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קפטן ג'יימס קוק גילה בשנת 1775 את איי ג'ורג'יה הדרומית הסוב-
ארקטיים, המרוחקים כ-1,300 ק"מ מאיי פוקלנד. 

איי ג'ורג'יה הדרומית הם אחת משתי קבוצות איים המורכבת מהאי 
שטחם  לו.  הסמוכים  קטנים  איים  ומכמה  הדרומית  ג'ורג'יה  הגדול 
ג'ורג'יה הדרומית הוא כ- 3,755 קמ"ר )אורכם כ-160 ק"מ  של איי 
ורוחבם כ-30 ק"מ(. מבנה השטח הררי, מכוסה בקרח, כשפסגת הר 
)Paget(, המתנשאת לרום של 2,934 מ', היא הגבוהה ביותר.  פאג'ט 
גם  הים.  עד  יורדים  שרובם  קרחונים  כ-160  יש  הדרומית  בג'ורג'יה 
בעונה החמה, 75 אחוז משטח האי מכוסה קרח. רוב החופים אינם 
מאפשרים עגינה כי הם צונחים בתלילות אל הים. אוכלוסיית העופות 
לצדם  פינגווינים.  מיני  שישה  בהם  פרטים,  מיליון  כ-30  מונה  באי 

חיים דובי הים האנטארקטיים, פילי ים דרומיים ומיני כלבי ים.
מאזור  המגיעות  המערביות  לרוחות  חשוף  הדרומי  שהחוף  מאחר 
ולא מזמין, הכניסה אל האיים היא מהחוף הצפוני המוגן  קר, סוער 

ידי ההרים המרכזיים, והלגונות מאפשרות  יחסית מפני הרוחות על 
עגינה בטוחה. כאן גם מיקמו הבריטים, כבר במאה ה-19, את נמל ציד 

הלווייתנים, ציד שנאסר רק ב-1965. 
סליסבארי  למישורי  הגענו   ,5:45 בשעה   ,2012 בנובמבר   26 בבוקר 
שאוכלוסיית  בפינגווינים,  עמוסה  חוף  חלקת   ,)Salisbury Plain(
בגודלה  השלישית  היא  זוגות,  כ-100,000  שבה,  המלכותי  הפינגווין 
חיים שם  בנוסף  הכל.  סך  זוגות  כ-400,00  הדרומית שבה  בג'ורג'יה 
כיסה  ושלג  ערפל,  אפוף  היה  המקום  כשהגענו  ים.  ודובי  ים  פילי 
את החוף במעטה לבן. דובי ים זכרים קיבלו את פנינו בחוף בצורה 
הטריטוריות  על  והגנו  החוף  לאורך  התפרשו  הם  מאוד.  אגרסיבית 
שלהם, שאליהן היו אמורות להגיע דובות הים כדי להמליט, וכשבוע 
בכל  כמעט  הנקבות  נמצאות  למעשה  כך  להזדווג.  מכן  לאחר  ימים 
ימות השנה בהיריון )במשך 358 ימים(. ההיריון הוא היריון מושהה, 
הן  שבה  התקופה  כל  במשך  משתהה  שברחמן  העובר  והתפתחות 
מטפלות בגורים ומניקות אותם. התפתחות העובר מתחילה למעשה 

עם הפסקת ההנקה. 

בעל  הוא  ההחתמה  תהליך  וגורים,  אימהות  העמוסות  במושבות 
חשיבות קריטית ליכולת הקיום וההתפתחות של הגורים, שכן אין דבר 
קל יותר מלאבד את הגור או את האם בצפיפות הקיימת על החוף. עם 
ההמלטה הגור משמיע קול, שנענה על ידי אמו; הקולות הללו נחרתים 
ונחתמים ומאפשרים לאם ששבה ממסע הציד באוקיינוס לזהות את 
הוולד שלה מבין מאות האחרים. במקרים שבהם האם לא שבה אל 
החוף )נטרפת, נפגעת, טובעת( הנקבות האחרות לא תטפלנה בגורים 

האבודים, ודינם למות ברעב. 
מלאי  הזכרים  בנהימות  המעורבות  הצעירים,  הגורים  קריאות 
הגדולים  הזכרים  שחיי  נדמה  האוויר.  את  מילאו  הטסטוסטרון, 
להשיג  יוכלו  בו  הזה  המיוחל  לרגע  להגיע   - אחת  למטרה  מכוונים 

לעצמם הרמון של נקבות ולהעביר את הגנים שלהם לדור הבא. 

Dr. Blofeld wikipedia
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דובי הים ופילי הים משילים את עורם בתקופת הקיץ. הם משילים את 
עורם על החוף, וגם הפינגווינים מחליפים את נוצותיהם על היבשה.

הבנויה  המשובחת,  פרוותם  בשל  רחם  ללא  בעבר  ניצודו  הים  דובי 
מעולה.  בצורה  ומבודדת  צפופה  והיא  שונים,  באורכים  משערות 
כהרגלם, בני האדם הפסיקו את הציד רק לאחר שדובי הים הגיעו ממש 
בקצב מהיר  הציד התאוששה האוכלוסייה  עם הפסקת  לסף הכחדה. 
מאוד, וכיום נמנים כארבעה מיליון פרטים. הריבוי המהיר מתאפשר גם 
כתוצאה מהפגיעה האנושה באוכלוסיית הלווייתנים במהלך המחצית 

הראשונה של המאה ה-20, שהפחיתה את התחרות על המזון.
שמעליו  הגבעות  מורדות  ועל  סליסבארי  בחוף  המישור  לאורך 
הצטופפו כ-100,000 זוגות פינגווינים מלכותיים. הפינגווין המלכותי 
קטן במעט מהפינגווין הקיסרי שמקנן במהלך החורף הקפוא והחשוך 
)כוכבי הסרט הנפלא "משפחת הקיסרים"( רק ביבשת אנטארקטיקה. 
על אף שהפינגווין המלכותי שייך לאותו הסוג של הפינגווין הקיסרי, 
הוא אינו מגיע לאנטארקטיקה, וג'ורג'יה הדרומית היא אתר הקינון 
מיליון  ב-2.23  נאמדת  המין  של  הכללית  האוכלוסייה  שלו.  העיקרי 
מתקיימת  היא  האחרונות.  בשנים  עלייה  במגמת  ונמצאת  זוגות, 
וארץ  פוקלנד  איי  כמו  הדרומית,  לג'ורג'יה  נוספים  אתרים  בהרבה 

האש. 

הגוזל  בגידול  מאוד  וארוך  עצום  מאמץ  משקיע  המלכותי  הפינגווין 
כל  במשך  הדרומית  בג'ורג'יה  נמצא  הוא  ולכן  חודשים,  כ-14  במשך 
ימות השנה, כולל חודשי החורף. ייתכן שזו גם הסיבה לכך שהוא מין 
פעם  בכל  "מתחתנים"  מהפרטים  אחוז  כ-80  שבו  היחיד  הפינגווין 
עם בן זוג אחר. כאשר צריך להשקיע יותר משנה בגידול צאצאים אי 
יותר למצוא שותף אחר  אפשר כנראה להמתין לבן הזוג שישוב, וקל 
קינון  הטלה,  חיזור,  של  והארוכה  התובענית  במלאכה  עמו  להתחיל 
וגידול הגוזלים. בעונת החורף מתכסה החוף בג'ורג'יה הדרומית בשלג, 
אך הים אינו קופא. מצב זה מאפשר לפינגווינים המלכותיים הבוגרים 
שבחורף  קורה  גוזליהם.  את  גם  ולהאכיל  דגים  לדוג  כדי  לים  לצאת 
ההורים אינם מאכילים את האפרוחים במשך חודשיים תמימים, ולכן 
הם  כלל  ובדרך  החורף,  את  לעבור  קלושים  שביניהם  הקטנים  סיכויי 

אינם שורדים.

כל  לפני  מחדש  נקבע  הזוגי  והקשר  קבועים,  אינם  כאמור,  הזוגות, 
הטלה. הנקבה מטילה ביצה אחת, והקצב הממוצע הוא שני מחזורי 
הטלה בשלוש שנים. לפיכך, זהו המין היחיד מבין 18 מיני הפינגווינים 
כשמגיעים  לכן  שלו.  האוכלוסייה  בכל  מלאה  סינכרוניזציה  שאין 
למושבת הקינון כפי שהגעתי בנובמבר, בינואר או אף במרס אפשר 

חדש  במעטה  בוגרים,  מלכותיים  פינגווינים  של  קבוצה   .1

עומד  חיזור.  בתהליך  בסך  הולכת  נוצות,  של  ומבריק 

פלומתו  עתה  שזה  מתבגר  פינגווין   – מהצד  ומשתאה 
החומה מתחלפת בכסות הנוצות של בוגר.

2. האכלה על ידי אחד ההורים ששב זה עתה מהאוקיינוס 

ובשריקות מחרישות  עיניים  גוזלו מצפה בכיליון  ומצא את 

אוזניים, שלא הותירו לו שום ברירה אלא למלא במזון את 

הזפק של הצעיר.

עדיין  החומה  הפלומה   - "ליצני"  בלבוש  מתבגר  גוזל   .3
הבוגר  תלבושת  של  החדשות  והנוצות  לגמרי  נשרה  לא 

שהיו  מהוריו  מזון  שוב  לקבל  ניסה  הוא  כבר.  מבצבצות 

נחושים הפעם לדחות אותו כדי שיתחיל להסתדר בכוחות 

עצמו, ויצטרף לחבורת צעירים נוספים שנמצאים במצבו.

הישנות  הנוצות  השרת  של  בתהליך  בוגרים  קבוצת   .4

והצמחת נוצות חדשות. בתקופה זו שנמשכת כמה שבועות 

וחום גופם  ולכן אינם אוכלים  הם נמנעים מלהיכנס למים, 

עולה.
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לראות דגירה על ביצים, אפרוחים שזה עתה בקעו, אפרוחים צעירים 
שהוריהם עדיין מסוככים ושומרים עליהם, וגם מאכילים אותם.

מרבית האפרוחים במושבת הקינון עוטים עדיין פלומה חומה, חלקם 
כבר בני שנה, וחלקם אף גדולים וכבדים יותר מהוריהם. הם שונים 
במראה עד כדי כך מההורים, שהחוקרים הראשונים שהגיעו למושבות 
שונה.  מין  למעשה  הם  שהאפרוחים  חשבו  המלכותי  הפינגווין  של 
האפרוחים החומים בני השנה עברו בשלום את החורף האחרון הואיל 
והם נהגו להתכנס יחד ולהגן בגופם זה על זה. סיכויי ההישרדות של 
ובקעו  ביצים שהוטלו  גם של  אפרוח מחוץ לאזורי ההתכנסות, כמו 
מאוחר יותר במהלך החורף כמעט שאינם קיימים. במשך ימי החורף 

הקרים והקצרים הם כמעט אינם עולים במשקל. 

מהוריהם  המתבגרים  האפרוחים  דרשו  נובמבר  במהלך  כשהגענו 
מזון בכל פעם שהללו שבו מהים, בהבינם שתקופת התלות עומדת 

לקראת  החיזור  תהליכי  את  כבר  מתחילים  וההורים  להסתיים, 
עם  ינואר.  דצמבר-ראשית  בסוף  כבר  יטילו  אותו  הבא,  המחזור 
ההטלה מפסיקים ההורים להאכיל את האפרוחים, ומכריחים אותם 

להתמודד עם החיים ולדאוג לעצמם. 
האפרוחים הבוגרים מתכנסים בקבוצות, ומתחילים לעטות על עצמם 
את נוצות הבוגרים. במהלך התהליך שאורך כחודש ימים הם מכונסים 
בתוך עצמם, אינם יכולים עדיין לרדת לים להשיג מזון, וכנראה שאף 

חום גופם עולה. 
המושבה  בתוך  הזמן  כל  מפטרלים  דרומיים  ענק  ויסעורי  חמסנים 
אפרוח.  או  ביצה  לגנוב  כדי  מתאימה  כושר  לשעת  מחכים  ומעליה, 
מילואים,  הטלת  מתקיימת  לא  אפרוח  או  ביצה  גזילת  של  במקרה 
וההורים הפסידו את מחזור ההטלה הנוכחי. צפינו בחמסנים שקיננו 
על גבעה קטנה מעל מושבת הפינגווינים לא לבדם, גם יסעורי הענק 
דגרו שם. על החוף חזינו בגור של דוב ים שגסס ויסעורי ענק התנפלו 
בטנו  לתוך  צוואריהם  ואת  האימתניים  מקוריהם  את  נעצו  עליו, 
בכל  מעיו.  בני  את  גבולות  יודעת  שאינה  בתאווה  ומשכו  השסועה 
דם  ונוטפים  מכוסים  מהפגר  הבהירים  ראשיהם  את  שהוציאו  פעם 
פרשו כנפיים ורבו ביניהם והזכירו מאוד התנהגות של נשרים, עזניות 
בעוד  הקרבן,  של  למותו  ממתינים  שהחמסנים  אלא  קונדורים,  ואף 
חמסנים  כמה  גם  ניסו  העת  אותה  בכל  למותו.  מביאים  היסעורים 
ליטול חלק בארוחה הדשנה, אך יסעורי הענק התנפלו עליהם בחמת 
זעם ולא אפשרו להם להתקרב יתר על המידה. אל החמסנים הצטרפו 

.Pale face sheet bill גם עופות לבנים הנקראים

משקלו של פינגווין מלכותי בוגר מגיע לכ-17 ק"ג. משקלו של פינגווין 
קיסרי בתחילת הדגירה כ-40 ק"ג, אלא שבמהלך החורף האנטרקטי 

האפל והקפוא הוא מפסיד כ-45 אחוז ממשקלו.
)שאר  אחת  ביצה  מטילים  והמלכותי  הקיסרי  רק  הפינגווינים,  מבין 
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כשהיא  עליה  דוגרים  והם  ביצים(,  שתי  מטילים  הפינגווינים  מיני 
מונחת על אצבעותיהם השחורות. גם בזה הם נבדלים מ- 16 המינים 
הביצים  על  דוגרים  והם  שחורות  אינן  רגליהם  שאצבעות  האחרים, 
המחממת.  החזה  בפלומת  ועטופות  הקן  קרקעית  על  מונחות  כשהן 
מטילים  אמנם  הסלעים  ופינגווין  המקרוני  שפינגווין  לציין,  מעניין 
שתי ביצים, אך תמיד ביצה אחת קטנה בצבע ירקרק בהיר, שייתכן כי 
נועדה כהטלת מילואים, אבל היא לעולם לא בוקעת וההורים למעשה 
נפטרים ממנה בראשית הדגירה. הביצה השנייה גדולה יותר לעומתה, 
צבעה לבן, ורק היא פורייה ובוקעת. שאלת הביצה השנייה עדיין לא 

נפתרה.

קדמון  אב  היה  ולאלבטרוסים  הפינגווינים  מיני  של-18  מניחים 
הטובים  למעופפים  והפכו  האלבטרוסים  התפצלו  שממנו  משותף, 
ביותר ברחבי האוקיינוסים, ואילו הפינגווינים, שעלו במשקלם ואיבדו 
והפכו  במים  לחיים  מדהימה  בצורה  הסתגלו  התעופה,  כושר  את 
אדלי מסוגלים  ופינגווין  קיסרי  פינגווין  מעולים.  וצוללים  לשחיינים 

לשהות עד כ-15 דקות מתחת למים ולצלול לעומק של כחצי ק"מ.
השוחים  אחרים  חיים  בעלי  ומיני  האורקה  הלבן,  הכריש  אצל  כמו 
נועד  הפינגווינים  של  השחור  הגב  המים,  לפני  קרוב  באוקיינוסים 
השמש  קרני  את  לקלוט  וכדי  שוחים,  כשהם  מטורפים  להסתירם 

ולהתחמם במרחבי החיות שלהם הקפואים ברוב המקרים.
אלא  בנקירות  מתבצעים  לא  קינון  אתרי  על  פינגווינים  בין  קרבות 

במכות כנף כמתאגרפים, ולרוב לא נגרמים להם נזקים של ממש. 
הפינגווין הקיסרי ופינגווין אדלי דוגרים רק במרחבי אנטארקטיקה, 
במרחק של מאות קילומטרים מהחוף. אך בעוד פינגוויני אדלי דוגרים 
החורף  בעונת  לדגור  הקיסריים  בוחרים  יותר,  החמים  בחודשים 

הדרומית הקשה והקיצונית.
הנקבות של פינגווין אדלי - מין הפינגווין הנפוץ ביותר - מטילות בחודש 
נובמבר שתי ביצים בקן המוקף חלוקי חצץ קטנים המשמשים כמו סכר 

1. יסעור ענק דרומי עט על גור של דוב ים 

כבן שבוע שגסס, ובלהיטות גדולה החדיר 

את כל ראשו לבטנו של הגור והחל לאכול 

בקדחתנות את מעיו.

דרומיים  ענק  יסעורי  של  להקה   .2

מתכתשת בים לאחר ארוחה דשנה. הבדלי 

הצבעים מעידים על גילים שונים.

זוג פינגוויני רצועת הסנטר בסוף חודש   .3

מכתש  דמוי  בקן  ההטלה  לאחר  נובמבר, 

נועדה  הקן  צורת  אבן.  מחלוקי  הבנוי 

לפגוע  שעלולה  לקן,  מים  זרימת  למנוע 

בהתפתחות הביצים במהלך הדגירה. 

הסנטר  רצועת  פינגוויני  של  גוזלים  זוג   .4

פלומה  עדיין  עוטים  ינואר,  חודש  בתחילת 

אפורה שאינה מרמזת על המראה המהודר 

עם  החודשיים הבאים,  יעטו במהלך  שהם 

התבגרותם.
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הביצים,  על  לדגור  נשארים  הזכרים  ההטלה  לאחר  עליו.  שמגן  קטן 
להתאושש  כדי  שבועות  כמה  של  לתקופה  הים  אל  חוזרות  והנקבות 
זכרי  מאבדים  אליהם  בחזרה  מגיעות  שהנקבות  עד  ולאכול.  מהמבצע 
דבר בתקופה הזאת, כמעט מחצית ממשקלם.  האדלי, שאינם אוכלים 
זכר האדלי גדול קצת יותר מהנקבה, אך אין הבדלי מראה בין הזוויגים; 
במהלך  הנקבות  גב  על  הזכרים  שמותירים  הבוציות  הרגליים  טביעות 

ההזדווגות מסייעות לחוקרים ולסקרנים להבדיל בין הזכרים לנקבות. 
להתרחק  ומנסים  למים,  ראשונים  להיכנס  מהססים  הפינגווינים 
כדי  המצוק  בקו  שנמצאים  אלה  על  לחץ  הפעלת  כדי  תוך  מהחזית 
סיבת  למים.  אותם  דוחפים  אפילו  הם  ולפעמים  למים,  שיקפצו 
במים,  הנמריים  הים  כלבי  של  הימצאותם  כנראה  היא  הרתיעה 

והידיעה שהראשונים שקופצים מסתכנים בחייהם. 

פורטונה  למפרץ  הפלגנו  היום  אותו  של  הצהריים  שעות  במהלך 
)Fortuna Bay( הרדוד כדי ללכת בעקבות הקטע האחרון במסלולו של 
נמצאת  חופה  שעל   )Stromness( לסטרומנס  הפלגנו  משם  שקלטון. 
תחנה עזובה שהוקמה בשנת 1907, שבה עיבדו את התוצרים שהופקו 
מהלווייתנים. בתום ההליכה לאורך הרכס ירדנו לעמק והלכנו לאורך 
הנחל, כאשר אנחנו חולפים על פני המפל המפורסם ששקלטון ושני 
חבריו נאלצו לרדת דרכו בחודש מאי, כשהוא היה מכוסה שלג. זה היה 
הקטע האחרון של מסלול ההישרדות היבשתי בג'ורג'יה הדרומית של 

שקלטון ושני חבריו, שנמשך כ-36 שעות רצופות במאי 1916. 
שסטרומנס  זה  הבא,  לפיורד  שיורד  ביי,  פורטונה  שמעל  באוכף 

1. נראה שאצל הפינגווינים לבני-האוזן, ההזדווגות מלווה בהחלפת מילות 

אהבה...

אבנים  חלוקי  מסוללת  נבנה  הקן  בקן.  ביצה  על  דוגר  לבן-אוזן  פינגווין   .2

בצורת מכתש, כדי להגן מפני זרימת מי גשם או המסת שלגים.

3. מושבה של פינגווינים לבני-אוזן )Gentoo Penguin( שהתמקמה בשטח 
גבעה סלעית, בעיצומם של חיזורים, הזדווגויות, בניית קנים, הטלת ביצים 

ודגירה משותפת של הזכר והנקבה עליהן.

4. פינגווינים לבני-אוזן מהססים עדיין מי ייכנס ראשון לים.

5. פינגווין לבן-אוזן מזנק לים. ברקע - הקרח נמס ויצר "וילון" של נטיפים.
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עד  מאוד  תלול  שלג  במפל  וחבריו  שקלטון  החליקו  בו,  ממוקמת 
שבפתח  הגדולה  הלווייתנים  עיבוד  בתחנת  ליעדם  בשלום  שהגיעו 
הזה שמעל סטרומנס השלג  לאוכף  נובמבר  בסוף  הפיורד. כשהגענו 
היה עמוק מאוד, ולכן לא יכולנו להשלים את המסלול המתוכנן ולרדת 
מהאוכף לכיוון סטרומנס. נאלצנו לשוב חזרה במורד לפורטונה ביי. 

מהן  שתיים  נקבות,  שלוש  שלו  לטריטוריה  למשוך  שזכה  זכר  ים  דוב   .1

עומדות להמליט ואחת כבר המליטה גור שחור הצמוד אליה. הוא יגן עליהן 

כשבוע  עמן  להזדווג  שיוכל  כדי  בסביבה,  מתחרים  מזכרים  נפש  בחירוף 

לאחר ההמלטה.

 ,Jason Harbor 2. מראה של רצועת החוף המרוחקת מקו המים במפרץ
כדי  ביניהם  צעירים שמתאמנים בהתכתשויות  זכרים  ים  בדובי  מאוכלסת 

להכין את עצמם לקרבות האלימים המצפים להם בבגרותם. בקרבות אלו 

ולהקים  לזכות  במטרה  אחרים,  בוגרים  בזכרים  ומרצם  כוחם  בכל  יילחמו 

הגנטי  בכך את המטען  ולהנחיל  להזדווג עמן,  נקבות,  לעצמם הרמון של 

שלהם לדורות הבאים.

3. זכרים של פילי ים דרומיים בהתכתשות אלימה שתקבע מי החזק ביותר 

מהם, אשר יזכה להרמון נקבות משלו. 
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שקלטון וחבריו, שהיו כאן בחודש מאי, שהוא אמצע החורף, לא הילכו 
על יבשה חשופה כמונו, בסוף נובמבר, אלא על הקרחון המרכזי של 
קירות העמק הקרחוני  וגם  פורטונה, שבעונת החורף מתארך מאוד 

שעולים ממנו מכוסים כולם שלג עמוק. 

ירדנו חזרה למפרץ. החוף היה גדוש בדובי ים זכרים גדולים, שכל אחד 
לתפוס  שהצליח  הטריטוריה  על  נפש  בחירוף  להגן  מוכן  היה  מהם 
מפני הזכרים האחרים ומפני כל מי שנראה לו מאיים. הזכרים האלה 
חמי מזג, והם ניהלו ביניהם קרבות בלתי פוסקים כדי לזכות בחסדן 
של הנקבות שהגיעו לטריטוריה שלהם. בעת שהגענו הנקבות עלו על 

החוף כדי להמליט, ושבוע לאחר מכן כדי להזדווג. 

פילי  של  עדר  החוף  על  שהה  הגדולה  הים  דובי  לאוכלוסיית  בנוסף 
כולם  וחצי, כמעט  טונות  מגיע לכשלוש  ענקיים שמשקלם  זכרים  ים 
שרק  נקבות,  בהרמון  לזכות  כדי  שניהלו  מהקרבות  דם  וזבי  חבולים 
עם  הכהים,  וגוריהן  המליטו,  הים  מפילות  חלק  בו.  זוכה  אחד  מנצח 
עיניהם השחורות והגדולות, הביטו בנו בסקרנות. גם נקבות פילי הים, 
כמו אלה של דובי הים, מזדווגות שוב כשבוע לאחר ההמלטה. הבדלי 
המשקל בין הזכר לנקבה, שמשקלה כ-700 ק"ג, מביאים ל"משחקים 

הנקבות  את  לעיתים  המותירות  אלימות,  ולהזדווגויות  מקדימים" 
חבולות וזבות דם. ב-27 בנובמבר 2012, בבוקר שטוף שמש מלטפת 
ונעימה, נכנסה הספינה למפרץ ג'ייסון )Jason Harbor( ופילסה את 
דרכה פנימה דרך גושי קרח ומרבדי קרח בצורות ובגדלים מרהיבים. 
ואילו  מקומיים,  יבשתיים  מקרחונים  ניתקו  הגדולים  הקרח  גושי 
בחורף  שכיסו  משלוגיות  כנראה  נוצרו  הקטנים  והגושים  המשטחים 
גלשו  וחלקן  נמסו,  חלקן  הקיץ  בוא  עם  ועתה  הפיורד  מדרונות  את 

במורד לפיורד.

על החוף ובקרבתו התגודדו זכרי אלפא של דובי ים אגרסיביים ועתירי 
טסטוסטרון. הם ניסו לרתק את הנקבות שזה עתה הגיעו לחוף. לחלק 
ששהו  נקבות  לשש  ארבע  בין  של  הרמון  היה  האלה  האלפא  מזכרי 
בטריטוריה שלהם. חלקן המליטו זה עתה וחלקן עמדו להמליט. זכרים 
אלה היו נתונים כל הזמן לאיומים על ידי זכרים בוגרים אחרים שבכל 
פעם ניסו לקרוא עליהם תיגר, וגרמו להתכתשות אלימה שבה זכרי 
האלפא הגנו ממש בגופם על כל נקבה כאילו הייתה היחידה בחייהם... 
אחת הנקבות המליטה ולד מת, ומיד עם לידתו הסתערו יסעור ענק 
דרומי וחמסן כדי לסעוד על הגווייה הקטנה. האם והזכר שכנראה לא 
זיהו את העובדה שהגור מת הגנו על הפגר באומץ ובנחישות, ובמשך 
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לציין,  מעניין  להתקרב.  המאיימים  לעופות  נתנו  לא  ארוכות  דקות 
שהעופות ידעו לזהות את הפגר, שכן לא רחוק מהוולד המת היה גור 
לשוב  נאלצנו  והיסעור.  החמסן  אצל  עניין  עורר  שלא  בודד  די  קטן 
לספינה ולא זכינו לצפות בסופו של האירוע, אך סביר להניח שבסופו 

של דבר ידם של העופות הייתה על העליונה. 

השלוגיות  מכוסי  ההרים  לכיוון  צעדנו  אליו  הקרוב  ומהשטח  מהחוף 
והקרחונים. גם בחגורות הרחוקות הללו פגשנו דובי ים ופילי ים, אלא 
שכאן היו כולם צעירים ורווקים שחלקם התגוששו ביניהם כדי להכין את 
עצמם בבוא היום לדבר האמתי. נראה כאילו בחוף ובקרבתו התרחשו 
"הדברים האמתיים", ואילו כאן, בצד האחורי, שכנו והתאמנו הפרטים 
הצעירים שאינם משתתפים עדיין במשחק הזה. כאן גם היו כמה זוגות 
חמסנים,  הרבה  הדרומית,  לג'ורג'יה  האנדמיים  חדי-זנב,  ברווזים  של 
שחפי קאלפ, שחפיות אנטארקטיות שתקפו אותנו בבזים מאיימים בכל 

פעם שהתקרבנו מדיי למקום הקינון שלהן, ויסעורי ענק דרומיים.
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ומעלינו  למצוק  התקרבנו  הזודיאק,  בסירות  לספינה,  חזרה  בדרכנו 
 Light Mantled( סוטי  אלבטרוסי  מפליאה  בווירטואוזיות  פיטרלו 
קורמורנים  וכן  במצוק,  הנראה  כפי  שקיננו  כהים   )Sooty Albatross
כחולי עיניים אנדמיים - קורמורן ג'ורג'יה הדרומית עם "פומפונים" 

צהובים מעל המקור שמהדרים אותם עתה בעונת החיזור והקינון.

מפרץ פרינס אדוארד – גריטוויקן 
ב-27 בנובמבר 2012 ערכנו, על פי מנהג המקום, טקס הרמת כוסית 
ליד קברו של שקלטון וחברו הטוב פרנק וילד, שנטמן לצידו לפני כשנה, 
ויצאנו לטיפוס במעלה הפיורד במסלול של כשלושה ק"מ לכל כיוון, 
שנמשך כשעתיים וחצי, כדי להגיע למצוק גבוה ותלול שבו אמורים 
לדגור אלבטרוסי סוטי. לשם כך חצינו ביצות עם מיני טחבים ואצות, 
ואף צמחי מים מזדקרים כמו סמר, טיפסנו על שלוגיות ועברנו ליד 
שרידי מסוק ארגנטינאי שהופל כאן במלחמת פוקלנד בשנת 1982. על 
המצוק היו שני קנים של אלבטרוס סוטי: אחד מוגן בגומחה שבמצוק 
והאחר חשוף לגמרי על דרגש סלע, אך בעמדת תצפית אסטרטגית 

על כל הסביבה.

לווייתנים  בעצמות  זרוע  שהיה  מקום  בקרבת  לחוף  חזרה  ירדנו 
ובגולגולות ענקיות שלהם. בגריטוויקן ניצבים שרידי בית חרושת 
בשנת  שנבנה  באלפיהם,  שנטבחו  הלווייתנים  מן  תוצרים  לעיבוד 
1904. למעשה כל הפעילות של ציד היונקים הימיים החלה לאחר 
בהתחלה  הדרומית.  ג'ורג'יה  את  גילה  קוק  כשג'יימס   ,1775 שנת 
צדו בעיקר דובי ים כדי להשתמש בפרוות המשובחות שלהם שהיו 
אפנתיות באותה תקופה. הציד היה כה אינטנסיבי, שלאחר 40 - 50 
שנה כמעט הכחידו את דובי הים לחלוטין, ועלות ההפקה לא הייתה 

הקברות  )בית  שקלטון  ארנסט  קבור  שבו  המפרץ  אל  מלמעלה  מבט   .1

– שרידים מחלידים ומתפוררים של מבני בית  הוא המרובע הלבן(. ברקע 
החרושת גריטוויקן לעיבוד תוצרים מלווייתנים שנטבחו שם באלפיהם. 

עם  הכחולות  העיניים  ובעל  לאיים  האנדמי  הדרומית  ג'ורג'יה  קורמורן   .2
פונפונים כתומים, בתקופת החיזור. 

3. קורמורן ג'ורג'יה הדרומית לקראת נחיתה.
שקלטון  את  ששימשה  הסירה  מוצגת  שבו  בגריטוויקן,  המוזאון  בניין   .4

ואנשיו במסעם ההרואי מאיי הפיל לאיי ג'ורג'יה הדרומית.
5. אנייה שנבנתה במיוחד כדי לשמש בית חרושת צף לעיבוד תוצרים מן 

הלווייתנים שנטבחו.
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כדאית עוד. לאחר מכן עברו לציד פילי ים כדי להפיק את השומן 
ציידים  מראות  אז  שצולמו  קשות  תמונות  בגופם.  האצור  הרב 
מגרשים את פילי הים מהחוף למים כדי לחסלם ולהעלותם ביתר 
קלות לסירות שהעבירו את הפגרים לספינה. לאחר שגם אוכלוסיית 
פילי הים בכל האזור הידלדלה מאוד ולא היה כדאי כלכלית לנסות 
הקרח  באוקיינוס  לווייתנים  לציד  הציידים  עברו  אותם,  ולצוד 
וגרמו  הארקטיים  באזורים  הלווייתנים  את  שצדו  לאחר  הדרומי. 
בראשית  דרומה.  הלווייתנים  ציידי  עברו  במספרם,  רציני  לדלדול 
המאה ה-20 הוקמו תחנות גדולות וקטנות רבות לעיבוד תוצרים 
מהלווייתנים - ב-1904 בגריטוויקן, ב-1907 בסטרומנס, ב-1911 
בדיסייפטיון ועוד. בתחילה הפיקו מהלווייתן רק את השומן, אך אז 
עברו לנצל כל חלק מגופו. בהמשך בנו ספינות מיוחדות ששימשו 
הייתה  כבר  וזו  מהלווייתנים,  תוצרים  לעיבוד  צפים  חרושת  בתי 
היום  שעד  מעצורים,  וחסר  פראי  ציד  של  ואנושה  קשה  כה  מכה 
חלק גדול ממיני הלווייתנים לא הצליחו להתאושש ממנה. בעקבות 
לעונה  הציד  את  שהגבילו  חוקים  אז  חוקקו  הקשה  ההידלדלות 
מסוימת או לפרטים בגודל מסוים, אך ללא הועיל. עצוב שהטבח 
או  כך  על  מצפון  ייסורי  הרגיש  שמישהו  מכיוון  פסק  לא  הפראי 
שחסו על חייהם, אלא כתוצאה מכך שהציד כבר לא היה כלכלי. גם 
היום, עם כל החוקים וההגבלות, במדינות שנחשבות לנאורות כמו 
האצילים  החיים  בעלי  את  לצוד  ממשיכים  ואיסלנד,  נורבגיה  יפן, 

הללו בכל מיני תואנות ותירוצים. 

בתחנת  ביקרנו  וכנסייה.  מוזאון  דואר,  בניין  כיום  יש  בגריטוויקן 
לביקור,  ראויה  שתהיה  כדי  ושיפוץ  תחזוקה  שעברה  הלווייתנים 

וראינו את הציוד החלוד שנותר במקום. 

מזה שש שנים נעשים בג'ורג'יה הדרומית מאמצים גדולים להשמיד 
ידי  על  לכאן  שהובאו  האחרים  החיים  בעלי  ואת  המכרסמים  את 
והשברירית ברחבי  לפגיעה קשה בצמחייה הטבעית  וגורמים  האדם 
המאמצים  עליה.  המתקיימים  החיים  בבעלי  גם  זה  ובעקבות  האי, 



טבע הדברים | 41

שמונה  שלו,  קטנה  שרידית  אוכלוסייה  החוף.  על  נח  וודל  ים  כלב   .1

מבודדת  והיא  הקרח,  מתקופת  כאן  נותרה  פרטים,  עשרות  כמה  כנראה 

מהאוכלוסייה הגדולה של מין זה באנטארקטיקה ובאיים הסמוכים לה.

2. זכר צעיר של דוב ים עם הופעה נדירה של צבע פרווה בהיר.

3. כלב ים נמרי - הטורף המאיים על מושבות הפינגווינים.

4. איילי צפון שהובאו לאי על ידי ציידי הלווייתנים והתרבו מאוד. יש תכנית 

להביא ציידים מלפלנד כדי שיצודו ויסלקו אותם משטח האיים, מכיוון שהם 

גורמים נזקים גדולים לצומח המקומי. 

נקי,  האי  משטח  כשליש  עתה  כבר  השמחה  ולמרבה  הצלחה,  נחלו 
ואוכלוסיות הצמחים ובעלי החיים המקומיות מתאוששות. עד עתה 

מוערכת עלות המבצע בכעשרה מיליון לירות שטרלינג.

ציידים   2014 שנת  של  בינואר  להגיע  אמורים  היו  התכנית  פי  על 
ציידי  ידי  על  מפינלנד  שהובאו  הצפון  איילי  כ-2,000  את  שיצודו 
שהופסקה  מאז  לבשר.  מקור  להם  שימשו  כדי  הימיים,  היונקים 
תעשיית ציד הלווייתנים הופסק גם הציד שלהם, והם התרבו מאוד 
ופגעו קשות בנופי צומח מקומיים המשמשים בית גידול חיוני לבעלי 

חיים מקומיים רבים.

 .)Drygalski Fyord( דריגלסקי  בפיורד  שיט  ערכנו  בצהריים  למחרת 
זהו פיורד עמוק עם קרחון ענק בסופו, שבאחת הזרועות המוגנות שלו 
עופות  מיני  בשלושה  לצפות  ניתן   ,)Larsen Harbor( לארסן  מפרץ   -
 South Georgia( אנדמיים לג'ורג'יה הדרומית: פיפיון ג'ורג'יה הדרומית
 South Georgia Pintail( הדרומית  ג'ורג'יה  הזנב  חד  ברווז   ,)Pipit

Duck( וקורמורן ג'ורג'יה הדרומית )Blue eye Shag( כחול העיניים.

שאוכלוסייה  וודל  ים  כלב  של  פרטים  בכמה  לצפות  מאוד  מעניין 
כאן  נותרה  כנראה,  פרטים  עשרות  כמה  של  שלו,  קטנה  שרידית 
המין  של  הגדולה  מהאוכלוסייה  מבודדת  והיא  הקרח,  מתקופת 

הנמצאת ברחבי אנטארקטיקה ובאיים הסמוכים לה בלבד.

 Cape( האכזבה  מפרץ  בקרבת  ועברנו  דריגלסקי  מפיורד  יצאנו 
בטעות  קוק  קפטן  זיהה  שאותה  הנקודה   -  Disappointment
נפרדנו  שם  באי(,  רק  שמדובר  לגלות  והתאכזב  כאנטארקטיקה, 
מאוד  הקרובים  הדרומיים,  שטלנד  לאיי  בדרכנו  הדרומית  מג'ורג'יה 

לחצי האי האנטארקטי ושוכנים מצפון-מערב לקצהו. 


