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מושית השבע  -פרת משה רבנו
מי אני?

שלום ,אני מושית השבע  -פרת משה רבנו .אני בת למחלקת
החרקים ,סדרת החיפושיות ומשפחת המושיתיים.

איך תזהו אותי?

אני קטנה ואדומה ויש לי  7נקודות שחורות על הגב
( - 8אם סופרים כשהכנפיים פתוחות).

היכן תמצאו אותי?

בכל מקום מואר שיש בו שמש ומזון :שטחים פתוחים ,גינות נוי
ואפילו עציצים ביתיים.

מה אני אוהבת לאכול?

בדומה לאריות ,גם אני נחשבת לטורף .אני ניזונה בעיקר מכנימות
עלים ,ביצי פרפרים וחרקים זעירים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני לא ממש נהנית בקיץ ולכן אני מעדיפה לעבור צפונה ,עד
לחרמון אפילו ,כדי לעבור את הימים החמים .לפעמים ,שממש
חם ,אני אפילו נוהגת להיכנס לתרדמת קיץ קלה .כמו הדובים -רק
הפוך.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:
“היא כמו כיפה אדומה”“ ,היא דומה לחללית”.
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עורב אפור
מי אני?

שלום ,אני עורב אפור .אני בן למחלקת העופות ,סדרת ציפורי השיר
ומשפחת העורביים.

איך תזהו אותי?

אני זקוף וערני ,ראשי וכנפיי שחורים וגופי אפור.

היכן תמצאו אותי?

את הקן שלי אני בונה בצמרות העצים ,אך במרבית הזמן אני מחפש
ובצדי
מזון על הקרקע .תמצאו אותי במדשאות ,מזבלות ,שדות חקלאיים ִ
הדרכים.

מה אני אוהב לאכול?

אני אוכל כל :פגרי חיות שנדרסו ,גוזלים וביצים ,שיירי מזון ,אגוזים ,נבטים
ופירות.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני חיה מאוד חכמה ,בעלת זיכרון טוב מאוד -אני אפילו יכול לזהות
אנשים לפי פרצופם.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא ארוך כמו גליל של נייר מגבת”“ ,אסור להפריע לעורב כי אחר כך הוא
ידבק אליך ולא יעזוב אותך אף פעם”.
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חילזון השדה
מי אני?

שלום ,אני חילזון השדה .אני בן למחלקת החלזונות ,סדרת השבלולים
ומשפחת הקדמומיים.

איך תזהו אותי?

גופי הרך והרירי עטוף קונכייה ה”משתבללת” בצורת ספירלה ומכאן שמי
הנוסף -שבלול .בקדמת ראשי יש ארבעה מחושים -שניים קצרים למישוש
ועוד שניים ארוכים המשמשים אותי לראייה.

היכן תמצאו אותי?

במקומות לחים וירוקים כמו :גינות ,שדות ,מדשאות וכדומה.

מה אני אוהב לאכול?

אני צמחוני וניזון בעיקר מעלים ומרקבובית צמחים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

הקונכייה שלי היא חלק מגופי ,תפקידה להגן עליי מפני טורפים ולאפשר לי
לנום את שנת הקיץ (קיוט) המתוקה .אם תמצאו “ברלה” בקיץ והוא לא יצא
החוצה כשתשירו לו ,דעו שהוא ישן ושהוא ישמח לצאת כשיהיה פחות חם
בחוץ.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא עושה בועות ומראה את הדרך“ ,”..הוא מחפש שתייה ,שילך לבית
קפה”“ ,יש לו בית על הגב כי הוא צריך צל”.
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זאבן -עכביש זאב
מי אני?

שלום ,אני עכביש זאבן .אני בן למחלקת העכבישניים ומשפחת
הזאבנים.

איך תזהו אותי?

אני קטן ,שעיר ופרוותי ,צבעיי צבעי הסוואה חומים ,ואני ובעל 4
זוגות רגליים ו 4-זוגות עיניים -זוג אחד גדול במיוחד אשר עוזר לי
לזהות את טרפי.

היכן תמצאו אותי?

אני חי באזורי צמחייה סבוכה ,מקווי מים ,אזורי מגורים ובאזורי
חולות.

מה אני אוהב לאכול?

חרקים קטנים כמו :נמלים ,זבובים ועכבישים קטנים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

שמי ניתן לי בגלל האופן שבו אני צד את הטרף שלי .בדומה לזאב
אני מבצע מעקב אחר הטרף ,רודף אחריו וצד אותו .בשונה מזאב,
אינני מסוכן לבני האדם ונשיכתי אינה קטלנית.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא כמו לוליין בקרקס”“ ,הוא כמו ספיידרמן”“ ,הוא יעשה רשת
ויתפוס דגים”.
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צופית (זכר)
מי אני?

שלום ,אני צופית .אני בן למחלקת העופות ,סדרת ציפורי השיר
ומשפחת הצופיתיים.

איך תזהו אותי?

אני זעיר ,בעל מקור ארוך וכפוף המסייע לי בשאיבת צוף .צבעיי
בוהקים בגווני ירוק כחול סגול שחור .הנקבה נבדלת ממני בצבע
והיא מופיעה בגוונים אפורים וחומים.

היכן תמצאו אותי?

בגינות נוי ,בשדות בור ובקרבת פריחה.

מה אני אוהב לאכול?

כפי שמשתמע משמי אני ניזון מצוף פרחים אך גם מחרקים
קטנים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני ציפור סקרנית מאוד ,נוהגת לבחון את מקום מגוריי ולהתעניין
בכל דבר חדש .אם תכינו עבורי מתקן השקיה עם מי דבש או מי
סוכר ,אני מבטיח למצוא אותו בקלות וליהנות ממנו.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא כל כך קטן ממש כמו אצבע“ ,”..יש לו את כל צבעי הקשת
בענן.”..
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שלשול
מי אני?

שלום ,אני שלשול הגשם .בן למחלקת התולעים הדל זיפיות
ומשפחת השלשוליים.

איך תזהו אותי?

מבנה גופי ארוך וצר ומחולק לפרקים דמויי טבעת וצבעי ורדרד
אדמדם.

היכן תמצאו אותי?

ולעתים כשלח
אני חי במחילות בתוך האדמה ,מתחת לאבנים ִ
ורטוב ,תוכלו למצוא אותי על פני האדמה.

מה אני אוהב לאכול?

אני ניזון בעיקר מרקבובית צמחים ,אני נוהג לבלוע אדמה ,לעכל
את החומר האורגאני שבה ולפלוט את היתר החוצה.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

נבירותיי בקרקע ,ואף הפרשותיי ,מדשנות אותה ולפיכך אני נחשב
מועיל ביותר לחקלאים.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:
“השלשול חלק כמו מגלשה.”...
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פשוש (נקבה)
מי אני?

שלום אני פשוש .בת למחלקת העופות ,סדרת ציפורי השיר
ומשפחת הסבכיים.

איך תזהו אותי?

אני ציפור זעירה ,בעלת מקור חד דק ומוארך .נוצותיי בגוונים
ולעתים נפרש כמניפה.
חומים אפרפרים ,זנבי ארוך מדורג ומזדקר ִ
אני אומנם קטנה אך קופצנית ופעלתנית ביותר.

היכן תמצאו אותי?

בסבכי צמחייה שם אני מחפשת מזון ומקננת.

מה אני אוהבת לאכול?

פירות ,זרעים וחרקים שונים כגון :כנימות ,זחלים ,חרגולים
ועכבישים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

בן זוגי ואני נוהגים להקים את הקן לגוזלינו יחד ,לדגור על הביצים
במשמרות ,לנקות את הקן ולטפל בגוזלים בשותפות .הזכר נבדל
ממני במקורו השחור.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא דומה לאווירון קטן”“ ,הוא בטח חושב על איזה שיר הוא ישיר
היום”“ ,פשוש זה חרוז של שוש ,דודה שלי.”...

17

זבוב
מי אני?

שלום ,אני זבוב הבית .בן למחלקת החרקים ,סדרת הזבובאים
ומשפחת הזבוביים.

איך תזהו אותי?

צבעי אפרפר ,בעל זוג כנפי תעופה ,ראש גדול ,זוג מחושים קטן
וזוג עיניים גדולות בצבע חום ארגמן.

היכן תמצאו אותי?

בקרבת בני אדם ,ליד מזון ומצבורי אשפה .לולים ,רפתות ואורוות,
ערימות אשפה וקומפוסט שאינם מטופלים כראוי  -כל אלו מהווים
מוקדי דגירה והתרבות מצוינים עבורי.

מה אני אוהב לאכול?

הכול! בעיקר :שיירי מזון ,הפרשות ופגרים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני יודע שעבור בני האדם אני מהווה מטרד המפיץ מחלות
וזיהומים שונים ,עם זאת דעו שאני גם בעל תפקידים חשובים
בטבע כמו :בתהליך האבקת פרחים ,פירוק ומחזור חומרים
אורגניים כמו פגרי בע”ח ,צמחיה מתה וכל חומר אורגני שנמצא
בשטח.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“יש לו עיניים גדולות כאילו יש לו מסיכה”“ ,פעם הוא עף ליד
האוזן שלי וזה עשה לי מוסיקה”.
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דבורה
מי אני?

שלום ,אני דבורת הדבש .בת למחלקת החרקים ,סדרת הדבוריים
ומשפחת הדבוריים.

איך תזהו אותי?

גופי עגלגל ושעיר ,מפוספס בצבעים כתום -צהוב ושחור .אני
בעלת שני זוגות כנפיים ,רגליים שעירות ושטוחות ,עיניים בקדמת
הראש וזוג מחושים ארוכים.

היכן תמצאו אותי?

לרוב אמצא יונקת צוף מפרח או מתעופפת בין פרחים.

מה אני אוהבת לאכול?
צוף פרחים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני חרק חברתי החי בקבוצה ,מסירותי ונאמנותי לקבוצה ,למלכה
ולתפקיד איסוף הצוף ,הופכים אותי לחרק החיוני ביותר בתהליך
ההאבקה וההפצה של פרחים בטבע ובחקלאות.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“היא צבועה בצבעי אזהרה כדי שלא יטרפו אותה או כי ככה
אלוהים ברא אותה”...
“היא חושבת על הדבורים הקטנים הקטנים שבכוורת”.
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נמלת קציר שחורה
מי אני?

שלום ,אני נמלת הקציר השחורה .בת למחלקת החרקים,
סדרת הדבוריים ומשפחת הנמליים.

איך תזהו אותי?

אני שחרחורת ,בעלת  3זוגות רגליים ושני מחושים המשמשים
אותי להרחה ולמישוש.

היכן תמצאו אותי?

אני חיה במושבת נמלים בקן אותו אנו חופרות יחד מתחת לאדמה.
הקן בנוי ממחילות ומחדרים ועשוי להגיע עד לעומק של כ3 -
מטרים.

מה אני אוהבת לאכול?

בעיקר זרעים ופירות ,ובמידה מועטה גם חרקים .אני מסוגלת
לשאת מזון שמשקלו פי  10עד  50ממשקל גופי!

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

התקשורת החברתית שלי מאוד מפותחת ,אני מתריעה בפני
סכנה ע”י הפרשת חלקיקי ריח הנקראים פירומונים .בדומה לכך,
כשאני מאתרת מקור מזון ,אני מסמנת את הדרך מהקן אל המזון
כך שחברותיי לקבוצה יכולות לעקוב אחר “שביל הריח” שאני
מותירה.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“אני אוהב לראות אותן הולכות בטור כמו חיילים”“ ,אם ידרסו
אותה היא תמות מסכנה “ ,”..היא בטח חושבת איפה התינוקות
שלה”.
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דרור (זכר)
מי אני?

שלום ,אני דרור הבית .בן למחלקת העופות ,סדרת ציפורי שיר
ומשפחת הדרוריים.

איך תזהו אותי?

אני ציפור קטנה בעלת גוונים חומים אפרפרים .יש לי
“סינור” שחור בקדמת הגוף .הנקבה אפרפרה ובהירה יותר.

היכן תמצאו אותי?

בקרבת מגורי אדם ,באזורים עירוניים ,כפריים וחקלאיים.

מה אני אוהב לאכול?

פירות ,ניצנים ,נבטים ועלי כותרת .עם זאת אני ניזון גם מחרקים
ומשאריות מזון מאשפתות.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני ציפור חברותית מאוד ,המשתייכת לרוב ללהקות ואני מאוד
אוהב לעשות אמבטיות מים ,חול ושמש.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא דומה למטוס קטן“ ,”..הוא בטח חושב לעצמו האם נשים לו
היום אוכל בפינת ההאכלה“ , ”...הוא רוצה לעוף לקן שלו.”...
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שממית הבתים
מי אני?

שלום ,אני שממית .בת למחלקת הזוחלים ,תת מחלקה לטאות
ומשפחת השממיות.

איך תזהו אותי?

אני קטנטונת ,בעלת עיניים גדולות ,מנומרת בגוונים חומים-
אפרפרים וורדרדים .גבי מקושקש ובטני חלקה ושקופה ,אצבעות
רגליי עבות ,בעלות כפתורי הצמדה וטופר (ציפורן חדה) חד
בקצותיהן.

היכן תמצאו אותי?

במערות ,בבתים ,מתחת לאבנים ולקליפות עצים .אני פעילה
בעיקר בערבים ובלילות ונמנעת מחשיפה לשמש .לכן במהלך היום
אסתתר בסדקים ואילו בלילה אני אצא לצוד חרקים סביב נורות
חשמל ועל חלונות מוארים.

מה אני אוהבת לאכול?

חרקים קטנים אותם אני בולעת בשלמותם .בשל כך ,אגב ,אני
נחשבת מועילה לאדם ומסמלת מזל טוב בתרבויות רבות.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני בעלת יכולת מיוחדת לגדל מחדש איברי גוף .במידה וזנבי
נקטע ,אני מצמיחה במהירות זנב חדש.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“איזה כיף לה היא יכולה בכל פעם להחליף זנב”.
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גמל שלמה ירוק
מי אני?

שלום ,אני גמל שלמה ירוק מצוי .אני בן למחלקת החרקים ,סדרת
התיקאים ומשפחת גמלי שלמה.

איך תזהו אותי?

צבעי ירוק או חום ,אני בעל חזה מוארך ,ראש משולש ,כנפיים,
זוג עיניים גדולות ,מחושים ארוכים 2 ,רגליים קדמיות ארוכות
וקוצניות המשמשות אותי לטרף ולאחיזה ו 4-רגליים אחוריות
המשמשות לתנועה .סימן היכר אופייני לסוגי הוא כתם לבן אליפטי
המצוי על אחת מכנפיי.

היכן תמצאו אותי?

אני חרק נפוץ המבקר במגוון בתי גידול :שיחים ,עצים ,גינות נוי
ואדניות.

מה אני אוהב לאכול?

לרוב אני ניזון מחרקים קטנים ,אך בזכות רגלי הטרף החזקות שלי
לעתים גם על שממיות ,לטאות ובמקרים נדירים
אני יכול להתגבר ִ
אפילו על ציפורים קטנות.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

הראש שלי הוא בעל יכולת תנועה רחבה ,מה שמאפשר להביט
לכם ,בני האדם ,ישירות בעיניים .אולי בשל עובדה זו אני נחשב
לחרק כה מרשים ומעניין.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא דומה לעשב או לענף וזה משמש אותו להסוואה”“ ,אגדה
מספרת ששלמה המלך כעס על הגמל שלו והפך אותו לחרק הזה”,
“הוא חושב על אוכל ומחפש מה לאכול.”..
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לבנין הצנון
מי אני?

שלום ,אני לבנין הצנון .בן למחלקת החרקים ,סדרת הפרפראים
ומשפחת הלבניניים.

איך תזהו אותי?

אני פרפר קטן ,גווני כנפיי ירקרקים וצהבהבים ויש לי כתמים
שחורים ודהויים על הכנפיים (לנקבה שני כתמים ולזכר כתם
אחד) .אני דומה מאוד ללבנין הכרוב אך קטן ממנו בהרבה.

היכן תמצאו אותי?

תוכלו למצוא אותי בכל ימות השנה בקרבת פרחים ,בגינות נוי
ובשטחי חקלאות .אם תשתלו צמחים ממשפחת המצליבים
בגינתכם (כרוב כרובים וכד’ )..אזי סביר שאבוא להטיל את ביציי
על העלים .הזחלים שבוקעים מן הביצים ניזונים מהעלים.

מה אני אוהב לאכול?
צוף.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אומנם לא עפתי בעזרת כנפיי מיבשת ליבשת ,אך נדדתי למקומות
רבים בעולם על גבי ירקות כמו כרוב וצנון שהופצו מיבשת ליבשת
ועל הדרך נשאו עימם ביצים וזחלים שלי למקומות שונים בעולם.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“איזה כייף לו ,הוא יכול לעוף לחוץ לארץ“ ,”...הוא לא צריך
מטוס“ ,”..הוא דומה לשמלה לבנה שעפה.”...
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יונת הבית
מי אני?

שלום ,אני יונת הבית .אני בת למחלקת העופות,
סדרת היונאים ומשפחת היוניים.

איך תזהו אותי?

הזכר והנקבה דומים מאוד .אני בעלת נוצות בצבעים
שונים כמו אפור-תכול ,חום-אדמדם ,כחול-סגול,
צבעים מעורבים ולבן.

היכן תמצאו אותי?

לרוב אני מסתתרת בכוכי מבנים כגון :מסתורי כביסה,
עליות גג ומרפסות.

מה אני אוהבת לאכול?
זרעים שונים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני חיה מאוד נאמנה לבן זוגי .לא סתם נאמר על זוג אוהבים הדואגים זה
לזה שהם “זוג יונים” .אצלנו הזוגיות היא מעל הכול.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“כשהיונה דוגרת על הביצים היא חושבת לעצמה“ :מתי יצאו האפרוחים”?,
“היא בטח חושבת על הנוף ועל הטבע.”..
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כדרורית  -אורי כדורי
מי אני?

שלום ,אני כדרורית .בת למחלקת סרטנים עילאיים ,סדרת שווה
הרגליים ,תת סדרה טחביות ומשפחת הכדרורוניים.

איך תזהו אותי?

גופי הקמור חלק ומבריק וצבעו חום-אפור ,יש לי זוג עיניים ושני
זוגות מחושים -זוג ארוך וזוג קצר .גופי אינו אחיד ,הוא מורכב
מפרקים ולאורכו  7זוגות רגליים.

היכן תמצאו אותי?

בשעות היום אני מסתתרת מתחת לסלעים ,בתוך סדקים ומחילות
ולקראת הערב אני יוצאת לחפש מזון.

מה אני אוהבת לאכול?
צמחים ורקבובית צמחים.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

שמי ניתן לי בגלל שאני נוטה להתקפל לכדי צורת כדור בשעת
סכנה מפני טורפים ,כשחם לי מידי או סתם כשמתחשק לי לנוח.
זו גם הסיבה שרבים מכנים אותי “ :אורי כדורי”.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא גר בחור ,במדרגות של הגן ,מתחת למשהו.”...
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חשופית
מי אני?

שלום ,אני חשופית .בת למחלקת החלזונות ,סדרת השבלולים
ומשפחת החשופתיים.

איך תזהו אותי?

גופי הרך מנומר בגוונים צהבהבים וחומים וצורתו צורת תולעת
ארוכה .לראשי שני זוגות משושים :האחורי ארוך יותר ובקצהו זוג
עיניים .אינני נושאת קונכייה על גבי ומכאן שמי -חשופית.

היכן תמצאו אותי?

נוכל להיפגש בעיקר בחורף כשרטוב ולח בכל מקום.

מה אני אוהבת לאכול?

צמחים ,עובש ,שורשים ורקבובית מן הצומח.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני דו מינית  -אני יכולה לתפקד כזכר הנותן זרע לרבייה וגם
כנקבה המטילה ביצים.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“הוא מחפש את הבית שלו“ ,”...הוא דומה לג’לי ולנזלת.”..
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רפרף ההרדוף (נקבה)
מי אני?

שלום ,אני רפרף ההרדוף .בן למחלקת החרקים ,סדרת
הפרפראים ומשפחת הרפרפיים.

איך תזהו אותי?

אני פרפר גדול ומרשים ביופיי ,כנפיי הקטיפתיות ירקרקות,
משובצות בגוונים ירוקים וסגולים ומעוטרות בשבילים ורודים
ולבנים.

היכן תמצאו אותי?

אני מופיע בעיקר בקיץ ונפוץ על גדות נחלים או בגינות נוי .בעיקר
תמצאו אותי בסמוך לפריחת הרדוף הנחלים שמהצוף שלו אני
ניזון ,ומכאן שמי.

מה אני אוהב לאכול?

צמחי צוף שונים כגון פטוניה ,יערה ובורית.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני מבין בעלי החיים המתרבים על צמח ההרדוף הרעיל והמסוכן,
ובשל יחסיי המיוחדים עמו ,כמעט שאין לי אויבים ומתחרים
בטבע.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:
“איזה פרפר יפה”“ ,הוא דומה למניפה”.
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רצה סגלגלה
מי אני?

שלום ,אני חיפושית רצה סגלגלה .בת למחלקת החרקים ,סדרת
החיפושיות ומשפחת הרצות.

איך תזהו אותי?

אני חיפושית שחרחורת נוצצת וחלקה ,בעלת  3זוגות רגליים .יש
לי  2זוגות מחושים וזוג לסתות חזקות המאפשרות לי לפצח בעלי
חיים בעלי כסות גוף קשה כמו חלזונות וחיפושיות שונות.

היכן תמצאו אותי?

אני מעדיפה לישון במהלך הקיץ ולהתעורר עם היורה הראשון,
יחד עם השבלולים המהווים את מקור מזוני העיקרי .במהלך היום
אני מסתתרת מתחת לאבנים ויוצאת לפעילות בעיקר בלילה.

מה אני אוהבת לאכול?

בעיקר שבלולים ,אך גם שלשולים וחיפושיות שונות.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

בזמן הטריפה אני מפרישה רוק על הטרף ,הרוק מפרק אותו ועוזר
לי בעיכולו.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“היא מחפשת זבל לאכול”“ ,היא מתגעגעת לילדים שלה”.

41

קברנית החלזונות
מי אני?

שלום ,אני קברנית החלזונות .בת למחלקת החרקים ,סדרת
החיפושיות ומשפחת הקברניות.

איך תזהו אותי?

צבעי שחור ויש לי זוג רגליים מפותחות ומהירות .אני יכולה גם
לטפס על צמחים במהירות רבה.

היכן תמצאו אותי?

בבתי גידול עשבוניים ובחולות יציבים ,בשדות בור באביב ולעיתים
גם בגינות נוי המושכות שבלולים.

מה אני אוהבת לאכול?

זה אולי מעט בררני ואני יודעת שלרוב מומלץ לאכול מזון מגוון,
אך אני וזחליי נהנים אך ורק משבלולים .מה שכן ,אני נמנעת
מלאכול חלזונות ללא קונכייה כמו החשופית למשל.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני בעלת תפקיד חשוב בטבע  -כשאני זוללת חלזונות אני
מותירה שאריות מזון לחרקים אחרים ומפנה קונכיות למינים שונים
הנוהגים להטיל בהן ביצים ,כגון דבורים.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:
“השם שלה זה :ציידת השבלולים.”..
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נחושתנית הקוצים
מי אני?

שלום ,אני נחושתנית הקוצים .בת למחלקת החרקים ,סדרת
החיפושיות ,משפחת הזבליים ותת משפחה נחושתניות.

איך תזהו אותי?

אני חיפושית יפה ומרשימה ,בוהקת בצבעי מתכת ירוקים ,בטני
לעתים
ורגליי צבועים בצבע סגול כהה (כמעט שחור) וחזי צבוע ִ
בגוונים ארגמניים.

היכן תמצאו אותי?

אני נפוצה על תפרחות קוצים כגון ברקן וגדילן .זחליי הקטנים
חיים מתחת לפני הקרקע ומתפתחים על רקב צמחי.

מה אני אוהבת לאכול?

חלקי פרח רכים :עלים ,אבקה וכל דבר שאני מצליחה לנגוס בו.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:
שמי ניתן לי בשל הברק הנחושתי של כנפיי.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“היא מחליפה צבעים כמו זיקית”“ ,היא זוהרת בחושך ומאירה את
הדרך”.
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אדמון מצויר -פשפש אש
מי אני?

שלום ,אני אדמון מצויר .בן למחלקת החרקים ,סדרת הפשפשאים
ומשפחת האדמוניים.

איך תזהו אותי?

אני פשפש קטן ,בעל  3זוגות רגליים ושני מחושים .יש לי שתי
ולצדן ומעליהן שני
נקודות שחורות וגדולות על כנפיים אדומים ִ
כתמים שחורים קטנים.

היכן תמצאו אותי?

אני נפוץ מאוד בחצר ,על הקרקע ,על גזעי עץ ועל צמחים נמוכים.
לרוב אני מופיע בקבוצות גדולות.

מה אני אוהב לאכול?

פירות ,זרעים יבשים וחרקים מתים מזדמנים .יש לי חדק מיוחד
המשמש למציצתם.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

למרות שאני מזכיר את החיפושית מושית השבע ,אין להתבלבל
בינינו ויש לזכור שאני אומנם חרק אבל אינני חיפושית אלא
פשפש.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“מעניין מאיפה הוא עושה קקי?”“ ,הוא בטח חושב איך לברוח
שלא יתפסו אותו“ ,”...הוא אוהב לטייל על האדמה”.
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דררה מצויה  -דררת קרמר (זכר)
מי אני?

שלום ,אני דררה מצויה .בן למחלקת העופות ,סדרת התוכאים
משפחת התוכיים.

איך תזהו אותי?

אני בעל גוף קטן וירוק ,מקורי אדום וזנבי ארוך ומדורג .על צווארי
פס שחרחר הנמשך מסנטרי ועל עורפי התכול פס ורדרד .לנקבה
חסרה הטבעת סביב הצוואר .אפשר גם לזהות אותי לפי הצווחה
החזקה שלי.

היכן תמצאו אותי?

אני נפוץ מאוד בכל חלקי הארץ ,ליד שדות חקלאיים ,פארקים,
צמרות עצים וחוטי חשמל.

מה אני אוהב לאכול?
זרעים ,גרגרים ,פירות ונקטר.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אני נחשב למין פולש ,הגעתי לאזורי המחייה שונים בארץ
לאחר שברחתי מבני אדם שגידלו אותי ואני מתרבה ומתחרה
עם ציפורים מקומיות על מקומות מחייה ועל מקורות מזון .רצוי
שתדעו כי אני אוהב לכרסם ומאוד אוהב מקלחות.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:

“ איזה תוכי קטן” “ למה הוא צורח כ”כ חזק?”.
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טוואי המשי
מי אני?

שלום ,אני טוואי המשי .בן למשפחת החרקים ,סדרת הפרפראים
ומשפחת הטוואים.

איך תזהו אותי?

גופי ארוך וצר ובבגרותי עורי לבנבן .אני בעל  3זוגות רגליים
קדמיות המשמשות אותי לתנועה ולאחיזה ועוד  4זוגות רגליים
אחוריות העוזרות לי להתייצב בעת אכילה או מנוחה .משני ִצדי
גופי בולטות נקודות שחורות שהן בעצם נקבים המשמשים אותי
לנשימה.

היכן תמצאו אותי?

למרות שאני מאוד אוהב את עלי עץ התות ,לא תוכלו למצוא אותי
מטייל עליו להנאתי .בני האדם גילו לפני זמן רב את האיכויות
המיוחדות של חוטי המשי שאני טווה ,ומאז אני גדל רק בבתי גידול
מיוחדים שהקימו עבורי.

מה אני אוהב לאכול?

בעיקר עלי עץ תות לבן ,אבל אם אין בנמצא אני מסתפק גם
בחסה .מה שכן ,מאוד חשובה לי טריות העלים ובמידה והם
מתייבשים אינני אוכל אותם.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

כמות המשי שאני טווה תלויה בכמות האוכל שאני אוכל ואני מסוגל
לטוות חוט באורך של  500-600מטרים ,שזה ממש ארוך.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:
“בגלל זה הוא כל הזמן רעב”.
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טוואי התהלוכה  -תהלוכן
מי אני?

שלום ,אני טוואי התהלוכה .בן למשפחת החרקים ,סדרת
הפרפראים ומשפחת התהלוכניים.

איך תזהו אותי?

גופי חום ובעל שערות רבות וצפופות שצבען צהוב .לרוב תמצאו
אותי ואת חבריי הולכים בשיירה ומכאן שמי -תהלוכן.

היכן תמצאו אותי?

בחורף ובאביב תוכלו למצוא אותי בשטחים פתוחים ,בחורשות
אורנים ובגינות ציבוריות שבהן יש גם עצי אורן.

מה אני אוהב לאכול?
בעיקר מחטים של עצי אורן.

משהו מיוחד שרציתי שתדעו עליי:

אם תפגשו אותי סתם כך בטבע ,מומלץ ביותר להתרחק ממני
וגם להרחיק ממני כלבים שלפעמים מתחשק להם לשחק איתי.
שערותי הסבוכות מכילות ארס רעיל אשר במגע עם העור עלול
לגרום לצריבה ,לפריחה ולגירוי .במקרים של שפשוף העיניים
בידיים שנגעו בארס ,קיימת סכנת עיוורון של ממש.

מה אומרים עליי ילדי הגנים:
“כמה שערות יש לו ,הוא דומה למטאטא”.
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גני הילדים אשר השתתפו בתכנית השנה:
שם הגן

שם הגננת

רותם
לילך
חצב
חרוב
אורנים
חבצלת
לוטם
נורית
אשל
ציפורן
ארז
דובדבן
תות
פטל

אריאלה זיסמן
אודליה נויפלד
מיכל שחר
גילי דקר
חיה שוורץ
אביבית מאירי
צופית אברמוב
מורן פרץ
אורית קוגמן
אתי גבאי
אורית הראל
טל גוטר
איריס דנון
חני מאור כהן

