
 האבקה של צמח פולש
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 סטאוט. יין ס'אנטון פאון וג, שירק גירטס, עדו יצחקי, קוקוצי. אנדריאה א

 בין אזורים שונים על פני צמחים של  מעבר

באמצעות האדם לצרכי חקלאות  כדור הארץ

ויערנות גרמה במספר מקרים להפצה בלתי 

מכוונת של מינים אגרסיביים של צמחים אל 

מינים פולשים אלו . מערכות אקולוגיות טבעיות

נחשבים כאיום מרכזי על שימור המגוון 

  לוילחזות מראש אמאוד קשה . הביולוגי

 מוצלחים  יהפכו להיות מינים פולשים ים צמח

אחד הגורמים החשובים הוא אך מקובל ש

 אזוריםיכולתו של הצמח להתרבות בהצלחה ב

עבור צמחים . אליהם הוא מגיע החדשים

היכולת לגייס , המואבקים על ידי בעלי חיים

החדש  בית הגידולמאביקים מתאימים ב

שלמינים חיונית להצלחתם ולכן סביר להניח 

שיכולים להיות מואבקים על ידי )נרליסטים 'ג

סיכויים גבוהים  ( טווח רחב של בעלי חיים

יותר להפוך לפולשים מוצלחים לעומת מינים 

שלהם יש רק מספר מצומצם של )מתמחים 

 (.מאביקים פוטנציאליים

עת הבמאמר שפורסם לאחרונה בכתב 
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   עלבינלאומית של אקולוגים מחקר  קבוצה

נרחבים יבשים ם פולש חשוב באזוריצמח מין 

 Nicotiana)טבק השיח  ,של כדור הארץ

glauca) ,הוא קרוב של הטבק החקלאיש . 

באמצעות שימוש בנתונים שפורסמו במחקרים 

ותוצאות חדשות של החוקרים על קודמים 

, הביולוגיה של הפרחים ומנגנוני האבקתם

שהצלחת המין הזה החוקרים  ה צוותהרא

 יתנת לניבוי על סמך הידע כפולש איננה נ

מאביקיו בבית גידולו הטבעי  אודות הקיים 

גידול בבית ההמאביקים . בדרום אמריקה

הם , קה הדרומיתאמריב של הצמח מקורי ה

בעלות ציפורים  -מינים שונים של קוליברים 

קוליבריים  .פרחיםהניזונות מצוף מקור ארוך 

בחלקים אחרים הם גם המאביקים של הצמח 

אליהם פלש ( כגון קליפורניה) אמריקהשל 

הם אין רים אחרים בעולם בבאזו .הצמח

אחרים  םמיניעל ידי הצמח מואבק קוליבריים 

צופיות  ,לדוגמה, פורים הניזונות על צוףשל צי

במקומות בהם אין  .בדרום אפריקה וישראל

ציפורים בעלות מקור ארוך מספיק כדי להגיע 

נאריים קכמו באיים ה, לצוף שבתחתית הפרח

באמצעות הזרעים נוצרים אך ורק , או ביוון

האבקה עצמית מועטה  .האבקה עצמית

טבעיים של וצה הפמתרחשת גם באזורי הת

אליהם פלש מסתבר שבאזורים הצמח אך 

אברי הרבייה  טיפוס פרח שבו פתחהת הצמח

 זה לזה ים הנקביים והזכריים של הפרח קרוב

המאפשר תדירות גבוהה של  כדי מגע 

טבק השיח הוא מין פולש . האבקה עצמית

ו הטבעית תמצליח מעבר לגבולות תפוצ

למרות מערכת ההאבקה הטבעית הייחודית 

מחקר זה הוא בין . ות קוליברייםשלו באמצע

סקרו את האקולוגיה של ההאבקה שהבודדים 

מין צמח פולש באזורי תפוצתו הטבעית  של

מכל מקום נותרו . באזורים אליהם הוא פלשו

עוד שאלות רבות בלתי פתורות כדי להסביר 

באופן מלא את הצלחתו של מין זה כמין פולש 

צוות המחקר מקווה . באזורים נרחבים בעולם

רים נוספים בעתיד כדי לענות על לערוך מחק

 .שאלות אלו

 

כדי ללגום מצוף פרחי  צופית בוהקת מרחפת
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