סיפורם הבלתי ייאמן
של דובי הקוטב באי
הבראשיתי ורנגל
)(WRANGEL ISLAND

כתבו וצילמו :יערה* ומשה אגמי**
 140ק”מ צפונית לסיביר מתבודד לו אי שכוח-אל
ובלתי מיושב .גודלו שליש משטחה של ישראל ,ובו
אחד הריכוזים הגדולים בעולם של דובי קוטב .במסע
שיט של שבועיים לאי ורנגל זכינו לראות יותר מ100-
דובי קוטב; אחד מהם אפילו מקרוב מאוד.
במקום כה צפוני על פני כדור הארץ ,שבו שוררים
תנאי הקיצון הארקטיים ,מנהלים גם היצורים
היחידים ששרדו בתנאים אלו במהלך האבולוציה
מלחמת הישרדות יומיומית מתמשכת .הם מעניקים
למתבונן מראות מפעימים כדוגמת  150לווייתנים,
במסעם השנתי לאורך  23,000ק”מ ,שבים מהסעודה
האחרונה באוקיינוס הארקטי ,לקראת צום של
שבעה חודשים באזורים הטרופיים.
עשרות אלפי ציפורי ים מצטופפות על מצוק אחד,
גוזלי האוריות בני  21יום בלבד הנאלצים ,בעידוד
הוריהם ,לקפוץ מהמצוק התלול והגבוה אל הים,
כשהם עדיין נטולי כושר תעופה .חלקם ,למרבה
הצער ,קופצים אל מותם.
התושבים המקומיים – הצ’וקצ’ים ,המתגוררים
בכפרים מבודדים ,מתקיימים מציד יונקי ים ואיילי
צפון ,ונהנים בקיץ הקצר ממינוס חמש מעלות ,אם כי
רבים מהם נאלצו לנטוש את יישוביהם המסורתיים,
בהוראת השלטון הסובייטי .
ומהו המקום האחרון עלי אדמות שבו חיו ממותות,
 6,000שנה אחרי שנעלמו מסיביר?
בצילום :דוב הקוטב מתקרב לסירת הגומי שלנו ופוער את פיו
בצורה מאיימת.
* יערה אגמי ,לשעבר כתבת חוץ ועורכת יומן החוץ בגלי צה"ל.
** פרופ' משה אגמי ,בוטנאי-אקולוג מדריך טיולי טבע מיוחדים ב7-
היבשות.
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חלק א של מסע השיט אל האי ורנגל ,שבו
מבקרים מדי שנה רק עשרות אחדות של
תיירים חובבי טבע

1

התושבים הצ’וקצ’ים  -שילוב של עבר והווה:
לובשים ג’ינס וחמושים בטלפונים חכמים ,אך ניזונים
מבשר כלבי ים ולווייתנים.

3
4

או :מסענו נפתח במאות לבנתנים ,כלבי ים ודגי
סלמון (יום )1
2
אני יושבת בסירת גומי ,חמושה במצלמה ובשכבות מעילים ,למרגלות
חופי האי ורנגל 140 ,ק”מ מצפון לחופי סיביר .השמיים בהירים
וכחולים ,ומי הים שקטים וצלולים .מולי ,במרחק חמישה מ’ בלבד,
עומד דוב קוטב .הוא מתבונן בי .אני לא מצליחה לחשוב על כלום ,רק
על גודל הרגע; מחזה כמעט סוריאליסטי באחד האיים הנידחים בעולם,
שאליו מגיעים מדי שנה עשרות תיירים בלבד .צפיתי רבות בדובי קוטב
בערוץ נשיונל ג’יאוגרפיק ,אבל ברגע זה ,במרחק  8,000ק”מ מהבית,
עומד לפניי דוב קוטב בממלכתו הטבעית ,אמיתי ורעב מאוד .הוא צופה
בי ואני בו ,ושנינו דרוכים לקראת העומד לקרות :האם ינסה להתנפל על
הארוחה הבלתי צפויה שהמזל זימן לו?
הוא מתקרב אליי בצעדים מדודים ,מתבונן בסקרנות ,מביט ימינה
ושמאלה ,ומתלבט שוב ושוב :האם אני טרף מזדמן ,אויב מסוכן או
מתחרה שווה? צעד נוסף והוא כבר במים ,מיישיר מבטו אליי .נהג
הסירה אוחז בכוננות בדוושת הגז – ממתין לצעד הבא .ואז ,ללא כל
רמז מקדים ,פונה הדוב בפתאומיות לאחור ונס כל עוד נפשו בו .מדי
פעם הוא מפנה אלינו חצי מבט רווי אימה ,כמי שנמלט להציל את
נפשו .למרות הרעב והחיפוש הנואש אחר מזון העדיף שלא להתעמת
עם ההולכים על שניים .מי יודע ,אולי הייתה לו חוויה מן העבר ,שהרי
חלק מהם הגיעו לכאן מאלסקה ,שם הם נרדפים וניצודים עד היום.
הדוב הנמלט הותיר אותי ואת עמיתיי לסירה שקטים ונרגשים .ואז,
בבת אחת ,פרצנו בצחוק משחרר .ראש משלחת השיט הוותיק שלנו
העיד שהיה זה המפגש הקרוב ביותר שהיה לו אי פעם עם דוב קוטב.
 | 18טבע הדברים

ביצים ודגירה עליהן ,להחלפת נוצות ולגידול הדור הבא .בתום הקיץ,
הנמשך כשלושה עד ארבעה חודשים ,הם ינדדו עם צאצאיהם דרומה.

גמאנו בטיסה  6,400ק”מ ,חצינו את רוסיה לרוחבה ,ועברנו שמונה אזורי
זמן  -ממוסקבה הבירה שבמזרח ועד לעיר הנמל אנאדיר (,)Anadyr
בירת צ’וקוטקה ,אחד מ 83-המחוזות ברוסיה .מחוז צ'וקוטקה שוכן
במזרח הרחוק הרוסי ,מצפון לקמצ'טקה ,על שפת ים צ'וקצ'י ,ים ברינג
וים סיביר המזרחי .בשל מיקומה בקו רוחב  64.5מעלות צפון ,בחודשי
החורף יורדת הטמפרטורה באנאדיר ל 20-מעלות מתחת לאפס,
ובאחד החורפים אף נמדדו מינוס  47מעלות.
בשדה התעופה של אנאדיר פגשנו לראשונה את התושבים המקומיים.
הם בעלי חזות אינואיטית ,ובניגוד לציפיותינו הם לא עטו מעילי פרווה
גדולים ולא אחזו צלצלים אלא לבשו מכנסי ג’ינס וטי שירטים וגלשו
בטלפונים חכמים .מקור פרנסתם של  15,000תושבי העיר הוא דיג או
תעסוקה בנמל הגדול .נהר אנאדיר ,שעל שמו קרויה העיר ,זורם לכאן
מסיביר ונשפך למפרץ שהעיר יושבת בפתחו.
במפרץ פגשנו את חברינו למסע השיט  45 -מטיילים נוספים מרחבי
העולם שהצטרפו אף הם להרפתקה .עלינו על סיפונה של ספינת
המחקר הרוסית  ,Spirit of Enderbyשבשבועיים הבאים תשמש
לקבוצתנו בית וכלי תחבורה ,והתחלנו בנסיעה לכיוון צפון-מזרח ,אל
עבר ים ברינג.
כבר בתחילת השיט יכולנו לחזות במאות לִ ְבנָ ָתנים ()Beluga whale
וביונקים ימיים נוספים כמו כלבי ים ,שהגיעו למפרץ בעונה זו בעקבות
נדידת דגי הסלמון .דגי הסלמון שוחים מהאוקיינוס ועולים במעלה
הנהרות כדי להגיע לאתרי ההטלה המקוריים שלהם ,שבהם גם בקעו
בראשית חייהם.

באזורי הקטבים יש מספר מועט של מיני בעלי חיים וצמחים
(באנטארקטיקה ,למשל ,יש שני מיני צמחים עילאיים בלבד) .אין מינים
רבים נוספים שהתפתחו והתאימו לתנאים קיצוניים אלו .עם זאת ,מכל
מין יש פרטים רבים .למעשה ,כל מין ששרד במהלך האבולוציה בתנאי
קיצון יכול לשגשג כאן באופן יחסי וליהנות מהמשאבים הרבים שמזמן
בית הגידול הארקטי השופע בעונת הקיץ.
הספינה ,בניהולה של החברה הניו-זילנדית ,Heritage Expeditions
היא בין היחידות שקיבלו הרשאה מממשלת רוסיה לשוט באזור
צ’וקוטקה ובאי ורנגל שבאוקיינוס הארקטי .עובדה זו אפשרה לנו
להגיע במסע זה לאזורים שהיו מבודדים לגמרי ,שבהם שכנו מחנות
הצבא הסובייטיים הסודיים ביותר עד להתפרקות ברית המועצות,
ושבתקופת המלחמה הקרה גם אזרחים רוסים לא הורשו לבקר בהם.

מאופרים להופעה בקרקס ,צוללים לעומק  200מ’
וקופצים מצוק בגיל  21יום :על מפגשנו עם עופות
הים (יום )2
לאחר שיט של כמעט יממה עגנו לראשונה במפרץ ,Preobrazheniya
וירדנו מן הספינה בסירות גומי לשיט לאורך המצוק .מעלינו חגו
אלפי עופות שיצרו רעש מחריש אוזניים ,בניסיון לצוד מזון או בדרכם
להאכיל את גוזליהם .מרבית עופות הים מבלים את חייהם בים הפתוח,
וניזונים מהיצורים שחיים בו .בתחילת עונת הקיץ הם נודדים צפונה
לאזור הארקטי ,בין השאר למזרח הרוסי הרחוק ,לעונת החיזור ,להטלת

עופות ים רבים קיננו על דרגשי סלעי הגרניט החשופים  -ביניהם
אוריה מצויה ( )Common guillemotואוריה יונתית (Pigeon
 .)guillemotבמהלך חודש מאי מגיעות לכאן האוריות מהדרום ,כדי
לקנן ולהטיל את ביציהן על הסלע החשוף ,ללא בניית קן .הביצים הן
בצורת חרוט המתגלגל סביב עצמו כדי למנוע את נפילתן מהמצוקים,
וצבען ירוק-מנומר לשם הסוואה.

.1
.2
.3
.4

כפר של תושבים צ'וקצ'ים במחוז צ'וקוטקה ,החיים מגידול עדרי איילי
צפון ומציד לווייתנים ,ניבתנים ,ושאר יונקים ימיים ,כמו גם ביצי עופות ים.
מפה של מסלול השיט אל האי ורנגל ,עם חברת Heritage Expeditions
ניבתנים מופתעים שהגיחו מהמים בקרבת סירת הגומי שלנו .כשנוכחו
לדעת שאנחנו לא צדים אותם ,העזו להתקרב אלינו עוד יותר.
צילום :גיל ביתן
ניבתנים שרועים בהמוניהם על חוף הים .באחת הגיחות אף ראינו כ10,000-
ניבתנים מתפרקדים בצפיפות רבה על החוף.
צילוםAgnes Breniere Heritage Expedition :
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צוק סלע גרניטי באי קולוצ'ין שמצפון לחוף הסיבירי .עשרות אלפי עופות
הים ממינים שונים מגיעים מדי שנה בקיץ לקנן על דרגשי הסלע המוגנים
מאויבים ולגדל שם את גוזליהם.
שחף לבן-כנף ( )Glaucous gullשומר על שני האפרוחים שהצליח לגדל.
צבע הנוצות של האפרוחים ,שעדיין אינם מסוגלים לעוף ,אפור לשם
הסוואה ומשתלב בצבע הסלעים.
אלקית מצויצת ( )Crested aukletהמתאפיינת בציצית על ראשה; כה
דומה לתסרוקת הציציות של הצעירים בימינו ...צילוםAgnes Breniere :
Heritage Expedition
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הבקיעה מתרחשת בחודשים יוני-יולי ,ובתקופה זו האוריות מאכילות
את גוזליהן הנהנים משפע המזון המצוי במי האוקיינוס ,עם הפשרת
הקרח הימי .כבר בגיל  21יום גוזלי האוריות נאלצים לנטוש את הקן
הבטוח ולקפוץ למים ,עוד לפני שהם מסוגלים לעוף .האבות מעודדים
את הגוזלים לקפוץ מהצוק ,מגובה עשרות מטרים .חלקם לא מצליחים
לנחות במים ,והם מתרסקים על הסלעים ומהווים סעודה דשנה לשועל
הארקטי ולשחף לבן-הכנף ( .)Glaucous gullהגוזלים שמצליחים
לשרוד את קפיצת חייהם שוחים קילומטרים רבים לצד האב ,המשגיח
מקרוב ,ובתוך זמן קצר משיר את אברות התעופה שלו ומלמד את הגוזל
לצוד דגים .במשך שבועות מספר מתפתחות לשניהם נוצות תעופה,
עד שהם מסוגלים לעוף ולנדוד דרומה לקראת החורף .נקבת האוריה
נשארת בצפון מאוחר ככל האפשר ,עד שהים מתחיל לקפוא ומקורות
המזון אוזלים .זאת ,במטרה לקבוע חזקה על הטריטוריה המשפחתית
ולהבטיחה גם לשנה הבאה.
במצוקים היו שני מיני תוכיי ים בעונת החיזור :תוכי ים צהוב-מקור
( )Horned puffinותוכי ים פסיפי ( ,)Tufted puffinשקרוי על שם
ה ,Tuft-שתי הציציות הבהירות המשתלשלות מאחורי ראשו .שני
המינים נראו כאילו התאפרו לקראת הופעה בקרקס ,אך הצבעים הללו
אופייניים לתקופת החיזור והקינון בלבד .תוכי הים הפסיפי חי רק
באזור זה – בצפון האוקיינוס השקט.
תוכיי הים ,לצד האוריות והאלקיות ( ,)Aukletsשייכים למשפחת
עופות הים האלקיים .עופות ים אלו מסוגלים לצלול לעומק של 60-40
מ' כדי לצוד את מזונם ,והאוריה אף מסוגלת לצלול עד לעומק  200מ'.
תוכיי הים יכולים לתפוס עד  25דגים במקורם הרחב ,ולשונם המיוחדת
מאפשרת לאחסנם במקורם בזה אחר זה .כך הם מצליחים בגיחה אחת
טבע הדברים | 21
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להאכיל את גוזליהם הרעבים תמיד במזון רב ,ומסתפקים ביציאה לים
כפעם ביום .האוריות ,שמקורן צר יותר ,מסוגלות לאחסן בו פחות
דגים ונאלצות לבצע חמש עד עשר גיחות ביום ,ואף יותר מזה .ציפורי
הים מאריכות חיים .תוחלת החיים של האוריות היא כ 35-שנה ,ואילו
האלבטרוסים חיים עד  70-65שנה – תוחלת חיים ארוכה במיוחד
במשפחת העופות.

4

לא הכול ורוד עבור העופות האלו; באזור משחרים לטרף שחפים לבני-
כנף ושועלים ארקטיים המחכים להזדמנות לחמוס ביצים וגוזלים.
החבלים המשתלשלים ממצוקי הגרניט הענקיים הם עדות לכך שבנוסף
לטורפים החומסים גם בני השבטים המקומיים מטפסים על הסלעים
ואוספים את ביצי העופות.
אויב גדול נוסף של עופות הים הוא הנפט הנשפך למים ,שמקורו למשל
במי נטל ממכליות נפט או באסונות אקולוגיים קשים ,כגון דליפת
מכלית הנפט "אקסון ולדז" באלסקה ב .1989-גם דייגים גורמים למוות
רב ומיותר של עופות ים .העופות שחיים וניזונים בחורף באוקיינוס
מסתבכים ברשתות הדיג ,ואינם יכולים לעלות מעל המים כדי לנשום
(תופעה זו ידועה גם בקרב יונקי ים וכרישים) .מקור נזק נוסף הוא
זיהום האור שיוצרים בני האדם – בחושך הציפורים מתנגשות בחלונות
ובמשטחי זכוכית מוארים (לכן מקפידים בספינה לסגור את וילונות
החלונות בלילה).

.1
.2
.3
.4
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תוכי ים צהוב-מקור ) )Horned puffinהמסוגל ללכוד ולאחסן במקורו
הרחב כ 20-דגיגים ,ולהאכיל בהם את גוזליו הרעבים .צילום :משה ארמן
תוכי ים פסיפי ( )Tufted puffinהמתהדר בשתי ציציות לבנות
המשתלשלות מאחורי ראשו .צילום :משה ארמן
לווייתנים ארוכי-סנפיר ( )Humpback whaleבפעלולים עוצרי נשימה
בקרבת סירות הגומי שלנו.
לפני שהלוויתן ארוך-הסנפיר צולל לעומק הוא מגיח וצולל בחדות מפני
המים ,וזנבו מזדקר מעלה.

אפילו בעלי החיים הגדולים בעולם צמים שבעה
חודשים בשנה (יום )3
ביום זה נחתנו באי  ,Yttygranשם נמצא אחד האתרים הארכיאולוגיים
החשובים בסיביר .האתר הזה ,שבו חיו בני שבטים מקומיים קדומים,
מכונה “סמטת עצם הלווייתן” ( .)Whale Bone Alleyלאורך כחצי
קילומטר משתרעת רצועת חוף מכוסה גולגלות ,עצמות ולסתות של
לווייתנים .ברכס שמעל החוף מצאנו אבנים גדולות מסודרות בשורות
וכלי פולחן של אותם תושבים קדומים ,שעל פי ההערכות השתמשו
בהם בטקסים כדי לתקשר עם רוחות האבות לקראת עונת הציד .את
לסתות הלווייתנים הם הציבו בצורת שער או קשת ,וחרטו עליהן
כתובות שונות  -ככל הנראה בקשות מהאלים .היו אלו לסתות גדולות
ממדים השייכות לבלנה הגרינלנדית ( ,)Bowhead whaleאחד ממיני
הלווייתנים הגדולים בעולם.
הלווייתנים הם טורפים הנחלקים לשתי קבוצות :בעלי שיניים ובעלי
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2
אך הם נענו בשלילה .תושבי אלסקה אף הציעו להעניק להם את הפגזים
כמתנה ,אך רוסיה לא אפשרה זאת כדי למנוע “סחר בנשק”.

1
מזיפות .ללווייתן המזיפות אין שיניים אלא מחיצות של חומר קרני
(כמו ציפורניים) המחוברות ללסתו העליונה .הוא גורף כמות אדירה
של מי ים אל פנים הלוע הגמיש שלו ,ובעזרת הלשון הוא דוחף את
המים החוצה ,דרך מזיפותיו ,המסננות פלנקטון ,דגים קטנים וסרטנים
(במיוחד סרטני קריל).
הלווייתנים הם יונקים הנושמים אוויר .לווייתני שיניים מסוגלים לצלול
ברציפות זמן ארוך .לווייתן המקור ,שלעיתים נדירות ניתן לראותו
במזרח הרחוק הרוסי ,מסוגל לצלול ברציפות במשך שעתיים ורבע
ולהגיע עד לעומק של שלושה ק”מ ,ולכן הוא נחשב לשיאן בעצירת
נשימה ובצלילה לעומק (תארו לכם את עומס המים על הגוף) .לעומת
זאת ,לווייתני מזיפות אינם צוללים עמוק כמו לווייתני שיניים ,ואחת
לרבע שעה הם עולים מעל פני המים כדי לנשום .למעשה ,הרסס שנפלט
מנחיר הלווייתן בעת הנשימה הוא אדי מים שנמצאים באוויר הנפלט
מריאות הלווייתן ומתעבים במגע עם האוויר הקר.
הפשרת הקרח הימי בעונת האביב מעשירה את מי האוקיינוסים
המקיפים את הקוטב הצפוני והדרומי במארג מזון המספק את כל
שרשרת המזון שבמימיהם ,וזה מושך עופות ים ויונקים ימיים כמו
כלבי ים ,אריות ים ולווייתנים להגיע לאזור ולסעוד את ליבם .אחד
מהמוקדים האלו הוא חופי ורנגל וצ’וקוטקה.
הלווייתנים שמגיעים לכאן בעונת האביב שוהים באזור ארבעה-
חמישה חודשים וצוברים מזון מסביב לשעון .זוהי התקופה היחידה
שבה הם אוכלים ,ובשאר חודשי השנה הם שבים לאוקיינוס באזור
קו המשווה ,לאזורים הטרופיים עניי המזון הדרוש להם (פלנקטונים
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למיניהם) ,וצמים במשך חודשים ארוכים .באזורים הטרופיים הם
מחזרים ,מזדווגים ,ממליטים ומגדלים צאצאים – עד לאביב הבא ,אז
נודדות האימהות עם הוולדות אלפי קילומטרים חזרה לאגני המזון
שבקטבים.
לאורך רצועת החוף הארוכה של רוסיה חיים  22מינים של לווייתני
שיניים .הגדול שבהם הוא ראשתן גדול-ראש ( ,)Sperm whaleשאורכו
מגיע עד  18.5מ’ .עם לווייתני השיניים נמנים גם דולפיניים ,שהגדול
בהם הוא הקטלן .חיים כאן גם שמונה מינים של לווייתני מזיפות;
מלווייתן מינקי ( )Minke whaleשאורכו עשרה מ’ ,ועד הלווייתן
הכחול שאורכו מגיע ל 33-מ’ והוא הייצור הגדול על פני כדור הארץ.
באזור ורנגל נפוצים כמה מינים של לווייתני מזיפות ,אחד מהם הוא
הבלנה הגרינלנדית ,הייצור החי החמישי בגודלו בעולם ,שמספר פרטיו
באזור מוערך בכ .17,000-המקומיים צדים ממין זה רק עד חמישה
פרטים בשנה ,משום שהוא גדול במיוחד; אורכו יכול להגיע ל20-
מ’ ומשקלו ל 100-75-טונות .לכפר אחד של  200בני אדם אין מה
לעשות עם  100טונות בשר ,ולכן אחרי הציד מחלקים את הנתחים לכל
היישובים שבסביבה.
המקומיים צדים את הלווייתן בעזרת צלצל ,ולאחר שהוא נלכד הם יורים
בראשו באמצעות רובים בקוטר גדול במיוחד  200-100כדורים  -שיטה
איטית וכואבת ביותר ,שגורמת לגסיסה שנמשכת בין שעה לשעתיים.
באלסקה ,לעומת זאת ,משתמשים האנואיטים בפגזים שחודרים לראשו
של הלווייתן וגורמים למוות מיידי ופחות מייסר .המקומיים הצ’וקצ’ים
סיפרו לנו שהם עתרו לרשויות רוסיה כדי שיספקו להם פגזים כאלה,

לווייתן מזיפות הנפוץ מאוד במזרח הרוסי הרחוק הוא הלווייתן ארוך-
הסנפיר ( )Humpback whaleשאורכו מגיע עד  18מ’ ומשקלו ל27-
טונות .כשמו כן הוא  -סנפיריו הקדמיים ארוכים ומגיעים עד לחמישה
מ’ .בהזדמנויות רבות לאורך המסע זכינו לראות פרטים רבים ממנו ,אף
בקרבת הספינה ובקרבת סירות הגומי ,אשר הפליאו אותנו בפעלולים
חינניים ובקפיצות גבוהות מעל המים.
לווייתן נוסף באזור הוא הלווייתן האפור ( ,)Gray whaleהקרוי לא על
שום צבעו אלא על שם החוקר שגילה אותו ,ג’ון אדורד גריי .הלוויתן
האפור הוא הייצור החי השמיני בגודלו בעולם; אורכו מגיע עד  15מ’
ומשקלו ל 36-טונות .לווייתן זה יוצא דופן מבין כל מיני הלווייתנים,
כיוון שהוא הקרוב ביותר לאב הקדמון היבשתי שממנו התפתחו
הלווייתנים במהלך האבולוציה – אותו אב קדמון יבשתי עבר בהדרגה
והסתגל לחיים בים .דרך אגב ,אוכלוסיית הלווייתן האפור בחצי האי
באחה קליפורניה שבמקסיקו נודדת מדי שנה למרחק הגדול ביותר שאי
פעם תועד בקרב יונקים –  23,000ק”מ הנמשכים מבאחה לים אוחוצק,
לקמצ’טקה ועד לצ’וקוטקה שברוסיה.
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עדר של איילי צפון שמגדלים בני הצ'וקצ'ים כדי לשרוד בתנאים הקשים
במרחבי הטונדרה .אייל הצפון משמש אותם כבהמת משא ,לבשר ,עורות,
חלב ,ביגוד ,קישוטים ועוד .צילוםHeritage Expeditions :
מופע ריקודים של התושבים המקומיים ביישוב  Lavrentiyaלכבוד הגעתנו.
ילדים ומבוגרים התאספו להשתתף בשמחה וקשה היה לעצור אותם...
לווייתן אפור שניצוד על ידי התושבים אשר מחלקים את השלל לכל הכפרים
שבסביבה .כל חלקי הלווייתן מנוצלים עד תום  -הבשר למאכל ,השומן גם למאור,
העצמות לכלים ולקישוטים .צילוםSamuel Blanc Heritage Expeditions :
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היישובים במחוז צ’וקוטקה ממוקמים לאורך החוף ,ואוכלוסייתם מונה
בדרך כלל עד  200בני אדם ,רובם בני שבט הצ’וקצ’י .הם מתקיימים
מגידול איילי צפון ומציד יונקים ימיים ,כמו כלבי ים ,אריות ים ,ניבתנים
ולווייתנים .ככלל ,החוק אוסר על ציד לווייתנים ,אך כיוון שהמקומיים
תלויים במקור מזון זה וזוהי מסורתם הטבעית מזה מאות שנים ,מותר
להם לצוד מדי שנה  125לווייתנים אפורים וחמש בלנות גרינלנדיות.
הלווייתן האפור הוא היחיד ששוחה קרוב לחוף הרדוד בעקבות מזונו.
זאת ועוד ,לאחר הריגתו הוא צף ואינו שוקע .אלה הם יתרונות עבור
ציידי הלווייתנים .לאוכלוסיית הלווייתן האפור לא נגרם נזק כבד
בעקבות הציד ,משום שבקיץ מגיעים לאזור  30,000-25,000פרטים.
איילי הצפון הם מרכיב חשוב מאוד לקיום אוכלוסיית היישובים
הקטנים לאורך חופי צ’וקוטקה; כמו גם עבור הלאפים שבצפון אירופה,
ובדומה לחשיבות הגמל בחיי הבדואי במדבר או הלאמה והאלפקה בחיי
האינדיאני בהרי האנדים .המקומיים מגדלים אותם בעדרים ונעזרים
בהם כבהמות משא ,ואף משתמשים בבשרם ,בחלבם ,בעצמותיהם
ובצמר שלהם .עורם משמש לבניית הבקתה שלהם ,המכונה יראנגה
( ,)Yarangaמעין יורטה עגולה הבנויה שלד עץ שעליו קושרים את
עורות האיילים .בביקורנו ביישובים הקטנים האלו בקיץ מצאנו בהם
מספר מועט של גברים ,משום שבמהלך העונה החמה הם יוצאים
לרעות את עדרי האיילים במרחבי הטונדרה הירוקים .בזמן זה נשארות
הנשים בכפר ומנהלות את חיי היומיום.
בעודנו שטים בסירות הגומי באי  ,Nuneanganהשכן לאי ,Yttygran
נחשפנו למחזה מרגש  -לעינינו נגלתה להקה של  15לווייתנים
אפורים .המחשבה שהם יחששו מבני אדם משום שהמקומיים צדים
אותם התבדתה במהרה ,כשהם אפשרו לנו להתקרב מאוד אליהם .הם
השמיעו קולות נשיפה חזקים ,וכשצללו הם זקרו את זנבם בצורה אנכית
מעל המים ,לפני שנעלמו למעמקים.
 | 26טבע הדברים

משם שטנו בסירות הגומי אל אי סמוך שבו מבעבעים מעיינות חמים
מגדת נהר .מקור הנביעות הוא בפעילות גיאותרמית אשר היוותה
אבן שואבת למטיילים הרוסים והסקנדינבים ,שאף העזו מייד לאחר
הטבילה במים החמים לקפוץ למי הנהר הקפואים.

3

אוכלים לווייתנים ונהנים ממינוס חמש מעלות
צלסיוס באוגוסט :איך נראים החיים ביישוב סיבירי
(יום )4
היום הגענו ליישוב  Lavrentiyaהנחשב לגדול באזור ומונה כ1,500-
תושבים .יש בו בית ספר ,גן ילדים ,בית חולים ואף כנסייה .תושבי
המקום  -רוסים וצ’וקצ’ים ,כולם דוברי רוסית ,הגישו לנו תערובת
מיוחדת ממבחר מאכליהם המסורתיים ,המתבססים על בשר הלווייתן
שנאכל בכל הצורות והטעמים .כל חלק מבשר הלווייתן מנוצל  -מהעור
הדק ,שאליו צמודה שכבת שומן ,ועד לאיבריו הפנימיים כמו הלשון,
הכליות והמעיים .את בשר הלווייתן מגישים מיובש ,מעושן ,כבוש או
מבושל .למרות רגשות האשמה שעלו בנו באכילת מטעמי הלווייתן,
יצור כה אהוב ומיוחד ,אי אפשר שלא להודות שטעמו של הבשר היה
מצוין ,המזכיר טעם חזק של ים או צדפות .בנוסף ,התכבדנו גם בשלל
סלטים מצמחים מקומיים ,בתותי טונדרה טריים בגוונים של אדום,
כתום וסגול ,שחלקם נרקחו לקונפיטורה ,ובמאפים ושלל סופגניות,
חלקן במילוי דג ...וגם בדג סלמון מלוח וכבוש.
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בכל שנה חוגגים הצ'וקצ'ים בתלבושותיהם המסורתיות  -בשירה ,בריקוד
ובתחרויות ספורט רבות  -בפסטיבל שנמשך יומיים ומשתתפים בו כל
תושבי הכפרים שלאורך החוף.
לווייתן ארוך-סנפיר מגיח במפתיע לפנינו בקרבת סירת הגומי.
בטיפוס על הרכס מתגלה חוף צ'וקוטקה במלוא הדרו ,על רקע נופי
הפיורדים הכחולים והטונדרה הירוקה.
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בתום הארוחה התכנסו לצד כל תושבי הכפר למופע של ריקודים
מסורתיים ,בתלבושות המסורתיות ,לצלילי תופים גדולים מעור כלב ים.
הריקודים תיארו את הציד ,ולכל חיה הוצג ריקוד נפרד :ציד לווייתנים,
כלבי ים או ניבתנים .הריקודים עסקו גם בסצנות מחיי היומיום ,כמו
שיט בסירות קנו ,ליקוט פטריות וטיפוס על מצוקים כדי לאסוף ביצי
עופות .התושבים הסבירו לנו שקיום ההופעה חשוב עבורם גם כתמריץ
עבור הדור הצעיר שיתוודע לריקודים המועברים מדור לדור .המפגש
הפך לחגיגה גדולה ואותנטית ,והבנו שבניגוד למפגשים רבים מסוג
זה במקומות אחרים בעולם ,המפגש היה מהנה גם עבורם ולא נערך
רק לשם האטרקציה התיירותית .בשל מיקומם המבודד של היישובים
לאורך החוף הסיבירי והמגבלות שמטילה ממשלת רוסיה על תיירות
באזור ,פוגשים התושבים המקומיים מעט מבקרים זרים.
בתחנתנו הבאה נחתנו בכף  ,Dezhnevהנקודה הצפון-מזרחית
ביותר ביבשת אסיה .בין הכף לבין אלסקה שביבשת אמריקה הצפונית
מפרידים  89ק”מ בלבד ,אשר ביניהם נמצא מצר ברינג .בתקופת הקרח
האחרונה על פני כדור הארץ ,גובה הים היה נמוך בכ 150-מ’ ממפלסו
כיום .כך נוצר גשר יבשתי עצום בין יבשת אמריקה הצפונית ליבשת
אסיה .הגשר המכונה  Beringyaחלש על אלפי קילומטרים רבועים,
ודרכו עברו והתפשטו בני אדם ,בעלי חיים וצמחים ,מאסיה לעולם
החדש ,לאמריקה .אין ספק שנרשמה גם תנועה של צמחים ובעלי חיים
בכיוון ההפוך  -מאמריקה לאסיה .גשר זה ,שהתקיים עד לפני 12,000
שנה ,הוביל לשינויים רבים שאותם אפשר לזהות עד היום .כך למשל,
תווי הפנים של הטיבטים ממרכז אסיה זהים לאלה של האינואיטים
ושל האינדיאנים משתי האמריקות.
מאז הספיק כבר מצר ברינג להתמלא מים ,וגם כיום הוא עדיין רדוד
יחסית ועומקו כ 50-מ’ .גם ים צ’וקצ’י שמצפון למצר ,וים ברינג
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שמדרום למצר רדודים מאוד גם הם ,וגם הם היו בתקופת ברינגיה
יבשה .הכף קרוי על שם סמיון דזנב ,קוזאק סיבירי ויורד ים אמיץ שב-
 1648הקיף את סיביר .דזנב היה הראשון שמצא את המעבר בין צפון
האוקיינוס השקט לבין דרום אוקיינוס הקרח הצפוני ,הוא מצר ברינג.
למעשה ,דזנב חצה את המצר הרבה לפני ויטוס ברינג הדני ,שעשה זאת
בשירות הצאר הרוסי ב .1728-דזנב הונצח במקום באנדרטה מרשימה.
טיפסנו במעלה המצוק הנישא מהכף אל שרידיו של הכפר הנטוש
 .Naukanכאן נחשפנו לסיפורה העצוב של מורשת בת מאות שנים
שנגדעה בשל החלטה שרירותית של הסובייטים .זהו סיפורם של של
 400תושבים צ’וקצ’ים שהתגוררו בכפר מאז המאה ה ,14-ביראנגות,
על מצוק היורד לים .מנקודה זו הייתה לתושבים תצפית מצוינת על מצר
ברינג ,ומיקום הבקתות היה אידיאלי“ :צוואר בקבוק” שבו עוברים כל
הלווייתנים והיונקים הימיים בדרכם מהאוקיינוס הארקטי לאוקיינוס
השקט .אנשי  Naukanאף ניחנו בכושר גופני מצוין ,בזכות הטיפוס
החוזר מהחוף במעלה המצוק חזרה לביתם .ישנן אף עדויות רבות על
חיי תרבות וחברה עשירים ,חגיגות ואירועי ספורט .כל זאת עד ;1958
אז החליטו הסובייטים לעקור את כל אנשי הכפר ליישוב אחר ,בתואנה
כי  Naukanמרוחק מדיי ויש קושי להעביר לו אספקה שוטפת .וכך היה.
באזור נותרו עד היום שרידי יראנגות ,מיטות וכלי אוכל.
ולקינוח ...בתום היום ,בדרכנו חזרה לספינה ,פגשנו להקה של 150
לווייתנים ארוכי-סנפיר שהקיפו את הספינה ונשפו מפתחי הנשימה
שלהם זרנוקי מים אל על.

.1

ספינת השיט  Spirit of Enderbyבמראה מסתורי.
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