טפילות
בעולם
העופות

כתב :ד"ר חיים מויאל
בעולם קיימים לא פחות
מ 100-מיני עופות המוגדרים
כטפילים .הדעה השלטת של
רובנו היא כי טפילות בכללה
היא מאוסה ומוקצית מחמת
מיאוס ,שהרי לכאורה יש
ניצול מובהק של הטפיל את
הפונדקאי תוך הערמה עליו
ושעבוד אכזרי כביכול של
המשאבים ,הזמן והאנרגיה של המארח המנוצל.
אני סבור כי במקרים רבים אין מדובר בפושעים
וקורבנות ,והתופעה בקרב העופות היא לא בהכרח
שלילית .במקרים רבים התופעה חיונית לפונדקאי
התורן עצמו ,והיא מפתחת ומחדדת אצלו תכונות כמו
הגברת הזהירות והערנות מפני אויבים שונים ,וכן חישול
והגברת היעילות בקצב הטיפול בגוזלים במצבי מצוקה.
קיום התופעה חיוני כמובן למין הטפיל ,שהרי מספר
הביצים המוטלות על ידי טפילים עשוי להגיע ל320-20
בעונת קינון ,מה שמגביר מאוד את השרידות שלהם.
יחסי הטפילות בחלק מהמינים מושתתים על הבנה,
קבלה ,ובאופן מפתיע ,לשני הצדדים צומחת תועלת
מסוימת לצד נזק ,ממש כמו סיכון-סיכוי בתחרות .טענה
זו אומנם מוזרה בלשון המעטה ,זאת לאור העובדה
שחלק מהעופות הפונדקאיים השונים נוטים לתקוף
את הטפילים כל אימת שהם מתגלים או קרובים לאזור
קינונם .הטענה מבוססת על תובנות חדשות הנובעות
ממחקרים שונים על אודות מינים טפילים בעולם ,וכן
מתוך התבוננות לפרקים במיני הקוקיות אצלנו בטבע.

<< צעיר של קוקייה
אירופית  -טפיל של
גדרון .הבדלי הגודל
עשויים להיות ממש
מגוחכים ,עד כי
לעיתים הפונדקאית
נאלצת לעמוד על
ראשו של הגוזל
המפלצתי .אייר:
חיים מויאל

>> גוזל של טפיל (ציפור בקר חומת ראש) שבקע וכבר
מצייץ לפני אחיו החורגים .בקיעה מהירה וקליפת ביצה
עבה מאוד הן התאמות קריטיות לאבטחת קיום תופעת
הטפילות והצלחתה ,ואלה התפתחו במהלך האבולוציה.
צילוםVelocia/Flicker :
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יש הטוענים כי טפילות היא תופעה הסתגלותית ותולדה
של אחת משתי ההנחות :שכישלון הפונדקאים נובע עקב
חולשה במנגנוני ההגנה שלהם לזהות את הטפיל ,וכישלון
הטפיל במזימתו נובע מכישלונו לגבור על מנגנוני ההגנה של
הפונדקאי .היחס האנושי השלילי לטפילות
בעולם העופות נובע בעיקר מדעות
קדומות ומערכי יסוד .אולם ,קיימת
סברה כי הטפילות בעולם העופות אינה
בהכרח שלילית ,וכי תופעת הטפילות ,כמו זו המתקיימת בעופות,
נדירה יחסית ונסבלת .סך הנזק למינים המארחים אינו גבוה ,אם
לוקחים בחשבון את העובדה כי מרבית המינים מצליחים לגדל גוזלים
משלהם בהמשך עונת הקינון ,כשהם גם ערניים ומחושלים יותר .אם
מדברים מנקודת מבט שלנו ,בני האדם  -פעולות האדם ,כמו בירוא
מאסיבי של יערות צפון אמריקה ,גרמו לנזק רב אלפי מונים מהמצב
הטבעי המאוזן שהיה שם לפני כן .כך עודד האדם מבלי לדעת את
התפשטותן המהירה של ציפורי הבקר הטפילות מעצם חשיפת קיני
הפונדקאים למינים טפילים ולעורבים החמסנים ,עד כי מינים נדירים
של סבכיים וחטפיות התמעטו בצורה קשה.
כמו כן ,ראוי לטעמי לבחון מחדש את נושא השכלול הגנטי המורכב
וזאת בעידוד האבולוציה .התנהגות טפילה בקרב העופות כוללת
התאמות אנטומיות ,פיזיולוגיות והתנהגותיות מורכבות של הטפיל,
ולעיתים משלבת מנגנוני רמייה ,הידמות וחיקוי של הפונדקאים .ברור
כי הטפילים בעולם העופות לא מבצעים את פעולת הטפילות מתוך
רצון להתאכזר ולנצל את האחר או מתוך עצלנות או השתמטות
מחובתם הבסיסית לקנן ,כפי שרבים חושבים; לדעתי הם מצאו דרך
יעילה לעשות את מה שהטבע לימד אותם  -לשרוד ולהעמיד כמה
שיותר צאצאים בצורה יעילה ומקורית במיוחד.
יש חוקרים הטוענים כי התפתחות הטפילות מלכתחילה נובעת בין
השאר מחוסר זמן ממשי לספק ולקיים מחזור רבייה עצמאי ומוצלח,
בזמן שההורים ,כמו במקרה של הקוקיות ,עסוקים ללא הרף בחיפוש
מתיש אחר מזון המורכב מזחלים רעילים .ראוי לציין ,כי יחסי מנצל-
מנוצל חשובים לא מעט לצורך שכלול התכונות החשובות לשרידות
במרוץ החימוש הקו-אבולוציוני של הטפיל והפונדקאי כאחד.
שכלול התכונות של הטפיל ברמייה ,כמו הידמות לנץ אצל הקוקייה
האירופית או עורב חמסן אצל הקוקייה המצויצת ,תורם להגברת
היכולת לטפילות.
הזיהוי ,ושיפור היכולת וכושר הנשיאה התחרותי של המארח התמים
בטיפול בצאצאים שאינם שלו ושאינם יודעים שובע ,מאפשרים לו
להשקיע יותר אנרגיה בגידול צאצאיו שלו ובדאגה לשימור בני מינו.
תופעת הטפילות בעופות עשויה להיות גם בקרב אותו סוג ,כמו
למשל במקרה של מינים שונים באותו סוג של ציפורי בקר או
במקרה של נקבת הקורא הנוהגת לעיתים נדירות להטיל ביצים בקן
של קורא אחר.
בניגוד לטפילים במונח המקובל בעולם החי ,ניתן לומר שהטפילים
במשפחת העופות הם דוגמה חריגה .הם אופורטוניסטים ,מתכננים
את צעדיהם היטב בכל שלב ושלב ,זאת כדי לנצל לטובתם מינים
מועדפים בסביבתם .ההתנהגות הטפילה באופן כללי היא אומנם
אינסטינקטיבית ותורשתית ,אבל המיומנות נרכשת ,נלמדת
ומשתפרת עם הניסיון והזמן.
בחלק מהמקרים משליך הגוזל הטפיל שבוקע ראשון את הביצים של
הפונדקאית טרם בקיעתן .ידוע כי חלק מהעופות יכולים להטיל הטלות
מילואים נוספות ולקיים מחזור קינון נוסף או אפילו כמה כאלה .יש
התאמות מופלאות של הציפורים הטפילות ,כמו למשל הקוקייה
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הענקית שעל אף גודלה מטילה בקן של דרור ביצים קטנות
ודומות לשל המארח .התחכום והתזמון המרשימים משפיעים
לעיתים על האיזון האקולוגי והביולוגי בתמונה רחבה יותר.
כך למשל ,ישנם מינים טפילים על המאינה הפולשת
בארצות רבות ועל מיני עורבים שהתפשטו יתר על
המידה .לאחר פונדקאות אחת מייגעת מתאפשר ברוב
המקרים למארחים לגדל את משפחתם ללא הפרעה
מסוג זה ,אם נלמדו כמובן הלקחים.

2

כאמור ,בעולם הוגדרו כ 100-מיני עופות טפילים,
שהם בסך הכול כמאית מסך מיני העופות ,כאשר 80
אחוז ממינים אלו הם קוקיות מסוגים שונים .גם בקרב
ציפורי שיר ישנם מינים טפילים .אחד מהמפורסמים
ביותר בטפילותו ביבשת אמריקה מכונה ציפור הבקר חומת הראש
( .)Brown-headed Cowbirdsהמין המצוי בצפון אמריקה נוהג לאכול
קרציות וחרקים מגוף הבקר ,ולהטיל את ביציו (טפיל בקינון) בקינים
של כ 200-מיני מארחים שונים ,אפילו בקרב דורסי יום וקוליברים
(הזעירים בעופות העולם ,שמשקלם כמו שתי כפיות סוכר) .לציפור
הבקר יש עוד ארבעה מינים הנפוצים בדרום אמריקה ,כך למשל המין
המכונה ציפור בקר צורחת נטפל דווקא ובאורח פלא לבת סוג אחרת

1

3

 .1קנית קטנה מאכילה גוזל "גודזילה" של קוקייה אירופית .הקנית נחשבת
למין מועדף מאוד לטפילות בקרב הקוקיות .אני משער כי קריאותיה התכופות
והצרחניות של הנקבה מסגירות על נקלה את הימצאות מקום הקן ,ומה
שנשאר זה לתצפת מנגד ולחכות לרגע הנכון שבו האם תעזוב לכמה רגעים
את הקן עם הביצים ,אך לא לפני שהוטלו .צילוםVelocia/Flicker :
 .2קיכלי עצים (צפון אמריקה) נטפל על ידי גוזל של ציפור בקר חומת ראש
עם גוזליה שלה .מקרים שבהם גוזלי האם הפונדקאים שורדים יחד עם גוזל
הטפיל הם מחזה כלל לא נדיר .צילםKelly colgan Azar :
 .3ביצתה של הטפילה (ציפור בקר חומת ראש) שהוטלה בקן של הפרוש
המקסיקני .הביצה שונה לגמרי בדגם ובצבע מביצי המארחת ,ואף על פי כן
לא נדחתה על ידי הפונדקאית .צילוםVelocia/Flicker :

שלו המכונה ציפור בקר אפרפרה .במרבית המקרים הציפור מגדלת
באותו קן את גוזלו של הטפיל ,וכן שניים-שלושה גוזלים "פרי בטנה".
תועדו מקרים שבהם שתי נקבות טפילות השייכות למין ציפור בקר
ענקית מטילות את ביציהן באותו קן ממש ,והפונדקאים נאלצים
לטפל בשני גוזלים ולא באחד .מין אחר המכונה פרוש קוקייתי
( )Cuckoo finchהוא מין פרוש אפריקאי הטפיל רק בקרב הפשושים
והתפרים הקטנים ,ואילו ציפורי האינדיגו ( )Indigo birdsמאותה
יבשת טפילים על האסטרילדות המוכרות בעולם כציפורי כלוב.
ציפורי האינדיגו טפילות גם על שרקרקים בתוך מחילותיהם במצוקי
הגיר והחוואר ,אך שם נוהג הגוזל הבריון לנקר את אחיו החורגים
למוות .אגב ,מין זה מפורסם ביכולת התנהגותית מרשימה לכוון
גיריות דבש אל חלות הדבש ,כדי לזכות לבסוף בשאריות דונג אשר
קיבתו מותאמת אליו.
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>> עורב אפור מאכיל גוזל קוקייה מצויצת מחוץ לקן .כנראה שמדובר כאן במאזן אימה תוך מרוץ חימוש קו-אבולוציוני בין שני המינים .צילמה :קטיה רודנב

קיימים גם שלושה מיני ברווזים טפילים הידועים במיוחד .כך ראוי
לציין את הברווז שחור הראש ( )Black headed Duckמדרום
אמריקה הנטפל לברווזים אחרים ,כמו נטה אגמית ,אך בניגוד
למרבית הטפילים אין האפרוח פוגע בביצים של המארחים .המין
השני הוא מיודענו העבראש הירוק ( ,)Goldeneye Duckשנצפה
פעמים אחדות בארצנו .מין זה נחשב לאגרסיבי מאוד וטריטוריאלי
בקינון ,גם כלפי מינים אחרים וגם כלפי ברווזים אחרים בבית גידולו.
המין השלישי הוא הצולל החלודי האמריקאי ,אשר נטפל במחצית
מהמקרים בערך לצוללים אחרים .אומנם בתחילה מתקיימים ניסיונות
דחייה של הנקבה המארחת ,אך משהצליחה בתעוזה להתיישב בקן
לא לה ,המארחת מצטרפת אליה והן מטילות יחד ביצים בקן ,אך
הצאצאים מטופלים כולם על ידי המארחת .אגב ,מספר הביצים לא
שונה מהמקור .מקרה זה מזכיר לנו את מעשיה של נקבת הקורא
המדברי הנוהגת לעיתים רחוקות להטיל את ביציה בקן של נקבה
אחרת" ,קורא דגר ולא ילד" ,כדברי ירמיה הנביא.
נשאלת השאלה :האם טפילות בעופות היא לא סוג של הישרדות
דרוויניסטית? אני בדעה עם אלו הטוענים שטפילות היא פרי סלקציה
טבעית נוסח דרווין ,גם אם מדובר באסטרטגיה שונה ומורכבת
המשתלמת כנראה יותר להישרדותם .זאת עד כדי כך שמשתלם להם
לקיים תהליך מורכב ומתיש המתחיל בחיפוש של פונדקאי מתאים,
בילוש ממושך ,והסתכנות בהתגודדות של ציפורי שיר זועמות .בסוף
התוצאה מרשימה – למינים הטפילים יש פי חמישה יותר ביצים ויותר
צאצאים ממינים אחרים בגודל שלהם.
ההידמות לעוף דורס ,דוגמת נץ ,כבמקרה של הקוקייה האירופית
המפורסמת (הדמיון בגוף מוארך ,זנב ארוך ,פספוס רוחבי בבטן וכן
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בצבעים) מסייעת להפחדה של המארחים הפוטנציאליים והברחתם
מהקן בשלב הראשון ,אך מפריעה להם בזמן הבילוש הממושך .גם
אצל הקוקייה המצויצת ( )Clamatorיש דמיון צורני למארחים שלה,
העורבים (כמו למשל לצעיר של עקעק הן בזנבו הארוך והמדורג,
בצבעיו ובצורת מקורו) .במין זה יכולה הנקבה להטיל יותר מתריסר
ביצים במשך עונת הקינון בקיני עורבים שונים (אצל ציפור הבקר
אפילו כ 30-ביצים) .באופן מוזר ומעורר תמיהה ,במקרה של הקוקייה
המצויצת אין העורבים מנסים לדחות בדרך כלל את גוזליה ,על אף
האינטליגנציה הגבוהה שלהם .ונשאל מדוע? אני מאמין כי בשלב
הראשון הנקבה אכן רומתה וכי היא לא זיהתה את הביצה שאינה
שלה  -אך דומה מאוד לשלה ,ומרגע שהודגרה הביצה במשך
כשבועיים ויצא לאוויר העולם גוזל הדומה לגוזליה ,היא פשוט לא
מסוגלת להיות אדישה לתחנוניו הרבים למזון ,ואז כבר מאוחר מכדי
לשנות את המצב גם אם בשלב מסוים היא מזהה אותו כמין אחר.
מעניין לציין ,כי דווקא אצל העקעק ,מין עורב החי באירופה,
יש ניסיונות מוצלחים ולא מעטים בדחיית הקוקיות המצויצות
מהיטפלות אפשרית ,כנראה פרי תהליך אבולוציוני ארוך ומוצלח.
למעשה ,הנקבה בקרב המינים הטפילים עוקבת בחשאיות אחר
המארחת ,למן סידור הקן של הפונדקאית ,הטלת הביצה הראשונה
ועד האחרונה ,שהרי פלישתה המתוכננת לקן תהיה רק לאחר
השלמת ההטלה כולה על ידי המארחת .תועדו מקרים ,כמו אלו
שתוארו על ידי החוקר ספוטיווד ,שבהם ציפורים פונדקאיות פגעו
בקוקיות שהתגלו וזוהו קרוב לקן או בפתחו ,כמו במקרה של האורגים
(שתפנים) הבונים בכוונה תחילה פתח צר כדי לתקוף כל מי שמנסה
לחדור (הקוקייה מצליחה לחדור לקן של אורגים במקרים שבהם היא
מצליחה להרחיב את הפתח) .נראה כי התגודדות וניסיונות תקיפה

 .1קוקיית גוירה ,מין המצוי בדרום אמריקה ולא ידוע כטפיל אלא מקנן ביערות ומטיל חמש עד שבע ביצים ,לעיתים במושבה ,שם התחרות בין הצעירים
עזה והתמותה בהתאם .צילם :עוז חורין  .2קוקייה קודרת ,מצויה מהודו עד סין ,וטפילה שם בעיקר על הפשוש והתפר .צילם :עוז חורין  .3קוקייה ארוכת
מקור ,מין מיוחד של קוקייה המצויה בגינאה החדשה .לא ידוע כמעט שום דבר על מין זה והאם הוא נטפל למינים אחרים .צילם :עוז חורין  .4קוקייה עקודה ,מין
המקורב לקוקייה המצויצת שלנו ומצוי באפריקה ואסיה ,וטפיל בעיקר על זנבנים ובולבולים .צילם :עוז חורין  .5ברווז שחור ראש ,המכונה גם ברווז קוקייתי
בשל מנהגו להיטפל בקינון למיני ברווזים אחרים ,אגמיות ואפילו שחפים .צילם :עוז חורין

מתבצעים לפני הטלת ביצים אם הן אכן מתגלות ,ואילו עם ההטלה
טרודה הדוגרת בשמירה על השקט כדי שלא להתגלות ולגלות את
מקום הקן והביצים .אצל העלוויות ,כשמקרבים לקן אפילו פוחלץ של
קוקייה הן תוקפות אותו בעזות .היו ציפורי שיר שגילו בשלב מתקדם
ביצת קוקייה בין ביציהן ,ובנו קומה שנייה ושלישית על הקן המקורי
ובכך אטמו את הסיכוי ל"שעבוד" פוטנציאלי.

המנגנון הגנטי המתוחכם ביותר נוגע לעובדות מרתקות .האחת
 הקליפה של הביצה של הציפור הטפילית תהיה תמיד עבה יותר,כיוון שבמקרים שהקן קטן מתבצעת ההטלה מגובה בעייתי .עובדה
נוספת קשורה לכך שהגוזל של הקוקייה תמיד יבקע ראשון ,כשבוע עד
שבועיים לפני אחיו החורגים ,וזאת כדי להבטיח את הישרדותו ואת
יכולתו להשליך את שאר הביצים או הגוזלים מהקן (בעודו עיוור).

לעיתים תכופות המינים הטפילים מצליחים כאמור להטיל ביצה
הדומה עד מאוד לשל מארחיהם ,בדגם ,בצבע ואפילו בגודל .מחקר
חדש של החוקרים קליפנסטין וסילי על מארחות שונות לציפורי
הבקר הטפילות ( ,)Cowbirdsגילה כי רק כאשר משנים את צורת
הביצה הזרה בקיצוניות הן מצליחות להבחין בה ולסלקה מהקן .לכן,
סביר שבמקרים רגילים קשה למארחת לזהות ביצה זרה בקן מבלי
לקחת סיכון בלפגוע בביציה שלה .לא מוכר לי תיעוד על מקרה שבו
גוזל של אחד מהעופות הטפילים נפגע בזדון על ידי אחד מהוריו
המאמצים באחד משלבי גידולו.

מדוע האם הטפילה מסלקת לרוב רק ביצה אחת ,ולא טורפת את כל
הביצים או משליכה אותן מלכתחילה תוך שהיא מטילה את שלה בקן
הפונדקאי? נראה כי כך סיכוייה להצליח ברמייה גבוהים יותר ,וקשה
יהיה לפונדקאיות לזהות רמאות ולהיות בטוחות שאכן הן לא דוגרות
על ביצים זרות.
במקרה של מינים מסוימים כמו ציפורי הבקר הטפילות (,)Cowbirds
הנקבה הטפילית נוהגת לנקר את כל הביצים האחרות בטרם תטיל
את ביצתה .האם הפונדקאית לא יודעת שלמעשה לשאר הביצים
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באורח פלא ישנם אפילו מקרים ,כמו אצל מיני גדרונים אוסטרליים,
שהאם מכירה את ציוצי הגוזלים שלה טרם בקיעתם .אם תזהה זיוף
מובהק של ציוצים במעמקי הביצים או כאלו שלא צייצו כלל לשמע
קריאותיה ,סופה של אותה ביצה יוכרע על הסף .כפי שהוצג במחקריהם
של קליינדורפר ונגרל מאוניברסיטת פלינדרי שבאוסטרליה  -במקרים
שהייתה נוכחות של קוקיות בסביבתם הרבו ההורים לצייץ לגוזליהם
ולעודדם להשמיע קריאות שהן ייחודיות למין ,שהן מעין קוד סיסמה.
מחקר שבוצע על ידי ארנון לוטם מאוניברסיטת תל אביב גילה כי
קניות בוגרות שצברו ניסיון ,נוטות לסלק ביצי קוקייה לאחר הטלתן,
לעומת הצעירות המולכות שולל בנקל.

2

אין סיכוי לבקוע .עם הבקיעה יהיה הגוזל של הטפילה היחיד בקן.
בגלל גודלו יחסית לפונדקאים ,הוא מעסיק אותם בתחנונים אין
סופיים להזרמת חרקים בלתי פוסקת ,עד כי כושלות רגליהם וכנפיהם
המדולדלות חלשות מלהחזיק את גופם המצטמק בו בזמן שגוזלם
נוסח "גודזילה" יתנשא לו כמה מונים מכפי גודלם .ציוציו מחרישי
האוזניים לציפורים עדינות כמארחיו ,גורמת לעיתים לזוגות שכנים
ואפילו ממינים אחרים להאכילו ,רק שיסתום את פיו הענק...

 .1האכלת קוקייה מצויצת על ידי עורב אפור .קוקייה זו טפילה כרגיל על מיני
עורבים שונים וקאקים .מחקר מעניין במין זה אושש את העובדה כי הקינים
של העורבים שבהם הייתה טפילות נפגעו פחות בצורה מובהקת מכאלו שלא.
צילמה :קטיה רודנב
 .2עורב אפור מאכיל קוקייה מצוייצת מחוץ לקן .בשל הצלחת העורבים
בצורה מסחררת להתפשט יתר על המידה בכול אזורי תפוצתם (בסיוע האדם
ומחדליו) בעשורים האחרונים ,כך גם הקוקייה המצויצת הגדילה את שכיחותה
ומגמה זאת אף מתגברת .צילם :משה כהן
 .3קוקיית הברונזה ,מין קוקייה שחיה באוסטרליה וטפילה במיוחד על מין
מסוים של גדרון זעיר ,אך רק אם הוא מקנן בצפיפות גדולה .אולי אז מצליחה
הקוקייה להבחין בנקל בקן מועדף ,לרקע ההמולה .צילם :עוז חורין
 .4נקבת דרור לבן כתר (מצפון אמריקה) מאכילה שני גוזלי ציפורי בקר .ציפורי
הבקר עשויות להטיל כ 30-25-ביצים בכל עונה .צילםDawn Beattie :

באוכלוסיות מסוימות של קניות נצפו מקרים שבהם הפרטים אשר
גילו קוקייה הזהירו והתריעו בפני כל שכניהם ,שעמדו על המשמר
מרגע זה ואילך .היתרון לפרט כלשהו שזיהה את הקוקייה להתריע
בפני כל שכניו נובע מההתרגשות שהוא מייצר סביב הפולש ,שגורמת
לו "לתכנן מסלול מחדש".
הטפילות היא שדה ניסוי אבולוציוני מרתק ,מעצם העובדה שההתנהגות
הזאת אינה מושלמת אצל כל המינים וכמובן משתנה אצל מיני טפילים
שונים ואפילו בקרב פרטים מאותו מין .כך למשל ,אצל הקוקייה
האירופית הגוזל עצום בגודלו יחסית לכל פונדקאית שלו ,ובמקרה
קיצון הגדרון הזעיר קטן פי חמישה מאורחו הלא רצוי .הגדרון גם נאלץ
באופן מגוחך ומעורר פלצות לעמוד במעלה גבו של "הבן החורג" כדי
להאכילו ביעילות .אצל הקוקייה המצויצת הגוזל דומה בגודלו ובמקורו
ברוב המקרים למיני העורבים שאליהם הוא נטפל.

4

במקרים רבים האם הטפילה אוכלת (במקום להשליך) ביצה אחת עם
הטלת ביצתה שלה ,ובכך היא מונעת את חשדם של ההורים המאמצים
ומעשירה את גופה בחלבונים וסידן חיוניים .תופעת תכנון מפליאה.
השאלה המתבקשת היא :האם בשלב כלשהו ההורים המאמצים
יודעים כי הולכו שולל והגוזל הוא לא "פרי בטנם" .אני מניח כי
ככל שהזמן עובר הקשר בין ההורים המאמצים לגוזל המוזר מתהדק
ואימהותם המסורה והנכמרת חזקה מספיק כדי לסיים את התהליך,
שנמשך לפחות כשבוע יותר מהרגיל לדידם של המארחים המותשים.
או אז נודד המתבגר גם בעקבות הוריו הביולוגיים שנדדו כשלושה
שבועות לפניו.
הקוקייה האירופית ,יותר מכל מיני המינים הטפילים ,מצליחה לחקות
היטב בביציה הדומות בדגם ,בצורה ובגודל את אלו של המינים
הפונדקאיים ,כמו במקרה של החכלילית שלה ביצים בצבע תכלת ,וכן
הקנית והפיפיון.
ביצים לבנות לגמרי קל יחסית לחקות ,ועל פי מחקרים שונים מתברר
כי לקוקיות יש הצלחה בעניין הזה ,בהנחה שאלו המוטלות הן בגודל
כמעט זהה לשל הפונדקאים .הטלת ביצים עם כתמים היא יותר
מורכבת .אצל מינים מארחים מסוימים עשויים כתמי הביצה להיות
כמו טביעת אצבע שלהם המאפשרת להם לזהות רמייה ולסלק מבעוד
מועד את הביצה הזרה מהקן ,ובמקרים קיצוניים אף לנטוש את הקן.
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 .1אדום חזה אפריקאי מאכיל בזחל את הגוזל המתבגר של קוקייה חומת חזה .מין זה נטפל גם לנחליאלים ,ומטיל בממוצע כ 20-ביצים בכל עונה .צילם:
 .2 Alan Mansonעורבני מאכיל צעיר של קוקייה מצויצת על עץ .צילם :משה פרגר  .3קוקייה מצויצת (צעיר) שותה מים .בדרך כלל מין זה לא שותה
מים אלא מסתפק בנוזלים שיש במזונו ,אך אם מזדמן לו מקור מים בימים לוהטים כמו בקיץ הישראלי אזי הוא עשוי לנצל זאת לרוויה .צילם :חיים מויאל

3

הגדילה לעשות קוקיית הברונזה ע"ש הורספילד ()Bronze Cuckoo
מאוסטרליה ,שגוזלה בגודל זהה לגודל הפונדקאית שלה .צורת
הלוע של הגוזל שונה ,כדי לגרום להורים להאכילו יותר מאשר את
אחיו .הוא אדום ופעור לרווחה עם שולי מקור קונטרסטיים ,שאף
זורחים בחושך במינים מסוימים .אלו הן תכונות קריטיות להצלחה
ברמייה ,המקילות על פיתוי ההורים ההמומים וגורמות להם לעיתים
להאכילו בעל כורחם .החרקים המוזרמים ללא הרף ללועם של המינים
הטפילים שלא יודעים שובע ,לעיתים מצטברים שם ונערמים ,עד כדי
כך שהמארחים נוטים לשלוף מלועם חרקים ולהכניסם עמוק יותר
ובלבד שיבלעו אותם.
התזמון של ההורים הטפילים להטלה מסונכרנת בקן מרשים בהחלט.
באביב ,בעונת הקינון ,האם הטפילה עסוקה כל העת בחיפוש אחר
קן מארח ,ולשם כך היא בולשת אחר הורים פונדקאים פוטנציאליים
ומחכה להזדמנות הפז שבה ההורים יעזבו את הקן לחלון זמן קצרצר
העשוי להספיק לה כדי להטיל .במקרים רבים ההיטפלות מתבצעת
אחר הצוהריים ,ייתכן שבגלל הראות הפחות טובה המקילה על
התרמית .גם אם המינים המארחים יודעים כבר על הימצאות הטפילה
באזור ,הם לא יודעים מתי בדיוק ואם בכלל היא תבחר לבקר אצלם.
עם זאת ,החשדנות של המארחים ללא ספק מקשה על המינים
הטפילים להצליח.
במקרה של מיני הקוקיות הנקבה שקטה ולא משמיעה קולות מסיבות
ברורות ,בניגוד לזכר העסוק בינתיים בשירת החיזור המפורסמת
הנשמעת למרחוק .חשוב לציין כי תהליך החיזור אצל מרבית המינים
הטפילים מתקיים כרגיל ,ובמקרה של הקוקייה המצויצת הצלחתי
לתעד את הזכר מאכיל את הנקבה במשך שעות ארוכות תוך כדי
דילוגים על הקרקע ואיסוף מתנות בצורת זחלים שעירים ,שהיו
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נפוצים מאוד בסביבה .אין ספק שלנקבה הטפילה נותר זמן רב פנוי
לריטואלים מסוג זה.
ההתנהגות האינסטינקטיבית והתורשתית הגורמת לטפילות כדי
להבטיח לגוזל טיפול טוב ,משולבת גם עם למידה ,מיומנות ואפילו
לימוד מטעויות וכוונון מחדש ,אך עם זאת אין ההורים במגע כלשהו
עם גוזלם הנתון לחסדי המארחים העמלים ללא לאות בגידולו.
ההסבר לסתירה מצוי כנראה בקיומה של תכונה נוספת המקובעת
תורשתית והיא החתמה לדמות המין המארח ,יחד עם יכולת החיקוי.
תכונות אלו מקובעות גנטית ,ומתפשטות מהר באוכלוסייה .השאלה
כיצד ההחתמה לא מבלבלת את הגוזלים של הטפילה בהמשך חייהם,
נובעת כנראה מהזיהוי של צורת הגוף והצבעים הזהים לשני הזוויגים
בהיותם בוגרים .אצל הברווז שחור הראש הבלבול קשה במיוחד,
והבוגרים מחזרים לעיתים אחר בני מין הפונדקאים שלהם.
לא מוכרת בעופות טפילות בלעדית על מין אחד מסוים ,אולי כי תכונה
כזאת הייתה מגבילה באופן מובהק את הצלחת הרבייה של הטפיל ואת
האנרגיה העצומה שהוא עלול להשקיע .בנוסף ,הדיאטה של מרבית
המינים בהיותם גוזלים היא בעיקר חרקים ,העשירים בחלבונים בשילוב
של דאגה ותשומת לב ,כמו במקרה של הטפיל הצעיר.
קוקיות אירופיות טפילות על קרוב ל 80-מינים פונדקאים שונים,
בהתאם למין המארח ובית הגידול .בכל מקרה יהיו חמישה-שישה
מינים מועדפים שמרבית מקרי ההיטפלות מתרחשים אצלם .במקומות
חיות כמו האחו יהיו פיפיוני השדות ( )meadow pipitמארחים
יעילים בעל כורחם ,ובחישות קנים ובביצות יהיו אלו הקניות (Reed
 .)Warblersבאזורי טרשים חשופים יהיו אלו פיפיוני הרים (Long
 ,)billed Pipitואילו באזורי חורשים ושולי יערות יהיו אלו גדרונים
טבע
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<< קוקיות מצויצות בחיזור ,מחזה נדיר במחוזותינו .במהלך החיזור,
שנמשך כשעה קלה ,הזכר סיפק לנקבה זחלים לרוב ,ובדילוגים תכופים
לאורך מאות מטרים ספורים .צילם :חיים מויאל

( ,)Wrensמיני סבכיים ( ,)Warblers spחטפיות ( )Flycatchersומיני
קיכליים ואדומי חזה (.)Truches sp. and Robins
הבחירה של המין המארח חשובה על פי הנסיבות וסוג הדיאטה ,וכך
לא יהיה מצב שקוקייה תבחר ירקון או חוחית המאכילים את גוזליהם
בזרעים בעיקר ,אלא כאלו המזינים בעיקר בחרקים דשנים.
לא כל מיני הקוקיות ( )Cuculideaבעולם הם טפילים .לפחות  60אחוז
מסך  141מיני הקוקיות בעולם נוטים לגדל את צאצאיהם בעצמם .כך
למשל הקוקייה צהובת המקור מאמריקה הצפונית ,שלרוב מקננת כמו
מרבית העופות .ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בשפע המזון המגוון.

<< חמסן טפיל .מין זה מהווה דוגמא טובה למינים קלפטופרזיטים (כדוגמת
הפריגטות ,היסעורים הגדולים ואפילו דורסים ספורים ,כמו חוויאי להטוטן).
הללו נוהגים להיטפל על מינים שונים ומאלצים אותם להקיא לטובתם את
המזון שצדו או לוותר בחוסר רצון על אפרוחיהם .צילם :מאיר לוי
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כמו שישנם מינים שעדיין אינם מושלמים באיכות טפילותם ,כך גם
המארחים הנמצאים בלמידת הדרך לזיהוי נכון של טפילים באמצעות
מנגנונים מסוימים ובזמנים הקריטיים של מחזורי הקינון .חלק
מהשאלות שנשאלו במאמר זה ועוד אחרות עדיין מחכות למחקרים
חדשים ורבים ,כדי לשפוך עוד אור על התופעה המופלאה.
ד"ר חיים מויאל הוא מרצה לזואולוגיה במכללת לוינסקי
בתל אביב ובביה"ס הרטוב.

