר ) ביומסת תכני הקיבהמ 98%(אדומה מבססת את רוב תזונתה על דגים הדקרנית ה כי  )39

שוייש הוא הסיכן המ). מביומסת תכני הקיבה 69%(בתפריט הוא הסיכן המשוייש  יקריעהדג 

הדגים בבית ת מצא מרכיב כשליש מביומאסוני הלבנט פביסס אוכלוסיות ענק בחוש מהגר ים סופי

לכן , זהו משאב שנמצא בשפע ,כלומר. (Goren & Galil, 2001)חופינו  שבהגידול הסלעי הרדוד

רק  נוחה מבעבר שכן הסיכן המשוייש הופיע בחופינו  היאביר להניח כי הזנתה בחופינו היוםס

 .במאה העשרים

 

 :צב גידולק

בחינה סטטיסטית לא התאפשרה מכיוון שהאורכים שמצוינים בנתוני הספרות הם אורכים מחושבים ואילו אצלנו ( 

    )האורכים נמדדו ישירות מהדג

 וניסטרום דשב Sfax ל מהמחקר הנוכחי בישראל אדומההדקרנית הי הגידול של בצקמהשוואת 

(Siau & Boauin, 1994) )קבוצות הגיל בהדגים בישראל ארוכים יותר  כי   סתבר מ.)43יור א

הבדלים ה. דגים שבטוניס ארוכים יותר ה, שנים10קבוצות הגיל שמעל באילו ו, ניםש 7שעד 

ה שצפוי ים למגמהכשנים הפו 10 בקבוצות הגיל שעד לין טוניס לישראבאורכי הדגים שבשנמצאו 

   ה בקצב הגידול ככל שמתקדמים מזרחה בים התיכוןטוענת ליריד ש פ תיאוריית הננסות"ע

(Por, 1989).  תואם את תיאוריית  ורכם של הדגיםא  12,11,10לעומת זאת בקבוצות הגיל

  . ברוריםתהוא קטן ולכן ההבדלים פחו מבוגריםהאך מספרם של הדגים , הננסות
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.                        טוניס חרם מזרול לדראגידול של דקרנית אדומה בין יש צביקואת השו. 43 איור
 .בוצות  הגיל בישראל עוגלו כולן לשנה השלמה הקרובהק

 

 

 גיעמנתוני המחקר הנוכחי עולה כי בישראל הנקבה הבוגרת הקצרה ביותר   מ:מיניתהבגרות החילת ת

מ " ס36אילו הנקבה הגדולה ביותר שאינה בוגרת אורכה   ו,שנים+2וגילה  TL מ"ס 35 אורך שלל

מ "ס 27 מדווחים כי באוכלוסיית טוניס נקבה אחת שאורכה Siau & Boauin ( 1994) +. 1וגילה 

SL ) מ"ס 32מתאים ל TL ( הנקבות שאורכן מעל כל  שנים נמצאה לא בוגרת מינית ואילו3וגילה 

מהשוואה זאת .  שנים ומעלה נמצאו בוגרות4וגילן ) TL מ"ס 38מתאים לאורך (SLמ"ס 32

מתרחשת באורך דומה לזה שבישראל אך בגלל ס באוכלוסיית טוני חילת הבגרותתמסתבר כי 

  . שנים4תר הבגרות מתרחשת שם בגיל וקצב הגידול האיטי י

 

 באוכלוסיית ישראל אנו מוצאים כי תחום חפיפת האורכים בין זכרים לנקבות בדקרנית :ילוף זוויגח

כמו כן  חילוף הזוויג בדקרנית +. 13 ל +3ובין הגילאים  TL מ" ס74 ל 42האדומה הוא בין 

מ " ס35 הקטנה ביותר אורכה ההאדומה מתרחש בשלב מוקדם בחיי הדגים שכן הנקבה הבשל

TL   מ " ס42ואורכו הזכר הקצר ביותר הוא , +2וגילהTL  ין בפרש האורכים  שהכאןמ+. 3וגילו

 שנה  הואוהפרש הגילאים בניהם, מ" ס7ותר לבין הנקבה הצעירה ביותר הוא הזכר הצעיר בי

חדות א ,גרותן המינית נקבותבל שבר לאחר השנה הראשונה  שכ הואשמעות ממצא זהמ.  אחת
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      תוכלוסייאבדקנו בספרות רק שEpinephelinae  מיני מבין. וויג והופכת לזכריםזמחליפות 

E. striatus ונוכחות של זכרים קטנים  , כ של חפיפה  בין הזוויגים"ב כמפגינה תחום רח

(Sadovy & Colin, 1995)  . 

 

, דקרניות האדומותמהלק  בחבשיל השחלותהל תותחילמבאמצע נובמבר  ברכבחופינו : רבייההונות ע

   .)30יור א( מתיימסת היא ומיד לאחר מכן, ין פברואר לסוף מאיבאולם שיא הרבייה מתרחש 

Siau & Boauin (1994) ב מדווחים כי תחילת הרבייה בדקרניות Sfax   וניס היא בסוף טשבדרום

 מתחילה מוקדם  יותר מהשוואת הנתונים שלעיל נראה כי רביית הדקרניות בישראל. האביב

להערכתי הרבייה בדקרניות שבישראל מתחילה מוקדם ). סוף האביב(בטוניס  אשרמ) חורף (בשנה

 .הות יותר בחוף המזרחי של הים התיכוןהגבו' יותר בגלל הטמפ

 

באוכלוסיית דקרניות  GSIהתיעוד הראשון של ערכי  הנוכחי מוצג  קרחמ ב:ימדי האשכים ודגם רבייהמ

 ואילו 13%-12%המרביים לשחלות הם  ,GSIפ מדידותינו עולה כי ערכי "ע. אדומות כלשהי

ל עכ מצביעים "הם גבוה כשל GSIאשכים שערך  .7%-6%א הו המירבי  GSIרך העלאשכים 

תחרות זרע מצביעה לרוב על רבייה המונית                             .(Stockley et al., 1997)תחרות זרע 

(Marino et al., 2001; Sadovy & Colin, 1995)  . התיעוד הבולט ביותר של אשכים שערךGSI 

 E. striatusת של ווכלוסינמצא בא Epinephelinaeהמשפחה - גבוה בקרב תת הואשלהם

(Sadovy & Colin, 1995). ין זה מקיים רבייה המונית מ מתצפיות בצלילה עולה כי ,כמו כן

 מתוך כך עולה כי באוכלוסיית דקרנית אדומה שבחופינו .(Colin, 1992)  פרטים3-25בקבוצת של 

:  קריאE. striatus ולכן דגם הרבייה בדקרנית צפוי להיות  דומה לזה של, מתקיימת תחרות זרע

 .רבייה המונית

 

 .תקבצות רבייה באוכלוסיית דקרניות אדומותהספרות אין שום תיעוד של  ב:תקבצויות רבייהה

 פרטים משך 500ניות האדומות מתקבצות בקבוצות שמונות עד רדק הכי במחקר הנוכחי מצאנו

אתרים .  שנה אחרי שנה יחל מינואר ועד תחילת יונ החודש באותם האתרים בכל ימים עד שבועות

מערות רבות שמחוברות בניהן מחד ואזור שטוח , אלו מאופיינים בטופוגרפיה מורכבת במיוחד

האתרים הלהקה נראתה בתחום אותו אזור מוגדר  שטחו  ברוב. מאידך)  או סלעי\חולי ו(בצמוד 
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כלומר ) קעיתמהקר' מ 7עד (מהזמן הדגים שהו בחצי גובה מפני המים  גדול חלק. ני דונםשכ

דקרים ממינים שאורכם  ,.Coleman et al (1996)י "כפי שנקבע ע. ממדית-התקבצות היא תלת

רנית בחופינו בהחלט מתנהגת לפי הכלל קכך שהד. מ  מקיימים התקבצויות רבייה" ס40עולה על 

 דגם ההתקבצות של הדקרנית דומה מאוד לדגם ,מכל דגמי ההתקבצות שמוכרים . שהוא קבע

שני המינים הללו קבוצות גדולות של ב. Colin (1992)י  "שתואר ע E. striatusבצות של ההתק

שניהם מאופיינת ההתקבצות  ב,ן שטח קטעל פני פרטים מתקבצים 500דקרים שמספרן מגיע ל 

ובשניהם נצפית  ,בכל חודש מחודשי הרבייה,  עד שבועיים, שנמשכים כמה ימים ,בשיאים

שני ב .ולא נצפתה אגרסיביות תוך מינית, )ם מצויים בגוף המיםירטפה(ממדית -התקבצות תלת

 . רבה הזוויגים אורכית ניהם  חפיפבשו ,תחרות זרע קיימתתהמינים הללו מ

 

 דקר סלעים

 

מדווחים כי  בים התיכון אורכם המרבי של דקרי   Heemstra & Randal (1993) :רבייםמימדים מ

לעומת זאת .  שנים50ג ולגיל של " ק30של למעלה מ למשקל  ,  TLמ" ס120הסלעים מגיע ל 

מסתבר . ג" ק11ו , שנים +TL ,19 מ" ס83.5המימדים המרביים של דקר סלעים בחופינו 

קטנים ביותר הכפי שנמצא במחקר זה הם  שהמימדים המרביים של דקר סלעים בחופינו

 . שמוכרים בים בתיכון למין הזה 

ופים שלחץ ח(, עים שנלכדו בעשור האחרון בחופי גוש קטיףקרי סלדחד עם זאת יש לציין כי י

קרי סלעים שנלכדו ד .ג"ק 24 דעשקלו ) ותיהדייג בצלילה בהם היה נמוך במיוחד מסיבות ביטחונ

לפני כמה  מדווחים כי דייגים, כמו כן. ג" ק18-20בשטח הביטחון בגבול לבנון הגיעו למשקל של 

נראה כי הפוטנציאל להגיע . אורכם עולה על מטר אחדחופינו דקרי סלעים שבלכדו נעשורים 

לו הרשומים בספרות קיים בדקרי סלעים בחופינו אך הוא בא לידי ביטוי אלממדים שקרובים ל

 . זערי מיההשלחץ הדייג עליהן  רק באוכלוסיות

 

רכים מחושבים בחינה סטטיסטית לא התאפשרה מכיוון שהאורכים שמצוינים בנתוני הספרות הם או( :ידולהגצבי ק

    )ואילו אצלנו האורכים נמדדו ישירות מהדג

  מהשוואה בין קצבי הגידול של דקרי סלעים מאתרים שונים בשני אגני הים התיכון

(,Bouchereau et al., 1999; Bouain, 1986)של םאורכיה קבוצות הגיל בכל ולה כיע, שראלימ ו 
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דרום טוניס (גדולים מאלו שבאגן המזרחי ) יר וצפון טוניס' אלג,צרפת(הדגים באגן המערבי 

-אורכי הדגים  לעומת זאת באגן המזרחי.  בישראל 5,4,3מלבד קבוצות הגיל  )מצריים וישראל

פ האמור לעיל ניתן " ע.טוניס לכל קבוצות הגילב אשרומים זה לזה וארוכים מד-שראל ומצרייםיב

פ "טוניס לישראל הפוך לזה שצפוי עלאורך הקו שבין  של דקרי הסלעים צב הגידולקקבוע כי ל

           שטוענת לירידה בקצב הגידול ככל שמתקדמים מזרחה בים התיכון  הננסותתיאוריות

(Por, 1989) .גן המזרחי תואם את אמהיר יותר באגן המערבי לעומת הההקצב , עומת זאתל

 . בישראל 5,4,3מלבד אשר בקבוצות הגיל  ,תו הננסתיאורית
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 . השוואת קצבי גידול של דקרי סלעים בים התיכון. 44 איור

 .קבוצות  הגיל בישראל עוגלו כולן    לשנה השלמה הקרובה

 

ינית המגרות הבתחילת  Lampedusa -ב ,.Marino et al (2001) פ"ע :בדקר סלעים חילת בגרות מיניתת

 & Heemstraפ "ע, )התאמהב TL מ"ס 63ו  SL  ) 42מ" ס55  ל36.7 יםן האורכביתרחשת מ

Randal (1993) מ" ס44-53תחילת הבגרות באורך של  בים התיכון מתרחשת  TL 6-8ל  שובגיל 

 . שנים

ואילו  +3הצעירות ביותר גילן וTL  מ" ס38.5 הנקבות הבוגרות הקטנות ביותר אורכן ,חופינוב

תחילת הבגרות בחופינו תואמים למרבית  ורכי אכי נראה+. 8מ וגילה " ס59הגדולה ביותר אורכה 
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.  המתואר בספרות מכל מוקדם לפחות בשנה אחת כאן הוא אך גיל הבגרות, הדיווחים שבספרות

עירות צבחופינו דקרי הסלעים בקבוצות הגיל השגיל הבגרות המוקדם נעוצה בכך ל  הסיבה,לדעתי

מ " ס40(ים ולכן מגיעים לאורך שבו מתחילה הבגרות המינית גדלים מהר יותר מאשר ברוב האתר

 TL (בשלב מוקדם יותר בחייהם. 

 

תאר לאוכלוסיית טוניס חילוף זוויג מ Brusle & Brusle (1975) : בדקר סלעים ימדי חילוף זוויגמ

ם תחו, Lampedusa  -כי ב ם מדווחי,.TL   .(2001) Marino et alמ "ס 110   ל68באורכים שבין 

 Heemstra & Randal פ"ע  ).בהתאמה TLמ " ס111.0ו  SL) 78.5 מ" ס97 לבין 68.5החפיפה הוא 

 ,.Zabala et al. שנים 16 גילוו  TLמ" ס85הזכר הקטן ביותר שנמצא בטוניס אורכו  (1993)

(1997b)  מ"ס 75-90 כי תחומי החפיפה בין זכרים לנקבות עומד עלו מצא TL  באוכלוסייה אחת ,

 .TLמ " ס70-85מ ממדי חילוף הזוויג " ק60לו באחרת שמרוחקת ממנה ואי

 72.5מ  ל " ס61ישראל תחום החפיפה בין זכרים לנקבות של דקר סלעים נמצא בין האורכים ב

חילוף הזוויג לאוכלוסיית דקר סלעים ב  הגוףמימדי, כלומר, +11לבין + 7 ובגילאים TLמ"ס

 .ספרות הן מבחינת הגיל והן מבחינת האורךפינו הם הנמוכים ביותר שנרשמו בובח

 (1992) Gilmore& Jones  (1994)ו Shapiro et al.,במרבית  הדקרים ילוף הזוויגשחוענים   ט 

מימדי ,.Zabala et al (1997b) של ם ולדעת, גדולים מהאוכלוסייההכרים זמותנה ביציאת ה

שככל שהזכרים יהיו , אוכלוסייההמרביים של הזכרים באותה ים דחילוף הזוויג תלויים במימ

 לראות השוואה בין ניתן 45יור בא.  גדולים יותר חילוף הזוויג יתרחש בנקבות ארוכות יותר

 Lampedusa (Marino et al., 2001)המימדים המרביים וטווחי חילוף הזוויג שבין אוכלוסיית 

אוכלוסיה שבה הדגים כי ב, אנו רואים בבירור. לאשבאגן המזרחי לאוכלוסייה שבדקנו בישר

 . חילוף הזוויג מתרחש בדגים ארוכים יותר, )Lampedusa(ארוכים יותר 

ילוף הזוויג בדקר סלעים מתרחש רק בשלב חסיכום המידע ממחקר זה ומספרות ניראה שמ

חילוף ) אולי בגלל לחץ הדייג(, בגלל שהדגים קצרים יחסית, ך בישראל א,מאוחר בחיי הדגים

 .רכים קצרים יחסיתבאו הזוויג מתרחש
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ת אוכלוסיילחילוף הזוויג בין אוכלוסיית דקרי הסלעים בישראל השוואת מימדי . 45 איור
Lampedusa. 

 

עולה כי בדרום מזרח  Bouain & Siau( 1983)מעבודתם של   :בדקרי הסלעים בים התיכון ונות רבייהע

. אפריל-שת ביוני ויולי אך תחילתה של הוויטלוגינזה כבר בחטוניס רביית דקרי הסלעים מתר

ואילו . אוגוסט-יס  ביולינרביית דקר סלעים מתרחשת בטו  Brusle & Brusle (1976)פ"ע

שבדרום מערב האגן המזרחי  Lampedusa-ב  עולה כי  ,.Marino et al (2001) שלם מעבודת
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דקרי הסלעים  וכלוסייתאעל   Marino et al(2001)   נלקח מעבודתם של יור התחתוןהא
 .שבדרום טוניס Lampedusaב
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כששיאה של , יוני לתחילת ספטמבר השחלות מבשילות בתחילת מאי והרבייה מתרחשת בין

כי בספרד הרבייה   מצאו ,.Zabala et al (1997a). הרבייה בין סוף יולי לתחילת אוגוסט

בחופינו התאריך . co25 -המים הגיע ל' כאשר טמפ,   באוגוסט בימי מולד הירח16-21התרחשה בין 

והתאריך המאוחר ביותר  30/3/2001המוקדם ביותר בו נצפו שחלות בשלות בדקר סלעים הוא  

כאשר  29.5oc ל  19oc נעה בטווח שבין  המים’טמפ. 23/7/2000לעונה בו נצפו שחלות בשלות הוא 

קיימים  הבדלים בתאריכי . 24ocלבין  22.4oc מים שבין ’בשיא הרבייה וההתקבצות נמדדה טמפ

לעומת זאת , )וף אוגוסטססוף יוני ל(לספרד ) אפריל עד יולי(הרבייה וההתקבצות בין ישראל 

. בספרד oc22- oc25  ו,בישראל oc22-oc24והוא נעה סביב  ,  המים בשיאי הרבייה דומה’טמפ

לכן נראה , רביית דקר סלעים לא תתרחש במים קרים מדי ,.Zabala et al (1997b)  שלםלטענת

שונים בגלל תלות שיא של הרבייה  כי שיא הרבייה בספרד ובישראל מתרחשים בתאריכים

 .oc22- oc25ים  ממפרטורת הטב

 

עולה כי בדקרי  ,.Marino et al (2001)של ם עבודתמ :בדקר סלעים ימדי האשכים ודגם רבייהמ

בספרד ,.Zabala et al (1997a) של ם עבודת מ.0.6%האשכים הגיע ל   GSIהסלעים שבטוניס ערך 

שני ). ה צולמה בפועלהרביי(יתו של דקר סלעים היא בזוגות יעל רביית דקר סלעים  עולה כי רב

אשכים קטנים . יות נעדרת תחרות זרעתואמים שכן רבייה בזוגות אמורה להממצאים אלו הם 

 דקרי הסלעים של תבאוכלוסיי .(Stockley et al., 1997) במיוחד מרמזים על היעדר תחרות זרע

ותואם בדיוק לתוצאה , 0.6%של האשכים הבשלים הגיע לכל היותר ל  GSIישראל ערך 

עים בישראל לכן סביר להניח כי אוכלוסיית דקרי הסל .Lampedusaשהתקבלה לאוכלוסיית 

גם הרבייה של ד  Marino et al., (2001)לטענת . נעדרת תחרות זרע והרבייה מתרחשת בזוגות

        היא בזוגותההאשכים קטנים והרבייבו גם ש, E. gutattusדקר סלעים דומה לזה של 

(Shapiro et al., 1993a). 

 

 Zabala et al.,  (1997b) לש םדתעבוב :באתרים שונים בים התיכון בייהרה תקבצויותהשוואה בין ה

ואילו ', 96-'95בשנים  עצמה ותועדה בצילום ווידיאו התקבצות רבייה בספרד שחזרה על צפתהנ

תרים בהם היו דקרי  באי חכותכי מער"עדייג   הם מתארים,.Marino et al (2001)של ם בעבודת
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 הפרמטרים השונים  זה לצד זה מוצגים7טבלה ב. בצפיפותמרוכזים בזמן הרבייה  סלעים

אחת מההתקבצויות שמתוארות לעיל למול ההתקבצויות שנצפו במסגרת  כל שמאפיינים את

 . המחקר בישראל

 .שוואה בין התקבצויות רבייה של דקר סלעים בים התיכוןה. 7 טבלה

 תקבצות בישראלה

 )גבעת אולגהו &הנקרה-אשר(

 Lampedusaהתקבצות ב 

(2001) Marino et al 

התקבצות בספרד בשמורה 

(1997b) Zabala et al 
 

  המים’טמפ 25 -20 ? 22-24

 בעי רבייהצ יש ? שי

 פיפות יחסיתצ 8פי  ? )הערכה (10ד פי ע

 כ פרטים"הס 70-60 <46 )הערכה (60

 אריכי השיאת יולי אוגוסט אוגוסט, יולי אי  תחילת יונימ

 גרסיביות תוך מיניתא )ילומיםתצפיות וצ(יש ? )צילומים(ש י

 'מ 9-14
 )ממצאי מחקר ('מ 60-70

 )ווח עקיףד  ('מ 20-30
 ומקע 'מ 20-30

מערות  סלעים גדולים נופי וכחותנ

 זור מישוריאומבוכים לצד 

 דוליםגסלעים  נופי נוכחות

 זור מישורי אלצד

סלעים גדולים  נופי נוכחות

 זור מישוריאצד ל
 ופוגרפיהט

 חסי זוויגיםי 1:7 1:3.5 1:4

 )תמיד(קרנית אדומה ד

 )הנקרה-אשבררק  (קר אלכסנדרוניד
 לא דווח ?

ם נוספים יינמ

 מתקבצים

 תצפיות אישיות 1987

והרבה עשורים קודם לכן מדווחי 

 .דייגים

 משך הרבה עשורים רבים

 )דווחי דייגים(

 ,1991מתועד 

והרבה עשורים קודם לכן 

 .מדווחי דייגים

מתי מוכרת מ

 צותההתקב

 

 ההבדל ,כתירלהע. מנתוני הטבלה עולה כי תאריכי ההתקבצות והשיא שונים בשלושת האתרים

אחד מהאזורים בתאריכים  בכל מההבדל בתאריכי הרבייה שמתרחשת ובענבתאריכי ההתקבצות 

  .oc22- oc25 שונים מכיוון שהיא תלויה בטמפרטורת מים של    

 עומקים בתרחשות מזה המחקר בנבדקו בישראל  שבייההר קבצויותת ה עולה כי 7נתוני טבלה מ

'  מ40 ד על שעומקים בוכחות של דקרי הסלעים ני כםא (דקר סלעים למתוארים שיותר ברדודיםה

 וא הכך להסבר שתכןי). לא ברור אם אלו התקבצויות רבייה, ישראל בם גייגיםי ד" עדווחיםמ

 ת אקיים לסלעים הדקרי למתיר שהמ', מ 40 מ עמוקים שלעייםסשל  ,ישראלב אתריםה מיעוטב

ב '  מ20-70 עומת לישראלב'  מ10-40: תחסי ידודים רומקים על שמשרעת בהתקבצויותה

Lampedusa .דברילעומת זאת ל (1997b) Zabala et al., כולה יא לתיכון הים הערב מפון צחופיב 
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 א לם שטורה הנמוכותטמפר שהגלל ב' מ 30 מ מוקים עמים בסלעים הקרי דל שהתרחש רבייהל

  ,.Zabala et al (1997b)את הרבייה טוענים ' מלבד הגבלת הטמפ. שחלות הבשלת הת אאפשריםמ

-כי בספרד התקבצויות הרבייה מתרחשות רק בשמורות טבע שכן בשאר האתרים הדייג התת

 . מימי מפריעה להתקבצות

זמינות בתי הגידול : שה גורמיםי שלו"פיכך ניתן להעריך שהתקבצויות דקרי הסלעים מוגבלות על

לכן ההתקבצויות (והיעדר של לחץ דייג גבוה   ,לפחות co22- co25טמפרטורת מים של , הסלעיים

 ).ם שאינם נגישים ל דייג בצלילהינדחקות לשמורות טבע או לאתרים עמוק

 

 דקר אלכסנדרוני

  TLמ " ס80 המרבי מגיע ל ים התיכון מדווחים על דקרים אלכסנדרוניים שאורכםב :ימדים מרבייםמ

ו של תבעבוד. (Heemstra & Randal,1993; Waschkevitz,& Wirt 1990)אך גילם לא ניבדק 

Bouain, (1986)  מ " ס60 שנים ואורכו 11הדג המבוגר ביותר גילו נקבע עלTL .דקר אלכסנדרוני 

אם כי ,  שנים14 היה מרביהוהגיל  TLמ " ס56  היהך ביותר שבדקנו במסגרת המחקר אורכווהאר

בעומקים שהדייגים ) TLמ " ס75-כ( ג " ק5-6מדווחי דייגים עולה שהדגים יכולים להגיע למשקל 

 . לא מגיעים אליהם

 

 :בדקר האלכסנדרוני ידולהגצב ק

בחינה סטטיסטית לא התאפשרה מכיוון שהאורכים שמצוינים בנתוני הספרות הם אורכים מחושבים ואילו אצלנו (

    )דדו ישירות מהדגהאורכים נמ

מאלכסנדריה   לנתוניםבישראל )46 יורא(אלכסנדרוני מהשוואה בין קצבי הגידול של דקר 

  כי עולה (Bouain, 1986) שבדרום טוניס Gobesמפרץ  ומ(Wadie et al.,1981) שבמצריים

ן לנו מעל גיל זה אי (7-2קבוצות הגיל שבין  כל אורכם של הדגים ממצריים וישראל תואם לאורך

 9קבוצות הגיל שעד  כל ואילו בדרום טוניס אורכם של הדגים קטן לאורך, )נתונים ממצריים

ל שפ האמור לעיל ניתן להסיק כי קצב הגידול "ע. 10,11אך עולה על זה שבישראל בגילאים . שנים

  הננסותתיאוריתפ "הדקרים האלכסנדרוניים לאורך הקו שבין טוניס לישראל הפוך לזה שצפוי ע

,  הננסות תקפהתיאורית 10יתכן כי לקבוצות הגיל שמעל  .9הלבנטינית  לפחות עד לקבוצות הגיל 

  . ברוריםתהוא קטן ולכן ההבדלים פחו מבוגריםהאך מספרם של הדגים 
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. רום מזרח טוניס ודרייםמצ הגידול של דקר אלכסנדרוני בין ישראל צביקהשוואת . 46 איור
 .קבוצות  הגיל בישראל עוגלו כולן בשנה אחת כלפי מעלה

 

 ל 30ורך הבגרות הוא בין אFishbase (8/2002) פ  נתוני "ע :בדקר האלכסנדרוני חילת בגרות מיניתת

אורכה של הנקבה הבוגרת  Bouain (1980) פ "לעומת זאת ע,  שנים4בגיל של ו TLמ " ס35

ואילו אורכה של הלא בוגרת הגדולה ביותר הוא              , )TLמ "ס SL )32 מ"ס 27  ואהקטנה ביותר ה

+ 2ובגיל   TL מ"ס 25.5פ נתוני המחקר שלנו תחילת הבגרות הוא "ע).    TLמ "ס SL) 38מ " ס32

 +. 2וגילה  TLמ " ס32ואילו אורכה של הלא בוגרת הגדולה ביותר הוא 

 תחילת הבגרות המינית בקרב הדקרים האלכסנדרוניים בישראל , לעומת נתוני הספרות,אם כך

 .מתרחשת באורכים הקצרים ביותר ובגילאים הצעירים ביותר

 

הוא תיעוד הראשון של מימדי חילוף הזוויג  המחקר הנוכחי :בדקר האלכסנדרוני ממדי חילוף זוויג

הזוויג צריך להתרחש וען כי חילוף ט Bouain (1980) .באוכלוסיית דקר אלכסנדרוני כלשהי

מכיוון שזה אורכה של הנקבה הארוכה ביותר מתוך ) TLמ "ס SL  )66 מ" ס55בדגים ארוכים מ 

בחופינו הזכר הקטן ביותר אורכו  ,Bouain (1980)לעומת הנחותיו של . דגימה שלא היו בה זכרים

אך מכיוון  TLמ " ס55.5 ל 51ין האורכים בוא התחום החפיפה בין הזכרים לנקבות  .TL מ" ס51

נראה שיש צורך ללכוד יותר פרטים  TLמ " ס56שהדג הארוך ביותר שבדקנו הוא נקבה שאורכה 

חומי החפיפה שבין זכרים תמנת לאפיין באופן מדויק יותר את -על TLמ " ס50באורכים שמעל 

 .  ובאוכלוסייה שבחופינו בפרט,לנקבות בדקר האלכסנדרוני בכלל
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ורכו של אמתרחש רק בשלב מאוחר בחיי הדגים שכן  בחופינו כסנדרוניילוף הזוויג בדקר האלח

כלומר הפרש האורכים בין הזכר הצעיר ביותר לבין +. 8לו יוג TLמ " ס51הזכר הקצר ביותר הוא 

 . שנים6והפרש הגילאים בניהם הוא , מ" ס26הנקבה הצעירה ביותר הוא 

והיעדרם ממחקרו של , צא בעבודה שלנום כך חלקם הקטן  ומימדיהם הגדולים של הזכרים שנמא

נקבות קצרות הכמו בדקר סלעים  אלכסנדרוניהצביעים על כך שבדקר  מBouain (1980)של 

 . וקטנות בהרבה מהזכרים

ילוף הזוויג בדקר האלכסנדרוני מתרחש רק בגיל חסיכום המידע ממחקר זה ומספרות ניראה שמ

בגלל שהדגים קצרים , מקום  להניח  כי בישראליש   Bouain (1980) עם ה ומתוך ההשווא.גבוה

 ).בדומה לדגם שמצאנו לגבי דקר סלעים(, באורכים קצרים יחסית  חילוף הזוויג מתרחש,יחסית

 

הרבייה בדקר האלכסנדרוני שבדרום מזרח   )Bouin )1980פ "ע  :בדקר האלכסנדרוני ונות רבייהע

הרבייה במצרים היא בין מאי  Vadiva(1984) פ"לעומת זאת ע, טוניס באוגוסט וספטמבר 

ך המוקדם ביותר בו נצפו שחלות יבאוכלוסיית  דקר אלכסנדרוני שבחופינו התאר  .לאוגוסט

 .5/10/99 והתאריך המאוחר ביותר לעונה בו נצפו שחלות בשלות הוא 13/5/2001בשלות הוא  

רשומה בספרות למין מכאן אנו למדים כי עונת הרבייה של המין בישראל היא הארוכה ביותר ש

הרבייה מתרחשת בתאריך ו,  שמעריבים בים התיכון אורכה של עונת הרבייה מתקצרככלו, הזה

לדעתי ההסבר לתופעה נעוץ בירידת הטמפרטורה של מי הים התיכון ככל . מאוחר יותר

כך שטמפרטורות נוחות לרבייה נמשכות זמן בחופינו רב יותר ולכן תקופת , שמתקדמים מערבה

 .    ייה ממושכת יחסית למערבהרב

 

 GSIבמחקר הנוכחי מוצג התיעוד הראשון של ערכי  :בדקר האלכסנדרוני מימדי האשכים ודגם הרבייה

המרבי של הנקבות הוא  GSIממדידותינו עולה כי ערכי . באוכלוסיית דקרים אלכסנדרונים כלשהי

כ "אשכים קטנים כ. 0.36%נמדד הוא שהגבוה ביותר   GSIואילו לאשכים הבשלים ערך . 8%

 . (Stockley et al., 1997)מרמזים על היעדר תחרות זרע 

 

המחקר הנוכחי הוא הראשון המדווח על התקבצות רבייה  :בדקר האלכסנדרוני תקבצויות רבייהה

מנם אין עדויות להתקבצויות רבייה של אבספרות . באוכלוסיית דקרים אלכסנדרוניים כלשהי

.  שנים בפורטוגל8משך ) שזוהה בוודאות(תועדת נדידה של פרט בודד דקר אלכסנדרוני אך מ
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 התאריכים בהם הוא ,(Waschkevitz & Wirtz,1990)הפרט עוזב באפריל וחוזר בסוף ספטמבר 

  בחופי טוניס             ,ונעדר מפורטוגל חופפים לתאריכים בהם נצפו שחלות בשלות בחופינ

(Bouin, 1980)  צריים מחופי בו(Vadiva 1984) .של  יעדרותו העונתית הכי  יםכמערי חוקרים

  .מצאונ אך אתרים כאלה הם לא -הפרט מצביעה על נדידה לאתר רבייה כלשהו

 

  תוך האגן המזרחישבוכלוסיות הא  השוואת קצבי הגידול בין 

 הדגים שבישראל ומצריים, בשלושת מיני הדקרים, ן המזרחיגאבעולה כי   מסיכום ההשואות 

כל קבוצות הגיל הצעירות ארוכים ב )למעט הדקרנית האדומה שלגביה אין נתונים ממצריים(

עומת זאת בקבוצות הגיל המאוחרות מסתמנת ירידה של  ל.לעומת הדגים מדרום מזרח טוניס

: מור לעיל נשאלות השאלות הבאותאפ ה" ע.אורכם של הדגים מישראל לעומת דרום מזרח טוניס

מדוע .2, בקבוצות הגיל הצעירות בישראל גבוה יחסית לדרום מזרח טוניסדוע קצב הגידול מ.1

’ טמפהתופעה הראשונה נובעת משילוב של  לדעתי? דועך קצב הגידול בקבוצות הגיל המבוגרות

 של מינים לספסיים בחופי םמנפוצותאה צתו כקרים לדגבוהה מינות מזון וז,ישראל בגבוהות מים

גבוהות וזמינות מזון גבוהה מזרזים את קצב הגידול ' כידוע שילוב של טמפ, הלבנט

   .(Brown, 1957)בדגים

, אני מעריך כי היא נובעת מלחץ הדייג, ואילו לגבי ירידת קצב הגידול בקבוצות הגיל המאוחרות

מהם ניזונים  בעלי החיים הממדים של מיני לחץ הדייג שבחופינו גורם לירידת.א: בדרך הבאה

. ב. טניםקוה בינונייםהניזונים באותה היעילות שבה ניזונים  גדולים לאפרטים הההדקרים כך ש

הירידה בצפיפות הדקרים וטורפים נוספים בעקבות לחץ הדייג מקטינה את התחרות על המזון 

הדייג שהוא סלקטיבי .  ג. במיוחדהוכך ההזנה של הקטנים הופכת ליעיל, בקבוצות הגודל הקטנות

 שגדלים מהר פרטיםשכן ה, תית של קצבי הגידול באורכים הגבוהיםלגדולים גורם להטייה מלאכו

  .לכדו מהר יותר מאלו שגדלים לאטייהיו ארוכים יותר ו

 

 השוואת תזונה בין שלושת המינים

לעומת זאת שני ,  על סיכנים69%תזונתה של הדקרנית מבוססת ב  פ ממצאי המחקר הנוכחי"ע

אחד  כל  בתזונתו של20%מרכיבים רק   הסיכניםור המינים האחרים תזונתם מגוונת  הרבה יות

הם   (Goren & Galil, 2001) המרכיבים כשליש מביומאסת של הדגים בליטורל , הסיכנים. מהם

שידוע כי הוא נמצא  מצאו בקיבות הדקריםשנ המזון היחיד  מבין הטקסונים השונים במשא
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המזון לאוכלוסיית הדקרניות גבוהה כי זמינות  תכןילפיכך . בית הגידול הסלעי הרדודבבשפע 

 .  מצב זה עשוי להסביר את נפוצותה  בחופינו , לעומת זמינותו לדקר סלעים ולדקר האלכסנדרוני

 

 ונות והתקבצויות הרבייה בשלושת המיניםעהשוואת 

סתמנת חפיפה ואפילו שיא מאת זמרות לך  א-לושת מיני הדקרים נבדלים בעונות הרבייה שלהםש

אותם תאריכים גם ב) 32,31,30יורים א( יוניילת חייה של שלושתם במהלך מאי ותמשותף לרב

 ).2,1טבלאות (התקבצויות הרבייה של שלושתם בשיא 

: תקבצויותהלצורך רבייה יש הבדלים באופי ה תקבצויותההמינים מקיימים  מרות ששלושת ל 

 כל שפזורים לאורךדקרנית תקופת ההתקבצות נמשכת לאורך חמישה חודשים עם ימי שיא ב

ואילו בשני המינים האחרים ההתקבצות נמשכת כחודש והיא כנראה  רציפה עם , תקופה אותה

דקר ב  מאשר- 60פרטים לעומת  500 - ות עד פי עשרהדקרנית נצפו צפיפויות גבו ב.שיא אחד

מצא משותף נ-הנקרה-אשרמורת ש-אחד ק אתר התקבצות ר.סלעים ובדקר האלכסנדרוני

או דקרניות , הסלעיםי דקרנית אדומה ודקר  התקבצותפושאר האתרים נצ ב,מיניםלשלושת ה

אי אפשר לומר בוודאות ה הנקר-אשרבגלל מיעוט התצפיות באתרים מלבד  אידךמ, אדומות בלבד

 ותר יכוללים שתקבצות התרי אל ע מדווחיםחוקרים. כי לא מתקבצים שם מיני הדקרים האחרים

  . (Bullock & Murphy,1994; Colin, 1992; Sadovy et al., 1994b)של דקרים חד אמיןמ

 

תחרות הזרע למול הבדלים אנטומיים והתנהגותיים בין 

 מיני דקרים

(1994b) Sadovy et al., מצביעים על קשר בין תחרות זרע לבין הבדלים אנטומיים והתנהגותיים 

 ורכיםאות זרע לא יהיו הבדלי בדקרים בהם יש תחר: מציעים את הדגם הבאהם  .בין מיני דקרים

 .ולים מהנקבותדמשמעותיים בין הזכרים לנקבות ואילו בהיעדר תחרות זרע יהיו הזכרים ג

בהמשך הם מרחיבים את  .לדבריהם לזכרים גדולי ממדים יש יתרון רבייתי בדגם רבייה פוליגינית

  Epinephelus gutattus  השוואה בין מיני הדקריםךעל סמ  הדגם גם למאפיינים התנהגותיים

והתצפיות התת מימיות מראים כי , בהם הממדים הקטנים של האשכים (Epinephelus morioו

, בו הממדים הגדולים של האשכים (E. striatusלבין )  פוליגיני הוארבייה הודגם, אין תחרות זרע

ציעים מ הדגם פ"ע, )ודגם רבייה פוליאנדרי, ות זרערוהתצפיות התת מימיות מראים כי קיימת תח
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(1994b) Sadovy et al., כי ההבדלים במאפייני האגרגציות בקרב הדקרים האגרגטיביים 

אשכים גדולים מצביעים על , דקריםב חוקרים מצאו כי. קשורים לקיום או היעדר תחרות זרע

 (;Stockley et al., 1997תחרות זרע ואילו אשכים קטנים מצביעים על היעדר תחרות זרע 

(Marino et al., 2001. 

דקרים שנבדקו במחקר הנוכחי מצאנו הבדלים בין המינים במאפיינים הסקסואליים שתואמים ב

לפיכך החלטתי לנסות ולבחון את הדגם שלהם בשתי  ,,.Sadovy et al (1994b)  ולדגם שהציג

עד כמה מובהק הקשר שבין עוצמת תחרות הזרע לטווח החפיפה בין אורכי : כמותית. 1, רמות

 הזרע לבין מאפיינים התנהגותיים בדקרים תאת  הקשר שבין תחרו: איכותית. 2. הזוויגים

 . בחופינו

מנת לבדוק אם אכן יש קשר מובהק בין עוצמת תחרות הזרע לטווח החפיפה בין אורכי -ל ע

דקר סלעים ודקר אלכסנדרוני ובנתוני , הזוויגים השתמשנו בנתוני המחקר לגבי הדקרנית אדומה

           ולגביE. striatus (Colin, et al., 1987; Bus, 1994; Tuker et al., 1993) ת לגבי  הספרו

  E. gutattus (Sadovy et al.,1994b) .חן עד כמה נב הנתונים שבעזרתם מוצגים 9,8בלאות טב

 .מובהק הקשר שבין עוצמת תחרות הזרע לטווח החפיפה בין אורכי הזוויגים

ינים שברבייתם מתקיימת מ ,.Marino et al (2001) ו ,.Stockley et al (1997) י"פי שנטען עכ

לכן החלטתי . תחרות זרע מאופיינים באשכים גדולים יותר ממינים שרבייתם נעדרת תחרות זרע

המרביים  GSIממוצע שלושת ערכי ה  פ"ע להשוות את עוצמת תחרות הזרע בין מיני דקרים

עבור   ♂ GSI ♂.    GSI:    הביטויי"ע 8טבלה ב אלו  מוצגים ערכים. לזכרים לכל אחד מהמינים

E. gutattus של חושב מתוך עבודתם (1994b) Sadovy et al., . GSI ♂  גבי לE. striatus   חושב

 .,.Tuker et al (1993)מתוך עבודתו של 

.                                    קריםבחמישה מיני ד" עוצמת תחרות הזרע"המדד היחסי ל. 8 טבלה
GSI♂ max מיצג את ממוצע שלושת ערכי ה  GSI המרביים לאשכים לכל אחד מהמינים. 

דקר סלעים
קר ד

אלכסנדרוני E. gutattus קרנית אדומהד E. streatus  

0.55% 0.36% 1.13% 6.09% 15.60% GSI♂ max 
 
 

ורך הממוצעים לזוויגים  אמשנו מצוינים רק ערכי הכיוון שבחלק מהעבודות שבנתוניהן השתמ

ל לקביעת ערך יחסי שישווה את מידת החפיפה של אורכי הזוויגים "להסתפק בערכים הנ נאלצנו
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ייצגים את האורך הממוצע של הזכרים והנקבות מ ♂Lavו   ♀Lav.   בין מיני הדקרים השונים

ק וי  חיל" בחרנו לבטא ע(♀-♂ KL)ים את טווח החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויג.  בהתאמה

  .♂KL ♂-♀ = (Lav♂-Lav♀) / Lav  פ הביטוי"ע  , -♂Lavב  ♀Lavבין   ל♂Lavההפרש שבין 

KL ♂-♀ בור עE. gutattus ל שםחושב מתוך עבודת  (1994b) Sadovy et al.,אוכלוסיית         ל 

La-Parguera, Porto-Rico  .KL ♂-♀ בור עE. striatus   המאמר של  מתוך בחושSadovy&Colin 

     ושל Bush & Ebanks-Petrie , (1994)עבודתם של את עבודותיהם של ו בו סקר (1995) 

(1987) Colin et al.,. 

 

        .                         המדד היחסי לטווח החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויגים בחמישה מיני דקרים. 9 טבלה
Lav♀   וLav♂ ייצגים את האורך הממוצע של הזכרים והנקבות בהתאמהמ  . KL ♂-♀ מייצג את תחום

 ♂KL ♂-♀ = (Lav♂-Lav♀) / Lav: החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויגים

דקר סלעים קר אלכסנדרוניד E. gutattus קרנית אדומהד E. streatus  

69.9 52.4 343.1 55.6 525 ♂av 

47 38.3 261.4 50.2 511 ♀ av 

0.274 0.252 0.160 0.065 0.018 KL ♂-♀ 
 

בין טווח ל  8בלה טמתוך   (♂ GSI)"עוצמת תחרות הזרע"מראה את הקשר שבין  47איור  

מצביע על  ♂ GSIערך גבוה של .  9בלה ט מתוך (♀-♂ KL)החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויגים 

ם גדולים יותר יחסית י על כך שהזכרמצביע (♀-♂ KL)וערך גבוהה של, תחרות זרע חזקה יותר

בין עוצמת תחרות , צביע על קשר חזק מR2=0.9512 (p<0.02)שהתקבל  רך המתאםע. לנקבות

.   לבין טווח החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויגים באותם מינים, הזרע בחמשת מיני הדקרים

 הנקבות ל יהיו קרובים יותר לאלו שגדלי הזכרים ככל שתחרות הזרע חזקה יותר משתמע מכך כי

ל תומכת בדגם "התוצאה הנ. לעומת זאת כשתחרות הזרע מעטה אורכי הזכרים יהיו גדולים יותר

 .,.Sadovy et al (1994b)ו שהציע
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 החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויגים לטווח" עוצמת תחרות הזרע"הקשר שבין . 47 איור
 .בחמישה מיני דקרים

 
 לקשר שבין עוצמת תחרות הזרע לבין טווח החפיפה היחסי שבין אורכי הזוויגים הדעתי הסיבל

לביצים תהיה תלויה בגודלו של הגישה  נעוצה בכך שכאשר אין תחרות זרע והרבייה היא פוליגינית

ילות עהזכר גדול יותר הוא יוכל לגרש זכרים מתחרים  ביככל ש, (Sadovy et al., 1994b)כר הז

 שכן הסיכוי של נקבה קטנה להיות -ולכן יהיה לחץ על הדגים הקטנים להישאר נקבות, רבה יותר

לעומת זאת כאשר יש תחרות זרע והרבייה . מופרה גדול בהרבה מסיכוייו של זכר קטן להפרות

 (;Gilmore & Jones,1992; Marino et al., 2001; Sadovy et al.,1994b   היא המונית

(Shapiro et al., 1993a; Zabala,et al., 1997b , הגישה לביצים תלויה בכמות הזרע ולא בגודל

לכן סיכוייו של זכר קטן להפרות יהיו קרובים לסיכוייה של נקבה קטנה להיות מופרה ,של הדג 

 .לאורכי הנקבות ומים מאודדאורכי הזכרים יהיו ו

משתנים ככל שמשתנה ש אנטומייםלצד ההבדלים ה ,.Sadovy et al (1994b)  הדגם שהציעו פ"ע

גם הבדלים התנהגותיים באופי הרבייה  יימים קקריםדבין מיני ה הזרעעוצמת תחרות 

גם את    )47איור ב (שבחננו המאפיינים האנטומייםצגנו לצד ה 10טבלה ב: והתקבצויות הרבייה

יתן לראות כי ההבדלים במאפייני הרבייה נ .ם בשישה מיני דקריםהמאפיינים ההתנהגותיי

דקרים  בהם . 1: והאגרגציות בקרב הדקרים שיוצרים קיבוצי רבייה מתחלקים לשתי קבוצות

דקרים בהם אין תחרות .2. דקרנית אדומה  ו E. striatus: ת זרע ובהם שני הדקריםוקיימת תחר

 .ודקר אלכסנדרוני, יםדקר סלע, E. gutattus, E. morio: זרע
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שישה מיני  בככל שמשתנה עוצמת  תחרות הזרע, המאפיינים המשתנים יכוםס. 10 טבלה
  .דקרים

 .המספרים מציינים את המקורות שמהם נלקחו הנתונים המוצגים שבטבלה

 (Gilmore & Jones, 1992).4  (Shapiro et al., 1993a).3  (Zabala et al., 1997b).2  (Colin, 1992).1     

 (Marino et al.,2001).5   (Sadovy et al., 1994b).6 7 .(Moe, 1969).  8 .)מחקר נוכחי.( 
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 דקר סלעים

 דקר אלכסנדרוני

E.gutattus 
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 אין תחרות זרע

 
 דקרנית אדומהאין נתונים לגבי   * 

 דקר אלכסנדרוניאין נתונים לגבי   ** 

  E.morioאין נתונים לגבי   *** 

 

 ) גודל אשכים(יני תחרות הזרע ישר שמצאנו בין מאפ האם אפשר להשליך מהק-שאלת השאלהנ  

חשוב לציין כי הדגם שלנו נבחן רק . מיני הדקרים כל על הרבייה וההתקבצות הרבייתית גמידבין ל

מינים שרבייתם ל. דקרים שמתרבים בבית הגידול הסלעי ובעומקים  רדודים יחסית  מיני6 על

 .47איור ב שההגבוה קורלציהה לאור ם  סביר שנמצא את אותו דגםיובית גידולם דומ

 אנו מוצאים עדות לתחרות   E. aeneus על Bouain (1980)בעבודתו של : לגבי מינים נוספים

            כך גם בעבודתם של .  לצד זכרים שהם יחסית גדולים מהנקבות(GSI<4%)זרע מוגבלת

(1994a) Sadovy et al.,  על Mycteroperca tigris עדות לתחרות זרע מוגבלת אנו מוצאים 

אם כך יתכן כי באותה .  לצד זכרים דומיננטיים שגדולים מהנקבותGSI<3%)פ תצפיות  "ע(

דגם זה . תחרות זרע מוגבלת יחד עם דומיננטיות זכרית: אוכלוסיית דקרים יתקיימו זה לצד זה 

יה באיור בגלל  לא ברורה התאמתם של שני המינים למגמת הרגרס אך47איור בהגרף שפ "צפוי ע

 .מוגבלות נתוניהם
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 שפעתו  של הדייג על הדקרים שבחופינוהבחינת 

דיווחים מאתרים רבים בעולם מראים כי באוכלוסיות של דקרים הנתונות לדייג לא מבוקר 

ירידת גיל תחילת ,ירידה באורך דג ממוצע, פחיתה:  כגון-השנים מתחוללים שינויים שלילים  משך

וצמצום או הפסקת  ,ירידת מימדי חילוף הזוויג ,ר הזכרים באוכלוסיהירידת שיעו, הבגרות

 (,Bullock & Murphy,1994; Gracia & Zabala,1990; Harris & Collins .התקבצויות הרבייה

(2000; Heemstra & Randall, 1993; Hermelin & Robert, 1992; Sadovy et al., 1994a 

באתרים בהם הוגבל הדייג חלו שינויים חיוביים   Beets & Friedlander (1999)פ" ע,עומת זאתל

דרך המקובלת לאמוד את ה. באוכלוסיות הדקרים תוך שנים בודדות מתאריך הגבלת הדייג

יים מנתוני העבר עם נתוני ושנים היא השוואת הפרמטרים הרצ Xהשינויים באוכלוסייה משך 

מנת לקבל -כן עלל ,וסיות הדגים הללו בחופנו לא נבדקו המאפיינים של אף אחת מאוכל.ההווה

  בחרנו להשוות מאפיינים רבים ככל ,מושג  על השינויים שהתחוללו באוכלוסיות הדקרים בחופינו

 שניתן יהיה לבודד את ךכ,  האפשר של האוכלוסיות השונות בים התיכון לאוכלוסיה בישראל

נוסף לנתוני ב. שפעת הדייגולאתר את ההבדלים שניתן לייחס  לה, ההבדלים בין האוכלוסיות

הספרות אנו בוחנים דווחי דייגים ותצפיות אישיות שמתייחסים לשינויים שחלו באוכלוסיות 

 .המינים הללו בעשורים האחרונים בחופינו

 

 

 :השינויים שנגרמו להערכתנו בהשפעת הדייג

 

 פחיתת הדקרים בהשפעת הדייג 

(2000) Spanier et al.,שנים בריף 10 בנפוצות דקרי סלעים במהלך 45%על פחיתה של  םי מדווח 

של פחיתה ,  תמונה דומה.להשפעת הדייג ומייחסים את הפחיתה, שנמצא לחופי חיפה

אולם ממצאי המחקר . באוכלוסיות הדקרים עולה גם  מדווחי הדייגים והתצפיות האישיות

 שבהם הדייג ובאתרים נוספים, מצביעים על כך ששלושת מיני הדקרים בשמורת ראש הנקרה

,  La-Mesa & Vacchi (1999)זאת גם התמונה שעולה ממחקרם של . נפגעו פחות, מוגבל

 . שגשגה םאוכלוסיית ,)שבסיציליה Usticaשמורת ב(שבמקום שהדקרים היו מוגנים מדייג 
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 הבדלים במידת הפחיתה בין שלושת המינים

לנו שנלקחו במהלך מחקר זה בין התצפיות האישיות והשוואת הדגימות ש, כאמור דווחי הדייגים

יחד עם זאת הם מדווחים על , השמורה לאתרי הדייג מצביעים על פחיתה בשלושת המינים

מתוך הנתונים הללו  עולה כי אוכלוסיית דקר אלכסנדרוני . הבדלים במידת הפחיתה שבין המינים

תה ברוב אתרי אוכלוסיית דקר סלעים פח',  מ30>נמצאת על סף הכחדה מקומית בעומקים של 

 נראה כי הפגיעה באוכלוסיית דקרנית אדומה נמוכה יותר והיא ניכרת בעיקר ,לעומתם, הדייג

דקרים ידועים ברגישותם לדייג אך . מימי אינטנסיבי במיוחד-באתרים שבהם הדייג ברובה תת

 Huntsman)ממחקרים שונים עולה כי יש מינים שנפגעים מהדייג באופן קשה  יותר מאחרים     

& Schaaf, 1994; Morris et al., 2000) . לפיכך סביר כי הבדלי הפחיתה בין שלושת מיני

 . הדקרים שבחופינו נובעים מרגישויות שונות של אוכלוסיותיהם לדייג

 פגיעת הדייג בהתקבצויות הרבייה 

יחסית  מעטות  הןכי התקבצויות הרבייה שבאתרי הדייג,  מנתוני התצפיות ודווחי הדייגים עולה

וכי התקבצויות , הנקרה-ופוסקות מהר לעומת התקבצויות הרבייה שבשמורת הטבע שבראש

   ,.Shapiro et al (1993a)לפי. רבייה של דקר אלכסנדרוני מתרחשות כיום רק בשמורת הטבע

מתוך . אגרגציות רבייהביעיל מאוד  רובה תת מימיבייג דקרים  ד,.Sadovy et al (1994b)ו

ומשך הרבייה בהתקבצות , ביר שבהשפעת הדייג התקבצויות הרבייה מתמעטותהאמור לעיל ס

כמו כן נראה כי בעשור האחרון נפסקו התקבצויות הרבייה של דקר אלכסנדרוני באזורי . מתקצר

 .הנקרה-מלבד שמורת הטבע שבראש',  מ35 -הדייג הרדודים מ

  רביים של הדקריםמאורכים וגילאים ברידה י

 הוא גורם לירידת הגיל והגודל הממוצע של דקר סלעים ודקר אלכסנדרוני נראה שלחץ הדייג

אינו נמוך  בישראל אנו מגיעים למסקנה זאת מתוך כך שקצב הגידול שלהם, שבחופינו הסלעים

באתרים שבהם הדייג  איות לדקרים ארוכים מאודרש בחופינו יו, תוני הספרותנבית ריחסית למ

ע לחץ הדייג בחופינו משפיע באופן קיצוני על אוכלוסיית ם כך מדואההסבר לשאלה . מוגבל

-הדקרים בהשוואה לדקרי אירופה נעוץ כנראה בעובדה שברוב ארצות אירופה הדייג ברובה תת

 שנים ולכן לחץ הדייג שעל הדקרים שם נמוך 15מימי בעזרת ציוד נשימה מלאכותי אסור מזה 

חודיותו הטופוגרפית של חופינו והשלכותיו על בנוסף לכך יש לקחת בחשבון את י. יותר משאצלנו

רוב בתי  ולכן )' מ0-40( רדוד  הואתי הגידול הסלעייםבבחופינו עומקם של מרבית . אופי הדייג
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לעומת זאת בחופים רבים ברחבי הים התיכון בית . נגישים לדייג בצלילה הגידול של הדקרים

צלילה אינו אפשרי או שיעילותו קטנה שם הדייג ב',  מ40>הגידול הסלעי מצוי גם בעומקים 

 .מאוד

בניגוד לדקר סלעים ודקר אלכסנדרוני נראה כי האורך המרבי של דקרנית אדומה שמצאנו בארץ 

. יתכן שממצא זה מעיד על רגישותו הפחותה של מין זה לדייג. תואמים לאלו שמצוינים בספרות

 . ן המידע עליו הוא חלקיויתכן שהסיבה היא שהדג נפוץ פחות בשאר הים התיכון ולכ

בדקר סלעים ובדקר  רידה בממדי חילוף הזוויג ובפוטנציאל הרבייה י

  אלכסנדרוני בעקבות דייג

בחופינו אורכי וגילאי חלוף הזוויג בדקר סלעים ואורכי חילוף הזוויג בדקר אלכסנדרוני הם 

טוענים כי  ,.Shapiro et al (1994) ו Gilmore& Jones (1992) .  רשום בספרותהמנמוכים 

 Bullock (1994)                   .בדקרים חילוף הזוויג מותנה ביציאת הזכרים גדולים מהאוכלוסייה

& Murphy  ל  שבעקבות לחץ דייג גבוה מצאו כיMycteroperca interstitialisילאי חילוף גרדו  י

כיוון שנוכחנו שלחץ הדייג . 1992בשנת  שנים 5-6ל  ,שנים 10-14ל  1972ת עו בשנישהג, הזוויג

לחץ הדייג הוא שגורם לירידת  ממדי חילוף  ניתן להסיק כי ,בחופינו גרם לירידת גודל הדקרים

אין בידינו  לנתונים מהספרות . הזוויג בדקרי הסלעים ובדקרים האלכסנדרוניים שבחופינו

תן להניח שלא תהיה אולם ני, שאליהם נוכל להשוות את ממדי חילוף הזוויג בדקרנית בחופינו

 ,וכמו כן, כיוון שלא מצאנו ירידה בממדים המרביים של הדקרנית,  בממדי חילוף הזוויגהיריד

 .  במין זה אין תחרות זרע ולכן כנראה אין השפעה לסילוק הפרטים הגדולים על חילוף הזוויג

סנדרוני וכתוצאה כיוון שלחץ הדייג גורם לירידה בגודל חילופי הזוויג של דקר סלעים ודקר אלכ

. לירידה בגודל הנקבות של שני מיני הדקרים ולירידה במספר השנים שדג מתפקד כנקבה, מכך

הדגים המצויים בשלב הנקבי משחררים ביצים מעטות בהרבה בהשוואה לעבר ולפיכך סביר 

להניח כי פוטנציאל הרבייה של דקר הסלעים והדקר האלכסנדרוני פחתו בשנים האחרונות 

 .ובחופינ

 ירידה בפוטנציאל הרבייה של נקבות דקר סלעים ודקר אלכסנדרוני

זאת עובדה שנובעת ישירות מהירידה ,  הנקבות של שני המינים הללו הן קטנות מימדים,בחופינו

מתוך עבודתנו מתברר כי . ומהירידה במימדי חילוף הזוויג של הדקרים, במימדים המרביים

 הן מתרבות  ,צעיר יותרה עקב גילן ,בנוסף לכך.  ביציםנקבות שמימדיהם קטנים נושאות פחות
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לפיכך סביר להניח כי בחופנו פוטנציאל הרבייה של דקר סלעים ודקר . פחות פעמים במהלך חייהן

 . נמוכים יחסיתםאלכסנדרוני ה

 סלקטיביות הדייג לזכרים

  לפרטים הגדוליםהוא סלקטיבי, מימי-ובעיקר הדייג ברובה תת,  חוקרים מצאו כי בדקרים הדייג

 (Bullock & Murphy, 1994; Coleman & Koenig, 1996; Huntsman & Schaaf, 1994) .

 יותר חהדייג ייק, מכיוון שבשלושת הדקרים אורכם הממוצע של הזכרים גדול מזה של הנקבות

זכרים מחלקם היחסי באוכלוסייה ולחץ דייג אינטנסיבי באגרגציית רבייה עלול ליצור מצב של 

 .ותיגרם ירידה בפוטנציאל הרבייה של האוכלוסייה, ולכן חלק מהנקבות לא יופרו, מחסור בזרע

 של הדקרים בחופינו גיעת הדייג בפוטנציאל הגיוספ

גיוס באוכלוסיות דקרי הסלעים בים ה עולה כי  ,.De Innocentiis et al (2001)מעבודתם של

 פוטנציאל הרבייה שלבגיעה פתמע כי מכאן מש,  אוכלוסייהלכלהתיכון הוא ממקור עצמי 

לל זה נכון גם כלהערכתי . האוכלוסייה המקומית תשפיע על הגיוס לאוכלוסייה המקומית

ומכיוון  בין שלושתם הרבה קר האלכסנדרוני בגלל הקרבה הסיסטמתיתלדלדקרנית האדומה ו

כך סביר להניח  לפי.בית הגידול הסלעילששלושתם סוליטריים בנטוניים וקשורים באופן הדוק 

  בפוטנציאל הגיוס של שלושתהשפגיעת הדייג בפוטנציאל הרבייה של שלושת המינים גורמת לפגיע

 5%נמצא כי במקרים קיצוניים פוטנציאל הגיוס בקרב דקרים עשוי לרדת ל .   בחופינוהמינים

, בר מחוסר נתונים מהע.(Huntsman & Schaaf, 1994) ייג לא מבוקרד ערכו הטבעי בעקבותמ

   .לא יכולנו להעריך את עוצמת הפגיעה באזורנו

 

 בשלושת המינים רגישויות להכחדה מקומית ינדקסא

מתוך בדיקת השינויים שהתחוללו בקרב הדקרים שבבית הגידול הסלעי שבחופינו מסתמנת מגמה 

לפיכך החלטנו לערוך השוואה בין מידת . של הבדלים במידת הפחיתה בכל אחד מהמינים

 השוואה שערכנו ).11טבלה ( התיאורטית של המינים הללו לסכנת הכחדה בחופינו הרגישות

 אך  בניגוד לאינדקס הרגישויות שלהם ,.Morris et al (2000)התבססה על הדגם שהציגו 

 אנו בחנו רק  את שלושת הדקרים - דקרים  מינישמתייחס לפרמטרים גלובאליים של יותר ממאה

ותוך התייחסות לפרמטרים הרלבנטיים כפי שנמצאו , ומיתשבחופינו הסלעיים ברמה המק
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         ) רגישות מינימאלית=1  (3 ל 1  בין דורגה בסקאלה, עיףס בכל הרגישות היחסית. במחקר זה

 ככל). 11טבלה (מספרית את הערכים שהתקבלו לכל אחד מהמינים סיכמנו ). רביתמרגישות =3(

  .  רגיש יותר להכחדה מקומיתשהערך שמתקבל הוא גבוה יותר מין הדקר

של האוכלוסייה המקומית תשפיע על הגיוס  ריותוגיעה בפפחלק מהטיעונים התבססו על ההנחה ש

 ,.De Innocentiis et al (2001 )של  ם בודתעהנחה זאת מבוססת על  . לאוכלוסייה המקומית

ייה מקורו בגיוס אוכלוס בכל י באוכלוסיות של דקר סלעים בים התיכון הגיוסכה עולה נממ

קר האלכסנדרוני בגלל הקרבה לדלל זה נכון גם לדקרנית האדומה וכלהערכתי . מקומי

ומכיוון ששלושתם סוליטריים בנטוניים וקשורים באופן הדוק  בין שלושתם הרבה סיסטמתיתה

 .בית הגידול הסלעיל

ם זהה הפעל עליזהה ולכן לחץ הדייג שמו של שלושת הדקרים בשוק הוא חשוב לציין כי מחירם

 .גברמת המוטיבציה של הדיי

 

 :הפרמטרים שהתייחסנו אליהם להערכת הרגישות והנימוקים לדירוג הם

 

טוענים כי קצב גידולם האיטי של הדקרים הופך  Heemstra & Randall (1993) :צב גידול נמוךק

, וך במיוחד מצאנו שקצב הגידול של דקר אלכסנדרוני הוא נמ .לרגישים במיוחד לדייג אותם

פיכך הרגישות של  ל.הדקרנית גדלה מהר יותר ואילו דקר סלעים גדל בקצב המהיר מבין שלושתם

 .1ואילו לדקר סלעים הערך הוא , 2לדקרנית האדומה הערך הוא , 3הדקר האלכסנדרוני נקבעה ל 

 

ולכן , האחריםכי מזונה של הדקרנית מצוי בשפע יחסית לשני המינים  מהעבודה הנוכחית עולה  :תזונה

לפיכך ערך הרגישות שניתן  .הם בכושר השרידהעל פנילה יתרון  הערכנו כי ברמת התזונה יהיה

 . 1 ואילו  לדקרנית האדומה 3ל לדקר סלעים ולדקר האלכסנדרוני היא "בסעיף הנ

 

ת במיני דגים שמתבגרים לאט יותר לחץ הדייג מקטין את הסיכוי להגיע לבגרו :תחילת הבגרות המינית

פ "ע. (Heemstra & Randall, 1993) מינית ופוטנציאל הגיוס של אותה אוכלוסיה יפגע יותר

, אנו רואים כי התבגרותו המינית של דקר סלעים מאוחרת משל שני המינים האחרים  5טבלה 

צי ממשקלן של חווה ל ששל הנקבות בתחילת הבגרות שקלןמואילו בדקר האלכסנדרוני 

 לפיכך. ולכן הן ישחררו פחות ביצים, ע ממשקלן של נקבות דקר סלעיםרבוהדקרניות האדומות 
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 ואילו לדקרנית האדומה הערך 3 היאל "סעיף הנב  דקר אלכסנדרונידקר סלעים ולהרגישות של 

 .1הוא 

,  (Sluka & Sullivan, 1996)הדייג נקבע כגורם לירידת אורכם המרבי של דקרים  :מימדי נקבות

דייג לא מבוקר צפוי   לפיכך.  (Bullock & Murphy, 1994)לוף הזוויגוירידת המימדים של חי

ובעקבות , ולכן לירידת פוטנציאל הרבייה, לגרום לירידה  מתמשכת בגודל הממוצע של הנקבות

 .2ל לשלושתם הוא "סעיף הנבלפיכך ערך הרגישות שקבעתי . זאת לירידה בפוטנציאל הגיוס

 

יגרום , בדקרים שבהם הזכרים גדולים מהנקבות רבים קבעו כיחוקרים  :סלקטיביות הדייג לזכרים

יוצר יכך  ובעקבות, באוכלוסיה ית הזכריםיהדייג הסלקטיבי לפרטים הגדולים לירידה בפרופורצ

 האוכלוסייהמחסור בזרע שיביא לפגיעה מתמשכת בפוטנציאל הגיוס של 

Bullock & Murphy, 1994; Coleman et al.,1996; Huntsman & Schaaf,1994) (. 

מצאנו כי בדקר סלעים ובדקר האלסכנדרוני הזכרים ארוכים ממרבית הנקבות ואילו בדקרנית 

ל לדקר "רגישות בסעיף הנה הערכתי את ערך  לפיכך.ההבדל בין אורכי הזוויגים קטן בהרבה

 .1ולדקרנית האדומה הערך הוא , 3סלעים ודקר אלכסנדרוני הוא 

 

המינים מקיימים התקבצויות רבייתיות ששיאן בחודשים אפריל מאי לושת ש :התקבצויות רבייה

לות  הרבייתית באתר ההתקבצות יהפע .לדקרנית ומאי ויוני לדקר סלעים ולדקר האלכסנדרוני

 (,.Beets & Friedlander,1999; Coleman et al., 1996; Zabala et alרגישה מאוד לדייג

(1997b  .ויוני פוגע בהצלחת הרבייה יבייה בחודשים אפריל מאהדייג באתרי הר סביר כי לפיכך 

 . 2ל היא"לושתם בסעיף הנשת ערך הרגישות ל אערכתיהלפיכך , ל שלושת מיני הדקרים הללוש

 

 עולה כי תגובת הבריחה של דקר אלכסנדרוני מצוללים נמוכה יחסית מעבודתנו :תגובת בריחה מצוללים

ג ד. מיימ-קרב אליו ולצוד אותו בעזרת  רובה תתכלומר קל יותר להת, לשני המינים האחרים

 הערכתי את ערך לפיכך, ותר ממינים שהם קשים יותר לדייגיצפוי שיעלם מהר  נדוג בקלותש

 .1 ולדקר סלעים ולדקרנית האדומה הערך הוא ,3 ל היא"סעיף הנב דקר אלכסנדרוניהרגישות של 

 

עולה ,  בים התיכון,.Relini et al (1989)חקרו של מידע אישי וממ, מדווחי הדייגים :דייג במערכי חכות

ם האחרים נלכדים בשיטת יעומת זאת שני המינל.  נלכדת במערכי חכותאינהכי דקרנית אדומה 
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הרגישות של הדקרנית   ערך ת אערכתי הלפיכך.  (,.Rafail et al 1969) דייג זאת בים התיכון

 .3סנדרוני הערך הוא דקר סלעים ודקר אלכלילו או, 1ל  היא "בסעיף הנ

 

 . אינדקס רגישויות להכחדה מקומית. 11 טבלה

 רגישות 1, אין רגישות 0 :מסכמת את הרגישויות השונות לדייג ונותנת ערך למידת הרגישות בלההט
 . רגישות גבוהה3, רגישות מתונה2, כהונמ

רין הדקמ קרנית אדומהד קר סלעיםד קר אלכסנדרוניד

 מאפיינים הרגישיםה
 צב הגידולק 2 1 3

 תרון בתזונהי 1 3 3

 חילת הבגרות המיניתת 1 3 3

 מימדי נקבות 2 2 2

פיפה בין אורכי הזוויגיםח 1 3 3

 תקבצויות רבייהה 2 2 2

 לליםוגובת בריחה מצת 1 1 3

 יג במערכי חכותד 1 3 3

 יכום הרגישותס 11 18 22

 

-מין הראשון שצפוי לעבור הכחדה מקומית הוא דקר אלכסנדרונימסיכום הטבלה מסתבר שה

דקרנית   היאעפויה להיפגשצואחרונה ) 15ערך רגישות (-ן דקר סלעיםכלאחר מ, )19ערך רגישות (

 ). 11ערך רגישות (-אדומה

ממצאי מחקר זה מסתבר כי  השינויים שהתחוללו באוכלוסיות שלושת המינים בחופינו אכן 

כפי שצפוי על פי הדגם .  התיאורטי לרגישויות שלהם בחופינו כפי שהצגנו לעילתואמים את הדגם

אוכלוסיית דקר אלכסנדרוני אמנם פחתה יותר משני המינים האחרים ואילו אוכלוסיית הדקרנית 

 .נפגעה במידה המועטה ביותר
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 סיכום

דקרים שבחופינו  הרבייה והדייג של שלושת מיני ה, מאפייני הגדילהחקרנו את תהנוכחי עבודהב

 ועל , לדייג במחזור חייהםהשלבים הרגישיםמתוך המאפיינים הללו הסקנו לגבי . הסלעיים

 . תחת לחץ דייג מקומית להכחדהרגישות מידת ה ב ביניהםההבדלים

 כי ברוב קבוצות הגיל שלושת המינים מצאנומתוך השוואת קצבי הגידול של שלושת המינים 

סותר את  ממצא זה . טוניסדרוםבש Sfax מאשר) ישראל ומצריים(כים יותר באגן הלבאנט ואר

.  שטוענת לירידה באורכיהם של הדגים עם ההתקדמות מזרחה בים התיכוןהננסות תיאורית

 ,ישראל בגבוהות מים’ טמפלהערכתנו ההסבר לתופעה הוא קצב גידול מהיר שנובע משילוב של 

אחד . ים בחופי הלבנטסופי- יםיםמהגרל נפצותם שמאה צתו כ,קרים לדגבוהה מינות מזוןזו

הוא הדג הנפוץ ביותר בחופינו   שברמת הביומאסההמשוייש סיכןה, סופיים-מהמהגרים הים

דקר ו דקר סלעים שלתזונתם מ 20%  של דקרנית אדומה ו מתזונתה70%כ   מהווה, הסלעיים

 .אלכסנדרוני

, רנית אדומה ודקר אלכסנדרוני של דק רבייה תועדו וצולמו לראשונה התקבצויותהזה במחקר

 מצאנו כי עונות הרבייה של שלושת . של דקר סלעים בישראל הרבייה התקבצותלראשונהותועדה 

במהלך מאי ,  חפיפה בהתקבצות הרבייה וברביית השיא בשלושתםקיימתהמינים שונות אולם 

, הגות הרבייתיתההתנ, מצאנו הבדלים בין מאפייני הרבייה בשלושתם ברמת תחרות הזרע. ויוני

 ושהציע דגםהבדלים שתואמים ל, ובטווח חפיפת אורכי הזוויגים, דגם התקבצות הרבייה

(1994b) Sadovy et al.,  . דקרים ממחקרים מינימתוך השוואת נתוני המחקר עם פרמטרים של 

תחרות עדות ל( שמשקלם היחסי גדול יותר באשכיםככל שמין הדקר מאופיין ש הסתבר  אחרים

 לעומת זאת כשתחרות הזרע . של הנקבותלאלואורכי הזכרים יהיו קרובים יותר ) חזקהזרע 

. (P>0.02)  ארוכים מהנקבותיהיוהזכרים ) קטןהאשכים הבשלים משקלם היחסי של (מעטה 

 . (Sadovy et al., 1994b)  שהציעו האיכותי תומכת בדגםל"התוצאה הנ

 כל הסקנו לגבי הרגישות היחסית של,  והדייג, הרבייה,מאפייני הגדילהמתוך סיכום והשוואת 

 שצופה כי בתנאי דייג לא תחזיתהתקבלה . בחופינו להכחדה מקומיתאחד משלושת המינים הללו 

 , סלעיםידקראוכלוסיית   לאחריה, להיפגע ראשונה  צפוייה אלכסנדרונידקר אוכלוסיית ,מבוקר

 . ה דקרנית אדומ אוכלוסייתאחרונה שצפויה להיפגע היאהו
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 ,מתקיים דייגבהם באתרים , הנקרה- כי בניגוד למצב בשמורה ראשסתברה המחקר מתוצאות

ירידה . מתרחשת פגיעה קשה באוכלוסיות של שלושת מיני הדקרים, מימי-ובעיקר דייג ברובה תת

 . ופגיע בקיום התקבצויות הרבייה, ירידה במימדים המרביים, בנפוצות

 ,.Morris et al (2000)בהתבסס על (שפותח במחקר זה , מסתבר כי מדד הרגישויות להכחדה

 .צפה את ההבדלים במידת הפחיתה של אוכלוסיות שלושת מיני הדקרים
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 . ותאריכיםפ אתרים"ט ימי הדייג והתצפיות עופיר .1 נספח

מעגן מיכאל נ"רה
גבעת 
 א"תפרוטרום נעורים  חיפה אולגה

מערכי 
 חכות יפו

31/5/99 22/10/99 12/2/00 31/5/01 16/1/01 4/9/00 21/9/00 18/7/00 

1/6/99 23/10/99 13/5/00 1/6/01 14/3/01   13/5/01 

17/7/99 28/7/00 14/5/00 20/4/01     

14/8/99 16/9/00 7/7/00 8/5/00     

4/10/99 21/9/00 8/3/01 10/11/99     

5/10/99 14/11/00 13/3/01 4/2/00     

4/2/00 19/11/00 6/4/01 9/5/00     

26/2/00 15/1/01 9/4/01      

27/2/00 6/3/01 30/4/01      

15/3/00 7/3/01 2/6/01      

17/4/00 30/3/01 2/7/2001      

18/4/00 30/3/01       

27/4/00 10/4/01       

15/5/00 10/4/01       

29/5/00 28/4/01       

2/6/00 4/6/01       

5/6/00        

6/6/00        

9/7/00        

23/7/00        

2/8/00        

5/9/00        

6/9/00        

17/9/00        

16/10/00        

9/11/00        

17/12/00        

17/1/01        

12/2/01        

28/3/01        

12/5/01        

23/5/01        

26/6/01        
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 . אחד מהאתרים בכל אחד מהמינים מכל פירוט מספר הפרטים שנלכדו.  2 נספח

 רוטרוםפ א"ת עוריםניפהח ולגהא עגןמ נ"הר 
 סיכום

 דייג

ייג ד

 חכות

תניהנ

 כוםיס

כללי

 74 2 72 1 1 2 8 11 16 33 גומיםד .סמ

 205  205 2  5 29 31 31 107 דומהא קרניתד

 153  153  1 3 21 11 21 96 לעיםס קרד

 65 28 37  3 1 3  3 27 לכסנדרוניא קרד

 424 28 395 2 4 9 53 42 55 230 סיכום פרטים

 

 

 . אחד מהאתרים בכל אחד מהמינים מכל ג"ב ק ולל פירוט המשקל הכ. 3 נספח

 סכום רוטרוםפ א"ת עוריםניפהח ולגהא עגןמ נ"הר 

 דייג

ייג ד

 חכות

תניהנ

 כוםיס

 כללי

 74 2 72 1 1 2 8 11 16 33 גומיםד .סמ

 386.6  386.2 0.4  5.2 45.4 73.0 55.4 206.5 דומהא קרניתד

 454.0  453.6  0.2 3.5 48.3 49.4 73.0 278.7 לעיםס קרד

 57.2 17.4 39.8  0.7 0.4 2.4  3.1 33.3 לכסנדרוניא קרד

 897.9 17.4 879 0.4 0.9 9.0 96.0 122.3 131 518.5 סיכום משקל

 

 

 

 

 


