צבעוניות
בעופות

2

העופות הם מהצבעוניים והבולטים ביותר בקרב בעלי החיים השונים ,מעין אמנים ללא מכחולים .לכל צבע ,תבנית ודגם
בעוף יש משמעות חיונית אשר לא תמיד ברורה או מתגלית לנו בנקל ,אך יש להניח כי לסך התכונות מהסוגים האלו
ישנן משמעויות מרחיקות לכת על התקשורת ביניהם ,התנהגותם ,מצב רוחם ,שרידותם או עוצמת הצלחת רבייתם.
צבעי העופות הם לרוב שילוב בין כימיה (צבענים) ופיזיקה (צבעים מבניים ומבנה מיקרוסקופי של הנוצות) ,ובכל מקרה
אנחנו רואים רק באופן אשלייתי את מגוון הצבעים בעופות רבים ,לא לגמרי כפי שהעופות רואים.
לא חייבים להגיע לאזורים הטרופיים כדי ליהנות מהצבעוניות המרשימה ,די בהצצה בסיסית בעופות
שבאזורנו כדי להתלהב ולהסתקרן מהשונות הרבה בצבעוניות שבין מינים השונים.

1

כתב וצילם :ד"ר חיים מויאל

" 1קוליברי אנה" (" .)Calypte annaיונק-דבש" זה ואחיו האחרים הם
האמנים המוצלחים ביותר ליצירת אשליית צבעים מגוונים ומתחלפים
בזוויות הסתכלות שונות בזכות מבנה המיקרוסקופי של סעיפי וקרסי
נוצותיהם ,אשר שם נשברים קרני האור הלבן לספקטרום של צבעים.
מכיוון שעושר צבעים ואיכותם ,ובמיוחד הצבע האדום בפרט ,הם
אינדיקטור מצוין לבריאותם וחוסנם של הזכרים (קשורים גם לויטמינים
ולחומרים אנטי-אוקסידנטים) ,ניתנת תשומת לב רצינית על ידי נקבות
הקוליברים לפרמטר זה בבחירתן את בן זוגן.
צילוםBecky Matsubara/flickr :
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 2ארה ארגמנית ( .)Ara macaoאחד מהעופות היפים והצבעוניים בעולם
והגדול בתוכים (בצבעים :אדום מבריק ,כחול ,צהוב ,לבן ושחור).
ההבדלים בין הזוויגים הם מזעריים .במין זה יש קומבינציה של צבענים
(פיגמנטים) המצויים בגופם וצבעים מבניים מטאליים (מגוון הפירות,
הפרחים והצוף מהם ניזונים מכילים קרוטנואידיים הקובעים חלק
מהצבענים)
צילוםBernard DUPONT/flickr :
ד”ר חיים מויאל מרצה במכללת לוינסקי וחוקר באוניברסיטת תל אביב
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סוגי הצבעים בעופות

ראשית צריך לזכור שהחוש המפותח ביותר בעופות הוא חוש הראייה
(ריכוז ארבעת סוגי הקנים והמדוכים ברשתית העין אחראיים לראייה
החדה ולראיית הצבע) ,ומלבד ספקטרום הצבעים הרגיל שהוא רחב
משלנו ,הם ניחנו בראייה אולטרה-סגולה ,ועולמם בהחלט מיוחד
מבחינת מה שהם רואים (דורסי היום רואים פי שבעה מאתנו ,חדות
הראייה שלהם טובה פי שלושה משלנו והם גם מבחינים היטב בצבעים,
כשמנגד דורסי הלילה רואים ראיית עומק נפלאה לטווחים קצרים,
בזווית קצרה ,אך נאלצים גם לראות בצורה קלושה ביותר צבעים).
ככלל ,הצבעים הנראים  -אם מדובר בצבעים מבניים ,פיגמנטים או
שילוב ביניהם  -הם אלו המוחזרים אלינו ולא אלו הנבלעים .הצבעים
אדום ,ורוד או צהוב מתקבלים מפיגמנטים מהמזון .אם נוצות ציפור
יבלעו את כל אורכי הגל של כל הצבעים מלבד האדום ,אזי הציפור
תיראה לנו אדומה לגמרי .הלבן למשל ,הוא צבע מבני משולל לחלוטין
מלנין ,הנוצר כאשר כל אורכי הגלים של האור משתקפים במבנה
הנוצות .ורוד או כחול תלויים לא רק בפיגמנטים המצויים בנוצות אלא
גם במבנה המיקרוסקופי של הנוצות ,ובהשתברות קרני השמש במבנים
האלה תוך כדי שינוי הצבע האמיתי שלהם.
לכל צבע יש אורך גל שונה ,והוא מורכב מסיבים קריסטליים חלבוניים,
שאליהם חודרים חלקיקי אור הקרויים פוטונים .לצבע הכחול ,למשל,
יש אורך גל קצר ,ולכן עוצמתו גדולה יותר והוא נראה ביתר קלות.
צבעים רבים ,כמו הכחול ,עשויים להיות מעין אשליה התלויה בגורמים
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" 1טוראקו קניסנה" ( .)Tauraco corythaixלמין טרופי זה פיגמנטים בעיקר
השייכים לקבוצת הטוראקו-ורדין (על-שם עוף זה) ,שהוא פיגמנט אמיתי
של ירוק (מכיל נחושת) ונדיר ביותר בקרב עופות בכלל.
צילוםBernard DUPONT/flickr :
 2מיינה באלי ( .)Leucopsar rothschildiמין בסכנת הכחדה חמורה (צבעו
הלבן הבולט בבית-גידולו בוודאי תרם למצבו העגום) .מהמינים הבודדים
בציפורי-השיר שצבעו צחור וזך ללא זכר של מלנין (אין זה אלביניזם
המאופיין בעיניים אדומות או " leucismהמאופיין רק בקולורציה לבנה
של הנוצות) ,למעט בקצות הכנפיים ,הזנב ופס עין (מקומות אלו רגישים
וחשובים וחשוב לחזקם מכנית על ידי מלנין ,אך ייתכן וגם נועדו להקל
על אומדן הגודל של הפרט כחלק מתקשורת חיונית) .בזכות חללי האוויר
בקרסי תוך הנוצות המגדילים את ההשתקפות הכוללת של כל ספקטרום
האור הנראה המגולם בלבן .צילוםCarine06/flickr :

שונים ,והם מבוטאים כאשר הציפור אינה נמצאת בצל  -שם היא מוגנת,
וצבעה האמיתי ,כמו צבע חום ,מתבלט פחות לאויבים אלא בתיווך של
שפע קרני אור .הצבעים יכולים להיות גם מתכתיים/פיזיקליים זוהרים
בקרב משפחות לא מבוטלות במחלקת העופות ,כמו בצופיות ,ביונים,
בקוליברים ובזרזירים מצויים ,וכן בדגמי הראש ובדגלי הכנף של מיני
ברווזים רבים .שימון הנוצות על ידי בלוטת השומן מאפשר יצירה של
ספקטרום צבעים המשתנה על פי זווית המסתכל וקרני האור הנשברות
בטיפות השמן ,בדומה לצבעי הקשת בטיפות שמנוניות במים או בשלג.

תפקיד הצבעוניות אצל העופות

לכל מין צבעי גוף המיוחדים לו ונקבעים באופן תורשתי על ידי גנים
המופעלים או מושבתים בהתאם לקודים ,ומסייעים באופן כללי לכל
פרט לזהות את בן מינו וזוויגו .צבעי נוצות הגוף מורכבים בסך הכול
מ 15-גוונים ,על הנוצות או בעור ,והם מנוצלים להסוואה ולבלבול
האויב (דגם “מסנוור” בתעופה מהירה) .לדוגמה ,מין עוף דרום
אמריקאי בסדרת העגוראים “ -אנפית השמש” (- )Sun Bittern
המצוי רוב זמנו בצבעי הסוואה ,כשהוא נבהל מטורף המתקרב יתר על
המידה ,פורש בבהלה כנפיים גדולות ומקושתות ומציג לראווה דגמי
“עיניים” מרתיעות בצבעי אזהרה.

 1נקר סורי (  .)Dendrocopos syriacusבני-הזוג כמעט זהים בהופעתם,
למעט הקודקוד האדום של הזכר (ולא התת-שת האדום) ,מה שמסייע לו
לזהות בנקל ואפילו מרחוק מתחרים ובת-זוג.
צילוםhedera.baltica/flickr :
 2אנפית ("סופית") שמש ( .)Eurypyga heliasמין מיוחד במינו בצבעי
הסוואה ,אך לכשיוחרד מרבצו בשעת קינון יפרוש כנפיו בצורה מקושתת
ויחשוף דגמי "עיניים" מבהילים בדומה לרפרף.
צילוםgailhampshire/flickr :
 3אנפית גמדית (  .)Ixobrychus minutusהבודדה במשפחתה באזור
שהזכר בצבעים בולטים יותר משל הנקבה .צבעי ההסוואה אינם
מתבטאים רק בפספוס ובגוון של הקנים בהם פעיל ומקנן ,אלא גם נוטה
לקפוא ללא ניע במקומו בבוא סכנה ואפילו לזקור את צווארו ומקורו אל
על כמו קנה וסוף .צילוםImran Shah/flickr :
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סיבות נוספות לצבעוניות קשורות לתחרות עם זכרים אחרים ,או
למשיכת תשומת ליבה של בת זוג פוטנציאלית בצבעים מהפנטים
ומתחלפים ,כמו של ירוק ,כחול וסגול (כמו במקרה המפורסם של
הטווס) ,על אף סכנת ההתגלות הקיימת  .הריטואל הנוגע להבלטה
של צבעי הגוף ולהפנייתם לזוויות שונות בהתאם למקור האור וסוג
הצופה ,הוא השלמה חשובה והתנהגותית העשויה לקבוע את גורל
המחזר (אף על פי שיש חשיבות גדולה גם להשקעה אנרגטית בשירה,
ריקוד ,הרחקת מתחרים ,בחירת טריטוריה מתאימה ,הבאת מתנות
וכדומה ,בהתאם למין) .חשיבות גדולה יש לא רק לנוצות אלא גם
לצבעי הרגליים (לדוגמה סולות כחולות-רגל מגלפגוס המחזרות
בעזרת כפות רגליהן התכולות) ,לצבע מקור (בעדיפות לצבע האדום),
וכן לעור הפנים והצוואר ,במיוחד כאלו החשופים וצבועים בצורה
בולטת ,לעיתים עם עדיים או דלדלי צוואר או כרבולת (כמו במקרה של
הקזואר )bennetti Casuarius( ,ממזרח אוסטרליה וגינאה החדשה,
ומיני תרנגולאים מסוימים).
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2

2

במינים לא רבים (מרביתם באזורים טרופיים) ,הצבעים האמיתיים
אינם מסודרים באותו כיוון ולא מתחלפים בזווית ההסתכלות ,ותוצרי
 1פרפור עקוד ( .)Ceryle rudisלשלדג זה צבעים בשחור-לבן בלבד (השחור
הוא נגזר מן המלנין המצוי בגופו) .הזכר שונה מן הנקבה בסימן אחד בולט
במיוחד והוא פס החזה הכפול (האחד עבה והשני דק) ואילו לנקבה רק
פס חזה עבה אחד .צילום :חיים מויאל.
 2זהבן מחלל ( .)Oriolus oriolusהזכר מרשים בצבעי צהוב עז המנוגד
לכנפיו השחורות ,כבדומה לצבעי אזהרה ,כשהנקבה בצבעי הסוואה
(ירקרקה מפוספסת) .על רקע העצים בהם פעילים הם בוודאי לא בולטים
במיוחד למרבה ההפתעה ,אבל באזורים אחרים בולטים למדי לעיני
הנקבה המרוצה והטורפים כמובן .צילוםImran Shah/flickr :
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 1ציצנית ססגונית ( .)Bombycilla garrulusבמין זה מקור הצבע הצהוב
והאדום בכנפיו וזנבו בקרוטנואידים המופקים מהפירות האדומים שהוא
אוכל ואילו החום והשחור מפיגמט המלנין המצוי בגופו.
צילוםKev Chapman/flickr :
 2שפמתן ( .)Panurus biarmicusהזכר מתהדר בשפם שחור המבליט אותו
לעיני הנקבה הפחות צבעונית ,אך יחד עם זאת חשוף יותר לסכנת התבלטות
על ידי אויביו .אצל ציפורים רבות וגם אצלו הגב כהה מן הבטן ויורד בהדרגה
ללא הצללה חדה מדי ומסייע בהסוואה .צילוםNick Goodrum/flickr :

הפיגמנטים הם ה”ארסנל” העיקרי של כסות-גופם .ניתן לכלול בהם
מיני תוכים רבים ,ובראשם :ארה ארגמנית ,ארה כחולה-צהובה ,הדררה
שלנו (צבעה הירוק נגזר משילוב של צבען כחול וצהוב יחדיו) ,ברווז
מנדרין ,טוקאנים ,שרקרקים ,ציפורי גן עדן מגינאה החדשה ועוד מינים
מרשימים.
נקבות של מינים רבים יעדיפו בצורה מובהקת זכרים ראוותנים על אף
התבלטותם היתרה לסכנת טריפה“ .הברירה המינית” חשובה לא פחות
מ”הברירה הטבעית” בעונת החיזור (נקבע כבר על ידי דרווין וממשיכי
דרכו) .ראוותנות-יתר מתחברת היטב גם עם “עקרון ההכבדה” נוסח
זהבי ,שעל פיו אומנם הזכר המתהדר בצבעים בולטים יותר ו”משוויץ”
איתם ,חשוף יותר לסכנה ,אך יחד עם זאת הוא אטרקטיבי יותר בעיני
הנקבות הבוחרות בקפידה את הכוכב הנולד שלה על פי “סימנים”
מסוימים להשוואה או כאלה הנאמנות לבני-זוגן ש”כוחו עוד במותניו”.
אף שלנו נראה כי כל הזכרים של המינים השונים זהים זה לזה באותה
יחידת זמן ,ישנם הבדלים גדולים כזעירים ,והנקבות יודעות להבחין
בהם היטב ולהגיע להחלטה בעניין העדפתן .ישנה יכולת של הפרטים
השונים להבחין בדקויות בהבדלי צבע ודגמים ,גם בגלל ספקטרום
הראייה הרחבה משלנו ,וגם בשל ראייתם האולטרה-סגולה .מלבד
הצבעים ,הדגמים והתבניות ,יש משמעות רבה גם למאפיינים נוספים
הנגזרים מתורשה ,גיל ,ניסיון ,טיב טריטוריה ומקורות מזון וכמובן
ביטחון עצמי הנגזר מכל אלו.
לנקבות רבות בעולם העופות צבעים דהים (לרוב גם מפוספסים) ,וזאת
כהתאמה ברורה להסוואה מפני טורפים ופולשים ,בעיקר בעת הדגירה
והטיפול בצאצאים ,ואני מניח שהעובדה כי הגב של מרבית העופות
כהה מבטנם קשורה גם לעובדה זו ,ואולי גם לתרמורגולציה והגנה מפני
השמש הקופחת מעל.
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פיגמנטים ,שהם צבעים אמיתיים ,גם עשויים להשתנות על פני הנוצות
בהתאם לתזוזת גופיפי הפיגמנטים וריכוזם המשתנה בתרכובת,
כמו ערבובם עם קבוצת המלנין (המייצר משרעת של צבעים ולא רק
שחור ,אלא גם גוני אפור וחום) והקהיית צבעים מסוימים ,כמו מצהוב
לירוק-זיתני (במרבית המינים השילוב עם תאי מלנין הוא מכריע כדי
ליצור גוונים שונים) .ידוע כי תרכובות נוזליות מסוימות גורמת לכך
שפיגמנטים מסוימים משתנים וחוזרים להופיע ,כמו הכחול שיהיה
כמעט שחור בגלל מילוי חללי האוויר בטיפות מים במבנה הכנפיים ,אך
כשהנוצות יתייבשו הצבע הכחול יחזור להופיע.
מתוך ארבע קבוצות הפיגמנטים הקיימים ,אלו המכונים “קרוטנואידים”,
מייצרים צבעים בהירים וזוהרים כמו ירוק טהור ומבריק
(“טוראקוורדין”) או צהוב (“פסיטקו-פולווינס”) ,המצויים באורח
נדיר יחסית בעופות כדוגמת תוכיים ומקורבים להם .אגב ,בניגוד לתאי
המלנין ,אלו האחרונים אינם מסונתזים בתאים מתמחים ולא בשום
מקום בגוף ,אלא תלויים לגמרי בתרכובות חשובות בתוך תאי הגוף,
ומופקים מהמזון שאותו הם צורכים .הפלמינגו (Phoenicupterus
 )ruberהוא דוגמה מעולה לכך ,כאשר צבעו הוורוד מותנה בחומרים
 1צלוב-מקור מצוי ( .)Loxia curvirostraדו-פרצופיות זוויגית בסוג הוא מן
הבולטים בציפורי-השיר ,בו הזכר בצבע אדום (הנגזר מגן הקובע צבע
אדום ועוצמתו מעיד על בריאות הזכר וחוסנו ) כל השנה ואילו הנקבה
בצבע צהבהב-ירקרק (מסייע בהסוואה) ,כאילו מדובר בשני מינים שונים.
צילוםflickr/Kurt Bauschardt :
 2חופזי זהוב ( .)Pluvialis apricariaמהמינים המיוחדים בהופעתו בקיץ.
הזכר והנקבה זהים בחורף ואילו לקראת עונת הקינון שניהם עוטים לבוש
בו השחור (תוצר של פעילות המלנין) מכסה ,יחד עם האמרה הלבנה,
כמעט את כל גופו התחתון ואת פניו ,אלא שאצל הזכר הצבעים חזקים
ובולטים יותר ואין פרט זהה לשני בדקויות .צילוםSilver Leapers/Flikr :
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אלו המופקים מהמזון שהוא ניזון ממנו  -בעיקר אצות או וסרטנים
(כדוגמת שרימפס ארטמיה) .גם טבעת זנבה של ציצנית ססגונית
( )Bombycilla garrulusתהפוך לכתומה אם תצרוך פירות אדומים.
יש מקרים שהאדמה שבה העופות פעילים משפיעה על גון העוף ,כך
למשל ניתן להזכיר את הפרס המזוקן ( )Gypaetus barbatusשהצבע
הכתום בגופו התחתון הוא פועל יוצא מהתפלשותו באדמה העשירה
בתחמוצות ברזל במקום חיותו.
קבוצה נוספת של פיגמנטים אמיתיים בעופות היא זו של הפורפיריניים,
תרכובות אורגניות אשר מכילות ברזל או נחושת ומייצרות במיוחד
צבע סגול ,אדום וירוק ,ובשילוב עם מלנין נוצרים גוני צבעים נוספים.
בקבוצה זו ראוי לציין את הפורפיריותוהטוראקים .אלו האחרונים,
דמויי קוקייה ,מצויים באזורים טרופיים ,ומעטים מהם מעוטרים
בפיגמנטים מכילי נחושת .הוכח במחקר כי אומנם באזורים הטרופיים

 1פורפיריה סגולה ( .)Porphyrio porphyrioלמין זה ,גם לזכר וגם לנקבה
צבעים מבניים מטאליים בצבעי ירוק ,סגול וכחול וזאת בגלל השתברות
קרני האור הלבן על ידי חלבונים במבנה המיקרוסקופי של הנוצות והחזרת
קרניים שלא נבלעות בנוצות .צילוםvaidyarupal/flickr :
 2שחיינית תלת-גונית ( .)Phalaropus tricolorמין זה ובני סוגו בעל דו-
פרצופיות זוויגית הפוכה ,בו הנקבה היא המין הצבעוני ולכן גם עול הקינון
מוטל עליו (מין זה נצפה לראשונה בישראל זה לא מכבר).
צילוםMarshal Hedin/flickr :
 3סיפן מצוי ( .)Recurvirosta avosettaיש יתרון לעופות מים רדודים
להיות בהירים מאוד בבטנם ולא ליצור הצללה כבדה מעל טרפו ,אך עדיין
האזורים הרגישים והחשובים של גופו (קצות כנפיים וזנב וכיפת הראש)
בצבע שחור מרוכזים במלנין השומר על הנוצות מפני קרינה אולטרה-
סגולה .אני מניח שמסגרת הכנף השחורה המקלה על אומדן גודל
הכנפיים חיונית לתקשורת בין הפרטים ובין בני-הזוג .צילום :חיים מויאל
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יש הרבה יותר מינים צבעוניים ,אך שיעורם לא גדול יותר מסך העופות
השוכנים שם בהשוואה לאזורים הממוזגים ,שבהם יש הרבה פחות
מינים.

2

3

לא די בצבעים כאלו או אחרים כדי להשיג מטרה כלשהי לדידו של כל
עוף ,אלא גם חשיבות רבה לריכוז הצבע ,מיקומו ,מידתו וצורת הדגם
שבו כל צבע או גוון מבוטא .לניקוד ולפספוס יש ערך קריטי בהקשר
להסוואה טובה יותר בסביבה מיידית עשירת צללים ,כמו עצים.
בהסתכלות על חתך רוחב של סעיפי הנוצות תחת מיקרוסקופ מתגלה
גרעין מרכזי ( )coreהמוקף שכבה של מבנים המייצרים צבע ,ואזור
חיצוני שנקרא קליפה ( ,)cortexוהם אחראים על סידור הצבע בנוצות.
 1שלדג גמדי ( .)Alcedo athisמלבד בטנו החלודית (פיגמנט חלודי
אוקסידנטי) וכתמי לבן בפרצוף ובגרון (משולל מלנין ויש לו ערך תקשורתי)
כל הגוף בגווני כחול סטרוקטורלי שמתחתיו שחור של מלנין המעצים
את הכחול .צבעים מתכתיים אלו משתנים כרגיל עם זווית ההסתכלות
מעצם השתברות קרני האור בקרסים של סעיפי הנוצות ופיזור צבע הכחול
מתוכם .צילום :חיים מויאל
 2כוס חורבות ( .)Athene noctuaלכוס צבעי הסוואה (לא בוהקים בשל
שבירת הבוהק על ידי הפספוס) לגדרות אבן וטראסות בהם הם פעילים
(דורסי-לילה אחרים התאמה גם לענפי העצים בהם שוכנים ביום
בפספוסם הבולט או למערות ומצוקים במקרה של מינים נוספים)
צילום :חיים מויאל
 3כחל מצוי ( .)Coracias garrulusהצבע הכחול (התכלת והסגול) כמו של
הכחל בתמונה ודומיו לעולם הם צבעים מבניים (סטורקטורליים) ואינם
מיוצרים על ידי פיגמנטים אלא על ידי חלקיקים זעירים בנוצות שקוטרם
קטן המשפיעים על אורכי גל קצרים ,כמו הכחול ומפזרים אותם לכל
הכיוונים .צילום :חיים מויאל
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השכבה בין שני אזורים אלו (השכבה הספוגית) אחראית לייצור צבעים
אחרים דרך כיסי אוויר הפועלים כמנסרות מיקרוסקופיות לפיזור
חלקיקי אור .כך למשל ,אם מלנין יהיה מרוכז ב”גרעין” באזור כיפת
הראש ,אזי כמו במקרה של סיטת הצוקים ( )Sitta neumayerהקודקוד
יהיה שחור ,ואם ריכוז המלנין יהיה מרוכז רק באזור ה”קליפה” של נוצה
מסוימת ,אזי הנוצה תיראה לנו אפורה או חומה ולא שחורה.
במקרים רבים יש לנוצות כיסי אוויר המאפשרים להן כפריזמה להציג
רק צבע אחד בכל פעם ,וכך למשל עופות מסוימים משיגים את צבעם
הכחלחל הבהיר.
כיצד נוצרו בתחילה ועד היום הצבעים והדגמים ומהם המנגנונים
שאפשרו זאת ,הן שאלות שעדיין אפופת מסתורין .האם ,כפי שרבים
מהחוקרים גורסים ,סלקציה אקראית של כל מיקרו תכונה נוצרה ללא

1

הכוונה אלא תועדפה או נכחדה על ידי הסביבה מתוך רבגוניות רבה
של מוטציות במקומות חיות אין סופיים בציר הזמן של מיליוני שנים
רבות?
קבוצת מחקר אחת גילתה כי אצל כשליש מכל העופות מתקיים שילוב
של דגמי צבעים ותבניות מורכבות ,כאשר רק שלוש משפחות של
עופות בעולם משוללות לחלוטין תאי מלנין (בין השאר “שחפית הפיה”
( ,)Gygis albaיוני פירות )Ptilinopus( ,ו”מיינת באלי”Leucopsar( ,
 ,)rothschildiאך לא מדובר במינים צחורים לצורך הסוואה( .בהקשר
אחר ראוי להזכיר את הפטרמיגן )Lagopus muta( ,כשהלבן העוטה
את כל גופו יש ערך הסתגלותי ברור של הסוואה מפני טורפים בשלג).
לתאי המלנין יש ערך שרידותי חשוב באזורים עם קרינה חזקה (והרבה
פחות ביערות-עד חשוכים או מוצלים) העלולים לפגוע באיכות הנוצות
ובתאי הגוף .המדהים הוא בעיניי כי נראה שעופות מודעים למשמעות
הצבעים השונים ,ליכולת ההסוואה שלהם ,והתנהגותם נגזרת מכך
בבירור (כך למשל אנפית גמדית )Ixobrychus minutus) ,זוקרת את
צווארה ומקורה כמו הקנים והסוף שבסביבתה או חרטומית ,חרטומן,
תחמס או “פוטו” “קופאים” במקומם ולא מעיזים לזוז ,אלא אם כן הם
משוכנעים שהתגלו והפולש קרוב מדיי).
העובדה שמינים לא מעטים בצבעים דהים במקצת אחרי עונת הקינון
(או אז מתבצע חילוף נוצות הדרגתי או מאסיבי) ,מאפשרת בוודאי
חיסכון באנרגיה ,אך גם סיכון להתגלות במערומיהם.
לטיפוח הנוצות וסירוקן המוקפד יש חשיבות עילאית להצגת מלוא
העוצמה והאחידות של הצבעים .לא מעט מחקרים הראו גם כי נקבות
יעדיפו זכרים מטופחים וראוותנים יותר המשקיעים הרבה בכול יותר
מיריביהם ,לרבות בסינוץ של כל נוצה ונוצה ושימונה בשמן שעוותי
המגן עליה מפני בלייה ,פגיעה בקטריאלית ודחיית מים ,ואף הופך
אותה לגמישה יותר (מעין  make-upקוסמטי).

2

 1צחיחנית החרמון ( .)Eremophila alpestrisלשני בני-הזוג דגם פרצוף
"ממוסגר" בשחור (וקצת צהבהב מסביב לפנים) ,לרבות "קרניים" ,ארוכות
יותר אצל הזכר ,ואותן זוקר בפני הנקבה בריטואל החיזור.
צילוםImran Shah/flickr :
 2כותלי ( .)Tichodroma murariaבמין מרשים זה האדום העז בסוככות
כנפיו (צבע המעיד על בריאות וחוסן) מקורו בגן הקובע את היווצרות צבען
אדום (מצוי ברוב הציפורים ,אך במקרים בודדים מתבטא בנוצות כאלו או
אחרות ויותר במקור וברגליים של מינים לא מעטים) .לניגודיות בין צבע
זה עם גופו האפרורי והכנפיים השחורות בתעופה פרפרנית ומתפרצת יש
אלמנט של הרתעה ,אך גם כנראה חלק מריטואל חיזור.
צילוםImran Shah/flickr :
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לפי כלל גלוגר ,מינים יהיו מגוונים ביותר בצבעיהם באזורים חמים
ולחים ,ובאזורים יבשים יהיו ככלל בהירים יותר מאחיהם באזורים
הממוזגים (או יערות העד הטרופיים) ,שיהיו לרוב כהים באופן יחסי
(וגם גדולים יותר עלפי כלל ברגמן) .על פי דעה מסוימת ,גבם של
העופות באזור המדברי יהיה בעיקר אפור (למעשה גם חום בהיר) ,ואילו
ביערות גבם יהיה לרוב ירוק כהה בהתאמה לסביבה שבה הם פעילים
ומוסווים טוב יותר בה.
דגם כנף הניכר בעיקר בתעופה מסייע כנראה ליצור קבוצות נפרדות
בתעופה ונדידה ,כך למשל אצל ברווזים ואווזים.

1

2

צבעוניות בעופות באזורנו

קיימות אסטרטגיות שונות בתחום הצבעוניות במינים השוכנים בעולם
בכלל ובאזורנו בפרט .במינים רבים מספור הזכר הוא המין הצבעוני
והבולט ,וזה מסייע לו בחיזור אחר בת זוג .במינים רבים ההבדלים
לא ניכרים בין הזוויגים (למעט במקרים לא מבוטלים בעונת הקינון),
 1מרית צפונית ( .)Spatula Clypeataבברווזים השונים הבדל זוויגי קיצוני,
בו הזכר צבעוני מאוד והנקבה על הקרקע בצבעי הסוואה .בתעופה
ניכרים דגלי הכנף המסגיר את מין הברווז החשוב לתקשורת בלהקה
ובתוכו צבעים מבניים מטאליים ומתחלפים .בזמן חילוף נוצות בסתיו אצל
הברווזים ,עוצמת הגוונים דוהה פלאים .צילום :חיים מויאל
 2נץ מצוי ( ,)Accipiter nisusנקבה .מרבית הדורסים בצבעי הסוואה אל
מול טרפם ואל מול פולשים ,לרוב בצבעי חום למינהו (הנקבע על ידי ריכוזי
מלנין) אצל שני בני-הזוג ופספוס או ניקוד בולט שהם אלמנטים קריטיים
להסוואה טובה בבית הגידול היערי .במקרה של הנצים בכלל ,הדו-
פרצופיות הזוויגית שלהם בולטת מאוד ,הן בצבעם והן בגודלם (הזכרים
קטנים עד כדי פי 2-מהנקבות וצבעוניים יותר) בניגוד למרבית דורסי-היום.
צילום :חיים מויאל
 3עורבני הבלוט ( .)Garrulus glandariusלא כל הצבעים המבניים הם
ססגוניים ובסעיפי הנוצות העורבני כיסי אוויר המפזרים את קרני האור
וכתוצאה מכך נוצר צבע ספציפי ,כמו הכחול בסוככות העורבני (השחור
מתחת הוא תוצר של המלנין ומעצים היטב את הכחול) ובחלקים
נרחבים בנוצותיהם של מיני עורבנים ממינים אחרים (המיקרו-גרנולות
המיקרוסקופיות בכיסי האוויר שבמרכזי הנוצות משקפים רק צבע כחול) .
צילם :חיים מויאל.
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מרבע מכלל העופות בארץ ,ובכללם גם דורסי היום והלילה .אצל אלו
האחרונים הזוויגים הבוגרים בצבעי חום ,שחור ,לבן ואפור ,עם דגמים
כאלו ואחרים .יוצאי דופן מעטים מאוד ,ביניהם אזכיר את הניצים,
והבזים הקטנים שבהם הזכרים צבעוניים במיוחד (וקטנים יותר),
כדוגמת בז מצוי ,בז אדום ,בז ערב ובז גמדי .אצל הזרונים ההבדלים
קיצוניים בין הזוויגים לכל אורך השנה (הנקבות חומות מפוספסות
בצבעי הסוואה והזכרים אפורים ,כשאברות כנפיהם שחורות) .אצל
דורסי היום בעולם בכלל ישנם שני מינים הראויים לציון בצבעוניותם
היתרה לאורך כל עונות השנה ,והם נשר מלכותי וחווייאי להטוטן.

2

בקרב מינים רבים הזוויגים דומים ,אך הם משתנים יחד עם בוא האביב
בצבעוניותם או בדגמים שלהם באותה צורה; כאלה הם הקורמורנים
(מפתחים נוצות לבנות בראשם ובשוקיהם) ,הלבניות (מגדלות נוצות
ארוכות בקודקודן) ,האנפיות (צבעים עזים יותר אצל הבוגרים),
החופמאים ועוד .לא מעטים מציגים את האסטרטגיה הזאת ,וראוי
להזכיר מינים אחדים כמו הסוג לימוזה (אצלם הזכר צבעוני לקראת
הקיץ ומאופיין בגוף תחתון חלודי עמוק) ,וכן הלוחם (הזכר עוטה אז
לבוש מוזר ביותר ,כמו אביר מימי הביניים) .אצל מינים מעטים בקבוצה
זו ,כדוגמת הכרוון ,רץ מדבר וקיווית ,אין הבדל זוויגי בולט.
ורק במקרים אחדים הנקבה היא המין הצבעוני והראוותני .יש מעט
דוגמאות לכך ששני הזוויגים יחדיו בצבעים זהים בכל עונות השנה,
אך הם הופכים מאפרוריים לצבעוניים (ועם דגמים מיוחדים בעונת
הכלולות) .ראוי לציין ,שבקבוצה זו את הצוללנים והטבלנים יש מקרים
שבהם הזוויגים הבוגרים דומים מאוד ביניהם לאורך כל עונות השנה,
ופלומתם לא משתנה לקראת האביב (הצעירים בצבעים ודגמים שונים
מהבוגרים בצורה מובהקת) .זה נכון בנוגע למינים רבים מספור בקרב
עופות שונים (למשל ,אלבטרוסים ,יסעורים ,יסעורונים ,חסידות,
פלמינגו ,ברבורים ,אווזים ,שחפים ,תחמסים וסיסים) ,ולמעשה יותר

קבוצות שבהן הזכרים שונים מן הנקבות בכל עונות השנה ,אך בעונת
החיזור הזכרים מוסיפים להציג דגמים או עדיים מיוחדים ,הן רבות,
ואזכיר כאן את החובות (למשל ,אצל החובה הגדולה הזכר מפתח נוצות
לבנות דמויות זיפים בזוויות מקורו ונוצות לבנות רבות גדלות נחשפות
בעת ריקודו הנפלא של הזכר בכלולותיו).
קבוצה מיוחדת שבה כלולים הברווזים ,הקטות ,חלק ממיני הפסיונים,
מהווה דוגמה מצוינות דווקא לאסטרטגיה המציגה הבדלים קיצוניים
בין הזוויגים לאורך כל עונות השנה באותה מידה ,עד כי הם נראים
מינים שונים (לבוש חסר קיים בעת חילוף נוצות אצל חלקם) .כדוגמאות

 1צופית בוהקת ( .)Cinnyris oseaלזכר הכהה (גדוש מלנין) יש צבעים
מבניים מטאליים ("צבעים מתים") בצבעי ירוק ,סגול וכחול וזאת בגלל
השתברות קרני האור הלבן על ידי חלבונים במבנה המיקרוסקופי של
הנוצות והחזרת קרניים שלא נבלעות בנוצות .צילום :חיים מויאל
 2פלמינגו מצוי ( .)Sarcoramphus papaהצבע הוורוד נועז של הבוגרים
נגרם מקרוטנואידים שצורכים במזון (העשיר בצבענים אלו) כמו
למשל סרטנים זעירים (בעיקר ארטמיה) ואצות בשילוב שיזוף השומן
על נוצותיהם המסורקות היטב (הצעירים טרם פתחו את יכולות אלו
במלואם)  .צילום :חיים מויאל
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ספציפיות לאסטרטגיה זו ,ראוי להזכיר את השפמתן (הזכר עוטה שפם
שחור בולט) ,הצופית (הזכר שחור בצבעים מתכתיים והנקבה אפורה),
הזהבן (הזכר מרהיב בצבע צהוב יוקד והנקבה ירקרקה מפוספסת) ,ואת
זרזיר הארבה (הזכר בצבעי ורוד ושחור קונטרסטיים ,ואילו הנקבה
בצבע חום דהוי) .בקרב הפרושיים ,ראוי במיוחד להזכיר את הסוגים
פרוש ,תפוחית ורדית .אצל צלוב-מקור בפרושיים (הנדיר בארצנו)
הזכר בצבע אדום ,ואילו הנקבה בכלל בצבע ירקרק-אפור ,כאילו מדובר
בשני מינים נפרדים.

בני סוג הדומים מאוד במראה שלהם מראים הבדלים קטנים אך
משמעותיים לזיהוי אפשרי של המין והזוויג על פי דגמי צבע מסוימים
במיקומים ספציפיים בהתאם לסוג העוף ,וזאת כדי לתקשר בהתאם.
כך למשל ,נקרים רבים דומים מאוד ושינויים קלים בדגם השחור ולבן
מאפשר להם לא להתבלבל ,ואילו דגם קודקוד אדום בזכר מאפשר להם
זיהוי בקלות ומרחוק של מתחרה או בת זוג פוטנציאליים.

בציפורי השיר יש מגוון אסטרטגיות הנוגעות לצבעוניות מגוונות,
אפילו בתוך המשפחה ,כך למשל אצל כל מיני הסלעיות באזורנו
הזכר ראוותני בצבעיו ושונה מן הנקבה (ובקיץ אפילו יותר) ,כשאצל
שחור-זנב השוכן בחבל המדברי אין כל הבדל בין הזוויגים לכל אורך
השנה .במינים במשפחת החטפיתיים ,כדוגמת כחול החזה ,החכלילית
והאירניה ,הזכרים ראוותניים ביותר יחסית לנקבות ,ואילו קרוביהם,
אדום החזה והחמרייה דווקא לא מציגים הבדל זוויגי ניכר ביניהם
בכל עונות השנה .בדומה לכך ,במרבית מיני העפרונים אין הבדלים
 1שרקרק גמדי (.)Merops orientalis
 2שרקרק מצוי (.)Merops apiaster
מתברר כי צבע כחול המצוי בשניהם לא מצוי כפיגמנט אצל שום עוף,
אלא כצבע מבני (סטרוקטורלי) שנוצר על ידי השתברות קרני האור
ופיזורם על ידי כיסי אוויר בסעיפי מרכז הנוצות ,כך שהכחול משתקף לתוך
הרשתית שלנו ויתר גלי קרני האור נבלעים .אצל השרקרק הוא משולב גם
פיגמנט מלנין באזורים כמו פס עין וצוואר ,מקור וקצה זנב .הצבע הצהוב
אצל השרקרק המצוי הוא נגזרת ממפיגמנטים כמו קרוטנואידים .צילום:
חיים מויאל
 3צוקית חכלילית ( .)Monticola saxatilisמהציפורים הבודדות שהזכר
והנקבה דומים בסתיו ובחורף בצבעי הסוואה מעולים ואילו כבר באביב
הזכר משנה בצבעיו מפעילות גומלין של מלנין ,כיסי אוויר בקרסי הנוצות
המיקרוסקופיים ופעילות של הורמונלית של טסטוסטרון.
צילוםImran Shah/flickr :
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בין הבוגרים בכל עונות השנה ,ואילו במינים אחדים במשפחה הזכר
ראוותני יותר בקיץ (כדוגמת הצחיחן ,עפרוני עב-מקור וצחיחנית).
אצל הפיפיונים אין הבדל זוויגי ניכר ,ואילו מרבית המינים בבני
משפחתם הנחליאלים  -הזכרים ראוותניים ביותר .בקיכליים ,הזכרים
בצבעים בוהקים יותר אצל חלק מהמינים (כמו שחרור ,קיכלי שחור-
גרון וקיכלי סהרון) ,אבל דומים במינים אחרים כמו יתר מיני הקיכליים
שבאזורנו .במרבית מיני הסבכיים ,דרורים ,פרושים ובני הסוג חטפית
(למעט במין חטפית אפורה ,שם שני בני הזוג זהים כמעט) ,הזכרים
ראוותניים יותר משמעותית ,בניגוד לקניות ,חרגולנים ,עלוויות ,ירגזים,
עורבים וזרזירים ,שבהם אין הבדל זוויגי ניכר בין העונות ובין הזוויגים
הבוגרים.
רק בקרב מינים ספורים בעולם העופות הזכרים פחות צבעוניים מן
הנקבות (ועול הדגירה מוטל על הזכרים) ,כאלו הן למשל שחייניות
וחרטומיות בנגליות.

קודקוד בצבע שחור מצוי אצל עופות רבים ,כדוגמת שחפיות ,סבכיים
מסוימים ,טבלנים ,וירגזים .מה יכול להיות היתרון לעובדה זו? אני מניח
שיכולות להיות כמה סיבות ,ואולי לא רק סיבה אחת בהכרח .היתרון
בצבע שחור הוא בכך שהוא מכיל תאי מלנין בצפיפות גדולה במרכז
הנוצות ,המגנים כידוע מפני קרינה חזקה על הראש (והמוח) ומפני
טפילים ,ועם זאת סופגים חום חיוני בשעות הקרות יותר ,בשילוב עם
התנהגות מתאימה (במיוחד שגם לא פשוט לסלק טפילים או לסרק
נוצות במקום בעייתי מסוג זה) .אלו הן הסיבות הדומות ליתרונות שיש
לפסי עין שחורים המגנים על העיניים ומסווים אותן ,בקרב מינים
רבים ,כדוגמת חנקנים ,סיטות ,שרקרקים ופרפורים .
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 1מנדרין סיני ( .)Aix galericulataהברווז הצבעוני בעולם שמקורו במזרח
אירופה והמזרח הרחוק .הזכר בצבעי ראווה שלא דהים עם הזמן בצבעים
מבניים ,אך גם עם דגמים שמעצימים את הצבע כמו כרבולת ,קצוות
כנפיים מורמות ,דגמי פסים מיוחדים וכדומה .הנקבה בצבעי הסוואה
ונראה כי מדובר במין אחר .צילוםCharles Patrick Ewing :
 2תוכי נזירי ( .)Myiopsitta monachusכמו תוכים רבים הצבע הירוק הוא
תולדה של שילוב פיגמנט כחול של צבע מבני וצהוב קרוטנואידי.
צילם :חיים מויאל
 3פיוטוהוי עטוי ( .)Pitohui dichrousציפור מיוחדת זאת היא מהבודדות
ביותר הידועות כרעילות ,כנגזרת מהאוכל הרעיל ממנו ניזונה .היא שוכנת
בגינאה החדשה (הרעל החזק מצוי בכל חלקי גופה) .גופה עוטה ,שלא
בהפתעה צבעי אזהרה .צילוםBenjamin Freeman :
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