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חקרו את עולמן המופלא של  

הנמלים בעזרת חוקר הטבע  

Nick Baker! 

הביטו לתוך עולמן 

 המדהים של התולעים! 
למדו אודות סגנון החיים המרתק שלהן ועל  

 תרומתן החשובה לעולם בו אנו חיים. 



 

ערכה זו  מידע בטיחותי חשוב!

 CE אירופה: תואמת לתקני הבטיחות הבאים:

and EN71  :ארה"בASTM 

 אזהרה! 

 בלבד.  5מיועד לילדים מעל גיל  

לשימוש תחת השגחה של אדם מבוגר. קראו  

את ההוראות לפני השימוש. נהגו בהתאם  

להוראות ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד.  

מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים  

חודשים היות שמוצר זה   36מתחת לגיל 

מעודד ילדים לאסוף פריטים קטנים שעשויים  

אף אחד מהאבזרים  להוות סכנה לחנק. 

לולים בערכה זו לא יבוא במגע ידיר עם הכ

 מוצרי מזון.  

שטפו ידיים לאחר השימוש בערכה זו או  

 לאחר ביצוע הפעילויות הכלולות בחוברת זו. 

  

להשגת המידע החדש ביותר אודות  

, בקרו  Interplayמגוון המוצרים של 

 . www.interplayuk.comבכתובת 

 



 

 תכולת הערכה שלכם 

אתם אמורים למצוא את הרכיבים  

 הבאים בתוך הערכה שלכם: 

בית גידול מפלסטיק   •

 לתולעים, מכסה ורגליות 

• 3 X   חומרים לחפירת

 מנהרות 

 סוכך מקרטון  •

במקרה הבלתי סביר שבו אחר  

הרכיבים חסרים, אנא צרו קשר עם  

מרכז שירות הלקוחות שלנו במספר  

01628 488525 

 אודות ערכה זו 

ערכה זו מהווה מדריך מעשי לחוקרי 

טבע מתחילים ומכילה את הציוד לו  

אתם זקוקים על מנת לערוך תצפיות 

ולחקור את סגנון החיים של  

התולעים. הערכה נועדה להיות  

מהנה ומספקת מידע לילדים בכל 

הגילאים. אולם, ילדים קטנים יזדקקו  

 לסיוע של אדם מבוגר. 

אורך  ניתן לעשות שימוש בערכה זו ל

אנא   החמים  הקיץ כל השנה. בחודשי

וודאו שהתולעים שלכם נשמרות  

בסביבה קרירה ושהאדמה נשארת  

 לחה. 

ניתן למצוא בקלות   התולעיםאת 

  Interplayלמדי בכל מקום אולם  

  –יכולה לספק אותן במידת הצורך 

אנא עיינו בפרטי ההזמנה בחלק  

האחורי של חוברת זו. לבסוף, אני  

רכה זו ותגלו  מקווה שתיהנו מע

מספר תובנות מרתקות לתוך עולמם  

 . התולעיםשל 
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בית  לנו ונחשבת לם ששמתחת לכפות הרגליי

ויה בטוחה ומהנה הן  ספק חותולעים שנועד ל

בשביל התולעים והן בשביל אותם האנשים שצופים  

בהן. לכן נהגו בהתאם להוראות ותיהנו מלחקור 

המתפתלים הקטנים המדהימים האלה  ולהכיר את 

 הרבה יותר טוב. 

 

 

הינו מתקן פשוט המורכב ממיכל  עולם הנמלים 

ליהן מעמידים  פלסטיק ריק, עם מכסה ורגליות ע 

עלים מתים   אדמה, חול, וכמה אותו, תזדקקו גם 

או פסולת עלים וכמובן תולעים, אותן ניתן להשיג  

 בקלות רבה.

אספו אדמה מהגינה, מהפארק או   .1

לחפש תלים של  מהשדות. אני אוהב 

חפרפרות היות שהם מהווים מקור לאדמה  

דקה טובה. תרצו להיפתר מתפיחויות,  

ם: דרך טובה לעשות זאת  אבנים או זרגי

היא השימוש במסננת אדמה או לעשות  

 שימוש באצבעות שלכם. 

 מבוא

תולעים נחשבות לבעלי חיים קטנים  

מבריקים, שקל לקחת כמובן מאליו ולעתים  

קרובות לא מבחינים בהן היות שהן חיות  

את חייהן הצנועים מתחת לכפות הרגליים  

, אנו חבים להן הכרת תודה  שלנו, ועם זאת 

 ענקית. 

בזמן שהם עובדות קשה במהלך חייהם,  

עומלים להכנת המנהרות שלהם, הם  

מעשירים את האדמה בה אנו תלויים:  

מערבבים אותה, מדשנים אותה ומאפשרים  

וכה. דבר זה מייצר  לאוויר ולמים לחדור לת

אדמה בריאה, וכשהאדמה בריאה, אז  

ה בריאים ובעלי הצמחים שצומחים בתוכ

החיים שאוכלים את הצמחים גם הם בריאים,  

למעשה כולם שמחים מהצמח והלאה! זה  

כולל את אותם צמחים שאנחנו מסתמכים  

את  עליהם החל מיבולי השדה ועד ליערות. 

יתן לראות  נ ההשפעות החיוביות של התולעים

 ולהרגיש בכל מקום.

מבלות את  היא שהן הבעיה עם תולעים 

,  מרבית החיים שלהן הרחק מהראייה שלנו

חיות אותם בפרטיות. עולם התולעים מעניק 

   ן המסתוריים בתוך האדמהלכם חלון לחייה

 

 התקנת עולם הנמלים שלכם 
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. החלק המרכזי של עולם התולעים הוא  2

ם לעשות  מיכל הפלסטיק וכל מה שאתם צריכי

ו בבניית  הוא לבנות שכבות רבות. התחיל

ס"מ.   2- שכבה עבה בתחתית, בעומק של כ

ל, לפני  לאחר מכן הוסיפו שכבה דקה של חו

שיכו בהחלפת  שכבת האדמה הבאה. המ

  3 -רוגין עד שתגיעו למרחק של כהשכבות לסי

 ס"מ מהמשטח עם שכבה סופית של אדמה. 

. לאחר מכן תרצו לאטום את האדמה  3

פשרותכם לעשות שימוש במכסה של  )בא

 עולם התולעים לשם כך(.

. תולעים לא אוהבות דברים יבשים מדי או  4

, אדמה שנדבקת יחד כשאתם  ם מדירטובי

נחשב למושלם,  מוחצים אותה בידיים שלכם 

אולם אם באפשרותכם לסחוט מים מתוכם  

! לפני שאתם  משמע שהאדמה רטובה מדי

מוסיפים את האדמה לעולם התולעים שלכם,  

יא יבשה מדי,  תוכלו לבדוק את זה. במידה וה

 אותה. הזליפו מעט מים וערבבו 

, כל שעליכם לעשות  . עכשיו החלק הכייפי5

הוא להוסיף את התולעים שלכם לעולם 

 התולעים. 

חברו את המכסה היות שהן עשויות לנסות 

להימלט בתחילה באמצעות טיפוס במעלה  

הצדדים, אולם עם הזמן )בדרך אחרי שעה  

 מקמו ויתחילו לחפור מחפורת.  בערך( הן ית

יים למעניינים  טיפ: על מנת להפוך את הח

יותר עבורכם ועבור התולעים שלכם, נסו  

להתקין אותו עם סוגים שונים של אדמה  

ממקומות שונים בגינה )חפשו סוגי אדמה  

מות תהיה כמות  לחלק מהאד(.  צבעים שוניםב 

גדולה יותר של חומר צמחים מתפרק, אחרים  

מר.  יותר ח יכולים להיות חוליים יותר או עם

דשן עציצים גם כן  אולי תערבבו שכבה של 

    ותראו מה התולעים שלכם מעדיפות.



 

אולם, לתפוס אותן הוא עניין אחר לגמרי, היות  

שהן מאוד רגישות לרעידות ואם הן מרגישות את  

הצעדים שלכם הן ייכנסו במהירות לתוך 

המחפורות שלהן. לכן עליכם להיות חמקניים 

עדינים למדי. נסו  ומהירים, אולם באותו הזמן 

לחסום את הנסיגה שלהן ביד אחת ולאחר מכן  

באיטיות ובעדינות משכו אותן מהמחפורת שלהן,  

אל תהיו נמהרים מדי אחרת תחצו אותן לשתיים  

לא אומר שיצרתם  זה  – לאגדה האורבנית ובניגוד 

שני תולעים, תולעת עם פגיעה רצינית כמו כל בעל  

 חיים אחר תמות. 

 

ים שלכם התמקמו והחלו לחפור  ברגע שהתולע

מחפורות כל שעליכם לעשות הוא לשמור על  

ר חם זה בסדר כל זמן התנאים הנכונים להן. חד 

שהאדמה נשמרת במצב טוב ולח. לעולם אין  

הדרך   שזוהילאפשר לאדמה להתייבש היות 

הרגיש  המהירה ביותר לגרום לתולעים שלכם ל

לעים  כאשר אינכם צופים בתו לא מאושרים!

שלכם, חברו את הסוכך לעולם התולעים כיוון  

שתולעים שמחות בחושך. ספקו להן מספיק אוכל 

יש לכם תולעי אדמה  אם  – בצורה של חומר אורגני 

גדולות אז עדיף להאכיל אותן בעלים מתים. זהו  

  ניסוי מעניים למדי לראות אלו זנים של עלים

פשרותכם  מועדפים עליהן. לדעתי די מדהים שבא

בחלק העליון של עולם התולעים להקפיץ עלה 

 ובמהלך הלילה הוא נעלם בצורת קסם. 

 

 

בכל מקום בו ישנה אדמה לא משובשת  

שהדרך הטובה ביותר  ,  תמצאו תולעי אדמה

לאסוף אותן באמצעות חפירה באדמה.  

לחלופין באפשרותכם להסתכל מתחת  

עץ ולסלעים היות שלפעמים תמצאו  לבולי 

 תולעי אדמה מסתתרות. 

במידה ואתם מתקשים למצוא תולעים,  

באפשרותכם לרמות וליצור קשר עם 

Interplay   )עיינו בחלק האחורי של החוברת(

ת שלכם  או לגשת לחנות הדגים המקומי

 ולקנות כמה מהן! 

אינכם זקוקים לכמות גדולה מדי של תולעים:  

תולעי   15ולות או דתולעי אדמה ג 5

Brandling  לתולעים שכיחות(  )עיינו במדריך

 מספיקות לגודל עולם התולעים שלכם. 

במידה ואתם רוצים להכניס את התולעים 

הגדולות לתוך שקית, אז הטוב ביותר הוא  

.  נסבעזרת פלצוד אותן לאחר רדת החשיכה 

בלילה הן לעתים קרובות עולות על פני השטח  

המחפורות שלהן וניתן למצוא אותן   מתוך

 בקלות על מדשאות... 

 השגת התולעים שלכם 

 תחזוקה 



 

בקנה מידה קטן את מה שקורה בכל   ה מציגז

אז אם אי פעם תהיתם היכן נעלמים   המדינה... 

 כל העלים בעונת הסתיו, עכשיו אתם יודעים. 

קור את התולעים שלכם  ברגע שסיימתם לח

חרר אותן היכן שמצאתם אותן.  הגיע הזמן לש 

בעולם התולעים  תוכלו לשמור תולעים שמחות 

שבועות. לאחר פרק זמן זה   4-6שלכם למשך  

חרר אותן למקום שם  הטוב ביותר הוא לש 

 מצאתם אותן, עדיף בלילה לח, חם ובהיר. 

ישנם דברים רבים ומעניינים לראות בעולם  

 לעים התו

ברגע שאתם מכניסים תולעים בפעם   .1

הראשונה לתוך עולם התולעים תראו  

כיצד הן זזות ובאיזו קלות הן מסוגלים 

 לחפור מתחת לאדמה. 

תראו כיצד הן חובצות ומשחררות   .2

 אדמה דחוסה. 

. תראו אותן מתחת  3

לקרקע במחפורות שלהן 

ותראו כיצד המנהרות  

שהן יוצרות מאפשרות  

ים חדירה של אוויר ומ

 לתוך האדמה. 

 במה תוכלו לצפות בעולם התולעים 
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. באמצעות הוספת עלים תראו כיצד הן  4

לוקחות אותם מתחת לאדמה. ניסוי מעניין הוא 

מנות את מספר העלים שהן קוברות. הוסיפו ל

עלים בכל יום ותראו כמה נשארו  10-כמות של כ

בחלק העליון בבוקר למחרת. ככל הנראה  

 שתופתעו מהמספר שהן גוררות לתוך האדמה. 

 

תראו כמה עלים  

התולעים שלכם גוררות 

 לתוך האדמה.

חברו תמיד את הסוכך בזמן שאתם  

 עורכים תצפית על התולעים שלכם.



 

. לאחר מספר שבועות תראו כיצד הן  5

מערבבות את האדמה. בהדרגה שכבות החול 

 והאדמה יתערבבו. 

על פני השטח,   ה. יתכן ותראו תולעת נח 6

באיזו מהירות ברגע שאתם מפריעים לה תראו 

 היא זזה חזרה לתוך האדמה. 

 

תולעים נחשבים ליצורים בסיסיים למדי:  

ן כמו מעיים חיים קטנים  במילים פשוטות ה 

 המתמחות באכילת לכלוך וצמח נרקב. 

מגופן עשוי ממים ובשל עורן המאוד דק הן    70-90%

יכולות להתייבש בקלות ובמהירות רבה וזאת הסיבה  

הן אינן אוהבות תנאי יובש. מכונות אוכלות  לכך ש

מוחזק  לכלוך אלה הן בעצם צינור אחד )המעיים( ה

בתוך דופן או עור הגוף. מחוצות בין שתיהן יש  

מטענים של שרירים, דם, לבבות ודברים אחרים  

שתולעת זקוקה להם על מנת לחיות ולשרוד. למרות 

הסתכלו  שהן נחשבות לבעלי חיים פשוטים למדי, 

היטב על תולעת מקרוב ותראו אם תצליחו לזהות את  

בהר שלהלן.  חלקי הגוף בעזרת התצלום המוכל מגוון 

ם כל החלקים ולמה נועדו יסייע לכם להבין להבין מה

את התולעים בצורה טובה הרבה יותר ועשוי לסייע 

לכם להסביר לכם למה הן מתעוררות בעולם  

   התולעים שלכם. 

 מהי תולעת? 

 אוכף

 זיף

 מקטעים
 הראש
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הם הזיפים הקטנים היוצאים מגוף  אלו   –זיפים  

לכל מקטע. הם קשים ומחודדים ונמצאים   8התולעת,  

בחלק הפנימי   זבשימוש במטרה לסייע לתולעת לאחו

רת וזזה סביב.  שהיא חופ בזמן  הורת שלשל המחפ

במידה ואי פעם ראיתם תולעת שנמשכת מחוץ  

ה לכך  לאדמה על ידי שחרור, הזיפים הן הסיב

 ה אתם! נראה שלציפור יש עבודה קשש

תולעי האדמה משתייכות לקבוצה של  כל  –מקטעים  

יצורים )מערכות( הנקראת בשם תולעים טבעיות או  

תולעים טבעתיות ואתם יכולים לראות מדוע קוראים  

    להן בשם הזה, לא?

החלק העבה של התולעת ואותו ניתן  זהו  –האוכף  

למצוא רק בקרב הבוגרים. נעשה בו שימוש להכנת  

עטיפות הביצים ונעשה בו  סוג מיוחד של ריר עבור 

 שימוש גם בזמן ההזדווגות שלהן. 

בדרך כלל מחודד יותר מהקצה  הראש  – הראש 

ת לשפה  השני והוא מכיל פה קטן, המסתתר מתח

  פות בתולעים שלכםצכמו מניפה. יהיה עליכם ל

בשקט ולמשך פרק זמן ארוך על מנת לראות שנעשה  

ה וגרירה של עלים לתוך בו שימוש לשם תפיס

ורי בדרך כלל רחב הרבה  המחפורת.  הקצה האח

ד להרחבה ומסייע , יעיל מאו"משוטיותר ובצורת "

     ה.בעגינת התולעת לתוך המחפורת של

 טיפ חשוב: 

צאו לגינה בלילה חם אבל לח )במיוחד בסוף  

,  קיץ/הסתיו( ותראו תולעי אדמה בוגרותה

הנמתחות מחוץ למחפורות שלהן בניסיון 

להגיע לעלים אותן יגררו מתחת לאדמה ואם  

אתם צועדים בזהירות )תולעים מאוד רגישות 

דות( יתכן ותצליחו לראות אותן  לרעי

 מזדווגות.

 טיפ חשוב: 

עדשה של פנס אם אתם מניחים תולעת על 

המעיים שלה    תראו את השרבוט הכהה של

בר לאורך הגוף שלה, ולצד זה נמצא כלי דם  עו

בצבע אדום בהיר, היזהרו מהפולסים של הדם  

שנשאבים לאורכה באמצעות חמשת הלבבות  

 של התולעים. 



 

  )עם אוכף אדום(. הן אינן Eisenia veneta וגם 

כמויות  לאכול אוהבות לגבי התנאים ו דימודאגות מ

 חומר צמחים מת.  גדולות של

מתחת  הסתכלו  – תולעי פני השטח כעת מגיעות 

לבולי עץ ויתכן ותמצאו תולעים בצבע וורוד או 

ו הזנים שמומחים בתחום התולעים  אדמדם. אלו יהי

נדירות , הן לעתים epigeic קוראים בשם תולעי 

האדמה אולם אוהבות לזחול באדמה  חופרות לתוך 

השאירו קרטון מקופל בגינה בחוץ כך ב )חומר נרקב

שיהפוך לספוג ולאחר מספר שבועות תקלפו את  

 יר להניח שתמצאו אותן(השכבות וסב

תולעים  ולעים החיוורות נקראות לפעמים בשם הת

השכבה האמצעית, וחיות  הן תופסות את  אנדוגיות. 

ס"מ מתחת לאדמה. ישנם מספר זנים   20-40

צבע אפור חיוור או ירוק יש  כולםלבקבוצה זו אולם 

חיוור. יש להם נטייה לייצר תעלות במיקום האופקי:  

ני השטח. השכיחות ביותר הן  חלקן נראות גם על פ

 Allolobophora  הירקרקות הנקראות בשם 

chlorotica  .שנראות חולות 

והן חיות   ם אנמיותתולעיהזן הבא נקרא בשם 

      ס"מ 60-במחפורות אנכיות קבועות במרחק של כ

  

 

זנים שונים   60תולעת היא לא רק תולעת: ישנם 

  26של תולעים בבריטניה בלבד, למרות שרק  

ניתן לפצל אותן לארבע  ים למקומיים. חשב מתוכם נ

הנקראים בשם אקוטיפים(. אלה  קבוצות מרכזיות )

אותם זנים של תולעים שחיים בחומר נרקב, אלה  

   בין פסולת העלים, שחיים על פני השטח

ואלה שחיים במחפורות האופקיות ולאחר מכן יש את  

ה  אלה שחיים במחפורות אנכיות עמוק יותר באדמ 

וגורמים לתולעת המשורבטת להיראות על משטח  

ת  ולמה לא לנסות א המדשאה שלכם. הסתכלו סביב

 כולן בעולם התולעים שלכם בזמנים שונים. 

או   Brandlingהמוכרות גם בשם תולעי  תולעי דשן 

מת דשן מכל סוג תולעי נמר חיות בתוך וסביב ער

פסות וישנם שני  אדומות ומפוסאלו הן תולעים שהוא. 

 )עם אוכף חיוור( Eisenia fetida  זנים מאוד דומים של 

 הכירו את התולעים שלכם! 



 

חפורות אנכיות כמו  מטרים! הן חופרות מ  3מתחת לאדמה אולם ניתן למצוא אותן בעומק של עד 

מפני השטח. הן אחראיות גם לרוב יצוקי וך המחפורות שלהן מכרים וחיות מגרירת עלים לת

נחשבת  ( Lumbricus terrestris) תולעת האדמה השכיחההתולעים שמוצאים במגרשי משחקים. 

ה והיא תולעת האדמה הגדולה ביותר בבריטניה שגדלה לאורך של עד זן ז לחברה המשתייכת ל

ם התולעים, למרות שבשל הגודל שלה, עדיף לא להחזיק יותר ס"מ. היא מסתדרת היטב בעול 30

 ש תולעים כאלה. מחמ 

 ערמת דשן

BRANDLING/   תולעי דשן 

EPIGEIC /  תולעי פני שטח 

ENDOGEIC/  תולעים בשכבה אמצעית 

ANECIC / תולעים החופרות עמוק 

תוכנן עבור  

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 



 

 הכירו את התולעים שלכם! 

ישנם אנשים שלא יבינו בכלל את התולעים  

שלא לדבר על הסיבות לכך שאתם  

מעוניינים לשמור אותן בתוך עולם  

. לכן אני חושב שהכי טוב שתהיו  התולעים 

מוכנים להאיר את עיניהם של אותם אנשים  

עם מספר עובדות מדהימות ללא ספק  

אותם יצורים פשוטים אך חשובים  אודות 

 באופן בלתי רגיל שאינם מוערכים מספיק. 

לתולעים יש מעריצים רבים כולל את חוקר 

אשר הקדיש  Charles Darwinע הטבע הידו

נראה כי  שנים מחייו בלחקור אותן. וגם,  39

החשיבה אותן   אופטרהיהמלכה המצרית, קל

ות שבח  מילהיו אריסטו ללקדושות ואפילו 

 ות עבור אותם יצורים נחותים אלה וקרארב

כאות הוכרה  בשם "המעיים של האדמה" להם 

 על הטוב שהן עושות לאדמה. 

אם זה עדיין לא מרשים מספיק אז גם בעלי 

חיים רבים אוהבים תולעים. גיריות, 

חפרפרות, קיפודים, צפרדעים וזנים רבים  

   אחרים של ציפורים תלויים בהן כמקור מזון.

 י של בעלי חיים רבים תולעים נחשבות לתפריט המזון העיקר



 

תולעים מוצאות תולעים אחרות לפי 

ן מכיל חומרים  שלההריר   –הריח 

כימיים מיוחדים שתולעים אחרות  

 יםלעהתוסוגי יכולות להריח. 

שאתם עשויים למצוא על   תוהמתפתל

המדשאה שלכם הם למעשה צואה של  

נחשב  תולעים! אבל אל תדאגו זה 

לחומר טוב ולחלוטין בלתי מזיק.  

מדענים ניתחו את הדשן המיוצר על ידי 

ים  תולעים והראו שצמחים כגון פרח

וירקות שצומחים באדמה מדושנת על  

טוב יותר   36%ידי תולעים גדלים 

שחיות בדשן יקר רגיל שאתם  מאלה 

 משיגים ממרכז הגננות!  

פיתול של תולעת  וזאת הסיבה לכך... 

מכיל חומרים מזינים רבים חיוניים 

  1-2%אה של צמחים, כולל לצמיחה ברי

גן  אשל 1-2%זרחן,  1-2%חנקן, 

ות גדולות של חומר אורגני מפעפע וכמוי

  !טוב

אז שווה לזכור   אם אתם אוהבים פירות וירקות

שתולעים מאוד טובות לאדמה. למעשה אדמה  

זוהי תערובת  היא הרבה יותר מאשר רק לכלוך, 

מאוזנת של רכיבים ותרכובות המוחזקים יחד עם  

מים ורקבובית. תולעים מלכדות את כל הדברים  

ניתן לומר שהן מייצרות אדמה טובה.  האלה יחד, 

  3-ים להיות כדשאה בריאה יכולבאקר אחד של מ

להפוך ולהציף על  הן הן יכולות יבינמיליון תולעים! 

טון של אדמה בשנה... זוהי   8-10פני השטח  

לתולעים יש   כמות גדולה של צואת תולעים.

חמישה לבבות הממוקמים בקדמת הגוף שלהם,  

ראות את ההשפעות של אותן משאבות  תוכלו ל

דם קטנות וחזקות בפולסים של הדם שזורם  

  –במורד כלי הדם הראשי שעובר לאורך הגוף 

זכוכית מגדלת על מנת  ותזדקקו לשימוש ביתכן 

   לראות את זה כנדרש.

תוכנן עבור  

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

 

 צואת תולעים 



 

באפשרותכם להגיד אם התולעת שלכם הגיעה  

יש אוכף היות   וגרותלבלבגרות מלאה, היות שרק 

אתם   שנעשה בו שימוש בזיווג ובייצור של גלמי ביצים. 

עשויים לחשוב  שמציאת ביצים של תולעים הינה  

ל למדי למצוא  משימה כמעט בלתי אפשרית אולם ק

אותן אם אתם יודעים מה אתם מחפשים. יתכן  

ותבחינו בהן בעולם התולעים שלכם בתור חפצים  

  2 -בצורת לימון באורך של כ  ים או לבניםצהובים, חומ

    מ"מ.

מסוגלת להזיז אבן  תולעת אדמה גדולה 

אונקיות שעבור בעל  2-במשקל של יותר מ

אונקיה זה   1/13-חיים במשקל של פחות מ

מכונית מסחרית קטנה  עבירים כמו אתם ואני מ

 ללא כל עזרה! 

 ביצי תולעת



 

 כיצד חופרת תולעת? 

לתוך  קחו את האצבע שלכם ונסו לדחוף 

דשאת הגינה שלכם, תפתלו  האדמה שבמ

אפילו עם כל    ותה סביב. זה די קשה, נכון?א

משקל הגוף שלכם, המוח המפותח שלכם וכל 

השרירים שיש לכם, אתם מוכרחים להודות בכך  

שתולעת פחותה עושה עבודה טובה הרבה יותר  

מכם. השאלה היא איך? ובכן זה בגלל שלתולעים 

ולהרחיב חלקי גוף  לכווץלות אין שלד, ומסוג

, שונים, תוך שימוש בשרירים שלהן כדי לסחוט

לדחוף ולמשוך את עצמן דרך האדמה, תוך 

התפתלות לתוך חלל צר ולאחר מכן סחיטת הדם  

לתוך הגוף במטרה להפריד את האדמה ולאחר  

מכן לגרור את שאר הגוף שלהן מאחור. המשימה  

יותר בזכות הריר הנוסף  נעשית בצורה חלקה

וכמובן שהתולעת מגיעה שלמה יחד עם תפסני 

האדמה שלה, הזיפים שלה אשר יוצאים בצדדים  

ומאפשרים לתולעת להימשך על הצדדים של  

   המחפורת שלה.

תוכנן עבור  

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

שערות זיפיות הנקראות  

בשם זיפים מאפשרים  

 באדמה.  יאחזלתולעת לה

 זיפים

 ביצי תולעת

 שרירים אורכיים 



 

שכים בעדינות תולעת )ככל שתהיה  אם אתם מו

גדולה יותר כך טוב יותר( לאחור בין האצבעות 

שלכם תרגישו את הזיפים הקשים והמחודדים 

שלה. אם אתם שמים תולעת על חתיכת נייר 

צליל גירוד בזמן שהיא  שמעו ת  –ומאזינים לה  

בעל חיים כל כך רך ומתפתל  כיצד  – מתנועעת 

ב אלה אותם זיפים  עושה כזה רעש? ובכן שו

שעובדים ואלה מסייעים לתולעת לאחוז בדפנות  

 הפנימיות של המנהרה שלה. 

 ספרים וקישורים יעילים 

 מדריכים כלליים יותר לחרקים! 



 

 אודות הסופר



 

 הזמינו תולעים וחלקי חילוף באמצעות הדואר 



 



 

 


