
  ה'  רן / צמחים טורפים

הם תקועים  באדמה, עם שורש, כמו כל הצמחים. אבל כשם שאצלנו, בני האדם, 

יש כאלה שככל שיאכלו מעדנות ומטעמים מיוחדים , הם ירצו עוד וינסו כל פעם 

יש כאלה שאינם מסתפקים במה שהשורשים  -מאכל חדש, כך גם  בין הצמחים 

ואפילו לא בהטמעה*. הם רוצים לגוון, הם   שלהם מצליחים להוציא  מן הקרקע,

  רוצים תוספת מזון, הם רוצים בשר! מעכשיו, צמחים אוכלים בעלי חיים.

איך יכולים צמחים, המחוברים לקרקע בעזרת שורשים, לתּפוס חרקים שבחצי 

  שנייה פורסים כנפיים ונעלמים להם באוויר? מלכודות  הן שם המשחק.

  ונות לתפוס  טרף. הקב"ה טבע בצמחים דרכים ש

ק בא לבקר ולשתות מן הצוף המתוק. החרק ֶר מלכודות דמויות כד, שבהן החֶ 

מחליק אל כד הצוף, ושם הוא מתבשל בתוך  "סיר העיכול" של הצמח. אצל 

אחרים מלכודות שנראות כמו שתי כפות הסוגרות זו על זו, והחרק שבא לאכול, 

יה: הוא מפתה את החרקים לנחות עליו  נלכד ונאכל בעצמו. צמח אחר עוסק בְרִמי

כדי ללגום מעט מטל הבוקר שהצטבר עליו. כאשר החרקים נוחתים שם, הם 

  פשוט נלכדים, כי "טיפות הטל" התמימות הן דבק חזק.

מינים שונים של צמחים טורפים. צמחים אלה  500 -ירים היום כּכִ בסך הכול מַ 

נה מסוגלת לספק להם את כל מתקיימים בדרך כלל באזורים שבהם הקרקע אי

חומרי המזון להם הם זקוקים, למשל, בשטחים שהקרקע בהם נשטפת לעתים 

ידי מי שלגים, בביצות או באזורים גשומים במיוחד. כמו כן צמחים -קרובות על

אלה צומחים בקרקע שכמות חומרי המזון שלה נמוכה ולכן בתנאים כאלה אין 

  להם קיום.

פי הדרכים -טורפים לשלוש קבוצות עיקריות עלאנו מחלקים את הצמחים ה

  שלהם ללכוד את החרקים:

לקבוצה הראשונה  מלכודות דבק: על עלים ירוקים ויפים צומחות שערות עדינות, 

ֹות שנראות כמו טיפות טל. הטיפות האלה הן ּכשבקצותיהן טיפות עגולות וזַ 

. נחת החרק המסכן כדי טיפות דבק חזק שאף ֶחֶרק לא יכול להשתחרר ממנּו

ונלכד...  אז הצמח סוגר את העלה בכל טיפות הדבק האחרות שלו על  –ללגום 

החרק, והוא מתפרק והופך למזון. לצמחים האלה קוראים "טלליות" (בגלל 

  מינים שונים. 100 -טיפות הטל הקטנות), ויש  מהם כ
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 ד שמוזגים ממנּול: המלכודות האלו נראות כמו כלקבוצה השנייה מלכודות ְמכָ 

מים, וגם להן יש מכסה שנרֶאה כאילו אפשר לפתוח אותו בלחיצה במקום 

החיבור  שלו לכד. במקום מים יש בכד מיצי עיכול, כשם שיש אצל בעלי חיים 

פני -בקיבה. בפתח הכד מפריש הצמח צוף מתוק וריחני. החרקים שנוחתים על

מזונו של הצמח.  לקבוצה זו הכד מחליקים פנימה, אל תוכו, ושם הם הופכים ל

  מינים) והשופריות. 70 -שייכות ה"כדניות" (הכוללות כ

לקבוצה  השלישית של צמחים טורפים  מלכודות שנראות כמו כף  יד. כאשר 

החרק נוחת על העלה, הוא נסגר במהירות וכולא אותו בתוכו. הצמח מפריש לתוך 

עיכול החרק, העלה נפתח  העלה מיצי עיכול המפרקים את החרק. כאשר מסתיים

מחדש, והשלד המיובש עף  החוצה עם הרוח. הצמחים בקבוצה זו נקראים 

  "דיונאות".

  קיימים גם סוגי מלכודות נוספים, אך לא נרחיב עליהם את הדיבור.

  

בעזרת  ,התהליך שבו הצמח מייצר לעצמו מזון מחומרים המצויים באדמה –הטמעה   *
  אנרגיית השמש. 
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