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צּוָפן הוא בלוטה המפרישה צוף: תערובת סוכרים במים, לעיתים עם 
חומצות אמינו. צופן בפרח מטרתו למשוך מאביק, אך בצמחים שמקורם 
חלקים  על  צופנים  יש  בפרחים,  לצופנים  נוסף  טרופיים,  באזורים 
החביבים  צעירים,  ועלים  פירות  פרחים,  פרחים,  פקעי  כגון  פגיעים, 
על בעלי חיים אוכלי עשב )הרביבורים(. ריכוזי הצוף מושכים חרקים 
תוקפניים – בעיקר נמלים וצרעות, השומרים על מקור המזון ומגרשים 
חרקים ואפילו חולייתנים המנסים לאכול מהצמח )איורים 1, 2, 2א, 3(.

איור 1: טיפת צוף על צופן בציר עלה שיטה סוככנית בערבה

על ציר העלה של שלושת מיני השיטה בנגב מצויים צופנים שבדרך 
כלל אינם פעילים, כלומר אינם מפרישים צוף. איברים שרידיים דוגמת 
צופנים אלה יכולים להעיד על ההיסטוריה העתיקה ועל האבולוציה של 
המין. נוכחות הצופנים הבלתי פעילים היא אחת העדויות לכך שמקור 
עצי השיטה שלנו הוא באזור האפרו-טרופי, שבו מתקיימת סימביוזה 
נמלים. עם התפשטות עצי השיטה ממזרח  לבין  בין השיטים  מורכבת 
עוקצת,  נמלה  מין  עם  ונותרנו  הסימביוזה,  התפרקה  למדבר  אפריקה 

שיטית הערבה )Tetraponera ambigua(, ועם שלושה מיני שיטים 
בעלי צופנים בלתי פעילים בדרך כלל.

איור 2: נמלה מסוג קמפונית מגינה על פקע פרח צלף סחוסי

איור 2א: נמלים מסוג קמפונית מגינות על פקע פרח צלף סחוסי
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איור 3: טיפות צוף מבריקות על עלי הגביע והפקע של פרח צלף סחוסי

סימביוזה בין נמלים לבין שיחים ועצים בעולם הטרופי 

באמצעות  עשב  אוכלי  מפגיעות  מתגוננים  אחרים  וצמחים  שיטה  עצי 
רעילים  אף  או  דוחים  וטעם  ריח  בעלי  רעייה  מונעי  וחומרים  קוצים 
לחץ  בהם  שיש  טרופיים  באזורים   .)Rohner and Ward, 1997(
רעייה גבוה, התפתחו יחסי סימביוזה משוכללים בין צמחים לבין נמלים 
)Janzen, 1966). הנמלים התוקפניות מספקות שירותי הגנה חיוניים 
 Madden( ופיל  ג'ירפה  גודל  מפני חרקים ופרסתנים אוכלי עשב עד 
and Young, 1992; Riginos et al., 2015(, שאותם הן מרתיעות 
 .)Janzen, 1966( צורבים-מרתיעים  ריח  חומרי  ובהתזת  בעקיצות 
הנמלים הסימביוטיות מיטיבות גם עם עץ השיטה שעליו הן חיות. הן 
גוזמות נבטי צמחים הגדלים לידו, ולעיתים הן מספקות חנקות באמצעות 
חיידקים מפרקי שתנן וקושרי חנקן במערכת העיכול שלהן, ומפרקות 
חומרי פסולת בחללים בקן )Mayer et al., 2014(. הצמחים מספקים 
לנמלים פחמימות מהצופנים על העלים וגם מה שמכונה בשם קסרקטין 
)Domatia( – איבר חלול, לרוב דמוי קוץ, שבו משתכנות הנמלים. 
עשירים  גופיפים  השיטה  עלעלי  בקצות  גדלים  הטרופית  באמריקה 
בחלבון ובשומן )Beltian bodies(, המשמשים מזון לנמלים ובעיקר 
לזחליהן. הערך הקלורי של הגופיפים מגיע לערכה של חפיסת שוקולד 

)איורים 4, 5, 6(. 

איור 4: קסרקטין בשיטת הנמלים

זחלים  עם  לשניים  חתוך  נמלים  משכן   — הנמלים  בשיטת  קסרקטין  איור 5: 
וגלמים

מאמריקה  שיטה  עלעלי  בקצות  צהוב  בצבע  חלבון   — שומן  גופיפי  איור 6: 
הטרופית

יחסי הסימביוזה שיטים–נמלים התפתחו, לדוגמה, עם תקופות יובש 
שגרמו ליערות להיפתח ולהפוך לסוואנות. באזורים החדשים התפתחו 
שפע של מינים אוכלי עשב, שרעייתם הפכה לגורם סלקטיבי מכריע. 
באמריקה הטרופית התפתחו פעמיים יחסי הסימביוזה שיטים–נמלים: 
פעם אחת בסוף המיוקן, לפני כשישה מיליוני שנים, כשהאקלים היה 
לח ויערות שלטו, ופעם נוספת לפני כשני מיליוני שנים וחצי, כשירדו 
 Ward and( פחות משקעים, הנוף נפתח ורעיית אוכלי העשב התעצמה

.)Branstetter, 2017
שינויים במערכת האקולוגית יכולים לשנות את המערכת שיטים–
נמלים. בסוואנה בקניה גרמה חדירת מין נמלה פולשת להיעלמות שלושה 
שיטה–נמלים  הסימביוזה  התפרקות  שיטים.  על  המגינות  נמלים  מיני 
ועמה ההגנה שמעניקות הנמלים, אפשרה נגישות גבוהה לפילים וגרמה 
 (Acacia drepanolobium( לפגיעה קשה באוכלוסיית שיטת הנמלים

 .)Riginos et al., 2015(
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מה קרה למערכת הסימביוטית המשוכללת שיטים–נמלים 

בנגב? 

שלושת מיני עצי השיטה בנגב מקורם במזרח אפריקה )שמידע ואור, 
1983(, שם נחקרה רבות המערכת בין עצי שיטת הנמלים לבין הגילדה 
בת ארבעה מיני נמלים )Palmer and Brody, 2013(. השיטים יכולות 
לווסת את מין הנמלה הסימביוטית ואת גודל האוכלוסייה שלה בהתאם 
ללחץ הרעייה של הפרסתנים: העדר רעייה גורם לירידה חדה בכמות 
המופרש  הצוף  בכמות  בולטת  ולירידה  העלים  על  הגדלים  הצופנים 
בגילדה,  הנמלה  מין  להחלפת  גורמת  המזון  בכמות  הירידה  מהם. 
ונברר מין תוקפני פחות, המסוגל להתקיים על כמות מזון קטנה יותר 
השיטים  התפשטות  עם   .)Mayer et al., 2014  ;Palmer, 2004(
ממזרח אפריקה למדבר הצחיח בנגב התפרקה המערכת הסימביוטית, 
שיטה   ,)Acacia tortilis( סוככנית  שיטה   – השיטה  מיני  ובשלושת 
צופני   –  )A. pachyceras( הנגב  ושיטת   )A. raddiana( סלילנית 
שיטית  הנדירה  העוקצת  הנמלה  כלל.  בדרך  פעילים  אינם  העלה  ציר 
הערבה )Tetraponea ambigua (T. bifoveolata, הקודחת בענפים 
יבשים ומשתכנת בהם, טורפת חרקים, אך אינה מספקת שירותי הגנה 
T. penzigi, שאינו מצוי  לעצי השיטה. מין נמלה דומה מאותו הסוג, 
התוקפני פחות מתוך הגילדה של ארבעת מיני הנמלים  בישראל, הוא 
הקשורות לשיטת הנמלים, והוא המין היחיד ששרד השתלטות של מין 

נמלה פולשת בקניה )Riginos et al. 2015( )איור 7(.

איור 7: נמלת שיטית הערבה ופתח הקן בענף שיטה

איברים שרידיים באדם מעידים שמקורנו בקופים בעלי זנב, שעיקר 
שבו  ותוספתן,  בינה  שיני  הזנב,  עצם   – )הראיה  מהצומח  היה  מזונם 
בשיטים,  שרידיים  איברים  של  בדיקה  התאית(.  עיכול  עיקר  נעשה 
כלומר צופנים שאינם פעילים, מלמדת על המקור ועל האבולוציה של 
השיטים שחדרו ממזרח אפריקה למדבר הצחיח. התפרקות הסימביוזה 
בין שיטים לבין נמלים יכולה לרמוז על העתיד לקרות למערכות קשרים 
האקלים  רצועות  לנדידת  תגרום  הגלובלית  כשההתחממות  דומים, 

.)Mayer et al., 2014( בישראל לצפון-מערב
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