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 מבוא

 בשנותאנו נמצאים בעידן בו מתחוללת רפורמה רחבה בחינוך הסביבתי, הן בתכנים והן בפדגוגיה. 

 שברובן ,סביבתי לחינוך הגדרות לראשונה נוסחו , 2 ם"האו ובחסות בינלאומיים בפורומים - 70 ה

 :הכולל הסביבה על ידע רכישתתי מקנה ללומד ישנה התייחסות בין היתר לכך שחינוך סביב

 למידה מיומנויות רכישת, בסביבה לפגיעה מודעות פיתוחו תהליכים ,תופעות ,עקרונות ,מושגים

 שמירת כלפי חיוביות עמדות פיתוח, ציבורית פעולה ,החלטות קבלת ,בעיות פתרון ,חקר :ופעולה

 לשיפור ממשית ופעולה סביבתית-פרו נהגותהת ,הסביבה מצב שיפור למען לפעול נכונות, הסביבה

 (.2119)טל וחוב', הסביבה מצב

כגון נופים קרסטיים, מערות קרסטיות כבסיס לעבודה זו נבחרה השפעת מבקרים על תופעות טבע 

 ומערות קרסטיות בפרט מכמה סיבות: 

 רגישות ופגיעות ליחס לא הולם ולזיהום. למרות ןניהומערות סביבות קרסט ידוע כי  .1

שקיבולת הנשיאה של סביבות טבעיות אלו הנה נמוכה, יש מגוון של פעילויות אנושיות 

 בעלות השפעה על פני השטח ועל השכבות התת קרקעיות,המיושמות בסביבות קרסט 

(Fabiana, & Mario,2006)  

 יצורים החייםהפעילויות בני אדם וחוסר כבוד למערות מאיימים על מערות רבות ועל  .2

 ירידה באוכלוסיות, או אפילו הכחדתן. , בתי גידולבר שעלול להוביל לאובדן של במערות, ד

שיקום מערות יכול לשפר את  .הגנה על משאבים אלו כרוכה בניהול הנוף שמעל למערות  .3

במערות, אך עלול גם לגרום לבעיות אם הדבר אינו מתבצע  היצורים החייםהתנאים עבור 

 כראוי. 

ור המערות והקרסט הנו חיוני מכיוון שאנשים רבים אינם מודעים חינוך ציבורי בנושא שימ .4

  Elliott, 2004).) להתדרדרות ההדרגתית במשאבי המערות

חקר מערות איננה מתבצעת בוואקום חברתי או פוליטי. ספלאולוגיה בין אם -ספלאולוגיה .5

ה בגרסתה האסתטית או המדעית, היא מפגש שכזה והדרכה ספלאולוגית והפרקטיקה של

  ,Kourampas).     2111) חינוך סביבתי מהותיבאופן  מיישמות

דאגה מתמדת, ההשפעה על התנאים האטמוספריים  כוללתהשפעת האדם על המערות   .6

 .(0988 ,ואיילון מטיוס-)בר של המערה היא בעלת חשיבות מכרעת על שימור המערה

. הדבר נכון הן לגבי נזק ותלמערהנזק הנגרם ההשפעות ואת חשוב לציין כי קשה להעריך את מידת 

מטרת  לוב של כמה גורמים.ימידי, מכל סוג שהוא, והן לגבי נזק מצטבר אם לאורך זמן ואם מש

בנושא באמצעות סקירה ספרותית של מאמרים הבאות שאלות העבודה זו היא לנסות לענות על 

 השאלות הן: .ומחקרים שנעשו בכמה מקומות בעולם

 ביבת מערות? כיצד משפיע האדם על ס .0

 חשיבות שבשמירת מערות בכלל ומערות קרסטיות כדוגמה?ה. מהי 2

 . מהן דרכי שימור מערות?3

 . אלו תוכניות משלבות חינוך לשמירת מערות?4
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  .מערות קרסטיותויצירת קרסט  תהליכי -1פרק 

 היווצרות ואפיון מערות קרסטיות 1.1

תרחשים ביבשה נקראים תהליכי קרסט על שם תהליכי המסה והשקעה של מסלעי גיר ודולומיט המ

סלובניה של היום(. מקור השם מלמד כי  –חבל ארץ שלם בבלקן )בשטחה של יוגוסלביה לשעבר 

 סדקים יוצרת פחמתית חומצה ידי על סלעים תופעות קרסטיות אינן ייחודיות רק לארצנו. המסת

טרשים, המתאפיין בפני שטח  נוף הנקרא מבותר ונוף, המסה י"ע שהורחבו סדקים חריצי, בסלעים

המכוסים בגושי סלע גדולים ולא רציפים המופרדים זה מזה על ידי כיסי קרקע. תהליך ההמסה יוצר 

באוויר הממלא את החללים נמוך מריכוזו  CO2חללים המתמלאים במי תהום או באוויר כאשר ריכוז 

פה לחלל, תהליך שווי משקל כימי , פחמן דו חמצני מומס מהטיCO2במים המגיעים אליו, ישתחרר 

(.שחרור הפחמן הדו חמצני גורם לירידה ביכולת ההמסה 0988מטיוס ואילון, -להשוואת ריכוזים )בר

של המים.במקרה זה עשוי להיווצר מצב של עודף מומסים במים.עודף המתאזן על ידי השקעת 

דינות המקבילות קלציט.בחללים הקטנים לאורך סדקים מתרחשת ההשקעה בעיקר בשכבות ע

לשולי החלל או הסדק.בחללים הגדולים במערות, מתרחשת ההשקעה סביב בסיס הטיפות של 

המים המגיעות לתקרת המערה. תהליך זה יוצר את מגוון צורות ההשקעה המאפיין את מערות 

 Speleothemsהנטיפים. השם הכולל לצורת ההשקעה אלו הוא משקעי מערה או בשמם הלועזי 

 (. (Moore & Nicholas,1964השקעה thema -מערה ו spliaionם( מקור המונח ביונית: )ספליאות

 מתחת מטרים מאות של גם בעומקים בסלע וחללים חורים וממיסה לעומק מחלחלת המים תמיסת

 המכילה המים תמיסת כאשר .הפוך, השקעה תהליך של תוצר הם וזקיפים נטיפים. השטח לפני

 אל המים מטיפת מתנדף חמצני הדו הפחמן, קרסטית מערה של לחלל עהמגי מומס פחמתי דו סידן

 הכימית בשפה לתאר ניתן את התהליך. 0,2,2גיר ראה איורים  של השקעה כדי תוך המערה חלל

 כך: 

 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O                                        
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. טיפה נוספת תחתיה מגיעה זמן לאחר. ממנה השוקע גיר של דקיקה טבעת נוצרת הטיפה יבסב

 נקודות באותן מים טיפות של קבועה הזנה נוצרת שבתקרה, כך סדקים דרך למערה מחלחלים המים

 לצינור. מטה כלפי וגדל הולך והוא המערה מתקרת התלוי צינור ונבנה הולך הראשונית הטבעת ומן

 מתנדפת לקרקעית המערה מתקרת הנופלות המים מטיפות.נטיף קוראים המערה רתמתק התלוי

 עמוד זו בדרך מגדלות נטיף מקצה הנופלות טיפות.נוסף ושוקע גיר חמצני הדו הפחמן שארית

 את לחלק . ניתן)1988, ואיילון מטיוס-בר(Moore & Nicholas, 1964;זקיף  ונקרא הקרקעית מן הצומח

  התפתחותם: למקום בהתאם המערה משקעי

  נטיפים.  – התקרה גבי על המתפתחים משקעי .0

  זקיפים. -המערה רצפת גבי על המתפתחים . משקעים2

 .משקעים המתפתחים בבריכות . 3

 .4,1,1ראה איורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקור השם במילה היוונית  (Stalactites)משקעים המתפתחים על תקרת המערה נקראים נטיפים 

stalaktos  .שפרושה לטפטף.ואכן משקעי מערה אלו נוצרים ממים המטפטפים מתקרת המערה

 הנטיפים גדלים כלפי מטה. לנטיפים מספר צורות אופייניות:

. אלה הנטיפים הראשונים Tubular Stalactites (Soda Straw)נטיפים צינוריים )"מקרונים"(  .0

סידן. -ת המערה ומשקיעה בשוליה פחמתהמושקעים במערה. תחילתם בטיפה המופיעה על תקר

מ"מ זה הוא גם קוטר הטבעת המושקעת על ידן. עובי הטבעת עשיריות המ"מ. 6-5 קוטר הטיפה הוא 

 -עם המשך ההשקעה נוצר צינור הגדל כלפי מטה. קוטר החלל בתוך הצינור מילימטרים ספורים 

"מ. במקרים בודדים ניתן לראות ס 40-2 כקוטר הטיפה. אורכם של נטיפים צינוריים, בדרך כלל 

 (. Moore & Nicholas, 1964נטיפים צינוריים שאורכם עולה על מטר )

מה סוג זה של נטיפים נוצר כאשר מתרחשת זרי Conical Stalactites :נטיפים קוניים )נטיפי גזר(   .2

מית של של מים על פניו החיצוניים של הנטיף. זרימה זו נגרמת על ידי סתימת הצינורית הפני

ה"מקרוני" או ממקור מים נוסף, בצד הנטיף. הזרימה על פני הנטיף גורמת לעיבויו. בתחילה נוצרים 

מ – 6איור   

נטיפים )א.ק( 4איור  זקיף )ויקי( 1איור   (בריכת מים )א.ק 1איור    
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עוברי גבישים ללא כוון צמיחה מוגדר. בהמשך גדלים הגבישים בניצב לציר האורך של הנטיף. יוצא 

י הראשוני, שם כי סדור הגבישים בנטיפים קוניים הנו רדיאלי, פרט למרכז בו נמצא הנטיף הצינור

 . 1988)מטיוס ואילון, -; ברMoore & Nicholas, 1964סדור הגבישים כלפי מטה )

נטיפים אלו מתפתחים כאשר מתח הפנים  Laminar Stalactites – Drapery:נטיפי בדים )אוזני פיל   .2

של המים גדול מכוח המשיכה. במקרה זה הטיפה אינה נופלת ישירות לרצפת המערה אלא זורמת 

 & Mooreשיפוע על פני התקרה.השקעה זו יוצרת צורות דמויות אוזני פיל או בדים מקופלים )ב

Nicholas, 1964 להבדיל מיתר הנטיפים, נטיפים אלו מתפתחים גם מטפטוף המתרחש על גבי .)

 .  7עמודים וקירות שונים, ראה איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: אוזני פיל )א.ק(7איור   
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 ות והצעדים לניהולן ושימורן.השפעת האדם על מערות קרסטי-2פרק 

  במערות וסביבתןפעילות האדם  2.0

ליחס לא הולם ולזיהום. למרות שקיבולת הנשיאה של מאד סביבות קרסט הנן רגישות ופגיעות 

סביבות טבעיות אלו הנה נמוכה, יש מגוון של פעילויות אנושיות המיושמות בסביבות קרסט ,שהן 

 כבות התת קרקעיות. בעלות השפעה על פני השטח ועל הש

( של פעילויות sustainable managementמחקרים מדגישים את הצורך הדחוף בניהול בר קיימא )

המסוכנות  הפרעותההן בין  .למשל: חציבה ופינוי אבנים, ששתיהן נפוצות מאד המושפעות מהאדם,

ר אפולה ביותר לצורות הקרקע של פני שטח הקרסט ולשכבות התת קרקעיות כמו למשל באזו

שבאיטליה. פעילויות אלו משנות באופן ניכר את נוף הקרסטי המקומי וגורמות להרס חלקי או 

  .(Parise, 2006) Calo &של מערות טבעיות  מוחלט

עלולה להשפיע שהיא פעילות האדם במחצבה מחוץ למערת אבשלום בישראל דוגמה נוספת לכך 

אינם גורמים נזק ישיר למשקעי המערה אך  על התהליכים המתרחשים במערה. פיצוצים במחצבה

דבר העלול להשפיע על משטר המים המגיעים  ,יתכן כי הם משפיעים על פתיחה וסגירה של סדקים

. למערה. משטר המים המגיעים למערה עשוי להיות מושפע גם מהידוק הקרקע על ידי מבקרים

 מפריצת דרכים, בנייה וסלילת כבישים. 

ות למים שנלקחו מבריכות שונות במערה. בחלק מהדגימות נמצא זיהום נערכו בדיק1995 בשנת 

בריכות המים בניטרטים. זיהום מעין זה נגרם בשל חדירה של מי ביוב למי התהום. מקור הזיהום 

, הממוקם מעל מסלול החלחול של האפשרי, במקרה זה, הוא המזנון הפועל בכניסה לאתר המערה

 (.2101בע"פ,  לת אתר המערה,, מנה)שלומי.ש. מי הגשמים באתר

 אם, למשל. עטלפים כגון הכחדה בסכנת זנים חיים  בהן, למערות לחדור עשן יכול, יזומות בשריפות

 המדרון במורד העשן את לשאת עלולה קרה חזית, מסוימים מטאורולוגים בתנאים נשרף ההר מדרון

, לחלופין החורפים לעטלפים קלהזי עלול זה עשן. קר אוויר מלכודת זו אם בעיקר, המערה לתוך

 .,Elliott) 2114) קיצי לינה כמקום המשמשת מערה לתוך ההר במעלה לעלות עלול עשן

 השפעת האדם על הקרקע בסביבות קרסטיות   2.0.0

מיליון בני  011-ק"מ ותומך באוכלוסיה של כ 141,111בדרום מערב סין, הקרסט מכסה אזור של 

תהום אלו עלולים בקלות רבה להזדהם מאד. סין עוברת היום צמיחה אדם. ללא ניהול אפקטיבי, מי 

מואצת בתחום הפיתוח הכלכלי, בעיקר במערב סין אשר השתנה באופן ניכר מאז החלו במדיניות 

מחוזות ואזורים אוטונומיים, כאשר חלק  02. היקף הפיתוח המערבי כולל 0999-הפיתוח המערבי ב

רסט: צ'ונגקינג, סיצ'ואן, גוויזהו, יומן וגוואנקי. הצמיחה הכלכלית מכילים אזורים גדולים של אדמת ק

המהירה  גוררת בעקבותיה שינויים מהותיים בשימוש המסורתי בקרקע ובפעולות בני האדם. חלק 

מהפעולות בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על הסביבה כוללות חקלאות מוגברת, כרייה ופיתוח 

בסיס תעשייתי גדל והתרחבות עירונית גורמות לרמות שונות של תשתיות. פעילויות אלו ביחד עם 

 . (Fang & Guanghui, 2011)זיהום באקוויפר הקרסט ברחבי האזור 
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 השפעת האדם על בעלי חיים במערות  2.0.2

 שעלול דבר, במערות החי ועל רבות מערות על מאיימים למערות "כבוד" וחוסר אדם בני פעילויות

. בעלי חיים ,Elliott) 2114הכחדתן ) אפילו או, באוכלוסיות ירידה, תי גידולב של לאובדן להוביל

 סכנות, זאת עם אחרים. מחיה אזורי ושל המערות של הקיצוניים הטבע שונים מותאמים לתנאי

 מהשינויים חלק. להסתגל הבר חיות של ביכולתן חמור באופן לפגום עלולות אדם ידי מעשה

 המערות את לחלוטין הרסו אשר, מים של ופרויקטים חציבה ידי על רונוצ למערות ביותר ההרסניים

 חמורה  לירידה גרמו העטלפים של והקינון השינה לאזורי אדם בני לדוגמה הפרעות. אותן הציפו או

 (.Elliott, 2004בתוך  Elliott,2111) רבים עטלפים בזני

 כוללים הם. למדידה יותר קשים והנם ארוכים זמן טווחי פני על פועלים מערות חיי על אחרים לחצים

 הרגיל ההידרולוגי המעגל את לשנות שעלול, קרקע פיתוח ידי על שנגרמים הידרולוגיים שינויים

 זימים עם מימיים ליצורים להזיק עלולים המשקעים (.סדימנטציה) המשקעים הצטברות את ולהגביר

  מערות. תוחלזונו סלמנדרות, מערות דג כגון, רכות גוף רקמות או/ו

 ומכיוון, מערות של קטן למקבץ או אחת למערה אנדמיים הינם המינים החיים במערותמ חלק

 ללא לאחרונה שנעלמו יםמינ שיש הוא אפשרי, זוהמו או נחצבו, מולאו, הופרעו רבות שמערות

 .(Elliott, 2004)ידיעתנו 

 מחלחלים במים, אחרות קןחנ מבוססות ותרכובות אמוניה כגון, פסולות ידי על המערות  העשרת

, אקזוטיים זנים להביא גם עלולים מגורים אזורי של פיתוחים .בקטריאלית לצמיחה להוביל עלולה

 Elliott,2111טקסס ) של במערות רבות לבעיות גרמה אשר, המיובאת התוקפנית האש נמלת כגון

 (. Elliott, 2004בתוך 

 טיותהשפעת האדם על תהליכים בתוך מערות קרס  2.0.2

תנאים לשמירת המערות והתהליכים החלים בהן וכן שמירה מפני זיהומים, מחייבים שמירה על תנאי 

הלחות היחסית וריכוז הפחמן הדו חמצני במערה ועל מספר המבקרים במערה. ניתן , הטמפרטורה

 . לחלק את השפעת כניסת המבקרים על התהליכים המתרחשים במערה לשני תחומים

בתחום זה מושם דגש על  .תייחס להשפעה על התנאים האקלימיים של המערההתחום הראשון מ

, התחום השני מתייחס לזיהומים הנגרמים. בחלל המערהCO2 הטמפ', הלחות היחסית וריכוז ה 

 ,חיידקים ופטריות, על זיהומים אלו נמנים מושבות אצות. בשל כניסת המבקרים, באופן ישיר או עקיף

. חשוב לציין כי קשה להעריך את מידת הנזק הנגרם למערה .יח ולכלוךוכן כתמי פ 8ראה איור 

לוב של יוהן לגבי נזק מצטבר אם לאורך זמן ואם מש, מכל סוג שהוא, הדבר נכון הן לגבי נזק מידי

 (.2102 אוריון.נ ובן צבי.א,)כמה גורמים 

מערה או במערת אבשלום במספר מקומות במערה ניתן להבחין בזיהומים על גבי משקעי ה

נראה כי התפתחות . ירוקים או צהובים, הזיהומים מופיעים בצורה של כתמים שחורים. בתקרתה

. הכתמים נגרמת בהשפעת זיהום המשקעים בעקבות נגיעה של מבקרים ובשל השפעת התאורה

קיים חשש כי זיהומים אלו משבשים את תהליכי ההשקעה של משקעי  , מלבד המפגע הוויזואלי

 . 9איור המערה ראה 
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כתמי זיהום  )א. ק( -9איור   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grotta di Castellana andכדוגמת מערת  תיירותיות מערות של סביבתי ניהול בנושא מחקר שעסק

Grotta Grande delVento  באיטליה((Cigna, 1993 ומסה, מערות אנרגיה זרימת של כי במושגים ציין 

 סביבתי ניהול של מבט נקודתמ אך דינאמי משקל שווי נשמר בהן סגורות כמערכות להיחשב יכולות

 : קטגוריות שלוש ישנן תיירותי ופיקוח

 . חיצוניים מגורמים מושפעות והן אינן תיירים ידי על לוייםיג לפני הרבה סגורות מערכות היו מערות.1

 הגורמים כי מועטה השפעה יש התיירים של והמסה האנרגיה ולזרימת טבעיות הינן מערות.2

 .משקל שווי של וחוזרים למצב להשפעה ביםמגי הטבעיים הסביבתיים

 להיהרס יכול הדינאמי המשקל שווי, הטבעית לזרימה מעבר  תחרוג המבקרים זרימת כאשר.3

  החוקריםהסיקו  ((Pulido et al., 1997 בספרד Aracena Cueva הבמחקר אחר שנעשה במער

מערכות , יותר גבוהות ותטמפרטור) במערות קרסטיות האדם שהציב החדשים כי התנאים סביבתיים

 השפעת המערה. של שונים במגזרים רבה פלורה מיקרו של והתפשטות התיישבות עודדו( תאורה

 לחוסר. הטבעית הסביבה של הדינאמי המשקל שיווי אתשינתה בספרד   Marvelsבמערת האדם

 של יחסית ירידה, בטמפרטורות עלייה כללו אשרבמערה  האוויר על חמורות השפעות היו זה איזון

 החדשים הסביבתיים התנאים ואלו גרמו לשיבושים בתהליכי ההשקעה. CO2 של גדול וריכוז לחות

 התיישבות עודדו( תאורה מערכות, יותר גבוהות טמפרטורות) זו שבירה במערכת האדם שהציב

 לירידה גרמו הללו השפעותה .המערה של שונים חלקיםברבה  מיקרואורגניזמים של והתפשטות

מאחר והם  המערה של הגדולה האטרקציה את המהווים, וארגוניט קלציט של יסטליזציהבקר

 לצורות המעניינות המושכות מבקרים. םהאחראיי

 גדול מבקרים פוטנציאל בעלת מערהבספרד היא  Cueva del Agua de Iznalloz, Granada מערת

 במערה האקלימיים נאיםבת המידיים השינויים.טבעיים תנאים תחת שנה 30 -כ במשך נשמרהש

 .Calaforra et al., 2003))המבקרים  ידי על נגרמו

אצות על משקעי מערה   )א. ק( -8איור   
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 מערכות ניהול ושימור מערות 2.2

 דרכים ומחקרים לשימור מערות  2.2.0

הן ברמה התיאורטית ניהול ושימור  בתהליכי נמצאותובעולם  שזכו להתייחסות ראויה בארץ מערות

ונה למעורבות הציבור והרשויות המקומיות בניהול מייחסים חשיבות עליכיום  .הן ברמה המעשית

 מערות:שימור ולניסיונות למצוא דרכים לניהול ומחקרים להלן מספר דוגמאות  .ושימור המערות

 

עם פתיחת המערה למבקרים הותקנה במערה מערכת תאורה  -"מערת אבשלום" .0

תאורה , הנבדקה אפשרות לעבור לתאורה קר 1978בקיץ . שהתבססה על פנסי מכוניות

הכוונה הייתה למנוע את חמום המערה על ידי מערכת  .שאיננה קורנת אור אינפרא אדום

הסתבר כי לא ניתן להשתמש . האפשרויות שנבדקו היו פלואורסנטים ונורות פריקה. התאורה

בנוסף הדלקה וכיבוי תדירים גורמים , בתאורה זו משום שפלואורסנטים אינם ניתנים למיקוד

מערכת התאורה הישנה תוכננה כך שמשקעי (. בעל פה; שלומי,ש) של הנורותלבלאי גבוה 

עוצמה שלא הייתה אמורה לאפשר התפתחות של , לוקס 500מערה לא יוארו בעצמה מעל  

משך השנים הודברו ב .התפתחו מושבות אצות במקומות שונים במערה, למרות זאת. אצות

טיפול זה גרם להלבנת משקעי . עמים בשנהמספר פ( אקונומיקה)האצות בנתרן היפוכלורידי 

בתחילה סברו כי ההתפתחות מושבות האצות נבעה מהסטה של הנורות שגרמה  .המערה

לעליה בעוצמת ההארה בנקודות שונות במערה לאחרונה הוברר כי אצות שונות מתפתחות 

במערה בתנאי תאורה הנמוכים מהידוע עד כה יתכן והתפתחות זו מתאפשרת בשל רמות 

על מנת למנוע התפתחות (. בע"פ , מנהלת אתר המערה,שלומי.ש.)הגבוהות במערה  -CO2ה

אצות המתפתחות בהשפעת הלחות והתאורה במערה נערכו מספר נסיונות בהקרנת האזורים 

במספר ניסויי הקרנה (. 2102 אוריון.נ ובן צבי.א,) לקטילת האצות V.Uהנגועים בקרני 

. חודשים 3-שגרת ההקרנה נקבעה לטפול אחת ל. יותרנמצא שהטיפול יעיל ב, שנערכו

המערכת תוכננה לאפשר . בבקרת מחשב, במקביל הוחלט להקים מערכת תאורה חדשה

בדרך זו מופחת באופן משמעותי זמן . משך ועוצמת התאורה בכל זמן נתון, שליטה בכמות

כנסה מערכת זו נ. החשיפה של משקעי המערה לאור ובכך תצמצם את גידול האצות

אוויר המכוונת -הופעלה מערכת מיזוג 1979 בתחילת ספטמבר  .97לפעולה בחודש מאי 

ולחות יחסית C° 21המערכת תוכננה לספק אוויר בטמפרטורה של . לחדרי הכניסה למערה

במערה מתקרב CO2 -. המערכת מופעלת במצב הפעלת לילה כאשר ריכוז ה95%-של כ

במערה  CO2-בריכוז ה ppm 800-600רמת לירידה של הפעלת מערכת האוורור גו -ppm 1400ל

ניתן להבחין בקבוצה של שלושה פיני מתכת , בחמישה מקומות שונים במערה .כולה

הפינים ממוקמים תמיד משני עבריו של סדק והם הותקנו . הבולטים מתוך קירות או זקיפים

יו אמורים להוות הפינים ה. במטרה לנסות ולעקוב אחר תזוזות המתרחשות בסדקים במערה

בסיס למחקר בדבר מידת השפעתם של הפיצוצים במחצבה ושל רעשי אדמה על המתרחש 

 .מחקר זה לא יצא מעולם אל הפועל. במערה
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לתיירות שנשמרה ותוחזקה  גדול  מערה בעלת פוטנציאל - שבספרד Cueva del Aguaמערת  .2

וי שינויים אטמוספריים לניטור וזיהודות ה בתנאים טבעיים שלושים שניםמ יותרבמשך 

קר של השפעת כמות המבקרים על תנאים אטמוספריים במערה וממסקנות משני ניסויי ח

הקורלציה בין כמות המבקרים  וסדרת הניסויים  (Pulido et al, 1977)הבתוך חלל המער

לאור המסקנות מהמחקרים  משטר התרמי של המערה.ה את מאפשרים לקבועשנעשתה 

י התנאים האטמוספריים, נקבע משטר מבקרים בר קיימא המבטיח שנעשו, ומעקב אחר

 שעות כך שהשינוי בטמפרטורה יהיה עד 4-1מבקרים לשעה בו זמנית למשך  12אירוח של 

OC 1.0 מבלי לפגוע במאזן התרמי של המערה.  

זוהי דוגמה לתהליך  – באיטליה Grotta di Castellana and Grotta Grande Del Ventoמערת  .2

בעקבות ההרגשה הרווחת בקרב חוקרי מערות כי מערות "אובדות" הול מערה שנעשה ני

כי מדידות  ( מציין0992) Cignaהמחקר של למדע בגלל הפיכתן לאתרי אטרקציה לתיירים. 

של התיירים על התנאים השוררים  פשוטות יכולות להפחית את ההשפעות הלא רצויות

ם שני המשתנים החשובים שיש להתמקד במדידה ה  CO2ריכוזובמערה. טמפרטורת האוויר 

במערות  .בעזרת חיישנים CO2שלהם, מדידת טמפרטורה היא נוחה ומדויקת,ומדידת ריכוז ה 

  NaOHהמערכת מכילה  CO2סינון עם חיישנים ל  בעלות נפח קטן יחסית מתקנים מערכת

רות קרות" לתאורה "מנובמציין כי במערה זו משתמשים  החוקר CO2.חומר בסיסי לספיגת ה 

המונעות פוטוסינתזה על מנת להפחית התפתחות אצות ופלורה, ולהפחתת ההשפעה 

התרמית במערה. גם קיבולת המבקרים מבוססת על פי תוכנית שתוכננה למדידת מספר 

המבקרים האפשרית כך שתהייה אמצעי מועיל להכוונת תנועת המבקרים קיבולת המבקרים 

מבלה במערה. בנוסף מפחתים את זמן השהייה של המבקרים  נקבעת בהתאם לזמן שהיחיד

 (.Cigna,1993על ידי תכנון יעיל של שבילים במערה מבלי לפגוע בחוויות הביקור )

כדי לאמוד ולהעריך את מידת ההפרעה לסביבות קרסט אופייניות באגן הים  - KDIמדד  .4

עות מעשה יד אדם מוערכות התיכון, נבחרו שני אזורים באפולה )דרום מזרח איטליה(. ההשפ

( אשר Karst Disturbance Index -)מדד ההפרעות לקרסט KDIונאמדות על ידי יישום מדד 

פותח לאחרונה, ומבוסס על מסגרת קטגורית המקיפה היבטים פיזיים, ביולוגיים וחברתיים, 

ידת כמו גם הערכה ואומדן של מספר אינדיקאטורים בכל קטגוריה כדי למדוד את חומרת ומ

ההשפעות האנושיות על סביבת הקרסט קובעים ניקוד לאינדיקאטורים: ידע הנגזר משימוש 

משולב בניסיון ישיר ומסקרי שטח, ומהאומדן הביקורתי של הנתונים הזמינים ממאמרי 

 (. Parise, 2006 Calo &מחקרים ומדוחות של ארגונים מקומיים )

ת ההפרעה לקרסט עלולה להיות קשה קביעשיטה ל -קשיים בקביעת הפרעות לנופי קרסט .1

מכיוון שהדבר מחייב פרשנות של  ,מאד בגלל המורכבות של מערכות הקרסט, וסובייקטיבית

בשיטה המוצעת לכן סביבת הקרסט על ידי מומחה, כאשר הדבר תלוי ברקע שלו/שלה. 

ואלה  מראש,יקבעו באינדיקאטורים ששימוש קטגוריות עבורן יש לאסוף נתונים, לקבוע צריך 

יתר על כן, שיטת הניקוד בה  .חשוב לצורך המדידהיצמצמו את החלטות לגבי מה 

משתמשים מוגבלת לארבע אפשרויות מצמצמת חלק ניכר מאי הוודאות הקשורה לשיטות 
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(, מונעת מהאדם המעריך מלבחור באופן multi level scoring systemsניקוד מרובות רמות )

 .(Parise, 2006 Calo &) אותו להיות החלטי יותרעקבי את הערך האמצעי ומאלצת 

בודוקוונה דה סרה ב -(speleotourism(חקר המערות מותיירות  ecotourism)תיירות אקולוגית ) .1

 התומכתזו היא  רשותמחוז במדינת מאטו גרוסו דו סול בברזיל בו ממוקמת עיריית בוניטו. 

ים ביותר בתחום התיירות האקולוגית תיירות במדינה וזהו אחד האזורים המפותחבהעיקרית 

(ecotourismותיירות מחקר המערות ).  תיירות כלומר  ,קיימא-מתוכננת להיות בתתיירות זו

לצרכים  התייחסות, תוך ובסביבה האנושית, המתחשבת בסביבה הפיזית מבוססת על איזון

חקר  הבאים.תיירותיים, גם לדורות הטבע המשמשים כאתרים כלכליים ושמירה על מקורות 

הקיימא של תיירות הספלאוטוריזם המתקיימת י נבהמקרה הזה מתמקד בהיבטים האקולוגיים 

כושר/קיבולת נשיאת תיירות " " .כאן, בעיקר בהצעות שאומצו לגבי קיבולת נשיאת התיירים

כ"מספר המרבי של אנשים שיכולים לבקר יעד תיירותי ארגון התיירות העולמי מוגדרת על ידי 

מציגים הצעות  ממצאי המחקר הזמן, מבלי לגרום להרס של הסביבה הפיסית, הכלכלית. באותו

לאימוץ נוסחה שונה של הקיבולת המתמקדת הן בהיבטים תפעוליים והן בהיבטים כמותיים. 

למשל על ידי שליטה ב"זרם" המבקרים על ידי הגבלת מספר המבקרים או על ידי מתן אישורי 

הצעות חדשות העולות  אימוץ תפעוליתל ידי עריית בוניטו. מבחינה כניסה מבוקרים ואחידים ע

ציבוריות ניסוח של עמדות ומדיניות כמו למשל  בקנה אחד עם הליכי ניהול סביבתיים טכניים

התחשבות  תוך וניהוליות, אם בנוגע למודעות סביבתית, לחינוך סביבתי, או לשימור סביבתי

 Heros).,2119) בבעלי העניין המקומיים

 Tourism In Caves And Conservation Of The Speleologycal Heritage: The Case Of Serraהמאמר  .7

 Da Bodquena (Mato Grosso Do Sul  State, BRAZIL).  מציג את המאפיינים הכלכליים וסוגיות

פיכת הלפיתוח תוכנית לניהול מערה,כגון  המאמר מציג הצעותהקשורות לתכנון וניהול המערות. 

לזהות כיצד הליכים טכניים של ניהול  לנסותואזור טבע לאומי מוגן. ללמבנה תיירותי או המערות 

 האקולוגית של התיירות האזורבקיימות ומאפיינים של המערות יכולים לתרום לעליה 

(2119,.(Heros 

 

 קביעת סדרי עדיפויות למערות 2.2.2

נמצאים הבמערות  יצורים החייםהוהמערות  .הגנה על מערות בדרך כלל כרוכה בניהול משברים

זוכות זוכים לקבל את תשומת הלב המרבית. רק לעיתים נדירות לקיומם גדולה ביותר הסכנה התחת 

באופן חמור. מערות יכולות להיות שונות  יינזקומערות על פני אזור נרחב להגנה, לפני שהן  גם

ות כמשימה מרתיעה. יש מדינות בהן יש תיעוד במידה רבה, והשוואה ביניהן ודירוגן עלולים להירא

למנהלים או למדענים לאמוד ולקבוע סדר עדיפויות של מערות  ,חוקרי מערותלהולם המאפשר 

 . (Elliott, 2004) לצורך הגנה

 מספריבאופן אידיאלי, מערה תקבל ציון  (Parise, 2006 Calo &) המוצעת על ידיעל פי שיטת הדירוג 

סדר דירוג  והוא יוכל לשמש לצורך ,למערה כולה ובסך הכול ישוקלל ציון ,ביהעבור כל אחד ממשא
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מערות או אזורי קרסט. מערה תקבל ציון על פי אורכה, עומקה, ההידרולוגיה, לשימור  עדיפותה

ערכה  ,שלהטיקה תהאסהביולוגיה, הגיאולוגיה, הפליאונטולוגיה )חקר המאובנים(, הארכיאולוגיה, 

 ,י והסכנות הניצבות בפניה. ניתן יהיה לתת ציון לכל היבט בדרכים שונות: למשללבילוי שעות פנא

ביטים וטרוגל הםהקיימים במקום, עד כמה  מיניםההמספר הכולל של  יישקלביולוגי ההיבט העבור 

(Troglobite)או (המערה של חשוכהלסביבה יש התאמות בעלי חיים אלה לוכני מערות" ש"ל הכוונה .

הנמצאים בסכנה, והמגוון הביולוגי שלה. ים מינלאו אנדמיים למקום, חשיבות המערה  נדיריםמינים 

הבדלים מספריים קטנים בין מערות לא יהיו חשובים, שכן ניתן יהיה להשתמש בניקוד ובדירוגים כקו 

 מנחה כללי.

המדינה,  משרדילמרבית המדינות יש בסיס נתונים על המורשת הטבעית, בדרך כלל במסגרת 

מדינות רבות יש בסיס נתונים על המערות, המנוהלים בדרך כלל על ידי ארגון סקרי מערות ללא ול

מטרות רווח. שני סוגי הארגונים חולקים באופן וולונטארי את בסיסי הנתונים האלו למטרת הגנה על 

 (.Elliott, 2004) מערות חשובות מפני פיתוח כבישים, מעבודות פיתוח קרקע ומסכנות אחרות

  מערההקרקע מעל הניהול חשיבות  2.22.

כללי של ניהול הקרקע מעל למערה אינו לשנות מאד את פני הקרקע/הנוף או לבנות היעד ה

ריצוף מעל למערה חוסם חלק ניכר מאספקת  .וב, צינורות, כבישים וכדומהיתשתיות כגוון קווי ב

היעד הכללי של ניהול הקרקע  שיש דאגה לגביהם. מיניםבעיקר אם המערה מכילה פלגים או המים 

את הן  יםהמסכנית שהינה רגישה לשינויים אלה, נמעל המערה הינו שימור התצורה הגיאולוגית הגיר

 התת קרקעיות.שכבות הן את הל פני שטח הקרסט ועהקרקע שצורת 

פעילויות אלו משנות באופן ניכר את נוף הקרסט המקומי וגורמות להרס חלקי או טוטאלי של מערות 

  (.Parise, 2006) Calo & טבעיות

בסכנת הכחדה כגון  מיניםבשריפות יזומות, אין לאפשר לעשן לחדור למערות, בעיקר אלו בהן חיים 

עטלפים. למשל, אם מדרון ההר נשרף בתנאים מטאורולוגים מסוימים, חזית קרה עלולה לשאת את 

קר. עשן זה עלול להזיק לעטלפים העשן במורד המדרון לתוך המערה, בעיקר אם זו מלכודת אוויר 

החורפים שם. לחלופין, עשן עלול לעלות במעלה ההר ולתוך מערה המשמשת כמקום לינה קיצי 

 .(( Elliott, 2004 כמלכודת אוויר חםולהפוכה ל

 שיקום מערות 2.2.4

 ( רבים כמו גם מנהלי מערות תומכים בניקוי מערות ובפרויקטים של שיקום(caversחוקרי מערות 

בלבד, והיא בדרך כלל איננה עוזרת באופן טי תאס. הסרת גרפיטי נתפסת כמעשה בדרכים רבות

ישיר לשיקום חיי הבר במערה, למעט אם מסירים חומרים רעילים. אולם, יש לשקול כיצד חלק 

מהמערות הללו הפכו ליעד לוונדליזם. אם סוכנות ממשלתית או בעלים של מערה מאפשרים 

להמשיך  שמקובלרבים עשויים לחשוב  מבקריםקים או לזהם את המערה, אזי לאנשים לגרום לנז

דרך אחת  לעשות כך. חוסר פעולה בעניין עלול להיחשב כאילו יש אישור להתנהגות הגרועה.

מתנדבים כדי לצלם, לתעד, ואז להסיר את הגרפיטי בזהירות. להתגבר על התנהגות זו היא גיוס 
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את הכבוד הציבורי למערה, בעיקר כאשר העבודה מתפרסמת  פרויקט שימור שכזה עוזר לשקם

בציבור וכאשר יש הסברה לגבי המאמצים הננקטים בעניין. יש כאן מילוי של צורך חינוכי ציבורי 

 חשוב בדרך זו, וזוהי הזדמנות חשובה לחנך וללמד את המתנדבים על חיי הבר של המערה.

Elliott & Beard (0200)  בתוך((Elliott, 2004  דוגמה לשיקום אפקטיבי זה של מערת ליטל מציינים

. מערה זו הנמצאת ליד כביש MDC-ה ,סקוט במיזורי, המנוהלת על ידי מחלקת השימור של מיזורי

חוזר, כולל גרפיטי רב, שבירות, ומוות של שני עטלפים על ידי תרסיס  מהיר הפכה ליעד לוונדליזם

בצבע, זיהום עם אלפי פחיות בירה ממסיבות שהתקיימו מתחת לאדמה וטקסים מסתוריים וסודיים. 

 MDC-. לבסוף הציבו אנשי הMDC-האחראים על המערות ניסו שוב ושוב לנקות את הלכלוך והודיעו ל

ובו זמנית הנהיגו הליך קל לכניסה למערה. המעוניינים להיכנס למערה  ,2000שער במערה באפריל 

למנעול בשערי המערה, כל עוד  הקודיכולים להתקשר או לשלוח אימייל לסוכנות כדי לקבל את 

 הם יכולים לענות על מספר שאלות בסיסיות אודות כללי ההתנהגות במערות, ציוד ובטיחות.

בעלות ני מערות כדי לנקות את המערה באמצעות טכניקות העניקה מענקים לשני מועדו MDC-ה

 ללא שימוש בכימיקלים. השפעה מינימאלית ו

לפני שיקום מערה למצב טבעי, חשוב לשקול עד כמה המערה שונתה ולהגדיר את היעדים 

 לפני תכנון הפרויקט יש לשאול את השאלות הבאות:.(Elliott, 2004) המציאותיים לפרויקט השיקום.

 ?זוהי מערת תצוגה עם שנים רבות של שינוי מצטבר וסיכוי קטן לפרויקט שיקוםהאם  .0

 ?האם זוהי מערה פראית שלא ניזוקה כל כך מבחינה אקולוגית .2

 האם אנחנו יודעים אילו זנים מקומיים )ילידיים( צריכים להיות במערה? .3

בזנים  כיצד אנחנו יכולים לשקם את המערה למצב אסטטי ואקולוגי יותר מבלי לפגוע .4

  ?המקומיים

 לאיזו תקופה היסטורית עלינו לשחזר ולהחזיר את המערה? .5

אף מערה לעולם איננה משוקמת  .התקופה ההיסטורית הינה היבט חשוב של השיקום האקולוגי

ביולוגי ותכנון זהיר של  שמירת המגווןבאופן מלא למצבה האסטטי או האקולוגי הקודם, אבל 

 .Elliott, 2004)בתוך  Elliott & Beard) 0200,השיקום  מצי הפרויקט יגבירו את הצלחת מא
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 .בדגש של שימור מערות נופי קרסט לשמירת למידה חוץ כיתתיתחינוך ו -3פרק 

 ?כתתית-מהי למידה בסביבה חוץ 2.0

 Orion(2003מבחין בין למידה )  החינוכי של פוטנציאל מתמקד בוטבעית לבין למידה מסורתית

 של הלומדים. עולמם ועל ספרי -הלמידה הביתתהליך על  ,כיתתית-החוץ בת הלימודסבי

נושאים רבים הקשורים באתרים ובמקומות ממשיים, אך התלמידים מנותקים  בבית הספר מלמדים

תמונות, סרטים וגם המחשב עשויים לסייע בתהליך : כגוןאמצעי המחשה  גםמכל מגע אתם. 

לשמש תחליף לעולם הממשי. למידה טבעית מתרחשת  ם יכוליםהלמידה, אך אמצעים אלו אינ

כיתתית היא -יום של הלומדים. המטרה העיקרית של הפעילות החוץ-כאשר היא קשורה לחיי היום

 את הלומדים עם תופעות ותהליכים במקום התרחשותם. להפגיש

 למשל:סביבת למידה חוץ כיתתית מאפשרת למידה תוך התנסות, המחשה באמצעות החושים 

לגעת, לשמוע, לראות. הלמידה משלבת מעורבות רגשית , היבטים ערכיים כמו שמירה על איכות 

 בתוך Dillon et al., 2001;Orion, 1993; Rickinson et al., 2004הסביבה, אתרי טבע, חסכון באנרגיה )

ם וטכנולוגיים פיתוח סקרנות ומעורבות בנושאים מדעיי מזמן הלימודי (. הסיור2011אלקחר וחוב', 

ובדילמות הנוגעות לחיי היום יום, בנושאים העומדים בסדר היום הצבורי או הנוגעים לפרט ולסביבה 

 (.2011)אלקחר וחוב', 

 

 שימור הקרסט מערות וחינוך 2.2

(2007) Zokaties  להגן קשה לבני אדם . על משאבים טבעיים הגנהבחשוב מרכיב חינוך הוא שטוענת

חינוך חשוב במיוחד להגנת הקרסט מכיוון שהקרסט הנו נושא בלתי  מבינים. על משהו שהם אינם

מוכר למרבית בני האדם. הפיכת לימודי הקרסט לזמינים לסטודנטים, אזרחים ועובדי רשויות 

דרכים רבות ישנן . את הידע הדרוש להגן על משאב חשוב וייחודי זהיקנו באזורי קרסט הנמצאים 

מערות, אפשר למצוא דרכים  רק עלת החינוך. במקום ללמד מדעי הקרסט למערכ סתלהכנ

 דוגמאות:ג ממדעי הקרסט לסטנדרט החינוכי שכבר נהו הרעיונותלהתאים את 

יות רבות ללמד ואודות קרסט, אבל יש אפשרתוכניות לימודיות אין בארה"ב ווירג'יניה במדינת  .0

 מיניםתהליכים גיאולוגיים, לגבי מי תהום, מים עליים,  נושאיםעל מדעי הקרסט. יש לחפש 

ניתן לנצל סביבות , הסתגלות של זנים וכמובן עטלפים. בתי גידולנדירים או בסכנת הכחדה, 

 (.(Zokaites, 2007 מדעיים כלליים רעיונותת קרסט כדי ללמד יכגון מערות והידרולוגי טבעיות

משמעותית שהיא , הוראה תוך חקירה כגוןחשוב גם להשתמש בשיטות הוראה עדכניות  .2

  Zokaites, 2007). בתוך Moyer ,2007) יםבהוראת המדע

היא תוכנית לימודים בנושא קרסט המבוססת על הלומד,  Project Undergroundתוכנית  .2

בהן בשיטת החקר להתאים לשיטות הוראה יכולות ה, נגישותהן מעשיות  הפעילויותבתוכנית 

 (. Zokaites ,2117וך בת, Zokaites, 2111)ם בשעורי מדע רבים ימשתמש



 

16 

 

הכשרת המחנכים. דרך בבהפיכת לימודי הקרסט לדבר ממשי המתבצע, יש חשיבות גם  .4

א הצעת פעילויות פיתוח מקצועי עבור המורים יטובה להציע חומרי הוראה טובים למורים ה

באמצעות מחלקת החינוך והמערכת הבית ספריות המקומיות. אפשר להשתמש בסדנאות 

, 2117(די להציג בפני המורים את מדעי הקרסט ולספק להם חומריםבנות יום אחד כ

Zokaites). 

אפשר לספק סדנאות וחומרים לעובדי רשויות היוצאים לשטח כגון מדריכים בפארקים, אנשי  .1

חינוך מחוזיים בתחומי שימור הקרסט והמים, יערנים ומנהלי חיי הבר. עובדים אלו גם יכולים 

 ים וקבועים.להקנות לימודי קרסט מתמשכ

הקניית מידע בנושא קרסט למתכנני קרקע ולמפקחי הממשל המקומיים באמצעות סדנאות  .6

  .וסמינרים

יש שיעורים ופעילויות בנושא תכנון הקרקע. בפעילות  Project Underground -בדוגמה נוספת  .7

the Lost Village  .הכפר האבוד( המשתתפים מתכננים עיר קטנה על טופוגרפיית קרסט(

בעבודה ביחד בצוותים, המשתתפים מתכננים כבישים, אספקת מים, מערכת ביוב, פיתוח 

 בתי מגורים ומבנים קהילתיים  כולל בתי ספר, תחנות כיבוי אש, חנויות ומסעדות.

עוזרת בהדרכה ובמשאבים ה, רשת ארצית לחינוך סביבתי,  Virginia Naturallyתוכנית  .8

רבים מהנושאים  היוצאים לשטח ולאנשי חינוך ללמד הדרושים לעובדי הסוכנויות השונות

 בחינוך הסביבתי, כולל לימודי קרסט. 

  The Virginia Naturally Program .(2008)., באתר האינטרנט של יש הפניות לקבלת מידע .9

 

 כחינוך מבוגרים לסביבהחקר מערות  –(Speleology)ספלאולוגיה  2.2

כמו כל סוג של  ,חקר מערות ,ספלאולוגיה, הנוכחיבעיצומו של המשבר הסביבתי והחברתי 

. חינוך ספלאולוגי, שהוא סוג של תניטארלי שארילהמעורבות אנושית עם הסביבה, איננה יכולה 

לימודים מתוך בחירה חופשית, בו מעוניינים בעיקר לומדים מבוגרים, משקף את אופיו השנוי 

  ור תחום זה לחינוך הסביבתי למבוגרים.ולכן יש צורך בקיש במחלוקת של ידע האדם על הטבע

Kourampas (2111 מציג מספר דרכים )ניתן לחבר את חקר המערות לחינוך סביבתי  שבאמצעותן

 למבוגרים:

יש להדגיש גישות  -(Earth Systemic Approach(-כדור הארץ מערכתית ללימוד על גישה  .1

מחנכים לחפש אחר דרכים ה על ., הקיימות תמיד במחקר ובחינוך ספלאולוגי מערכתיות

לחבר תהליכים וצורות במסגרת מערכת המערה עם זרמים של אנרגיה וחומר לרוחב מערכת 

כדור הארץ, ושינוי מקומי בסביבת המערה עם תופעות בעלות חשיבות אזורית וגלובאלית 

 )למשל, הצמחייה, פני הים, שינויי אקלים( ואת התהליכים והגורמים שלהם.

 מתורת הנפטכולל נושאים החל ה -תחומי-ביןחינוך ספלאולוגי הוא  -מכוון מיתחו-ביןתוכן  .2

והידרולוגיה של קרסט, ועד אקולוגיה, ארכיאולוגיה והיסטוריה של אמנות. מיקום של גישות 

תחת קורת גג אחת תורם רבות לכוח משיכתו של הנושא. כדי להעביר ים רב מתחומי דעת 
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מעבר לתוכן של כוח  לכלול תכנים שהם תחומיות-הבין מסר חינוכי מבחינה סביבתית, על

, ותהמשיכה של המערה בלבד. יש לכלול נושאים תוך חשיבה על כיוון, במטרה להציג טענ

 -האנושיהקשרים בין האנאורגאני,  -את מורכבות הקשרים בין האורגני ות למשלמדגימה

פוש אחר קשרים מדעיים, בין נושאים, חי קשרים סיבתיים דורשות אלה ות. הטענסביבתיל

 אפיסטמולוגיים והיסטוריים בין הסוגים השונים של הספלאולוגיה.

 -ןשלההאינטראקציות הרב גוניות בין חברות אנושיות לסביבות -דגש על אקולוגיה אנושית .3

אינטראקציה של בני אדם עם סביבות קרסט היא מוקד ברור של החינוך הספלאולוגי בעל 

אינטראקציה זו היא באמצעות חקרי מקרה; בחירת  לבחוןך אחת סביבתיות. דרהנטיות ה

מקרים מבין דוגמאות מקומיות היא כנראה האידיאלית. דוגמאות שכאלו מעודדות את 

הלומדים לחשוב על הדרכים השונות והמגוונות בהן חברות אנושיות נמצאות באינטראקציה 

המתקשרות לטבע, ועל הטבע עם סביבת הקרסט, על הערכים השונים לגמרי והמשמעויות 

הפוליטי הברור השנוי במחלוקת של הויכוח על הסביבה. מכיוון שהמעורבות האנושית עם 

שלנו, אין להגביל את הדוגמאות לאינטראקציות  מיןהקרסט היא בכל מקרה עתיקה כמו 

דוגמאות רצוי להשתמש בהמוצע,  תחומי-ההקשר הביןשכאלו למוכר ולבן זמננו. במסגרת 

מבהירות את האופי הדינאמי של מערכת יחסי האדם שים קודמים יותר ומתרבויות שונות מזמנ

 שלה לאורך זמן ומקום. והמגווןהסביבה, 

לומדים עם הסביבה מאפשרת המעורבות פיזית של  -הדגשת חוויות פיזיות בסביבת הקרסט .4

, בצורה של ותחקר מער ישום . מחשבתיכמו גם  ורגשילהם להתייחס לסביבה זו באופן חושי 

השייכות של מספק חוויות המחזקות את תחושת  ,קורסי שטח או ביקורים במערות 'פראיות'

 .הלומדים עם עולם שניתן ללמוד ולהכיר אותו

 מעורבות וחינוך מבוגרים לשמירת מערות 2.4

רי שימור מערות כולל פרסומים, סרטי וידיאו ותוכניות חינוכיות לציבור. מחלקת השימור של מיזו

אנשי הציבור הרחב אינם . מערותבוארגונים אחרים מציעים לביולוגים ולמורים סדנאות אקולוגיית 

חייבים להיות מערנים מומחים כדי להגשים את יעדי השימור, אבל יהיה זה מועיל ליידע את הציבור 

 חשוב להעביר לציבור שני רעיונות: , אודות המשאבים המוצעים על ידי המערות

טווח זמן הרבה יותר ארוך מאשר הנופים שעל פני השטח והן באופן מהותי בעלות מערות פו .0

 .משאבים שאינם ניתנים לחידוש

המערות שלנו כבר איבדו כל כך הרבה , ולכן כאשר אנו מבקרים במערה עלינו להחזיר לה  .2

 משהו בחזרה. למשל, אנחנו יכולים להרים פסולת, ללמד אחרים על שימור מערות, או להיות

  (.Elliot, 2004) להם סמכות עליה למען אלה שישתומכי ואוהדי המערה 

עקב הפיזור הנרחב של תחומי קרסט בדרום מערב סין והמגבלה של אנשי מקצוע מיומנים מבחינה 

טכנולוגית ומדעית, ניהול משאבי האזור ללא תמיכת האנשים המקומיים הנו קשה. למשל זיהום מי 

ת בגלל היעדר תקנות ליישום ולאכיפה בהקשר לקרסט, והיעדר ידע תהום קרסטיים מתרחש בקלו

הנוגע לאופיים הייחודי של אזורי הקרסט. חינוך הנו משאב חשוב של כל תוכנית הגנה על משאבי 
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טבע מכיוון שלעיתים בני אדם עלולים להתקשות בהגנה על משהו שהם אינם מבינים. דבר זה נכון 

שהקרסט הא נושא שאינו מוכר למרבית בני האדם. סטודנטים, במיוחד להגנה על קרסט מכיוון 

אזרחים, חקלאים ועובדי מממשל באזורי קרסט זקוקים חינוך בנושא כדי לרכוש את הידע הדרוש 

 .(Fang & Guanghui, 2011) זה לעזור להגן על משאב ייחודי רב ערך

ל מוסדות העוסקים במחקר יש מספר מוגבל שדוגמה נוספת של מעורבות וחינוך מבוגרים, בסין 

. המכון לגיאולוגיית קרסט הוא המוסד היחיד המתמקד בחקר הקרסט בסין. ומערות ובגילוי קרסט

הניסיון האמריקני בתחום, מדענים אמריקנים שעוסקים במחקר עם ממוד יללדוגמה לסדנא 

פרעת קרסט מקומי ובינלאומי הקשורים לנופי קרסט, לה ,התמקדות במאמצי חינוך סביבתי ארצי

אנתרופוגנית, לחינוך סביבתי בנושא מערות ,לשינויי אקלים קרסטיים ולמשאבי המים, הוזמנו 

שתי פרזנטציות הוצגו במשך הסדנא: הגנה על מערכות קרסט  להשתתף ולהציג את הידע שלהם.

 ומי תהום קרסטיים באמצעות מדע וחינוך )שהוצגה על ידי המדענים האורחים מארה"ב( והגנה על

אנשים השתתפו  200-מי תהום קרסטיים וחוקים קשורים )שהוצגה על ידי מדען סיני(. למעלה מ

בסדנת תקשורת והדרכה זו, כולל סגן ראש המחוז, מנהל ממשלת מחוז וומינג, כל חברי המועצה 

הפוליטית המייעצת, הלשכה למשאבי מים, הלשכה להגנה סביבתית, לשכת הייעור, לשכת הקרקע 

לשכת הדיור והפיתוח האורבאני כפרי, לשכת התיירות, חברת המים של מחוז וומינג,  והמשאבים,

סטודנטים לתואר שני מאוניברסיטת סאות'ווסט )דרום מערב(,  נציגי התושבים המקומיים,

מאוניברסיטת גווילין לטכנולוגיה  ,((geosciencesמהאוניברסיטה הסינית למדעי כדור הארץ 

חינוך הציבור באמצעות קורסי הדרכה וחלוקת חומרים לממשלה המקומית,  .ומאוניברסיטת גואנקסי

 (.(Fang & Guanghui, 2011  בהצלחה לתושבים ולסטודנטים התקיימו
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 דיון כללי ומסכם  -4פרק 

וחשיבות שימורן נבדקו בעבודה זו  וסביבתןשל מבקרים על מערות קרסטיות ת והשפעבחינת ה

עיוני. המחקר כלל סקירת מאמרים ומחקרים שנעשו במקומות שונים בעלי נופים  באמצעות מחקר

ומערות קרסטיים. המחקרים כללו ניסויים באמצעותם היה ניתן לבחון השפעות שונות של מבקרים 

על תהליכים המתקיימים במערות קרסטיות, השפעות האדם על מי תהום קרסטיים, השפעת 

מהמאמרים עסקו בנושא חינוך ושימור מערות, כמו כן נבדקה  המבקרים על חיים במערות. חלק

החשיבות בשימור המערות. מגוון הנתונים וממצאים שהתקבלו ממחקרים והמאמרים, אפשרו 

 התבוננות על הנושא והחשיבות הרבה בשימור נופים קרסטיים ומערות, ולהשיב על שאלות המחקר.

 ת? המענה לשאלה כיצד משפיע האדם על סביבת מערו

שימור נופים קרסטיים ולשלמות מערות טבעיות. ל מתמדתדאגה  כוללתהשפעת האדם על המערות 

הנופים הקרסטיים, על מי תהום קרסטיים ועל השפעה רבה על מחוץ למערה יש לפעילות האדם 

 שעלול דבר, במערות החי ועל רבות מערות על ותמאיימ אדם בני סביבות מחייה שונים. פעילויות

 מהשינויים . חלק,Elliott) 2114הכחדתן ) אפילו או, באוכלוסיות ירידה, בתי גידול של לאובדן להוביל

 המערות את לחלוטין הרסו אשר, מים של ופרויקטים חציבה ידי על נוצרו למערות ביותר ההרסניים

 מורהח  לירידה גרמו העטלפים של והקינון השינה לאזורי אדם בני לדוגמה הפרעות. אותן הציפו או

 (.Elliott, 2004בתוך  Elliott,2111) רבים עטלפים בזני

הפעלת לדוגמה במערה קרסטית,  גורמים אקלימיים בחלל המערה,ישנה השפעה בעיקר על 

מערכת התאורה הפולטת חום ופליטת חום הגוף של המבקרים עשוייה להביא לעלייה בטמפרטורה 

מושפע מאוד מכניסת מבקרים.  קרסטית המערהבחלל  (CO2) ריכוז הפחמן הדו חמצני .של המערה

לחות ירידה בהשפעה זו נגרמת כתוצאה מפליטת פחמן דו חמצני תוצאה של נשימת המבקרים. 

עלולה לגרום לייבוש של המערה וכתוצאה מכך להפסקת תהליך היווצרותם של זקיפים ונטיפים 

  במערה.

באופן ישיר ע"י מגע של המבקרים עם  היבט אחר להשפעת המבקרים הוא זיהומים שונים הנגרמים

סלעי המערה או באופן עקיף בהשפעת התאורה. על זיהומים אלו נמנים מושבות אצות, חיידקים 

 .ופטריות. זיהומים אלו משבשים את תהליכי ההשקעה היוצרים את הזקיפים והנטיפים במערה

ת מכרעת על שימור נראה כי ההשפעה על התנאים האטמוספריים של המערה היא בעלת חשיבו

המערה וכי מידת הנזק הנגרם בשל הזיהום פחותה בשל האופי הנקודתי של הזיהומים. חשוב לציין 

כי קשה להעריך את מידת הנזק הנגרם למערה. הדבר נכון הן לגבי נזק מידי, מכל סוג שהוא, והן 

 .(.0988ן, מטיוס ואילו-)בר לוב של כמה גורמיםילגבי נזק מצטבר אם לאורך זמן ואם מש

 מערות ומערות קרסטיות כדוגמה?נופים קרסטיים, מהי חשיבות שבשמירת מענה לשאלה 

לכך שביצוע מעקב שוטף של טמפרטורה, לחות וריכוז הפחמן הדו חמצני  ו, הובאו ראיות ז עבודהב

והבנת ההשפעה שיש לכמות המבקרים במערה על התנאים האטמוספריים ובדיקת היבטים שונים 
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לשימור מערות ועל תהליכי ההמסה הם אפקטיביים ויכולים לתרום נוספות בעולם  במערות

   וההשקעה שבהן.

אטמוספירת המערה עוברת התייחסות לחשיבות שימור מערה הייתה בעיקר במערת אבשלום שבה 

יומי אחר תנאי הלחות, הטמפרטורה -ניטור רציף. נתוני מערכת הניטור מאפשרים ביצוע מעקב יום

 בחלל המערה. CO2 ז הוריכו

סדרת הניסויים מאפשרים והמבקרים  -ה הקורלציה בין כמות במערות נוספות בעולם נמצא: כי

זיהום מי תהום קיים צורך ממשי בשמירה על מי תהום,  משטר התרמי של המערה.הקבוע את ל

של דע יקרסטיים מתרחש בקלות בגלל היעדר תקנות ליישום ולאכיפה בהקשר לקרסט, והיעדר 

הנוגע לאופיים הייחודי של אזורי תושבים החיים באזורים בהם ישנם מי תהום קרסטיים. בכל 

 .הקרסט

לעיתים קרובות חושבים על מערות כעל סביבות בלתי משתנות, אבל אפילו בפינות המרוחקות 

ביותר של המערות הגדולות יש שינויים שנתיים ניכרים באוויר ובמים. יש מערות שבאופן טבעי 

נפגעות על ידי הצפות או שינויים בטמפרטורות, ואירועים אלו משפיעים על סוגי הקהילות שנמצאות 

 שם.

מערות מזוהמות עלולות להוביל להתגברות של התנהגויות הכרוכות בבורות ובחוסר ידע, ולשמש 

 כמקומות להתנהגות לא נאותה, והתנהגות זו לעיתים קרובות מתפשטת למערות אחרות.

 מהן דרכי שימור מערות?אלה מענה לש

במדינות שונות בעולם לאור המסקנות מהמחקרים שנעשו, ומעקב אחרי התנאים האטמוספריים, 

של התנאים  מדידות פשוטותנקבע משטר מבקרים בר קיימא מבלי לפגוע בחוויית הביקור. 

להפחית את  האטמוספריים השוררים במערה, שימוש בנורות "קרות" ויסות כמות המבקרים יכולים

חינוך הוא חלק של התיירים על התנאים השוררים במערה. כמו כן נמצא כי  ההשפעות הלא רצויות

חשוב מכל הגנה על משאבים טבעיים. קשה לבני אדם להגן על משהו שהם אינם מבינים. חינוך הנו 

ידי חשוב במיוחד להגנת הקרסט מכיוון שהקרסט הנו נושא בלתי מוכר למרבית בני האדם. על 

את  ניתן להקנותועובדי רשויות באזורי קרסט  הפיכת לימודי הקרסט לזמינים לסטודנטים, אזרחים

 הידע הדרוש כדי לעזור להגן על משאב חשוב וייחודי זה.

המחקרים  הראו כי יש צורך לשפר את השיטות, הטכניקות ואת מערכות הניהול לתיירות במערות  

התיירים עדיין נמצאת בשימוש נרחב כשיטה העיקרית לשלוט הטבעיות. יכולת הקיבולת לביקורי 

ולפקח על זרם המבקרים, והיא מבוססת על מגבלות ברורות ומוגדרות ,שבמקרים רבים היו 

, בה התקיימו מחקרים בסרה דה בודוקוונה המגבלות שאומצו לגבי הביקורים. מערת לאגו אזול

של מחקר  להתנהלות, היא מקרה יוצא דופן אקלימיים כדי לספק פרמטרים מדויקים יותר-מיקרו

תמקד בהיבטים  האקולוגיים המחקר הקיימא. -להיות ברתשמטרתה תיירות אקולוגית שעסק בניהול 

מאפיינים הכלכליים וסוגיות הקשורות לתכנון וניהול ב ,ברי הקיימא של תיירות הספלאוטוריזם

שבעלי העניין ישלטו בזרם הביקורים, שכדי לגבי קיבולת הנשיאה היא מהמחקר המערות. המסקנה 

 (Heros, 2009).)אשורי כניסה( שימוש במערכת אחידה של ואוצ'רים ב יש צורך 
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לאקוויפרים של קרסט בדרך כלל יש מערכת מורכבת. ברגע שהם הזדהמו הם קשים מאד לניקוי, 

כנת זיהום על הניקוי יקר ובחלק מהמקרים אפילו בלתי אפשרי. יש ידע לגבי תנועת מי תהום וס

אבל לעיתים הם  ,בסיס סקרים מפורטים וניטור במספר מעיינות חשובים או בנהרות תת קרקעיים 

אינם יכולים לחמוק מזיהום כאשר הדבר תלוי רק במדענים. חינוך הציבור באמצעות קורסי הדרכה 

פעילויות לפני ביצוע לשמירה  תורמיםוחלוקת חומרים לממשלה המקומית, לתושבים ולסטודנטים 

 שעלולות לסכן את איכות המים.

כגון: גיוס  רבים כמו גם מנהלי מערות תומכים בניקוי מערות ובפרויקטים של שיקום חוקרי מערות

 מתנדבים, חלוקת מענקים לגופים המתגייסים למשימות הניקוי.

ב ביותר הוא יש כללים וחוקים שונים המגדירים את סוגי וגיל הסימונים שיש לשמר במקום, ולכן הטו

לבדוק את התוכנית ההיסטורית המתאימה של המדינה לגבי דרישות שכאלו. דרישות נוקשות יותר 

 .(Elliott, 2004) עשויות להינקט על ידי גורמי שימור שנים ביוזמתם האישית

 אלו תוכניות משלבות חינוך לשמירת מערות?מענה לשאלה 

משאבי טבע מכיוון שלעיתים בני אדם עלולים חינוך הנו משאב חשוב של כל תוכנית הגנה על 

להתקשות בהגנה על משהו שהם אינם מבינים. דבר זה נכון במיוחד להגנה על קרסט מכיוון 

שהקרסט הא נושא שאינו מוכר למרבית בני האדם. סטודנטים, אזרחים, חקלאים ועובדי מממשל 

לעזור להגן על משאב ייחודי רב  באזורי קרסט זקוקים  לחינוך בנושא כדי לרכוש את הידע הדרוש

חינוך הוא חלק חשוב מאד מההגנה על הקרסט, והכללתו כחלק מתוכנית . (Fang, 2011) ערך זה

 .(Zokaites,2117)  החינוך הכללית  צריכה להיות יעד של כל מדינות הקרסט

 דוגמאות לתוכניות משלבות חינוך לשמירת אזורי קרסט ומערות:

עלי בתים, מתכננים, פקידי ממשלה, חקלאים ומקבלי החלטות כולל בשילוב אזרחים,  .0

  .ניהול אחראי של אזורי הקרסטב אחרים בתחום השימוש בקרקע

עלוני הסברה המשרתים כלוחות שנה לפקידי הממשל של וומינג, לחברי וחלוק  פיתוח .2

 המועצה הפוליטית המייעצת  של המחוז, לאזרחים מקומיים, לסטודנטים ולאחרים. 

.  כותרתו של 2010, 16-באוגוסט עד ה 14-ס תקשורת והדרכה התקיים במחוז וומינג מהקור .3

 הקורס הייתה "תקשורת והבנה בנושא מי תהום, הגנה על מי התהום של מחוז וומינג".

מעיין חשוב בדרום סין נבחר למחקר פיילוט לגבי כיצד לנהל מי תהום קרסטיים. חינוך  .4

חלוקת חומרים לממשלה המקומית, לתושבים ולסטודנטים הציבור באמצעות קורסי הדרכה ו

התקיימו בהצלחה. עכשיו הם זהירים יותר לפני ביצוע פעילויות שעלולות לסכן את איכות 

  (Fang, 2011 ).המים

שימור מערות כולל פרסומים, סרטי וידיאו ותוכניות חינוכיות לציבור. מחלקת השימור של  .5

לביולוגים ולמורים סדנאות אודות אקולוגיית מערות )אליוט מיזורי וארגונים אחרים מציעים 

2004.) 

תוכנית הלימודים של וירג'יניה בנושא הקרסט היא חלק מרשת חינוך סביבתי חזקה  .6

 .Virginia Naturallyבווירג'יניה ובתוכנית הקרויה וירג'יניה באופן טבעי 
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ראת תעודות רישיון בתמורה מורים מקבלים קרדיטים )נקודות זכות, גמולים( חינוכיים לק .7

 להשתתפות בשיעורים ובסדנאות העוסקות בסוגיות קרסט.

היא תוכנית לימודים בנושא קרסט המבוססת על הלומד, בה  Project Undergroundתוכנית  .8

 (.Zokaites,2007בתוך ,Zokaites 2006ניתן להשתמש כדי ללמד את מדעי הקרסט )

רויקט בווירג'יניה, כולל פעילויות הפרויקט לקבלת מידע על הדרך בה  משתמשים בפ .9

 The Virginiaהקשורות לתקני המדע של וירג'יניה, יש לבקר באתר האינטרנט של 

Department of Conservation and Recreation (2008)-  המחלקה לשימור ובילוי שעות הפנאי

 של וירג'יניה.

צועי עבור המורים באמצעות מחלקת פעילויות פיתוח מקוחומרי הוראה טובים למורים  הצעת .10

החינוך והמערכת הבית ספריות המקומיות. אפשר להשתמש בסדנאות בנות יום אחד  כדי 

 .( Zokaites,2007) להציג בפני המורים  את מדעי הקרסט ולספק  להם חומרים של הפרויקט

 

 הן: זו מעבודתי שלי התובנות אישית בנימה לסיכום

תקופות המעידות על מרהיבות  יפים הינן תופעות גיאולוגיותמערות נטקרסטיים ו םנופי

תהליכים כימים השומרים על שווי במערות הקרסטיות שבמהלכן מתקיימים שונות  גאולוגיות

. שווי משקל זה יכול להיות מופר בשל הפרעות חיצוניות .משקל, )תהליכי המסה ושיקוע(

 ותספריים השוררים בחלל המערהשפעת המבקרים על התנאים האטמו נסקרהבעבודה זו 

 -CO2נמצא כי השפעת כניסת המבקרים על ריכוז הואכן בארץ ובמקומות שונים בעולם 

לא ניתן  ,מאחר והתהליכים הם תהליכים גיאולוגיים ,ניכרת כאשר כמות המבקרים עולה

למרות שקיים קשר לבדוק האם קיימת הפרת שווי משקל של התהליכים. מן הראוי לציין כי 

, ולכן בחלל המערה עדין אין מספיק נתונים על קשר זה  -CO2ין כניסת המבקרים וריכוז הב

 לשמירה על  החינוךלבדוק את הטמעת  םשמטרת נוספים יםמחקריותר בלהתמקד רצוי אולי 

 קיימא.-נופים ומערות קרסטיות על מנת לקיים פיתוח בר

חידת לימוד לבגרות הנקראת במסגרת עבודתי כמורה למדעי הסביבה אני נדרשת ללמד י

"סדנה סביבתית". היחידה מחייבת שלושה סיורים לימודיים בהם באה לידי ביטוי מעורבות 

בחרתי במערת אבשלום כסביבה לסדנה סביבתית, אותה  האדם והשפעותיו על הסביבה.

אני מוצאת מכיוון ש ,ברצוני לפתח במסגרת עבודת הגמר לתואר השני בחינוך סביבתי

בתוכנית  מחויבותשאינן בין מדעי הסביבה לחינוך הסביבתי חשובות השקה  נקודות

)לדוגמה אתיקה  אותי כמורה במערכת החינוך ותשלדעתי מחייבהלימודים במדעי הסביבה ו

 סביבה עם במפגש החיובית ההתנסות עצם בהיבט החינוכי .וסביבה שהוא נושא בחירה(

 עוזרת לפתח תופעות מרהיבות ביופייןהם ונופים קרסטיים ש כמו מערות נטיפים טבעית

יש מקום כמו כן לשמירה על סביבות טבע.  מתאימות והתנהגות ערכים ,חיוביות עמדות

את הצוות החינוכי של התלמידים ואולי גם הורים, על מנת להפוך את לשתף  בהתנסות זו גם 

גם תהייה ובכך החוויה שבעניין לפעילות שתתרום לשיתוף פעולה בין בית הספר לקהילה 

 תרומה לחינוך מבוגרים בשמירת מערות.
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