
זיהום אור ומסדרונות אקולוגים  
א"מכון דש, ראש יחידת המחקר-אביב אבישר

וובינר בנושא תכנון ואקולוגיה

21.10.20 מבט צפונה. שפך הנילוס: בתמונה



?על מה נדבר

?מהו זיהום אורי1.

?מהן השפעות זיהום אורי על האדם והסביבה2.

מה המשמעות של זיהום אורי לתפקודם של מסדרונות  3.
?אקולוגים



?מהו זיהום אור

2019. ניסנבאום א. אבישר א, .דורה א, .מי א'עג: מקור



זיהום אור =  אור שנזרק לשמים 



זיהום אור =  אור מסנוור 



זיהום אור =  אור שפולש לבתים 



זיהום אור =  אור שפולש לשטחים הפתוחים 



זיהום אור הינו מכלול ההשפעות השליליות של תאורה  

אלא , (משטח הארה)מלאכותית שלא מגיעה ליעדה 

מסנוורת ומאירה את , פולשת לבתים ולשטחים פתוחים

, בזמן לא נכון, בכיוון לא נכון" מיותר"זהו אור . הרקיע

שמסכן  ( גוון)או בהרכב ספקטרלי , בעוצמה לא מתאימה
. את בריאותנו



אור מהווה הסיגנל העתיק ביותר בטבע



אור כמקור אינפורמציה אמינה

(יום ולילה)המחזוריות היממתית 1.

משך שעות האור  -המחזוריות השנתית2.

כוון האור3.

עיתוי שעות התאורה  4.

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FK8PSp04mtQdCM&tbnid=Wu-S3D__0VAnnM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ccphysics.us/henriques/a105l/Sundial.htm&ei=9VDwUeW0J4HgiALf-YDoCw&psig=AFQjCNGclL3FRV_wyJZGLb8KXoewVA7tgQ&ust=1374790261698115


שעון ביולוגי פנימי

Edgar et al nature 2012



אור כמקור אינפורמציה אמינה

(יום ולילה)המחזוריות היממתית 1.

משך שעות האור  -המחזוריות השנתית2.

כוון האור3.

עיתוי שעות התאורה  4.
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השעון הביולוגי שלנו  

מסונכרן עם  

המחזוריות היממתית  

של האור והחושך



י קרינה קצרת גל"השעון הביולוגי מסונכרן ע

ננומטר 490עד 



?איך זה עובד

הורמון  

סרטונין



?איך זה עובד

הורמון  

מלטונין



אלא  , (משטח הארה)זיהום אור הינו מכלול ההשפעות השליליות של תאורה מלאכותית שאינה מגיעה ליעדה 

"מיותר"זהו אור . מסנוורת ומאירה את הרקיע, פולשת לבתים ולשטחים פתוחים ; בזמן לא , בכיוון לא נכון

. שמסכן את בריאותנו( גוון)או בהרכב ספקטרלי , בעוצמה לא מתאימה, נכון

?מה קורה שהשמש לעולם אינה שוקעת





-ל( כחול)מחקר מבוסס המצביע על קשר בין קרינה קצרת גל 

הפרעות שינה•

פגיעה בתפקודים מטבוליים  •

פגיעה בתפקודים עצביים  •

וואסקולרים  -פגיעה בתפקודים קרדיו•

קשר להתפתחות מחלות קרצינוגניות  •

שיבושים במערכת הרבייה  •

הפרעות קשב וריכוז•

אגרסיביות מוגברת בילדים•

השמנה•

(גנטיקה-אפי)השפעה של רמות מלטונין על ביטוי גנים ותרגום לחלבון •



השפעות החשיפה של קרינת לד על העין

10כבר בחשיפה מעל , פגיעה תרמית בקרנית או בעדשת העין•
.   שניות

במספר מחקרים עלה חשד כי חשיפה ארוכת שנים לאור כחול  •
שהוא הסיבה השכיחה ביותר  , תורמת להתפתחות ניוון הרשתית

-AMD)לאובדן ראייה באנשים בגיל מתקדם  Age-related 
Macular Degeneration)



...אבל בטבע עסקינן



רשות הטבע והגנים, צלין לבין: צילום



?ומה לא נכנס



זיהום אור פולארי





נודדת בכל שנה מסקנדינביה למרכז -עלווית אפורה
מ"ק7000אפריקה כ 

עונת ההמלטות בפרסתנים

תזמון של אירועים כמו רביית אלמוגים

זיבליות
שמנווטות  

קילומטרים רבים 
באמצעות שביל  

החלב

http://www.thatcutesite.com/baby-animal-photo-collection-3-6-pictures.html/baby_animals_02-2


?ואיך כל זה קשור למסדרונות אקולוגים

בעלי חיים וצמחי



השפעה של גני אירועים 

על חברת המכרסמים 
בכרמל

אביב אבישר

אוניברסיטת תל אביב , תמר דיין' פרופ

אורנים, אוניברסיטת חיפה, ר אורי שיינס"ד
האוניברסיטה העברית, וגלו'ר קוסטה מומצ"ד



• השפעות האדם-מבוא

• זיהום אור, גני אירועים-מבוא

• שיטות

• תוצאות

• דיון

• Take home message
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עומס טפילים ממוצע   
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השפעת האור על חברת מכרסמים נמדדה למרחק של  
.ממקור האור' מ220









סיכום קצר

בעלי חיים וצמחים מושפעים מאוד מזיהום אור•

סביב לכל מקור זיהום  ' מ220ההשפעה יוצרת חיץ של לפחות •
אורי





' מ220מה יקרה אם נוסיף 
?לכל צד של ישוב



רעות-מכבים

-נוף איילון

שלעבים



רעות-מכבים

-נוף איילון

שלעבים



רעות-מכבים

-נוף איילון

שלעבים
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רשות הטבע והגנים, ר יריב מליחי"ד: צילום

?ומה בתשתית לינארית





!תודה על ההקשבה


