מגישות :שירה לוי ,משי לזרי ,ודניאלה רולניק.

מורה :ד״ר נורית הוכברג .בית ספר :ויצו נהלל .

על כלניות ,דבורים ,וחיפושיות
שאלת המחקר :האם מאביקים שונים מראים דגם תנועה שונה בין ובתוך צבעים של כלניות?
פולימורפיזם -
ההתקיימות של
פנוטפים שונים )במקרה
זה ,הפנוטיפ הוא הצבע(
באותו מין ובאותה
אוכלוסיה.
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מבוא :הכלנית המצויה ,פרח
הנמצא במזרח התיכון ,היא
דוגמה מעניינת\מודל מעניין
לשוני תוך-מיני בצבעי פרחים.
ברחבי ארץ ישראל ,צמח
הכלנית גדל במספר צבעים
לאורך גרדיאנט של תנאי סביבה.
כלניות מתרבות דרך שילוב של
האבקת רוח והאבקת חרקים -
צבעו של הפרח הוא תכונה
תורשתית גנטית .ההבדלים
בצבע בין פרחי הכלנית עשויים
להיגרם על ידי מאביקים ,או
גורמים אביוטיים.

איסוף הנתונים
העדפת החרקים  -בוחרים חרק אחד ועוקבים אחרי המסלול שלו
תוך כדי הבחנה בצבע הכלנית שעליה הוא נעמד.
תדירות הביקור  -הולכים במסלול קבוע ומבחינים בכל הפרחים:
נוכחות מאביקים על פרחים וצבעם של הכלנית והחרק.
הישרדות והתרבות  -מודדים את זמני הפריחה והנבילה של
הכלניות לאורך עונת הפריחה

תוצאות הניסוי:

השערת המחקר :השערתנו
היא ששימור הפולימורפיזם
בצבעי הכלנית הוא תוצאה של
מערכת היחסים בין מאביקי
הכלנית לכלנית .השערתנו על
סימביוזה מסוג זה מבוססת של
ספרות מדעית שמוכיחה כי
מאביקים שונים מעדיפים
להאביק צבעים שונים של
פרחים מאותו מין.

מערך הניסוי:
 .1איסוף של כלניות מיערות
שונים  -מגידו )בעל מגוון צבעים(
ושריד )בעל כלניות אדומות(.
 .2שתילה אקראית של כלניות
משני האתרים בחלקת גידול
משותפת וכתיבת מפה המתארת
את כל הכלניות ומאיזה אתר הן
הגיעו.
 .3איסוף נתונים

הסבר לתוצאות :ישנה ברירה חזקה יותר לצבע האדום על
ידי חיפושיות ולצבעים שאינם אדומים על ידי דבורים.
פולימורפיזם לצבעי הפרח מתוחזק על ידי אדפטציות לסביבות
שונות המאופיינות על ידי תנאים ביוטיים שונים ואדפטציות
המותאמות למערכות מאביקים שונים.

מסקנות ודיון :כתוצאה ממבנה העין של הדבורה ,אינה מסוגלת
לראות אדום .כתוצאה מכך ,פרחים אדומים פחות מושכים את
עיניה ולכן היא מאביקה פרחים שאינם אדומים .כדי למנוע תחרות
על מקורות מזון ,סביר להניח שהחיפושיות הסתגלו להעדפה
חלקית לפרחים אדומים .כך דבורים וחיפושיות משמרות את
הפולימורפיזם בכלנית המצויה.

