
  ותא/ ש. פרידמןוחיים בצ
  מרוה לצמא –קטע מנפלאות הבורא 

תארו לעצמכם כי מישהו בא ומשתכן לו בביתכם. למה? פשוט משום שזה נח וטוב 
מתרחש אצל בעלי החיים בצורות  הואדמיוני, אבל ודאי מצב כזה נראה לכם  .לו

  שונות.

ושכים בעלי חיים , למשל, מ  ~ תילי הטרמיטים (סוג של חרקים הדומים לנמלים)
כמו תוכים ונקרים ההופכים תילים אלה לבתיהם. יש מבין הטרמיטים,  כאלה  

מתגוררים ומתעלמים מהשכנים  הםאת החלק שבו  אוטמים המשלימים עם המצב,
הבלתי רצויים. אחרים מנסים להילחם בפולשים. כל לילה הם מנסים לתקן את 

  וב.החור בכניסה, ובבקר העופות הורסים אותו ש

גם צב היבשה האמריקני בונה לעצמו מנהרה שמושכת אליה דיירים בלתי רצויים. 
במשך היום כאשר חם מאד, נכנסים לתוכה נחשים וינשופים, שמתישבים בתוכה 

  את הדיירים החוקיים. זעףומקבלים ב

היסעורים בניו זילנד עוזבים את המנהרות שחפרו לתקופה של מספר חודשים 
חוזרים, הם מגלים לעיתים שהתנחלו בהן לטאות שנקראות  הםבחורף, וכאשר 

בשם ספנודונים. הם דוקא שמחים לביקור הזה, מפני שהספנודון מנקה את 
המנהרה במשך החורף, וכאשר שבים היסעורים הם מוצאים מנהרה נקיה ומוכנה 

  למגורים. כך חיים מתוך כבוד הדדי בשני קצות המנהרה ספנודונים ויסעורים.

ים משותפים מענינים יש לסרטן הנזיר. הוא חי בקונכיות של חלזונות החיים חי
בים. הוא מחליק את גופו לתוך קונכיה ומסתגר בתוכה. לעיתים הוא חוסם את 
הכניסה בגפיו, וכך מגונן על הקונכיה לבל יחדור לתוכה יצור זר. לפעמים, בכל זאת 

מה.  כשהסרטן מוצא לעצמו יצור נוסף תולעת רב זיפית שחודרת פני בהמשתכן 
  מזון, התולעת מוציאה את ראשה החוצה ולוקחת פרורים הישר מתוך פיו. 

סוג אחר של סרטן הנזיר נושא על קונכיתו שושנת ים. שושנת ים היא יצור בעל 
. המפרישים רעל כאשר הם מגוריםזרועות ציד. על זרועות אלה יש תאים מיוחדים 

הדגים משתדלים להתרחק ממנה. אמנם הם דוקא אוהבים לאכול סרטנים, אבל 
. הסרטן "מעריך" ממנהמחשש שיפגעו  בולא יגעו  הםכשסרטן צמוד לשושנת הים, 

עליו ודואג לשמור עליה. כשהוא גדל ועליו "לעבור דירה" הוא  המגוננתאת השושנה 
מהקונכיה הקודמת, ושותל  נכנס לקונכיתו החדשה ואינו שוכח לנתק את השושנה

  אותה על גג ביתו החדש.

אויבים בדרך  הרתיעסרטן אחר החי באוקינוס ההודי משתמש בשושנת הים כדי ל
. כאשר דג מנסה לטרוף את הסרטן גפיוישירה יותר. הוא נושא שושנה בכל אחת מ

הוא מטיח בו את זרועות הציד של השושנה. הוא כל כך מסתמך על הגנתה של 
  נה עד כדי כך  שצבתותיו נחלשות.השוש

אצבע. זהו בעל חיים החי ביערות דרום -בעל חיים נוסף הוא ה"עצלן" תלת
אמריקה. רוב הזמן הוא שקוע בשינה עמוקה, כשהוא משתלשל מענף ביער. המצב 
האדיש הזה גורם לכך שכל מיני יצורים מוצאים להם מקום בתוך פרוותו 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 



גדלות אצות ומתרוצצים עשרות חרקים  המחוספסת. על שערותיו הארוכות
  המוצאים בו מקום נח למחיה.

קשר אחר נוצר בין עכבר שחי ביערות לבין חיפושיות שנצמדות לאזניו ולצוארו 
וזוחלות על פניו. לחיפושית יש לסתות גדולות והן נאחזות בפרוותו כאשר הוא רץ 

ות את הפרווה וצדות ברחבי היער. כאשר העכבר נמצא במאורתו, החיפושיות עוזב
  פרעושים. כך הן משמידות את היצורים שמפריעים לשלוותו.

מופלא הוא הקשר שנוצר בין בעלי החיים השונים. הקב"ה ברא כל יצור והעניק לו 
תף משרת את הצרכים ואורחות חיים המתאימים בדיוק לצרכיו. הקשר המש

צורים החיים יחד המיוחדים לבעל החיים בצורה מרתקת ביותר. התבוננות בי
  מעוררת התפעלות עצומה על התבונה האלוקית האינסופית של מי שברא כל אלה!
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