מאנטארקטיקה
ועדלכףהורן

כתבווצלמו:אסנתומשהאגמי*

פינגוויני אדלי על גוש קרח צף מול האי פולט .הקרח החל להתמוסס ונוצר בו מעין מכתש קטן .פינגוויני אדלי חיים אמנם רק לחופי
אנטארקטיקה ,אבל לקראת הקיץ האנטארקטי ,בחודשים ספטמבר ואוקטובר ,הם שוחים למרחקים של אלפי קילומטרים מחופי
אנטארקטיקה ,וחוזרים במיליונים למושבות הקינון שלהם המצויות על היבשת ,לעתים במרחק של  ≤00-≥00ק"מ מהחוף.
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בסוףחודשדצמבר2011נחתנובעירהארגנטיניתהדרומיתאושוואיה
שב"ארץ האש"  -אי שניצב בקצה הדרומי של יבשת דרום אמריקה.
שםכברהמתינהלנוהספינההרוסיתששימשהלנוכביתב19-הימים
הבאים,במהלךהטיולשלנובאנטארקטיקה.
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1

ע

ל אף שתיירים מהשורה כבר יכולים
לבקר בה ,באנטארקטיקה ,היא עדיין
לא יעד לכל תייר ,מעצם העובדה שהיא
נמצאת בקצה העולם וצריך זמן ומשאבים
כדי להגיע אליה .אנטארקטיקה היא
יעד שבו הטבע עדיין שולט בעצמו ,ובני
האדם נזהרים מלקלקל ,כדרכם בקודש
בכל מקום אחר בעולם .זהו יעד לאנשים
שמתרגשים כשהם רואים את להקות
הפינגווינים הענקיות ,כלבי ים ,פילי ים,
לווייתנים ,וכל מיני בעלי החיים האחרים
שחיים שם.

הספינה נכנסה לתעלת ביגל הארוכה
והשופעת עופות ויונקי ים ,שמפרידה
בין ארגנטינה לצ'ילה ,והמשיכה במורד
התעלה הנשפכת דרומה לאוקיינוס
האטלנטי .עברנו קרוב לכף הורן -
"השפיץ של דרום אמריקה" ,בקו רוחב 56
מעלות דרום .הכף מציין למעשה את קו
המפגש בין שני האוקיינוסים  -האטלנטי
והשקט ,הנמתח מהכף דרומה .מפגש
האוקיינוסים ידוע לשמצה בקרב יורדי
הים לדורותיהם ,בגלל הזרמים המנוגדים
שגורמים לים לסעור ,ולימאים להיטלטל

 .1מפת המסע שלנו מאושוואיה דרך תעלת ביגל
לאיי פולקלנד ומשם לאיי ג'ורג'יה הדרומית ,איי
אורקני ,חצי האי האנטארקטי ,איי שטלנד והסיום
לאורך חופי חצי האי האנטארקטי עד לכף הורן,
ובחזרה לאושוואיה.
 .2הספינה "אקדמיק יופה" ששימשה לנו כבית
בכל ימי המסע .בכל שנה יוצאות למסעות
לאנטארקטיקה כמה ספינות ,והן נושאות אתן
תיירים ואנשי מחקר ואקדמיה" .אקדמיק יופה"
הייתה במקורה אנייה צבאית רוסית שהוסבה
לספינת מחקר .היא אינה מפוארת ,והיא מתאימה
ל 150-נוסעים ,כולל אנשי צוות (רוסים).
 .3גושי הקרח שנמצאים בשלבים שונים של
עיצוב כתוצאה מהפשרה ,הרוחות והמים
המשנים את צורתם בהתמדה ,משאירים לדמיון
המטיילים להחליט מה הם רואים הפעם .כאן ,גוש
שהזכיר מאוד את הספינקס במצרים כשהוא צף
מול חופי האי פולט.

בעצמה ,בלי קשר לגודל הספינה שעליה
הם נמצאים.
במשך יומיים שטנו דרומה לכיוון חצי
האי האנטארקטי הבולט צפונה מהיבשת
הלבנה .במהלכם חצינו את מצרי דרייק
( )Drakeהמפרידים בין שתי היבשות
הדרומיות.
בעבר הרחוק הייתה אנטארקטיקה
מחוברת למסה יבשתית אחת קדומה -
גונדוואנה – יבשת-העל שכללה גם את
2

3

אוסטרליה ,הודו ,אפריקה ודרום אמריקה,
אשר הקיפו אותה ממזרח ,מצפון וממערב.
בעקבות תהליך נדידת הלוחות התפרקה
גונדוואנה ,והיבשות ניתקו זו מזו והחלו
לנדוד .אנטארקטיקה נעה והתמקמה
בקוטב הדרומי של כדור הארץ .עדויות
ביולוגיות רבות מאוששות את ההנחה
שחמש היבשות היו אכן מחוברות יחד
בעבר ,כמו השרך מסוג Glossopteris
ששרידיו מצויים בכולן ,או מאובני
זוחלים יבשתיים כמו ה,Lystrosaurus-
שבתור הטריאס שבעידן המזוזואיקון
(לפני כ 220-מיליון שנים) היה נפוץ בדרום
אמריקה ,בהודו ובאנטארקטיקה.
ביבשת הקפואה שוררים כיום התנאים
הקיצוניים ביותר שנמדדו על פני כדור
הארץ .ב 1983-נרשמה שם הטמפרטורה
הנמוכה בעולם –  89מעלות צלסיוס
מתחת לאפס .תנאים אלו לא אפשרו
כמובן לצמחייה המקורית והמגוונת
ששגשגה במקום בעבר לשרוד ,ומהעושר
ההוא נותרו רק עדויות מאובנות .בימינו
ניתן למצוא באנטארקטיקה שני מינים
ננסיים בלבד של צמחים בעלי פרחים:
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 Deschampsia antarcticaוColobanthus-
 .quitensisעם זאת ,נמצא בה למעלה

מ 200-מיני חזזיות ,קרוב ל 50-מיני
טחבים וכ 700-מיני אצות.

בהתבוננות במפה קשה להעריך כיאות את
שטחה העצום של היבשת הענקית הזאת -
 14.2מיליון קמ"ר ,שטח הגדול יותר מפי
ארבעה משטחה של תת-היבשת ההודית או
פי שניים משטחה של אוסטרליה .רק אסיה,
אפריקה ושתי האמריקות גדולות ממנה.
ואם לא די בכך ,בעונת החורף ,בחצי הכדור
הדרומי ,היבשת מוקפת סביב בשכבת קרח
קפוא של מי האוקיינוס הדרומי המכסה
שטח של כ 20-מיליון קמ"ר .מעניין לציין
שמהירות הגלישה של הקרחונים יכולה
להגיע אפילו עד שני ק"מ לשנה .אולם,
שטח היבשת הוא כה עצום ,שמשך הזמן
הנדרש לקרח מאזור הקוטב הדרומי להגיע
אל חופי היבשת הוא כ 100,000-שנים!
היבשת נחשבת לגבוהה בעולם ,גובהה
הממוצע הוא כ 2,400-מ' מעל פני הים.
פסגת ההר וינסון מתנשאת  4,897מ' מעל
פני הים .למעלה מ 98-אחוז מהיבשת

מכוסה במשך כל ימות השנה בשכבת
קרח שעוביה הממוצע הוא כ 2,000-מ'.
כ 70-אחוז מהמים המתוקים בעולמנו
שבאנטארקטיקה.
בקרח
מרוכזים
הפשרתו ,חס וחלילה ,תעלה את מפלס
הימים ב 60-מ' .לא קשה לדמיין איזו
שואה אקולוגית תפקוד את האנושות אם
הערים ,היישובים והשטחים החקלאיים
בעולם יוצפו במים.
כמות המשקעים הנמוכה ביותר יורדת
במרכז היבשת (כ 50-מ"מ גשם לשנה,
ממש כמו במדבר צחיח) .היא הולכת
ועולה ככל שמתקרבים לכיוון החוף,
ויכולה להגיע עד ל 500-מ"מ לשנה.
הגילוי המאוחר שלה על ידי החוקר
הרוסי הלינגסהאוזן בשנת  ,1820לאחר
שכל היבשות היו ידועות זה זמן רב,
מצביע על ריחוקה ובדידותה.
רואלד אמונדסן הנורבגי היה הראשון
שהציב דגל בקוטב הדרומי ,ב 14-בדצמבר
 .1911רוברט פלקון סקוט האנגלי הגיע
למרבה אכזבתו חמישה שבועות מאוחר
יותר ( 17בינואר  ,)1912וגילה את המציאות
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המרה ...סקוט כתב ביומנו" :הרע מכול
קרה .כל החלומות שלנו התפוגגו .אלוהים
זה מקום נורא ואיום" .ואם לא די במפח
נפש זה ,משלחתו לא הצליחה להגיע
בשלום חזרה  -הוא ואנשיו גוועו ומתו
בדרך בצורה טרגית ,כשאחרון הנספים
היה סקוט עצמו ,ב 29-במרס  1912לפני
כ 100-שנים .הם הותירו אחריהם יומנים
אישיים מרגשים המתעדים את מסעם עד
היום האחרון .אלו נמצאו שמונה חודשים

לאחר מותם ,על ידי משלחת חיפוש
אנגלית שהגיעה לתחנתם האחרונה .אחר
כך התברר שהם היו מרוחקים רק  18ק"מ
ממקום מבטחים ("טבע הדברים" .)155
אין ספק שזוהי יבשת קשוחת תנאים שלא
מותירה מקום לטעויות אנוש .אי אפשר
שלא להיזכר בדמותו ההרואית והבלתי
נשכחת של החוקר ארנסט שקלטון שניסה
להוביל בראשית מלחמת העולם הראשונה

את משלחת המסע לחציית היבשת ברגל
ממזרח למערב .הספר "אנדיורנס" ("טבע
הדברים"  )158מגולל את סיפור ההישרדות
הבלתי ייאמן של  28חברי המשלחת
שנתקעו בים הקרח ,והצליחו בהנהגתו
המופתית לחזור בשלום לאחר כשנתיים
(בין השנים  )1914-1916רוויות הרפתקאות
וסיכונים עצומים .למרבה הטרגדיה,
במהלך מלחמת העולם הראשונה גויסו
חלק משורדי המסע ללחימה בחזית ונהרגו.

בשנת  ,1959ב 1-בדצמבר ,נחתמה ברית
אנטארקטיקה על ידי המדינות הבאות:
ארגנטינה ,אוסטרליה ,בלגיה ,צ'ילה,
צרפת ,יפן ,הודו ,ניו-זילנד ,נורבגיה ,דרום
אפריקה ,ברית המועצות ,בריטניה וארצות
הברית שהקימו בה  50תחנות מחקר .אלו
התחייבו לאסור כל פעולה שעלולה לגרום
נזק אקולוגי וסביבתי ליבשת או ליצורים
ששוכנים בה ובאיים הסובבים אותה.
עד שנת  2007הצטרפו לברית  36מדינות

נוספות .הן קבעו שאנטארקטיקה תישאר
שמורת טבע מדעית ללא מתיישבים ,עם
חופש מדעי לחקור אך ללא כל פעילות
צבאית או ניצול משאביה הטבעיים .בכל
ביקור בה עולה שוב השאלה האם רבבות
התיירים הפוקדים אותה בכל שנה עלולים
לגרום לה נזקים בלתי הפיכים .כללי
השמירה על הטבע ,הקפדניים וההדוקים,
הבטיחו שלפחות עד היום המצב נשאר
כשהיה .אנשי הצוות בספינה בדקו לכל

מטייל אפילו בקפלי הבגדים ובסוליות
המגפיים שמא יש בהם זרעים או אף
שרידי קרקע מארץ מוצאם ,העלולים
לגרום לנזק סביבתי עתידי.
לורי איילנד ,הוא האי הדרומי ביותר
בארכיפלג של איי אורקני הדרומיים (The
 )South Orkney Islandsשנמצאים בין
ג'ורג'יה הדרומית לחצי האי האנטרקטי .על
האי ממוקמת למעלה ממאה שנים תחנת
מחקר ארגנטינית .הביקור באי הווה עבורנו
את המפגש הראשון עם הדבר הקרוב ביותר
לאנטרקטיקה .טיילנו בין המבנים עם אחד
החוקרים והתרשמנו מדרך ואופי החיים
שלהם כמו גם המחקרים שמתבצעים שם.
בצריף משנת  ,1904שהיה בעבר חלק מתחנת
המחקר ,הוקם מוזאון קטן שמציג את אורח
החיים בתחנה בימיה הראשונים .העלייה
על האי הייתה גם המפגש הראשון שלנו
עם בעלי החיים שמיוחדים לאנטרקטיקה.
משם ,מתחיל המסע לאנטרקטיקה.
בבוקר שטוף שמש הגענו לאי פולט ()Paulet

הסמוך מאוד לחצי האי האנטארקטי .זהו
אי וולקני ,שבו אוכלוסייה מהגדולות
ביותר של פינגווין מהסוג אדלי (Pygoscelis
 ,)adeliaeשמקנן רק ביבשת אנטארקטיקה
ובאיים הסמוכים לה .האדלי ,שמשקלו
מגיע לכשישה ק"ג ,ניזון בעיקר מקריל
 סרטנים ארוכי בטן ,שאורכם מגיעלחמישה ס"מ .אלה הם חסילונים קטנים
השורצים בענני ענק במים הפוריים
שמסביב לאנטארקטיקה .המעניין הוא
שעל אותן אוכלוסיות ענק של חסילונים
מתקיימים גם לווייתני המזיפות ,כמו
הליווייתן הכחול ,שמשקלו יכול להגיע
ל 180-טון ,וגם כלב הים לובודון
הסרטנים שקיבלו את שמם ממזונם .בעוד
הלווייתנים מסננים את הסרטנים מהמים,
הפינגווינים צדים אותם אחד אחד.
הבוגרים טיפלו במסירות בצאצאיהם
שהיו כבר בני למעלה מחודש ימים .על
האי חיה גם אוכלוסייה של פינגווינים
לבני-אוזן שמגדלת את אפרוחיה בקיץ,
ומושבות קינון גדולות של קורמורן

ככל שהתקרבנו לחצי האי האנטארקטי ,במיוחד
מכיוון איי אורקני ,צפו בקרבתנו גושי קרח
עצומים אשר ניתקו מקרחוני היבשה וכיסו
לעתים את פני הים מאופק עד אופק .בנוסף
לגושי הקרח היבשתיים צפו סביבנו לוחות של
מרבדי קרח ימיים שנותרו כעדות לשכבת פני
הים הקפואה בעונה הקרה.
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 .1טמפרטורת הקיץ האנטארקטי (שיכולה להגיע
אף לעשר מעלות צלסיוס או קצת יותר) ממסה
את גושי הקרח היבשתיים ויוצרת שלל צורות של
מערות ומבוכים במנעד גוונים של כחול ולבן.
 .2חלק מהם יצרו פסלים דמויי אדם כמו זה,
החובש ברט צרפתי בצורה נונשלנטית ...או אם
תרצו  -כדור גלידה לראשו ...הוויכוח שניטש בינינו
היה רק את מי בדיוק הוא מזכיר לנו...
 .3יכולת התמרון והנגישות של סירות הזודיאק
אפשרה לנו להגיח ולנחות כמעט בכל מקום.
כך יכולנו לשוט "במרחק אפס" בין מפרצים
ומפרצונים ,בין גושי קרח עצומים ,מערות ומבוכי
קרח ,ולמעשה כמעט לכל מקום שספינת האם
הגדולה אפשרה רק לצפות מרחוק.
 .4פינגוויני אדלי באי פולט בדרכם לים לתור אחר
מזון לגוזליהם ,שלעולם לא יוותרו על עוד האבסה.
אחד מבני הזוג נשאר תמיד בחוף לשמור על
הגוזלים כדי לאפשר לאחר לצאת לים לצוד מזון.
כאן הם במקרה נכנסים למים מחוף שנמצא
בגובה פני הים ,אבל הירידה אל המים ,כשהיא
נעשית מהקרחונים ,מרשימה בהרבה .פינגווינים
בקבוצות של עשרות ומאות יורדים בריצה ומזנקים
אל המים בקפיצות ראש מרהיבות .היציאה
מהמים מרהיבה אף יותר ,כאשר הם נפלטים מהם
לגובה של שני מ' ויותר כאילו נורו מפגז של תותח.

1
2

אנטארקטי כיסו בצפיפות את מדרון
הגבעה בקנים שצורתם חצי חרוט קטום.
פינגווין לבן-אוזן ( )P. papuaהוא בן
סוגו של הפינגווין אדלי ,והוא חי ביבשת
ובאיים רבים הסמוכים לה ,כמו גם
באיי שטלנד הדרומיים ,באיי אורקני,
באיי ג'ורג'יה הדרומית ,איי פולקלנד
("טבע הדברים"  ,)199ועוד .הוא גדול
מהאדלי ,משקלו מגיע עד כתשעה ק"ג
ורק הפינגווינים הקיסרי והמלכותי
גדולים ממנו .הוא השחיין המהיר ביותר
בעולם מבין עופות המים (כ 40-ק"מ
לשעה) .מקורו ורגליו כתומים אדומים
ויש להם רצועת נוצות לבנות בולטת
בקדקוד כמעט מאוזן עד אוזן ומכאן שמו
העברי .אוכלוסייה של לבני-האוזן מקננת
גם בחופי אנטארקטיקה ,ואת נציגיה
אכן ראינו בהמשך לאורך חופי חצי האי
האנטארקטי .יש חוקרים הרואים בהם
תת-מין נפרד.
אחר הצהריים חצינו את מיצר
אנטארקטיקה
(,)Antarctic Sound
המפריד בין חצי האי האנטארקטי
לבין האיים שמצפון לו ,והגענו בפעם
הראשונה לקצה הצפוני ביותר של חצי
האי .השיט בין גושי קרח יבשתיים
וימיים היה מרהיב .נחתנו בבראון בלאף
( ,)Brown Bluffעל חוף צר שמעליו
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מתנשא מצוק תלול .הסלע הוולקני מורכב
מטוף (אפר וולקני) ולבה שיצרו שיכוב
מעניין ,כשבתוך הלבה כלואות אבני טוף
שהתגבשו קודם לכן .ירד שלג .גם כאן על
החוף הצטופפו במושבות קינון גדולות של
פינגוויני אדלי ופינגווין לבן-אוזן שטיפלו
בצעיריהם .עם רדת הערב החלה נהירה
המונית של פינגווינים שחזרו מהים לכיוון
המושבה לאחר שצדו את סרטני הקריל,
העולים קרוב לפני המים לקראת ערב.
ביניהם היו כמה זוגות של שחפי קאלפ
שטיפלו אף הם באפרוחיהם .במצוק
שמעל החוף קננו זוגות של יסעורי ענק
דרומיים ואפרוחיהם ,וגם כמה זוגות של
יסעורי השלג ,הצחורים כשלג ,שקננו שם.

איי שטלנד הדרומיים נמצאים מצפון-
מערב לחצי האי האנטארקטי .נחתנו
באי חצי הירח ( – )Half Moonאי וולקני
הנקרא כך על שום מראהו .היו שם
מושבות קינון גדולות של פינגווין רצועת-
הסנטר ( )P. antarcticusשאף הוא שייך
לאותו הסוג אליו משתייכים פינגווין
האדלי ופינגווין לבן-האוזן ,ומשקלו כמו
האדלי ,מגיע לכשישה ק"ג .הוא חי ביבשת
ובעוד איים רבים הסמוכים לה כמו גם
באיי שטלנד הדרומיים ,באיי אורקני,
באיי ג'ורג'יה הדרומית ועוד .על החוף
שכבו שני מינים של כלבי ים :כלב ים
וודל ( )Leptonychotes weddelliולובודון
הסרטנים (.)Lobodon carcinophgus
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בנוסף אליהם חי כאן כלב הים הנמרי
(.)Hidrurga leptonyx
בעוד שאר מיני כלבי הים האנטארקטיים
מצויים על שולי מדף הקרח המקיף את
היבשת ,ולכן הם צדים את טרפם בעומקים
רדודים ,כלבי הים מהסוג וודל ,החיים רק
באנטארקטיקה ,שימשו מודל אידאלי
לבדיקת המבנה הפיזיולוגי של כלבי הים,
והתהליכים המתרחשים בהם בזמן צלילות
עומק .חוקרים איתרו אוכלוסיות של כלבי
ים וודל שחיו על קרחונים ונאלצו לצלול
לעומק כדי למצוא את מזונם ,הצמידו להם
מכשירי מדידה שונים וגילו ,שהם מסוגלים
1

לצלול לעומק של קילומטר ויותר (זכרים
של פילי ים מחזיקים בשיא הצלילה לעומק
  1,250מ' ,וזמן שיא של שעתיים מתחתלמים ללא נשימה) ,ובין השאלות שנבדקו:
איך הם לא נמחצים ,וכיצד הם מחזיקים
מעמד ללא נשימה למעלה מחצי שעה.
הלובודון – כלב הים אוכל הסרטנים,
ניזון כאמור מהקריל .לובודון הסרטנים
כל כך מצליח ,עד שאוכלוסייתו מונה
בקביעות  30מיליון פרטים ,בהשוואה
לכחצי מיליון פרטים אצל רוב כלבי הים
מהמינים האחרים .כלב הים הנמרי מבסס
מחצית מהתפריט שלו על הקריל ,והשאר

על שותפיו לפירמידת המזון  -הפינגווינים
וגורים צעירים של כלבי ים אחרים,
המהווים מזון זמין מאד בעונת הרבייה.
הסלעים הוולקניים והמטמורפיים (סלעי
תמורה) שבאי מכוסים בחלקם במיני
חזזיות וטחבים .בכמה מקומות השלג ממש
נצבע בוורוד מצואת הפינגווינים שניזונים
מסרטני הקריל ,או בירוק כתוצאה מהאצות
שהתפתחו על מינרלי המזון שבצואת
הפינגווינים .בין הפינגווינים שוטטו
חמסנים שהיו נחושים לגזול מהם ביצים או
גוזלים ,ואף לא הסירו את מבטם גם מזוג
שחפי הקאלפ שטיפל במסירות באפרוחם.

 .1מושבת קינון גדולה של קורמורן אנטארקטי
באחד המדרונות שבאי פולט ,בראשית חודש
ינואר .זוג ההורים בונה קן בצורת חרוט חצי
קטום ,והנקבה מטילה בראשו שתי ביצים .בני
הזוג ,כל אחד בתורו ,ממריאים לים כדי ללכוד
דגים ולהאכיל את הגוזלים הרעבתנים .מושבת
הקורמורנים מוקפת בשטח הקינון של פינגוויני
אדלי.
 .2מושבת קינון צפופה של פינגווין רצועת-
הסנטר (או לבן-סנטר ,אם תרצו) באי חצי הירח
שבאיי שטלנד הדרומיים .בראשית ינואר כמעט
כל זוג הורים מגדל שני אפרוחים עוטי פלומה
אפורה שאינה מזכירה ולו במעט את המראה
האצילי של ההורים ,המקושטים מתחת למקורם
בפס שחור הבולט על סינרם הצחור .במהלך
הטיפול בגוזלים הדהדו במרחב קריאותיהם
הרמות של ההורים ,המזכירות נעירת חמור
ובאות לציין חזקה על טריטוריה או באות למטרת
חיזוק הזוגיות בקריאות הדדיות ו"בתנוחת צלב"
 כנפיים פשוטות בניצב לגוף וראש מזדקרכצריח לכיוון השמים.
 .3פינגוויני רצועת-הסנטר שוחים במהירות
ובשובבות בלתי רגילה במים לצדם של פינגווינים
לבני-אוזן ,זאת בניגוד גמור להליכתם המתנדנדת
והאטית על היבשה.
 .4כלב ים וודל מתפרקד לו בחוף האי חצי ירח
ואינו מקדיש כלל תשומת לב לצופים הסקרנים
שבקרבתו .אוכלוסייה של המין שחיה על קרחונים
מרוחקים מעט מהיבשת שימשה את החוקרים
שבדקו את השינויים הפיזיולוגיים שמתרחשים
בגופם של כלבי הים בזמן צלילה לעומקים של
קילומטר ויותר.
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 .1כלב הים הנמרי מבסס את מחצית התפריט
שלו על סרטני הקריל .חצי מן הדיאטה מבוססת
על פינגווינים וגורים של כלבי ים אחרים .על
הקרחון הוא נראה רגוע ,אבל מהירות התנועה
שלו במים ופניו הנחושים בזמן ציד הם הסיוט
בהתגלמותו עבור מי (פינגווין) שנקלע לדרכו.
 .2מושבת קינון של פינגווין לבן-אוזן .כל זכר
שמכבד את עצמו מעתיר על בת זוגו חלוקי
נחל ואבני חצץ המשמשים כהגנה מסביב לקן
בעתות גשם או שלג .סוללת האבנים היא הקן
הרך והנעים ,שבו הנקבה מטילה את הביצים ,ובו
גם הביצים בוקעות והאפרוחים גדלים .האבנים
מגנות על הגוזלים מפני הרוחות החזקות.
 .3על אף שנדמה כי גוש הקרח הענק עומד לאבד
את שיווי המשקל שלו בכל רגע ,הוא יציב ,שכן
גוף הקרחון שקוע ברובו (שבע שמיניות ממנו)
מתחת לפני המים.
 .4הספינה משייטת במזג אוויר אפרורי וקודר באי
התעתועים  -לוע הר געש שהתמלא במי ים.
 .5צריף שמשמש את משלחת המחקר של
ארגנטינה באי קוורוויל שבחצי האי האנטארקטי.
 .6עצמות לווייתנים ושרידי ספינה טרופה פזורים
בחוף האי טריניטי שבמפרץ מיקלסן ומעידים על
קטל הלווייתנים שהתקיים במקום.

מפרץ ציידי הלווייתנים ()Whalers Bay
שבאי דיספשן ( - Deceptionאי התעתועים)
נראה ממש כפרסה ,והוא למעשה לוע
(קלדרה) של הר געש פעיל שהתפרץ
באלימות בפעם האחרונה בשנת  .1969גם
לפני שבועות מספר נצפו שם פליטות אדים
מפומרולים .הכניסה לתוך הלוע צרה מאוד,
ואף מוגבלת בסלע שחור וקשה (Raven
 ,)Rockשמקשה עוד יותר את הכניסה
והיציאה מהקלדרה .על החוף ניצבים עדיין
שרידים של מבנים ומכונות ששימשו את
ציידי דובי הים ,כלבי הים (כולל פילי ים)
והלווייתנים ,וכן שרידים שנותרו מבסיס
בריטי משנת  .1944רוח חזקה נשבה וגשם
הצליף בפנים .דחינו את השכשוך במים
הגאותרמיים הנובעים שם ,שהטמפרטורה
שלהם מגיעה לשלוש מעלות צלסיוס.

חזרנו לחצי האי האנטארקטי לאחר ששטנו
דרומה והגענו לאי טריניטי ( ,)Trinityשם
נחתנו במפרץ מיקלסן ( .)Mikkelsenעל
החוף היו שרידי עצמות לווייתן ,ושני כלבי
ים וודל .במקומות שבהם כבר לא היה שלג
או מים קיננו פינגווינים לבני-אוזן ,שדגרו
עדיין על ביצים או שגוזליהם בקעו זה
עתה .עם הירידה דרומה לכיוון מרכז חצי
האי האנטארקטי השלג מתמוסס מאוחר
יותר לעומת החלק הצפוני (כמו באי פולט
או בבראון בלאף) .לפיכך ,הדגירה כאן
של אותו מין של פינגווין לבן-אוזן החלה
הרבה יותר מאוחר .מעניין אם שינוי זה
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יגרום ברבות הימים לבידול באוכלוסייה
של המין הזה וליצירת מינים חדשים –
כפי שחלק מהחוקרים כבר חוזים .מחזה
משעשע הוא לצפות בפינגווינים לבני-האוזן
הנוהגים "לגנוב" זה מקנו של זה חלוקי
חצץ כדי למצוא חן בעיני בת זוגם העסוקה
במתרחש בקן ,ולהעמיד פני תם לאחר
מכן .בזמן הדגירה ההורים המשגיחים על
הגוזלים הקטנים מתחלפים במשמרות.
הדרמנו עוד יותר לתוך חצי האי
האנטרקטי ,והגענו למפרץ קרטיס
( .)Curtiss Bayשטנו עם הזודיאקים בין
גושי קרח גדולים וחלקיקי קרח רבים
בגוני כחול לבן בצורות ובגדלים שונים.
השמש מעל האירה לנו פנים .כלב ים נמרי
שחה ועלה מדי פעם לשאוף אוויר ,ואחר
כך התפרקד על אחד מגושי הקרח .במבט
יותר מדוקדק ראינו שכנף של פינגווין
משתלשלת לה מזווית הפה האימתני שלו.
על גוש קרח אחר נח לובודון הסרטנים.
בבוקר שלמחרת ניסינו ללא הצלחה לנחות
בנקו הרבור ( )Neko Harbourמאחר וקרח
חסם את חופו  -אזור הנחיתה המיועד.
סיור בזודיאקים במפרץ המוגן חשף
אותנו לאוכלוסיות של פינגווינים לבני-
אוזן ,שהצטופפו על החוף ובמים בניסיון
לצלוח את מכשול גושי הקרח הצפופים
לאורכו ,וחסמו להם את המעבר מן החוף
אל הים ובחזרה .ידועים מקרים שבהם
מצבים כאלו (הירידה לים לצייד המזון
והחזרה לחוף אל האפרוחים הצעירים -
חסומים) משפיעים על אוכלוסיות שלמות
של פינגווינים ,שאינם מצליחים באותה
שנה לגדל צאצאים .עם זאת ידוע שמינים
מסוימים של בעלי חיים וצמחים שחיים
בתנאים קיצוניים ובלתי חזויים כמו
פינגווינים או צמחי מדבר ,להבדיל ,הם
בעלי יכולת הסתגלות המאפשרת להם
להתגבר על עקה זו .ההגאי של הזודיאק
המשיך לנווט בין גושי קרח גדולים,
כחולים ושקופים ,שאף נוצרו בהם מערות.
חלק מגושי הקרח כלאו בתוכם גם סלעים.

4
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באי קוורוויל ( )Cuvervilleנחתנו ליד מושבה
גדולה ביותר של פינגווינים לבני-אוזן,
שעדיין דגרו על ביצים או טיפלו בגוזלים
שבקעו זה עתה .בניגוד לאוכלוסייה בקצה
הצפוני ביותר של חצי האי האנטארקטי,
שם האפרוחים היו כבר קרובים בממדיהם
להורים ,כאן שטח הקינון נחשף משלג בשלב
מאוחר יותר ,ולכן גם הקינון כאן התאחר.
לא נפקד מקומם של החמסנים שכמנהגם
חמדו וניסו לחמוס גוזלים או ביצים
של הפינגווינים שהגנו בחירוף נפש על
עולליהם .מעל חגו להם כמה שחפי קאלפ
 99טבע הדברים

ויסעורי ענק דרומיים .מכיוון שזהו אזור
של ים רגוע ועשיר בסרטני קריל שחו ממש
לפנינו לווייתני המזיפות הענקיים ,שנהנו
משפע המזון שאמור לשמש אותם כצידה
לדרך הארוכה המצפה להם צפונה לאזורים
הטרופיים שם ישהו ויתרבו במהלך החורף
האנטארקטי .לוויתנים אלה כמעט נעלמו
מהעולם עקב הציד המסיבי שפסק רק עם
הירידה הדרסטית במספרם ,אז גם פחתה
הכדאיות הכלכלית של לכידתם.
המראות המכשפים מכל עבר של מפרץ
ניקו המשובץ בגושי קרח המתמוססים
לאיטם ויוצרים פסלים כמו שרק הטבע
יודע ליצור ,היוו רקע מושלם לפרדה בלתי
נשכחת מאנטארקטיקה.
1

2
3

אחר הצהריים התחלנו במסענו חזרה
צפונה .חצינו שוב את מצרי דרייק המהווים
מעבר בין האוקיינוסים האטלנטי והשקט,
ולאחר יומיים של הפלגה הגענו לכף הורן
בניסיון להתקרב אליו עד כמה שאפשר.
מבעד לערפילים התגלה צוק שחור וגבוה
המתנשא מעל שני האוקיאנוסים .משם
שבנו דרך תעלת ביגל שממנה התחלנו
את המסע ,כדי להגיע לאושוואיה השכם
בבוקר ולצפות בזריחה בלתי נשכחת8 .
* הטיול יצא מטעם חברת "אקספלור"
בהדרכת פרופ' משה אגמי .כתבה על
איי פולקלנד ,שהיו תחילתו של הטיול
התפרסמה ב"טבע הדברים" .199
הטיול כלל בנוסף לאנטארקטיקה ולאיי
פולקלנד גם את איי ג'ורג'יה הדרומית.
משך הטיול  23יום.
* טיול נוסף בהדרכת פרופ' משה
אגמי עומד לצאת גם השנה .היציאה
ב 18.11.2012-החזרה ב.10.12.2012-
כל המעוניין מתבקש להתקשר למשה
אגמי  054-6397247או "לאקספלור"
.03-6299515
 .1משעשע ביותר לחזות בזכרים המטורזנים
גוזלים זה מקנו של זה אבני בניין ,לקול
מחאותיהם הרמות ונקירותיהם המאיימות של
דיירי הקן הנגזל...
 .2שיט הפרדה מהאי נקו ומחצי האי האנטארקטי.
 .3חלק מהקרחונים שצפו על פני המים היו גושי
קרח שנוצרו כתוצאה מהמסה של קרחוני שלג
שקפאו שנית בצפיפות מים גדולה יותר (ללא
האוויר המאפיין קפיאת שלגים) .בעוד הקרחונים
רכים למגע ,גושי השלג קשים וחלקים .גם צבעם
שונה .הגוונים השונים של גושי הקרח הצפים
מקורם במוצאו היבשתי של גוש הקרח ובמהלך
גלישתו .הגוון השחור מקורו בקרקע וולקנית שעל
גביה גלש הקרחון בדרכו לים.
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