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  נפלאות הבריאה

  אין מזג אם בחורף בישראל קצת קר וקצת גשום; קצת בוץ וקצת רוח. הכול 
וידידותי לסביבה. אבל בעולם יש מקומות שהחורף  מתוןחורף היר קיצוני. ואו

ומכשולים על היצורים  עורם קשייםבהם קשה ביותר. אמנם גם בישראל החורף 
קיצוניים, המעלות צונחות אל מתחת  בהםיש אזורים שתנאי הסביבה  ךהחיים, א

  במשך שבועות ואפילו חודשים. שםלאפס ונשארות 
האדמה קופאת ומתכסה בשכבת שלג עבה. השלג אינו מפשיר  אלהבמקומות 

בעלי החיים והצמחים  –בועות וחודשים. בחורף כזה כל היצורים החיים במשך שָ 
ו לשרוד, כי הקור העז, לא יוכל –מוכרחים להתאים את עצמם לתנאיו, ולא  –

יצורים החיים החלק מהתנאים ש הםהמחסור במזון והצורך בחימום עצמי 
כיצד אם כך הטביע הקדוש ברוך הוא  עם בוא החורף.אתם צריכים להתמודד 

  בכל יצור אמצעי בעזרתו יוכל לשרוד את ימי החורף הקרים. 
רים  חיים פשוט נמנעת . קבוצה גדולה של יצוהימנעותהמנגנון הראשון מבוסס על 

ונכנסת לתרדמת חורף  ,מלהתמודד עם תנאי הסביבה הקשים השוררים בחורף
עמוקה (היברנציה) עד בוא האביב. בתקופת תרדמת החורף קצב חילופי החומרים 
יורד ועמו חום הגוף של בעל החיים. גם קצב פעילותו של הלב ולחץ הדם יורדים, 

ופעילותם של המוח, של  ,בדקה פוחתוהדם נאגר בטחול, מספר הנשימות 
לבעלי חיים אשר יכולים להיכנס לתרדמת  דוגמותטית. החושים ושל העצבים ִא 

סנאים. לא רק בעלי חיים נכנסים לתרדמת ועטלפים, קיפודים, נמנמים  םחורף ה
חורף. גם צמחים רבים מתכוננים לקראתו. עם בוא הסתיו אורך היום משתנה. 

עם  .את עליהם ולהאט את קצב חילוף החומרים להשירהשינוי הזה גורם לעצים 
  והצמחים מתעוררים וחוזרים לפעילות מלאה. ,בוא האביב שוב הכול משתנה

דדות עם תנאי הסביבה הוא מנגנון של "עזרים" אשר  המנגנון השני להתמו
  מאפשרים ליצורים החיים להתמודד עם תנאי הסביבה. חלק מהמכרסמים פיתחו

ידי פעילות שרירים, רעד של השרירים - מערכת "עזרים" פעילים: חימום הגוף על
: שכבת פרווה עבה, שכבת סביליםוייצור חום בדרכים אחרות. ויש גם "עזרים" 

מבודדות את גופם של בעלי  , כל השכבות האלהשומן עבה או שכבת נוצות עבה
 החיים מן הסביבה. לחלק מבעלי החיים יש שכבת פרווה עבה וגם שכבה עבה של

וגם שכבת שומן עבה (פינגווינים) ל, לדוב הלבן) או שכבת נוצות עבה שומן (למש
. אצל איילי הצפון כל או שכבת פרווה קצרה וסמיכה ושכבת שומן עבה (כלב ים)

פרווה סמיכה מכיל כאלפיים שערות חלולות, והן המבודדות של בוע סנטימטר ָר 
  מפני הקור ושומרות על חום גופו של האייל.

פי שהחורף הישראלי אינו קיצוני, גם בעלי החיים בארצנו מתכוננים -על-אף
    ם בעלי הפרווה יפגוש את היעלי ,מים אלו לטיול ברחבי המדברילחורף. מי שיצא ב

פרוות החורף. עם בוא האביב תיעשה פרוותם  של היעלים דלילה  –העבה והכהה 
  .ובהירה ומותאמת לתנאי העונה

  אכן, "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית".
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