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מחקר בנושא ראית קיטוב בבעלי חיים ימיים
 מוכרת בבעלי חיים ימייםpolarized light ראייה באור מקוטב
 עם זאת תפקידיה אינם. של המאה הקודמת60 מאז שנות הש
 בעוד שתקשורת בדיוננויות ודיונונים זוהתה על.מובנים עד תום
 ועשרות מינים של, שנים15 ידי פרופ' ששר לפני למעלה מ
, מסרטנים ועד לדגים ידועים כרגישים לאור מקוטב, בע"ח ימיים
.הרי שהיתרונות והשימושים של יכולת זו עדיין נתונים לדיון
במחקר זה אנו בוחנים את היכולת להשתמש בראיית קיטוב
לצרכי מציאת ובחירת טרף ובמיוחד לשם הפרדת פלנקטון על פי
 כמו כן אנו בוחנים את השתנות שדה האור המקוטב.איכותו
במים בתנאים שונים ואת השימוש בראיית קיטוב בדיוננויות
.cuttlefish
. ניסויים עם בעלי חיים וניתוח תמונה,המחקר יתבצע במעבדה ובים ויכלול מדידות שדה
מאמרים בנושא מהמעבדה
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מחקר בנושא זרימת מים על גבי אלמוגים ועצמים מלאכותיים
המחקר יבחן את הקשרים בין זרימת
המים ומבנה של אלמוגים ועצמים
מלאכותיים המשמשים לבנית שוניות
 כיצד המבנה והצורה (סיעוף.מלאכותיות
ענפים למשל) משפיעים על מבנה וצורת
שכבת הגבול סביבם וכיצד אלו משפיעים
 כמו כן בעזרת.על בעל החיים בסביבה
מחולל גלים נבחן כיצד משפיעים מבנים
 הצטברות חלקיקים,שונים על גלים
.(מחול ועד לפלנולות) בסביבתם
 תוך,המחקר יתבסס על ניסויי מעבדה
.בחינת התוצאות והמנגנונים בים
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מחקר בנושא שיקום שוניות אלמוגים ותכנון שוניות מלאכותיות
המחקר בוחן היבטים שונים בתחום הרחב של שיקום שוניות
 זהו מחקר ישומי שמטרתו לייצר כלים לשיקום.אלמוגים
 הנושאים כוללים.שוניות אלמוגים ולהפחתת הלחץ מהן
)התאמת תחליפי אלמוגים (אלמוגים מודפסים
 לשימוש באקווריומים, למחקר-לישומים שונים
.ולהגדלת המורכבות המבנית של אזור פגוע בים
המחקר הזה כולל הן היבטים תכנוניים והן תצפיות
.בים
 עיצוב ותכנון מבנים אשר יוכלו לספק שירותי מערכת ביולוגיים-תכנון שוניות אלמוגים מלאכותיות
. זרימת מים ועוד,  יציבות מבנית,  אלמוגים, התאמת המבנים לאיכלוס על ידי דגים,וגם אנושיים
 היום. שהוצבה מול חוף בן הרוש-דוגמא מלפני מספר שנים לפרויקט מסוג זה הוא שונית תמר
אנחנו עובדים בכלים מתקדמים יותר כולל הדפסות תלת מימד ומיכלי זרימה לבחינת חלופות
.שונות
יחס של אנשים לשוניות מלאכותיות והיעילות שלהן בהפחתת לחץ צוללים







 ועל הים והחוף, בים במעקב בעלי חיים, הוא מתרחש במעבדה.זהו מחקר מורכב שכולל מיגוון נושאים
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