צבי הענק

של איי גלפגוס

כתבו :נדב לוי ופרופ' משה אגמי
צילום :פרופ' משה אגמי
מוקד כביר של חום בלבו
המותך של כדור הארץ גרם
להתפרצויות געשיות מתחת
לפני האוקיינוס ,ששיגרו טוף,
אפר ,אש ולבה אל מעל
פני הים ,ובנו בהדרגה את
איי גלפגוס לפני כארבעה
מיליוני שנים .במקומו של כל
אי שנסחף והתרחק מהמוקד
הופיעו הרי געש אחרים
בזה אחר זה .האי איזבלה,
למשל ,נסחף לכיוון דרום-
מזרח כ 100-ק"מ בקצב של
כשלושה ס"מ בשנה .ככל
שהאיים נסחפו והתרחקו ,כך
שככו ההתפרצויות.
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פינטה
חנובסה

מרצ'נה

איי גלפגוס

קו המשווה
סנטיאגו
פרננדינה
סנטה קרוס

ר

1

איזבלה

סן קריסטובל

איספניולה

 .1-2חופים בזלתיים קיבלו את פני האיגואנות
והצבים שהגיעו לאיי גלפגוס .במהלך השנים
נצבעו איגואנות הים בשחור עם כתמים המדמים
אזובים ,כך שכשהן שוכבות על הסלעים השחורים
הן כמעט בלתי נראות .איגואנות היבשה נצבעו
בצבעי אדמה ,וגם הן נעלמות ברקע .נשאלת
השאלה  -אם אין על האיים טורפים למה צבעה
אותם הברירה הטבעית בצבעי הסוואה?

גע מכריע בהבנת האקולוגיה של
צבי הענק מגלפגוס התרחש בדלפק
מזנון הולנדי באמסטרדם .פרופ' מרטין
ויקלסקי נפגש שם על כוס בירה עם
סטפן בלייק ,בעברו חוקר נדידת פילי יער
בקונגו ,שהצטרף לרעייתו באיי גלפגוס
כשזו זכתה שם במשרת וטרינר .פרופ'
ויקלסקי ,מנהל מכון מקס פלנק בגרמניה,
חיפש זמן רב ביולוג חיות בר עם ניסיון

פלוראנה

האוקיינוס
השקט

במעקב רדיו-טלמטרי ואקולוגיה של
בעלי חיים גדולים .בלחיצת יד ידידותית
החלה לקרום עור ,גידים ומשדרים
"תכנית המעקב האקולוגי של צבי הענק
בגלפגוס" .בלייק נעזר במחקרו ב"שבבי
עיקוב לווייניים" כדי להתחקות אחרי
תנועת הצבים .צבי הענק הנפוצים באיים
במספרים גדולים יוצרים שפע של מקומות
חיות לטובת בעלי חיים אחרים" .הצבים
הם הגננים האמתיים של האיים"  -זו
הגדרה מצוינת של תפקידם האקולוגי.
השאלה המנחה את המחקר מאז דרווין
היא מדוע שיהיו מינים כה רבים באזור
מוגבל יחסית בשטחו? במהלך השיחה
סיפר בלייק לפרופ' ויקלסקי שאף אחד
לא חקר לעומק את הסוגיות  -מתי ,היכן
וכיצד ,ואם אמנם מתקיימת נדידת צבים
מקומית באיים .אם אכן יוכח שהנדידה
מתקיימת ,עשויות להיות לכך השפעות
מרחיקות לכת שיתרמו למאמצי השימור
ושמירת הטבע באיים.
הופעת מינים חדשים באיים היא
התופעה החשובה ביותר .מיני צבי הענק
היבשתיים ,האיגואנות ופרושי דרווין,
הם הדוגמאות המאלפות ביותר לתהליך,
ולכן הם מסמליהם המובהקים של
האיים .בשיא שגשוגם של הצבים אמדו
את מספרם במאות אלפים שהתמיינו

ל 15-מינים שונים ,כל אחד מהם נוצר
בסביבתו שלו.
הצבים שהעניקו לאיים את שמם (השם
גלפגוס בשפה הספרדית פירושו אוכף;
שריון הצבים הזכיר לספרדים אוכף) אינם
מסוגלים לשחות ,אך הם יכולים לצוף.
ההערכה היא שלפני כשלושה מיליוני
שנים נסחפו לאחר שיטפון צבים יבשתיים
מיערות דרום אמריקה ונשטפו לים .לאחר
זמן בלתי ידוע הם נחתו על אי מרוחק.
בחלוף השנים התפשטו הצבים לאיים
אחרים בארכיפלג גלפגוס .הניסוי הגדול
של הטבע עבד גם עם מינים אחרים ,והוא
לעתים היה מוזר ושרירותי .מעולם לא היו
בגלפגוס דוחיים ,בשל עורם הנקבובי מי
הים מרעילים אותם .כמו כן לא היו בהם
יונקים ,למעט חולדה קטנה וקצרת זנב.
חרקים ועופות מעופפים וזרעי צמחים
הגיעו לגלפגוס ,נישאים ברוח .מהותית
זוהי ארצם של זוחלים שצפו ,הגיעו
ושרדו על אי חשוף וסלעי כזה או אחר,
שונה באופן מכריע מהיערות העשירים,
השופעים ועתירי המים שמהם באו.
עד ראשית המאה ה 17-היו איי גלפגוס
מקום מפלט לשודדי ים .במאה ה19-
החלו לפקוד את האיים אניות סוחר
וציידי לווייתנים .לפלישות אלו הייתה
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השפעה הרסנית .אין כמעט מים מתוקים
באיים אלה .הלבה נקבובית ואינה אוצרת
מי גשמים רבים ,ובני אדם מתקשים
למצוא בהם מי שתייה .אולם האדם גילה
באיים משאב נדיר יותר  -צבי ים ענקיים
שיכולים לשרוד ללא מזון ומים במשך
תקופות ארוכות מאוד .יש אומרים שגם
בהיותם על גבם הם מסוגלים לשרוד עד
שנה וחצי .עד מהרה הפכו האיים ליעד
מבוקש ,ואניות החלו לעגון בקרבתם,
לאסוף צבים ולאחסן אותם בספינות
בעודם בחיים .לאור העובדה שלא היו אז
מקררים סיפקו הצבים בשר טרי ליורדי
הים .הצבים האטיים ,הנעים בכבדות,
היו חסרי אונים והפכו לקרבנות קלים.
חלק ניכר מאוכלוסיותיהם הושמדו .בין
המאות ה 16-למאה ה 20-נטבחו למעלה
מ 100,000-צבים .האניות החדירו לאיים
סכנות נוספות ,כגון מינים זרים למקום.
צבי היבשה הענקיים ,כאיגואנות ,שרויים
מאז בסכנת הכחדה מוחשית .לא רק בשר
הצבים שימש מזון ליורדי הים ,גם בשרן
של האיגואנות הגדולות התגלה להם
כטעים מבשר עופות .מאוכלוסייה של
כמיליון פרטים הצטמצם מספרם של כל
אחד מהמינים לאלפים אחדים .בנוסף,
1
2

ציידי הלווייתנים שחררו לטבע כבשים,
פרות ,עזים וחיות משק אחרות ,וכן כלבים
וחתולים ,שהביאו אתם על הסיפון .בעלי
החיים הזרים השתלטו על שטחי המרעה
של הזוחלים המקומיים ,פגעו בקנים
ואכלו ביצים טריות.
לעומת זאת ,באי אלדברה השייך לאיי
סיישל ,אשר היה מרוחק מנתיבי השיט,
הצליחו צבי הענק להימלט מהגורל האכזר
של חבריהם .ב 1984-נאמדו באלדברה
כ 150,000-צבי ענק .זרמי האוקיינוס
שבין מדגסקר לאלדברה מאפשרים לצב
ענק "מהגר" כזה להגיע ליעדו בכעשרה
ימים בלבד.
השאלה מדוע הגיעו הצבים האלה לממדי
ענק לא זכתה בדרך כלל למענה .אחת
ההשערות שהועלתה באלדברה היא
שבהיעדר מתחרים על המזון באיים,
ובהיעדר טורפים ואויבי צבים ,גדלו
הצבים על מאגרי שומן גדולים ושרדו טוב
יותר בהשוואה לצבים קטנים.

שריוני הצבים והתאמותיהם
התפקודיות והבוטניות
צבים ,תנינים ולטאות ממשפחות שונות
של זוחלים שרדו בעולמנו מאז תקופת
הדינוזאורים ,מכ 200-עד  65מיליון שנים
לפני זמננו .שלוש הקבוצות השקיעו
מאמצים ניכרים בפיתוח אמצעי הגנה
נאותים .בעוד לטאות פיתחו קשקשים
כדי להגן על עורן העמיד בפני מים,
חיזקו התנינים את עורם במגנים קרניים
גדולים הבולטים החוצה ,ובעצמות קטנות
המתחברות אליהם מלמטה .הצבים בחרו
באמצעי קיצוני יותר  -הם הגדילו את
קשקשיהם ללוחות קרניים ,וחיזקו אותם
מלמטה בשריון גרמי .כך הצליחו לסגור
את גופם בתוך קופסה אטימה ,ובשעת
סכנה הם מכנסים את הראש והגפיים
לתוכה .שריון זה יעיל יותר מכולם
בחולייתנים ,ולראיה  -הם לא השתנו מאז
"המציאו" את השריון ועד היום.
רק שינוי אחד עברו הצבים ,כשמשפחה
אחת מהם ,משפחת צבי הים ,נכנסה למים.
לכאורה זהו צעד הגיוני ליצור ששריונו
הכבד מקשה עליו להתנועע ביבשה ומאלץ
אותו להוציא אנרגיה רבה על תנועה ,אך
הביצים שהנקבות מטילות הן בעלות
קליפה קשה ואינן יכולות להתפתח
בסביבה מימית .קרומים מתחת לקליפה
מאפשרים לעובר לנשום מבעד לנקבוביות
הקליפה ,ויפים רק לחילופי גזים .בהיותה
במים ,המערכת אינה מסוגלת לפעול
והצבים הפעוטים אינם מסוגלים לנשום.
התוצאה :צבות הים חייבות לעזוב את
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 .1האיגואנה הימית נפוצה למדיי .קשה להתעלם מהקבוצות הצפופות המונות עד כ 1,000-פרטים.
על אף המראה שלהן ,האיגואנות אינן שריד מעידן הדינוזאורים ,וגילן יכול להגיע לכדי חמישה מיליוני
שנים "בלבד" ,שהוא גילם של האיים .איגואנה זו היא היחידה בעולם ששוחה וגם צוללת.
 .2שניים משלושת מיני האיגואנות האנדמיים לגלפגוס הם איגואנות יבשה ,ומין אחד הוא איגואנת
היבשה החיוורת .איגואנות היבשה מתחרות עם צבי האוכף על פירות הצבר ועליו .כיום הן נדירות למדיי.
 .3מנוחת הלוחם ...הצוואר הארוך שנועד לאפשר לצב להגיע לחלקי הצמח האכילים ,כבד בהרבה
מהצווארים הקצרים ...צילוםNOAA Photo Library Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps :
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 .1לאחר שמינים רבים מבין צבי היבשה
הגיעו לסף הכחדה ,מקיימים על האיים
תכניות רבייה שהצליחו לייצב חלק
מהאוכלוסיות הבעייתיות.
 .2בין צבי הענק היבשתיים בגלפגוס
מבחינים בשני טיפוסי צבים  -אלה עם
השריון האוכפי (משמאל) ,שלהם רגליים
וצוואר ארוכים ,ואלה עם השריון העגול -
עם רגליים וצוואר קצרים יותר.

2
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האוקיינוס בעונת הרבייה ,לשחות באחד
הלילות לעבר החוף ,לגרור עצמן בעמל רב
במעלה החוף החולי ,לחפור בור ולהטיל
בו את ביציהן ,בדיוק כפי שעושים שארי
בשרן המתגוררים ביבשה ,וכמו התנינים.
צבי הים והתנינים חיים כבוגרים במים,
אך שבים להטיל ביבשה.
באיי גלפגוס מבחינים בשני טיפוסים של
שריוני צבי ענק יבשתיים ,גם בבני כלאיים.
דרווין תהה מדוע קיימים הבדלים בין
הצבים באיים השונים .בראשית המסע
הבחין דרווין שצבים באיים עשירים במים
אכלו צמחים שגדלו סמוך לפני הקרקע
וניכרו בשפה הגלית של השריון ,בדיוק
מעל הצוואר .בחלק מהאיים ,כמו למשל
בפינה הדרום-מזרחית של האי אספניולה,
אין כמעט צמחייה אכילה ,למעט קקטוס
הצבר המצויד בגזע עצי וקשיח .החלקים
האכילים היחידים בו הם עלים בשרניים
ופרחים בחלקו העליון .אם צב יבשה ענק
יצליח להגיע אליהם הוא יזכה בסעודה
דשנה .השריון ,שנועד להיות בית מחסה
מוגן לצבים מפני טורפים ,הפך כאן
למיותר מהבחינה הזאת ,ובהיעדר טורפים
הם "הרשו לעצמם" לפתח רגליים וצוואר
ארוכים מאוד שלא יכולים להיכנס אל
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מתחת לשריון .במשך אלפי דורות ומיליוני
שנים השתנתה צורת שריונם של צבי
אספניולה ,והם נעשו קמורים יותר ,עד
כדי כך שהקימור בקדמת השריון נראה
כאוכף .צבר גלפגוס ()Opulsia galapag
שניסה להגן על עצמו מפני ההתפתחות
האבולוציונית של הצבים "ברח" לגובה
של כ 12-מ'.
בהיעדר ידע גנטי ,הטיעון הדרוויניסטי
היה כי מתטולה אחת של צבת ענק
בוקעים כמה צבונים שנולדו עם צווארים
ארוכים מאלה של אחיהם בתטולה .בעת
מחסור שרדו הצבים ארוכי הצוואר,
שהצליחו להגיע לעלי השיחים והעצים.
כך עברו תכונות ארוכי הצוואר לדורות
הבאים .לאחר דורות רבים היו צווארי כל
הצבים באיים השחונים ארוכים מאלה
של הצבים באיים עתירי המים.
ההסבר הזה התייחס גם לצורות השונות
של השריונים אצל צבי הענק .יחד עם
התארכות הצוואר ויצירת הבליטה פיתחו
הצבים באיים הצחיחים שריון מעוצב
ככיסוי שגדל ומתמשך מעל הצוואר
והראש .באיים הרטובים והלחים יותר,
שם העשב בזמינות גדולה יותר ,פיתחו

המינים שריון מעוצב בצורת כיפה.

האי איזבלה והרי הגעש וולף
ואלסידו
אל האי איזבלה ,הגדול באיים ,קשה
להגיע .יש בו לפחות חמישה הרי געש,
וכמעט לא מבקרים בו .באי אזורים
הרריים מובהקים ,ואין בו פעילות
אדם ניכרת .בצדו של ההר הוולקני
אלסידו ( )Alcedoזוהתה אוכלוסיית
הצבים הגדולה ביותר באיים  -כ5,000-
פרטים.
לועו הגדול של הר הגעש וולף ()Wolf
ממוקם על קו המשווה .חלקו הפנימי
מוקף צוקים תלולים .על מדרונותיו
התגלו ראיות ליצירת מין חדש של צב
לאחר שזרם של לבה שהתגבש יצר
מחסום בלתי עביר ,כ 100-מ' רוחבו,
בלב הצמחייה .סלעי הבזלת הטריים
חדים ובלתי עבירים לצבים ,ואכן התגלו
עליהם עצמות צבים שניסו לחצות
אותם ,נתקעו ומתו .על אף שהלוע
עתיר בצמחייה ,לא ברור מדוע ניסו
צבים רבים לחצות את המחסום .ייתכן
שהם ביקשו להתאחד מחדש עם צבים
אחרים מקבוצתם? למותם משמעות

 101טבע הדברים

היי ג'ורג'יה ,את בבית?"

חשובה מאחר שבזכותם הצליחו להבין
כיצד המינים משתנים.

בעונת הנדידה בין  250מ' ליום ועד
לקילומטר אחד.

דרווין תהה מדוע אלפי צבים באי סן
קריסטובל נעו מעלה ומטה לסירוגין
במדרונות האי .המקומיים שפגש סיפרו
לו שהצבים נעים מאזורים נמוכים
באיים לעבר בורות מים בגבעות ,נדידה
עונתית בין החודשים יוני ונובמבר.
עונה זו ידועה כ"( garúa-גשמים קלים
וטפטופים" ,בספרדית) .ביבשת הדרומית
היא מתבטאת ברוחות יובשניות המכות
במדרונות המערביים של הרי האנדים,
ומייצרות עננות נמוכה .רוחות האנדים
חוסמות קרני שמש יוקדות ,ומובילות
לחצי שנה קרירה ויבשה .תנאים דומים
מתקיימים באחדים מאיי גלפגוס ,כמו סן
קריסטובל ,אבל שם הטפטופים והלחות
קיימים באופן קבוע ברמות הגבוהות.
דרווין הסיק שפיזור הצבים ותפוצתם
אכן קשורים לתנודות עונתיות .בדצמבר,
העונה הגשומה ,עברו הצבים לאזורים
הנמוכים ,שם ניתן לאתר צומח שיחני
סבוך יותר .כמה מהצבים אף הרחיקו
לנדוד עד לחופי האי ,ולא היססו לחצות
גבולות של לבה מפוזרת שכיסתה מדרונות
זה מכבר .בשאר חודשי השנה הם אינם
נודדים אלא נשארים באותם אזורי מחיה.
הם גילו שהצבים ,הצועדים בתקופות
רגילות כ 30-מ' בממוצע ליום ,עוברים

שתי סיבות לנדידתם המפרכת של צבי
הענק באיים :הבדלים עונתיים גדולים
בשכיחות ופיזור של מזון זמין ובלתי
זמין ,והיבטים שקשורים ברבייה.
בעונה הקרירה הטמפרטורה הסביבתית
עולה על  20מעלות צלסיוס .האזורים
הנמוכים בסנטה קרוז הם יובשניים
בעונה הזאת ,והצומח בהם מועט .הצבים
עוזבים את המקום העני במזון ומטפסים
לאזורים שבהם יש מזון בשפע רוב ימות
השנה .בראשית העונה הגשומה האזורים
הנמוכים מוריקים והרכב הנוטריינטים
שם גבוה .הצומח במרומי ההרים סיבי
מאוד וקשה לעיכול ,בניגוד לצומח הרך
באזורים נמוכים ועתירי מים שנקוו בעונת
הגשמים .במשך כחודשיים יורדים הצבים
ברום ,וחוגגים על קערת סלט אמתית.
בשלהי העונה הרטובה הצומח
מתמעט ,הטמפרטורה משתנה ,ועונת
הרבייה מתקרבת .הנקבות המטילות
ושאר הזכרים הבוגרים שבים להרים,
והנדידה מתחדשת .הנקבות האחרות
וכל הצבים המתבגרים נשארים מאחור
כל ימות השנה .האיים הם סירי לחץ
אבולוציוניים .באיים ,מהצעירים ביותר
2

1
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כמו פרננדינה ,לאיים ב"גיל העמידה"
כסנטה קרוז ועד לאיים זקנים
כאספניולה ,מקומות החיות מנוגדים
להפליא :מדבריות ,יערות גשם ומים
דחוסים באזור קטן מאוד.
סנטה קרוז ממוקם במרכז הארכיפלג.
האי ,שבו אזורים גבוהים ,סובל מהשפעת
האדם .עונת גשמים ,אזורים וולקניים
וכיסוי צומח עונתי משתנה מאפשרים
לאמץ שם דפוסי נדידה בהתאם לעונות.
מדרונותיו מיוערים ,אך היער שונה,
והעצים בו אינם עצים אמתיים.
באיים פלוריאנה ,סנטיאגו ,סן
קריסטובל וסנטה קרוז בוראו בעבר
יערות ,הפכו לשטחי מרעה לחיות משק
האדם ,וחקלאים גידלו שם ירקות
ונטעו עצי פרי .בסנטה קרוז צבי הענק
מתחרים בכרי העשב עם בעלי חיים
מבויתים שהוחדרו לאי ,ואף ניזונים
בפירות הדר שונים שאת זרעיהם פיזרו
בהרים .קקטוסים ייחודיים ששמם
המדעי Megasperma megasperma
ייצרו זרעים גדולים וקשים שהצבים
נהנו מהם ,והפרושים התמחו באכילתם
וניהלו עמם מירוץ חימוש קו-אבולוציוני
הדדי :הפרושים פיתחו מקורים גדולים
יותר ,הקקטוס נדחף לייצר זרעים
גדולים יותר ,ולהפך.

3

 .2-3ארוכי הצוואר חיים בעיקר באיים היובשניים
יותר ,שם הירק לא מצוי בשפע .ומאחר שעיקר
כלכלתם על שיחי הצבר ,כיוון שהצבים האריכו
את צווארם כלפי מעלה" ,ברחו" גם הצברים כלפי
מעלה ולעתים הגיעו לגובה של יותר מעשרה מ'.
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חייו ומותו של הצב "ג'ורג'
הגלמוד"
חולדות שהגיעו לאיים זללו ביצי צבים
לפחות בשני איים ,האי פינסון (פינז'ון)
והאי פינטה ,וחיסלו כמעט את כל ביצי
הצבים .החולדות ויורדי הים הביאו
מינים אחדים של צבים לסף הכחדה,
ואחרים להכחדה .האי פינטה הוא
הצפוני ביותר באיי גלפגוס .הוא שוכן
על נתיב ספנות ידוע ,ושימש לחניית
ביניים לאניות וצוותיהן הרעבים.
שטחו כ 60-קמ"ר ,וההר הוולקני
הצעיר שבו מתנשא לגובה של  777מ'
מעל פני הים.
בדצמבר  1971התגלה בפינטה צב
ענק יבשתי ייחודי שכונה "ג'ורג'

הגלמוד" ( )Lonesome Georgeששמו
המדעי ,Chelonoidis nigra abingdoni
שאוכלוסיותיו באי נכחדו בראשית
המאה ה .20-במרס  1972הועבר הצב
למתחם מוגן באי הראשי איזבלה,
ושוכן ב ,Centro de Crianza-במחשבה
שיבלה שם את שארית חייו בנוחות
ובבטחה .ג'ורג' הגלמוד הפך במהרה
לידוען ואייקון בין-לאומי .הוא
התפרסם בראשו המקומט ,שריונו
בצורת האוכף וצווארו הארוך ,והפך
לסמל לעובדה שהחברה האנושית
מביאה כליה על בעלי חיים .מאז
התגלה הוגדר כבעל החיים הנדיר
ביותר בעולם ,האחרון ששרד מבני
מינו .בת זוגו ,אם הייתה לו כזאת,
מתה זמן רב לפניו.

על אף שצבי הענק מגיעים לשיא אונם
המיני בגיל מופלג ,ג'ורג' לא התעניין
בבנות מינו .אקולוגים שרצו למנוע
את הכחדתו הכניסו ב 1993-למכלאתו
שתי נקבות מאוכלוסיית האי הוולקני
איזבלה ,אלא שג'ורג' לא גילה בהן
עניין .עשרות שנים סברו שג'ורג'
הגלמוד הוא "מתנזר סדרתי" ,אלא
שאז הבחינו אנשי הפארק ומטפליו כי
ג'ורג מתנהג באופן שונה מהרגיל .במשך
כשבועיים הם ראו שאחת מהנקבות
שחיות עם ג'ורג' חופרת באדמה ,לא
הרחק מהמכלאה שבה שהו .כשבדקו
את הקן גילו המטפלים תשע ביצים.
שלוש מהן הועברו למדגרה .לאחר
כ 120-יום בקעו הצאצאים ,ואז התברר
שג'ורג' אינו אביהם.
3
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סיפורו של ג'ורג הבהיר את הנחיצות
בהשקעה במשאבים בניסיון לבצע
הכלאות בין צבי ענק מאיי גלפגוס .צוות
מדענים מאוניברסיטת ייל שבארצות
הברית חיפש בקיץ  2012צבי ענק על
האיים פלוריאנה ואיזבלה ,כדי לנסות
ולמצוא צבים נוספים בני מינו של ג'ורג'
ולבדוק ,באמצעות מבדקים גנטיים,
את מספר המינים ותתי-המינים החיים
באיים .המדענים סברו תחילה שגילו
באיזבלה צבים עם קרבה גנטית לג'ורג'.
הם התכוונו לבצע הכלאות ולקדם תכנית
רבייה שאפתנית לשחזור מינים של צבי
ענק נכחדים ,אך במהלך המחקר התגלו
בהר הגעש וולף צבים ששריונם קמור,
שקדמת שריונם מוגבהת וצווארם ארוך,
וכן צבי ענק מעורבים ,מה שייתר למעשה
את התכנית .החוקרים העלו סברה
שייתכן כי שם החלה התמיינות צבי הענק
השונים.
המחקר הגנטי חשף נקבות וזכרים
המשתייכים למין  .elephantopusכמו כן
הועלתה סברה שימאים בתקופות שלפני
 200שנה ויותר העבירו צבי ענק מהאי
פלוריאנה לאזור הר וולף באיזבלה כמאגר
בשר טרי לעתיד .על פי סברה אחרת
הצבים הגיעו בעצמם על "רפסודות" שונות
לאי החדש .החוקרים נטלו דגימות דנ"א
מכ 1,600-צבים .בין השאר נחשפו באי
איזבלה  17צבים עם השתייכות לקו הגנטי
של ג'ורג' הגלמוד ,כך שייתכן שג'ורג' היה
מין טהור שמוצאו באי פינטה .ב 24-ביוני
 ,2012שבועיים לפני מותו של הצב ,זכה
אטנבורו לשוב ולתעדו מקרוב ואמר כי
מפרקיו כבר חרקו...

 .1-3בדצמבר  1971התגלה בפינטה צב יבשתי
ענק ,שהעריכו אז את גילו ביותר מ 100-שנה.
לאחר שניסו ללא הצלחה למצוא לו בת זוג מאותו
המין ,ובעיקר לאחר שהוא גילה חוסר עניין בכל
אלה שהביאו לפניו ,קיבל הצב ,שנראה שונה
מהאחרים ,את השם ג'ורג' הגלמוד .בדיקות
גנטיות הראו שהוא היחיד והאחרון במינו ,אם כי
ל 17-צבים התגלתה קרבה גנטית אליו.
צילום תמונות Mike Weston@flickr :1-2
צילום תמונה i - Look@flickrm :3
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צילוםPeter Wilton@Flickr :

פרושי דרווין ושירותי ניקוי לצבים
עופות רבים מספקים שירותי ניקוי
ממשיים בים וביבשה .באיי גלפגוס מספק
פרוש קרקעי את השירות לצבים .חקר
יחסי הגומלין בין פרושי דרווין לצבי הענק
גילה שהפרוש נוחת לפני הצב ומקפץ
מעלה ומטה בצורה מוגזמת .כשהצב נזקק
לשירותי ניקוי הוא מאותת על הסכמתו
במתיחת צוואר כלפי מעלה ,ובהקשחת
רגליים הגורמת לשריון להתרומם לגמרי
מעל הקרקע.
במצב זה מושגת חשיפה מרבית של
חלקי העור האינטימיים ,שהופכים מעון
לטפילים טורדניים .הפרוש עף אל הצב,
עומד ללא היסוס על ראשו ,בודק את
צווארו ומטפס על ירכיו .כל אותה עת
הצב ניצב ללא תנועה ,בסבלנות עילאית.
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נמצא שהצבים חיוניים לבריאות כל
חיות הבר באיים ,ושהם מהווים יסוד
חיוני במערכות האקולוגיות השבריריות.
החוקרים הראו את ההשפעה מרחיקת
הלכת של הצבים על סביבתם ,כמי
שמעצבים את הנוף ב"גיזום" הצמחייה,
מפיצים זרעים ותורמים לנביטתם,
רומסים צמחים נמוכים ו"גוזמים"
ענפים נמוכים של שיחים .הצבים אף
מפריעים לפעילות החרקים שמשמשים
להאבקה .גם גלליהם חיוניים להישרדות
יצורים רבים אחרים .חיפושיות מטילות
בהם את ביציהן ,וזחליהן משמינים
מהחומרים המזינים שהגללים עדיין
מכילים .אם בשנות ה 70-של המאה
ה 20-הגיעה אוכלוסיית הצבים באיים
לשפל חסר תקדים ,כשנותרו כמה אלפי
צבים ,התנהלותה של תכנית הרבייה
הראתה שאוכלוסיית הצבים גדלה.

מינים שהיו מאוימים בעבר מוחזרים
מסף הכחדה ,ולתכנית ההצלה חשיבות
מרחיקת לכת .לראיה ,באיים נאמדו
כ 15,000-צבים.
מעבר לצבים ,לצמחים המוזרים ולבעלי
החיים המשונים ,עדיין מתגלים באיי
גלפגוס מינים חדשים .לאחרונה התגלתה
סמוך ללועו של הר הגעש וולף איגואנה
יבשתית ממין חדש ,היא האיגואנה
הוורודה ,שלא לדבר על אין-ספור חסרי
חוליות אנדמיים המתגלים במערות
ובשוניות האלמוגים שלחופיהם .איי
גלפגוס מעניקים לאנושות תובנות טובות
יותר בנוגע לכוכב הלכת שלנו .קבוצת
האיים הקטנה והייחודית ממשיכה
לחשוף עולם בזעיר אנפין שבו מתרחשים
תהליכים אבולוציוניים מהירים ביותר
המעצבים את כל החיים עלי אדמות.

