שובם של השועלים הזעירים  -טעימות מדע
פעילות לתלמידים המבוססת על כתבה באתר דוידסון ועוסקת בנושאים שונים באקולוגיה
(השפעות האדם על הסביבה ועל מגוון המינים ,אבולוציה של מינים ,מארג מזון ,מינים אנדמים ועוד).
הפעילות נכתבה על-ידי ד"ר קרין הלוי-טוביאס

קראו את הכתבה שובם של השועלים הזעירים (ד"ר יונת אשחר ,2019 ,אתר מכון דוידסון ,מכון ויצמן למדע)
וענו על השאלות הבאות:
 .1במחקר שהתבסס על בדיקות  DNAנמצא שמוצאם של השועלים הזעירים הוא מהשועלים האפורים אך
ברגע שהגיעו לאיים של קליפורניה הם החלו להשתנות ובעיקר – לִקְ טון .הסבר על פי תורת האבולוציה
את התהליך שהביא לכך שהשועלים באיים קטנים יותר מהשועלים האפורים שהובאו לשם בתחילה.
 .2השועלים הזעירים מוגדרים כמין אנדמי באיים סן מיגל ,סנטה רוזה וסנטה קרוז .הסבירו מהו מין אנדמי.
 .3בעזרת המידע שבכתבה השלימו את מארג המזון באיים עד  1940שבאיור הבא:
א.

שועלים זעירים

ב.

עיטמים לבני ראש

בעזרת המידע שבכתבה השלימו את מארג המזון באיים לאחר  1940שבאיור הבא:

חזירי פרא

שועלים זעירים
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 .4סכמו את כל הסיבות שהביאו לשינוי בהרכב המינים על האיים לפני שהתחיל תהליך השימור.
 .5צפו בסרטון שבכתבה וסכמו מה היו הצעדים שנעשו על מנת לשמר ולהרחיב את אוכלוסיית השועלים
הזעירים באיים.
 .6בכתבה נכתב ש "לשועלי האיים יש שונות גנטית נמוכה במיוחד".
א .מה לדעתכם גרם לכך שלשועלים הזעירים באיים שונות גנטית נמוכה?
ב .מה עלולה להיות הבעיה בכך שיש שונות גנטית נמוכה?

 .7הביאו נימוקים בעד ונגד הצעדים שננקטו על מנת לשמר ולהרחיב את אוכלוסיית השועלים הזעירים.
 .8עקב השפעת האדם על הסביבה אנו גורמים להכחדה של המונית של צמחים ובעלי חיים ,בתי גידול
נהרסים ומערכות אקולוגיות משתנות .הסבר משפט זה תוך התייחסות לדוגמה המתוארת בכתבה.
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תשובון
 .1השועלים האפורים הובאו לאיים וכתוצאה ממוטציות אקראיות נוצרה שונות גנטית באוכלוסייה .השועלים
הקטנים יותר היו מותאמים טוב יותר לסביבה האקולוגית שבאיים (יתכן שהיו מותאמים יותר לטרף
שמצוי באיים :מכרסמים ,חרקים גדולים וסרטנים) ,ולכן הם אלו ששרדו יותר והעמידו יותר צאצאים בעלי
תכונות דומות  /הכשירות שלהם הייתה גבוהה יותר .כך במשך מספר דורות הגודל של השועלים שעל
האיים הלך וקטן והיום הם קטנים יותר מהשועלים האפורים שהובאו לאיים.
 .2מין אנדמי :מין שהתפוצה שלו מוגבלת לאזור גאוגרפי מצומצם ומסוים.
.3
מארג המזון באיים עד  1940באיור הבא:

א.

שועלים זעירים

סרטנים

ב.

חרקים גדולים

עיטמים לבני ראש

ציפורי ים

מכרסמים

דגים

מארג המזון לאחר  1940באיור הבא:

עיטים זהובים

סנאים

סרטנים

שועלים זעירים

חרקים גדולים

ארנבות

חזירי פרא

מכרסמים

 .4הסיבות שהביאו לשינוי בהרכב המינים על האיים לפני שהתחיל תהליך השימור:
 ביוב של מפעל ליצור מדביר החרקים  DDTהוזרם לים ,ה DDTהצטבר בגופם של דגים ועבר
בשרשרת המזון לעיטמים לבני הראש שניזונים מהדגים.
 נוכחות ה DDT-בגופם של העיטמים לבני הראש גרמה להם להטיל ביצים בעלות קליפה דקה
ושבירה מאוד ,דבר שגרם לכך שמרבית הגוזלים לא שרדו.
 אוכלוסיית השועלים הזעירים הצטמצמה גם כתוצאה מציד במשך עשרות שנים.
 את מקומם של העיטמים לבני הראש שנכחדו תפסו העיטים הזהובים שניזונים גם משועלים זעירים.
 חזירים הובאו לאיים על ידי איכרים ,חלקם ברחו והפכו לחזירי פרא בטבע שפגעו בשטחי המחייה של
השועלים ושל הטרף שלהם.
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העיטים הזהובים טרפו גם את גורי החזירים ,וכתוצאה משפע המזון אוכלוסיית העיטים הזהובים
באיים גדלה.
מחלה נגיפית התפשטה באוכלוסיית השועלים הזעירים שבאיים והביאה למוות שלהם.

 .5הצעדים שעשו על מנת לשמר ולהרחיב את אוכלוסיית השועלים הזעירים באיים:
 המפעל ליצור  DDTנסגר והפסיק להזרים  DDTלים.
 הובאו ציידים לאיים שצדו יותר מ 5,000-חזירים.
 לכדו את העיטים הזהובים והעבירו אותם למזרח.
 ביצים של עיטמים לבני הראש הודגרו במקומות שונים בארצות הברית ,הגוזלים הואכלו בעזרת
בובות בצורת עיטם (כדי שלא יוחתמו על בני אדם) ושוחררו  61עיטמים צעירים באיים.
 השועלים שהיו באיים נלכדו על מנת לגרום לרבייה מוגברת שלהם בשבי .המדענים ניסו לזווג בין
השועלים הפחות דומים גנטית כדי להגביר את השונות באוכלוסייה .השועלים הוכלאו בהצלחה
ושוחררו לטבע.
.6
א.

ב.

סיבה אפשרית לכך שלשועלים הזעירים באיים שונות גנטית נמוכה היא שמספר השועלים באיים היה
קטן והיו הכלאות חוזרות בין פרטים באוכלוסייה מצומצמת ,דבר שמקטין את מגוון התכונות הגנטיות
באוכלוסייה בגלל הכלאה חוזרת בין פרטים אשר דומים זה לזה גנטית (דבר זה דומה לנישואים בין
קרובי משפחה באוכלוסיות סגורות).
הבעיה בכך שיש שונות גנטית נמוכה כל כך היא האפשרות להצטברות של מוטציות מזיקות
באוכלוסייה ובנוסף לכך במקרה של שינוי בתנאי הסביבה לא יהיה מגוון גדול מספיק של תכונות
באוכלוסייה שיאפשר למותאמים ביותר לשרוד ,דבר שעלול לגרום לכך שכל האוכלוסייה תיכחד.

 .7נימוקים בעד ונגד הצעדים שננקטו על מנת לשמר ולהרחיב את אוכלוסיית השועלים הזעירים ,מספר
דוגמאות:
בעד:





נגד:





סגירת המפעל ליצור  DDTהביאה לירידה בריכוז ה  DDTבים ושיקום אוכלוסיית הדגים ובעלי החיים
שניזונים מהם.
הצייד של החזירים צמצם את אוכלוסיית החזירים ובכך אפשר את שיקום אוכלוסיית השועלים.
לכידת העיטים הזהובים אפשרה את חזרתם של העיטמים לבני הראש.
הדגרת ביצים בשבי הביאה להגדלת אוכלוסיית העיטמים לבני הראש וכך נמנעה הכחדת המין הזה.
רביית השועלים בשבי הצליחה לגרום לעלייה במספר השועלים ובשונות הגנטית שלהם.
צייד של  500חזירים הוא בעייתי כי בני האדם פוגעים באופן מכוון באורגניזם אחד על מנת לשמר
אורגניזם אחר.
לכידת העיטים הזהובים עלולה לגרום להם נזק ולפגוע בהמשך ההתרבות שלהם.
לצורך הדגרה בשבי ושחרור של עיטמים לבני ראש ,נלקחו ביצים מקינים .הדגרה כזו הייתה עלולה
לא להצליח ובכך לפגוע בסיכויי העיטמים להתרבות בטבע.
השועלים שהיו באיים נלכדו על מנת לגרום לרבייה מוגברת שלהם בשבי ולאחר שחרורם הם נבדקים
ומטופלים על ידי בני האדם .כך למעשה בני האדם לכדו חיות בר ואולי השפיעו על תכונות שונות
שלהם.
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האדם מתערב באופן מכוון בתהליכים שקורים בסביבה אקולוגית מסויימת .האם יש לנו צידוק מוסרי
לכך? האם אנחנו יודעים לצפות באמת מה יהיו ההשלכות להתערבות שלנו?

 .8בכתבה מתוארות מספר השפעות של האדם על הסביבה שהביאו לפגיעה בבית הגידול שעל האיים.
ביניהם :יצור  DDTוהזרמת פסולת מהמפעל לים שהשפיעה על אוכלוסיית הדגים ובעלי החיים
הניזונים מהם ,ציד השועלים שגרם לצמצום האוכלוסייה שלהם והבאת חזירים שהפכו למין פולש
באיים ופגעו בסביבה האקולוגית ובמארג המזון באיים .כל הגורמים האלו פגעו במערכת האקולוגית
וכמעט הביאו להכחדה של העיטמים לבני הראש ושל השועלים הזעירים.
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