
'ט מפתיע"ממ-גן מציע -מרכז דע'
?למי ולמה זה טוב–מסכות ותחפושות בעולם החי 

גן-מרכז דע, לוי–ר אורנית ספקטור"ד

.  מוצגות בזאת תמונות שנאספו לאורך השנים מאתרים ומקורות  שונים

.הוראה ולמידה בלבד-אנא עשו שימוש במצגת זו לצורכי חינוך . אין אנו יודעים את המקור המדויק של כל תמונה

http://www.photolight.co.il/fullscreen.php?photo_id=12834


צמחים מחקים חרקים תחפושות כימיות

מצגי הטעיה, מצגי הסחה

התנהגות מילוט

הסוואה



הסוואה



סוסון ים



, ים-התמנון משנה את צבעיו בהתאם לסביבה וגם נראה כמו נחשי" : התמנון החקיין"

.כולם ארסיים. שושנות הים, מדוזות, זהרונים, סוליות

תמנון



רפרף ההרדוף

אתוצוברהרעיליםההרדוףעליאתאוכלהזחל

ינסהולאיפגע–אותושיטרוףמי.בגופוהרעל

.ההרדוףרפרףזחליאתלאכולשוב



שעיר

.הסוואה

.דורסי לילה בישראל8דורס לילה הכי קטן בין 



גמל שלמה

http://ofir.uhm.nu/viewImg.php?albumId=208&imageId=6363


זיקית

.מחליפה צבעים

.עושה הצגות מוות

זנב לופת את הענף+ אצבעות מעובות אוחזות את הענף 

.שדה ראיה רחב–עיניים 

.לשון דביקה



מוסווית על רקע הסביבהזיקית מובהקת 



דב קוטב ארנבת שלג
.  דב הקוטב בסכנת הכחדה בגלל התחממות והפשרת קרחונים



גמל שלמה

הסוואה+ צבעי אזהרה בכנפיים 

http://www.photolight.co.il/fullscreen.php?photo_id=12834


גירית דבש

.אין אויבים טבעיים פרט לעיט

.למתבונן מלמעלה הצבע האפור מתמזג עם הקרקע. הסוואה כשהעוף הדורס עף ממעלה

.מתעמתת עם אריות ונמרים על הטרף. תוקפנית

.על סף הכחדה. בארץ נדירה ביותר

ח סולדים ממנה וחוששים מתוקפנותה"בע–מפרישה ריחות חזקים 

.יש סברה ללא סימוכין שגורי הברדלסים דומים לגורי גירית דבש כדי שלא יתקיפו אותם



. מהגורים נטרפים90%

. ש"קמ120–90. מבנה מיוחד . רצים מהר

–קרובים גנטית אחד לשני ולכן אין מגוון גנטי 

.סכנה למין

יטה'צ



עש עצי הלבנה



גבנונית

הסתוות על עצי שיטים כקוץ



הזחלים אוכלים עלי ורדים, הזחל מוסווה ודומה לענף

מודד אפלולי



מודד אפלולי

נראה בעלה יבש על רקע סביבתו–הפרפר מוסווה בצבעיו ובצורתו 



חופמי גדות

חי בחופים חוליים  , דוגר  נדיר בישראל

או בין חלוקי נחל בחוף הים ובשפכי נחלים

הסוואת ביצים המוטלות על החוף  

"  תחפושת. "אפור מנוקד' בצבע בז

כ אין בקן או  "בד. הדומה לגרגירי חול

.בסביבתו כל ריפוד



נראה כמו ענף או גבעול–ממשפחת גמלי השלמה מקלון



שפיפון



הסתרה והסחה



פרפרון

מטעה את האויבים אשר  –העין מוסתרת באמצעות פס שחור ואילו בזנב יש דגם של עין 

.רוצים להתקיף את הדג באזור הראש ובשל ההטעיה מתקפים בזנב והדג יכול לחמוק



כחליל הרימון
מונעים  , ציורי עיניים וראש מדומה המצויד במחושים בחלק האחורי של גוף הפרפר

. פגיעה באיבר האמיתי



שבתאי שקד
העיניים . ציורי הכנפיים על כנפיהם של פרפרים שונים נועדו להפחדה

מזכירות את פרצופו של הינשוף



הבלטה והפחדה



קיפודג-נפוחית 
קשקשים קוציים בולטים יותר  . בשעת סכנה הדג מתנפח כדי להראות מאיים וגדול

קיפודג-כשהדג מתנפח ולכן נקרא 



תחפושת



דבורנית דינסמור
הזכרים בוקעים  -המאביק הינו דבורה . לכל מיני הצמח דבורניות בארץ יש מאביק משלהן

מוצא את הפרח  , הדבורנית מחקה את הנקבה והזכר שמחפש דבורה נקבה. לפני הנקבות

.נוחת עליו כיוון שהוא חושב שזו הנקבה ובעצם מאביק את הפרח–המחופש לנקבה 



דומהארסיהלאהמטבעותזעמן,לצפעהתחזות

מובלטהדמיוןהארסיישראליארץלצפעהכלליבצבעו

ארסיהלאהזעמן,vהאותדמויחוםכתםי"עיותרעוד

מפניהגנהלוהמעניקדבר,ארסילצפעמתחזה

.וטורפים,אויבים

זעמן המטבעות



לוף מנומר

והתפרחת היא  , ח"תפרחתו היפה לעין מפיצה ריח של צואת בע: הלוף הוא אלוף הרמאים

מלכודת  משוכללת לחרקים  המאביקים  



תוסף מיוחד



.  קסדה נוקשה לפינוי הדרך בסבךקזואר

.אינו מסוגל לעוף



שממית

זנב שניתק בשעת . כריות הדבקה. הסוואה

זנב חדש בצבע אחר עלול  . רגנרציה. מצוקה

ביס בזנב זה לא , למשוך טורף אבל מצד שני

(.במקום בראש. )נורא



הנקודה השחורה היא חלק מהפרח ונועדה למשוך חרקים החושבים שאם  קיפח גזר

.כבר יש חרק סימן ששווה לנחות גם



אזהרה



כושן ארסי

.  הצעירים מעוורים את התוקף בהתזה מבלוטות משני צידי הפרק העליון–מתיז ארס 

.הבוגרים מפרישים קצף כי כנפי החפייה כבר גדלו ולא ניתן להשפריץ



צפרדעים ארסיות



חיזור



חיזור בטבע-טווס זכר 





ציפור גן עדן



.הזכר מורט את העלים מסביב כדי להכין רחבת ריקודים



מצג חיזור



http://animals.nationalgeographic.com/animals/enlarge/ribbon-tailed-bird-of-parad_image.html






דגמים מיוחדים  
למראה



דובי פנדה



זברה



.הכלאה בין סוס לזברה גרוויזברויד



ירפיים'משפחת הג, צפון קונגואוקפי

.סכנת הכחדה מוחשית. יחידאי. היערגירפת 

.ירפות של הסוואנה'ממנו התפתחו הג



קיפוד ים



...להתראות ב

גן-אתר מרכז דע

גן-דף הפייסבוק של מרכז דע

גן-של מרכז דעYou Tube-ערוץ ה

http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%93%D7%A2-%D7%92%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-441205255889792/
https://www.youtube.com/channel/UC5a3mTDLcTSUBJU3zVsg-8w

