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  גלוי ותוכן סמוי תוכן

קראו את המאמר "לא דובים ולא יער", ונענה יחדיו על השאלות 

  שלאחריו.

  סרבניק-כנרת יפרחלא דובים ולא יער/ 

  (מתוך החוברת "מסע צעיר")
  

הרחק מכאן, ביבשת אוסטרליה, חיה החיה החמודה ביותר בעולם. מה יש לה בכיס, 

  תות, ומי כורת את היער שלה? נא להכיר: הקואלה.איך היא מתקיימת בלי לש

  

  שמה אותו בכיס הקטן

כמו הקנגורו, גם הקואלות חיות בטבע רק ביבשת אוסטרליה, וכמו הקנגורו, גם 

לקואלות יש כיס. נהוג לכנות אותן "דובי קואלה", אבל הקואלות אינן דובים כלל 

יָסִאים. ההיריון של הקואלות ַהּכִ  –וכלל, הן שייכות לקבוצה מיוחדת של יונקים 

קצר מאוד (קצת יותר מחודש), והגור שלהן נולד לפני שהושלמה התפתחותו. 

כשהגור נולד, אורכו שני סנטימטרים בלבד, הוא עיוור, ואין לו פרווה בכלל. מיד 

אחרי לידתו הוא נאחז בפרוות אמו ומטפס עליה בכוחות עצמו, עד שהוא מגיע לכיס 

בו ומוצא את פטמתה. את הדרך הארוכה אל הכיס הוא עושה  שבבטנה, מתיישב

  ארוכים וחזקים.  )1(בעזרת חוש מישוש וחוש ריח מפותחים, חוש כיוון מצוין וטפרים

  

  הבית של הקואלות בסכנה

הקואלות מחלקות ביניהן את היער לאזורים שבכל אחד מהם יש כמה ֵאקליפטוסים 

לשמש להגנה ולמנוחה. בכל אזור כזה חיה  ראויים למאכל ועוד כמה עצים שיכולים

קואלה אחת בלבד, ואם היא נקבה, יש אתה, בדרך כלל, גם גור. הקואלות יודעות 

לזהות מיד אם עץ מסוים שייך לאזור של קואלה אחרת, לפי השריטות על ענפיו 

ולפי הריח שהקואלה השאירה. מאחר שכל קואלה זקוקה לאזור משלה, הן זקוקות 

ולים כדי לחיות בשלווה. הבעיה היא שהיערות האלה הולכים ליערות גד

  ומצטמצמים.

  

בעבר הבעיה העיקרית של הקואלות הייתה שצדו אותן בשביל פרוותן הנעימה 

והיפה. אמנם חוקקו חוק שאוסר לצוד אותן, אבל אין שום חוק שאוסר להרוס את 

בר שמותר לבני אדם בית הגידול שלהן, כלומר את יערות האקליפטוס. פירושו של ד

לסלול כבישים בתוך היערות ולכרות עצים לכל מיני צרכים. ומה תעשה קואלה 

  שבמקום העצים של אזור המחיה שלה יש עכשיו כביש?

 



9 
 

  

25

30

35

40

  

  לא תודה, אני לא צמאה

הקואלה נמצאת על העצים רוב ימיה, חובקת ענף בחמש אצבעותיה. היא ישנה 

ותר לנו זמן רב לראות את עיניה החומות כמעט עשרים שעות בכל יום, לפיכך לא נ

שניבטות משני ִצדיו של האף המוזר. אם תראו קואלה שבטנה מונחת על ענף, 

וזרועותיה שמוטות מטה ברפיון, תדעו שחם לה. ואם תראו כדור פרווה אפור 

  וצמרירי דבוק לענף, זאת, כנראה, קואלה שקר לה.

  

של עצי אקליפטוס. אבל אל תנסו את זה  )2(בשעות שהקואלה ערה היא זוללת עלווה

בבית: עלי אקליפטוס רעילים מאוד לרוב היונקים, ורק מעט מאוד בעלי חיים 

יכולים לאכול אותם. לקואלה, כמו לבעלי החיים הנוספים שאוכלים עלי 

אקליפטוס, יש במערכת העיכול חיידקים מיוחדים שמפרקים את הרעלים, והיא 

  סים מסוימים, שאינם רעילים יתר על המידה. נזהרת לאכול רק מאקליפטו

  

בגלל רעילות העלים, ומאחר שהם מורכבים מסיבים שקשה לפרק, העיכול שלהם 

כך ופועלות בעיקר בלילה, כשלא חם - דורש זמן רב, ולכן הקואלות ישנות זמן רב כל

מדי. העלים מספקים לקואלה גם את הצורך שלה במים, ועל כן היא שותה לעתים 

רות בלבד. יש טוענים שזהו מקור שמה: בשפתם של האבוריג'ינים, הילידים של נדי

  אוסטרליה, פירוש המילה קואלה הוא "בלי  לשתות".

  

        

  ְטָפִרים. -ציפורן חדה באצבעות של טורפים. צורת הריבוי  –) ֹטֶפר 1(

  העלים של עץ או של שיח.  –)  ַעְלָוה 2(

 

 


