
 

      
   

       

 

  אבולוציה מעשה ידי אדם 2
 אבולוציה בקנה מידה מסוים מתבצעת על ידי בני אדם כבר אלפי שניםלמעשה, 

שהאדם  יםצמחהחיים וה י, והיא נוגעת לכל בעלאף בימינו אנוהיא ממשיכה ו

  טיפח. 

  ניקח לדוגמא את הכלב:

:גזעים שונים של כלבים ידועים כיום שלוש מאותלמעלה מ
4

  

כלבים בגודל של סוס פוני וכלבים בגובה כמה סנטימטרים, כלבים שכוחם 

באפם, וכלבים שכוחם בנשיכתם, כלבים המיועדים לרעיית צאן, לשמירה, לשעשוע, 

כל גזע עם המאפיינים לציד צבאים, לציד ארנבות, אפילו לציד זאבים ודובים. 

  לו.  הפיזיולוגיים המיוחדים לו, ועם תכונות האופי המיוחדות

בהתאם גם בימינו)  נמשךכל אותם גזעים פותחו בידי אדם (בתהליך ש

  .ושונות שעמדו בפניולגחמות למטרות 

  

  כלביםה גזעימ 100

  

  

  
גזעים (מבוסס  343) FCIרשומים בהתאחדות העולמית לכלבנות (נכון לכתיבת שורות אלה,    4

). אולם מספר זה רחוק ממספר הגזעים הקיים בעולם, ובמובן מסוים גזעים 2010על נתוני 

  חדשים נוצרים כל הזמן. 
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(© Elf en.wikipedia 2004) 

  

  דני ענק וצ'יוואווה

  ומבחוץ מבט מבפנים

הפרות, הכבשים, התרנגולים  –דוגמות אלה נכונות גם לגבי כל בהמות המשק 

שונים (לדוגמא: ו הצרכיפיתח מאות גזעים מבעלי חיים אלה בהתאם להאדם  –וכו' 

לעומת כבשים המיועדים  כבשים שמיועדים לצמרמגדלי הכבשים פיתחו 

שונים: הגיאוגרפיים הלתנאים זנים המתאימים וכמו כן לתעשיית הבשר או החלב; 

  מזון וכו'). סוגי השטח, האקלים, תנאי התנאי 

וכן הוא הדבר לגבי צמחי המאכל: האדם פיתח זנים שונים לפי התכונות 

מחלות, מזיקי  יבפנ –שעניינו אותו: פירות גדולים יותר, טעימים יותר, עמידים יותר 

צמחי  וארות" של, אחת המשפחות ה"מפלדוגמאצמחים, תנאי אקלים ושטח וכו'. 

הקולרבי. צמחי מאכל ו מאכל כוללת את הכרוב, הכרובית, הברוקולי, כרוב הניצנים

אלה הם בני משפחה אחת, וכולם טופחו בידי אדם מצמח אחד: כרוב הבר 

)Brassicaoleracea.(
5

  

דעות לגבי קרבת המשפחה המדויקת של זנים שונים, אבל לפעמים חילוקי יש 

ואשר  עובדה שאין עליה עורריןהיא  -טיפוח זנים שונים בידי בני אדם העיקרון: 

  בדרכים עתיקות וחדשות., לנגד עינינומתרחשת בכל עת 

  

  
  .4פואה ודגלס, ברסיקה, עמ'    5
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  ?מטפחים זנים שוניםכיצד 

, הנדסה גנטיתבימינו קיימות טכניקות מתקדמות מאד המבוססות על 

ולם, כפי אשל בעל החיים או הצמח.  מטען הגנטיוהמאפשרות התערבות ישירה ב

קיימת כבר מתשל השבחת זנים ויצירת זנים חדשים ושונים,  ,שציינתי, פעילות זו

  פי שנים לפני שמדע הגנטיקה נולד. כיצד נעשה הדבר?אל

  הוא די פשוט:העיקרון 

  

  שונות בין פרטים

פרות נמצא שיש . אם ניקח לדוגמא עדר של שונות בין הפרטיםבכל אוכלוסיה יש 

בעלות תנובת הבדלים בין פרה לפרה: יש פרות גדולות ויש קטנות, שמנות ורזות, 

, עקשניות וצייתניות, עמידות לחום ועמידות לקור, חלב גבוהה ותנובה נמוכה

 עמידות למחלות מסוימות ועמידות פחות וכו'. 

  ה וצמח. וכך בכל חי פרה אחת מאחרת.אלו רק חלק מן המאפיינים שבהם שונה 

  של הפרות הללו? צאצאיהםומה לגבי 

אחת אין זהות בין בני אנושית אנו יודעים מנסיוננו שגם בקרב משפחה 

ס"מ יהיו  180בגובה  צאצאים להוריםשבאופן כללי אנחנו יכולים להניח המשפחה. 

ס"מ, אך גם במשפחת הגבוהים  160 צאצאים להורים בגובהמבממוצע גבוהים יותר 

וגם במשפחת הנמוכים, האחים עצמם לא יהיו זהים בגובהם: יש מי שיהיה גבוה 

  יותר ויש מי שיהיה גבוה פחות. 

  נשוב אפוא לפרות:

אם ברצוני לטפח זן של פרות המיועדות לחליבה, אני אבחר מתוך עדר הפרות 

 ןאשתמש בהליטר חלב בשנה), ואת הפרות שהניבו הכי הרבה חלב, (נניח אלף 

  פחות חלב.  פרות שהניבובלצורך העמדת דור ההמשך, ולא 

 כמו: יש מהן שמניבות דומה כמובן לדור ההורים "דור ההמשך" של הפרות

(נניח  יותרויש שמניבות ליטרים)  990(נניח  פחותהדור הקודם, יש מהן שמניבות 

  ). יםליטר 1,010
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ר ההמשך" שמניבות הכי הרבה חלב (כלומר, את כעת, אקח את אותן פרות "דו

לצורך העמדת דור  רק בהןמבנות הדור הקודם), ואשתמש  יותראלה שמניבות 

  ההמשך השני. 

אעמיד עדר של פרות  כעבור כמה "דורות" של פרותאם אתמיד בכך, הרי ש

(יש לזכור שפרה ממליטה שתנובת החלב שלו גבוהה מהתנובה של העדר המקורי. 

כבר בגיל שנתיים, כך שתוך עשור, אנו נמצאים כבר במרחק כמה דורות מהפרות 

  המייסדות!). 

  מלאכותית בפרות לחלב ברירה

תנובת החלב כעבור שלושה דורות אם בוררים את הפרות המניבות 

  .העמדת הדור הבא של הפרות צורךביותר ל

עדר המקורי, דומים בתנובתם ל נכדים והניניםהכמובן, ללא התערבות זו, יהיו עדרי 

  מוכה יעמידו צאצאים הדומים להן.שכן גם הפרות בעלות התנובה הנ

אבל הרעיון הכללי הוא שיש הבדל בין הפרטים מעט,  זהו תיאור פשטני

אני, המטפח, בורר לי את הפרטים (כלומר את בעלי החיים או ובאוכלוסיה, 

מאותם מקפיד על כך שדור ההמשך יצא ניותיי, והצמחים) המתאימים ביותר לתוכ

  ביותר את התכונות שאני מחפש. פרטים שהביעו בצורה הטובה 
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,, או פרדס עצים, המתאים לתוכניותייפרותבאופן זה אני יוצר לי עדר 
6
ובאופן  

  . מאכל ועודזה נוצרו מאות גזעים שונים של כלבים, בהמות בית, עופות בית, צמחי 

 

  ותמוטציניצול 

הדרך שתיארתי לעיל מבוססת על השונות ה"רגילה" בין פרטים שונים באוכלוסיה: 

  זה שמן יותר וזה עמיד יותר וכו'. 

לפעמים בא לעזרתנו מנגנון נוסף המצמיח תכונה שלא היתה יכולה להופיע 

  בצורה שתיארתי לעיל. מנגנון זה הוא המוטציה. 

, אשר עיניים־ותכולי ריסים לבניםנניח שאני מנהל גן חיות ומעוניין לגדל טיג

צהוב. ־הטיגריסים בטבע הם בעלי גוון כתוםהביקוש להם הוא רב בקרב המבקרים. 

  כיצד אפתח טיגריס לבן? 

לא ניתן לפתח טיגריס לבן מטיגריס כתום או צהוב התשובה היא שובכן, 

  באמצעים שתיארתי לעיל. 

יצירת העובר, תהליך ב תקלהתנו המוטציה, כלומר במקרה זה באה לעזראולם, 

אשר בגללה נולד טיגריס לבן.
7
אם מתמזל מזלי ונופל לידי טיגריס שאירעה בו  

תקלה כזו, אני יכול להשתמש בטיגריס זה ולרבות רק אותו ואת צאצאיו, על מנת 

בגני החיות (כיום קיימים אוכלוסיה של טיגריסים לבנים. בסופו של דבר ליצור לי 

  ). תוצאה מטיפוח מבוקר שכזהכם לבנים כמה מאות טיגריסי

  
ב הגבוהה אם להתייחס למספרים אמיתיים: פרות החליבה בישראל נותנות את תנובת החל   6

ק"ג  1,000תנובת החלב הממוצעת בישראל עלתה בכמעט  2010ל־ 2000בעולם. בין השנים 

ק"ג לשנה, ע"פ אופק, תנובת  12,062עד  –ק"ג לשנה לפרה  11,181חלב! (במדויק: מרמה של 

החלב). אמנם גורמי העליה אינם נעוצים בהשבחת הגזע באופן בלעדי, אולם ההשבחה היא 

יך זה, ומגדלי הבקר משתמשים בטכניקות חדשניות על מנת לאתר את חלק חשוב מתהל

הפרות בעלות המטען הגנטי המתאים ביותר למטרותיהם. ברירת הפרות מורכבת יותר 

מהמתואר כאן, משום שהתכונות התורשתיות מגיעות כמובן גם מן הפר, והרי שיש לקחת 

לבין המטען הגנטי של הפר.  בחשבון את השילובים השונים שבין המטען הגנטי של הפרה

מגבלה נוספת היא קיומו של "גבול עליון" ליכולת בעל החיים. מגבלות פיזיולוגיות ושונות 

  של מאפיינים מסוימים.  אינסופייםאינן מאפשרות בדרך כלל הגדלה או הקטנה 

 טיגריס לבן אינו לבקן. לטיגריס לבקן אמיתי לא יהיו כלל פסים.     7
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בתנאים הרגילים. אמנם, ההנדסה הגנטית כמובן, המוטציה אינה בשליטתנו (

ולחולל שינויים מרחיקי לכת בבעל החיים או  מטען הגנטיכלים להתערב ב תמספק

בצמח,
8
איננו עוסקים בכך כאן). הטיגריס הלבן הראשון שנולד, לא "הוזמן  אבל 

הוא פשוט נולד כך, וכתוצאה מכך אנו יכולים להשתמש בתופעה החדשה מראש", 

איננו יכולים באותה המידה "להזמין" טיגריס הזו ולטפח גזע של טיגריסים לבנים. 

  . אולי לנצח –, ואם רצוננו באחד כזה, ניאלץ לחכות שחורללא פסים, או טיגריס 

(אחת הדוגמות ם. מטפחי גזעים משתמשים במוטציות כשהללו נופלות לידיה

טלה זכר בודד, ) שפותח כולו ִמ Anconהמפורסמות הוא גזע הכבשים האנקוני (

שעה טובה שנולד במסצ'וסטס ב גליים קצרות ועקומות וצוואר ארוךבעל ר

מצבי  וללאלדור ההמשך בדייקנות רבה עברו . תכונותיו אלה 1791שנת ומוצלחת ב

ביניים.
9
",ייםננסיים, גזעי ארנבות "ענקכך ניתן לטפח גזעי כלבים  

10
וגזעי כלבים  

שמטפחי הגזעים הוציאו תחת  עוד כל מיני מרעין בישיןוחתולים חסרי השיער, ו

  .ידיהם

יתן אמנם להבין בקווים כלליים את האמור לעיל, אולם על מנת שנבין טוב נ

דוע באמת יש שונות כלומר, מ( השונות בין הפרטים ואת המוטציות מקוריותר את 

כיצד פועלת , אתאר בקצרה )?מוטציותמדוע יש ומשפחה האותה בני בין אחים 

"מייגע" יותר מיתר הפרקים, עשוי להיות הפרק שלפנינו  :, ולפני כן, הערההתורשה

הן מבחינת המושגים הכלולים בו, אשר עשויים להיות חדשים לחלק מן הקוראים, 

והן מבחינת תוכנו. לגבי המושגים החדשים: חלקם יתבארו בפרק עצמו, ולגבי רובם 

אני ממליץ בכל זאת על קריאת הפרק,  .זה ספרככולם ניתן להעזר במילון שבסוף 

מוזמן לדלג לפרקים שאחריו הנוחים מייגעת ומייאשת אותו,  ואולם מי שהקריאה

  יותר לקריאה. 

  

        

  
, שפותח מטעמי 3הם חזיר המכיל רמות גבוהות של חומצות שומן מסוג אומגה דוגמות לכך     8

, אורז מהונדס), וסלמון וחב'(יה  Aבריאות (מדיקל ניוז, חזיר משובט), אורז המכיל ויטמין 

 הגדל במשך כל השנה ומגיע לגודל "הרצוי" במחצית הזמן (בלומנטל, סלמון מהונדס). 

  .189היסטוריה של תורת האבולוציה, עמ'  ראה דוגמות נוספות אצל וול,   9

 כמו גזע ארנבות הענק שפיתח קרל סמולינסקי (וושינגטון פוסט, מאבק ברעב).    10


