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  י!"י"אימא, שמרי על

  סירני, "סלעית"-דבורה איילון

  1  עבה לבשרם. חיים צעירים מצד אויבים, הלוטשים עין ר-סכנות ִמסכנות שונות אורבות לבעלי

    ההורים החרדים גילו עם הזמן דרכים להגן עליהם מפני סכנות אלה. ישנם הורים הנושאים את 

    צאצאיהם למקומות מוגנים. אחרים משמיעים קולות אזהרה ויש כאלה הנוקטים תחבולות 

    חיים רבים מסכנים את חייהם כדי לאפשר לצאצאיהם להישאר -להונות את האויב. בעלי

  5  חיים.ב

    לתפוס מרחק

    ידי הרחקתם למקום מבטחים. השמעתם פעם את -ִגינים על צעיריהם עלְמ חיים רבים -בעלי

    - ס"מ. צבעו אפור 25זנבו אורך ס"מ ו 60שמעו של הרקון (הדוב הרוחץ)? זהו טורף, שאורך גופו 

    הוא אוכל רכיכות, ון מאוד:שחור, והוא שוכן ביערות ליד נחלים ורוחץ במימיהם. מזונו מגּו

  10  חמש עשרה שנים, ונפוץ באמריקה -רות, זרעים וכיוצא באלה. הרקון חי עשרסרטנים, דגים, פֵ 

    הצפונית. ההיריון של נקבת הרקון נמשך שישים ושלושה ימים, והיא ממליטה ארבעה עד 

    הקן שלה,  ה גורים. משנולד הרקון, מסתירה אותו האם בעץ נבוב. אם האויב מגלה אתשמונָ 

    האם מעבירה את צאצאיה בזה אחר זה למשכן חדש.

    חיים אחר הזוכה להגנה הוא הפומה, החתול הגדול מסוגו. אורך גופו של הפומה -בעל

  15  "אריה אמריקני" בשל צבעו, צבע החול.  מכונהעשרים ס"מ. הפּומה  –מטר ומחצה, וזנבו 

    קי בטיפוס עצים. הוא ניזון מעופות, ממכרסמים הפומה שוכן בהרים מיוערים ובסבך, והוא ב

    יום וממליטה אחת לשנה שני גורים. את  93-90ומבעלי פרסות. נקבת הפומה נושאת את ולדה 

    חיים אחר מגלה את מחבוא -הגורים הצעירים מסתירה האם בין סלעים או בסבך  היער. כשבעל

    חדש.הגורים, מעבירה אותם האם, בזה אחר זה, למחבוא 

  20  מחסה בטוח

    דרך משלו מוצא לו האליגטור להגן על צאצאיו. כשצאצאי האליגטור (תנין אמריקני) מוכנים 

    לבקיעה, הם מתחילים להשמיע קולות בעודם בקליפת הביצה. האם מתקדמת בטפיפה לקן 

    ים זוחל ותומוציאה את הביצים. לעתים, שניים או שלושה אליגטורים פעוט ,המכוסה עשב

    מקליפות ביציהם ונכנסים לפה הפתוח של האם. האם נושאת אותם לתוך המים, ומשם חזרה 

  25  , כשהם נחים טותוג את אור השמש. שום טורף לא יעז לתקוף אליגטורים פעואל החוף לסּפ

    על חרטום האם ועל ראשה.

    להסתתר ולשתוק

    ם את פעוטותיהם על קרקע היער. מיד צבאים, איילי הקורא והמוז (צבי אמריקני), מסתירי

    כך היא מסייעת לו לנוע ומאפשרת -לאחר שהוולד נולד, מלקקת אותו האם, עד שהוא נקי, אחר
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  30  בה בקרבת לו לינוק. לאחר שינק לשובע, מורידה אותו האם לקרקע. האם סועדת את לִ 

    ל הפעוט. לאחר מכן היא צאצאיה. היא שומרת עליהם ונזהרת לא לעורר תשומת לב למחבוא ש

    גיעה רק לביקורים קצרים.מתרחקת, ומַ 

    השמעת קולות

    ידי -בעלי חיים אמנם אינם מסוגלים לצעוק כשהסכנה קרבה, אך הם מסוגלים להודיע עליה על

  35  השמעת קולות למיניהם. כאשר שועל, נשר או יונק לא גדול ממשפחת המכרסמים מתקרב 

    , גוברת מתקרב , משמיעה המרמיטה קריאות אזעקה. ככל שהאויבלמושבה של מרמיטות

    תוך זמן קצר נעלמות כל המרמיטות, הצעירות והבוגרות, ומסתתרות בקריאת המרמיטה, ו

    במחילותיהן.

    ריקה חיות צפרדעים, שעורן מחוספס בגלל הרעל שהן נושאות עליו. - ביערות הגשם של קוסטה

  40  רפים. רוב הצפרדעים אינן מטפלות בצאצאיהן, לאחר שהנקבות הרעל מגן עליהן מפני טו

    טילות את הביצים על העלים הרטובים ביערות הגשם. הבוגרים שבהם משגיחים על הביצים, עד ְמ 

    שבוקעים מהן הראשנים. ברוב המקרים הזכר מטפל בצאצאים וממלא את תפקיד ההורה. 

    ל צד ולעלות על גבו. ברוב המקרים הוא נושא על גבו הוא מאפשר לרֹאשנים שבקעו לנוע מצד א

    בכל פעם רק ראשן אחד. כך הוא מעלה את כל הראשנים ומעביר את המטען ל"אגם" קטן של 

  45  מים בתוך צמח או משקיע אותם בקורה שצנחה על הקרקע, ובשקע שבה הצטברו מים. כאן 

    ני אויבים ומתנכלים.יזכו במקלט בטוח מִׁש 

  

  אימא, שמרי עלי! –ימות מש

  טרם קריאה

  לשער על תוכן הטקסט מהכותרת ומכותרות המשנה? אפשרמה   . 1

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

  .2  כם.ונמקו את בחירת ,יוצאת דופןבכל קבוצה הקיפו את המילה שהיא 

    א.  תחבולה, עורמה, עצה, הונאה

    

    

    ב.  מחסה, מסתור, מערה, מחבוא

    

  .3  ?)א'1בשאלה יעזרו ה( 4" בשורה להונותפירוש המילה "מה 

 


