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  יהודה- בן 'מ /החוט החזק ביותר בעולם 

אני לא שמעתי על כך אף פעם, עד אשר ראיתי  –מי שמע על עכביש היודע לעוף? 

במו עיניי. העכביש אינו עף כמו ציפור, אלא נישא על כנפי הרוח כמו עפיפון  זאת

  או כמו זרעים של סביון.

ּורים דקיקים רבים, כמו ֵׂשער המוציאים מבלוטות שבגופם ק ַעְכִביִׁשיםיש מיני 

ארוך, ואז בנשוב רוח חזקה הם נישאים עם הרוח ונודדים למרחקים. חוקרים 

מצאו שבדרך זו יכול העכביש להתרומם עד לגובה של כשלושה קילומטרים, 

  עד למרחק של כמאה קילומטרים... וכל זאת בעזרת קּוָריו. ולדאות

בעלי חיים רבים מוציאים מבלוטות שבגופם פלא בפני עצמו.  הואר העכביש קּו

הדקיק והעדין של תולעת המשי. ִמקּור  קּורהמפורסם ביותר הוא ה קּורים. הקּור

 קּורהעכביש אולי אינו יפה כמו ה קּורחוטי משי ואורגים בדים יקרים.  שוזרים זה

 אפילו חזק יותר וגמיש הואשל תולעת המשי, אבל זהו החוט החזק ביותר בעולם. 

העכביש הוא דק להפליא.  קּוריותר מחוט פלדה באותו עובי, כי עליכם לדעת ש

י עכביש לחוט אחד, נקבל חוט שעוביו כמו שערת   קּוראם נשזור ארבעה מיליון 

זקן אחת... ומאחר שכך הוא הדבר, הרי באמת שוזרים חוטי עכביש לחוטים 

של, יש בטלסקופים דקיקים וחזקים הדרושים בשביל מכשירים מדעיים. כך, למ

  י עכביש.קּורמשוכללים חוטים העשויים 

אנו יודעים שעכביש טֹוֶוה את רשתו  כדי לצוד בה את טרפו. ישנם מינים רבים של 

בעולם, וכל מין טווה את הרשת בדרך המיוחדת רק לו. להתפעלות  ַעְכִביִׁשים

ת להפליא, העכביש הטווה את הרשת היפה בצורות מדויקו אותנוביא מיוחדת מֵ 

כאילו היה מהנדס המשתמש במכשיר מדידה. כיצד בונה העכביש את רשתו 

י הרשת של קּורבצורה כה מדויקת, זוהי חידה, אבל חוקרים מצאו שלא כל 

  העכביש הם דביקים.

5 

10 

15 

20 



~ 

~ 

 קּורים מסוג אחר. למשל, הקּורלעכביש יש בלוטות שונות. כל בלוטה מייצרת 

ים הדביקים קּורהחיצוני של רשת העכביש חזק ועבה הרבה יותר מאשר ה

ים. קּורהזה הוא כמו מסגרת המחזיקה את יתר ה קּורהפנימיים. זאת מפני שה

ים קּורים אשר ברשת העכביש הם דביקים. זאת מפני שבעזרת הקּוררק ה

הרשת  יקּורב יםאחר נוגע ֶחֶרקהדביקים צד העכביש את טרפו. כאשר זבוב או 

 כיםמסתב םה –להשתחרר  יםמנסם ים. כאשר הקּורל יםנדבק םהדביקים, ה

ים קּוררץ העכביש אל הרשת ומחתל את קורבנו ב-ים. בינתיים אץקּורביתר ה

  חדשים. אבל ִמַנִין יודע העכביש שטרף נפל ברשת?

דביק. הוא מחבר קצה -בלתי קּורובכן, העכביש מוציא מבלוטה אחרת שבגופו 

הזה אל מרכז הרשת ומותח אותו היטב. את הקצה האחר של  קּורהאחד של 

  הוא מחבר אל גופו. קּורה

דק מתוח כמיתר מחבר את גופו  קּורעתה יכול העכביש לישון הרחק מהרשת, כש

. כאשר רק נוגע משהו ברשת, ולו הנגיעה הקלה ביותר, רועדת הרשת. הרשת אליה

ת העכביש משנתו כמו פעמון אזעקה. אז עיר אמֵ  זההמיתר, ו קּורמרעידה את 

. האם ראיתם פעם מטפס הרים עולה בהממהר העכביש אל רשתו לראות מה נפל 

זה,  קּור. בוגם לעכביש "חבל" שהוא יכול לעלות ולרדת  –ויורד בעזרת חבל? 

שהעכביש מוריד מהתקרה או מענף, גם הוא אינו דביק. העכביש יורד בו להנאתו 

  בזריזות ונעלם. קּוראם הוא חש בסכנה, הוא מטפס על הּוַמביט סביבו. 
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