דוגמה
אתם עומדים לקרוא את הערך "אריה" משני מקורות .הקטע הראשון לקוח
מהאינציקלופדיה "אביב" ,והשני מ"אנציקלופדיה ."2000
תחילה נקרא את הקטע הראשון ,נמפה אותו ,אחר-כך נקרא את הקטע השני
ונמפה אותו .לבסוף נמזג בין שני הקטעים.
אריה )מתוך א ציקלופדיית "אביב"(
אריה – טורף ממשפחת החתולים .קרא בעברית גם "לביא" וגם "שחל" .בזכות
כוחו הרב וצורתו ההדורה כו ה מלך-החיות ו חשב לסמל הגבורה .הוא והמי ריט
הם החיות הגדולות במשפחת החתוליים .אריה מבוגר ,גובהו יותר מ 90 -ס"מ,
אורכו מאפו עד קצה ז בו יותר משלושה מטרים ,ומשקלו קרוב ל 250 -ק"ג.
קל להבדיל בין אריה לבין לביאה הודות לרעמה העבותה והגדולה המכסה את
ראשו של הזכר ואת כתפיו .הז ב ארוך ומסתיים בציצת שערות .צבע שערו של
האריה זהוב או חום-אדמדם .לעתים וסף גוון שחור או כמעט אפור-כסוף.
הרעמה כמעט תמיד כהה יותר מיתר חלקי הפרווה ,והחלק התחתון של גופו
)הצלעות והבטן( בהיר יותר מגבו .הלביאות קט ות ובהירות מן האריות הזכרים.
כגוף החתוליים גוף האריה מהודק מצדיו ,ובט ו שקועה ,רגליו חטובות ,וכפותיהן
בעלות כריות רכות ורחבות ,מזוי ות בטפרים ה שלפים בשעת לכידת הטרף .בעת
השער שבקצה ז בו הארוך של
מ וחה הם מתכ סים בין קפלי העור .בציצת ֵ
האריה יש זיז ,או איבר הדומה לציפורן ,אך איש אי ו יודע מה תפקידו .שלא
כשארי-בשרם האחרים מטפסים האריות רק לעתים דירות.
האריות יודעים לשחות ואי ם חוששים מפ י מים עמוקים.
האריות שוכ ים במישורים רחבי-ידיים ,בערבות עשב ,על גבעות מדבריות,
ב אות-מדבר ואף באזורים הרריים וסלעיים .בעו ות היבשות פרוותם מתמזגת
יפה עם הרקע של האדמה החרוכה והעשבים היבשים .לפעמים הם חיים
בקבוצות גדולות .שאגתו האדירה של האריה הזכר מעידה על תחום מחייתו,
ומטילה אימה על חיות הבר שבסביבתו.
האריות טורפים רק כאשר הם רעבים ,וכשהם שבעים ,הם אי ם וגעים לרעה
בבעלי-חיים אחרים .בלילות הם מסתתרים בדרך-כלל ליד מקורות מים שהחיות
האחרות באות לשתות מהם ,או ליד שבילי הדרכים שהן עוברות בהם ,ומ תרות
על טרפם .האריה יכול לשבור את גבה של זברה או לרסק את גולגלתה של
א טילופה במכה אחת בכפתו .אריה זכר מבוגר עשוי לגרור סוס שלם בכפותיו.
האריות מבתרים את בשרן של חיות-בר אוכלות-עשב ,זברות ,איילות,
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א טילופות ,ג'ירפות ותאואים אפריק יים .לפעמים יוצאים כמה אריות יחד לשחר
לטרף ומתחלקים בו.
אף-על-פי שמסוכן להטריד את האריה ,אין הוא מתקיף לעתים קרובות את
עשה כבד-ת ועה ,הוא אי ו יכול עוד להדביק את
האדם .אולם יש שאריה זקן ֶ
היצורים הפראיים המהירים ,והוא פוגע באדם.
מבין החתוליים האריה הוא היחיד הפוליגמי – לכל זכר יש שלוש או ארבע
קבות.
בדרך-כלל ממליטה הלביאה שלושה-ארבעה גורים בהמלטה .גם הזכר וגם ה קבה
באטיות ומגיעים
מגדלים את הגורים .הלביאה היא אם מסורה .הגורים גדלים ִ
לגודלם הסופי בגיל שש ש ים .גופותיהם של הגורים מ ומרים כתמים קט ים
בהיוולדם .יש חוקרים הסבורים כי תופעה זו מקורה בכך שהאריות היו לפ ים
חיות-יער ,וסימ ים אלה ִהסווּ אותם בין העלים והצללים .כפירים או גורי-אריות
הם חיות שעשועים חמדות ,אך עד מהרה הם גדלים ומתחזקים במידה כזאת
שהם מהווים סכ ה .וצרו אגדות על אריות מבוגרים שהתקשרו לב י-אדם.
המפורסמת שבהן היא על א דרוקלס :מסופר על רעמסס ,מלך מצרים ,שהאריה
היה מלווה אותו בצאתו לקרב.
בק יה מצויים כיום אריות מבוגרים המוחזקים כחיות-בית.
ֶ
האדם הוא אויבו הרצי י היחידי של האריה .הלב ים צדים את האריות כשהם
מצוידים ברובים .יש שבטים באפריקה הצדים אריות בח יתות .לעומתם יש
שבטים שאי ם וגעים לרעה באריה ,משום שהוא טורף את הא טילופות הפוגעות
קשה ביבולים.
מתקופה קדומה פחד האדם מפ י האריה והתפעל ממ וּ .האריה היה מצוי לפ ים
בארץ-ישראל ,והוא זכר פעמים רבות בת "ך .הוא עלם מן הארץ בתקופת
הצלב ים .כיום חשב האריה בעיקר לחיה אפריק ית ,ואכן ,הוא מצוי ביבשת זו
יותר מאשר בכל מקום אחר .אך אריות לפעמים מצויים גם במערבה של הודו.
לפ ים היו אריות גם באירופה ובמזרח הקרוב )גם בארץ-ישראל( ,אך כיום הם
עלמו לגמרי מאזורים אלה ,לאחר שהושמדו בידי האדם.
אזור תפוצתו – מדרום לסודן ולחבש ,אפריקה המזרחית ורודזיה .במקורות ארץ-
ישראליים זכר האריה לאחרו ה לפ י מסעי-הצלב.
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