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כתב וצילם: פרופ' משה אגמי

מסע שיט בים אוחוצק 
מסחלין ועד למגדן   

את  גם  שכולל  סחלין  ממחוז  חלק  הוא   )Sakhalin( סחלין  האי 
  72,492 כ-  האי  של  שטחו   .)Kuril Islands( הקוריליים  האיים 
ק"מ   948 אורכו  ישראל(,  )למעלה מפי שלושה משטח מדינת  קמ"ר 
ורוחבו נע בין 25 ל-170 ק"מ. הוא שוכן בין קווי הרוחב הצפוניים: 
של  לאורכו  שנמתחים  הרים  רכסי  שני   .45°50'N  and  54°24'N
יוצרים עמק ארוך ביניהם. הגובה המרבי של ההרים באי מגיע  האי 
באי  הים.  פני  מעל  מ'   1,609 של  לגובה   )Lopatin( לופטין  בהר 
הגדולה  בעיר  גרים  מהם  כ-174,200  אשר  תושבים,  כ-580,000 
 ביותר המשמשת כבירה האדמיניסטרטיבית של המחוז – יוזנו סחלין 
הקוזק  שלט   1787 שבשנת  לציין,  מעניין   .)Yuzhno-Sakhalinsk(
 1875 עד  מכן,  לאחר  הוקאידו.  האי  כולל  האזור,  בכל  השחור  איוון 
ביניהם.  מוסכם  גבול  היה  ולא  בסחלין,  והיפנים  הרוסים  שלטו 
בוועידה שהתכנסה באותה שנה בסנט פטרסבורג נקבע שהאי סחלין 

יהיה בידי הרוסים, ואילו האיים הקוריליים בידי היפנים. 

עד סוף מלחמת העולם השנייה היה הים אזור דיג יפני, ואף לצי היפני 
מיפן  המועצות  ברית  נטלה  הזאת  המלחמה  בסוף  בסיסים.  בו  היו 
את השליטה בכל מרחבי הים הזה, כולל כל האיים שבו וכולל האיים 

הקוריליים, וסיפחה אותם לשטחה.

היפנים שלטו בחלקו הדרומי של האי סחלין )מקו רוחב 50 מעלות 
צפון ודרומה( במשך 40 שנה )1945-1905(, ואף קראו לאי בשפת בני 
האיינו – קראפוטו. בשנת 1945 גרו בדרום סחלין כ-400,000 יפנים, 

אך עם סיפוחו לברית המועצות הם עזבו ועברו ליפן. 

שבט  בני  היו  לעזוב  שנאלצו  מהיפנים  חלק 
ומעטים  כנראה מפולינזיה  האיינו, שמוצאם 

וגם  בסחלין  גם  לפגוש  אפשר  עדיין  מהם 
יפן  היום  היפני הצפוני הוקאידו. עד  באי 
הקוריליים,  האיים  על  לבעלות  טוענת 

 Sea( ים אוחוצק
 )of Okhotsk

נמצא בצפון-מערב 
האוקיינוס השקט, בין 

חצי האי קמצ'טקה 
והאיים הקוריליים 
במזרח, האי היפני 

הצפוני ביותר הוקאידו בדרום, והחוף 
המזרחי של סיביר במערב. בדרום-מערב 

הים הזה נמצא גם האי הגדול ביותר 
בשטח רוסיה - סחלין.  

מגלי הארצות הרוסים, וסילי פויארקוב 
ואיוון מוסקוויטין, היו האירופים 

הראשונים שהגיעו לים אוחוצק, 
ב-1639. בעונת החורף הים מתכסה קרח 

ימי שמקשה מאוד על השיט במרבית 
שטחו, או אף מונע אותו, מלבד בקטע 

הצפוני ביותר. כמות גדולה של מים 
מתוקים נשפכת אליו משפך נהר אמור 
)Amur(, שמוהלת את מליחות מי 

הים, מעלה את טמפרטורת נקודת 
הקיפאון שלהם וגורמת להם 

לקפוא בטמפרטורה גבוהה יותר.
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ים אוחוצק

חבל מאגדאנסקאיה מחוז קמצ'טקה

סחלין

מגדן

מחוז חברובסק

חבל שאקלינסקאיה

הוקאידו    

האיים הקוריליים

ועדיין מתייחסת אליהם כ"צפון הרחוק היפני". כאשר היפנים 
צופים מחצי האי שירטוקו שבאי הוקאידו בשרשרת האיים הקוריליים 
זעם  מביעים  הם  העננים,  למסך  מעל  באופק  לעתים  שמבצבצים 
בסוף  תבוסתם  עם  מיד  עליהם  לוותר  שנאלצו  כך  על  רבה  ואכזבה 
מלחמת העולם השנייה ללא שום סיבה או הצדקה לדעתם. עם זאת, 

כיום, היפנים אינם טוענים לבעלות על האי סחלין. 

הנפט  מרבצי  בגלל  השחור",  "הנהר  היא  סחלין  השם  משמעות 
וגז  נפט  שדות   29 זוהו  אוחוצק  בים  בו.  שנמצאים  העצומים  והגז 
זה הוא בעיר מגדן  בים  ביותר  לאורך המדף היבשתי. הנמל הגדול 
)Magadan(. מעניין לציין שבכל רחבי יפן אין כמעט שום מחצבים 
או מקורות אנרגיה פוסיליים )מלבד מעט פחם(, ואילו באי סחלין, 
שממש נושק לשטחם, יש מרבצים עצומים של נפט וגז. לאורך האי 
קורסקוב  בנמל  בדרום,  שמסתיים  ק"מ,   800 שאורכו  צינור  הונח 
שממנו יצאנו למסע השיט שלנו. כמובן שמציאת הנפט והגז גרמה 
הנפט  חברות  בין  פוסק מתנהל  בלתי  ומאבק  בטבע,  לפגיעה קשה 
לאנשי איכות הסביבה שחרדים לגורל הטבע באי. לדוגמה - מסלול 
דגי  של  שונים  מינים  שבהם  נחלים  בדרכו  חוסם  שהונח  הצינור 
להטיל  כדי  הזרם  במעלה  שנה  מדי  לעלות  היו  שאמורים  סלמון 
דליפות  פעם  מדי  יש  הצינור  לאורך  כן,  כמו  ולהתרבות.  ביצים 
שלג  מכוסה  רובו  בשנה  חודשים  כשבעה  שבמשך  גם  מה  ונזילות, 

ואין כמעט אפשרות לנטר אותו. 

את  במים  לראות  זכינו  השיט  בראשית  וכבר  קורסקוב  מנמל  יצאנו 
 .)Rhinoceros Auklet( אחד ממיני האלקות הנדירים - אלקה קרנפית
 .Short-Tail Sheerwater מהמין  מים  עופות  באלפי  צפינו  בדרכנו 
ובמהלך שהותם באזור בעונת  עופות אלה מגיעים לכאן מטסמניה, 
תעופה,  כושר  נטולי  הם  אז  נוצותיהם.  כל  את  מחליפים  הם  הקיץ 
יצמחו  שנוצותיהם  עד  ליד,  הבא  מכל  וניזונים  המים  פני  על  צפים 
על  שייטו  מהם  שחלק  לכך  הסיבה  זו  תעופתם.  את  שוב  ויאפשרו 
 Northern( המים והתקשו לעוף. הם דומים במקצת לעופות הפולמר
Pulmar( שראינו בהמשך היום. כמו כן, מרחוק נראתה להקת עופות 
כמו כתם שחור גדול, כשלפתע הגיח ועלה בקדמת הכתם הזה במלוא 

 . )Minke Whale( הדרו לווייתן מינקי

לאחר שיט ארוך מדרום האי סחלין צפונה לאורך חופו המזרחי – הגענו 
לאי קטן ששמו טיולני )Tyuleniy(. אורכו כ-600 מ', והוא מאוכלס 
 Northern Fur( בצפיפות גדולה על ידי מושבה של דובי ים צפוניים
Seal(, המונה כ-120,000 פרטים. ממדי הזכרים עד כשני מ' ומשקלם 
יכולים  הם  מהירה  בשחייה  יותר(.  קטנות  )הנקבות  ק"ג  כ-270  עד 
לקפוץ בקשת מעל פני המים. אריות הים, הכבדים מהם בהרבה, אינם 
בשלושה  הרוסי  הרחוק  במזרח  מתרבים  הם  זאת.  לעשות  מסוגלים 
אתרים בלבד: באיי קומנדר )Commander Islands(, באחד מהאיים 
ההתרבות,  לאתרי  ראשונים  מגיעים  הזכרים  הזה.  ובאי  הקוריליים, 
נלחמים ביניהם ותופסים טריטוריה, ואז מגיעות הנקבות. כמה ימים 
לאחר שהמליטו הן יוצרות "גני ילדים", וכל אם ששבה מהים יודעת 
לזהות את הגור שלה מבין כל הגורים על פי הריח והקול שלו. הנקבות 
מניקות ומלוות את הגורים במשך כארבעה חודשים. דוב הים הצפוני 
בטיולים  פוגשים  שאותו  הדרומי  הים  מדוב  יותר  הרבה  אגרסיבי 
לאנטארקטיקה ולאיי ג'ורג'יה הדרומית )ראו "טבע הדברים" גיליונות 

203 ו-223(.

 Steller’s( ים סטלר  יותר של  אריות  גם מושבה קטנה  באי שהתה 
Sea Lion(, שמנתה כ-2,500 פרטים. האי עצמו שימש במשך עשרות 
וכצפוי  הים,  ואריות  הים  דובי  לציד של  נורא  כבית מטבחיים  שנים 
 ,1990 בשנת  שנחתם,  מרגע  מאוד.  והידלדלה  ירדה  אוכלוסייתם 
החוק הבין-לאומי האוסר ציד של כלבי ים ואריות ים, והשטח הוכרז 
כשמורת טבע, פסק הקטל, ומאז האוכלוסיות של שני המינים הללו 

הולכות ומתאוששות.
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1. מראה הבתים בעיר 
הגדולה יוזנו סחלין - הבירה 

האדמיניסטרטיבית של האי 

סחלין. במבואותיה ניצבים 

בניינים צפופים, ארוכים 

ומכוערים, עוד מהתקופה 

 Erik :הסובייטית. צילם

2. מושבת אריות הים סטלר 
באי טיולני, שהוא למעשה סלע 

גדול הבולט מתוך הים במרכז 

ים אוחוצק. אלה אריות הים 

הגדולים בעולם. הם מגיעים 

לכאן כבר בחודש אפריל כדי 

להמליט, להזדווג )לשנה 

הבאה...( ולגדל את הגורים. 

בסוף הקיץ גם הבוגרים וגם 

הצעירים ינדדו דרומה, למקומות 

שבהם הים אינו קופא. רוב 

אריות הים שבתמונה הם נקבות 

James Brooks :וגוריהן. צילם
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האי היה שנים רבות בשליטת הרוסים, אך בשנת 1905, לאחר שהם 
היפנים  גם  היפנים.  לידי  עבר  הוא  היפנים,  ידי  על  במלחמה  נוצחו 
המשיכו בציד אינטנסיבי של יונקי ים עד לשנת 1945. בתום המלחמה 
הזה,  מהאי  גם  כמו  סחלין,  האי  מדרום  לסגת  כאמור,  נאלצו,  הם 
מרכז מחקר  באי  הרוסים  בנו  יותר  מאוחר  הרוסים.  לידי  ולהחזירם 
לשני המינים של יונקי הים, הציד פסק, ולמרבה השמחה הם מקפידים 
באמצעות סימון הפרטים והפעלת מעקב אחריהם לשמור ולנטר את 

אוכלוסיית היונקים הימיים המגיעה להתרבות באי.

הזה  לאזור  הצהריים.  בשעות   )Pilton Bay( פילטון  למפרץ  הגענו 
מגיעה בקיץ מים סין הדרומי האוכלוסייה המערבית של הלווייתנים 
אורגניים  דשן  בחומרי  עשיר  המפרץ   .)Gray Whale( האפורים 
גדולה  מליחה  לגונה  אל  המתנקזים  מהנהרות  מקבל  הוא  שאותם 
שבחוף המזרחי של האי סחלין, שממדיה מגיעים ל-86 ק"מ אורך ו-46 
בחיפושים  לכאן  שהגיעו  אפורים  לווייתנים  בשני  צפינו  רוחב.  ק"מ 
יכול להגיע עד 15 מ' ומשקלן עד ל-  אחר מזון. אורכן של הנקבות 
35 טונות. הנקבות גדולות מהזכרים. תוחלת החיים של הלווייתנים 

האלה מגיעה לכ-80 שנה.

לווייתני המזיפות,  בין  והכי עתיקה  נפרדת  הזה מהווה משפחה  המין 
התפתחו  ושממנו  שנכחד  היבשתי  ליצור  קרוב  הכי  שהוא  מאחר 
והדולפינים  הלווייתנים  שבגוף  לציין,  מעניין  והדולפינים.  הלווייתנים 
יש עד היום עצם בלתי מחוברת לשלד הכללי, שהיא שריד ממערכת 

על  עדיין  חיו  כשהם  הללו  ליצורים  בעבר  שהייתה  היבשתית  השלד 
היבשה. הם מסננים פלנקטון ובעלי חיים ימיים קטנים הנמצאים כאן 
בשפע ונקראים אנטיפודים. הם מגרדים אותם בגופם מקרקעית הים 
בקרבת החוף ובשפכי נהרות. אין להם סנפיר גב, אלא רק בליטה, ועל 
עורם חיים פרזיטים רבים. הם נודדים בעונת החורף לים סין הדרומי 
כדי להתרבות. הם אלה שניצודים כאן על ידי המקומיים. הלווייתנים 
שבעה  בין  וצמים  בשנה,  חודשים  לחמישה  ארבעה  בין  כאן  אוכלים 
לשמונה חודשים כשהם בים סין בעונת החורף. באביב הם ממתינים 
בקצה הקרח הימי עד שיימס בחלקו והם יוכלו להגיע לאזור האכילה 
עד  כארבעה  ולד שאורכו  בשנתיים  פעם  ממליטים  הם  הדשן שלהם. 
שישה מ' ומשקלו 450 ק"ג. האימהות שומרות על הוולדות כשישה-

ומגיעות אתם לכאן לאתר האכילה.  שבעה חודשים לאחר ההמלטה, 
לאחר האכילה המשותפת יוצאים הצעירים לעצמאות. 

 )Steller’s Sea-Eagle( לאורך החוף צפינו במעוף של עיטם סטלר 
כנפיו  מוטת  עז,  צהוב  בצבע  והמאונקל  הגדול  שמקורו  המרשים, 
המשיך  הוא  וחצי.  ק"ג  כשמונה  עד  מגיע  ומשקלו  מ'  ל-2.3  מגיעה 
הנהר  בגדת  המקרים,  ובאחד  החוף,  אל  ירידה  בכל  לעינינו  ונגלה 
זכינו לצפות במקום אחד  )Okhotsk(, אף  שזורם ליד העיר אוחוצק 

ב-25 פרטים. 

סלע  למעשה  שהוא   ,)Iony Island( איוני  לאי  הגענו  המחרת  ביום 
הוא  הקטן  שטחו  אף  על  אוחוצק.  ים  במרכז  הים  מתוך  הבולט  גדול 
מבין  הגדולים  שהם  סטלר,  ים  אריות  בעיקר  ימיים,  יונקים  שופע 
נקבה  של  ומשקלה  ק"ג  כ-1,100  זכר  של  משקלו  בעולם.  הים  אריות 
כ-350 ק"ג. גם הם מתרבים באתרים ספורים: איי קומנדר, בכמה איים 
קוריליים וכאן. הם מגיעים למושבת ההתרבות באפריל לפני יונקי הים 
האחרים. מספר הנקבות בהרמון של הזכר השליט מגיע ל-15. הם לא 
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1. לווייתן אפור מערבי שהגיח לפתע לא רחוק מחופי האי סחלין. 
Oregon State University :צילום

מקרקעית  שהתפרצו  וולקניים  איים  הם   Yamaskiye Islands  .2
האוקיינוס ויצרו את הארכיפלג הזה, שנחשב על ידי ביולוגים רבים 

כמושבת העופות הגדולה ביותר בצפון האוקיינוס השקט. בסקרים 

שנערכו שם בשנים האחרונות נספרו באי אחד שבעה מיליוני עופות.

סירות  עם  לאורכם  שטנו  שבהן  השעות  וחצי  ארבע  במשך  ואכן, 

הזודיאק צפינו במסות הבלתי נגמרות של העופות.

הים  כלבי  מבין  ביותר  הגדול   -  )Bearded Seal( מזוקן  ים  כלב   .3

באזור. אורכו מגיע לכ-2.5 מ', ומשקלו ל-320 ק"ג. פיו המוארך עטור 

Gonzalo Malpartida :זקן ארוך. צילם
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אגרסיביים כמו דובי הים הצפוניים, אך הם שואגים ומרעישים עולמות 
הגורים  את  ללוות  וממשיכות  מיניקות  הנקבות  לדעת.  שנוכחנו  כפי 
לפחות שנה, ולפעמים אף יותר. זה לא נדיר לראות גור גדול בן יותר 
יונק מאמו שהמליטה בינתיים את אחיו הקטן. הם מסתמכים  משנה 
על השומן לבידוד ולא על הפרווה. למעשה מבין היונקים הימיים רק 
לוטרת הים )Sea Otter( מסתמכת על הבידוד של הפרווה המשובחת 
והמבודדת שלה, ולא על שכבת השומן. כשבעה ימים לאחר ההמלטה 
הנקבה מזדווגת, אך היא נכנסת להיריון מושהה, כלומר - יש עצירה 
אריות  להניק.  מפסיקה  שהיא  עד  חודשים  לכמה  העובר  בהתפתחות 
הים אינם אוהבים קרח, ולכן בחורף הם נודדים דרומה. כאמור, לאחר 

הירידה החדה במספרם אוכלוסייתם מתאוששת.

השאגות של אריות הים הזכרים נשמעו למרחוק והדהדו כמו קולות 
נקבות  מעולם אחר לאורך כל הביקור שלנו שם. היו בחופים הרבה 
והגורים הצעירים שלהן. תוך כדי השיט בסירות הזודיאק מדי פעם 
היו צצות מתוך המים הדמויות המופתעות והמפוחדות של חבורות 
מיד  וצללו  אחר  מעולם  חייזרים  היינו  כאילו  בנו  שצפו  ים,  אריות 
החי  בעולם  לצפות  כדי  האי  את  הזודיאק  בסירות  הקפנו  למים. 

המרתק המתקיים בו.

שעות  כמה  לאחר  דרום-מערב.  לכיוון  הפלגנו  הצהריים  משעות 
הגענו לחזית של קרח ים צף עם הרבה עופות פולמר, גם חומים וגם 
עולים  מים  סילוני  ראינו  בהיר. לאחר מכן עם השקיעה  מופע  בעלי 
מנחיריהם של לווייתנים בקרבת הספינה, ולא קשה היה לזהות שהיו 
למשקל של  הבולט, שמגיעים  הגב  סנפיר  בעלי  מינקי  לווייתני  אלה 

כעשר טונות כל אחד. 

שטנו מזרחה והגענו לארכיפלג שנטר )Shantar( שנמצא בחלק זה של 
ים אוחוצק, שהוא רדוד מאוד ומהווה את אחד המקומות האחרונים 
בכל מרחבי הים הזה שבהם הקרח נמס. זה אפשר לנו לצפות בארבעה 
מינים של כלבי ים שחיים וממליטים את גוריהם הלבנים על הקרח: 
הים כלב  היה  מביניהם  לכאן  והאופייני  הנדיר  האטרקטיבי,  המין 

Ribbon Seal  - שאורכו מגיע עד 1.9 מ' ומשקלו עד 90 ק"ג. את כלבי 
הים האלה קל לראות למרחוק כשהם נחים על הקרח לאחר שצדו את 
מזונם במי הים שמתחת לקרח. הזכר שחור עם פס רחב דמוי סרט 
שמקיף את כל גופו, והנקבה עם אותו דגם אלא שצבעה חום-צהבהב. 
כשהקרח יימס הם ינדדו למים עמוקים, ואז יהיה קשה מאוד לראותם. 
מספרם מוערך במאות אלפים. בשיט של כמה שעות שערכנו בשדה 

הקרח הימי הקפוא הצלחנו לצפות בכמה פרטים, זכרים ונקבות. 

בנוסף, צפינו שם בעוד שלושה מינים של כלבי ים, שגם הם היו על הקרח 
זינקו כמו המין הקודם למים, כאשר לדעתם התקרבנו אליהם  וחלקם 
יתר על המידה: Ringed Seal - אורכו עד 1.5 מ' ומשקלו מגיע עד-80 
ק"ג, Bearded Seal - הגדול ביותר מבין כלבי הים שכאן: אורכו עד 2.5 
מ' ומשקלו עד-320 ק"ג, ופיו המוארך עטור זקן, ו-Largha Seal - כלב 
הים הנפוץ ביותר בכל המזרח הרחוק הרוסי, שאורכו עד 1.9 מ' ומשקלו 
עד 150 ק"ג. הוא בעל צבע אפור-כסף, משובץ בדגמי נקודות שחורות. 
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1. אחד ממיני האלקות )Crested Auklet(. כאשר הן צוללות במים הן מפעילות את כנפיהן בגוף 
לגוף  הכנפיים  את  מצמידים  שהקורמורנים  כפי  ולא  צוללים,  או  שוחים  שפינגווינים  כפי  המים 

ומתקדמים בתנועות נמרצות של הרגליים.

2. עיטם סטלר המרשים, שמקורו הגדול והמאונקל בצבע צהוב עז, מוטת כנפיו מגיעה ל-2.3 
מ' ומשקלו עד כ-8.5 ק"ג, נגלה לעינינו כמעט בכל ירידה אל החוף. ובאחד המקרים, בגדת הנהר 

Francesco Veronesi :שזורם ליד העיר אוחוצק, אף זכינו למנות במקום אחד 25 פרטים. צילם

Takashi Hososhima :3. תוכון ים מצויץ צולל במי הים כדי ללכוד דגיגים. צילם
.USFWS - Pacific Region )Diver( 4. צוללן

Martin Ehrensvärd :5. מושבת אריות הים סטלר באי טיולני. צילם
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השיט בשדה הקרח היה מרתק. בכל פעם גושים גדולים חסמו את הנתיב 
של ספינתנו, אך היא הצליחה להבקיעם בקול רעם עמום, להתגבר על 
המכשול שנראה במבט ראשון בלתי עביר, ולהמשיך הלאה באלגנטיות. 
בנוסף לשחפים שעפו בסביבת הספינה, לפתע התקרבנו לעיטם סטלר 

צעיר, שהמריא מגוש הקרח הבולט שעמד עליו והתרחק מאתנו. 

באזור חיים גם האורקה )הלווייתן הקטלן( ולוייתני בלוגה )לבנתן(. 
בלנה  לווייתן  של  וייחודית  מבודדת  אוכלוסייה  גם  מכאן  ידועה 
גרינלנדית )Bowhead(, שבחורף עולה צפונה לקטע של ים אוחוצק 
השלישית  ושפל  גאות  משרעת  שם  ושוררת  הואיל  קופא,  שאינו 
מבין הגבוהות בעולם, שמונעת את קיפאון הים. רק לאחר שהקרח 
הולך ונמס הלווייתנים יורדים דרומה לאזור השיט שלנו. זה מדהים 
לראותם לעתים נסחפים כמעט ללא תנועה בזרם הימי, כאשר פיהם 
העצום פעור לרווחה, וללא שום תנועה או מאמץ הם מסננים לתוך 
לועם כמויות עצומות של יצורים ימיים מהמים. כה עצוב היה לשמוע 
לווייתני  וכמה  אורקה  לווייתני  שמונה  נתפסו  האחרונות  שבשנים 
בלוגה על ידי עבריינים, שמכרו אותם בסין תמורת סכום מאוד נכבד.

למחרת קמנו עם הזריחה, והמראה שנגלה לעינינו פיצה על המאמץ. 
שדה הקרח הואר באור נגוהות של בוקר צלול וקסום - ממש משכר, 
ועל משטחי הקרח הימי הצף התפרקדו להם לאורך כל השיט עשרות 
רבות של כלבי ים מארבעת המינים שראינו ביום הקודם. ביום הזה 
שונים,  גילים  בני  סטלר  עיטם  של  פרטים  חמישה  לראות  גם  זכינו 

כולל שני בוגרים מרהיבים. 

שני  וראינו  הימי,  הקרח  משטח  של  השוליים  לאורך  לשוט  המשכנו 
השני  ואילו  פתוח  ים  בשטח  היה  מהם  שאחד  אורקה  של  פרטים 
מינקי.  לווייתני  בכמה  צפינו  מהם  רחוק  לא  הקרח.  שדות  בין  שחה 
הרוח שהחלה לנשוב חזק הסיעה ודחסה את קטעי הקרח הצף ויצרה 
משטחים אחידים ודחוסים יותר. האורקה הוא הדולפין הגדול ביותר 
שחי למעשה בכל הימים על פני כדור הארץ. קרוב לוודאי שלא מדובר 
כדור  פני  על  שונים  במקומות  שונים  נראים  הם  ואכן  אחד.  במין 
הארץ. כנראה שאלה לפחות תת-מינים או אקוטיפים שונים, ואולי 

אף מינים שונים.

של  לאורך  מגיע  הזכר  והנקבות.  הזכרים  בין  שוני  יש  אורקות  אצל 
כעשרה מ' ולמשקל של עד עשר טונות והוא חי כ-50 שנה. הנקבה 
קטנה יותר. אורכה מגיע לשמונה מ' וחצי, ומשקלה עד שבע טונות 
וחצי, אך היא חיה בממוצע יותר שנים - בין 60 ל-80 שנה. הנקבות 
מגיעות לבגרות מינית רק בגיל 14-12, אז הן מתעברות וממליטות 
לאחר היריון של 16 חודשים. לאורקות מוח מפותח מאוד, ולכן הם 
אינטליגנטיים מאוד. יש אומרים שלא פחות מקופי אדם, ואולי אף 
יותר. הם מסוגלים לפתור בעיות מסובכות. קל לנו יותר להעריך את 
היכולות והתחכום של קופי אדם מאשר של האורקות, מאחר שקופי 

האדם דומים לנו וקל יותר לתקשר אתם.

מערכת  מתואמת.  כקבוצה  שפועלים  מאוד,  יעילים  ציידים  הם 
מערכות  ידי  על  נעשית  והיא  ומשוכללת,  מפותחת  שלהם  האיתור 
סונאר. הם נמצאים בראש פירמידת המזון, ואין להם למעשה אויבים 

חיים  בעל  כל  של  מהמספר  קטן  יותר  הרבה  מספרם  האדם.  מלבד 
סביבה,  לבעיות  רגישים  הם  המזון.  בפירמידת  המצוי מתחתם  אחר 
כגון זיהום, מאחר שהוא מצטבר בהם לאורך שנים ועלול לגרום להם 
ניזונים מכל מה שיש בים, אך עם זאת יש אוכלוסיות  נזק כבד. הם 
שונים  אקוטיפים  יש  בלבד.  מסוים  בטרף  ומתרכזות  שמתמחות 
בדרך  שהם  מאוד  ייתכן  שלהם.  הציד  באסטרטגיית  שמתייחדים 
לא  אף  השונות  שהקבוצות  מתברר  כי  חדשים  למינים  להתמיינות 

מזדווגות ביניהן.

בצד  סיביר  של  החוף  לאורך  צפונה  בלילה  ששטנו  לאחר  בבוקר, 
 Mal’minskie( המערבי של ים אוחוצק, חלפנו על פני איי מלמינסקי
Island(, השופעים אוכלוסיות גדולות של עופות ימיים, שבגלל תנאי 
מזג האוויר לא יכולנו לעגון בהם. לכן המשכנו צפונה למפרץ אלדומה 
)Aldoma( ולחצי אי שכולו מכוסה יער טייגה חופי מרשים, שכולל 
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1. חזית של קרח ים בארכיפלג שנטאר שנמצא בים אוחוצק. זהו אזור רדוד 
ואחד המקומות האחרונים בכל מרחבי הים הזה שבהם הקרח נמס. עמדנו 

מרבדי  בין  קושי  ללא  דרכה  את  מפלסת  הספינה  איך  וראינו  הסיפון  על 

הקרח הימי הצף.

2. מראה שדה הקרח הימי השכם בבוקר עם הזריחה.
3. במהלך השיט צפינו בארבעה מינים של כלבי ים שחיים על הקרח. אחד 

מהם היה כלב הים המזוקן.
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בין השאר עצי שדר וערבה שבדיוק פרחה והגיעה רק לסנטימטרים 
אחדים מעל פני הקרקע. הקרחות היו מכוסות עשרות מיני פרחים. 
בתקופת  סודי  צבאי  בסיס  ששימש  עזוב  יישוב  במקום  עברנו 

הסובייטים וננטש לחלוטין בשנת 1991. 

ביקרנו בעיר אוחוצק, שהיא חלק חשוב מההיסטוריה של רוסיה מאז 
שהקוזקים הגיעו אליה ממערב רוסיה ואחר כך גם לקמצ'טקה, וייסדו 
Petropavlovsk-( פטרופבלובסקי-קמצ'טסקי  הגדולה  העיר  את  שם 
Kamchatsky(. בגלל קרבתה לים הטמפרטורה בה בחורף הרבה יותר 
מתונה ונעימה. מכאן גם יצא ויטוס ברינג לשני מסעותיו ב-1728 וב-

1741 בשליחות הצאר הרוסי כדי לגלות בסוף את אלסקה. העיר מהווה 
ודרך הנמל שלה מייצאים כמויות משמעותיות  את מרכז הדיג באזור, 
של דגי סלמון ואחרים. היא שוכנת בשפך נהר גדול. העיר הוקמה בשנת 
1647 בצד השני של הנהר, אך לאחר שיטפון גדול שסחף וכיסה אותה 
העבירו את העיר למיקומה העכשווי. בעידן הסובייטי היו בה כ-10,000 
תושבים, אך מאז שברית המועצות התפרקה ננטשו מחנות הצבא, נסגרו 
בתי חרושת לדגים וכו', ולפיכך מספר תושביה כיום מגיע רק ל-3,500. זה 
גם מה שקרה למקומות יישוב נוספים במרחב של המזרח הרחוק הרוסי. 

הנספים  לזכר  האנדרטה  ליד  העיר,  מרכז  בקרבת  הנהר  בגדת  עגנו 
הגדולה  בכיכר  העיר,  במרכז  ביקרנו  הראשונה.  העולם  במלחמת 
שבמרכזה )איך לא...( אנדרטה גדולה לזכר לנין. ביקרנו במוזאון הקטן 
מאז  אוחוצק  של  ההיסטוריה  כל  שם.  שהקימו  מאוד  המרשים  אך 
הקמתה ועד היום מרוכזת ומוצגת כאן. לאחר מכן זכינו לקבלת פנים 
מסורתיות  בתלבושות  אותנו  קיבלו  המקומיים  כשהתושבים  חמה, 
ובשירים וריקודים וכיבדו אותנו במאכלים ודברי מאפה שהם נוהגים 
להכין. מעט מאוד תיירים מגיעים לכאן, לכן הרוקדים והשרים ורבים 
ראינו  מאתנו.  פחות  לא  הזה  המרתק  מהמפגש  נהנו  העיר  מתושבי 
דייגים שחזרו עם רשתות מלאות דגי הרינג. לא יכולנו לעמוד בפיתוי 
הערב.  באותו  כבר  אותם  לנו  הכין  הספינה  ששף  טריים  דגים  וקנינו 
בסביבה שוטטו גם אלפי שחפים ממינים שונים, וכן זכינו לצפות שם 

בלא פחות מ-25 עיטמי סטלר. 

המשכנו לשוט צפונה לאורך החוף הסיבירי בים אוחוצק, והגענו לאי 
)Talan Island( שמפורסם במאות אלפי העופות הימיים אשר  טלאן 
מקננים בו בעונת הקיץ. שטנו במשך כשעתים ומחצה לאורך חופו, ולא 
הפסקנו להתפעל מהכמות העצומה של עופות הים שרחשו על הצוקים, 
הם  ומרשימים.  גדולים  ריכוזים  המים  על  גם  ויצרו  ונחתו  שהמריאו 
שהו במים כדי ללכוד דגים, כל מין במרחק שונה מהחוף בהתאם למיני 
הדגים שכל מין מעדיף. להערכתנו היו שם מאות אלפי עופות, לאחר 
חוקרים  צוות  פגשנו  האי  על  לאורכו.  וטיילנו כשעה  לחוף  ירדנו  מכן 

שמנהל שם מחקר רב-שנתי על הציפורים שבאי.

בערב יצאנו שוב לשיט מסביב לאי, וחזינו באלפים רבים של מיני אלקות, 
אשר שבו ללינה באי ולפני שנחתו עשו פעלולים באוויר כמו הזרזירים 
בארץ. מעניין לציין, שבסיור הערב לא ראינו כמעט אף אחד מהמינים 
ואילו  לינת הלילה שלהם,  ובאתרי  כל הלהקות התנחלו בקנים  האלה. 
מינים שלא ראינו הגיעו ותפסו את כל המרחבים הקודמים שבסמוך לאי. 

שעליהם   )Yamaskiye Island( ימסקי  לאיי  הגענו  היום  למחרת 
האוקיינוס  בצפון  ביותר  הגדולה  העופות  מושבת  כנראה  מתקיימת 
השקט. בסקרים שנערכו שם בשנים האחרונות נספרו שבעה מיליוני 

עופות באי אחד.

ויצרו  האוקיינוס  מקרקעית  שהתפרצו  וולקניים  איים  הם  אלה 
ארכיפלג. שטנו לאורכם בסירות הזודיאק במשך ארבע שעות וחצי, 
עופות, שחלקם  נגמרות של  הבלתי  להתפעל מהמסות  הפסקנו  ולא 
במים ואחרים עפו בלהקות עצומות כדי לנחות באיים במקום הלינה 

המוגן שלהם לאחר ששוטטו כל היום במרחבי הים ואכלו.
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1.  רודודנדרון )Rhododendron( ממשפחת האברשיים.
2. ריבס )Rheum( ממשפחת הארכוביתיים.
3. חמשן )Potentilla( ממשפחת הוורדניים.

4. אוריה מצויה על דרגשי הסלע, מטילה עליהם את ביציה ללא בניית קן.
5. קורמורן פלגי.

6. אוריה ממושקפת.
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אחת  את  מהווים  שהאיים  סטלר,  ים  אריות  פעם  מדי  צצו  במים 
משלוש מושבות ההמלטה שלהם בים אוחוצק, שבשלושתן ביקרנו 

במשך מסע השיט. 

לעיר  מזרחית  שנמצא   )Koni Peninsula( קוני  האי  לחצי  שטנו 
למפרץ  נכנסנו  שלג.  ולכבשי  לדובים  טבע  שמורת  ומהווה  מגדן 
שחו  במים  חופו.  לאורך  ושטנו   ,)As tronomy Bay( אסטרונומי 
כלבי ים לארגה וכלבי ים מזוקנים ועופות שונים. ערכנו סיור בוטני 
בטונדרה וביער הטייגה השולט באזור. הטייגה נשלטה על ידי עצי 
ארזית ואורנים, ואילו בטונדרה פרחו כלניות, בכורי אביב, חמשן, 
קדד ומיני ערבה, ארכוביות, פדינקולריס ועוד. על העצים השתובבו 
סנאי צ'יפמאנקס סיביריים )Siberian Chipmunk(. כמו כן ראינו 
ים  בצפון  כאמור,  גורים.  שני  עם  נקבה  כולל  חומים,  דובים   11
אוחוצק נמצא האזור עם משרעת הגאות והשפל מהגדולות בעולם. 
חזרנו לאחר  היות שכאשר  הזאת,  כראוי את העובדה  לא הערכנו 
בבוץ,  תקועות  שלנו  הזודיאק  סירות  חמש  היו  טיול  שעות  ארבע 
רחוק מאוד מקו המים. נאלצנו לעמול קשה במשך שעה ארוכה כדי 
לשוב  שנוכל  למקום  מטרים,  מאות  כמה  של  למרחק  אותן  לגרור 

ולשוט בהן. 

מגדן.  העיר  הזה,  השיט  במסע  האחרון  ליעדנו  הגענו  היום  בצהרי 
הסיפור  לשמה  מתקשר  מיד  ברוסיה  הזאת  העיר  את  כשמזכירים 
בתקופה  מדובר  למעשה  )הגולאגים(.  הכפייה  מחנות  של  האפל 
 )1953( שהחלה ב-1917 והסתיימה בהדרגה רק אחרי מות סטאלין 
ברחבי   .Red Terror אף  נקרא  זה  הרצחני.  שלטונו  שנות  ועשרות 
רוסיה כולה היו פזורים הרבה מאוד גולאגים, אולם האכזריים ביותר 

היו בעיר וסביבותיה. 

לזכר אותם ימים נוראים הוקמה בשנת 1996 על גבעה המשקיפה אל 
העיר, מכספי תרומות, "אנדרטת מסכת הצער", המתנשאת לגובה 
כאן.  שהתרחשו  לזוועות  ביותר  הנוקבת  התזכורת  שהיא  מ',   15
והמפורסמים  הטובים  האדריכלים  אחד  ידי  על  תוכננה  האנדרטה 
של רוסיה. היא פונה לעבר המפרץ שאליו האסירים המסכנים היו 
משא  בקרונות  נשלחים  היו  הם  ומפרך.  ארוך  מסע  בסוף  מגיעים 
עצרה  כשהרכבת  גם  בעמידה.  אותם  והעמיסו  בהמות  של  סגורים 
הרכבת  הללו.  בקרונות  דחסו  מה  ידע  לא  אף אחד  בדרך,  בתחנות 
בדיוק  למגדן.  משא  באניות  ומשם  לוולדיווסטוק  אותם  הובילה 
מהמפרץ שנשקף למטה מהאנדרטה, הם עלו לגבעה ברגל, ומשם הם 
נלקחו לפיזור בגולאגים השונים. מדי שנה נשלחו לשם כ-200,000 

ביממה,  שעות   16-14 במשך  פרך  בעבודת  הועסקו  והם  אסירים, 
את  שרדו  לא  אחוז  כ-60  לכן  ליום.  לחם  גרם  כ-200  רק  וקיבלו 

התופת ומתו.

שמופנות  אחת,  עין  בעלות  מיוסרות  פנים  בצורת  היא  האנדרטה 
לכיוון המפרץ. על הפנים דיוקנאות של פני אדם דומעים בכל מיני 
הבעות של סבל, כאשר הדמעות בדמויות שלמעלה גדולות יחסית, 
לבסוף.  יבש  הדמעות  מעיין  שגם  מכיוון  קטנות  שלמטה  ואלה 
יש  הסובלות,  בפנים  השנייה  העין  להיות  צריכה  שהייתה  במקום 
ובתוכו פעמון תלוי. פעמון כזה צלצל בכל  סורג שמזכיר בית כלא 
שכאשר  כזאת  בעמדה  הוצב  הוא  ובסיומה.  העבודה  בראשית  יום 
ואז הוא מצלצל.  נושבת מהמפרץ היא מטלטלת את הפעמון,  רוח 
ידיה  שכפות  מיוסרת  שחורה  דמות  האנדרטה  של  השני  מצדה 
מכסות את כל הפנים. למעלה יותר, על הצלב, אוסף של דמויות או 

חלקי אדם יחד.

לרגלי האנדרטה נחקקו על סלעים גדולים שמותיהם של מחנות הכפייה 
הדתות  בני  של  סמלים  עם  סלעים  שישה  ולידם  לשמצה,  הידועים 

השונות, כולל מגן דוד שמייצג הרבה אסירים פוליטיים מבני עמנו.

איני יכול לסיים את מסע השיט המרתק הזה עם הסיפורים הקשים 
על הרוע הרב שקיים לעתים בבני האדם...

אני מציע לכולנו לחזור לרגעי הקסם של המסע בחלק נסתר ובראשיתי 
של עולמנו, שרק מעטים זוכים לחוות אותו ולהיחשף אליו. בכל פעם 
אני אומר לעצמי שהעולם שלנו הוא כה יפה ולעתים אף עוצר נשימה. 
להמשיך  ולא  עליו  לשמור  ובינה  חכמה  כוח,  גם  לנו  ויהיו  ייתן  מי 
ולהשחיתו, כדי שגם ילדינו ונכדינו יוכלו בבוא היום להיחשף כמונו 

לנפלאותיו ולנשום את אוויר פסגותיו.  
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1. כנסייה בסגנון רוסי במרכז העיר מגדן.
כתזכורת  שהוקמה   הצער",  מסכת  "אנדרטת  של  השני  מצדה   .2
נוקבת לזוועות שהתרחשו כאן בימי הגולאגים, דמות שחורה מיוסרת 

שכפות ידיה מכסות את פניה.

3. הפסל של לנין במרכז העיר מגדן, ליד המוזאון הנושא את שמו.
4. "אנדרטת מסכת הצער" הוקמה בשנת 1996 על גבעה המשקיפה 

אל העיר מגדן, והיא מתנשאת לגובה 15 מ'.


