
 ד"בס

 "פרפר במתנה"מחברת הספר , אמנית סביבתית, לאה בנימיני: ערכה 



,  בחג הפורים אנו נוהגים להתחפש

בטבע הצורך בתחפושת הוא צורך  

קיומי להישרדות בעלי חיים  

 והצמחים



 ,הם רוצים להיות יפים כפרפרים

 



אצל הפרפרים היופי הוא בעיקר אצל הזכרים שרוצים  

 לשכנע את הנקבות  

והנקבות בדרך כלל מנסות לא לבלוט כדי שיצליחו להישאר  

 .בחיים זמן רב יותר כדי להספיק להטיל את כל הביצים

 כחליל הרימון הנקבה חומה והזכר כתום 



"  משיל  את עורו"מה קורה לזחל בתוך הגולם איך הוא 

 ,והופך ליצור אחר

 !?האין זו התחפושת האולטמטיבית 



 ?  מחליפים תחפושת -ההתנשלותתהליך 
 (השלב האחרון שבו עובר לשלב הגולם)

 

 זחל של נימפית הקטלב מתגלם



 



 ?  מיהו יצור מפלצתי זה   

 תשבץ וחדק מגולגלעין , צילום מיקוסקופי של ראש פרפר



 לא קטעים מתוך כנפי פרפרים?  ציור אבסטרקט 



 לא קטעים מכנפי פרפרים? פונט חדש -     ABC-ה



 נמלים בתפקיד בייבי סיטר של הזחל

 זחל כחליל הקטנית המקיים יחסי סימביוזה  

 עליו ומקבלות בתמורה טל דבשעם נמלים המגנות 



 זיפן הצפצפה-דו

 "תחפושת מרתיעה" זנב סנונית טרופי 



 ??? נחש
 

 

 !!לא 
 

 זחל של  

 רפרף דרום אמריקאי



 ?מי העכביש ומי העש
 

 "  זחל הקוף"עש  - ריקה-קוסטה



 ?פרי דימיון? מפלצת?תמנון 

 

 

 

 

 

 

 

 
 !?לא 

 אסיה -עש ברהמה 



 אם תתקרבו  , היזהרו

 אשפד אתכם בחנית שלי

 או אנגח אתכם בקרניים שלי

 ב"ארה –זחל של נימפית מרפסיה 



 החבלבלרפרף 

 במדי הסוואה

 ,המושלם" חייל"ה

 

 חפשו אותו

 הסוואה  

 בפרפרים בוגרים



פרפרים טרופיים  

 מתחפשים לעלים  

 ?וזאת למה

 כדי להטעות  

 את אויביהם



 עוד פרפרים טרופיים שגם הם מתחפשים לעלים 

 .מצאו שני פרפרים בין העלים



 חקיינות –הסוואה 

 ב"ארה –" לשלשת הציפורים"עש 

 ?לשלשת-קקי של ציפורים  ומי מתחפש ל= לשלשת 

 "לשלשת הציפורים"עש  - 



 ?מי התחפש למי –צרעה /זבוב



 ארסיות/חיות טורפות –חקיינות  

 עש העכביש – אסיה

 זכוכעש -אירופה  

 ?פרפר / עכביש 



 דרום אמריקה –קליגו 

 הסחהמצגי 

 העין בכנף הפרפר מחקה 

 את עין התנשמת וחבריה



 של ביצי כחליליםצילום מיקרוסקופי  

 ?מה הדבר הזה



 :  פרח הפסיפלורה
 כניסה לפרפריםאין 

הפסיפלורה  בפרח 

נמצא איבר שנראה  

.  כמו ביצי פרפרים

למנוע  : מטרתו

מהפרפרים להטיל  

בתקווה  , בו ביצים

שאלה יחשבו כי כבר 

כך  . יש עליו ביצים

הפרפרים נמנעים  

מלהטיל ביצים על  

והפסיפלורה  , הפרי

מרוויחה מכך סביבה  

נטולת זחלים ומזיקים  

 למיניהם



 דבורנית דינסמור ולסיום הפרח של 
 מתחפשת לדבורה 

 במטרה למשוך דבורים שיגיעו ויאביקו אותה

 .וגם הפרח מפיץ ריח פרומון בדומה לדבורה בשעת ייחום


