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  , וענו על המשימות בהמשך. לא לשכוח לערוך "דיאלוג".קראו את המאמר

  חיים קרופך / מתגנדרים

  (מעובד מתוך "עיניים")

נוצות אפורות שהופכות ללבנות, בלון אדום מתחת למקור, ועוד ישן שמתחלף 

  מחדש... גם בטבע יש מי שאוהב "להחליף בגדים".

  

נות לעצמם בגד חדש, אבל לפעמים גם בעלי חיים אינם יכולים ללכת לחנות ולק

יומי. לעתים בעלי החיים -םוש משהו אחר, שונה ממלבושם היוהם רוצים ללּב

מחליפים את לבושם כדי להיראות יפים יותר בעיני בני זוג אפשריים, ולפעמים 

הם מתאימים את לבושם לתנאים המשתנים של מזג האוויר או כדי להתגונן מפני 

  טורפים.

  בהבשביל האה

הפריגטנה הוא עוף ימי בעל יכולת תעופה מרשימה ביותר. לעוף זה, הקרוב 

לשקנאים ולקורמוררניים, יש מתחת למקור שק קרומי (כמו לשקנאי, אבל הרבה 

יותר קטן). הזכר של הפריגטה משתמש בשק הזה כלבוש מיוחד בעת החיזור: 

והזכר ממלא  ,כשמתחילה עונת החיזור מקבל השק הקרומי צבע אדום לוהט

עד שהוא נראה כמו בלון גדול. בתקופה הזאת, שבה כל הזכרים  ,אותו באוויר

ת הקינון מקבלת מראה יפה בֶ ׁשֶ מנפחים את שקיהם כדי להרשים את הנקבות, מֹו

ביותר: המון "בלונים אדומים" מרחפים באוויר, ולכל אחד מהם צמוד זוג כנפיים 

ת בגד החיזור שלו, הבלון מצטמק, שחורות. עם סיום העונה "פושט" הזכר א

וצבעו האדום נעלם. גם הטווס מנסה להרשים את הנקבה במראהו הנאה: בעת 

החיזור הוא פורש את זנבו הנהדר בפני כל טווסה הנקרית בדרכו, כאומר: "ראי 

  "!מה יפה לבושי

  בשביל הבית

למקום.  יה ריקה, נכנס לתוכה ועמה הוא נודד ממקוםיסרטן הנזיר בוחר לו קונכ

יה גדולה יה, המשמשת לו כבית, בקונכיכאשר הוא גדל, עליו להחליף את הקונכי

ה חדשה נעשית ממש באותה שיטה שבה אנחנו קונים ייותר. הבחירה שלו בקונכי

יה חדשה, הוא בודק את גודלה, את משקלה ואת יבגד. כאשר הסרטן מוצא קונכ
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 –ה אינה מתאימה יהקונכי כך הוא נכנס לתוכה ומודד אותה. אם-צורתה. אחר

  עד שימצא משהו טוב יותר. ,יה הקודמת, ויהיה בתוכהייחזור לקונכ

ה, והוא נוהג להצמיד אליה שושנות ים. שושנות יסרטן הנזיר לא מסתפק בקונכי

ה, אלא עוזרות יהים (שהן בעלי חיים, ולא צמחים) אינן משמשות לקישוט הקונכי

באמצעות תאים צורבים שיש להן על  לסרטן בהסוואה ומספקות לו הגנה

ביא את השושנות זרועותיהן. בתמורה, כאשר הסרטן נע ממקום למקום, הוא מֵ 

  מזון בשפע.בהם למקומות שיוכלו למצוא 

  בשביל הסוואה

בעלי חיים רבים החיים באזורים מושלגים עוטים בחורף לבוש לבן, כדי שלא 

ם נמסים, הם מחליפים את החורף, כשהשלגי םפני השטח. עם תו-יבלטו על

לבושם הלבן בלבוש כהה, המתאים לרקע של סביבתם בקיץ. מכולם מגדיל 

י הצפון לובש וִ כְ י הצפון, עוף ממשפחת התרנגולים, שחי באלסקה. ׂשֶ וִ כְ לעשות ׂשֶ 

נוצות לבנות בחורף, אבל לקראת הקיץ הוא מחליף את תלבושתו ומגדל נוצות 

בתו. בסתיו, כאשר הצמחים סביבו קמלים חומות, שצבען מתמזג היטב בסבי

  הוא מחליף שוב את לבושו, והפעם לנוצות אפורות. ,ן אפרוריוֶ והסביבה מקבלת ּגָ 

השכווי לא רק לובש כמה חליפות במהלך השנה, אלא גם "גורב גרביים": בחורף 

  רגליו מכוסות בנוצות מחממות להגנה מפני הקור.

  הבריאותבשביל 

שילים את ים "להחליף את לבושם" מדי כמה חודשים. הם מַ נחשים ולטאות נוהג

השכבה העליונה של עורם, ובמקומה מצמיחים שכבה חדשה. עורן של הלטאות 

שילים את עורם בצורה מושלמת כמעט. הנחשים מַ  אילופיסות, ו-יורד מהן פיסות

תוך כדי כך העור מתהפך, כשצדו הפנימי פונה בהנחש זוחל החוצה מתוך עורו, ו

ל דומה לבגד ישן שנזרק משום שכבר אין בו כל שימוש. השלת ׁשֶ כלפי חוץ. הנֶ 

  העור משמשת אמצעי להתחדשות העור ולשמירה על הבריאות.

  

  משימות  – מתגנדרים

  את מראם החיצוני.מחליפים ציינו שלוש סיבות בגללן בעלי החיים   .1
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