
זהבי ואבישג אמוץ

־״ "ן

בלבן עמיר איורים:

החי בעולם ותקשורת חברה

 אלטרואיזם טווסים,
ההכבדה ועקרון



. - — ,-״,ך-- ...

י4<



ההכבדה ועקרון אלטרואיזם טווסים,
זהבי ואבישג אמוץ

החי בעולם ותקשורת חברה





זהבי ואבישג אמוץ

 אלטרואיזם טווסים,

 ההכבדה ועקרון
החי בעולם ותקשורת חברה

בלבן עמיר :איורים

הטבע להגנת החברה הוצאת



Peacocks, Altruism and the Handicap Principle 
Amotz and Avishag Zahavi 
Illustrations: Amir Balaban

 2005 שלישית הדפסה 2001 שנייה הדפסה
2013 רביעית הדפסה

נוגהר םע הטשי עץ ענף על תנציםמס םזנבני :העטיפה שעל הציור
 אלון עזריה עריכה: יועץ

 מל מיכל לשונית: עורכת
 סאיאנס ומשה וייל שרה :העטיפה עיצוב

 בלבן עמיר :העטיפה ציור
 רייכרטאוס רוני צילום:

 ירון תתמנ ועימוד: סדר
מלמד שלמה הפקה:

1996 למחברים, שמורות הזכויות ©כל

יוצרים זכויות על ההגנה חוקי ידי-על מוגן רפהס

 לחלק, להפיץ, לתרגם, להקליט, לצלם, לשכפל, להעתיק, אין
 אופטי, אלקטרוני, :אמצעי בכל או דרך בכל מידע במאגר לאחסן

 ממנו קטעים או זה ספר אחר, או מכני
המחברים. מן בכתב מפורשת רשות לקבל בלי

החוק על־פי ולעונש אזרחית תאו פלילית לתביעה צפוי ההוראה על העובר

The Society for the Protection of Nature in Israel

ISBN: 965-371-0002



העניינים תוכן

1 עמי הקדמה במקום - הטווס של וזנבו הזאב הצבי,
 אמינות - בנפש אויבים בין אמינים תקשורת סימני מתפתחים כיצד לזאב: הצבי בין התקשורת

 נההכבדה( ההשקעה - השקעה על-ידי ורק אך להשיג ניתן אמינות - לתקשורת התנאי היא
 כיצד - הטווס של זנבו מפרסם מה - האמת לדובר מאשר למשקר יותר קשה להיות צריכה
 היכרות - אקראית אינה ההכבדה - התקשורת סימני של האמינות את ההכבדה עקרון מבטיח

 איך - בטבע חדשות פנים מגלה בתקשורת, כוללני כעיקרון ההכבדה, עקרון - הזנבנים עם
המדע. בעולם העיקרון התקבל

לתקשורת שותפים א׳: חלק
7 עט׳ ונטרפים טורפים :1 פרק

 את המבטיחות וההכבדות המשותף העניין ורודפו: הטרף ביו תקשורת של שונים טיפוסים
 ושירת הגמדי הבז - הצבי ניתורי - ז אזהרה״ ״קריאות מכוונות מי אל - הסימנים אמינות

 - וחבדבורותיו הנמר לטרפו: הטורף של תקשורת - אזהרה צבעי - התגודדות - העפרוני
בזירה. מתאבקים - והפר הטיגריס

21 ,עט יריבים בין תקשורת :2 פרק
 האדם האומנם - המאיים את לסכן חייבים איום סימני - תוקפנות להחליף איום יכול כיצד

 לא הכבדות, הגוף: ומתיחת הסנפיר פרישת השיער, סימור - בעלי-החיים? מיתר יותר תוקפן
 הראשונה המכה את לספוג נכונות לאויב: בוז של בדרך איום - במקביל ההליכה - רמאויות

 - הסכנה מול אל להרפיה הוכחה נמוכים: איום קולות - השרירים למתח כביטוי קולות -
 - חברתי מדרג - מידע אוסף אינו שהמאיים מעידים ביריב מבט ונעיצת קצובים איום קולות
האיום. התפתחות את להסביר כדי קבוצתית בברירה אין מדוע

31 עט׳ בן־זוג בחירת :3 פרק
 על ההכבדה - מתחריו על־פני המחזר של יתרונותיו את מדגישה הזוויגית בראווה ההכבדה
 - המומר לרשות העומד המזון, שפע על מעיד בשירה זמן בזבוז - תפישתו ועל מזון מציאת
 סימנים - ומיריבים מטורפים להימלט המפרסם של לכושרו כהוכחה קישוט ואיברי עזים צבעים

 סימן אותו מדוע להסביר, יכול אינו פישר של המודל - תנועה כושר על או כוח על המעידים
 "ברירה לעומת הסימנים" "ברירת - בני-זוג למשיכת והן יריבים להרתעת הן לשמש יכול

זוויגית".

תקשורת מנגנוני ב׳: חלק
51 עט׳ למךן אופייניים קישוט דגמי :4 פרק
 פרטים בין ההתחרות - פגמים מגלה ההדגשה - וצורה סימטריה אורך, מדגישים קישוט דגמי

 להשוואה קנה-מידה המהווים למין", "אופייניים דומים, קישוט דגמי להתפתחות גרמה דומים
 - ״סימן״ הגדרת - מכבידים? שאינם סימנים יש האם - הכבדה? או מעמד תגי - ביניהם
ההכבדה. לעקרון במבחן האינפלציה תופעת

א



73 עט׳ בפרסומת צבעים :5 פרק
 בשטחים לפרסום ובלבן בשחור השימוש - הפרסומת שברגם והדיוק המרחק את כמווסת הצבע

 בשונית או הצמרות בתוך - תנועה לפרסום לבן: - בעמידה לפרסום בעיקר שחור: - פתוחים
 - מנוגדים צבעים בשני השימוש - הלבן את והצהוב השחור את האדום מחליף האלמוגים

 לפרסום נוצצים צבעים - הרחוק או הקרוב לצופה שוגה מסר דומים: צבעים בשני השימוש
הדופן. יוצאי - קטן גוף של תנועה

83 ,עט ותנועה טקסיות :6 פרק
 - הסימנים להתפתחות קודמת מידע לאיסוף תצפית - בתקשורת המשמשות בתנועות ההכבדה
להכבדה גורמת ההגזמה שימושיות; בתנועות בהגזמה מקורן תקשורת, כסימני המשמשות תנועות

שונים. פרטים של הביצועים בין ההבחנה כושר את מגבירה הטקסיות ספורט: בתחרויות כמו -

93 עט׳ קולות :7 פרק
 בעיקר מצוי המידע - השמעתו בעת השרירים מתח ועל הגוף תנוחת על אמין מידע כולל הקול

 וסדר פקודה בקשה, - איום לבין בקצב דיוק בין הקשר - למרחק תקשורת - בווריאציות
 - סמלית? בשפה משתמשים בעלי-חיים האם - קולות חיקוי - צועקים? מדוע - הדיאלוג

 של המסר על ללמוד יש האם - כ״מלים״? להיחשב יכולים הגוגונים של האזהרה קולות האם
המקבל? תגובת לפי הסימן

107 עט׳ תקשורת כאמצעי איברים :8 פרק
 לראייה לאכילה, למלחמה, המפריעים איברים - משקלם בכובד נושאיהם על המכבידים איברים

 ביטחון וחוסר היסוס המדגישים איברים - המבט כיוון את המדגישים איברים - לשמיעה או
 איברים יצירת - חלקיו דמות את או הגוף מראה את מקטינות וכרבולות רעמות - עצמי

להכבדה. שנועדו פרסומת מאיברי נוצות( )קרניים, חדשים

121 עט׳ כימית תקשורת :9 פרק
 הקשר - כימיות מולקולות באמצעות הכבדה - זה( פרק על שידלג כדאי - מכימיה שמפחד )מי

 האם - שמרים של המין פרומוגי - בפדומונים והמסר ההכבדה - למסר החומר בין ההגיוני
שגיאות למניעת הרב-תאי: בגוף באמינות הצורך - אמין? מסר להעביר יכולים קצרים פפטידים

הרב-תאי. בגוף הכימיים שבסימנים והמסר ההכבדה -

חברתיות במערכות ההכבדה עקרון ג׳: חלק
129 עט׳ החברתי הקשר בדיקת :10 פרק

 מהימן מידע לספק יכול מכביד מבחן דק - הרף ללא נבחן פעולה בשיתוף לשותפים שיש העניין
 למרחב פלישה באמצעות מבחן - מחבואים משחקי - תוקפנות באמצעות מבחן - הקשר טיב על

 האהבה סימני - בצוותא זמן בזבוז - הזגבנים ריקוד - ליטופים הישענות, סינוצים, האישי:
האוהבים. על המכבידים כמבחנים

139 עט׳ לצאצאיהם הורים בין :11 פרק
 - עצמו סיכון על-ידי מהוריו עזרה לסחוט הצאצא יכול כיצד - אינטרסים וניגוד שותפות

הוריהם. על-ידי הצאצאים ניצול - ממחבוא ביציאה בולטים, בצבעים התינוק, בבכי עצמי סיכון

ב



 145 עט׳ האלטרואיזם של והאבולוציה היוקרה על התחרות הזנבגים: :12 פרק
 מעוטת שותפות - חברתי דירוג - ופליטים נחלה בעלי - אלטרואיזם - הזנבניס חיי סיפור

 תיאוריות - מורכבות וקבוצות פשוטות קבוצות - קרובים מנישואי הימנעות - אלימות
 המנסה מנגנון הדדי: אלטרואיזם - קבוצתית וברירה אלטרואיזם - האלטרואיזם להסברת
 - האלטרואיסטית הפעולה על התחרות - אלטרואיזם באמצעות האלטרואיזם את להסביר

 חיים מדוע - ויוקרה חברתי מדרג בין ההבדל - היוקרה - לאיום כתחליף האלטרואיזם
כהכבדה. האלטרואיזם - בקבוצה הזנבנים

175 עט׳ לעזור? למה חברתיים: חרקים :13 פרק
 על״ידי הצאצאים ניצול - בבוגר הזחל תלות - בצאצאים וטיפול מזון איסוף - הבעיה הצגת

 - יוקרה על כהתחרות העזרה - הפלו-דיפלואידיה - (parental manipulation) ההורים
 לאלכוהול פרוטונים בין הדמיון - מזיק כחומר הפרומון - ליוקרה אמין כסימן הפרוטונים

 הקרבה אפקט - חברתית וטפילות קרובים ברירת - (kin selection) קרובים ברירת - ולסמים
(kin effect.)

195 עט׳ לנקבה זכר בין :14 פרק
 חשיבות - לצאצאיה האב את בוחרת הנקבה - זוג בן■ לנטוש כדאי מתי - בצאצאים השקעה
 דומיננטיות יחסי - היוקרה להעלאת כאמצעי בצאצאים הטיפול - בן-הזוג עם ביחסים היוקרה

הזוויגים. בין

203 עט׳ חברתיות אמבות :15 פרק
 נבגים ויצירת עקה, בשל התכנסות - הרירניות האמבות - לדלג< אפשר הזה הפרק על )גם

 - אלטרואיסטיות? הן הרגל יצירת כדי תוך המתות האמבות האם - דגל על הנישא פרי בגוף
 במסלול התפתחות - רעל הוא להתמיינות הגורם הסימן - הפרט ברירת באמצעות הסבר

שיתופיות. בקטריות - חלשה אמבה של השרידות סיכויי את משפרת הטרום-רגלי

211 עט׳ לפוגדקאי טפיל בין :16 פרק
 הבדלים - קצר חימוש״ ״מירוץ לאחר פעיל משקל שיווי של כמערכות ופוגדקאי טפיל מערכות

 המאפיה מודל - והעורב הקוקייה - והקנית הקוקייה - המשקל שיווי את מאפשרים פנוטיפיים
 מסייע הטפיל והאדם: הכלב - לטפיל התנגדות למניעת הפונדקאי עיקור - היוקרה מודל -

 חומרים - והפז׳ הבקטריה - תנאי על שותפות הדיפטריה: חיידק - אחרים טפילים מפגי להגנה
אנטיביוטיים.

223 ,עט מידע מרכזי :17 פרק
 )רחבות לק מקובצת, ליגה דגירה, מושבות - מידע איסוף לצורך בעיקר מתכנסים בעלי-חיים

 ההתנהגות את משנים בנחליאלים ניסויים - מידע כמרכזי יום למנוחת והתקבצות ריקוד(
 לבושו - האדומות הדיות - צרה לעת כביטוח המידע בעורבים: תצפיות - החברתית

 - המקובצת? הלינה של מקומה בפרסום משקיע הפרט האם - השחף של האלטרואיסטי
מידע. כמרכזי אנושיות התכנסויות
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252 עט׳ דבר סוף

253 ,עמ הספרות רשימת

267 ,עמ העניינים מפתח

תודה דברי
הספר. בכתיבת לנו שסייעו לרבים, תודה אסירי אגו

 לאור. ולהוצאתו הספר לעריכת הקשורים רבים בנושאים שיעץ אלון, עזריה
רבות. שגיאות מתוכו ועקרה הסגנון את רבה במידה ששיפדה גיל, מיכל

 מלאכת על שניצח מלמד, ושלמה בדפוס, הספר של צורתו על שעמלה ירון, תמנת
ההדפסה.

 המקום יקצר הסופית. לצורתו הנוגע בכל ויעץ הספר את שאייר בלבן, עמיר
בציוריו. עמיר את שימשו אשר תמונות, לנו שלחו או שהעירו לרבים, מלהודות

לדורותיהם. הזגבנים לצוותי תודה

 שהביאו ולוויכוחים, לדיונים ההתחלה מן שותפות היו ותרצה נעמה בנותינו
 יוס׳טוב, יורם פרופ" אילי, מלוין פרופ׳ חתננו בספר. המוצגים הרעיונות להבהרת

 ודניאלה צוק־רמון זהר רייט, יונתן פרופ׳ קוגלר, יהושע פרופ׳ לוטם, ארנון ד״ר
הצורה. ואת התוכן את בהערותיהם שיפרו עצמוני

 כל ללא עצמה על לקחת שהסכימה הטבע, להגנת לחברה מגיעה מיוחדת תודה
מכירתו. ושל לאור הספר הוצאת של הנטל את תמורה

 הטבע שמירת לקידום הספר ממכירת הכנסותיהם כל את תורמים המחברים
שתף בשמורת הזנבנים ומחקר
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- הטווס של וזנבו הזאב הצבי,
הקדמה במקום

 אולם המדברי. הנוף צבעי עם מתמזג צבעם שכן בצבאים, ממרחק להבחין קשה
 עצמם. את הצבאים חושפים אדם< או כלב, >או זאב הופעת עם קרובות, לעתים
 וחוזר רוקע, הוא הנביחה עם בבד בד לפעם. מפעם נובח במרחק, העומד הצבי,
 מראים פניו על המצוירים והפסים המעוקלות קרניו הקדמית.* ברגלו ורוקע

באויבו. מתבונן הוא כי בבירור,
 אחת בבת רגליו ארבע על מעלה כלפי לנתר הצבי מתחיל מתקרב, הזאב אם

(stotting,) עיגול רקע על מתנועע השחור וזנבו הטורף, אל אחוריו הפניית תוך 
בגופו. אחורי את המקשטות סמורות, שערות של לבן

 משמשים ולמה בו, הבחין טרם שאולי לזאב, עצמו את הצבי מגלה מדוע
הטורף? אל מפנה שהוא השחור״לבן והדגל הגבוהים הניתורים הנביחות,

 הוא הטורף. אל מכוונת והנובח המנתר הצבי של התנהגותו כי מגיחים, אנחנו
 הוא הגבוהים ניתוריו באמצעות להתגלות. מפחד ואינו בו הבחין כי לו, מודיע
 שאינן ראווה, קפיצות על וכוח זמן לבזבז לעצמו להרשות יכול שהוא מפגין,

יתרון את איבד כי שנוכח לאחר והזאב, אויבו. לבין בינו המרחק את מגדילות
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הקדמה במקום

 אותו, לתפוש סיכוייו ומעטים כושרו במלוא צבי לפניו כי שהבחין, ולאחר ההפתעה
יותר. מבטיח אחר, טרף לעצמו ולחפש המרדף על לוותר עשוי

 בנפש, אויבים בין שגם להראות, בא לטורפו הטרף בין התקשורת של התיאור
 עניין להם שיש בתנאי תקשורת, מערכת להתפתח יכולה והזאב, הצבי כמו

 יתקיים אם מיותר: מרדף של מניעתו הוא המשותף העניין זה במקרה משותף.
 מותשים. ממנו יצאו כאחד שניהם אך הצבי, את יתפוש לא אמנם הזאב מרדף,
 על- אך הצבי. של לניתוריו לב לשים אפוא כדאי קל, טרף לעצמו המחפש לזאב,

 לעזור עשויים שהיו וזמן, כוח לבזבז הצבי על היה בכושרו הזאב את לשכנע מנת
במרדף. ומתחיל לסימניו שועה הזאב היה לא אילו להימלט לו

 לסימנים לב לשים טעם יש שלפנינו: הספר של העיקרי המסר למעשה, זהו,
יקרים. הם אם רק אמינים להיות יכולים וסימנים אמינים, הם אם רק בתקשורת

 התקשורת. סימני של הגבוה למחירם טובה דוגמה הינו הטווס של המהודר זנבו
 שאפשר עד אותו ומרטיט המקושט זנבו את כמניפה הפורש מטווס, מתפעלים כולנו

 הזו, במניפה להתהדר שיוכל כדי אולם הנוצות. בין האוויר תנועת קול את לשמוע
 אורכו שלמרות העובדה, השנה. ימות מרבית במשך אתו זנבו את לשאת הטווס על

 ומיריבים מטורפים ולהימלט היטב להתפרנס הטווס הצליח הזנב של משקלו וכובד
לצאצאיה. אב לשמש הראוי מוצלח, טווס הוא כי לנקבה, מוכיחה
 קשר ויש אקראיים, אינם התקשורת סימני ספרנו: של השני במסר נגענו כאן

 על המכביד הזנב, באמצעות הסימן. לבין - להעביר מעוניינים שאותו המסר בין
 קרניים ראשו על הנושא אייל, גם זריזותו. ואת כוחו את הטווס מפגין התנועה,

 על-ידי העצמי בטחונו את מוכיח והצבי כוחו, את בזאת מפגין ומסועפות, כבדות
 במירוץ יפתח בטרם מבזבז שהוא הזמן ובעזרת אליו הזאב של הלב תשומת משיכת

 דגם יש מסר לכל לגובה. ניתורים באמצעות מפגין הוא זריזותו ואת ההימלטות,
 ואת אמיץ מעשה על-ידי לבו אומץ את להפגין יכול אדם לו: המתאים תקשורת

 עושר או פזרנות, באמצעות לב אומץ להפגין אפשר אי אך כספים, בבזבוז עושרו
ריצה. בתחרות ניצחון על-ידי

 משקיעים שבעלי-חיים ההשקעה, את
 להכבדה, להשוות אפשר התקשורת, בסימני

 עצמם על ליטול מוכנים עדיפים שמתחרים
 מהם. חלשים ביריבים להתחרות בבואם

 בבואו רב-האמן, למשל, שחמט, בתחרות
 המלכה, על מוותר רגילים, שחקנים מול לשחק

 ליריביו העדיף המתחרה נותן גולף ובתחרות
למרות המושג ניצחון בורות. כמה של יתרון
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הטווס של וזנבו הזאב הצבי,

 אינו שהוא כך על מעיד (handicap) ההכבדה
 של עליונותו את אמין באופן ומוכיח מקרי,

המנצח.
 תמיד? אמינים בטבע התקשורת סימני האם

 כך אכן המקרים שבמרבית מאמינים, אנחנו
 מידע על־סמך פועל שמישהו לפני הדבר: הוא

 לו כדאי תקשורת, סימני באמצעות שקיבל
 להיבדק יכולה זו אמינות אמינותם. את לבדוק

 היא הלא בסימן, ההשקעה מידת לפי ורק אך
 מהרווח יותר רבה להיות חייבת וזו ההכבדה,

 זה באופן רמאות. באמצעות להשיג היה שניתן
הסימנים. אמינות את ההכבדה מבטיחה
 את יבזבז לגובה, לנתר שינסה חלש, צבי ההכבדה. עקרון אחת, רגל על זהו,
 הלא-מרשימים שדילוגיו עוד מה הזאב. מפני להימלט לו שהיה הקלוש הסיכוי
 לברוח הניתורים, על לוותר כדאי כזה לצבי לכן, קל. טרף שלפניו לזאב, יוכיחו

לטוב. ולקוות בו, נפשו עוד כל

 לנו התגלה ההכבדה, עקרון של הראות מנקודת סביבנו להביט משהתחלנו
 התפתחות כמו האבולוציה, חוקרי את שהעסיקו סוגיות חדש. באור העולם

 נפתרות הזוויגית, בפרסומת בעלי-החיים של הכבירה ההשקעה או האלטרואיזם
 פה כמעט נדחה הוא ,1975ב- לראשונה, אותו כשהצגנו הזה. העיקרון באמצעות

 כלל בדרך כי מתמטיים, מודלים בעזרת להוכיח, כדי נכתבו רבים מאמרים 1אחד.
6,5 מיוחדים. בתנאים דק לפעול יכול שהוא או 4'2לפעול, יכול הוא אין

 פרסם 1990שב- לאחר השתנתה ההכבדה לעקרון המדעית הקהילה התייחסות
 לרעיון הפך ומאז 7מתמטיים, מודלים באמצעות אותו המסבירים מאמרים, גרפן

 עמיתינו בעוד ,1975 מאז שחלפו השנים כל במשך זאת, עם 10'8רבים. על המקובל
 המשכנו באבולוציה, גורם הינו ההכבדה שעקרון להניח סביר אם בוויכוח, עוסקים

 ממה מעט חדשות. פנים - הזה העיקרון באמצעות - בו ולגלות בטבע לצפות אנו
גכאן. מסופר שגילינו

 שיימצא, ייתכן לפרטיהם. נכונים כאן המוצעים ההסברים שכל טוענים, איננו
 הצעות של העיקרית שחשיבותן לנו נראה בהרבה. או במעט שונה הנכון שההסבר

 שקוראות בתיגד ההכבדה, בעקרון עושים שאנחנו בשימוש היא האלה ההסבר
 למחקרים מוצא נקודת לשמש יכולות שהן ובכך המקובלים, ההסברים על ההצעות

מפורטים.
הרעיונות הסברת לצורך האדם, של בהתנהגותו עושים אנחנו רב שימוש
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הקדמה במקום

 תוך לאחרים ולהסבירם רעיונותינו את לפתח קל כי מצאנו, בספר. המוצגים
 בה משתמשים איננו יהאנושית. ההתנהגות על ולנו להם הידוע על הסתמכות

 על שבהם. ההיגיון להבנת המסייע כאמצעי אלא מעלים, שאנו לרעיונות כהוכחה
 בעלי- של התנהגותם להבנת מתמטיים במודלים השימוש מקובל החוקרים מרבית
 הרעיונות את להמחיש כדי אלא טענותיהם את להוכיח כדי לא זאת גם חיים,

 אך להטעות, לפעמים עשוי מודל בכל השימוש בהם. הטמון ההיגיון את ולבדוק
 יכול הוא ולפיכך המתמטית, בנוסחה מהמוצג יותר החי לעולם דומה האדם עולם

 המודלים כולל מודל, כל לבדוק יש כי ספק, אין זאת עם טוב. מודל לשמש
מדעיות. בשיטות שימוש תוך בספר, המובאים האנתרופומורפיים

 החברה חיי במחקר עסקנו ההכבדה, עקרון את פיתחנו שבהן השנים, באותן
 בעין- ,1970ב- המחקר של ראשיתו בקבוצות. החיות שיר ציפורי - הזנבנים של

 לנוכחותנו רגילים הזנבנים הערבה. שבעמק בחצבה נערך הוא 1971 ומאז גדי,
 החולקים והצאן הגמלים לעדרי מיחסם שונה אינו אלינו ויחסם בסביבתם, המתמדת

 שאנחנו כך ובקרבתם, ביניהם נעים כשאנו להם מפריעים איננו המדבר. את אתם
 ולראות זה עם זה מתקשרים הם שבאמצעותם השקטים הקולות את לשמוע יכולים
 אותו מזהים ואגו "אישית", להתייחסות אצלנו זוכה זנבן כל התנהגותם. את מקרוב
הקן. את עוזבו לפגי קצר זמן רגליו על עונדים שאנחנו צבעוניות לטבעות הודות

 גם הגוזלים, ובגידול נחלתם על בהגנה ביניהם פעולה משתפים הזנבנים
 שמירה כגון נוספות, אלטרואיסטיות תכונות מגלים הם צאצאיהם. שאינם כאלה

 תכונות - אחרים זגבנים של בטובתם משקיעים הם כלומר, הדדית, והאכלה
 משמשות שהן הראו, שלנו תצפיותינו להסבירן. מתקשים האבולוציה שחוקרי
 היא האחרים של בטובתם ההשקעה כלומר, הזגבן. של וליוקרתו לטיבו פרסומת

 ההכבדה של ערכה על מהזנבנים למדנו הפרסומת. לאמינות המשמשת ההכבדה,
 ואת ריקודיהם את הבנו שבעזרתו רעיון החברתי, הקשר של עוצמתו לבדיקת
 להבין גם הצלחנו ההכבדה עקרון באמצעות בזה. זה ולהתחכך להצטופף נטייתם

 הקישוט דגמי של ערכם את אפילו ולמדנו בפרהסיה, מזדווגים הזנבנים אין מדוע
 ,12 בפרק >ראה בהם מתקשטים כלל, בדרך המוסווים שהזנבנים, העדינים,

לזגבנים(. המוקדש

 ניסינו לראשונה הביולוגית. התקשורת לכל משותף מנגנון לחפש יצאנו לא
 שגיא יואב שתלמידנו-עמיתנו מאחד הטווס, של המהודר זנבו משמעות את להבין

 מצאנו כי ההבנה נכון. להיות יכול אינו ההמקובל שההסבר דעתו, על בתוקף עמד
נוסף. הסבר בעקבותיו הביא שמצאנו הסבר כל כאשר לאט, התפתחה כללי עיקרון

בטבע, פועל אכן ההכבדה עקרון כי שהשתכנעו כאלה גם מעמיתינו, רבים
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הטווס של וזנבו הזאב הצבי,

 לתקשורת הנוגעות שונות תופעות להסביר על־מנת בו להשתמש למדו טרם
 הנמצאת ההכבדה אחר החיפוש את יעודד זה ספר כי מקווים, אנחנו הביולוגית.

אמינה. להיות לתקשורת המאפשרת השקעה - תקשורת סימן בכל

הערות
 למרחקים. תיפוף קולות מוליכה הקרקע למרחוק. נשמעים הרקיעה קולות א

 ששומעים לפני הרבה נוסעת מכונית של גלגליה רחש את לשמוע ניתן במדבר
 המנוע רעש הרי מכונית בקרבת כשעומדים זאת, לעומת שלה: המנוע קול את

הגלגלים. מקול יותר הרבה חזק שלה
 גיסא, מאידך הטורף. בהופעת קשורים האלה המשונים שהניתורים ספק, אין ב

 לחלוטין. שונה בדרך ביעילות, דוהר ורצינית ממשית סכנה מפני הבורח צבי
 ערוצי בריחתם בעת מנצלים כשהם פשקט, שברחו בצבאים נתקלנו פעם לא

להסתתר. יבלו שבהם נחל,
 ההכבדה, עקרון בעזרת מסוימות בעיות מסבירים אנחנו כיצד מציג, זה ספר ג

 לכסות מתיימרים אנו אין כה. עד המקובלות הדעות מן הזה ההסבר שונה ובמה
 בהן העוסקים רבים ספרים החי: בעולם התקשורת סוגיות כלל את במפורט
לאחרונה. פורסמו

 אנתרופומורפיים(, )הסברים החי עולם להבנת כדגם האדם של בעולמו השימוש ד
 להתנהגות הסברים גיסא, מאידך רבים. מדענים אצל התנגדות מעורר

 התנגדות הם גם מעוררים בעלי־החיים, התנהגות על המבוססים האנושית,
קרובות. לעתים

בן־ווג. בחירת על ,3 בפרק ראה - פישר של המנגנון ה
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לתקשורת שותפים א׳: חלק

ונטרפים טורפים :1 פרק

הטורף? אל תקשורת או אזהרה קולות
 כקולות המתוארים קולות, של התפתחותם את להסביר מתקשים האבולוציה חוקרי

 שאלה סכנה, על חבריהם בפני בעלי־חיים מתריעים שבאמצעותם אזהרה,
 את לגבש לנו סייעו הזנבנים על שערכנו תצפיות בה. הבחינו לא האחרונים

 להרתיעו כדי הטורף, אל אלא הזנבנים אל מכוונים אינם אלה קולות כי ההנחה,
אותם. המשמיע הזנבן את מלתקוף

 בתוך מזון מחפשים בנחלתם, יחדיו סובבים הזנבנים הדברים: מתנהלים וכך
 הקבוצה מחברי אחד ניצב על-פי-רוב שלידם. הקרקע על או והעצים השיחים
 למרחקים. להשקיף לו המאפשרת בעמדה עץ, בצמרת או שיח בראש כשומר,
 אנחנו יכולים לנוכחותנו, רגילים שלנו המחקר בשטח הנמצאים שהזנבנים ומכיוון
 מבחינים שממנה זווית ומאותה ולדורסים, לטורפים בתגובותיהם מקרוב להבחין

הזנבנים. בהם
 כל או השומר, משמיע האופק, קו מעל במרחקים, דורס של הופעתו עם מיד

 מידית סכנה בבחינת אינו הדורס אם חזק. נביחה קול בדורם, שהבחין אחר זנבן
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לתקשורת שותפים א? חלק

 אל מתייחסים הם קרובות לעתים אולם מזון, בחיפוש הזנבגים ממשיכים לקבוצה
 חטופה השומר נביחת נשמעת קרוב, כשהדורס אזהרה: קולות כאל האלה הקולות

 השומר וגם הקרוב, השיח אל לעוף או לקפוץ, ממהרים הזנבנים וכל ומבוהלת
 כזאת, בהלה לאחר דווקא אחת, לא אך שבצמרת. הענפים בין אל להיכנס ממהר

ונובחים. השיח לראש עולים השומר, אל הזנבנים כל מצטרפים
 כל- מרשים במרחקים, עדיין הנמצא הדורס הופעת על המגיבה הקבוצה, מראה

 לנו שנדרשו עד מובנת, כה לכאורה היא זו בשעה הזנבנים של והתנהגותם כך,
 הקולות האם עצמנו; את ולשאול ולהעז לתמיהה תמיהה לצרף כדי שנים כמה

 עוד נשמעת הנביחה והלא הדורסים? העופות מפני אזהרה קולות אכן הם האלה
 זוהי לכאורה, קיומה! את ולסכן הזגבנים בקבוצת להבחין הדורס היה יכול בטרם

 אפורות- קטנות, ציפורים כמה של בקבוצה להבחין קשה מיותר: סיכון נטילת
 בין נמצאות הן כאשר במיוחד שסביבן, המדברי הרקע עם המתמזגות חומות,
 לו לסייע דווקא עשויות הדורס הופעת עם השומר של נביחותיו ואילו השיחים
 את למצוא פעם, לא אלה, נביחות סייעו עצמנו לנו הזנבנים! של מקומם את לגלות

 יותר על-פני לעתים המשתרעת הגדולה, נחלתם במרחבי הזנבנים קבוצת
 שאכלה בקבוצה, להיתקל בלי רב זמן שהסתובבנו היה אחד. רבוע מקילומטר

 מנוע את לדומם ממהרים היינו בדורם, הבחנו כאשר לכן, השיחים. בין בשקט
 לנבוח ממשיכים היו אלה הזנבנים. של נביחותיהם את לקלוט ומנסים המכונית
 יכולנו זו בדרך שמעליהם. הרקיע במרחבי מעופף הדורס היה עוד כל לסירוגין

"אויביהם". אותנו, הזנבנים שירתו ובכך הקבוצה, מקום את לאתר
 אזהרה, כקול לפרש היה אפשר השומר של הראשונה נביחתו שאת ייתכן,

 השלישית, ואפילו השנייה, הנביחה הדורס. הופעת על הקבוצה לחברי המודיע
מכוונות מי אל אולם יוזהרו. הקבוצה חברי שכל להבטיח, כניסיון לפירוש ניתנות

 דקות במשך המושמעות האחרות, הנביחות עשרות
 מחסה תפשו כבר הקבוצה חברי שכל ולאחר ארוכות

 נובחים הכל כאשר מזהירות הן מי ואת השיחים, בין
הצמרת? בראש יחדיו

 הנשמעת הנביחה, עוצמת היא תמוהה פחות לא
 להבחין קשה לדורס כי להגיח, סביר למרחקים.

 והנה, מזונה. את בשקט המחפשת זנבנים בקבוצת
 אינו שעדיין דורס, האופק קו על מתגלה כאשר דווקא

 קול, להשמיע הזגבן ממהר בקבוצה, להבחין יכול
 שבהם הקולות של מזו מונים עשרות חזקה שעוצמתו

 היגיון יש לידו. הנמצאים חבריו אל כן לפני דיבר
הוא והדודס והואיל במרחקים. שנמצא מי אל בצעקה
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v ז'לבחו היה הראוי מהשומר רחוק הנמצא
 אכן השומר הזנבן שצעקת ייתכן אם

 קבוצתו. חברי אל ולא הדורס אל מכוונת
 הצעקה, את ששומע מי שכל העובדה,

 כי יודע האחרים, הזנבנים זה ובכלל
 כי מוכיחה, אינה דורס, עוף יש בסביבה

 את להסביר תיאורטי קושי גם )קיים האזהרה. קריאת של להתפתחותה הסיבה זוהי
 בעוד האלה בקולות המשקיע הוא המזהיר שכן האזהרה, קולות של התפתחותם

 תכונות להסבר באשר הזה, הקושי את 1האחרים. הקבוצה חברי הם שהנהנים
הבא.( בפרק נסביר הקבוצתית, הברירה מנגנון באמצעות

 נוחת כאשר למצוא ניתן הדורס, אל מכוונים האזהרה שקולות לאפשרות אישוש
 הסבך בתוך להסתתר הזנבנים ממהרים בתחילה הקבוצה. בקרבת עץ על הדורס
 קרובות לעתים אולם טרטור. קולות ולהשמיע לנבוח לצעוק, ממשיכים הם ומשם

 את להשמיע ממשיכים בעודם הדורס, אל ומתקרבים מהסבך ויוצאים חוזרים הם
 של הימצאותו על המעוניינים לכל ומודיעים למרחקים הנשמעים הרמים, קולותיהם

 מצליחים שהדורסים קורה להלן(. >ראה התגודדות מכונה: כזאת תגובה הדורס.
 מקור אל ומתקרבים מהשיחים יוצאים שאלה לאחר המתגודדים, אחד את לתפוש

 החשובים הגורמים אחד היא הטורף אל שהתקשורת להניח, מקובל 2׳אהסכנה.
 את כמזהיר נראה כשהוא השומר, צעקות שבין הדמיון 3ההתגודדות: של בעיצובה

 ההשערה, את מחזק ההתגודדות, בעת משמיע שהוא הצעקות לבין קבוצתו, חברי
הדורס. אל תקשורת של קולות אלא אינם האזהרה קולות גם כי

 להקשיב טעם אין המתקשרים. הפרטים בין פעולה שיתוף דורשת תקשורת כל
 על מקשיב. שאינו מי אל לדבר טעם ואין השומע, את מעניינים אינם שדבריו למי

 משרתת התקשורת אם רק ביניהם פעולה ישתפו שהמתקשרים נותנת, הדעת כן
הצדדים. שני את

 מסוגל אינו שהדורס לזכור, צריך לזנבן כדאית התקשורת מדוע להבין כדי
 טריפה, לסכנת חשוף פתוח בשטח שהופתע זנבן רק רואה. שהוא זנבן כל לצוד
 לחשוש עליו אין שם הסבך, תוך אל לברוח יכול בדורם להבחין שהקדים זה ואילו

 ורגליהם הארוך זנבם - הסבך מלכי הם הזנבנים לידו: העומד דורס מפני גם
 זו וסגולה טורפיהם, מכל יותר טוב הענפים בין לתמרן להם מאפשרים החזקות
 או האזהרה קולות בהישמע או חשודה, בתנועה בהבחינם התנהגותם: על משפיעה

 סיכוי כל לדורס אין ואז הסבך תוך אל במהירות בורחים הם אחר, פתאומי רעש כל
אותם. לצוד

 הם אין בסביבה הוא עוד כל לזנבנים: מפריעה הדורס של נוכחותו אולם
 אחריו ולעקוב להמשיך ועליהם מחסה, להם הנותנים מהסבכים להתרחק יכולים
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 באופן קטנים האזהרה קולות שהושמעו לאחר גיסא, מאידך יפתיעם. שלא כדי
 על יודעים הזנבנים רק לא שכן סביבה, באותה לצוד הדורס של סיכוייו משמעותי
 על מגיבים ושחור-הזנב החנקן הבולבול, כמו אחרים, מינים גם שם. הימצאותו
 בני של האזהרה קולות על מגיבים שהזנבגים כשם השומר, הזנבן של נביחותיו

 ולזנבנים בו, הבחינו שטרם זנבגים להפתיע המבקש שלדורס, מכאן האלה. המינים
 ימשיך אם זמנם, את יבזבזו אלה וגם זה גם משותף: אינטרס יש בו, הבחינו שכבר
 לדורס להודיע בדורם, שהבחין לזנבן, כדאי לפיכך שטח. באותו טרף לחפש הדורס

הזנבן. של לקולו להאזין כדאי ולדורם התגלה, כי
 היה יכול אילו שהרי בו, הבחין אכן כי הדורס, את לשכנע הזנבן על כך לשם
 הקולות היו לא - בו שהבחין בלי אזהרה קולות באמצעות אויבו את להרתיע

 האזהרה לקולות רק להאזין הדורס על לפיכך הדורס. את משרתים האלה
להוכיח. הזגבן על הזאת ההבחנה ואת בו, הבחינו שאכן זנבנים שמשמיעים
 בכך הדורס את לשכנע שעליו להנחה, מתאימה הצועק הזנבן התנהגות ואמנם,

 ונשמע נראה כשהוא וצועק, הצמרת ראש אל כלל בדרך עולה הוא בו: הבחין שאכן
 עץ צמרת אל העולה זנבן אליו. במתקשר ההבחנה את הדורס על ומקל למרחוק עד

 יודע אינו עצמו שהוא בעוד לדורס להתגלות עלול בדורם, שהבחין בלי וצועק
 מזנבן, תמנע מקומו, את יודעים שאין לאויב, שבהתגלות הסכנה טורפו. נמצא היכן
 שראה ומכריז עץ לראש העולה שזנבן סביר, לפיכך מלצעוק. בדורם, הבחין שלא

 יש עץ, על מתיישב אלא מהשטח, מסתלק אינו הדורס אם אותו. ראה אכן דורס,
 ואף משנהו של זו אל אחד עץ מצמרת ונעים צועקים סביבו, מתגודדים שהזנבנים

 השטח אל לצאת ונכונותם הדורס, לעבר הזגבגים תנועת הפתוח. השטח אל יוצאים
 לכך נאמנה עדות מהווים מפגינים, שהם הבטוחה וההתנהגות הרעש הפתוח,

 צופיות, שחורי-זנב, בולבולים, בסביבה. טרף להפתיע סיכוי כל איבד שהדורס
 כי בכך ומפגינים למתגודדים, ומצטרפים נאספים וסלעיות סבכים מדברונים,

 באזור, אויבים להיות יכולים לדורם שגם ומכיוון להם. ידועה הדורס של נוכחותו
 והוא הדורס את חושפת למרחוק, בולטת רמות, בצעקות המלווה ההתגודדות, הרי

ממנו. גדול דורס על-ידי להיטרף עלול
 ההתגודדות אך הדורס. של להסתלקותו להביא עשויים האלה הגורמים שני
 את לשכנע כדי לשלם חייב שהזנבן המחיר, כן, אם זהו, כהזנבן. את גם חושפת
לקיומו. מודע שהוא הדורס

 מהשטח מסתלקים אכן הדורסים אם לבדוק, לנו קשה תצפיותינו במהלך
 הרגילים לזנבנים, שבניגוד משום וזאת הזנבנים, של האזהרה קולות בעקבות

 לסמוך נוכל בינתיים קשה. עליהם והתצפית מנוכחותנו חוששים הדורסים אלינו,
 קיימת אכן כי בהשערה, תומכות ואלה אחרים חוקרים בידי שגעשו תצפיות, על

להלן(. )ראה טורפו אל הטרף מן תקשורת
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 הנובחים הצבאים כי להניח, היה מקובל
 53סכנה. על מתריעים בהקדמה( )ראה והמנתרים
 יתר של הלב תשומת את אליהם מושכים גיתוריהם

 שבאחוריהם הלבן השערות ועיגול העדר, חברי
 צבאים כי ספק, אין הבריחה. כיוון את לעדר מסמן

 סכנה קיום על לומדים ונובח מנתר צבי הרואים
 לחזור נוכל עתה אך בעקבותיו. לרוץ וממהרים
 היעילה הדרך היא כזאת התנהגות האם ולשאול:

 קיום על האחרים העדר לחברי להודיע ביותר
 יותר, שקטה בדרך מתריע הצבי אין ומדוע הסכנה?

הטורף? לעיני נוכחותו את תגלה שלא
 המנתר הצבי של התנהגותו כי ההשערה, את העלינו שגה כעשרים לפגי

 איבר כי לטורף מודיע הוא ראשית 7חבריו. אל ולא הטורף, אל מכוונת והנובח
 הרגליים רקיעות הנביחות, באמצעות עושה הוא זאת ואת להתגלות, מפחד

 לרדוף הטורף מתחיל כאשר לכיוונו. שבאחוריו השחור־לבן ה״דגל" והפניית
 אינם אלה ניתורים לקפץ. יכולתו את הגבוהים בניתוריו ממחיש הוא אחריו,

 לעצמו להרשות יכול בכושרו הבוטח צבי שרק וברור, מהטורף אותו מרחיקים
 יכולתו: את ובמדויק, למרחוק, מפגינות אלה ראווה. קפיצות על כוחו את לבזבז
 שאילו בעוד בטרפו, הטורף יצפה שבה זווית מכל בבהירות ייראה הקפיצה גובה

 צופה שהיה מי לעיני רק בבירור נראים הקפיצות ממדי היו למרחק קופץ הצבי היה
 בריצה, להשיג מסוגל הוא שאותו צבי, לאתר הטורף של בכוונתו אם מהצד. בהן

 הצבי אחרי כוחו בכל לרדוף ינסה ולא לנתר הצבי של ביכולתו שיצפה סביר
 היה יכול צבי אחדי זאב של במרדף שהתבונן מי ואמנם, בדרכו. שיזדמן הראשון
 אם ובין הצבי את השיג אם בין - המירוץ בסוף הזאב של בתשישותו להיווכח

 גם אבל ימות, - בו ייכשל שאם מירוץ, זהו הצבי של לדידו במאמציו. נכשל
 אולם מת, הוא אין נכשל אם אמנם, כוחותיו. בכל להשתמש לעתים צריך הטורף

 הצבי, גם אחר. צבי בציד להצליח ויוכל לכוחותיו שיחזור עד רב זמן לחלוף עשוי
 שממנו אחר, בזאב יתאושש, בטרם לפגוש, עלול אחד, זאב מפני בבריחה שהותש

 שני אפוא מפיקים השערתנו לפי הקודם. במרדף הותש אלמלא להינצל יכול היה
 יכול הוא שאין צבי אחרי רץ אינו הזאב ומנביחותיו: הצבי מניתורי תועלת הצדדים
הזאב. מפני בבריחה כוחותיו את לכלות צריך אינו והצבי לתפוש,
 כי השערתנו שבטנגניקה, סרנגטי הטבע בשמורת נבדקה, 80ה״ בשנות רק

 גבוהה, תצפית מנקודת עקבו, 8ופנשאו פיצגיבון הטורפים. אל מכוונים הניתורים
 האלה הטורפים צבאים. אחרי רודפים כשהם וזאביס-טלואים מנומרים צבועים אחרי

כפי קצר, במרדף עליו זינקו ולא ומתישה, ארוכה ריצה לאחר טרפם את השיגו
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החלו כאשר והאריה. הברדלס שעושים י־ .
 כאלה היו טורפיהם מפני לגוס הצבאים
 פתחו אחרים ואילו בניתורים, שהרבו

 נוכחו החוקרות ויעילה. מידית בבריחה
 דווקא לרוץ העדיפו שהטורפים לדעת, -

 ונמנעו מעט, שניתרו הצבאים אחרי
 תצפיותיהן תמכו בכך במנוסה. שפתחו לפני רב לגובה שניתרו אלה אחרי מלרדוף

 ההבדלים על לטורפים מידע מקור משמשים הצבאים שניתורי שלנו, בהנחתנו
השונים. הפרטים של הריצה בכושר

 לטורפו. הטרף בין תקשורת בדבר ההשערה את המעלים הראשונים איננו
 מפניו שברחו - אמריקה בדרום" החיים גדולים מכרסמים - במארה צפה 9סמיית

 של הראווה שניתורי ובצדק, הסיק, מכאן אליו. מכוונים ניתוריהם כי והשתכנע,
 חבריהם. לאזהרת המשמשים סימנים ואינם טורפיהם אל הם אף מכוונים הצבאים

 את באמצעותם "מזמין" שהטרף בכך, הראווה ניתורי את הסביר סמיית אולם
 במרדף כי ההנחה, על המבוסס הסבר - לבריחה מוכן הוא כאשר למרדף הטורף

רודפו. על-פני מיתרון ייהנה הוא מופתע אינו הבורח שבו
 של תגובתו כאן אך לבורח, כדאית שהיא פעולה על מדברת הזאת ההנחה

 ולנטרף שלטורף האפשרות, את דעתו על העלה לא סמיית הגיונית: אינה הטורף
 ולפיכך, לניתורים שנתן בהסבר לחיסרון מודע היה הוא משותף. עניין להיות יכול

 נאלץ הוא במרדף, לפתוח המתפתה הטורף של תגובתו את להצדיק בנסותו
 הראווה ניתורי לדעתו, הסתיימה." לא עדיין ש״האבולוציה בנימוק להשתמש

 שלא היכולת את פיתח לא ן י י ד ע ש״הטורף מכיוון רק הבורח הטרף את משרתים
 תשתנה שבעתיד להניח, סביר אולם ממנו," שבורח מי כל אחרי ולרוץ להתפתות
יהזו. ההתנהגות

 למערכת דוגמה להוות יכולה ה״תופסת" במשחק ילדים של התנהגותם
 הילדים בורחים הרודף, הילד שנקבע לאחר לנרדף. רודף שבין התקשורת
 מהר לרוץ בכוחם המשוכנעים אלה ואילו המגרש, קצות אל שייתפשו החוששים

 מתקרבים אפילו או מקומם על עומדים אלא בורחים, שאינם רק לא מהרודף יותר
 ומחפש הזו מההזמנה הרודף מתעלם כלל בדרך אחריהם. לרוץ אותו מזמינים אליו,

 אל בהתקרבם נוטלים שהם הסיכון אליו. מתקרבים שאינם מי בין קורבנו את
 אותם, לתפוש יוכל לא שהוא בכך ה״מזמינים" של בטחונם על מעיד הרודף,

כדאי. אינו המרדף כי הרודף את ומשכנע
שאדם בזמן לטאות של בהתנהגותן בארצות-הברית צפו וחבריו חסון אורן
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 מתברר הצבאים. התנהגות את אנו שהסברנו כפי אותה והסבירו 10אליהן, מתקרב
 כאשר אולם וביעילות, במהירות בורחת היא פתוח בשטח מופתעת הלטאה שכאשר

 הטורף, הופעת עם בורחת אינה היא להסתתר, יכולה היא שבו לשיח, קרובה היא
 כמו לבריחה: בכוננות נמצאת היא אין זה במצב בזנבה. ומכשכשת עומדת אלא

 בגינוני אלא עוסקת אינה הלטאה גם מנוסה, בטרם לראווה המנתרים הצבאים,
 של החוף בחולות המצויה החולות, שנונית אצל נצפית דומה התנהגות ראווה.

ישראל.
 או עפרוני, אחרי לרדוף אם הגמדי הבז מחליט שבה בדרך, צפה 11ריסירט

 המאולף הבז אחריו. ועקב לציד גמדי בז אילף מחקריו לצורך מהמרדף. לחדול
 כאשר במסכה. חבוש וראשו הבז(, עם לצוד היוצא )האיש הבזאי של ידו על יושב

 המסכה את הבזאי מסיר - השדה זרעיות להקת - שלפנינו במקרה הטרף, מתגלה
טרפו על צולל הבז למרדף. הבזאי משחררו בזרעיות הבז ומשמבחין הבז, של מפניו

 שהזרעיות לכך הסיבה כנראה וזו מלמעלה,
 יש מעליו. ולהימצא עוף להגביה מנסות הנמלטות

 ־את להפסיק נוטה והבז מנוסתן, בעת השרות זרעיות
 מי אחדי דווקא ברדיפה ממשיך הוא אחריהן. המרדף
 גם )ראה מהן אחת לוכד אף פעם ומדי שרות, שאינן

הספרות(. ברשימת 17
למרדף? השירה בין הקשר מה

 שאינם העפרונים את מחפש והוא עפרוני כל לתפוש יכול אינו שהבז בהנחה
 תקשורת בעזרת כישוריהם על הבז את להעמיד למהירים כדאי מהירים, מעופפים
 רבה, במהירות הבז מפני לברוח אמנם יכול המהיר העפרוני המרדף. בתחילת

 כדי מותשים. להיות שניהם עשויים המרדף כדי תוך בכך יבחין שהבז עד אולם
 מסוגל אינו אטי שעפרוני מה לעשות המהיר העפרוני על ביכולתו, הבז את לשכנע

 שהבורח האוויר, לכמות מהימנה עדות היא בריחה כדי תוך שירה לשיר. לעשות:
 לזו דומה במהירות לעוף וגם לשיר, ממשיך הוא אם לבזבז. לעצמו להרשות יכול

 השירה שהרי יותר, מהר גם לעוף מסוגל הוא כי לשכנעו, יכול הוא רודפו, של
 או לשיר, יוכל לא כוחותיו בשארית העף עפרוני הכוחות: עתודת על מעידה
 בשירה כוחו את שניסה מי כל לשירה. אוויר די לו שאין עליו, יעיד שירתו שאופי

 מרוצתו בעת שהתעייף מי אולם הדרך, בתחילת לשיר קל כי יודע, ריצה כדי תוך
לשיר. מפסיק -

 העפרוני. אחדי הבז של המרדף לבין הילדים משחקי בין הדמיון מפליא כאן גם
 להבהיר כדי בה שיש לעג, צהלת קרובות לעתים משמיע רודפו מפגי הבורח ילד

 אילו לכך. מסוגל היה לא כוחותיו בשארית ברח אילו שכן להשמיעה, כוח לו שיש
את לדרבן דווקא היה עלול וזה כלה, שכוחו עליו מעיד החנוק קולו היה ניסה,
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 את ולהשמיע מיכולתו מעט להשקיע לנרדף כדאי אכן, במרדף. להמשיך הרודף
 יותש. שהוא בלי יסתיים שהמרדף הסיכוי את מעלה זו השקעתו שכן הלעג, צהלת

 להשיג יוכל לא שבו במרדף, כוחו את יבזבז שלא כדי לצהלה, להאזין כדאי לרודף
תועלת. בו שאין מרדף, ממניעת נשכרים יצאו כאחד שניהם הנרדף. את

תקשורת ללא פעולה שיתוף
 12אשל אילן תקשורת. ללא גם להתקיים יכול לטורף הטרף בין פעולה שיתוף
 לבין הדורס בין פעולה כשיתוף זרזירים להקות של ההתנהגות את מסביר

 תמרונים קרובות לעתים מבצעות דורס על-ידי הנרדפות הלהקות הזרזירים.
 הטיסה, בכיוון מהירים שינויים עורכות חדות, תפניות עושות הן מסובכים:

 הגנה כמנגנון כלל בדרך נחשבה הזאת ההתנהגות לסירוגין. ויורדות מתרוממות
 בעת צפופה: להקה בתוך טרפם את לצוד יכולים שאינם דורסים, התקפת מפני

 עלול אחד, זרזיר לצוד כדי כזאת להקה תוך אל צלילה
 נזק ולגרום סביבו המתעופפים באחרים להתנגש הדורס

 אך שבגופו. אחרים עדינים לאיברים או התעופה לנוצות
 לדורס המשותף האינטרס על המבוסס הסבר, הציע אשל
 שייתפש זה - אחד לזרזיר פרט הלהקה, חברי ולכל

 הזה שהזרזיר כדאי, הלהקה לחברי דבר. של בסופו
 יותשו לא האחרים שכל כדי האפשר, ככל מהר ייתפש

 יכולים המסובכים והתמרונים המהירות הפניות מהמרדף.
 הלהקה מן בהקדם ינשור החלש שהפרט לכך, לגרום

 ומשיתוף המרדף, ייפסק בכך הדורס. על-ידי ויילכד
הלהקה. חברי מרבית והן הדורס הן נשכרים אפוא יצאו הזה הפעולה

אזהרה צבעי
 צבעי תופעת חדש: אינו לטורף הטרף בין לתקשורת האפשרות על המדבר הרעיון

 הנחש נשיפת וכן ארסיים, לבעלי-חיים האופייניים הבולטים, הצבעים - האזהרה
טורפים. להרתעת המיועדות תקשורת, כמערכות ומתמיד מאז נחשבו הארסי,

 רקע על אותם המבליטים עזים, בצבעים מקושטים רבים ארסיים בעלי-חיים
 היא האלה הצבעים של שמטרתם בכך, ספק מטילים אינם החוקרים רוב סביבתם.

 רבים טורפים ואכן הצבעוניים, היצורים את יטרוף לבל הטורף את להזהיר
 חוקרים יש במחלוקת. שנויה האלה הצבעים של מהותם ואולם, לאזהרה. מצייתים

 או צבעים מפגי "לחשוש" להם גורמת הטורפים של שה״פסיכולוגיה" המניחים,
 במהותם שונים אינם האזהרה שצבעי סבורים, אנחנו ואילו בולטים. דגמים מפני
מכל טעים שאינו או ארסי, שהינו מי רק לטורף: טרף בין אחרת תקשורת דרך מכל

14



ונטרפים טורפים :1 פרק

 זו שבדרך למרות הסביבה, רקע על התבלטות לעצמו להרשות יכול אחרת, סיבה
 לומדים רבים שבמקרים נמצא, הטורף. לעיני להתגלות הסיכון את מגדיל הוא

 צעירים כשהם בייחוד קרובות, לעתים הצבעוניים: מבעלי־החיים להיזהר הטורפים
 וטועמים בהם נוגסים כאלה, צבעוניים בעלי-חיים הטורפים תופשים ולא-מנוסים,

 רעילים לחרקים אותם. מלאכול נמנעים הם גרוע, אכן טעמם אם אז, ורק אותם,
 פצעים לתקן יכולים שהם כך מטוב, רגנרציה וכושר עבה קוטיקולה יש רבים

 ברור אך מהם. שטעמו לאחר גם להתקיים ולהמשיך הנגיסה עם להם הנגרמים
 סביר יסוד יש ולפיכך ביותר מסתכן בולטים, שצבעיו לא-רעיל, שבעל-חיים

רעילותו. על אמין באורח מכריז כזאת בהבלטה עצמו על שמכביד שמי להנחה,
 אצל הנצפית (,mimicry) ההידמות מתופעת זה בנושא להתעלם אפשר אי

 רעילים, בעלי־חיים של ובדגמים בצבעים המשתמשים רעילים, שאינם בעלי-חיים
ההכבדה. לעקרון סתירה זו בתופעה הרואים יש טריפה. מפני עצמם על להגן כדי

 להתקיים יכולה לפעמים כי להניח, סביר
 לנמען כאשר וזאת ל״רמאים", מסוימת גומחה

 לא-כדאי הטורף( - זה )במקרה התקשורת
 סכנה לו נשקפת אם בגילוים. מאמץ להשקיע

 ומספד בשפע מצוי מזונו מהרעל, רבה
 על לקחת עלול שהוא הסיכון - קטן המתדמים

 יכול כדמאי לו שנראה מי בטריפת עצמו
 מזון של קטנה מכמות שישיג הרווח על לעלות
 בסביבה הרמאים שמספר שככל ברור, נוסף.

 לסכנה מהחשש להתעלם ילמד שהטורף לכך הסיכויים מתרבים גדל, מסוימת
 סכנתם את מגבירים החקיינים של הבולטים הצבעים כזה, במקרה אותם. ויטרוף

 לייחס נוטים מדי רבים שחוקרים נראה, זאת עם אותה. להקטין במקום להיטרף
 צבעיו מדוע היטב לבדוק בלי - אחר לבעל-חיים הידמות מסוים לבעל״חיים

 יותר רעיל "קלסי", למתדמה שנחשב שפרפר לאחרונה, נמצא אמנם כך בולטים.
14החיקוי! למקור שנחשב הפרפר מן

טרפו אל טורף של תקשורת
 משדר לפעמים כי לנו, הבהירה וטיגריס, פר בין עימות נראה שבהן תמונות, סדרת

טרפו. אל מידע הטורף גם
 ימינה בקשת, נע כשהוא מולו תמרן הפר, את להפתיע הצליח שלא הטיגריס,

 אל הזמן כל מופנות שקרניו כך גופו, את או ראשו, את מסובב הפר בעוד ושמאלה,
 שתאפשר לקפיצה, המתאים הרגע ואת הנכונה הזווית את חיפש הטיגרים הטיגריס.

החדות. בקרניים להיתקל בלי הפר גב אל להגיע לו
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 שחור- שצבען הטיגריס, של שאוזניו להניח סביר
 הפר על מקילות הסוואה(, בצבע צבוע גופו )שאר לבן

 הלבן, הצבע או השחור, הצבע טורפו. כוונות על לעמוד
 ראשו מקום את ובכך האוזניים, של מקומן את מבליטים

 בודק בתמרוניו, שהטיגרים, להניח אפשר הטיגריס. של
 על לעמוד ומעוניין לתנועותיו, הטרף של תגובתו את

 גם המבקש הפר, לנגחו. יכולתו ועל הפר של זריזותו
 להגיב חייב מקפיצה, הטיגריס את להרתיע וגם להתגונן

 לא אס שהרי קרניו, את אליו שיפנה בכך לתמרוניו
גבו. על הטיגריס יקפוץ - כן יעשה

 אותן ומפסיק להסתערות, אמיתיות הכנות עושה הוא אמת. דובר הטיגריס
 רק יסתער הוא התקפתו. על להגיב נכון מולו העומד שהפר לו, מתברר כאשר
 כוונותיו ואת מקומו את שישדר ככל ועל-כן, בהגנה תורפה נקודת שימצא אחרי

 התורפה נקודת את למצוא ויוכל יותר אמינה תגובה יקבל הוא - יותר רב בדיוק
 לטעות הטיגריס היה עלול לא־ברור, ההתקפה כיוון היה אילו בהירות. ביתר

 יגיב והפר עליו יסתער כאשר ואז, בזריזות להגיב מסוגל אינו שהפר ולחשוב
קרניו. על משופד עצמו למצוא הטיגריס עלול מהצפוי, גדולה במהירות

 אל זה לא-חזקות מהלומות משלחים הם בזירה. מתגוששים לשני הדבר דומה
 כדי שוגים, מכיוונים מאיימים הם יריבו. של מוכנותו מידת את איש ומודדים זה,

 המהלומה תבוא מתי יודע שאינו היריב, זריזותו. את להפגין היריב את להכריח
 העלולות ההכרעה, מכות את בהתאם. עמדתו את ולשנות להגיב חייב המכריעה,

 כשהם רק המתגוששים מנחיתים תפגענה, לא אם משקלו משיווי התוקף את להוציא
נחות. במצב היריב את תשגנה שהן בטוחים
 כיוון לגבי הטעיה נסיוגות המתגוששים של הזאת בהתרוצצות הרואים יש

 אסטרטגיה הינה ההטעיה אולם הגיונית, אפשרות זוהי לכאורה המכריעה. ההתקפה
 של טיפשותו על מבוססת היא שהרי ממשיים, יתרונות המנצלת מזו פחות טובה

 רבות לדעתנו, התוקף. של הממשית עדיפותו על ולא המקריות, ועל היריב
 של הגנתו זריזות את הבוחנים תמרונים, בגדר הן המתאגרפים של מהתנועות

 לא - הטורף או - התוקף מצליח האלה שבתמרונים הרי עמנו, הצדק ואם היריב.
 יכול שהוא ההתקפה כיוון על מדויקת הודעה בזכות דווקא אלא רמייה, על-ידי
 ויוכל לו הנחוץ המידע את יגדיל כן אמינות, ביתר כך על שיודיע ככל לבצע.
 בפגייה הגנתו מותנית אם ברירה: אין למתגונן לו. הרצויים ובזמן במקום לתקוף

 שלו. ההגנה יכולת את לגלות התוקף תמרוני אותו מכריחים התוקף, כיוון אל
 דווקא המתקיף. תמרוני כל על להגיב חייב אינו בעצמו הבטוח מתגונן כי ברור

ההתקפה. על להגיב ביכולתו התוקף את לשכנע עשויים תגובה וחוסר שלווה
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ונטרפים טורפים :1 פרק

 על לטרפו להודיע לטורף כדאי שלפעמים האפשרות, את העלה 12אשל אילן
 את מביניהם לבחור לו יסייעו הפרטים של בהתנהגותם שההבדלים כדי נוכחותו,

 הטורף להימצאות מודעים אינם הצבאים עוד כל למשל, כך, לטריפה." ביותר הנוח
 לא- - רחוק הוא בעוד להשגה. ביותר הקל הצבי את לבחור לו קשה בקרבתם,

 אם ולברוח. להספיק העדר כל יוכל אז שכן הימצאותו, על להודיע לטורף כדאי
 כשיהיה רק לעיניהם ויתגלה בהסתר, הצבאים אל הטורף יתקרב זאת לעומת

 טרפו את לו לבחור הצבאים של המנוסה בדרכי ההבדלים לו יאפשרו בקרבתם,
העדר. מתוך

 יכול הטרף אין מרחוק הנמר: של הצבעים דגם את ולהסביר לנסות אפשר כך
 זאת, לעומת ומוסווה. אחיד לצבע המתמזגות הנמר, של בחברבורותיו להבחין
 יודע, המבוהל והטרף האופייני החברבורות דגם בולט מקרוב, לפתע מופיע כשהוא

 מדויקת כל-כך לבחירה זקוק אינו מהנמר, •הגדול האריה, הנורא. החתול לפניו כי
 ולמען ההסוואה לטובת הטרף שבבחירת היתרון על מוותר והוא קורבנו, של

מההפתעה. הנובע החיסכון
 הנרדפים מאוכלוסיית חלק כאשר טעם יש הטרף אל הטורף מן לשידור כאמור,

 קיימת אם הנחשלים. מן אחד לו לבחור יכול האחרון וזה הטורף מפני להימלט יכול
 אין זאת עם ביטוי. לידי תבוא שהיא להניח יש כזאת, תקשורת לביצוע טכנית דרך

 יכולתה על מעידה היא ממנו. הבורח של או הטורף, של תבונתו על מעיד קיומה
 - ובטורף להינצל, לו שתסייע התנהגות בנרדף לפתח 15הטבעית הברירה של

 בעלי- טעם. בהם שאין לכידה נסיונות ממנו שתחסוך בהתנהגות, להבחין כושר
 מודעים להיות מבלי כחכמה הנראית בדרך להתנהג יכולים האדם, ובכללם חיים,

 הברירה על-ידי שנברר ההתנהגותי במנגנון מתגלית זו שבמעשיהם. לחוכמה
 אלה ונכחדו החכמה, בדרך שהתנהגו מי שרדו שבעקבותיה ברירה הטבעית,
 התפעלות יותר לעורר צריכה אינה החיות "חוכמת" חכמה. פחות בדרך שהתנהגו

 פועלים זה וגם זו גם - הלב של או הכליה של המתוחכם המבנה שמעורר מזו
 אין זו מבחינה האדם(. על ,18 בפרק )ראה לה מודעים אינם שבעליהם בחוכמה,

 ומתרבה החי ,והפג הבקטריה אפילו או שלה, והפונדקאי הבקטריה שגם מגיעה,
 בפרק )ראה הטבעית הברירה של חוכמתה שהיא בחוכמה, זה עם זה יתקשרו עליה,

הטפילים(. על ,16

אזהרה? סימני בטבע אין האם
 מפני כמזהירות שנחשבו ההתנהגות מדרכי רבות כי הרעיון, את הדגשנו עתה עד

 שאין אומדת, זאת אין לטורף. הטרף בין לתקשורת למעשה משמשות הטורף,
 להשקיע כדאי שלהורים להגיח, בהחלט סביר אמיתיים. אזהרה סימני קיימים

בעל״חיים של תכונותיו שערך מאחר סכנה. מפני צאצאיהם את שיזהירו בסימנים

17



לתקשורת שותפים :,א חלק

 טריפת את המונע אזהרה, קול שהשמעת הרי רבייתו, לכושר תרומתן על-פי נמדד
 ,12 ובפרק המזהיר. את מסכנת היא אם גם חיובית תכונה בבחינת היגה הצאצאים,

 "להרוויח" עשוי קבוצתו חברי את המזהיר זנבן כי מציינים אנו הזנבגים, על
בקבוצה. החברתי מעמדו שיפור על־ידי מהשקעתו

 וגם המתקשר גם פעולה. שיתוף של התנהגות היא תקשורת דבר: של סיכומו
 שני בזכות מתקיימת והיא עצמו, לטובת אחד כל - בה משקיעים למסר המאזין
 משותף באינטרס צורך יש לטודפו: הטרף שבין בתקשורת במיוחד הבולטים תנאים,

 אותם. ינצלו לא שרמאים כדי אמינים להיות המסרים ועל המתקשרים, בין
ההכבדה. על-ידי מושגת האמינות
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ונטרפים טורפים :1 פרק

הערות
.9 בפרק ג׳ הערה גם ראה 2אחרות. ציפורים אצל מצאו זאת א

 של ההתגודדות ביצר קדם ימי מאז האדם שעשה השימוש, על מספר 4מורים ב
 הציד, בשטח שהוצב - פוחלץ או - חי דורס אותן. לצוד על־מגת הציפורים,

ומהיר. קל ציד לאדם ואפשר רבים עופות סביבו ריכז
 שהיו ההסברים את גם ומביא כיום, הדילוגים על הידוע את סוקר קארו* ג

6חסון. אורן של מאמרו גם ראה זה. בנושא בעבר מקובלים
 יתרונה את מבינים שאיננו תכונה כל להסביר אפשר כי לב, לשים כדאי ד

 ,16 בפרק להשתנות. וצפויה אדפטיבית אינה עדיין היא כי ההנחה, באמצעות

 התכונות רוב כי מניחים אנו מדוע מפרטים אנחנו והפונדקאי, הטפיל על
 הסביבה עם משקל בשיווי הנמצאות אדפטיביות, תכונות הן כיום המצויות

 פתורות אינן כשהן להן להניח או קיימות, הן מדוע ולהבין לנסות כדאי ולכן
הסבר. להן שיימצא עד -

 גנו: של עדר מתוך טרפם את בוחרים המנומרים הצבועים כיצד מתאר 16קרוק ה
 לאחר עוצרים הם העדר. לתוך בריצה מתפרצים צבועים, מספר או יחיד, צבוע

 לאחר רק מפניהם. הנמלטים השונים בפרטים ומתבוננים קצר מרחק שעבדו
 אחרים צבועים או - הם האחרים, משל פחות טוב שמצבו בפרט שהבחינו

 אפילו ואולם, אחריו. מרוכז במרדף פותחים - מהצד בהתרחשות וצפו שעמדו
בהצלחה. מסתיימים מהמרדפים 30%-40%כ־ רק כזאת בחירה לאחר
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 כלל בדרך מתחיל ביניהם עימות מין. אותו בני יריבים בין גם קיימת תקשורת
 או גודל בהפגנת קול, בהשמעת להתבטא היכולים איומים, - הכרזות״ ב״קרב

 מחוות על-ידי מאיימות נחלתן, גבולות על המגינות שיר, ציפורי תנועה: במחוות
 אחרות, ציפורים של זו כמו הזמיר, שירת - שירה וקטעי ראווה מעופי ראווה,

 מפגי יריביו את ומרתיעה נחלתו על להגן המשורר של נכונותו את מפגינה
 וגם ושואגים, לזה לצד זה צועדים מינם, בן על המאיימים אצילים, איילים מלחמה.

 בהכרזות מסתיימים הסכסוכים רוב גופם. סנפירי את ופורשים במקביל שוחים דגים
 יותר עוד רחוקות ולעתים ממש, של קרבות מתפתחים רחוקות לעתים רק בלבד.

בהריגתו. או היריב בפציעת האלה הקרבות מסתיימים
 הפרטים לאחד הגורם הדבר, מהו הכרזות? באותן לזה זה היריבים אומרים מה

 נכונותו את או היריב, של כוחו את פיזית שבדק בלא בתבוסתו ולהודות להיכנע
להילחם?

 באמצעות כלומר, ההכרזות, קרב באמצעות מתקיימת כזאת בדיקה לדעתנו,
האיום.

 המעורבים לכל עדיף מסוימות בתנועות או בקולות לשימוש הודות ניצחון
 סתם אפילו או להיפצע, למות, אפשר שבה במלחמה להסתכן כדאי לא בסכסוך.

סכסוכים פתרון של זו צורה ואכן, איום. על-ידי ניצחון להשיג ניתן אם כוח, לאבד
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לתקשורת שותפים א׳: חלק

 דגים זוחלים, עופות, יונקים, אצל קיימת
 היצורים כל אצל כמעט ובעצם וחרקים,

ביניהם. תקשורת המקיימים

 לפתרון שהביאה הדרך, את שנסביר לפני
 מלחמה, על־ידי ולא תקשורת על־ידי סכסוכים

יצור הוא האדם כי הטענה, את להפריך חשוב
 פותרים לאדם, בניגוד בעלי־חיים, כי ההנחה 1התוקפנית. בהתנהגותו דופן יוצא

 במותו המסתיימות מלחמות ביניהם אין וכי תקשורת, באמצעות סכסוכיהם כל את
 בעלי-חיים בין בסכסוכים שגם העלו, ממושכות תצפיות נכונה. אינה - היריב של
 האדם אצל גם זאת, עם במוות. ואף בפציעות בקרבות, המסתיימים מקדים יש

 הוא אך בלבד, באיומים הבין־אישית, ברמה בעיקר העימותים, רוב מסתיימים
 - ולפיכך פיזיים למאבקים מייחסת שהחברה החשיבות בשל כתוקפן נתפש

 אלא המלחמות, של מנוראותיהן להפחית מתכוונים )איננו להם. הניתן לפרסום
 שואבים היינו לא אילו מלחמה.< ללא פתרונם על באים העימותים מרבית כי לציין,
 על-ידי שנאספו כפי פיזיים עימותים על בעיקר המדווחים התקשורת, מכלי מידע
 שעושה כפי תצפיותינו, על רק מסתמכים אלא העולם, קצות מכל כתבים אלפי

לחלוטין. שונה היתה שהתמונה הרי בעל־חיים, של מסוים במין הצופה הזואולוג
 יותר קשה אך איום. ידי על־ יריבו את שמנצח מי שמשיג היתרון, את להבין קל
מטרתו? על לוותר לאיום, הנכנע לפרט, גורם מה להבין

 שגם וציינו, לאיום כניעה שמאחורי ההיגיון את ניסחו 2ופרקר מיינרד־סמית
 רעיון זהו בקרב. הפסד על־פני לאיום מכניעה כתוצאה הפסד עדיף למפסיד
 המאיים של סיכוייו על אמין מידע יספק עצמו שהאיום הכרחי, כך לשם אך הגיוני,

מתפתח. היה זה אילו בקרב, לנצח
 האיום אמינות לבעיה: פתרון הצענו 3התקשורת של באמינותה הדן במאמר

 הסיכון רמת ועמה האיום, ומידת עצמו, המאיים את יסכן האיום אם תובטח
 שעל־ מכאן, יותר. טובים לנצח שסיכוייו ככל תגדלנה עצמו, על לוקח שהמאיים

 על המרחפת הסכנה את להגדיל האיום פעולת צריכה אמין, יהיה שאיום מנת
 בו, להשתמש מסוגל יהיה לנצח שהמיועד כזה, להיות צריך האיום כלומר, המאיים.

 עיון ואמנם, בתפקודו. יפגע הוא שכן לנצלו יוכל לא להפסיד המיועד ואילו
הזה. העיקרון לפי בנויים שהם מראה, הידועים האיום במנגנוני

האיום בסימני ההכבדה
 האיום סימני היו אילו מאיימים. כשהם זה אל זה מתקרבים בעלי־חיים הרבה

ההליכה שהוא הסימן, בין הגיוני לקשר מצפים היינו לא שרירותית, בדרך נקבעים
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 היתה ולא האיום, עוצמת לבין היריב, לקראת
 כלומר, הפוך, סימן גם יתפתח שלא לכך, סיבה
 על )לא-ידוע מהיריב התרחקות על־ידי איום

 על־־ידי באיום כזה(. סימן שפיתח בעל-חיים אף
 הקרבה שגדלה ככל שכן היגיון, יש התקרבות

 למלחמה האיום להפיכת האפשרות גם גדלה
 יחליט אם להיפגע הסיכון ומתעצם ממשית,'

 אל שמתקרב מי לכן, במלחמה. לפתוח היריב
להילחם נכונותו את אמינה בדרך מפגין יריבו

 אינו אולם איום, באמצעות להצליח המעוניין רמאי, מטרתו. את ישיג לא האיום אם
 עלולה והקרבה הואיל האיום, כדי תוך יריבו אל יתקרב אם יסתכן למלחמה, מוכן

בו. להתמודד התכוון לא שמלכתחילה בקרב, לסבכו
 את מנפח מתוח, עומד המאיים בני-האדם. של האיום עמדת לכולנו מוכרת

 קשיים מציבה כזאת עמידה מעלה. כלפי זקור וסנטרו לאחור משוכות כתפיו חזהו,
 חשוף מעלה כלפי הנטוי הסנטר יריבו: עם פנים אל פנים לקרב שמתכונן מי בפני

 כזאת עמידה עמדה. ולשינוי מידית לקפיצה לעבור מסוגל אינו המתוח הגוף למכה,
 להתגונן או להכות, מוכן העומד בזירה, המתאגרף של מעמידתו הגמור ההיפך היא

 על עומד הוא כקפיץ, כפוף וגופו מטה כלפי נטוי המתאגרף של סנטרו מכה: בפני
 סנטר הניצחון. להשגת הראשונה ההזדמנות את לנצל ומוכן דרוך אצבעותיו קצות
 אל המאיים של זקנו את מקרב קדימה הנטוי הסנטר נוסף: לקושי לגרום יכול זקור

 את לגלח לוחמיו על פקד מוקדון אלכסנדר כי )מסופר בו לתפוש עליו ומקל היריב
קרב(. לפגי זקנם

 נקודות את בכוחו שבטוח מי הופך האיום, באמיתות לשכנע הצורך שום על
 ומביע היריב, אל המאיים של זקנו את מקרב הזקור הסנטר ליתרון: שלו התורפה

 ובמלים בזקן. לתפוש יוכל, לא או יעז, לא שהיריב המאיים של בטחונו את בכך
 גם שלקח. מהסיכון להינזק שלא ביכולתו בטחונו את מפגין המאיים אחרות:
 בטחונו את מפגינה להתקפה, מוצא כעמדת כאמור, יעילה, שאינה המתוחה, עמדתו

 ומוכן בטוחה, הגנה שבעמדת היתרון על לוותר לעצמו להרשות יכול הוא כי
ראשון. אותו יכה יריבו אם לו שייגרם בנזק לשאת

 גם זה. על זה מקרוב מאיימים כשהם גופם כל את מותחים רבים בעלי-חיים
 קצות על מתוחים עומדים כשהם מאיימים לעיל, שהוזכרו הדגים כמו כלבים,

 אינה האלה האיום מעמדות אחת אף 4סמורות. ושערותיהם זה, לצד זה אצבעותיהם,
 לכל היריב להתקפת המאיים את חושפות וכולן היריב, אל הנשק כלי את מפנה
 של בגודלו להגזים נועדה המתוחה האיום עמדת כי לחשוב, מקובל גופו. אורך

ממדי על מדויק מידע אמנם מספק המתוח הגוף 5האויב. את להרתיע ובכך המאיים
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 אין להימתח שינסה ככל אך המאיים, של הגוף
 מכפי ארוך יותר להיות יכול בעל-החיים

 מיריבו קטן תמיד ייראה הקטן והפרט מידתו,
 אפשר אי ההתמתחות באמצעות ממנו. הגדול
 יריבים שגם מעניין היריב. את להטעות אפוא

 נחלאות בעלי שני כגון זה, את זה המכירים
 אחד כל כי אם מתוח, בגוף מאיימים שכנות,

 ממדי את להציג טעם אין חדש יריב כלפי גם האחר. של גופו ממדי את היטב מכיר
 הטעם מה שהרי לסכנה, המאיים את חושפת ההצגה כאשר ממושך, זמן במשך הגוף

ליריב? כבר הידוע מידע בהעברת ולהסתכן להשקיע
 שאחד בחשבון מביאים אם מתוח, בגוף שבהכבדה הטעם את להבין ניתן אולם

 בקרב, להשקיע הפרט של נכונותו הוא לניצחון בסיכוי החשובים המרכיבים
 לסכנה. גופו את לחשוף יהסס להיפגע, שחושש מי להילחם.* המוטיבציה כלומר,
 להילחם הנכונות ליום, מיום משתנים ואינם בנקל הנראים הגוף, לממדי בניגוד
 או בסביבה, טורף, או נוסף, יריב הופעת הנסיבות. השתנות עם להשתנות עשויה
 המאיים של נכונותו את עין כהרף לשנות עשויות צאצאיו, מפי לעזרה קריאה

 נכונותו להפגנת אמין אמצעי היא האויב מול אל הגוף מתיחת לכן, להסתכן.
הצפוי. במאבק מאמץ להשקיע הפרט של העכשווית

 היריב את להרשים כדי בממדיו להגזים באה הגוף מתיחת שעל-פיה ההנחה,
 הסנפירים פרישת ואת היונקים של השיער סימור את לכאורה הסבירה ולהטעותו,

 להבחין מסוגל אינו שהיריב מניח, כזה הסבר זה. על זה המאיימים הדגים של
 בהרבה גדולים לכאורה ונראים סנפיריהם את פורשים המאיימים הדגים ברמאות.
 ולא הגוף בשרירי בעיקר תלוי הלחימה שכוח מכיוון אולם האמיתית, ממידתם

 חלק הם שהסגפירים לחשוב, יטעה היריב אם רק תצליח הרמאות הסנפירים, בגודל
 שיש בהנחה, תומך אינו הסנפירים של הצבע דגם גם הגוף. של השרירי מהמערך

 הסנפיר ממדי את ולצרף היריב את להטעות ניסיון כאן היה לו להטעיה: ניסיון כאן
 אפילו או דומה, יהיה הסנפיר של הצבע שדגם להניח, היה סביר הגוף, של לאלה

 צבע גם נבדל ולעתים הציוד, דגם שוגה תמיד כמעט למעשה, הגוף. של לזה זהה,
 שונים משלהם, בדגם המקושטים הפרושים, והסנפירים הגוף, של מזה הסנפיר,
6הדג. של השרירי מגופו בבירור
 את וחושף שריריו ממדי את במדויק מציג סנפיריו, את הפורש המאיים, הדג

 שהוכה, דג של ההתגוננות לעמדת הזאת העמדה את להשוות כדאי להתקפה. גופו
 בסדק או האקווריום בפינת מפלט מוצא כזה דג להילחם. להמשיך עדיין מוכן אבל
 את היריב אל מפנה והוא מידית, לתנועה מוכנים מכווצים, סנפיריו סלעים. בין

האפשר ככל ומצמצם הראשונה בהזדמנות לנשוך מוכן הוא גופו. צד את ולא ראשו
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 לעצמו להרשות יכול אינו נחות, שכוחו המתגונן, בו. יכה שהיריב הסיכון, את
 - יתרון לו המקנה מעמדה לקרב נכונותו את מפגין והוא בפרסומת, רבה השקעה
 עמדה באמצעות בטחונו את המפגין בכוחו, שבטוח מי של האיום לעמדת בניגוד

להתקפה. מידי מעבר מאפשרת שאינה מתוחה,

 קולות באמצעות איום
 מאיימים שקולות לעובדה לב שם 7קולות, באמצעות האיום את שחקר מורטון,

 - גבוהים בצלילים מאופיינים פיוס קולות ולעומתם נמוכים, בצלילים מאופיינים
 כלל שבדרך העובדה, על הסתמך מורטון רבים. לבעלי־חוליות המשותפת תופעה

 שקול שיער, והוא קטנים פרטים של מאלה נמוכים גדולים פרטים של קולותיהם
המאיים. של בגודלו להפריז נועד נמוך

 קולי מידע על היריבים יסתמכו מדוע ראשית, שאלות: כמה מעורר כזה הסבר
 אפשר אם שנית, המאיים? של גופו ממדי את להעריך כדי עיניים, מראה על במקום

 בעלי- פיתחו לא מדוע נמוך, בקול איום באמצעות אותם ולהבריח יריבים להפחיד
 משמיע מדוע ובעיקר, לאיים? יכולתם שתשתפר כדי ארוכים, קול מיתרי חיים

 בקול העימות בעת להשתמש במקום מפחד, כשהוא גבוה קול פרט אותו לעתים
להשמיע? מסוגל שהוא ביותר הנמוך

 גוף, הגוף. בשרירי המתח על-ידי גם נקבעים וגונו הצליל גובה לדעתנו,
 ודרוכים מתוחים ששריריו מגוף יותר נמוך קול להשמיע יכול רפויים, ששריריו
 להשמיע יכול מידית, לתגובה מוכן אינו כלומר, מתוח, שאינו מי רק לכן, לפעולה.

 הוא דהיינו, דרוך, אינו גופו כי באמינות מסמן כזה פרט מאיים. גוון בעל נמוך קול
 כזה קול שבהשמעת ההכבדה, למכות. עצמו לחשוף נכון והוא מיריבו חושש אינו

 רפויים". גופי "שרירי שמשמעותו המסר, אמינות את מבטיחה היריב, בקרבת
 מידת על אמין מידע משדרים לזה זה הסמוכים יריבים של האיום קולות לפיכך,

בבקרב. להסתכן נכונותם
 חדש אור שופכת הגוף, שרירי מצב לבין הצליל גובה בין קשר קיים כי ההנחה,

 המאיימים קרפדים שני בין המתרחש על 8והלידיי דייוויס של גיסוייהם תוצאות על
 להטיל, המוכנה הקרפדה את ראשון שמצא הקרפד, בקרפדה. לזכות כדי זה על זה

 הביצים. את להפרות שיוכל כדי להטלה ומחכה בזרועותיו מחבקה גבה, על רוכב
 את ומעורר מקומו, את ולתפוש אותו להדוף מנסה אחריו, שהגיע היריב, הקרפד

 הקרפד של סיכוייו על מלמד הרטינה צליל גובה כי מצאו, והלידיי דייוויס רטינתו.
יותר. רבים לניצחון סיכוייו יותר, נמוך שהצליל ככל במאבק: לזכות

 עולה כאן גם אולם מורטון, של לזה דומה היה הללו החוקרים של הסברם
 לנגד יריבו את רואה הוא כאשר הצליל לגובה הקרפד יקשיב טעם מאיזה השאלה:

קשורה לדעתנו גופו? ממדי את להעריך כדי בהאזנה צורך כל לו ואין עיניו,
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 העצמי בטחונו למידת התשובה
 על הרוכב קרפד, הקרפד: של

 לו, בסמוך עומד ויריבו הנקבה
 לבעוט ינסה שזה לחשוש צריך

 וכדי להפילו, על-מנת בו
 עליו הנפילה סכנת את להקטין

 הנקבה את בחוזקה לופת מפוחד קרפד כי להגיח, ניתן הנקבה. את היטב לחבק
 גופו. שבשרירי המתיחות בגלל ונמוך רפוי צליל להשמיע יכול ואינו שמתחתיו

 יעז לא שיריבו המאמין זה או מעמד, להחזיק ביכולתו הבטוח הקרפד לעומתו,
 את שולל אינו זה הסבר נמוך. קול ולהשמיע אחיזתו את לרפות יכול אותו, לתקוף
 בגוון או הצליל בגובה שינוי צופה הוא אולם הצליל, לגובה הגוף גודל בין הקשר

 היא, ההנחה להילחם: המאיים של ולמוטיבציה היריב של לגודלו בהתאם שלו
 יותר )ומתוח( גבוה וקול קטן, יריב לנוכח )ורפוי( נמוך קול ישמיע קרפד שאותו

נערך. טרם הזאת ההנחה לאישוש ניסוי הצער, למרבה ממנו. גדול יריב מול
 תיאטרון איש נתיב, מניסן קיבלנו לעוצמתו האיום צליל שבין בקשר תמיכה

 הם שהרי מושלמים, כרמאים להיחשב יכולים התיאטרון שחקני למשחק. ומורה
 הם אין כי שברור בעוד כאמיתיים, הנשמעים איום קולות הבמה על משמיעים
 הקול, את להשמיע השחקן לומד איך היריב. השחקן את לתקוף כלל מתכוונים

 להשמיע כיצד ללמוד צריך אינו השחקן כי אומר, נתיב ניסן לתפקידו? המתאים
 המתבקשת בצורה לעמוד או להתנועע רק עליו למשחקו. המתאים הקול את

מאליו. יוצא הנכון והקול מהתפקיד
 רפויה בעמדה לעמוד הרמאי על לרמות: כיצד ללמוד שאפשר נראה, לכאורה

 המשחק בכשרון להשתמש כזה שחקן יוכל האם ואולם, אמיתי. כאיום יישמע וקולו
 - אמיתי יריב מול שחקן אותו יעמוד כאשר שלא. משערים אנו במציאות? גם שלו
 כדי גופו שרירי את לרפות יחשוש ממשית סכנה שמול מכיוון האדם, ככל יהיה

 על ויעיד בקולו יישמע לפעולה הדרוך שבגופו המתח אמין. איום קול להשמיע
 העלול יריב מול הגוף שרירי בהרפיית הכרוכה הסכנה, שלו. הביטחון חוסר

 נמוך. בקול מלאיים לברוח מוכן להיות שצריך מי את מונעת רגע, בכל להתקיף
הבמה. על קיים אינו הזה הקושי

 משקפים האלה במקרים גם רחוקים. יריבים אל האיום קולות מכוונים לעתים
 אל האיום צעקת 9בזנבנים. מתצפיותינו כך על למדנו האיום. עוצמת את הקולות

 הברות עשר עד ארבע לזו, זו הדומות הברות מסדרת בנויה שכנה קבוצה מול
 כמה עד להעריך, המאזין יכול הצעקות לשמע ברורות. הפסקות וביניהן בסדרה,

 הזנבנים של התוקפניים הקולות בין להבחין אפשר לקרב. מוכנים המאיימים
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 מאחור. הנגררים של קולותיהם לבין לקרב, מוכנים והם הקבוצה בראש המתקדמים
 חד באופן ומסתיימת מתחילה הברה וכל וחזקות קצובות הראשונים של צעקותיהם

 יותר, רכים בקרב, מעוניינים אינם אשר המאספים, שקולות בעוד וברור,
 שכבר הזנבנים בקולות להבחין גם אפשר סדירות. אינן ההברות בין וההפסקות

 והמתח ההברות שבין בהפסקות סדירות אין יותר, גבוהות צעקותיהם בקרב: החלו
 את מלהטעות הזנבנים את מונע מה השאלה: מתעוררת עתה גהיטב. נשמע שבקולם
להילחם? מוכנים הם כשאין גם וסדיר, קצוב מאיים, בקול ולצעוק יריביהם

 לבין מידע שידור של מושלם ביצוע בין ניגוד שיש להניח, ניתן ההסבר לצורך
 במשימה מתרכזים כאשר אחת: ובעוגה בעת נעשים אלה שני כאשר מידע, איסוף
 תוך אם ריכוז. תובעת קצובים קולות סדרת של הפקתה באחרת. נכשלים - האחת

 ויש ראשו את להפנות יצטרך סביבו שנעשה במה לצפות הזנבן ינסה הצעקה כדי
 החליט שכבר מי יהקולות. בהשמעת לדייק לו יפריעו האלה שהתנועות להניח,

 לסגת, או להילחם אם שוב להחליט כדי נוסף למידע זקוק אינו מחיר, בכל להילחם
 של מדויק בביצוע להתרכז יכול והוא יריבו לאיומי להאזין חייב אינו ולפיכך
 לכך, הוכחה משמשת וברורות, קצובות הברות מסדרת הבנויה צעקה, לכן הצעקה.

 למידע שזקוק מי לעומתו, יותר. רציני איומו ולפיכך להילחם החליט כבר שהמאיים
 כל את להשקיע יוכל לא שיובס, במקרה במנוסתו או במלחמתו, להצליח כדי

ההברות. סדרת של ומדויק סדיר בביצוע מעייניו
 מלות שליט: אדם של האיום קול ובין הזנבן של האיום צעקת בין דמיון יש
 הקצב באמצעות האיום. עוצמת את מגבירות וסדיר, קצוב באופן המושמעות איום,

 לב לשים בלי באיום להתרכז יכולתו ואת העצמי בטחונו את השליט מפגין הסדיר
מאבד. שהוא למידע

אחרות איום שיטות
 את שנועץ מי דומה. היגיון על הוא אף מבוסס ביריב המבט נעיצת באמצעות איום
 מהתקפה חושש שאינו השליט, בעבור סביבו. הנעשה את רואה אינו ביריבו מבטו

 יכול המחיר אך סביר, היגו המבט נעיצת בשל המידע איבוד של מחירו בביתו,
 במי נפגשים כשאנו לפיכך, בסביבתו. שולט שאינו מי בעבור לא-סביר להיות
 שהחליט יריב שהוא או שליט, הוא כי להגיח יכולים אנחנו מבטו, את בנו שנועץ

 עלול הוא המקרים בשני החלטתו. את לשנות העשוי מידע אוסף ואינו להילחם
האיום. למידת אמין קנה-מידה היא המבט נעיצת ועל-כן מסוכן, יריב להיות

 השריף, מלחמה. מפגי להרתעה שכיח אמצעי היא היריב לעומת בוז הפגנת גם
 ואקדחו שלובות בידיים החמושים יריביו בין אל נכנס השודדים, מול בכוחו הבטוח

לנצח, סיכוייו את מגדיל היה בידו אקדחו את אוחז היה לו כי ספק, אין בנרתיקו.
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בכוחו. בטחונו את להפגין יכול היה לא אז אולם
 את בכך מפגין ליריב גבו את המפנה אדם גם

 אולם גבוה, סיכון עצמו על נוטל הוא בניצחון. בטחונו
 הצדה הפונה כלב לעצמו. זאת להרשות יכול החזק

 עומד כשהוא מימיו את להטיל והולך העימות באמצע
 לא שיריבו בכך בטחונו את מפגין רגליים, שלוש על

 אף מפניו חושש אינו הוא - יתקוף אם וגם אותו יתקוף
באוויר. תלויה האחת רגלו כי

 של ממשית הצגה היא לאיום אחרת אמינה דרך
 כימיקלים בו. לשאת מוכן שהמאיים הנזק, מידת

של נסבל הבלתי הריח כגון - לאיום המשמשים
 שמפרישות והחומרים במלחמותיהן הנמלים את המשמשת הנמלים חומצת הבואש,
 הגדיל בעימות. המשתתפים לכל עוינת סביבה יוצרים - בזו זו הנלחמות דבורים
 המובחרת ליחידתו המתנדבים כי מספרת, האגדה בר־כוכבא: זה בעניין לעשות
שורותיה! בין אל להתקבל כדי אצבע לקצץ נדרשו

שווים יריבים
 לא או־אז להילחם. ובנכונותם בכוחם בממדיהם, לזה זה היריבים דומים לעתים

הקרב. ללא הסכסוך לפתרון דרך תימצא ולא מיריבו, יותר לאיים האחד יוכל
 ובכך הכוחות, מאזן את לשנות היריבים אחד של פציעתו עשויה הקרב במהלך

 איומים, לחילופי מחדש להפוך יכול הסכסוך ולאיים. לשוב האחר ליריב לאפשר
לנצח. סיכוי כל לו אין כי שישתכנע זה ייסוג שבעקבותיהם

חברתי מדרג
 רבים העבר. קרבות של מתוצאותיהם גם רבה במידה מושפעת לאיים היכולת

 שמי נותנת, הדעת זה. עם זה נלחמו שכבד יריבים, בין מתרחשים מהעימותים
 את יפגין דאז שהמנצח די בעבר. עליו גבר שכבד יריב, בפני ייסוג פעם שנוצח
קרב. ללא מקומו את יפנה שזה כדי יריבו, את לסלק כוונתו

 חברתי מדרג נוצר ונפגשים, חוזרים הפרטים אותם שבהן חברתיות, במסגרות
(pecking-order.) לו מפנה והוא לנצחו, יכול מי נסיונו על-פי יודע פרט כל 

"׳10ו׳עליו. לאיים ניסיון כל ללא הזירה את כלל בדרך

 (group selection) הקבוצתית? הברירה בעקבות האיום התפתח האם
 הברירה ברעיון השימוש של מגרעותיו את בקצרה לתאר המקום כאן כי נראה

זה בנושא העיקריים הדעות חילוקי זהאיום. של להתפתחותו כהסבר הקבוצתית,
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 משופעות היו אשר הששים, שנות של בספרות מיוצגים
 מנגנון כי כללית, כמעט בהסכמה שנסתיימו ויכוחים
 התפתחותן את להסביר יכול אינו הקבוצתית הברירה

 מכיוון אך ׳"12מיוחדים(. למקרים אולי, )פרט, תכונות של
 בספרות בעיקר כאלה, הסברים למצוא עדיין שניתן

 על־ידי זאת ונדגים בקצרה, אליהם נתייחס הפופולרית,
 התוקפנות את להחליף האיום יכול האם בשאלה, הדיון

 האיום מוגדר זה בדיון הקבוצתית. הברירה באמצעות
 על המוותר לפרט רעה אולם לקבוצה, הטובה כתכונה
 ההיגיון לפי אחרים. פרטים עם בסכסוכיו בכוח השימוש

 נפתרים חבריה בין שהסכסוכים פרטים, לקבוצת יש הקבוצתית הברירה תהליך של
 המסתיימת לתוקפנות, גורמים הסכסוכים שבה קבוצה על יתרון איומים, על״ידי
 תיעלמנה האבולוציה שבמהלך לכך, יביא הזה היתרון במוות. אפילו או בפציעה

 באיומים להשתמש למדו שחבריהן הקבוצות ואילו תוקפניים, שחבריהן הקבוצות
 יחידה כעל הקבוצה כל על פועלת הטבעית הברירה האלה במקרים 13׳‘תתרבינה.

 הכרח אין הזה ההיגיון לפי כי לב, לשים כדאי קבוצתית". "ברירה - השם ומכאן
 על מקובלת שתהיה מחווה, כל המאיים: של כושרו לבין האיום בין סיבתי בקשר

כאיום. לשמש יכולה החברה,
 נכנעים שאינם מוטנטים הקבוצות באחת להופיע עשויים לפעם מפעם ואולם,

 לבין בינה קשר שאין מחווה, אלא אינו האיום אם ולפיכך, תוקפים. אלא לאיום,
 יצליחו הם קבוצתם: במסגרת יתרון האלה לפרטים יהיה המאיים, של כושרו

 לכך תביא זו מוגברת רבייה לאיומים. הנכנעים מהפרטים יותר טוב להתרבות
 ככזו, יתרונה את הקבוצה תאבד ובכך מהקבוצה, ניכר חלק יהוו האלה שהמוטנטים

 הקבוצה תיעלם בטרם אולם להיעלם. צפויה היא לעיל שתואר התהליך ולפי
 )שחבריהן "יעילות" לקבוצות ולהצטרף לצאת מחבריה חלק עשוי התוקפנית,

 למקרה, פרט כלומר, מבפנים. אלה את גם ולהרוס תוקפניים(, אינם אך מאיימים
 יופיעו שלא או לקבוצה, מקבוצה יעברו לא שפרטים במציאות, נצפה שטרם

זמן. לאורך להתקיים הקבוצתית הברירה של המנגנון יוכל לא מוטנטים,
 שהיא בכך יתרונה וכל אותה הנושא הפרט לרעת שהיא תכונה, כלומד,

טמעמד. להחזיק יכולה אינה החברה", "לטובת

הערות
 זה מתוחים ללכת עשויים אצילים שאיילים מספרים, 14ועמיתיו קלוטון-ברוק א

 מחליט מהם שאחד עד שעה, כחצי במשך שלהם הטריטוריה גבול לאורך זה לצד
לסגת. או להילחם
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15זהבי. גם ודאה זה, בנושא הדיון יורחב הקולות, על ,7 בפרק ב
הזנבנים. על ,12 בפרק ראה ג
הזנבנים. ועל הקולות על ,12ו- 7 בפרקים נוסף דיון ראה ד
 בין רק מתקיימים פיזיים עימותים כי האציל, האייל על במחקרו מציין 16דרלינג ה

 שאחד בכך, על-פי-רוב מסתיימים אחרים עימותים דומה. בגודל זכרים
איום. בעקבות נסוג היריבים

 לקרב התפתח העימות הצפון. איילי בין עימותים 1,314ב- צפו 17וונדל ברט
ובכוחם. בגודלם מאוד דומים היריבים היו שבהם מקרים, בששה רק ממשי

הזנבנים. על ,12 בפרק ראה יותר מפורט לדיון ו
 של בספרו למצוא ניתן הקבוצתית, הברירה רעיון של למגדעותיו מפורט הסבר ז

18האנוכי". "הגן דוקינס:
 באופן קבוצתית" ב״ברירה משתמש הוא 19ויליאמס. עם כאן מתווכחים איננו ח

הקבוצה". "טובת לצורך אדפטציות קיום מניח אינו כי ומדגיש שונה,
 כדין. שלא המתנהגים את "תעניש" שהחברה היא, זו טענה נגד חלקית תשובה ט

 תופעל וכיצד יעניש מי לשאול ועלינו השאלה, את מרחיבה הזאת התשובה
 הזנבנים, על ,12 בפרק מאמציו. על פיצוי יקבל המעניש שהפרש בלי הענישה,

 לרעיון בקשר ענישה על הדיון בעת דומה סוגיה על הדיבור את מרחיבים אנחנו
ההדדי. האלטרואיזם

קרפדות 26
שריף 28
כלב 29
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 עצומים. לממדים רבים מיגים אצל מגיעים המינית ברבייה הקשורים הראווה סימני
 מציג כשהוא נפלאים. צבע בדגמי המקושט וכבד, ארוך זנב לעצמו מגדל הטווס
 להרטיטו כדי וכוח זמן ומשקיע כמגיפה אותו פורש זנבו, את זוקף הוא עצמו

 מהטווס פחות לא משקיעות אחרות שיר וציפורי פסיונים ערניים, במהירות.
 יש השיר ציפורי בין ובהצגתן. וצבעוניות, ארוכות קישוט נוצות של בגידולן

 לממדים מתפתחת הראווה ראווה. ובמעופי בשירה היום שעות בכל כמעט העוסקות
 רבים חרקים אצל גם וקיימת והדגים, הדו-חיים הזוחלים, היונקים, בין גם גדולים
 בשירה ומאמץ זמן משקיעים וציקדות חרגולים חגבים, אחרים. חסרי-חוליות ובקרב

 ועשים האור, הבהובי באמצעות זאת עושות הגחליליות עצמם. את לפרסם כדי
 המפרסמים יש עבר. לכל ריחם את מפזרים יונקים( )כולל אחרים ובעלי-חיים

 רבים עופות אצל הנפוץ מנהג לבנות-זוגם, מזון מתנות הענקת על־ידי עצמם
 לבנות-זוגן. ענפים, או עלים, המביאות ציפורים יש חרקים. של מיגים כמה ואצל

 בעצמים המקושטים מסובכים, מבנים החיזור לצורך מקימים באוסטרליה סוכיים
 הבונה אמנון, דג יש באפריקה צבעוניים. ופירות חרקים שלדי עצמות, כפרחים,

 המופרשים הפרוטונים, את גם אותם. והורסים חוזרים שבאגם שהגלים מבנים, בחול
 ניתן אחרות, ופטריות שמרים שונים, חד־תאיים על״ידי המינית הרבייה בזמן

הגוף: באיברי בשינוי גם לעתים מתבטאת לרבייה הנכונות ראווה. כסימני להגדיר
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לתקשורת שותפים :,א חלק

 ראשיהם על תפיחות המגדלים יש
 אחדים(, ודגים השקנאי )דוגמת

 לאורך סנפיר מגדל הטריטון ואילו
 למגוון גבול כמעט אין גבו.

 להגיע מסוגלת שאליהם ולממדים
 שנועדה שבפרסומת ההיגיון את להסביר ננסה זה בפרק הראווה. באמצעי ההשקעה
 לדרך שהוצעו השונים בהסברים נדון ובסופו השני, הזוויג בני את להרשים

התפתחותה.

 בזמן לדעתו, בטבע. החיזור תהליך של התחרותי האופי את הדגיש 1ויליאמס
 בשוק, טוב כסוחר הזכר, יריבים. כאל והנקבה הזכר אל להתייחס ניתן החיזור

 ממולחות, כקונות הן, ואילו הנקבות, את להרשים על-מגת שביכולתו כל יעשה
 על- המפרסם של יתרונותיו את המשקפת אמינה, מפרסומת רק להתרשם אמורות

א׳באחרים. זכרים פני
 הקודמים בפרקים כזאת. מתפתחת'אמינות כיצד הסביר, לא ויליאמס אולם
 יתאים היגיון אותו יריבים; בין אמינה תקשורת להתפתח יכולה כיצד הראינו,
4החיזור. סימני של אמינותם להסבר

 לצאת יוכל לא הרמאי כאשר אמינים יהיו שהסימנים הנחנו, מוצא כנקודת
 בעבור סבירה תהיה אמינים בסימנים כשההשקעה וזאת בשקר, מהשימוש נשכר

 שככל עולה, מכאן לרמאי. לא-כדאית, או אפשרית, ובלתי האמת, דובר המחזר
 יותר, רב לרמאות שיאמין למי הנשקף והסיכון יותר, גדול למחזר הצפוי שהרווח
התקשורת. של אמינותה להבטחת יותר גדולה השקעה תידרש

 מצד בהשקעה כרוך ביצועו אם רק אמין להיות יכול שסימן ציינו, קודם
 קשר להיות חייב המסר. של לאמינותו הוכחה משמשת השקעה כל לא אך המפרסם,

 תקשורת על ,2 בפרק כאמור בסימן. הטמון המסר לבין ההשקעה מהות בין הגיוני
 היריב של נכונותו על ו/או כושרו על מידע לכלול חייב הסימן יריבים, בין

 הרבה במידע מעוניינים בני־זוג המחפשים פרטים אך עצמו. על להגן או להילחם
לחיזור. המשמשים הסימנים, של הגדול למגוון הסיבות אחת וזוהי רחב, יותר

המידע לבין ההשקעה סוג בין הקשר
 ספק, אין החיזור. בעת הנקבה את הזכר מאכיל והירגזים החנקנים השחפיות, אצל

 יכולתו את מפגין לבת-זוגו, ממזונו ניכר חלק לתת לעצמו להרשות היכול זכר כי
 כן יותר, רב מזון לנקבה שיביא ככל בנקבה. לו שיש העניין ואת מזון למצוא
 שהיא מהמזון לנקבה שיש המידי הרווח על נוסף יכולתו. את עוצמה ביתר ידגיש

בעתיד להשתתף אמור הזכר שהרי מזון, למצוא יכולתו לה חשובה מהזכר, מקבלת
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בן־זוג בחירת :3 פרק

 מצא השחפיות אצל ואמנם, צאצאיהם. בהאכלת
 הזכר של יכולתו בין התאמה ניסבט החוקר

 לאחר שהביא המזון ובין בת״זוגו, את להאכיל
 לא בלבד כוח שהפגנת מובן 5לצאצאיו. מכן

 הזכר של כישוריו את אמין באופן משדרת היתה
 בהאכלת הכרוך הקושי, זאת לעומת כצייד.

 יכול שאינו המחזר את המונע הוא הנקבות,
 בצאצאי להשקיע מוכן אינו אך בהזדווגות רק המעוניין הרמאי, את או מזון, למצוא
לרבייה. כבן־זוג בטיבו הנקבה את מלשכנע הזאת, הנקבה

 החיזור בעת אחרות. צורות גם לובשת מזון כספק הזכר של ליכולתו הפרסומת
 הנקבה, אצל והן הזכר אצל הן המצוי, השקנאי של מצחו על כאמור, מתפתחת,

 לממדים מגיעה הזאת התפיחה לקנן. הנכונות על לכל המודיעה צבעונית, תפיחה
 - הקרובה סביבתו ואת מקורו קצה את השקנאי מעיני מסתירה שהיא עד כאלה,
 מעיניו מסתיר שחרטומה גדולה, במכונית הנוהג בפני העומדת לזו הדומה בעיה

 כדי ובנסיוגו בזכרונו להשתמש צריך והוא הקדמי, פגושה את או גלגליה את
 בזריזות זאת יעשה מנוסה נהג בדרכו. הנקרים מכשולים בקרבת בשלום לעבור
 בטוח מרחק על וישמור לאטו יתנהל הטירון ואילו המכשולים, ליד ממש ויעבור

מהם.
 הוא אם רק לראותם יכול דגים, לדוג הרוצה התפיחה, בעל השקנאי: גם כך

 מתקרב כשהוא אותם לראות יכול הוא שאין להניח, סביר ראשון את הצדה מטה
 שאינו צעיר, שקנאי ובנסיוגו. בזכרונו להיעזר צריך והוא מקורו, עם אליהם
 ולפיכך כזאת, תפיחה עם להתקיים יתקשה מוצלח, דייג שאיננו שקנאי, או מנוסה,
 מקום, מכל כדייג. גסיונו ועל כשרונו על אמין באופן תעיד התפיחה נשיאת

 צריכים כאשר סיומה. עם מתגוונת והיא החיזור עונת לקראת דק גדלה התפיחה
 הדגים את היטב רואים הם רעבים, גוזלים חמישה או ארבעה להאכיל השקנאים
ביעילות. אותם וצדים שלפניהם

 שעות לכל זקוק אינו כי מוכיח, החיזור בעונת שירה על זמנו את שמבזבז מי
 אחרות רבות שיר וציפורי סלעיות קניות, גבתוגים, מזון. למצוא כדי היממה

 על המזון השפעת את בדקו ועמיתיו וילהלם לשירה. מיומן גדול חלק מקדישות
 אך שרו, לא חרקים קיבלו שלא שזכרים ומצאו, 6צהובת־הבטן הצופית של השירה
 תכיפות הן גדלו סוכר, תמיסת בתוספת חרקים, של גדולה כמות קיבלו הם כאשר

פסוקיה. אורך והן שירתם
 יותר המשמר על עומדים שהם בכך זמן לבזבז יכולתם את מפגינים הזנבנים
העולים הראשונים הם השליטים הזנבנים וקר, ארוך לילה לאחר 7מיריביהם.

33



לתקשורת שותפים :,א חלק

 גם הם ארוכים. זמן לפרקי לשמירה
 את השמירה מעמדת לסלק מתאמצים

 זו ובדרך בהם, המתחרים קבוצתם בגי
 את לפרסם .האחרונים מאלה מונעים

 גם הזנבנים(. על ,12 בפרק )ראה עצמם
 מעיד ראווה ריקודי על המבוזבז הזמן

 דיו מיומן שהוא רעב, שאינו הרוקד על
 לאחר גם מזונו את לצוד ויספיק
הריקוד.

פרסומת איברי
 ציפור - הרפתות סנונית של בזנבה הטמונים הפרסומת, מרכיבי את בדק מולר

 שאברותיו ממוזלג, זנב לסנונית 8מעוף. כדי תוך מזונה את האוספת קטנה, שיר
 של מאלה ארוכות מבוגרים זכרים של ואלה שבאמצעו מאלה ארוכות החיצוניות

נקבות. ושל צעירים זכרים
 החתיכות ואת אחדים, זכרים אצל הזנב אברות של קצותיהן את קיצץ מולר

 מצא, הוא יותר. לארוכים שהפכו אחרים, זכרים של לזנבותיהם הדביק המקוצצות
 והן מלכתחילה ארוכים היו שזנבותיהם אלה הן - הארוכים הזנבות בעלי שהזכרים

 בנות-זוג, להם שמצאו הראשונים היו - מלאכותי באופן הוארכו שזנבותיהם אלה
 גם - הקצר הזנב בעלי הזכרים לעומתם, נוספות. נקבות עם גם הזדווגו פעם ומדי
הארוך. הזנב מבעלי יותר מאוחר "התחתנו" - קוצץ שזנבם אלה

 בעבור כבד מחיר שילמו ארוכים זנבות להם שהודבקו הזכרים ואולם,
 החלפת ירוד: היה בכללותו הגופני ומצבם גדולים, חרקים צדו לא הם הצלחתם.

 שלאחר בשנה חזר לא מהם אחד ואף כסדרה, היתה לא הדגירה עוגת לאחר הנוצות
סביבה. באותה לקנן חזרו מהאחרים שרבים בעוד הקינון, מקומות אל מכן

 בעלי שזכרים הם גם מצאו מולד, של ניסוייו על שחזרו 9ומונטגומרי, סמית
 גם והתחילו בגות-זוג למצוא הקדימו - מלאכותיים או טבעיים - ארוכים זנבות

 הגוזלים, אצל האבהות בדיקת אך הסנוניות. שאר לפני הדגירה מחזור את
 הוכיחה, (DNA fingerprinting) דנ״א של אצבעות״ ״טביעת באמצעות שנעשתה

 בעל של צאצאיו היו לא הוארך שזנבם הזכרים של בקגיהם הגוזלים מן שכמחצית
 שזגבותיהם הזכרים של בקניהם שגדלו הגוזלים מן 95% מעל זאת, לעומת הקן.

 בעלי של צאצאיהם היו טבעי, באופן ארוכים היו שזנבותיהם זכרים של או קוצרו,
 שלא הזכרים, על הכבידו המודבקים שהזנבות הגיחו, ומוגטגומרי סמית 10הקנים.

 בנות-זוגם על לשמור מסוגלים היו לא הם ולכן מלכתחילה, לשאתם מוכשרים היו
אחרים. זכרים מפגי
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 הקישוט נוצות של ערכן את הוכיחו ועמיתיו סמית ושל מולר של גיסוייהם
 מכפי ארוכות נוצות שנושא מי לשלם שעלול המחיר ואת הנקבות, למשיכת
 כמו הסנוניות, אצל הזנב אברות שבגשיאת ההכבדה כי להגיח, מותר לכן יכולתו.

 של מיגים עשרות של הארוכים ובזנבות הטווס של הארוכות בנוצות הכרוכה זו
והמנוסה.* החזקה הציפור של תנועתה לכושר אמין סימן מהווה אחרות, ציפורים

 הזכרים של מאלה יותר המבוגרים הזכרים של הזנבות ארוכים על-פי-רוב
 לצורך התארך שהזנב לקבוע כדי מספקת אינה זו עובדה הנקבות. ושל הצעירים

 את לשפד יכול מפותחים, שרירים בעל חזק, שפרט ואפשר הואיל תקשורת,
 מסוגלים אינם חלשים או צעירים שפרטים בעוד ארוך, זנב באמצעות ביצועיו

 לשמש על-מנת התארך לא הזנב כאלה במקרים כזה. בזנב ביעילות להשתמש
 בפרק "סימן" הגדרת )ראה כסימן להיחשב יכול ואיננו תקשורת, לצורך בהכבדה

 לה המשמש זנבו, אורך לפי אותו בוחרת בזכר, הצופה הנקבה, כי אם הבא(,
 השלב היא זו תצפית פישר, שציין וכפי דבעליו, של הכולל לחוזקו כקגה-מידה

 שמבחינה אפוא, לנו נראה התנועות(. על ,6 בפרק )ראה הסימן התפתחות שלפני
 אם לקבוע, לפעמים שקשה למרות ברור, האפשרויות שתי בין ההבדל תיאורטית

לבעליו. יתרון בבחינת שהוא או הכבדה, מהווה הארוך הזנב

 (cost reducing characters) סימן? של מחירו את להקטין אפשר האם

 כי מצא, 12מולו־ בשעה. שירה מעופי כעשרה הקינון בעונת מבצעים הזרעית זכרי
 חצי בין נע המעוף )משך שונים זכרים אצל מאוד שוגים ומשכם המעופים מספר

 ליחידת הגוף )משקל הכנף מעמם בין הפוך מתאם קיים וכי דקות(, לעשרים דקה
 שטח כי מולר, מצא עוד הזכרים. של השירה משך לבין (,wing-load - כנף שטח
 יש אצלן. מאשר יותר קטן כנפיהם ומעמס הנקבות, של מזה גדול הזכרים של הכנף

 אך כאלה. גדולות כנפיים ביעילות להניע כדי חזקים שרירים דרושים כי להניח,
 לזכרים מסייעים הנמוך והמעמס הגדולות הכנפיים אם לא-ברור, מולד של ממחקרו

 להתחמק עליהם וכאשר הנדידה, ובעת היום־יומי המעוף בעת גם הגדולים
 הגדולה הכנף באמצעות היום־יומי תפקודו את משפר אכן גדול זכר אם מדורסים.

 על-פני החזק הזכר של ליתרונותיו טוב מדד לשמש הראווה מעופי יכולים -
 והרי הזכרים. של לטיבם אמין סימן משמשים הראווה מעופי כלומר, ממנו. הנחותים

 משלם החזק שהפרט ההנחה, עומדת ההכבדה עקרון של בבסיסו כי לזכור, יש
ממנו. הנחות הפרט שמשלם מזה נמוך מחיר הסימן בעבור

 מעופי על להקל נועדה הכנף שטח שהגדלת ההנחה, את הציע מולר אולם
 כדי הפרסומת. סימן של (cost reducing) המחיר את מקטינה היא ובכך הראווה
 שטח את 20%ב- הקטין ובכך זכרים כמה של הנוצות את קיצץ הוא זאת להוכיח
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 את משמעותי באופן הקטין שהקיצוץ נמצא, המעמס. את מאוד והגדיל שלהם הכנף
 מעופי ביצוע לצורך גדלה הכנף אם ואולם, משכם. ואת השירה מעופי מספר

 הסימן שמחיר הרי ראווה, לצורכי שאינו המעוף על מכבידה והיא בלבד, הראווה
 את גם בו לכלול יש אלא עצמו, הראווה במעוף ההשקעה את רק כולל אינו

 שהיא ההכבדה את וכן אותה, המפעילים השרירים ובגידול הכנף בגידול ההשקעה
היוס״יומי. המעוף על מטילה

ראווה תנועות
 מתנועות על-פי-רוב מורכבים הזכרים של - הראווה ריקודי או - הראווה מעופי

 המחפשים התורים היום־יום. בחיי הרגילות תנועותיהם עם נמנות שאינן מיוחדות,
 בזים, הנקבות. סביב מקפצים הם החיזור בעת אולם הקרקע, על מהלכים מזונם את

 מנסים הם כאשר במהירות בהן מרפרפים לאטם, בכנפיהם חותרים הרגיל שבמעופם
 החיזור. בעת אחורה עף ואפילו לעשות מגדיל ים-סוף ופתון הנקבה, את להרשים
 כדי תוך שרים כשהם עצמם על מכבידים הזכרים שיר ציפורי של רבים במינים

מעוף.
 עמדת או שלהם, הריקוד ברחבות השכווים ושל החופמים־הלוחמים של החיזור

 בכל ארוכות ושעות רבים ימים נמשכים הפרושה, מניפתו עם הטווס, של החיזור
 בעוד מהרקדנים, אחדים רק בוחרות הנקבות רב. מאמץ כנראה ודורשים יום,

 בפני העומדים בקשיים להבחין יודע שאינו הצופה, ברבייה. חלק אין שלאחרים
 בזכר דווקא לבחור הנקבות למרבית גורם מה לדעת כלל בדרך מתקשה המרקדים,

 של בהצלחתם ההבדלים את להסביר אפשר כי מצאו, ועמיתיו גיבסון אך מסוים.
 13מיוחדת. בקריאה המלווה מסוימת, ריקוד תנועת של הביצוע טיב לפי השכווים

 המסגרת הוא בני-אנוש, של בתחרויות התעמלות תרגיל כמו בכללותו, הריקוד
 >ראה ה״אישיים" יתרונותיו את להפגין המצטיין הזכר יכול שבאמצעותה האחידה

 התנועות, על ,6 בפרק לקול, התנועה שבין הקשר ועל בתנועה, פרסומת על דיון
הקולות(. על ,7 ובפרק

כפרסומת הטריטוריה
 14לפרסומת. לשמש הוא אף יכול הטריטוריה שגודל הסברה, את העלה אודונלד

 ומגרשים טריטוריה על מגינים בעלי-חיים, של רבות מקבוצות נקבות( )וגם זכרים
 או שבטריטוריה, המזון כמות כי נמצא, רבים במקרים אחרים. פרטים ממנה

 כדי או מאכל לצורכי לבעליה מהדרוש בהרבה גדולים מעניקה, שהיא המסתור
 לבזבז הזכר את מביא מה השאלה: עלתה לפיכך הפרעה. בלא הצאצאים את לגדל

 מכזו יותר גדולה טריטוריה על לחלוש כדי והכל בלחימה, ולהסתכן ומרץ זמן
לו? הדרושה
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 ההסבר, את המציעים יש
 נשכרת יוצאת כולה שהאוכלוסייה

 גדולות, טריטוריות של מקיומן
 : היטב נשמרים זו בדרך שכן

 הנימוק אולם השלה. המזון מקורות
 : הברירה של ההיגיון על מבוסס הזה

 לשאול, יש לפיכך דומות. תופעות בהסבר חסרונו על עמדנו שכבר הקבוצתית,
 פרט לעומת גדולה, טריטוריה להגנת כוחו את המבזבז הפרט, שמפיק התועלת מהי

לו? הדרושים בגבולות בדיוק טריטוריה לעצמו ותוחם החוסך אחר,
 זקוק שהוא מכיוון לא גדולים, בתים או ארמונות, לעצמו בונה העשיר האדם

 ההכבדה מעמדו. את מפרסם והארמון הואיל אלא ילדיו, למשכן או למגוריו להם
 לעומת הארמון בעל של יכולתו את המפרסמת היא הארמון של ובאחזקה שבבנייה

 טריטוריה רכישת עם בעלי״חיים: של רבים מינים אצל גם וכך שותפיו, או מתחריו
 והתצפיות טובה, בת-זוג לעצמם ומבטיחים איכותם את הזכרים מפרסמים גדולה

 והן הגדולות, או הטובות הטריטוריות את מעדיפות אכן הנקבות כי מעידות
קטנות. טריטוריות על לחלוטין לפסוח עשויות

 נשמרו הארמונות בעלי של הגדולות הנחלאות בזכות כי מוכיחה, ההיסטוריה
 מיליוני חיו שבה ביבשת, הבאים. לדורות אירופה של ובעלי-החיים היער אוצרות
 מרצון עקיפה כתוצאה הטבע נשמר לעיבוד, קרקע לחלקת כמהים שהיו רעבים

 את להם הקנתה היער באחוזת ההשקעה חבריהם: בפני להתפאר והאצילים המלכים
הציד. למסעות הזמינו שהם מי בקרב הפרסומת של הרווח

 הטריטוריה בעל הזכר של הישיר הרווח דומה: תופעה מתרחשת החי בעולם
 טובות. נקבות אליו למשוך או יריביו את באמצעותה להרשים יכולתו הוא הגדולה
 מפני המין של המזון מקורות לשמירת הגדולות הטריטוריות תורמות בעקיפין
דלדול.

 בקולות הטמון המידע
 הציקדות של זמזומן הציפורים, שירת הייחום. בעת שואגים ואיילים נמרים אריות,
לחיזור. כולם משמשים - החגבים של הניסור וקולות

 הנטרפות צפרדעים מיני על מחקר מסוכנת: להיות עלולה קול השמעת ואולם,
 סביר 16קרקורם. על-פי.קול הזכרים את מוצא העטלף כי הראה, עטלפים על־ידי
 ביתר להתחמק היכול זה הוא מקומו את לפרסם מפחד שאינו זכר כי אפוא, להגיח

 האיילים שאגות את שחקרו ואלבון, קלוטון־ברוק ומטורפיו. מאויביו יעילות
 מי לכן, 17היריבים. את מתיש שאגות באמצעות הנערך העימות כי מצאו, האצילים

חזקים. ושריריו גדול שהוא עצמו על מעיד חזק בקול ממושך זמן לשאוג שיכול
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 המפרסם. של טיבו על להעיד הם אף יכולים ההברות ומשכי קצבו הקול, דגם
 מתאם מצאו ודונט למברכטס קצובות. הברות של מרצף בנויה הירגזי של שירתו
 האחרונות ההברות של בקצב והדיוק השירה שבפסוקי ההברות מספר בין חיובי

 יריבים, בין תקשורת על ,2 בפרק 18ברבייה. הירגזי של הצלחתו לבין בסדרה,
 ויש בביצוע התרכזות דורשת קצבי קול השמעת כי הסברנו, האיום, על בדיון

 קצובה: שירה בביצוע לבו תשומת את לרכז יתקשה ירוד שכושרו זכר כי להניח,
 או יריביו, אם ולבחון לצדדים להסתכל עליו ולפיכך מקומו, את מגלה שירתו

 יכולה היא וכך הנקבה, גם מאזינה שירה לאותה אולם אליו. מתקרבים טורפים,
לאו. אם - לחיזוריו להיענות אם ולהחליט הזכר של טיבו על מידע להפיק

ומבנים ריחות צבעים,
 נציין וכאן החי, בעולם ולצבעים הצבע לדגמי מפורט דיון נייחד הבאים בפרקים

 אחרים, ועופות צופיות ברווזים, עדניים, טווסים, - רבים מינים אצל כי זאת, אך
 אותם של והנקבות הצעירים בעוד למרחוק, הבולטים בצבעים הזכרים מקושטים

 הצבעים שבעזרת לכך, הוכחות יש פחות. בולטים בצבעים לדוב צבועים המינים
 בני יריבים של או ודורסים טורפים של הלב תשומת את הזכרים מושכים הבולטים

 אינן ולפיכך בצאצאים, מבני-זוגן יותר משקיעות שהנקבות בשעה מין, אותו
 תשומת את אליהן למשוך או בפרסומת, הרבה להשקיע לעצמן להרשות יכולות

הדורסים. של לבם
 לגלות המפרסם של בנכונותו היא הבולטים בצבעים הטמונה נוספת הכבדה

 שבטוח מי רק כאמור, כוונותיו. ואת תנועתו כושר את גופו, מבנה את למרחוק
כזאת. מפרסומת מרוויח רוחו, על העולה ככל לעשות וביכולתו בטיבו

 1נדיפים. ריח חומרי באמצעות בני/בנות־זוגם את מושכים ופרפרים עשים
 הדובוניים ממשפחת פרפרים המשמשים הריח מחומרי אחד את רק כאן נזכיר

 הקרוטלריה. מפירות ניזונים שנחקר המין של הזחלים בנות-זוגם. את למשוך
 הם בכך לנטרל. מסוגלים הדובוניים שאותו אלקלואידי, רעל מכילים אלה צמחים

 מצמחי התזונה על רבים מתחרים להם אין ראשית, מטרות: שתי משיגים
 יכולים שאינם מטורפים, עליהם מגינים שבגופם הרעלים ושנית, הקרוטלריה,

 למשוך כדי מפרישים שהזכרים הפרוטונים בתערובת האלה. הרעלים עם להתמודד
 האלה הנגזרות של מציאותן הללו. האלקלואידים של נגזרות יש בנות-זוגם את

 הצרכים אחד עם להתמודד מסוגלים שהזכרים לכך, הוכחה משמשת בפרומון
הקרוטלריה. אכילת והוא מינם, בני של העיקריים

על-פי דומיננטי בזכר ולבחור להבחין מסוגלות שנקבות נמצא, חרקים אצל
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 הנקבות את ומושכים יריביהם את מרתיעים רבים יונקים גם 21׳20בלבד. ריחו
 ההגיוני הקשר את לזהות שניסו עבודות, על יודעים איננו ריח. חומרי באמצעות

 משמשים ריח שחומרי העובדה, אולם הזכר, של לאיכותו מסוים ריח חומר שבין
 חייב כי ההשערה, את מעלה המפרסם, של להצלחתו כנראה המסייעת לתקשורת,

הכימית(. התקשורת על ,9 בפרק )ראה כזה קשר להיות

 חול ערמת צובר שבאפריקה, מלווי באגם החי האמנון, דג למבנים: ובאשר
 תשמש לא הערמה ואולם, ביציה. את הנקבה תטיל שבה הגומה, את בתוכה וחופר

22הביצים. את וגם החול את גם ישטפו האגם גלי הצאצאים: לגידול
 בכל לשטיפה החשוף במקום החול ערמת שבבניית הקושי שדווקא כן, אם נראה

 יכולתו את לפרסם לזכר המאפשר הוא מתמידים, מאמצים הדורשת פעולה רגע,
אמינה. בצורה
 לצורך הבונים, יש והשפל, הגיאות באזור הים, לחוף החיים הסרטנים בין גם
 ושוב, שוב מחדש, אותם ובונים השפל, בעת אותם בונים הם חול. מגדלי חיזור,
23גיאות. כל לאחר

הצאצאים בגידול משקיעים שאינם זכרים
 לנקבות מסייעים אינם הזכרים שבהם מינים, אצל במיוחד גדולים החיזור מאמצי
 בכך שמצליחים אלה אותן. להרשים העונה כל במשך פנויים והם הצאצאים בגידול

 האלה המינים בין כלל. מזדווגים אינם אחדים ולעומתם הנקבות, במרבית זוכים
 העדניים המנקינים, השכווים, החופמיס-הלוחמים, הטווסים, במיוחד מפורסמים
והסוכיים.

 סוכות, בונים החדשה, ובגינאה באוסטרליה החיים (,bowerbirds) הסוכיים
 ולכל לו, המיוחדת סוכה מין לכל הנקבות. מבקרות ובה פרסומת כבמת המשמשות

25׳24האופייניים. קישוטיה סוכה
 זרדים ממשטח סוכה הבונים מינים, יש

 ועליו הקרקע על הפרוש אחד, כמטר שקוטרו
 מקבילים קירות שני היוצרים זרדים ניצבים
 שביניהם הפרוזדור - האחד ס״מ 50כ- באורך

ההזדווגות. אתר הוא
 כחצר בנויות אחרים מינים של סוכות

 10כ״ שגובהו טחבים, בקיר המוקפת עגולה

 דק, עץ גזע סביב לרוב נבנית החצר ס״מן
 בזרדים - אחד כמטר של לגובה עד - המוקף

מרכז את המכסים מינים ויש סביבו, הקלועים
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האחד. בצדה בלבד, קטן פתח רק שבה סוכה ויוצרים בגג, החצר
 מבקרות הן כן לפני הביצים. הטלת לפני אחת פעם רק מזדווגות הנקבות

 את ושוב שוב לבחון כדי פעמים כמה חוזרות הזכרים, בריקודי צופות בסוכות,
 במשחקי משתתפות החצרות, אל או המשטחים אל יורדות בעליהן, ואת הסוכות
 חלק הסוכה שלקישוטי נראה, הבעלים. עם להזדווג אם מחליטות ולבסוף החיזור,

 של כנוצות נדירים בעצמים מקושטות הסוכות צאצאיהן. אבי של בבחירתו חשוב
 גבוהה, בתדירות להחליפם צורך שיש בעצמים מקושטות שהן או עדניים,

 למצוא יכולתו את הסוכה בעל מפגין בכך - במהירות הנובלים פרחים דוגמת
0הקישוטים. את

 כמה ראינו ובעזרתו, מחקריו, את בורדיה החוקר ערך שבו בשטח באוסטרליה,
 גחל חלוקי הזרדים שדרת שלפני המשטח אל אוסף הזכר הגדול: הסוכי של סוכות

 זכוכית מעדיף )הוא זכוכית שברי חוליות(, )לרוב מלבינות עצמות שטוחים,
 באקראי. מפוזרים אינם הקישוטים וקרטון. פח של צבעוניות וחתיכות ירקרקה(
 כשהשמש המזרחי. שבקיר הצפוני הפתח ליד בערמה נמצאות הירקרקות הזכוכיות

 ראשו את מותח והוא שם לרקוד בא־ והזכר נוצצת, הזכוכית המשטח על זורחת
הנצנוצים. רקע על סגולה, בציצית המקושט

 עם להזדווג מעדיפה זו הנקבה: החלטת על כנראה משפיעה הקישוטים כמות גם
 שכניהם. מסוכות קישוטים השודדים זכרים יש ועל-כן בעושר, מקושטת שסוכתו מי

 מפני עליהם לשמור וגם הקישוטים לאיסוף הזמן את להקדיש שיכול זכר, כי נראה
 אילו שהרי - בנקל מזונו את למצוא ויכול מהם חזק הוא כי בזאת, מוכיח שכניו

 לעסוק או סוכתו על לשמור יכול היה לא מזון, לחיפוש זמן יותר להקדיש עליו היה
27בקישוטה.

שוגים פרסומת אמצעי של שילוב
 של שילוב ונוקטים פרסומת של אחד במרכיב מסתפקים אינם בעלי־החיים רוב

 מיוחדות בנוצות מתקשטות קולות, משמיעות הציפורים ומגוונים. שונים אמצעים
ריקודי בעזרת מחזרות בולטים, ובצבעים

 תשומת את ומוכיחות מתנות מביאות ראווה,
 שהן והמאמץ הזמן על-ידי לבני-זרגן לבן

 כן, אם יכולה, הנקבה אלה. בכל משקיעות
 בכמה תצפית בעזרת בן-הזוג את להעריך

 כמה על נתונים המשדרות פרסומת", "מערכות
 להרשים המנסה הטווס הזכר: של מתכונותיו

 עמידה וזקוף, פרוש כשזנבו עומד הטווסה את
 כוחו את מפגין הוא פעם מדי רב. כוח הדורשת
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 מלווה זו תנועה נוסף. מאמץ המחייבת תנועה - במהירות הזנב הרטטת עם
 צורה, של הכלים מרובת הסימפוניה בשיא בבהירות הנשמע הנוצות, ברשרוש

 על למרחקים ומודיע פעם מדי שואג גם הטווס וקולות. תנועה ציור, דגמי צבע,
שבראשו. והכתר שבצבעיו לנצנוץ בנוסף וזאת המופע,

 תכונה על אמין מסר בפרסום חשיבות כנראה נודעת המרכיבים מן אחד לכל
 בעונת חודשים, כמה במשך גדל הטווס של הארוך זנבו המפרסם. הזכר של מסוימת

 יכול אינו הנוצות, גידול בתקופת תקין אינו הגופני שמצבו עוף הקשה. השנה
 הארוך זנבו את המציג טווס, לפיכך מסודרת. בצורה נוצותיו את ולגדל להחליף

קשים. בימים גם קושי כל ללא מזונו את להשיג הצליח כי עצמו על מעיד והיפה,
 על עוד מעיד הנוצצים, בצבעיו למרחוק הנראה הטווס, של והכבד הארוך הזנב

 זנבו את הטווס פורש וכאשר טורפים. עם בהצלחה התמודד הוא כי בעליו,
 זו אין העיניים, ציורי מתנוססים שעליה המושלמת, המניפה יופייה במלוא ומתגלית

 על ,4 בפרק )ראה בשלמות התבצעה הטווס של גידולו תוכנית כי לכך, עדות אלא
הקישוטים(.

 שבזנב העיניים וחמישים מכמאה חמש סילקו כאשר כי מצאו, ועמיתיה פטרי
 הם 30שלו. הריקוד לרחבת הנקבות את למשוך הזכר של ביכולתו פגמו הטווס,

 כי משערים, אנו לכך בנוסף ברבייה. ההצלחה ובין הזנב משקל בין גם קשר מצאו
 ואילו הזכר, של כוחו על מעידות במהירות להרטיטו והיכולת הכבד הזנב פרישת
 מקום את לכל לגלות מהסס הוא שאין על מעידים למרחוק הנשמעים הקולות
הימצאו.

>לק( לפרסומת התכנסויות
 - אחדים שזכרים יש אחרים, רבים ובעלי-חיים יונקים דגים, חרקים, עופות, בין

 מתכנסים - להפריה פרט צאצאיו, למען דבר תורם אינו הזכר שבהם מינים אצל
 יש כלל בדרך בפרסום. התחרות את מגבירים הם ובכך זה לצד זה עצמם לפרסם

 מפני מגן הוא שעליה לו, מיוחדת פרסומת רחבת המתכנסים הזכרים מן אחד לכל
 שכווים מיני החופמיס-הלוחמים, ידועים המתכנסים המינים ובין האחרים, הזכרים

מהעדניים. וכמה רבים
 לרקוד זכרים מאות מתכנסים לעתים שווה. אינה המתכנסים הזכרים הצלחת

 אלה לרוב - מעטים זכרים רק אולם הערבה(, ושכוויי )חופמים-לוחמים בצוותא
 מרבית ולהזדווג. הנקבות, רוב את אליהם למשוך מצליחים - במרכז הנמצאים

כלל. מצליחים שאינם או רחוקות, לעתים רק בכך מצליחים האחרים הזכרים
מאומה? ישיגו לא שבו במקום הזכרים מתכנסים כן, אם מדוע,

 הזכרים בין ההשוואה מיותר. עוד קלושים סיכוייהם אחר במקום כי להניח, יש
יכולות הן שכך עוד מה זה, ליד זה בהם מתבוננות הנקבות כאשר יותר קלה
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 ביותר הטוב את ולבחור רבים זכרים בין לברור
 מזכרים התעלמותן כי עוד, להניח אפשר ’בעבורן.

 את המכריחה היא להשוואה, עצמם מעמידים שאינם
החיזור. ברחבות להתכנס הזכרים

 באזורים החיות קטנות, ציפורים הם המנקינים
 ברחבות משתמשות וכולן שבאמריקה, הטרופיים

 זכרים המנקינים בין יש 34׳33החיזור. בעת ריקודים
 זכרים חמישה עד שניים - בצוותא המחזרים

 שהוא השליט, רק אולם אחת. ריקודים ברחבת
 המבקרות הנקבות עם מזדווג מהאחרים, המבוגר
 בריקוד, לו מסייעים רק האחרים החיזור. ברחבת
 שהוא הבכיר, עוזרו כנראה מצליח מותו ולאחר

29הרחבה. את לרשת יותר, או שנים שש בן כלל בדרך
 הנקבות את אליהן מושכות אחד ממחזר יותר מופיע שבהן שרחבות להניח, יש

 יכול המשותפות ברחבות בכך: פלא ואין בודדים, מחזרים המשמשות מאלה יותר
 גם אחרים. זכרים על שליטתו מידת את וגם בריקוד יכולתו את גם להפגין הזכר

 להתאמן גם יכולים הם כאן שהרי יותר, צפופה ברחבה ולעזור לבוא כדאי לעוזרים
טובה. ריקודים רחבת לרשת סיכוייהם את להגדיל וגם בריקוד

פולימורפיים מינים
 כהה צווארון בעלי זכרים יחדיו רוקדים החופמיס-הלוחמים של הריקודים ברחבות

 וביניהם לידם משלו. ריקודים רחבת יש כהה זכר לכל 35בהיר. צווארון ובעלי
 אלא קבועות ריקודים ברחבות מופיעים אינם ואלה הבהירים, הזכרים מרקדים
לאחרת. אחת בין קרובות לעתים עוברים

 הכהים השליטים לעומת נחיתותם את מפגינים הבהירים החופמים־הלוחמים
 מצליחים הם הזאת הנחיתות למרות אך בקרקע. נוגע ומקורם לידם רובצים כשהם

 הנקבות שלפעמים אלא בלבד, זו ולא אתם, להזדווג המוכנות נקבות למצוא
 כהה זכר גם מצפה ממש, טריטוריה באותה שלידם, למדות אותם דווקא מחפשות

36להזדווגות.
 את הכהים הזכרים סובלים ומדוע הנחותים, עם להזדווג הנקבות מבקשות מדוע

שלהם? בטריטוריות הבהירים נוכחות
 שרחבות להניח יש האלה. לשאלות ברורה תשובה הנותן מידע, עדיין אין

 ללא רחבות מאשר נקבות יותר אליהן מושכות בהיר, שותף מופיע שבהן ריקודים,
 המזדווגות שהנקבות גם, ייתכן השליט. לזכר כדאית השותפות ולפיכך כזה, שותף

האלה הזכרים טיפוסי שגי בין ההבדלים טעות. מיקח עושות אינן הבהירים עם
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בן-זוג בחירת :3 פרק

 שתי אם כי להגיח, יש תורשתיים. כנראה הם
 שלכל מכיוון זה הרי זו בצד זו מתקיימות הצורות

 בזכר להתקיים יכולים שאינם משלה, יתרונות אחת
 פרט באותו להתקיים יכולים היו אילו שהרי אחד,
 זה הצורות שתי את מאחדת הטבעית הברירה היתה

 החופמים- של חייהם אורח את מכירים איננו מכבר.
 מה יודעים איננו לכן החיזור, לעונת מחוץ הלוחמים

 מהצורות אחת כל של היתרונות להיות עשויים
 דגים אצל דומות תופעות על-פי אולם האלה.

 מותאמות הצורות ששתי לשער, אפשר וסרטנים
 להצליח סיכוי יש הבהירים לזכרים גם שונות: (niche) אקולוגיות בגומחות לחיים
 יוכל זו בדרך שכן בהירים, יהיו מצאצאיהן שחלק לנקבות כדאי ולפיכך בחיים

 סיכוייו את יגדיל השני החלק ואילו אחת בגומחה ולהתקיים להצליח מהם חלק
השנייה. בגומחה להתקיים

 בעלי שהם גדולים, זכרים: טיפוסי שני יש כחול-הזימים דג-השמש אצל גם
 זכר אל האחרונים מצטרפים החיזור בעת 37נקבה. דמויי וקטנים, רבייה, נחלאות

 בנחלתו. מטילה שהיא הביצים בהפריית אתו ומשתתפים נקבה, אחרי המחזר גדול,
 גם מרמים שהם לחשוב מקובל ובתנועותיהם, בצבעיהם לנקבות דומים שהם מכיוון

 לעובדה, פרט הזו להנחה עדות כל אין הנקבה. את וגם הנחלה בעל הזכר את
 מקפיד הוא הנחלאות בעלי הזכרים שאת בעוד אותם, מגרש אינו הנחלה שבעל
מנחלתו. לגרש

 לנו קשה לכן הנקבות, לבין האלה הזכרים בין להבחין קושי אין בדגים לצופים
 שאין ייתכן, לדעתנו יאביגיהם. להבחין מסוגלים אינם עצמם המין בגי כי להניח,

 בתנאים אם השותפים: כל על המקובל רבייה, הסדר אם כי כלל רמאות כאן
 שביציה לנקבה שכדאי סביר, אזי ולהצליח, להתקיים קטן זכר דווקא יכול מסוימים

 שיהיו צאצאים, לגדל סיכוייה עולים כך הזכרים: טיפוסי שגי על-ידי יופרו
 צאצאיה שכל כך, על להמר במקום שונים, בתנאים ולהתרבות לקיום מותאמים

 שני על-ץדי יופרו שביציה הנקבה מעוניינת אם גדולים. כזכרים להתרבות יצליחו
 ירצו כך שהרי קטן, זכר לנחלתו לצרף כדאי הגדול שלזכר ייתכן הזכרים, טיפוסי

בנחלתו. דווקא ביצים להטיל הנקבות

 השערה, אלא אינה הרמאות הנחת גם אך )ספקולציה(, השערה רק זוהי אמנם
 טיפוס רק שבו מחיה שבמרחב לשער, אפשר ככלל יותר. סבירה שלנו זו ולדעתנו

 שאינם זכרים של טיפוסים לשני גומחות בו יש אולם להצליח, יכול נקבה של אחד
 זריז האחד או גדול, והשני קטן האחד )למשל, התכונות אותן על ביניהם מתחרים
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לתקשורת שותפים :,א חלק

 את להפקיד כדאי ולנקבה זכרים, טיפוסי שני להתפתח עשויים חזק<, לוחם והשני
יבשניהם. על-ידי להפריה ביציה

פישר של והמודל הראווה להסבר תיאוריות
 עדות הינה הראווה כי הסברה, את שהעלינו לפני החיזור ראוות הוסברה כיצד

 כרוכות הזוויגית הברירה לתהליך השונות המדעיות הגישות המפרסם? של לטיבו
היום. עד הנמשך כך, על בוויכוח

 התכונות של ההתפתחות תהליך שלפיו הרעיון, את הגה (1859) דרווין
 לפרטים יתרון הנותנת הטבעית, בברירה מקורו השונים למינים האופייניות

 תיאוריה ואולם, 39וברבייה. בשרידה יעילים הפחות הפרטים לעומת היעילים
 תצוגת את המלווה הבזבוז, של התפתחותו את להסביר יכלה לא זו וכוללת מקיפה

 בראווה שההשקעה להניח, לדרווין היה קשה המינית. הרבייה לקראת הראווה
 ברירה: אופני שני קיימים כי הגיח, הוא לכן המפרסם. של חייו את מייעלת
 בסביבתו, מרבית ביעילות לחיים בעל-החיים את המתאימה הטבעית, הברירה

הרבייה. על זוויגו בגי עם בתחרות לו המסייעת הזוויגית, והברירה
 ראווה, תכונות של רחב מגוון דרווין מתאר 40הזוויגית הברירה על בדיון

 כלל הוא המינית. הרבייה לקראת כפרסומת שוגים לבעלי-חיים המשמשות
 הזוויג בגי מול הפרט את המפרסמות התכונות את הזאת הברירה של בתהליך

 נוספות, ותכונות איום, על-ידי זוויג אותו בגי מתחרים המרתיעות אלה את האחר,
 הבזבוז כי טען, דרווין בנות-זוגם. על הזכרים שבין למלחמות המסייעות אלה כמו

 בעזרת בראווה הרבה ההשקעה את והצדיק יריבים, ודוחה הנקבות את מושך
 שאל לא הוא מבזבז. שאינו זה על-פני המבזבז לזכר הנקבה שמעניקה היתרון,

 אלא עיריבים, דוחה הבזבוז ומדוע השני על-פני הראשון את הנקבה מעדיפה מדוע
 ניתן שבעזרתן עובדות, כאל היריבים הרתעת ואל הנקבה העדפת אל התייחס
ידהזכר. בהתנהגות אשר הבזבוז את להסביר

 הנקבות של ההעדפות גם כי הגיח העשרים, המאה בראשית בנושא שדן פישר,
 מדוע שאל הוא ולכן הטבעית, הברירה על-ידי שהתפתחו תכונות, בגדר הן

 הסוגיה את לפתור המנסה רעיון, וניסח ראוותנים, זכרים הנקבות מעדיפות
 העוסק ספר בכל כמעט למצוא ניתן פישר של המודל של מפורט תיאור 42הזאת.

 בו מאמינים כיום וגם לשאלה היחיד כפתרון מקובל היה שהוא משום באבולוציה,
 שאינם מזכרים יותר טובים אינם הראוותגים הזכרים כי הגיח, פישר טורבים.

 מעמיתיהם יותר לגרועים דווקא אותם עושה הבזבוז ולפיכך ראווה, על מבזבזים
 נמשכות שהנקבות בכך, הוא הראוותנים של היחיד יתרונם מבזבזים. שאינם

 צאצאיהם גם יהיו הראווה תכונת את בירושה יעבירו שהם ומאחד אליהם,
 הזה, התסריט לפי הנקבות. את למשוך מיריביהם יותר יצליחו הם וגם ראוותנים
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בן־-זוג בחירת :3 פרק

 את באמצעותה יגדילו שהם מכיוון הראווה, בגיבובי להשקיע לזכרים כדאי
 בזבזבים, צאצאים להן שיש מכך מפסידות לעומתם הבקבות הנקבות. אצל הצלחתם

 תשומת את למשוך יצליחו כאלה צאצאים שרק מכיוון אחרת, ברירה להן אין אולם
ראוותנים. זכרים להעדיף הנטייה את מאמהותיהן שירשו מי של הלב

 את באוכלוסייה פרט כל מבזבז שבו כמלכוד, לסכם ניתן הזה המצב כל את
 הדרך היא שזו המין בבי כל על שמקובל מכיוון רק בראווה, בהשקעה משאביו
 מהאוכלוסייה שחלק ברגע כי ברעיון, תמכו מתמטיים מודלים כמה ואמנם, לחיזור.
 שבו מהיר תהליך מתחיל מושכת, תכונה כאל כלשהי מקרית תכונה אל מתייחס

(.*runaway process) כולה האוכלוסייה על במהירות הזו התכונה משתלטת
 כמושכת, מסוימת תכונה מעריכה הנקבות שאוכלוסיית העובדה, ועוד: זאת

 הנוטה נקבה שכזאת, באוכלוסייה כולן. כמו המתנהגת לנקבה יתרון נותנת
 בצאצאים אמנם תזכה ראוותן, פחות בזכר ותבחר בזבוז על-פני יעילות להעדיף
בנות-זוג. לעצמם למצוא לא כך בשל העלולים ראוותנים, לא אך - יעילים
 באוכלוסייה, נפיצותן לפי התכונות של עדכן את הקובע פתרון, של זה סוג

 Evolutionary Stable) ESS^ מיינרד-סמית על״ידי מכן לאחר כונה
Strategy) 44אחרות. רבות חברתיות בעיות של לפתרונן כבסיס על-ידו והוצע

 כי הראווה, של ערכה את להסביר יכול אינו פישר של המודל לדעתנו,
 משמשות נקבות, אחרי לחיזור המשמשות ראוותניות, תכונות אותן רבים במקרים

 בינה קשר כל ואין מקרית, היא הראווה אם אולם יריבים. זכרים של להרתעתם גם
 יותר יצליח כזאת ראווה מפני יירתע שלא שזכר הרי כיריב, הזכר של איכותו לבין
צאצאיו. גם וכך מפניה, שיירתע מזה

 כתב הוא אולם יזשלו, המודל של הזאת התורפה לנקודת מודע היה עצמו פישר
יפסיקו שהזכרים לכך, הטבעית הברירה תגרום הזמן שבמרוצת מאמין, הוא כי

 מפגי רק ויירתעו הקרב" מ״תעמולת להתרשם
 של יכולתו את אמיץ באופן המבטאות תכונות,

להילחם. הזכר
 אינה הטבע חוקר בפני העומדת הבעיה אך

 אלא הגיוני, הוא פישר של המודל אם השאלה
 שבטבע, הראווה התפתחות את להסביר הצורך
 אינו כזה הסבר יריבים. אל המכוונת זו לרבות

 אותם רבים שבמקרים מהעובדה, להתעלם יכול
 הנקבות, למשיכת המשמשים הראווה, סימני

 הטווס, של זנבו היריבים: להרתעת גם משמשים
 קרני השיר, ציפורי מבין הזכרים של שירתם

45



לתקשורת שותפים א? חלק

 הראווה וריקודי הציפורים של הצבעים מגוון או והמסועפות הגדולות האיילים
 למשיכת משמשים משהם פחות לא יריבים זכרים להרתעת כולם משמשים שלהן,

 על-ידי ונתמך הגיוני פישר של שהמודל למרות כלומר, יחיותר. ואולי נקבות,
 המשמשות התכונות התפתחות את מסביר הוא אין רבים, מתמטיים מודלים

נושאים. שהם למסר הסימנים מבנה שבין ההגיוני הקשר את ולא יריבים, להרתעת
 הקשר את מראה ההכבדה, עקרון הוא הלא מציעים, שאנו המודל זאת לעומת

 הזה העיקרון לפי כיריב. והן כמחזר הן המפרסם, של טיבו לבין הראווה דגם בין
 שעושה הפרסומת, של באמינותה הכרחי מרכיב היא - ה״בזבוז״ או - ההשקעה

 הזכר אל הנמשך טיפש, כיצור הנקבה את מציג אינו ההכבדה עקרון לטיבו. הזכר
 בזבזן, זכר הבוחרת שנקבה, מלמד אלא אליו", נמשכות ש״כולן משום רק המתהדר

לצאצאיה. טוב אב בוחרת

 על דרווין של רעיונו לבין ההכבדה עקרון שבין היחס את לציין כדאי לסיכום,
 אנו, גם סבורים דדווין כמו הטבעית. הברירה את כמשלימה הזוויגית הברירה
 את מייעלת ליעילות, הברירה האחת, דרכים: בשתי פועל בטבע הברירה שתהליך

 יותר. ולחסכניות ליעילות אותן והופכת התקשורת, לסימני פרט התכונות, כלל
 להשקעה הודות לאמינים התקשורת סימני את הופכת הסימנים, ברירת והשנייה,

כבזבוז. הנראית השקעה באמינותם,
 אותה, ומייעלות למלחמה המשמשות תכונות גם הזוויגית בברירה כלל דרווין

 הברירה תהליך על-ידי להסבר הניתנות תכונות, כוללת הגדרתו כלומר,
 האלה. התהליכים שני בין ברור קו מותחת זאת, לעומת שלנו, ההגדרה ליעילות.

 במקומו ולהשתמש הזוויגית" "הברירה במושג השימוש את לבטל מציעים אנו
 את כוללת שהיא בכך, מהראשונה שוגה האחרונה זו 46הסימנים". "ברירת במושג

 ומאידך הזוויגים, בין לתקשורת המשמשים אלה את רק ולא התקשורת סימני כל
 בגי פרטים בין הממשית למלחמה המסייעות התכונות, את כוללת אינה היא גיסא
הקישוט(. דגמי על ,4 פרק בסוף גם >ראה זוויג אותו
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הערות
2השונות. בהשלכותיו ודן ויליאמס של הרעיון את פיתח טריוורס א
 כלפי עצמו את שמפרסם מי כעל הזכר על מדברים אנחנו קרובות לעתים ב

 3טיבן. את ומפרסמות לבחירה עצמן מעמידות הנקבות שגם ספק, ואין הנקבות
 ובשל ההסברים נוחיות לשם ורק הספר, כל לאורך כוונתנו שזו לזכור יש

 אגו מהנקבות, יותר כלל בדרך בפרסומת משקיעים שהזכרים העובדה,
 המגיב הזוויג כאל הנקבות ואל המפרסם הזוויג כאל הזכרים אל מתייחסים
לפרסומת.

 המלכיט צופית של צעירים זכרים אצל הזנב שהארכת מצאו, ותומס" אוונס ג
שלהם. והתמרון התנועה כושר על מאוד הכבידה

 שבאמצעותה וקשיחה, גדולה קשת ,long-bow^ התפתחה הביניים בימי ד
 היו חזקים גברים רק אבל - גדול ולמרחק רב בדיוק חצים לירות היה אפשר
 של לכוחו הוכחה שימשה בקשת להשתמש היכולת אמנם, בה. להשתמש יכולים

 של להתפתחותה סיבה היוותה הכוח שהדגמת לטעון, אפשר אי אך המשתמש,
הקשת.

15וין־אדוארדס. של ספרו ראה ה
 התקשורת על ,9 בפרק ראה בחד-תאיים, פרומונים באמצעות הפרסום על ו

זה. בספר יידונו לא מאביקיהם מול הפרחים של הפרסומת עקרונות הכימית.
 מיוחדות קישוט נוצות שתי יש סכסוניה מלך שם על הנקרא העדני של בראשו ח

 בפפואה- ולגברים 28׳26הסוכות לקישוט לסוכיים משמשות אלה נוצות במינן.
הראש. לקישוטי - גינאה-החדשה

 את רבות נקבות מבקרות שבהם בימים כי מציינים, 30ועמיתיה פטרי מדיון ט
 ומוגטגומרי והוגלונד נקבות. אליהם למשוך נוספים זכרים גם מצליחים הזכר

 שם גדל כן חופמים־לוחמים, של בלק הזכרים מספר שגדל ככל כי 31מצאו,
הזכרים. למספר ביחס הנקבות מספד

 זכרים, להעדיף נוטות שכווים של צעירות נקבות כי מצאו, 32והוגלונד גיבסון י
 בחירתן אחר עוקבות הן בץ־זוג. בבחירת התנסו שכבר נקבות על-ידי שנבחרו

על-ידיהן. שנבחרו בזכרים ובוחרות המנוסות של
38זה. נושא על מקיפה סקירה לאחרונה פרסם טבורסקי יא
 שבהן רבייה, במערכות המתחולל את ברמאויות להסביר נוטים רבים חוקרים יב

 "רמאויות" להפריה. הסיכוי על זכרים של שוגים טיפוסים בין תחרות מתקיימת
 אחרות, במערכות גם ובוודאי חרקים עופות, זוחלים, דגים, אצל תוארו כאלה
 כזאת מערכת כל של מדוקדקת בדיקה כי להגיח, סביר לגו. ידועות שאינן
 את מציג המתואר שהמצב אלא רמאות, כאן אין דבר של לאמיתו כי תראה,

האינטרסים רקע על להשיג, יכול מהצדדים אחד שכל ביותר הטוב הסידור
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לכולם. והמשותפים המנוגדים
 מינים שני שותפים שבהן רבייה במערכות דנים אנחנו הטפילים, על ,16 בפרק

 ונראה ברמאויות, מתוארות אלה מערכות גם וטפיל. פונדקאי בעלי-חיים, של
 שיתוף של כמערכות מעניינת יותר הרבה בצורה לתאר ניתן אותן גם כי

 כל השיג שבהן מנוגדים, אינטרסים בעלי מיגים בין - ברירה מחוסר - פעולה
להשיג. היה שיכול המירב את צד

 את מרתיעים שהם בכך, בני-האדם של הקרב קישוטי את גם הסביר דרווין יג
היריבים.

 על מפורט דיון יש ,The Ant and the Peacock קרוביך: הלנה של בספרה יד
41וולס. לבין בינו הוויכוח ועל בנידון, דדווין של רעיונותיו התפתחות

43אנדרסון. של בספרו הזה בנושא נרחב דיון ראה טו
 תכונה לפי זכר הבוחרות שגקבות בכך, מתחיל שהתהליך הניח, עצמו פישר טז

 המזדווגות מאלה צאצאים יותר מעמידות איכותו, עם טוב במתאם הנמצאת
 לבחור הנטייה את מאמותיהן ירשו הנקבות אותן של שבנותיהן לאחר באקראי.

 מושכים תכונה אותה בפיתוח המגזימים זכרים הרי זו, תכונה לפי הזכרים את
 שהנקבות העובדה אך הזכרים, של איכותם את מורידה ההגזמה נקבות. יותר

התהליך. את מזינה אחריהם נוהות
 או גבעה בראש העומד תרנגול, של הראווה עמדת את בפרוטרוט מתאר פישר יז

 יריביו כל את מרתיע האדומה, ובכרבולתו הנוצצים בצבעיו מתהדר תלולית,
 ביותר המהודרים הזכרים כי לב, שמו אחרים חוקרים גם הנקבות. את ומושך

 לא זו הבחנה 45אלקוק(. של ספרו )ראה ביותר המוצלחים כלל בדרך הינם
 איכותם את מנמיך הבזבוז ועל״פיו פישר, של הסברו את לקבל להם הפריעה

אותו. הנוקטים הזכרים של
 לחוקרים קשה קרובות לעתים כי מציין לעיל, המוזכר בספרו אגדרסון, יח

 להרתעת או - הנקבות למשיכת בעיקר משמשת מסוימת תכונה אם להחליט,
43הזכרים.

48



בן־זוג בחירת :3 פרק

ציורים
,עמ
חיזור ים, שחפית 31
בייחום זכר הפסים, טריטון 32
בייחום מצוי, שקנאי 33
הרפתות סנונית 34
אחוזה בית 37
כחול סוכי 39
טווס 40
רוקדים מנקינים 42
ראווה בעמדת בהיר זכר חופמי-לוחם. 43
תרנגול 45
אציל אייל 46
הראווה בשיא נבלי 49

49



לתקשורת שותפים :,א חלק

Borgia, 1986a
Diamond, 1986a,b

Diamond, 1991
Borgia and Collius, 1986 

Frith and Frith, 1990
McDonald and Potts, 1994

Petrie et al., 1991
Hoeglund and Montgomerie, 1993 

Gibson and Hoeglund, 1992
Snow, 1976 

Foster, 1981
Van Rhijn, 1973 

Hogan-Warburg, 1966 
Dominey, 1980 

Taborsky, 1994
1960 דרווין,

Darwin, 1871
Cronin, 1991
Fisher, 1930

Andersson, 1994 
Maynard Smith, 1976c 

Alcock, 1993 
Zahavi, 1981,1987,1991

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ספרות
Williams, 1966 1

Trivers, 1972 2

Jones and Hunter, 1993 3

Zahavi, 1975,1977a,b 4
Nisbet, 1977,1973 5

Wilhelm et al., 1980,1982 6
Zahavi, 1990 ז 

Moller, 1994,1990b 8
Smith and Montgomerie, 1991 9

Smith et al., 1991 10

Evans and Thomas, 1992 11
Moller, 1991 12

Gibson et al., 1991 13
O’Donald, 1963 14 

Wynne-Edwards, 1962 15

Ryan et al., 1982 16

Clutton-Brock and Albon, 1978 17
Lambrechts and Dhondt, 1986 18

Eisner and Meinwald, 1995 19
Thornhill, 1992a 20

Moore, 1988 21
McKaye, 1991 22
Christy, 1988 23

50



תקשורת מנגנוני 'ב חלק

למין אופייניים קישוט דגמי :4 פרק

 מתעוררת וכאן משותף, אינטרס בעלי יריבים בין תקשורת בסימני עסקנו כה עד
 מן כתוצאה דווקא מתפתחים והם תחרותיים שאינם סימנים, יש האם השאלה:

המתקשרים? של המשותפים האינטרסים
 ציור דגמי וכן אחד, מין לבני האופייניים ציור שדגמי לחשוב, מקובל

 אחד לזוויג האופייניים דגמים או במבוגרים, קיימים ואינם לצעירים האופייניים
 כיצד נראה הזה בפרק אך תחרותיים. שאינם סימנים הינם בשני, מצויים ואינם

 כתוצאה להתפתח יכולים מסוימת, קבוצה של הפרטים לכל המשותפים סימנים,
 האחרים. לעומת יתרונו את להפגין מגסה פרט כל כאשר הפרטים, בין מהתחרות

 נוגעים בו המובאים וההסברים הנימוקים הרי קישוט, בדגמי מתרכז הדיון כי אף
(.species specific characters) למין״ כ״אופייניים שנחשבו הסימנים לכל

 רבים דגים מיני מצויים שבה אלמוגים, בשונית חוויותיו את תיאר לורגץ
 הצורות משפע התפעל הוא 1אותו. המאפיינים וצבע דגם מין ולכל וצבעוניים

 את לזהות לדגים מסייעים הבולטים הצבע דגמי כי וציין, בטבע הקיימים והגוונים
 ורבייה, מזון על עמם מתחרים שאינם אחרים במינים מלהילחם להימנע מינם, בגי
 על כיום גם המקובלת הדעה זוהי - מינם בן שאינו פרט, אחר מלחזר להימנע וגם

א׳בהחוקרים. מרבית דעת
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 השונים המינים את מגדיר באמצעות לזהות יכול לו זר לאזור המגיע צפר ואכן,
 הוא שבמגדיר והצילומים הציורים על״פי והצבע. הציור דגם לפי הציפורים, של

 ניתן הבולבול את נקבה: או זכר בוגר, או צעיר פרט לפניו אם לדעת, גם יכול
 את לזנבו, שמתחת הצהובות הסוככות והנוצות השחור ראשו על״פי לזהות

 מציינים הבר( )ברווז הברכייה ואת הצהוב, ומקורו השחור לבושו לפי - השחרור
 של הזכרים את לזהות קל הקינון בעונת שבכנפיה. הכחול והכתם הירוק ראשה

 מנוסים וצפרים מין, לכל האופייני הצבעוני, הלבוש בעזרת השונים הברווזים מיני
 לעונת מחוץ גם שבכנפיהם הצבע בדגמי דקים הבדלים באמצעות לזהותם יכולים
 כדי ניסיון של לא-קטנה מידה דרושה הצבעוני. לבושם את מאבדים כשהם הקינון,
 המצויים סבכים של המינים ובעשרת סלעיות של המינים עשרת בין להבחין

 לכל האופייניים הדגמים על להסתמך יכול זאת לעשות שלמד מי אולם בישראל.
הסלעית. של או הסבכי של המין את לזהות כדי אחד,

 וגילו זוויגו מינו, לזיהוי האופייניים הצבע בדגמי המשתמשים והזואולוג, הצפר
 האלה שההבדלים ההנחה, את מאליה כמובנת כמעט מקבלים בעל״החיים, של

 נתמכת הזאת ההנחה מינם. בני את להכיר לבעלי-החיים גם לסייע על-מנת נוצרו
 את 5סמית בדק למשל כך נסיוניים. מחקרים של ארוכה שורה על״ידי גם לכאורה

 עיניהם שסביב שחפים, מיני יש מינם. בני את מכירים שונים שחפים שבה הדרך,
 טבעת סמית כשצייר עין. טבעת ללא שחור ראש שלאחרים בעוד לבנה, טבעת יש

 שייכים היו כאילו אחרים שחפים אליהם התייחסו הטבעת, חסרי השחפים עיני סביב
 - הטבעת בעלי של מעיניהם הטבעת את כשמחק ולהיפך, הטבעת, בעל למין

 נעשו דומים נסיונות הטבעת. חסרי לשחפים השתייכו כאילו אליהם התייחסו
 לאלה הדומים בדגמים שצוירו למודלים הגיבו אלמוגית שדגי מצא, 6קציר בדגים.

 סוג, מאותו אחרים מינים של בדגמים שצוירו למודלים אדישים והיו מינם, בני של
בסביבתם. ששכנו

 אכן חיים בעלי" כי מאשרים אחרות, רבות תצפיות גם כמו הללו, הניסויים
 אולם אחרים. בעלי־חיים והן מינם בני את הן לזהות כדי הצבע בדגמי משתמשים

מעידה מינם, בני את לזהות לבעלי-החיים מסייעים הצבע שדגמי העובדה, האם
 כדי התפתחו שהדגמים כך, על בהכרח

זה? תפקיד למלא
 לפי הקנגורו את בקלות לזהות ניתן
 האופייניות. וקפיצותיו המיוחדת עמידתו

 כי להראות יהיה שאפשר משוכנעים, אנחנו
 מינו לבני גם מסייעת המיוחדת תנועתו
 דעתו, על מישהו יעלה האם אולם לזהותו.

 שקנגורו על״מנת התפתחה זו תנועה כי
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 אינה לזיהוי, מסייעות מסוימות תכונות כי העובדה חברו? את לזהות יוכל אחד
 את מבהירה שלהלן שהדוגמה לנו, ונראה להתפתחותן, הסיבה שזוהי לכך הוכחה

הנושא:
 רבים שלובשים המיוחדות התלבושות למראה מתרשם לירושלים הבא תייר

 מהחילוני, שונה באופן מתלבש החרדי וכדומה: למוצאם לדתם, בהתאם מתושביה
 חצר לכל וגם המתנגדים, של מזו החסידים של תלבושתם שונה החרדים בין

 אופייני, לבוש יש לפלאח - שכנינו ואצל לה. אופיינית תלבושת יש חסידית
העירוני. הערבי של או הבדואי של מזה הנבדל

 כמו להגיח, יכול הלבוש, על-פי הקבוצות בין להבחין ממדריכו הלומד התייר,
 בדואי, עם תתחתן חסידים שבת הסכנה, את למנוע נרעד המיוחד הלבוש כי לורנץ,

 התלבושת ללא שגם יודע, ירושלים תושב אך מתנגד. יהודי עם חלילה או
 הם שהרי השונות, והכיתות הלאומים בני בין להבדיל קושי כל אין האופיינית

 הבדואי ילבש אם גם תנועתם. ובאופן בדיבורם במנהגיהם, מאלה אלה נבדלים
 ושאר תנועותיו דיבורו, מתחזה: הוא כי החסידים בת מיד תבחין חסיד, בגדי

מוצאו. את יסגירו מנהגיו
 כאשר בבגדיו, החסיד מקפיד טעם מאיזה בלבושו? האדם משקיע אפוא מדוע

אחיד? באופן לבושים הכנסת שבבית החסידים כל ממילא
 משקיע אחד כל אופן. באותו בדיוק לבושים אינם שהם כמובן, היא, התשובה

 המסגרת בתוך יכולתו ואת טיבו את להפגין על-מנת לבושו, בפרטי שונה במידה
 בפרטים מתבטא האחר של ללבושו זה חסיד של לבושו בין השוני קבוצתו. בני של

 לבישתו צורת או ללובש הבגד של התאמתו מידת התפירה, טיב הבד, טיב קטנים:
 שבין בשוני להבחין אפשר האחיד ללבוש הודות דווקא לדעתנו, עליה. וההקפדה

 כל היו אילו להסתכל. מה על לדעת יש כך לשם אולם חצר, מאותה חסידים שני
 היה קשה - מזה זה מאוד השונים במלבושים לבושים חצר מאותה החסידים
שביניהם. ההבדלים ועל טיבם על ולעמוד לרעהו איש להשוות

 קצר למסע היוצא שהזואולוג, כשם הספציפיים, לסימנים הזקוק הוא - התייר
 עצמם לחסידים אולם השונים. המינים את לזהות כדי הצבע בדגמי משתמש בטבע,

 אחרות מקבוצות נבדלים הם חבריהם. את לזהות כדי האחיד בלבוש צורך אין
 הקנגורו שקפיצת כשם שייכותם, לפרסום דווקא נועדו שלא רבות, בתכונות

קנגורו. היותו על להכרזה נועדה לא האופיינית
 הצבע שדגם ההנחה, עם אחד בקנה עולות שאינן עובדות, כמה עוד לפנינו

הפרט: משתייך שאליה הקבוצה את לזהות נועד
 לנקבות. הזכרים דומים ובכולם זנבגיס, של מינים כעשרה בעולם קיימים

 חומה עין קשתית לנקבה יש בחצבה, על-ידינו הנחקר שבארצנו, במין למזלנו
לנו מסייע הזה הקטן ההבדל בהיר. צהבהב-חום בצבע קשתית - לזכר ואילו כהה,
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 מתייחסים הזנבגים גם הזנבן. של זוויגו את בנקל לזהות
 ומחזרים זכרים תוקפים זכרים לזוויגו. בהתאם זר לפרט

 אפשר לפיכך זרות. נקבות תוקפות ונקבות נקבות, אחר
 לזנבנים לסייע כדי התפתח העין צבע כי להניח, היה

 התעוררו הזמן במרוצת ואולם, זה. של זוויגו את זה להכיר
 לדעת, נוכחנו הזאת. ההנחה לנכונות באשר ספקות בלבנו

 זד. זנבן של זוויגו את רב ממרחק להכיר יכולים זנבנים כי
 גבוה הנקבות של )קולן קולו לפי ממרחק אותו מכירים הם

 עיניו. בצבע להבחין יכולים שהם לפני הרבה מעופו, לפי וגם הזכרים( של מזה
 נוסף, קטן סימן של ערכו מה ממרחק, זנבן של בזוויגו להבחין יכולים הם אם וכך,

 את מאפרות נשים כי דעתו, על יעלה מישהו האס מקרוב? רק לראותו שאפשר
 עוד ממרחק, בזאת מבחינים הללו הרי נשים? הן כי לגברים להודיע כדי עיניהן

 לא העין צבע כי ההנחה, לידי אותנו הביאו אלה כל פניהן. את רואים שהם לפני
אחר. תפקיד לו יש וכי זיהוי, כשלט לשמש נועד

 - מלחמות למנוע הוא למין האופייניים הסימנים של תפקידם אם תהיות: ועוד
 דגמי של ערכם את להסביר קשה בשכנות, החיים קרובים מינים בין - חיזור או

 בראש - מסוגם אחרים ממינים הרחק החיים מבודדים, למינים האופייניים הצבע
 שומרים והם ואופייניים, אחידים צבע דגמי להם שגם ־־ נידח באי או בודד הר

 דגם, של או צבע, של מוטציות 7ארוכות. בידוד תקופות לאחר אפילו עליהם
 מתרחשות אינן שהן להגיח, סיבה ואין בשבי, בעלי-חיים אצל למדי שכיחות

 הברירה על-ידי מסולקות שהן מכיוון בהן מבחינים איננו על-פי-רוב בטבע.
 ממינים הרחק חיים כשהם גם מין, אותו בני בעלי-חיים של האחיד לבושם הטבעית.

 מבודדים, במקומות אפילו סלקטיבי ערך יש שלדגם מראה, להם, הקרובים אחרים
 קפדני באופן המיוחדים הדגמים את שומרת הטבעית הברירה היתה לא שאחרת
 טעויות, למניעת לשמש בא והאופייני האחיד הדגם כי להגיח, אין לכן כל-כך.

בהם. לטעות שאפשר קרובים, מינים האלה במקומות אין ממילא שהרי
 שהסימנים מכיוון למין. האופייניים הסימנים מתפתחים כיצד להסביר גם קשה

 הפרט הופיע מסוים ביום כי להגיח, סביר בראשית, ימי ששת מאז קיימים אינם
 שדגם כדי למין. האופייני לדגם הימים ברבות שהפך הדגם, את הנושא הראשון
 מפרטים יותר טוב להתרבות המוטנט צריך למין האופייני לדגם יהפוך המוטנט
 מה פניהם. על יתרון לו יש אם רק ייתכן והדבר זה, דגם נושאים שאינם אחרים,

 לקבוצה פרט של השתייכותו את המסמל זיהוי, סימן של היתרון אפוא להיות יכול
 מסומנת כולה שהקבוצה בעוד יחיד בפרט רק לראשונה מופיע הוא כאשר מסוימת,

אחרים? בסימנים עדיין
תוצאה הוא מסוימת, קבוצה של או מין, בני של האחיד הקישוט דגם לדעתנו,
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 על זה יתרונם את להפגין המבקשים קבוצה, אותה של הפרטים בין התחרות של
 את ביותר הברוד באופן המבליט זה הוא כאחיד לנו הנראה הדגם דווקא 8זה.

 קבוצה אותה לבני החשובות לתכונות בנוגע הפרטים, בין כל״כך הדקים ההבדלים
 כגון המין, בתוך שונות ליחידות או ביולוגי, למין היא הכוונה "קבוצה" )במושג
 במינים זכרים, של שונים טיפוסים ולעתים נקבות, או זכרים בוגרים, או צעירים

 זה יותר דומים שהמתחרים ככל כלומר, יותר, קשה שהתחרות ככל פולימורפיים(.
 שביניהם. בשוני יותר מדויקת להבחנה האחיד הדגם יסייע בתכונותיהם, לזה

 בחשיבותה מכיר נגינה, או יופי ספורט, בתחרויות כשופט ששימש מי כל ואמנם,
 גם )ראה טיבם של מדויק לשיפוט כבסיס המתחרים של בהופעותיהם האחידות של

ותנועה(. טקסיות על ,6 בפרק

הפרטים? שבין בהבדלים בהבחנה לסייע אחיד קישוט דגם יכול כן, אם כיצד,
 צלחות לעצמנו לחפש לשוק הולכים שאנחנו נניח, פשוטה: מדוגמה נתחיל

 מלאכה בעלי בידי שיוצרו מהן יש אחידות: אינן האלה הצלחות יד. מלאכת עגולות
 מושלם עיגול ליצור הצליח לא שיוצרן אחרות, ויש ומושלמת, עגולה וצורתן טובים

 מקילה היתה הצלחת במרכז קישוט נקודת פגומה. ששפתן או קמעה, סגלגלות והן
 את מחפשים שאנחנו בהנחה לכן, לא. או מושלם הצלחת עיגול אם לקבוע, עלינו

 בנקודה המקושטות הצלחות בין אותה לחפש בוודאי ניגש מכולן, העגולה הצלחת
 אחרים קונים שגם ומאחר יותר. גבוה מחיר בעבורה לשלם נידרש אם גם במרכזן,
 נקודה לצייר הצלחות למוכר כדאי יהיה ביותר, העגולות הצלחות את מחפשים
 השפה סביב מודגש צבע קו הצלחת: של בשפתה גם כך צלחת. כל של במרכזה

 פגמים, ללא צלחת לעצמו מחפש הקונה אם ולכן, שבה בפגמים להבחין לנו יסייע
כולן. הצלחות לכל צבע פסי לצייר היצרן על יהיה

 מתעוררת אולם השלמות, ככליל צלחותיו את להציג יצרן יכול זו בדרך
 של אלה כמו השלמות כליל אינן צלחותיו כי היודע ליצרן, גם מדוע השאלה:

בייצורן? הפגמים את שידגישו ובפסים, בנקודות לקשטן כדאי ממנו, הטוב היצרן
 עוד גרועות שצלחותיו אחר, ביצרן מתחרה זה שיצרן כמובן, היא, והתשובה

 לעצמם להרשות יכולים שאינם קונים, גם יש יותר.
 שאינם או ביותר, המובחרות הצלחות בעבור לשלם

 את יחפשו הללו מושלמות. צלחות למצוא מצליחים
 ,,ב לסוג הנחשבות הצלחות מבין ביותר הטובות
 הצלחות בין להבחין להם גם יאפשרו והפס והנקודה
 למוכרים, יסייעו וגם טובות, לפחות יותר הטובות

הקונים. על ביניהם המתחרים
נוספת חשובה תכונה מדגיש הזה הסיפור
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 תקשורת לסימני גם אופיינית והיא הקישוטים, של התפתחותם את המסבירה
 שאחרת שונים, מסמנים בין לבחור אפשרות להיות צריכה הסימן למקבל אחרים:

 ומקבל המסמן - מתקשרים בשני די אין המקרים ברוב כלומר, לסימן. טעם אין
 את לבחור יוכל הסימן שמקבל כך לבחירה, נוסף מועמד להיות חייב אלא הסימן,

 את הבוחר על מקל שהוא בכך, הוא הסימן של ערכו ביניהם. ביותר לו המתאים
 הצבי בין התקשורת על סיפרנו )בהקדמה שונים. מסמנים שבין בהבדלים ההבחנה

 - אחר טרף לעצמו לבחור היה יכול לא הזאב אילו כי לזכור, עלינו אולם והזאב.
 האחרון שזה למרות הצבי, אחרי לרדוף או ברעב, לגווע אלא ברירה לו היתה לא

מעולה.( כרץ יתרונו את אמין באופן סימן
 של הקישוט דגמי ולכן הדגם, את המעצבים הם המסמנים שבין ההתחרות נושאי

 של עגילותה במידת להבחין לנו מסייע היה קישוט כל לא אקראיים. אינם הצלחות
 ההבחנה. את עלינו ולהקשות פגמים להסוות עשוי אקראי קישוט אדרבא, הצלחת.
 שעליהן מסוימות, תכונות להדגשת המסייע מכשיר מהווה הקישוט שדגם ההנחה,

 קישוט, דגם של התפתחותו את מחייבת קבוצה, לאותה השייכים הפרטים מתחרים
 דגם בין קשר של קיומו מחייבת שלגו־ ההנחה כלומר, זו. תחרות לשרת העשוי

 הקישוט דגמי כי המקובלת, ההנחה זאת ולעומת נושא, שהוא המסר לבין הקישוט
 כל על-ידי מוסברת היתה מסוימת, לקבוצה פרט של שייכותו את לציין מיועדים

הקבוצה. חברי לכל משותף שיהיה בתנאי דגם,
 התכונות לבין הקישוט דגמי שבין הקשר על המלמדות דוגמאות, כמה לפנינו

מפרסמים. הם שאותן

אותן המפרסמים הדגמים לבין התכונות בין הקשר
 הוא אותם. המקשטים הפסים לבין דגים של צורתם בין מתאם יש כי הראה, 9ברלו
 התואמים פסים, יש מיוחד ראש מבנה בעלי שלדגים לכך, הלב תשומת את הפנה

 אך הדגים, את להסוות עוזרים הפסים לדעתו, הראש. של המיוחדת לצורתו
 חסרי מאלה יותר בולטים הפסים בעלי הדגים כי למדנו, אילת בים שלנו מנסיוננו

 שדגים בעוד )מאוזנים(, אורך בפסי כלל בדרך מקושטים מוארכים דגים הקישוטים.
 פסי כי ההשערה, את העלינו לפיכך אנכיים. בפסים לרוב מקושטים גבוה גוף בעלי

 ההבחנה את מקילים דיוק, ליתר או, הדג, של באורכו להבחין מסייעים האורך
 להבחנה מסייעים אנכיים פסים מין. אותו בני שונים פרטים שבאורך בהבדלים

 במידת ההבחנה את מקל הראש, לאורך או הגב, לאורך ופס הגוף, בגובה
 8בו. המקושטים הדגים גוף של הסימטריה

 אפוא נועדו לא הקישוטים לדעתנו,
 של לבו תשומת למשיכת אלא להסוואה,

ואכן, הקישוט. נושא של טיבו אל המסתכל
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 גופם ומבנה האלמוגים שונית בתוך החיים דגים
 אנכיים, בפסים מקושטים וגבוה, קצר פחוס,

 יש הגוף. של שונות מידות במדויק המפרסמים
 במאונך ויורד הגב סנפיר של מקדמתו יוצא שהפס
 של האחורי מקצהו הפס יורד אחר במקרה למטה,
 ולפעמים השת, סנפיר קדמת אל עד הגב סנפיר

 את מבטא הפס העין. דרך במאונך, הראש על-פני נמשך או הזנב בבסיס עובר הוא
 אותו, להאריך - מידותיו את לשנות ניסיון שכל מכיוון אמין, באופן הגוף ממדי

 או כדאית, שאינה או אפשרית שאינה משימה וזו הגוף, הארכת את יחייב - למשל
 שהדג יתגלה, וכך האיברים אותם דרך שלא הקישוט פס של העברתו את יצריך
נכון. שאינו מידע לפרסם מנסה

 אותה מפרסמים הזברה פסי הזברה. כמובן הוא הקלסי המפוספס בעל-החיים
 והפסים הבודדים, בפסים מבחין אינו מרחוק בזברה שהצופה בעוד קצר, לטווח

 אולם 11,10להסוואה. המסייע האפור, לצבע בעיניו אז מתמזגים והלבנים השחורים
 הקישוט פסי הרי ונטרפים(, טורפים על ,1 בפרק )ראה הנמר לחברבורות בניגוד

 כתמים שונים: איברים מדגישים הם ולדעתנו באקראי, מפוזרים אינם הזברה של
 עובי את המבטאים פסים יש והפרסות, השפתיים גודל על מלמדים שחורים

 ומדגישים הזברה באחורי הירכיים שרירי את המעטרים ויש הצוואר, או הרגליים
ממדיהם. את

 בסיור בדרוס-אפריקה, למדתי הפרסתנים של האחוריים עיטורי ערך על
 סטודנט, על-ידי תקופה באותה נחקרה המים קובוס אוכלוסיית שושלואי. בשמורת
 בצורת קישוט יש זו לאנטילופה גם אחרות, לאנטילופות כמו בסיור. אותי שהדריך

 היה הגופני ומצבן בקרציות נגועות היו מהאנטילופות רבות באחוריה. לבן עיגול
 על-פי כי זאת, אישר והסטודנט-המדריך התרשמתי, וחלשות. רזות היו הן - ירוד

 נראה הרזות אצל השמנות. לבין הרזות האנטילופות בין מאחור להבחין קל העיגול
 באחורי ויפה עגלגל היה שהוא בעוד מחודדת, כאליפסה מרחוק העיגול

 הרי האנטילופה, של ה״מנוע" הם האחוריים ששרידי ומאחר הבריאות. האנטילופות
 השוקל היריב קל, טרף לעצמו המחפש הטורף - בה שמתעניין מי לכל שכדאי
 ביותר הטוב האב את המחפשת הנקבה או אפשרי, בעימות סיכוייו את בדעתו

 הפסים הזברה: אצל גם כך האחוריים. שרירי של ממדיהם את להעריך - לצאצאיה
 הפרטים את לטורפים מסגירים אולם הבריא, הפרט של הטוב מצבו את מדגישים

להשיגם. שקל והחולים, הרזים
 של הכנפיים שולי פרפרים. אצל מופיעה האיכות לפרסום מעניינת שיטה

 הקישוט הכנף. מצבע שונה שצבעה צרה, במסגרת מעוטרים רבים פרפרים
קלים בפגמים להבחין לא-קל הכנף: שבשולי בפגמים להבחין מסייע שבשוליים
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להלן(. )ראה הנוצה של הבליה במצב להבחין עופות של נוצותיהם בשולי כתמים
 קרניים, או זנבות וקוצים, סנפירים טלפיים, ציפורניים, כמקור, איברים

 השונה שהצבע להניח, סביר הגוף. מצבע שונים בצבעים קרובות לעתים צבועים
 הציפורניים צביעת האלה. האיברים של ממדיהם ואת צורתם את להדגיש נועד
 בצורת מדויקת להבחנה הצבע עוזר כיצד להדגים, יכולה בגי-אדם אצל

 נצבעו. אלמלא בצורתן להבחין יכולים היינו לא שממנו ממרחק, גם הציפורניים
 מסוימים, איברים אל העניין בעל הצופה של לבו תשומת את מושכים הקישוטים
 כי להסיק, ניתן מכאן תנועותיהם. את או צורתם את דיוק ביתר ומדגישים
 על ללמד יכולה שוגים, איברים של קישוטיהם בהדגשת בעל-החיים של ההשקעה
להם. הנודעת החשיבות

 השתנתה נושא, שהוא המסר לבין הקישוט דגם שבין הקשר את שהבנו מרגע
 לזהות שנוכל כדי צבע, בדגמי להבחין השתדלנו אז עד החי. בעולם צפייתנו דרך

 לספר הקישוטים יכולים מה לברר, מנסים אנחנו מאז בעל־־החיים. את קלות ביתר
 האלמוגים, שונית אל - מוטב או האקווריום, אל נוסף מבט ואמנם, תכונותיו. על

 את מדגיש הנתחן של זנבו בבסיס צהוב כתם מיוחדות: תכונות של שפע יגלה
 של ראשו שפת לאורך אלכסוני קו שם. הנמצא הקוץ של צורתו ואת ממדיו

 של ראשו לרוחב קו הזה. לדג המיוחד הראש, מבנה את בבהירות מצייר הפרפרון
 כן, אם משמשים, הציור דגמי הראש. רוחב את מדגיש עיניו, שתי בין הקופסינון,

המפרסמים. של לאדפטציות צבעונית כפרסומת
 מקשטים השקנאי, ושל הברכייה של המקור בקצה המופיעים צבע, כתמי
 בעופות צפינו הצבע, בדגמי שהתעניינו לפני המקור; בקצה הנמצאים אנקולים

 השחף של במקורו האדום הכתם האנקולים. של לקיומם מודעים להיות בלי האלה
 אופיינית זו התעבות התחתון. במקור המצויה ההתעבות, ממדי את מדגיש הכספי

 היא כי ייתכן תפקידה. מה במדויק יודעים ואיננו גדולים, שחפים של למינים
במשמעות שהתעניינו לפגי מקום, ומכל העליון המקור לוחץ שעליו כסדן, משמשת
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 כל מנתק במסגרת מעוטרת כשכנף אך אחיד, כשהצבע
 מדגיש והנתק הזו המסגרת רציפות את בשוליים פגם
 לקויה, מהתפתחות נובעים הפגמים הפגם. את

 מהתנגשות או בכנף שנגסו טורפים עם מפגישות
 זקנים. פרטים אצל יותר צפויים והם קשים, בעצמים

 הנקבות יכולות המסגרת קישוט באמצעות וכך,
 זקנים, בפרטים או פגומים, שנולדו בזכרים להבחין
 - שברשותם הזרע מלאי כל את בזבזו כבר כי שייתכן

או פסים מסייעים דיר באותה אתם. מלהזדווג ולהימנע
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 מקשט שהכתם לכך, לב שמנו לא צבע שבכתמי המסר
ההתעבות. את

 של פשרו את להבין שניסו הראשונים, היינו לא
 כי ציין, 12טינברגן השחף. של במקורו הצבע כתם

 הצבעוני הכתם את מנקרים הכספי השחף אפרוחי
 לשחף גורמות האלה הגקירות וכי הוריהם, שבמקורי

 רבים אתולוגים שהביא. האוכל את גוזליו לפני להקיא
 הכתם של להתפתחותו שהביא גורם, זו בתופעה ראו

 האדום הכתם את החסרים ממינים שחפים של אפרוחיהם גם אולם המקור, שבקצה
 הצבע כתם וגם ההתעבות >גם הוריהם. של המקור קצה את מנקרים מקורם בקצה

 מסביר אינו טינברגן של פירושו כך, על בנוסף הקטנים.( השחפים מיני אצל חסרים
 על- המוצע ההסבר זאת, ולעומת השחף, של במקורו הכתם של המדויק מקומו את

 היא וכך המקור של ההתעבות ממדי על מעידה הצבעונית הנקודה כי מניח, ידינו
השונים. הפרטים שבין ההבדלים את מדגישה

 או שונים, איברים של היחסי בגודלם ההבחנה את מאפשרים הצבע דגמי
 והסוככות התעופה אברות של צבען אחד: איבר של שונים חלקים בין מבדילים
 הקטנות, הסוככות של צבען ואילו שחור, הוא הלבנה החסידה שבכנפי הגדולות
 הכנף של האווירודינמית הצורה לבן. הוא הכנפיים, משטח של יתרתו את המהוות

 לא אחיד, הכנף כל של הצבע היה אילו השונים. הכנף חלקי של מעוביים מושפעת
 רק לא מאפשר צבעים בשני השימוש חלקיה. של בממדיהם בנקל להבחין היה ניתן

 היחסיים הממדים על הצופה את להעמיד גם אלא הכללית, הכנף צורת את לפרסם
 על גם מידע לספק ובכך המעוף, בעת בצורתם השינויים את ולהדגיש מרכיביה של
המעוף. טיב

 אך תנועה, ללא בהיותם מוסווים רבים פרפרים וכן והכרוון החוברה כמו עופות
 ויכולים בבירור נראים הם המעוף בעת אשר מאוד, בולטים דגמים כנפיהם על

 המעוף בשעת פניות על כיוונה, על התנועה, מהירות על מידע למסתכל לספק
הצבעים.( על ,5 בפרק ראה צבעים בשני השימוש חסרונות )על ועוד.

 מכיוון הגוף. נוצות של מזה שונה בצבע מקושט רבים עופות של הצוואר
 הוא אם למשל, - העוף של כוונותיו על מידע מספקים ואורכו הצוואר שתנועות

 נוצות של המיוחד הצבע מפרסם - מפחד או רגוע הוא אם לעוף, או לנוח מתכונן
צווארו. אורך את - מכך פחות ולא העוף, של כוונותיו את למרחקים, עד הצוואר,

 מספקים שבדגם השינויים "עיניים". בדגמי מקושטים רבים דגים של סגפיריהם
 מעיגול העין מבנה משתנה מתכווץ הסנפיר כאשר הסנפיר: תנועות על מידע

 את מכווץ מהירה לתנועה המתכונן דג לקו. מצטמצם ואפילו לביצה מושלם
בין תקשורת על ,2 בפרק >ראה סנפיריו את פורש מאיים דג ואילו סנפיריו,
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 המושלמת העיגול צורת ומתגלית שבה ואז יריבים(,
העין. של

 או האנטילופה באחורי הפסים את קודם הזכרנו
 צבע גם בריאותן; במצב להבחין המסייעים הזברה,

 יש המפרסם. של בריאותו מצב על להעיד יכול
 הדם בכמות להבחין אפשר צבעם שעל״פי איברים,

 החשוף ראשו התרנגול, כרבולת להם: המסופקת
האדם של והלחיים השפתיים ההודו, תרנגול של

 המעיד עז, אדום בין נע הללו האיברים של הצבע הטבלן. אפרוח של המצח וכתם
 ואינם מכווצים הדם כלי כאשר כחול ואפילו בהיר כתום לבין תקין, גופני מצב על

 כתגובה לבוא יכולה הזאת ההתכווצות לאיבר. דם של מספקת כמות מעבירים
גלקוי. בריאותי מצב על מעידה שהיא או אחרות, ולעקות לקור

 הגידול בתקופת גם המפרסם של בריאותו מצב על להעיד יכולים צבע דגמי
 עופות אן לשנה, אחת לפחות נוצותיהם את מחליפים העופות נוצותיו. של

 דגמי מהן. חלק רק מחליפים שהם או כלל, אותן מחליפים אינם לקויה שבריאותם
 הזמן(, במשך )המשתפשפים השוליים דגמי כמו חדשות, לנוצות האופייניים צבע
 בעת לקויה היתה שבריאותו עוף, חדשה. היא הנוצות שכסות לכך, עדות יהיו

 לעוף בניגוד וחדשות, ישנות נוצות של תערובת לעתים עוטה הנוצות, חילופי
חדשות. נוצותיו שכל בריא,

 שכתמי הזכרנו כבר הזאת. העובדה לפרסום לסייע הם אף יכולים הנוצות דגמי
 בנוצות שהרי חדשה, היא הנוצה כי להוכיח, יכולים הנוצה בקצה פסים או צבע

 להרגיש קשה אחיד כסותו שצבע בעוף חסרים. או פגומים להיות עלולים הם ישנות
 הנוצות של קיומן את מבליט נוצה כל של במרכזה קו אולם נוצה, של בחסרונה

 כל את החליף לא עדיין העוף כי מגלה, הקווים בסדר שהפרעה בעוד כולן,
ינוצה. לו שחסרה או נוצותיו,

 באמינות מפרסם הקישוט כי ההשערה, להדגמת יפים הטווס של זנבו קימוטי
 עשרות חודשים. כמה במשך גדלות הארוכות הזנב נוצות הטווס. של טיבו את

 הפנימית שבשורה העין קשתות. של בסדרה ערוכות הנוצות שבקצות ה״עיניים"
 לפיכך בולט עין של חסרונה שמעליה. שבשורה עיניים שתי בין בדיוק מצויה

 גוצה להעלים או נוצה, של חסרונה את להסתיר יכול אינו הטווס ולכן למרחוק,
 בעת לדגם הנודעת החשיבות על הנחתנו הנוצות. יתר עם בהתאמה שלא שגדלה

 14פטרי, מריון של המפורט מחקרה על-ידי חיזוק מקבלת הפרטים בין התחרות
הקודם. בפרק שהוזכר

 עגולה עין של דגם שייווצר שכדי - הוכח טרם הדבר כי אם - להגיח סביר
מלאה. בהתאמה להיערך והקישוט הגידול תהליכי כל חייבים שצומחת, גוצה על
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 בשלמותו גם לפגום עלולים הגוצה בהתפתחות פגמים
 עיגול ובמיוחד עיגול, של דגם ואמנם העיגול. של

 סטיות לפרסום האידיאלי הדגם הינו עיגול, בתוך
 מקושט הטווס היה לו הגידול. תוכנית של בביצועה

 מקצב בסטיות בנקל להרגיש אפשר היה לא בקווים,
 של אורכו את לאמוד אפשר שאי מכיוון הרגיל, הגידול

 של דגם זאת, לעומת הנראה. הקו לעומת המתוכנן הקו
 סטייה על להעיד יכול כהלכה מושלם שאינו עיגול

 שבזנב העיניים של צורתן בחינת כי משערים, אנו לכן שהוא. כיוון בכל בביצוע
 במשך בריאותו מצב על או התזונתי מצבו על אמין מידע לספק יכולה הטווס

 להסביר יכול העיניים שברגם למסר הזה הפירוש זנבו. את גידל שבהם החודשים
 חרקים ושל גמלי־שלמה של פרפרים, של כנפיהם על המופיע העיניים דגם את גם

 לחשוב העשוי הטורף, את להטעות באים העיניים שדגמי המקובל, בהסבר אחרים.
 בעלי- של ההבחנה בכושר זלזול משום יש גדול, בעל-חיים של עיניים לפניו כי

 על-פני כל-כך רבות עיניים של להימצאותן תשובה נותן הוא שאין עוד מה החיים,
 שפע מאשר יותר משכנע היה כהלכה, מצויד אחד, עיניים זוג והרי היצור. של גופו

15הטווס. שבזנב מהעיניים יירתע טורף איזה יודעים, ואיננו עיניים

סימטרית
 בין המתאם 16חלקיו. בין או הגוף, שבמבנה הסימטריה את להדגיש יכול קישוט קו

 אצל והן בעלי-חיים אצל הן חוקרים, כמה על-ידי לאחרונה נבדק לטיב הסימטריה
 הנקבות, על-ידי שהועדפו הרפתות, סנונית של הזכרים כי מצא, מולר בני-אדם.

 ימין >צד יותר סימטריים גם אך הקודם(, בפרק >דאה יותר ארוכים זנבות בעלי היו
 למסקנה 17בנות-זוג. מצאו שלא זכרים של מזנבותיהם שמאל( לצד בממדיו תואם
 כי מצא, הוא זבוב(. דמוי )חרק הפנורפה חיזור את שחקר 18תודנהיל, הגיע דומה

 יותר רבות מתנות הביאו וגם בקרבות אחרים זכרים שניצחו זכרים של כנפיהם
 אם לא-ברור, על-ידם. שנוצחו הזכרים של מאלה יותר סימטריות היו לבנות-זוגם,

 הן כאשר אפילו כי נמצא, שכן הסימטרייה, במידת להבחין מסוגלות אכן הנקבות
 יותר סימטריים שנבחרו אלה היו אותם, לראות מבלי ריחם, לפי בבני-זוג בחרו

בגפם. שנותרו ממי
לטיב? סימטרייה בין הקשר מה השאלה: מתעוררת כאן

 לא- להתפתחות קרובות לעתים גורמים גנטיים פגמים או עקות כי ידוע
 בחומרים במחסור רק קשורה התופעה היתה אילו 19הגוף. איברי של סימטרית
 משני שווה במידה האלה החומרים את להפחית היה מוטב באנרגיה, או מסוימים

לא-סימטרי. זנב לפתח מאשר יותר, קצר זנב ולפתח הגוף צדי

61



תקשורת מנגנוני ב? חלק

 ממגבלות נובע סימטרי גוף לייצר הקושי כי ההשערה, את העלינו הזה בהקשר
 מתואמת גדילה שתתאפשר כדי כי להניח, סביר 20הגוף. שבתוך התקשורת
 על חוזר מידע להעביר הגוף, צדי לשני דומות פקודות למסור יש וסימטרית

 על ,9 בפרק שהתקבלו. לנתונים בהתאם הגדילה המשך את ולתאם הביצוע
 הגוף שבתוך הבין״תאית בתקשורת גס באמינות הצורך מודגש הכימית, התקשורת
 כלומר, האמין. הסימן את ליצור מסוגל תקין תא שרק הרעיון, ומובא הרב-תאי,

 שאינו או לגוף, לא״כדאי מחסור שבתנאי וייתכן השקעה, מחייבת אמינה תקשורת
בתקשורת. הרבה להשקיע יכול,

 טובה היתה סימטרי פרט של שהתפתחותו הסיכויים רבים כי עולה, אלה מכל
 מידת את באמינות לפרסם המסייעים קישוטים לפיכך, סימטרי. פחות פרט של מזו

 ,18 בפרק יותר. הטוב הפרט את לעצמו לבחור למתבונן לסייע עשויים הסימטדיה,

 התפישה, בסיס על התפתח שלגו האסתטי שהחוש מציעים, אנחנו האדם, על
 נחשבים סימטריים פגים בני״האדם אצל כי מראים מחקרים ואכן, יפה. הוא שהטוב
21לא-סימטריים. מפנים יותר ליפים

המבט של כיוונו הדגשת
 את הקישוטים מעטרים קרובות לעתים פניהם. על קישוטים יש בעלי״החיים לרוב

 הנמשכים צבעוניים קווים המבט. בכיוון להבחין למתבונן עוזרים והם העיניים,
 הם העיניים, סביב צבעוניות וטבעות העיניים גבות הציפור, עין אל מהמקור

 כמו עיניהם, בשתי קדימה המסתכלים מינים העופות. אצל שכיחים קישוטים
 פסים באמצעות שלהם המבט כיוון את מפרסמים והידגזי, הסלעית החנקן,

 מדגיש, המקור צדי משני העין קו של סימטרי מראה המקור. אל העין מן הנמשכים
 הסימטריה את תשנה המבט בכיוון סטייה כל קדימה; ישר פונה )והמבט( שהמקור

 לראות מסגלו המיוחד ראשו שמבנה רץ־המדבר, אצל כי מעניין הקווים. שבמראה
 מינים ואילו העורף. אל מהעין הנמשכים בפסים הראש מקושט שמאחוריו, מה את

 מקושטים והבולבול, הגבתון החוגלה, הזגבץ, כמו אחר, לצד עין בכל המביטים
העין טבעת אך שחורה, עינו וגם שחור הבולבול של ראשו העיניים: סביב בטבעות

 - צעירים בולבולים אצל קיימת שאינה - הלבנה
 לצופה ומאפשרת הראש רקע על העין את מבליטה

הציפור. של מבטה כיוון את לדעת הרחוק

 או לחיזור לסייע יכולה המבט של כיוונו הדגשת
 של התעניינותו נושא את בכלל ולפרסם לאיום,

 לאסוף חייב אינו לנצח ביכולתו שבטוח מי המסתכל.
להתקיפו באים אין אם לבדוק או נסיגה, דרכי על מידע
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 בלי ביריבו מבטו את לנעוץ יכול הוא ולפיכך מאחור,
 כל יריבים(. בין תקשורת על ,2 בפרק וראה להסיטו
 המבט, כיוון את למרחוק המבליטים הפנים, קישוטי
 את לנעוץ המפרסם של יכולתו את בבהירות מציגים
 הזה המידע בטחונו. מידת על מעידים הם ובכך מבטו,
 מהסס, פרט אצל ציור של דגם שאותו מכיוון אמין,

 החליט טרם אשר מי של בתנועותיו ההיסוס את מדגיש
מידע. לאסוף ממשיך והוא לעשות, מה

 הנקבות, של גם ולרוב הצעירים, של הקישוטים
הבוגרים. הזכרים של מאלה פחות כלל בדרך בולטים

ברור? שאינו דגם מסייע למה
 את כללי באופן לפרסם לצעירים גם כדאי לדעתנו,

 יותר מפורט דיון )ראה במדויק להציגו שייאלצו בלי מתעניינים, הם שבו הכיוון
 בוגרים זכרים אצל יותר הבולטים הקישוטים האדם(. על ,18 בפרק זה בנושא

־ להלן(. )ראה מעמד כתגי רבים במקרים נחשבים

ההנחה מן מסקנות - אקראיים אינם הקישוט דגמי
 ושדגמים אקראיים אינם קישוט שדגמי הרעיון, ממשמעויות כמה לבחון ננסה

 עגילות, רוחב, אורך, דוגמת תכונות להדגשת מאחרים יותר מתאימים מסוימים
 להבלטת או שוגים, איברים בין הגודל יחסי לציון וסימטריה, השפה שלמות

וכדומה. תנוחות תנועות,
 כלומר, מציג. שהמפרסם בתכונה מתעניין מישהו אם רק ערך יש לפרסום
 באיברים או בתכונות מדובר כי להניח וסביר לפרסומת, קודמת ההתעניינות

 של או הזנב של המקור, של בממדים ההתעניינות למשל כך למין. החשובים
 קישוט דגמי של להתפתחותם הביאה הפרט, של לטיבו כעדות מסוימות, תנועות

 בתכונות יתרונם פרסום על המין בני בין ההתחרות אלה. הממדים את המדגישים
 את להדגיש שיכול למי יתרון הנותנת היא המין, של חייו לדרך החשובות
 לפרסום כאמצעי הקישוט דגמי של ערכם בשל לכן, האלה. בתכונות עליונותו
 אותן על המתחרים מין, אותו של הפרטים כל משתמשים למין, החשובות התכונות
הקישוט. דגמי באותם התכונות,

 זנים בין אפילו או קרובים, מינים בין הקישוט דגמי שונים קרובות לעתים
 אלה הנבדלים קישוט דגמי של התפתחותם כי להניח, יש מין. אותו בני שונים
 יש שונים. פרסומת דגמי שהצריכו שונות, תכונות שהתפתחו לאחר רק באה מאלה

 את התאימה המין מבני אוכלוסייה כאשר מתפתחים חדש מין או חדש זן כי לזכור,
המקורית. מהגומחה מעטה או רבה במידה הנבדלת (,niche) חיים לגומחת עצמה
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 תכונות של היחסית שהחשיבות או חדשות, תכונות רכשו הזו האוכלוסייה בני
 כי להניח ניתן ידדה. או עלתה - וכדומה הזנב אורך ההמקור, גודל - מסוימות
 שונות יהיו החדש, המין של הפרטים ביניהם מתחרים שעליהן החשובות, התכונות

 הם. אף ישתנו לפרסומת האופטימליים הקישוט דגמי ולכן המקורי, המין של מאלה
 על שישמרו מי על-פני יתרון יהיה החדשים הדגמים את לעצמם שיאמצו לפרטים

 המתאימים, בקישוטים המעוטרים וצאצאיהם, יותר יתרבו הם הישנים; הקישוט דגמי
 בתחילת שהועלתה השאלה, כן אם נפתרה בזאת החדש. המין את שיהוו אלה הם

 האוכלוסייה בקרב להתפשט יכול אחד, בפרט כמוטציה המופיע דגם, כיצד הפרק:
למין. האופייני לדגם ולהפוך

 הם החופמים־הלוחמים שונה. באופן מין אותו בני פרטים מקושטים לעתים
 העופות בין שיש הזכרנו, בן-זוג, בחירת על ,3 בפרק כזה. פולימררפי למין דוגמה
 כי וציינו בהירים, צווארונים בעלי ויש כהים קישוט צווארוני בעלי זכרים האלה

 בתחום טריטוריה לעצמם כובשים הכהים הזכרים שונה: באופן מתנהגים הם
 נוטים הבהירים שהזכרים בעוד הנקבות, אחר ומחזרים מרקדים הם שבה הרחבה,

 להתנהגות מתאימים השונים הקישוט דגמי לדעתנו, הטריטוריות. בין לעוף
 אחת לכל ומסייעים הריקוד, ברחבות והבהירים הכהים ללוחמים האופיינית

לה: החשובות התכונות את לפרסם מהצורות
 לפרסום לבן על עדיף ששחור כך, על מצביעים אנחנו הצבעים, על ,5 בפרק

 התנועה. כושר לפרסום שחור על עדיף שלבן בעוד בעמידה, וצורתו הגוף ממדי
 שהתנועה בעוד עמידתם, אופן לפרסום מתאים הטריטוריות בעלי של הכהה הצבע
 את מפרסמים הם מדוע מסבירה, הטריטוריות בין הבהירים הלוחמים של הרבה
 לסייע כדי נבחרו לא הזכרים של השוגים שהצבעים מכאן, בהיר. בצבע עצמם

הכהה מהטיפוס לזכרים לעזור נועדו הכהים הצבעים הטיפוסים. שני בין בהבחנה
 נועדו הבהירים והצבעים עצמם, לבין שבינם בהתחרות

 לבין שביניהם בתחרות הבהיר מהטיפוס לזכרים לסייע
האחרים. הבהירים הזכרים

 זכרים בין הקישוט בדגמי ההבדלים גם לדעתנו,
 מהקן( שפרחו )גוזלים לפרחונים גוזלים בין לנקבות,

 התכונות את מדגישים לבוגרים, צעירים ובין
 הקשר קבוצה. אותה בני מפרסמים שאותן המיוחדות,

 את גם מסביר נושא שהוא למסר הקישוט דגם שבין
 מזה זה רחוקים מיגים קרובות שלעתים העובדה,

 נראים דומה, חיים בסביבת החיים סיסטמתית, מבחינה
 הדמיון רב הזוחלים, בין )קונוורגנציה(. לזה זה דומים

במזרח המדבריים החרדונים את המקשטים הדגמים בין
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 קישוטי בין או אמריקה, במדבריות האיגואנות את המעטרים אלה לבין התיכון
 שעופות כך, על הצביע לק הישן. העולם של הצפעים לעיטורי באמריקה העכסנים

 שמינים מניחים, ואנחנו 24דומים. קישוט דגמי מפתחים דומות בסביבות החיים
 דגמי באמצעות מפרסמים הם שאותן דומות, תכונות פיתחו דומות בסביבות החיים

 הצבעים, על ,5 בפרק )ראה הדמיון ומכאן להדגשתן, האופטימליים והצבע הקישוט
הדגם<. לפרסום הנבחר הצבע על הסביבה משפיעה כיצד

 ההבחנה את הצופה על להקל כדי התפתחו שקישוטים כך, על עמדנו כה עד
 ספק, אין לבו. תשומת על ביניהם המתחרים פרטים, של בתכונותיהם בהבדלים
 ירחיב ובכך הללו, בהבדלים להבחין כושרו מהגברת תועלת יפיק עצמו שהצופה

1התקשורת. מסימני להפיק עשוי שהוא המידע, היקף את
 היופי חוש של התפתחותו את להסביר כדי יש הזאת שבקביעה לגו, נראה

 להבחין לנו המסייעים אחרת, בתכונה או בקישוט יופי לראות הכושר 16באדם.
 ביפה הבחירה כלומר, והמועיל. היפה בין קשר יוצר המקושט, העצם בטיב

 ’הסימטריה(. על בדיון זה, בפרק לעיל גם )וראה בטוב לבחור לנו מאפשרת

הכבדה? או מעמד תגי
 האייל, על המכבידות הגדולות, הקרניים כיצד הסברנו הקודמים בפרקים

 אחרים פרטים של להכרה לתרום ובכך כוחו את אמין באופן לפרסם לו מאפשרות
 שבזנב ההכבדה גם משמשת מטרה לאותה החברתי. מעמדו את ולקבוע בטיבו

 איך המעמד. לפרסום קטנים קישוט דגמי גם משמשים קרובות לעתים אולם הטווס.
 הכתם את הירגזי, של בטנו לאורך העובר השחור הפס את כהכבדה להסביר אפשר
 את או הריס, גבתון של בצווארו השחור הכתם את העקעק, של בכנפו הלבן

דג? של בסנפירו העין דמוי העיגול
 תצפיות 35׳25נושאם. של החברתי מעמדו את המבטאים כסימנים, נמצאו אלה כל
 26מעמדו. את מבטא למשל, הירגזי, של גחונו לאורך הפס של רוחבו כי הראו,
 והן נחלאותיהם על בשמירה הן יותר מצליחים הרחב הפס בעלי הירגזים כי הוכח,

 27רחבי-הפסים. עמיתיהם ליד כנחותים התנהגו הצר הפס שבעלי בעוד ברבייה,
 כאלה, מעמד סימני של ערכם את הוכיחו אחרים בבעלי-חיים גם שנערכו ניסויים

 פיתוחו את נחותים מירגזים האבולוציה, במהלך מונע, מה השאלה: מתעוררת וכאן
יריביהם? את להרתיע יוכלו שבעזרתו רחב, גחון פס של

 בוגרים של דרגה בסימני צעירים פרטים החוקרים קישטו שבהם בניסויים,
 רוהר חלהם. לא בתגים המקושטים הצעירים של החברתי מעמדם עלה כי נמצא,

 האופייניים צבע בכתמי נחותים הריס גבתוני צבעו שכאשר 29׳28גילו, ועמיתיו
להילחם, רצונם את שהגבירו הורמונים להם הזריקו כך על ונוסף גבוה, למעמד
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 בלי גבוה מעמד של סימנים הוספת זאת, לעומת החברתי. מעמדם השתפר
 פגעה אף לעתים אלא העופות, של מעמדם את שיפרה שלא בלבד זו לא הורמונים,
 לעתים ליכולתם. התאמה ללא גבוהה דרגה שנשאו המתחזים, של בהצלחתם

האמיתיים. הדרגה סימני את שנשאו גילם, מבני יותר המתחזים הותקפו קרובות
 להתמודד מסוגלים שאינם המתחזים, נגד המוגברת התוקפנות החוקרים, לדעת

 ולא ליכולתו המתאימים הדרגה סימני את לשאת לפרט כדאי מדוע מסבירה אתה,
 מינו בני מבחינים כיצד מבהיר אינו הזה ההסבר ואולם, לו. לא בדרגות להתקשט

 מופיע ומדוע לטיבו, מתאימות שאינן דרגות עליו נושא שהוא בכך, המתחזה של
 הדרגה, פרסום היא היחידה מטרתו אם שהרי אחרת, ולא אחת בצורה הדרגה סימן
 בעלי כל על-ידי יינשא שהסימן ובלבד הזה למסר להתאים עשויה צורה כל הרי

המתאימה. הדרגה
 סימני גם שומרים אחרים, קישוטים שכמו כך, על מצביעים זה בפרק ההסברים

 את המבטאת התכונה, לבין הסימן צורת שבין הקשר על החברתית והדרגה המעמד
 את מבליטים גבוהים מעמד סימני נמוכה, שאיכותו מי הדרגה. נושא של טיבו

המעולה. טיבו את בעזרתם משדר גבוהה שאיכותו מי ולהיפך, נחיתותו,
 ההיסוסים את ובכך הראש תנועות את המבליטים העין, פסי את כבר הזכרנו

 משום מפסיד, שהמהסס בעוד בטחונו, מהצגת מרוויח מהסס שאינו מי בעליהן. של
 הירגזי: של גחונו מדאה את משנה הגחון פס העין. פסי על-ידי מודגשים שהיסוסיו

 על ,8 בפרק מפורט דיון )ראה יותר צר נראה הגחון - יותר רחב שהפס ככל
 לעצמו להרשות יכול גבוהה שאיכותו ירגזי רק ולכן תקשורת(, כאמצעי איברים
 את כמסמנים הנראים המעמד, תגי רחב. גחון פס באמצעות מראהו את לצמצם

 אחידים, קני-מידה אלא אינם נמוך, או גבוה למעמד הפרט של השתייכותו
 האחרים, לפרטים ביחס איכותם את להפגין בהם המשתמשים לפרטים המסייעים
 שונים, פרטים שני אצל המצוי עצמו, סימן אותו כלומר, הסימן. אותו את הנושאים

להעריך המסייע עזר, ככלי רק משמש הוא המסר. אותו את בהכרח נושא אינו
 שסימני ההכבדה, כי אף בעליו. של איכותו את במדויק
 פיזית, הכבדה אינה המפרסם, על מטילים המעמד
 הדי באויביו, להילחם או מטורפיו לברוח ממנו המונעת

 ביכולתו פוגמת שהיא מכיוון דבר, לכל הכבדה זוהי
 בדרך אחרים פרטים בפגי עצמו להציג נחות פרט של

 כמו אחרות: ובמלים החברתיים. במאבקיו לו שתסייע
 על יותר מכבידה זו הכבדה גם התקשורת, סימני כל

המעולה. הפרט על מאשר הנחות הפרט
 הברור באופן המדגישים הדגמים לדעתנו, לסיכום:

 פרטים בין במוטיבציה או באיכות הבדלים ביותר
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 בתוכו. לקבוצה או כולו למין המשותפים הסימנים להיות שהתפתחו הם דומים,
 שגם הרי לחייהם, אותם המסגלות שונות תכונות יש שונים שלמינים ומאחר

 השימוש המינים. בין מזה זה נבדלים יהיו האלה התכונות את המדגישים הקישוטים
 תוצאת רק הוא מסוימת, לקבוצה הפרט של השתייכותו לזיהוי האלה, בהבדלים

קבוצה. אותה בני הפרטים בין התחרות של לוואי
 את המבטיח כמנג-ון ההכבדה עקרון של בחשיבותו כיום המכירים מן רבים

 השקעה- מחייבים הסימנים שכל מטענתנו, עדיין מסתייגים התקשורת, אמינות
 בפיו: המכונים מסוימים, סימנים כי טוען 13חסון אורן אמינים. שיהיו כדי הכבדה

 מיוחדת, בהשקעה תלויים אינם קישוט, דגמי ורובם (,amplifiers) מגבירים
 של איכותו על דיוק ביתר מעידים רק הם לטענתו, הכבדה. בהם אין כלומר,

 אך הגוף, של המדויק אורכו את בבירור מסמן הדג של גופו לאורך פס המשדר:
 מסמן נוצה של לרוחבה פס גם אותו. הנושא הדג על נוספת להכבדה גורם אינו

מחיר. אין עצמו לדגם אך הנוצה, של מצבה את אמין באופן
 תוצאת של מחירה לבין בדגם ההשקעה בין להפריד ניתן כי חושבים, איננו
 טועה לכן המפרסם. של איכותו על מספק שהקישוט המידע, היא הלא הפרסום,
 זהים שונים פרטים על הנמצאים מסוימים שמגבירים בהנחתו, חסון אורן לדעתנו
 מזו גבוהה אינה ארוך בפס החומרית ההשקעה אמנם, והרווח. ההשקעה מבחינת

 אינו הפס, באמצעות איכותו את המפרסם המוארך, הדג של המסר אך קצר, שבפס
 מקושט שאינו דג אחר. משהו מפרסם פס כל לכן, הדג. של אורכו אלא עצמו הפס
 את בנושאו אך ממתחרהו, יותר ארוך הוא כמה עד במדויק להציג יכול אינו בפס
 היתה שלא עובדה - אחר ממתחרה קצר הוא כמה עד בבירור, מראה גם הוא הפס

 36 גם )ראה ההתקשטות של הדיפרנציאלי המחיר זהו הפס. בלי לעין בולטת
הספרות(. ברשימת

מוסכמים? סימנים קיימים האם
 30מיינדד-סמית לאמינות. זקוקים שאינם מוסכמים סימנים קיימים כי טוענים, יש

 מסוים, למין פרט של השתייכותו על המכריזים אלה כמו ספציפיים, שסימנים הגיח,
 ומכאן לאמינות, זקוקים אינם הם תחרותי. שאינו מידע המספקים הסימנים מסוג הם

 ללוחות- האלה הסימנים את השווה הוא באמינותם. השקעה כל דורשים שאינם
 מתמטי מודל שפיתח 31גרפן, גם (.notices) שלטים אותם: וכינה רכבות של זמנים

 אלה דוגמת לא-תחרותיות מערכות יש כי הניח, ההכבדה בעקרון התומך
 מוסכמים סימנים להתפתח יכולים שבהן קרובים, בין התקשורת את המאפיינות

הכבדה. בהם שאין
 תקשורת סימני בין ברור גבול להציב הצלחנו לא שניסינו ככל אנחנו,
סימנים הכבדה. בהם שאין ספציפיים, סימנים לבין הכבדה, הדורשים תחרותיים,
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 מחייבים אינם מודעות לוחות על המופיעים אלה כמו
 לעומת כלשהי. תכונה לבין הסימן בין קשר לכאורה

 זה בפרק שהובאו הדוגמאות שכל לנו, נראה זאת
 קטנים אפילו הסימנים, בין הברור הקשר על הצביעו

 כולן מפרסמים. שהם התכונות לבין ולא-בולטים,
 ההבחנה את המסתכל על מקילים הקישוט שדגמי הראו,

 שהשימוש עולה, מכאן בהם. המשתמשים הפרטים של - בפגמים או - ביתרונות
 במחירי הללו ההבדלים יותר. פגום שבעל-החיים ככל יותר גבוה מחיר גובה בדגם

הכבדה. של בדרך הנוצרים התקשורת, סימני לכל אופייניים הסימנים

 הרב-תאי, הגוף בתוך שאפילו טוענים אנחנו הכימית, התקשורת על ,9 בפרק
 אמינות על לשמור צורך יש המתקשרים, התאים בין אינטרסים ניגוד כל אין שבו

 של בדרך רק להשגה ניתנת כזאת אמינות טעויות. למנוע כדי התקשורת
20הכבדה.

 סימנים קיימים שבהן ביולוגיות מערכות־ שתי רק שיש לגו, נראה כיום
 הדיבור יורחב כך )על האנושית השפה היא האחת הכבדה: נושאים שאינם מוסכמים

 - היום הידוע ככל - היא והשנייה האדם(, על ,18 ובפרק הקולות, על ,7 בפרק
 שבעולם בתקשורת "רגילים" מוסכמים סימנים של בקיומם כפירתנו הגנטי. הקוד

החוקרים. רוב של לדעתם בניגוד עומדת החי

והאינפלציה הסימנים ברירת
 של שהאבולוציה טענתנו, את לדעתנו שמצדיק מה את ולהציג לגסות המקום כאן
 מהותי באופן שונה הקודם(, בפרק )ראה הסימנים ברירת היא הלא הסימנים, כלל

סימנים. בגדר שאינן התכונות יתר כל של התפתחותן מתהליך
 הוא סימן כסימנים: מכנים שאנו התכונות, את ולהגדיר להקדים יש כך לשם

 ניתן הסימן. לקולס מוסרת שהיא מהמידע נובע המסמן לגבי שערכה תכונה,
 עשוי כזה ומידע בעלי-החיים, של בתכונותיהם תצפית על־ידי מידע לאסוף אמנם

 המידע מקבל של מבחינתו לדעתנו, אולם המידע. מקבל של התנהגותו על להשפיע
 תקשורת, לצורך שלא שהתפתחו בתכונות בתצפית שמקורו מידע בין להבחין יש

 שהוזכר הקנגורו של תנועתו או בו, המתבונן את להרתיע היכול גדול גוף כגון:
 הספקתו, לצורך רק שהתפתחו סימנים, באמצעות הנרכש מידע לבין קודם, בפרק

 על־ידי המבט בכיוון להבחין אפשר לדוגמה: מאיים. קול או איום תנועת כמו
 תפקידם שכל קטנות, בליטות או קישוט פס אך סימן. אינו וזה בעיניים, תצפית

 ממרחק הכיוון את לקלוט או המבט, בכיוון דיוק ביתד להבחין לצופה לסייע הוא
סימנים. הם - יותר גדול
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 צריך הסימן מקבל כי ומדגישים, חוזרים אגו כולו הספר ולאורך בהקדמה
 הטבעית, הברירה על־ידי הנבררת תכונה בכל כמו אמינים. בסימנים רק להתחשב

 פחות יעמיד )כלומר, פחות יצליח לא־אמינים סימנים לפי שינהג בעל-חיים הרי
 שהאמינות ציינו, אמינים. סימנים על רק להגיב שיקפיד מינו, מבן צאצאים(

האמינות. את מבטיחה ההשקעה מידת ההכבדה: באמצעות מושגת
 גם לה שיש או בלבד כסימן גולדה מסוימת תכונה אם לדעת, קל תמיד לא
הזאת. ההבחנה את לעשות חשוב תיאורטית מבחינה אך אחר, ממשי תפקיד

אחרות? תכונות לבין סימנים בין העקרוני ההבדל כן, אם מהו,
 מאפשרת בסביבה, החלים לשינויים בהתאם התכונה, שהשתנות לגו נראה

 בהתפתחותה מוגבלת - כסימנים המשמשות כאלה גם - תכונה כל כזאת. הבחנה
 קיומן, או פיתוחן, אשר אחרות תכונות גם לקיים בצורך שמקורם אילוצים, על-ידי

 יכולים בסביבה החלים שינויים ואולם, החדשה. התכונה התפתחות את לנגוד עשוי
 הצורך את - להגדיל או - ולהקטין הללו המגבילים האילוצים את גם לשגות

 הרי הטורפים, ייעלמו אם למשל, כך מהם. הנובעות הבעיות בפתרון להשקיע
 מעתה יכול מטורפיו, להימלט כדי וזריז קטן להיות עליו היה שקודם בעל-החיים,

 או קור על להתגבר מזון, לצבור כושרו את להגדיל כדי גופו ממדי את להגדיל
מינו. בני יריבים עם במלחמה להצליח

 בסימן ההשקעה אם כסימנים: המשמשות לתכונות באשר שונה המצב אולם
 שוב והסימן מידה באותה לסמן הפרטים כל יכולים המסמן, על להכביד מפסיקה

 השוגים. הפרטים בין במוטיבציה או באיכות ההבדלים לפרסום אמצעי משמש אינו
 סימנים שאינן תכונות של שמחירן שבעוד מכאן, טערכו. את מאבד הסימן זה במצב

 התקשורת סימני של המחיר הרי התפתחותן, של נמנעת בלתי לוואי תוצאת הוא
 מחיר, לסימן יהיה לא אם לטענתנו, לקיומם. הכרתי תנאי הוא - ההכבדה -

 סימן יאבד המידע, מקבלי ולרעת לטובתו בסימנים השימוש את מהשקרן שימנע
 בעת הכסף את הפוקד לזה דומה התהליך ייעלם. והוא ערכו את התקשורת
 יוצא שהוא כך, כדי עד ערכו יורד בנקל הכסף את להשיג ניתן כאשר אינפלציה:

 אם גס קיום: לצורכי האדם את המשמשים למצרכים, בנוגע הדבר כן לא משימוש.
 בהם. להשתמש האדם יחדל לא בחינם, יינתנו והם הברזל או הלחם של מחירם ירד

הגבלה. כל ללא שיצטרך, ככל בהם השימוש את יגביר הוא להיפך,
 האנושית. ההיסטוריה את קרובות פעמים פקדו לאינפלציה דומים תהליכים

דוגמאות: לשתי אותנו הפנתה 33זהבי־אילי, נעמה בתנו,
 של גדולות כמויות ,16ה- המאה בתחילת לאירופה, הגיעו אמריקה גילוי לאחר

 עד ואולם, מאוד. נפוץ וגעשה התפשט ולראווה לקישוט בזהב השימוש כי עד זהב,
עושרם. להפגנת אחרים אמצעים חיפשו והעשירים מחירו ירד מהרה

בעבודת התחרה נעשתה 17וה- 16ה- במאות בתחרה. לשימוש באשר גם כך
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רבים, עבודה וימי גבוהה מיומנות דרשה יצירתה יד.
 במאה אולם בזהב. ממשקלה בהרבה גבוה היה ומחירה

 ירד מחירה תחרה, לייצור מכונות הומצאו 19ה-
 34בה. להתקשט לעצמם להרשות יכלו ורבים פלאים

 שעולה >כפי ופרח עלה בתחרה השימוש בתחילה
 מהרה עד אך האינפלציה(, בתחילת בכסף השימוש

העושר. להפגנת כאמצעי לשמש הפסיקה היא
הברירה מתהליכי שונה האנושית הכלכלה ושל התרבות של ההתפתחות אמנם,

 מתפתחים כולם ולאלה: לזו משותף ביותר, חשוב אחד, מרכיב אך הטבעית,
מתחרים. בין פעולה בשיתוף הצורך מתוך ומתקיימים

 כמבחן גם לשמש יכול הסימנים של ה״אינפלציה" שרעיון לכך, לב לשים כדאי
 לתהליך מיוחד והוא ממנו ישירות נובע הוא שהרי ההכבדה, עקרון של לאימותו

 אינן התקשורת סימני של התפתחותם על האחרות התיאוריות הסימנים. ברירת
 הוא הסימנים של שערכם המגיחות, אלה לא בייחוד אינפלציה, של תהליך מנבאות
 יכולים אבולוציוניים בתהליכים ניסויים בהם. המשתמשים על מוסכמים בהיותם
 לבצעם אפשר אולם ארוך, זמן נמשכים והם גדולות באוכלוסיות רק להיבדק
 ובמהירות. רב במספר לגידול הניתנים אחרים, ביצורים או חד-תאיים ביצורים
 את נסיונית בדרך לבדוק והזמן האמצעים בידיו שיהיו מי שיימצא היא, תקוותנו
האינפלציה. תהליך באמצעות הסימנים ברירת רעיון של תקפותו

הערות
 התפקיד כי הניח הזוויגית, הברירה רעיון על דרווין עם שלו בוויכוח 2 וולס, א

 מאייר גם (.species) המין זיהוי לאפשר הוא הזכרית הראווה של העיקרי
כך. לשם התפתחו לזכרים המיוחדות מהתכונות שרבות 3טוען,

 מונוגמיים, שאינם עופות אצל בעיקר מצויים כלאיים בני כי מציין, 4סלנדד ב
 מהזדווגות הרבה מפסידים אינם הפוליגמיים שהזכרים בכך, זאת מסביר והוא

 מהפריה נמנעות אינן הנקבות מדוע מסביר אינו הוא ואולם, פורייה. שאינה
 של גם ולרוב ביצים, של הפסד היא התוצאה הנקבה בעבור שהרי כזאת,

 של תפקידם אם פוריים. שאינם צאצאים של ובגידול בטיפול ההשקעה
 אצל דווקא טעויות חלות מדוע לא-מובן המין, זיהוי את להבטיח הוא הקישוטים

ביותר. הבולטים ובצבעים בדגמים המקושטים שהם הפוליגמיים, הזכרים
 בריא שהזכר לנקבה, להראות נועדו הבולטים שהצבעים הציעו, 22וצוק המילטון ג

 כי יפה, מקושט בזכר לבחור לנקבה כדאי זו גרסה לפי בטפילים. נגוע ואינו
 גם אלא טפילים, בפגי הזכר של התורשתית עמידותו על מצביע רק לא הקישוט
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 נגוע. זכר עם ממגע הימנעותה בעצם הדבקה מפני הנקבה על בעקיפין שומר
 הציפורים צבעוניות שבין הקשר על רבים מחקרים נערכו הזה המאמר בעקבות

 בעקבות שעקה לב, לשים כדאי אולם נושאות. שהן הטפילים מספר לבין
 להניח, סביר רעב. או קור כגון אחרות, מעקות במהותה שונה אינה טפילות

 הצבעוני, לבושו של נאות בפיתוח הקשורה בהכבדה לשאת יכול בריא שזכר
 וצוק המילטון ואכן, זאת. לעשות יתקשה לקוי הגופני שמצבו זכר ואילו

ההכבדה. עקרון של מיוחד מקרה מציג שהסברם בכך, מכירים
13חסון. אורן של מאמרו גם ראה ד
 משינויי כתוצאה המקור גודל של השתנותו על וגרנט, גיבס של במאמרם ראה ה

23שבגלפגוס. דפנה באי פרושיים מיני אצל ומזון אקלים
 של בדרך המתפתחת תכונה הוא ההבחנה שכושר לכך, לב לשים כדאי ו

 דורשת אינה ולכן סימנים, ברירת של בדרך ולא הרגילה, הטבעית הברירה
הכבדה.

 כפיו, ביצירי או גופו באדם הטיב להדגשת מתאימים מסוימים שדגמים ההנחה, ז
 אנחנו האמנותית. היצירה כושר’ שבהתפתחות היתרון את להסביר יכולה

האדם. על ,18 בפרק כך על הדיבור את מרחיבים
 לסנוניות ארוך זנב שחיבר מולר, של הניסוי את כבר הזכרנו הקודם בפרק ח

צעירות.
 החיים ברווזים של שהזכרים ידוע, הברווזים: אצל התרחש כזה שתהליך ייתכן, ט

 הנוצצים, הצבעים 32הצבעוני. לבושם את איבדו טורפים, ללא קטנים, באיים
 את מפגינים הם ובכך למרחק אותם מבליטים הברווזים, זכרי את המקשטים

 קישוטים לשאת ברווז כל יכול טורפים בהיעדר מאויביהם. להימלט יכולתם
 טורפים בהיעדר לכן, שלו. ההימלטות לכושר או לזריזותו קשר ללא זוהרים,

 ומשאיבדו הברווז, של לאיכותו אמין כמסר ערכם את הבולטים הצבעים איבדו
ונעלמו. למיותרים, הפכו - ערכם את
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 לפרסומת. על-פי-רוב מיועדים הסוואה, צבעי כשאינם בעלי-חיים, של צבעיהם
 ובאשר בהם, הטמון למסר הקישוט דגמי שבין הקשר בסוגיית עסקנו הקודם בפרק

 כשלעצמו, מסר מהווה אינו הדגם של צבעו המקרים ברוב כי לנו, נראה לצבעים
 של חלקו, של או כולו בעל-החיים של ההבלטה מידת לוויסות משמש הוא אלא

ממדיו. של או תנועותיו
 מגוונים בנופים בעופות, שצפינו בזמן ברובם פותחו להלן המובאים הרעיונות

 באסיה באמריקה, ובהרים, במישורים ובמדבריות, הטרופיים ביערות -
 אחר. או זה צבע באמצעות לפרסם העוף מנסה מה לנחש, ניסינו ובאוסטרליה.

 משפיעים וכיצד אחרת צבוע העוף היה אילו משתנה היתה התרשמותנו אם תהינו,
 בדרך שבהבחנה. הדיוק ועל בתכונותיו, להבחין ניתן שממנו המרחק, על הצבעים

 לפרסומת. שונים בצבעים השימוש של החסרונות ואת המעלות את בחנו זו
 עליהן לתהות מקובל שהיה מאלה בחלקן השונות שאלות, בגו עוררו תצפיותיגו

אכה. עד בעלי-החיים צבעי של במחקר
 אנו אין - האלה הרעיונות את להעלות היא זה בפרק העיקרית מטרתנו

 את המכסים גדולים, צבע לכתמי בעיקר מתייחסים אנחנו אותם. שהוכחנו טוענים
 אינו קטנים איברים של שצבעם בהנחה, וזאת שלו, גדולים חלקים או הגוף כל

למרות כרקע. להם המשמש הוא בעל-החיים של גופו הסביבה: לצבע קשור
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 שאנו החדש הכיוון כי מקווים, אגו צבעים צירופי של נמוך במספר רק שנעסוק
 למחקרים יביא בבעלי־חיים, פרסומת לצורך בצבעים השימוש לבדיקת מציעים
 ומאחר אחרים. בצבעים גם השימוש הסבר אל אותם וירחיבו אלה רעיונות שיבדקו
להם. מיוחד הדיון רוב בעופות, בעיקר שעסקנו
 נדון ולא הסוואה, למטרות בצבעים בשימוש נעסוק לא זה בפרק כי לציין, ראוי
 צבע כמו בעל-החיים, של לבריאותו עדות משמש עצמו הצבע חומר שבהם במקרים

 מתחת העוברת הדם כמות על ומעיד השפתיים לעוד מבעד המשתקף האדום, הדם
 מזונם כי המעיד אחרים, ובעלי-חיים הפלמינגו נוצות של האדום הצבע או לעור,

 על ,18 ובפרק בן־זוג, בחירת על ,3 בפרק )ראה 6בקרוטנואידים עשיר היה
למניעתה. או חום לקליטת באשד הצבעים של לערכם נתייחס לא כן כמו האדם(.

אחר? או זה צבע נבחר מדוע
 אחר או זה בצבע עופות משתמשים מדוע לשאול אותנו שהניע הראשון, הגורם
 האורניתולוגים: מגדולי שניים 1951ב- שפרסמו מאמר, היה פרסומת, לצורך
 כגון פתוחים, בנופים החיות לסלעיות כי כך, על הצביעו הם 7ושטרזמן. מאייר

 החיות הסלעיות לבוש ואילו הסוואה, צבעי יש הערבות, וסלעית המדבר סלעית
 שחור הינו לבנת-הכנף, והסלעית שחורת-הבטן הסלעית כגון תלולים, בגיאיות

 הסלעיות של בזנבן הפרסומת שצבעי ציינו, הם כן כמו למרחוק. בולט והוא ולבן
 בנופים החיות הסלעיות של זנבן ואילו שחורים, הם הפתוחים בנופים החיות

ללבן. נוטה הרריים
 נוטות נוספות מדבריות ציפורים כי לעובדה, לב אנו גם שמנו הזמן במשך

 צדי בלבן. מפרסמים הארץ, בצפון החיים דומים, שמינים איברים, בשחור לפרסם
 )אם כהה המדבר עפרוני של שזנבו בעוד לבנים, צפוני( )עפרוני הזרעית של זנבה

 בלבן, מקושט אדום־המקור, הגבתון כמו צפוניים, גבתונים של זנבם שחור(. לא כי
 המדברון, אצל גם וכך בשחור. מקושט המדברי הגבתון של זנבו זאת ולעומת

שחור־הזגב. אצל וכמובן שחרחר, שזנבו

 לעתים חושפות השחורות הקרניים שחורות. וקרניים שחור זקן היעלים לתישי
 שלקראת פלא אין הסלעים. של פניהם כצבע שצבעו המוסווה, היעל את קרובות

 אותו המבליטה בחזהו, שחורה בפרווה הזכר מתקשט בסתיו, הייחום, עונת
רקע בתנאי בעליו את מבליט השחור הצבע כי השתכנענו, מהרה עד למרחקים.
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 מנוגד שחור, הוא כשהרקע נדיר, למקרה פרט שונים. ואור
 השחור האחרים. הרקע צבעי לכל בולט, באופן השחור, הצבע
 גם במדבר למדי בולט הוא שונים. תאורה בתנאי גם בולט

 החם, האוויר בגלל הראות משתבשת כאשר הצהריים, בשעות
 של שדמותו לפני בין־הערביים: בשעות גם היטב נראה והוא

לראות הצופה עדיין יכול הדמדומים, באור נעלמת שחור־הזגב
*‘י פעם. מדי אותו פורש כשהוא השחור זנבו את בבירור

נראים השחורות, עזיהם ועם השחורים בבגדיהם הבדואים,
 הקשר את שבדקו חוקרים, בפני שלנו הרעיונות את כשהצגנו למרחוק. הם אף

 אותנו פטרו סביבתם, של הטמפרטורה לבין בעלי-חיים של צבעיהם בין הפיזיולוגי
 והראיה הסביבה, לתנאי קשור השחור שהלבוש ייתכן לא כי ואמרו, בחיוך הללו
 טענה זוהי לבנות. גלימות לובשים בסהרה החיים שהבדואים היא לדבריהם, לכך,

 הלבוש צבע בין קשר אין כי בעקבותיה, להסיק עלינו היה ולכאורה רבת״תוקף,
 עם השלום הסכם חתימת לאחר אולם הפרסומת. נערכת שבהם התנאים לבין

 מהמדבריות יותר צחיח הזה שהמדבר מצאנו המערבי. במדבר לטייל זכינו מצרים
 שנים כמה במשך לגשם זוכים שאינם אזורים, בו ויש בישראל מכירים שאנחנו

 המדבר אל יוצא אמנם הוא המדבר. בנאות שם חי שהאדם התרשמנו, רצופות.
 הצומח למרעה, עשב לנצל כדי או לשנייה, אחת מדבר מנאת לעבור כדי הפתוח

 המדבר, במרחבי חי אינו הוא אולם ושם. פה באקראי היורדים הגשמים בעקבות
 על־ מפוזרים ובסיני בארץ שהברואים בעוד המדבר, בנאות צפופים ביישובים אלא
כולו. המדבר פני

 שבמדבריות מאלה שונים בסהרה והחברתיים האקולוגיים שהתנאים מכאן,
 המסרים גם ואולי להגיע הפרסומת מבקשת שאליו המרחק הרקע, צבע וסיני. הנגב

 משתמשים שוגים במדבריות שהשוכנים העובדה בקיצור, שוגים. - בה הנכללים
 הסביבה תנאי בין קשר שיש הנחתנו, את סותרת אינה לפרסומת, שוגים בצבעים

 שהוא המסר את המפרסם, את להכיר יש לפרסומת. מסוימים בצבעים השימוש לבין
 מסקנות שמסיקים לפני הפרסומת, נערכת שבהם התנאים ואת להעביר רוצה

 ביערות דומה בבעיה ונתקלנו חזרנו לימים בפרסומת. הצבע של ערכו על חפוזות
בהמשך. נדון כך ועל באוסטרליה, הגשם

פתוחים בנופים ולבן שחור
 העופות של הפרסומת בדגמי נפוצים והלבן השחור כי נוכחנו, סיורינו במהלך

 שמעל השמים במרחבי או בים הים, בחוף בערבה, במדבר, הפתוחים: בנופים החיים
 האדום, כמו אחרים, פרסומת בצבעי השימוש נדיר אלה במקומות הטרופי. היער

 הפרק(, בסוף נדון השרקרקים, כמו מהכלל, יוצאים )בכמה והכתום הכחול הצהוב,
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 מעוניין שהמפרסם בכך, הפתוחים בגופים ובלבן בשחור השימוש את להסביר וניתן
רחוקים. צופים של לעיניהם להיראות

 ויש כברבורים, או כאנפות לבנים יש כולו, שחור שצבעם כעורב, עופות, יש
 האפשרות, את מעלה הצבעים בשני השימוש עצם בלבן. וגם בשחור גם המשתמשים

 בו הפוגע האור כל את בולע השחור כאחד. וחסרונות יתרונות מהם אחד שלכל
 הלבן הצבע ואילו לפרסומת: הרקע את המהווה הנוף, לצבע חריף ניגוד ויוצר
 אולם רב, למרחק נראה הוא ולפיכך השטח, ליחידת המרבית האור כמות את מחזיר

 אינו אחרת, או זר במידה אור מחזירים כולם שכמעט הרקע, צבעי לבין בינו הניגוד
השחור. שיוצר כזה גדול כה

 גילינו השני, על״פני האחד לצבע יתרון הנותן הראשון, הגורם את כי מעניין
 על שעשינו. הארוכות הדרכים לאורך שניצבו טלפון, עמודי בעזרת דווקא

 חלק החוטים. מחוברים היו שאליהם קטנים, חרסינה גופי מותקנים היו העמודים
 עליהם שנפל האור וכץ מיקומם צורתם, גודלם, אך שחורים, וחלק לבנים היו מהם
 ופעמים ירוק, עץ רקע על לפעמים השמים, רקע על אותם ראינו לפעמים זהים. היו

 יותר רב ממרחק נראו הלבנים הגופים חום. או אפור הר מדרון של רקע על אחרות
 של צורתם אולם השמש. אור את אלינו החזירו כאשר במיוחד השחורים, מאשר

 בדרך היתה הרקע, לבין הגוף בין המפריד הקו על-פי שנצטיירה כפי השחורים,
יותר. ברורה כלל

 זו לבין ממנו המוחזרת הקרינה בין ההבדל בזכות בבעל״חיים מבחינים אנחנו
 הניגוד הרי כלל, קרינה מחזיר אינו השחור שהצבע מאחר שלידו. מהרקע המוחזרת

 כמות המחזירים סמוכים, שטחים שגי בין מאשר יותר חריף הרקע צבע לבין בינו
 יש וכאשר הממוצע, הנוף רקע על יותר ברור נראה שחור גוף לכן אור. של כלשהי

רבים של צבעם ואכן, בשחור. להשתמש כדאי צורתו את בדייקנות לפרסם עניין
 העיט כגון גבוהים, במקומות ממושכת בעמידה עצמם המפרסמים העופות, מן

מאוד. כהה לפחות או שחור, הוא אחרים, ועופות הדרוגגו העורבים, השחור,
המוחזר האור אך רב, למרחק ונראה אור של מרבית כמות מחזיר לבן גוף

 הגוף של שגבולותיו לכך וגורם אחרת או זו במידה מתפזר
 שאין לכך, הסיבה שזוהי ייתכן משהו. מטושטשים נראים
 הצפון, שכווי )אצל לבן גופן שכל קטנות ציפורים כמעט

 עופות כי מאליו, ומובן להסוואה(, משמש הלבן למשל,
הלבן. הצבע של זו מתכונה פחות מושפעים גדולים

 התנועה: בפרסום הלבן של ערכו הוא במיוחד מרשים
 מתגלית שחפים, או שקנאים חופמים, של מעופפת להקה
 פעם מדי מחזירים גופם שעל הלבנים הצבע משטחי כאשר

 קצב על מידע לספק יכול האור החזר השמש. אוד את
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 גורם הלבן שהצבע העובדה, אחרים. תנועה ממדי על או הכנף תנועת על הסיבוב,
 אפשר אי שממילא מכיוון התנועה, לפרסום מיעילותו גורעת אינה הצורה, לטשטוש

 רבים עופות כי פלא אין לכן בתנועה. הנמצא עוף של המדויקת בצורתו להבחין
ובכנפיהם. בזנבם לבנים צבע משטחי עפים, כשהם מגלים,

 הראשון הבלט משיעור בבכי חזרה שילדתה משפחה, אצל התארחנו באוסטרליה
 שחור, גוף בבגד לבושה לשיעור הופיעה שלא על בה נזפה שהמורה מכיוון שלה,

 את בבירור לראות יכולה אינה היא השחור הלבוש בלא כי טענה, המורה כנהוג.
 הצבע כי מניחים, ואנחנו לרקוד, אותה ללמד תוכל ולא התלמידה של יציבתה
 לבושות ההופעה בעת זאת, לעומת הגוף. בעמדת הדיוק את מבליט השחור

התנועה. של יופייה את להדגיש כדי כנראה - בלבן הקלסי הבלט רקדניות

ביער צבעוניות ציפורים
 ובכחול. בצהוב באדום, הצבועים מהעופות במיוחד מתרשם הטרופי ביער המבקר

 בשחור עצמם המפרסמים עופות, רואים איננו כמעט היער עצי של הצמרות בתוך
 על או הצמרת, היקף של במרחב כלל בדרך נמצאים כן העושים המעטים ולבן;

 העובדה, מן הזו התופעה נובעת לדעתנו והאורות. הצללים לתשבץ מחוץ הקרקע,
 ניתן שבו המרחק את המגבילים והענפים, העלים על״ידי מופרעת ביער שהראות

 אינו למרחק הפרסום בעת והלבן השחור של יתרונם ולכן המפרסם, את לראות
 העצים צמרות דרך החודרים השמש כתמי לכך, בנוסף ביטוי. לידי לבוא יכול

 לצופה מפריעים והצללים הלבנים, הפרסומת למשטחי המפריע כרקע, משמשים
שחור. גוף של בצורתו להבחין

 תנועתו. ואת הגוף של צורתו את לפרסם הצורך עולה ביער גם גיסא, מאידך
 שם מחליפים והצל, האור כתמי לבין והאדום הצהוב בין להבחין וקל והואיל

 הלבן. את לגוניו הצהוב מחליף התנועה לפרסום והשחור: הלבן את האלה הצבעים
 מכיוון האחרים, הצבעים כל על עדיף הוא אולם כלבן, אור מחזיר הוא אין אמנם
מחליף הנראה, האור מרבית את הבולע האדום, הכחול. האור את רק בולע שהוא

 יתרון יש לאדום הצורה. את המבליט כצבע השחור את
 הירוק לצבע מנוגד שהוא מאחר היער, רקע על נוסף

 ביער רבות ציפורים אכן, העצים. בצמרות הנפוץ
 המרשים הזה, הצבע כי לזכור יש אך בירוק, צבועות

 להסוואה. העלים בין משמש החיות, בגני הצופה את
 נמוכות האור כמויות שבו במקום צפוף, יער בתחתית

 לשמש והלבן השחור חוזרים מעטים, האור וכתמי מאוד
לפרסומת.

 >או ולבן בשחור עצמם מפרסמים הפתוח הים דגי גם
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 שוניות בין החיים אלה הם הצבעוניים שהדגים בעוד להלן(, וראה באפור,
 ומרובים קצרים למרחקים היא הראות שבהם האצות, יערות ובתוככי האלמוגים

והצל. האור כתמי בהם

 אופן ואת חיותם סביבת את לנחש ניסינו האלה, הכללים את שניסחנו אחרי
 לפי - שלגופם הפרסומת צבעי על-פי הכרנו, שלא שונים עופות של תנועתם

 את להסביר בקושי נתקלנו אולם למטרה, קלענו לרוב בידינו. שהיו תמונותיהם
 הגשם, יער של האפלולית בתחתיתו סוכתו את הבונה הזהוב, הסוכי של הזהב צבע

 דפדוף כדי תוך עצמה תפרסם כזאת זהובה שציפור לכך ציפינו שאנו בעוד
 הזאת הציפור את לראות הצלחנו למזלנו השמש. באור המוארות העצים בצמרות
 חייה. אורחות את החוקר בורג״יה, ג׳ של האדיבה בעזרתו שבאוסטרליה, באטרטון

 בעל הזכר, של קולו את שמענו ארוכה שעה במשך הסוכה. ליד במחבוא ישבנו
 במעוף, הגיע הזכר הסוכה. את אור קרן האירה לפתע אותו. ראינו לא אך הסוכה,

 עמודי שגי שבין האופקי הענף על ונחת ממנה, חלק היה כאילו האור, קרן עם
 את אליו החזירו הזה, הענף את שקישטו הבהירות, החזזיות סוכתו. של הזרדים

 עובי אל שמש קרן חדרה כיצד הבינונו לא כולו. זהר והסוכי השמש, קרן של אורה
 העצים עלי את מסיר הוא ל״תאורה": הדואג זה הוא שהזכר לנו, שסופר עד היעד,
אותה. ויאירו אליה עד יחדרו השמש שקרני כדי לסוכה, שמעל

צבעים בשני השימוש
 כמו לבנים, או והקורמורן, העורב כמו לחלוטין, שחורים עופות קיימים כי אף

 באותו צבעים שני לפרסומת משמשים קרובות שלעתים הרי והברבורים, הלבגיות
 החסידות, )אצל כנף באותה או הסלעיות( )אצל זנב באותו גם ולרוב עוף,

 להציג למפרסם מאפשר צבעים בשני השימוש אחרים(. ורבים הכרוונים החוברות,
 כגון איברים, שגי של היחסי הגודל את להפגין בנפרד, אחד כל - סמוכים איברים

 למין(, האופייניים הקישוט דגמי על ,4 בפרק )ראה הסוככות לעומת הכנף משטח
 הבהירים, החלקים תנועתו. את וגם מנוחה בעת הגוף צורת את גם לפרסם או

 רק ומתגלים המנוחה בזמן קרובות לעתים מוסתרים התנועה, את לפרסם המיועדים
לעין. הצבעים שני גלויים ולפעמים המעוף, בעת

 כל על הפרסומת את מבטיח ובהיר, כהה לרוב מנוגדים, צבעים בשני הפרסום
 לצבע עדיפות יש הצופה מאחורי נמצאת כשהשמש היום: משעות שעה ובכל רקע

 לעתים נוצצת הסלעית, של או הגדול, החנקן של הלבנה בטנם וכך אור, המחזיר
 המפרסם, מאחורי נמצאת כשהשמש זאת, לעומת ממנה. המוחזר באור למרחוק

 הסגורה, בכנף הסלעית, ושל החנקן של השחורות האבדות עדיף: השחור הצבע
הגוף. צורת את מדגישות
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 על מנוגדים צבעים בשני השימוש ואולם,
 מראהו. את ומשגה הגוף את מקטין אחד גוף
 צבע פשרה: של בצבע השימוש גם נפוץ לכן

 הצורה, את לפרסם על-מנת למדי כהה שיהיה
 כהה. מאדום או משחור יותר טוב אור יחזיר אך

 של עוצמתה להקטנת גם עושה כזה צבע
 הפשרה מתבטאת הפתוחים בנופים הפרסומת.

 - וביער אפור, של שונים בגוונים כלל בדרך
 בתחתית וחום. כתום בז׳, של שוגים בגוונים

 של צבעם - בחוס-אדמדם השימוש נפוץ היער
 הבר )כלב ודול סנאים כגון רבים יער יונקי

 בעובי החי ההודי, האייל של צבעו גם ההודי(.
 לעומת בהיר, חום הוא שבאחוריו הבהיר ה״דגל" של וצבעו חום־אדום, הוא היער,
קודמים(. בפרקים )וראה ’פתוחים בשטחים החיים איילים אצל השכיח הלבן,

 או - ולהסתירו קצר, למרחק אחד מסר לפרסם מאפשר צבעים בשני השימוש
 הבדלי רבים שבמקרים לכך, הסיבה כנראה זאת גדול. למרחק - אחר מסר לפרסם

 כאלה הבדלים נועדו לדעתנו גדולים. אינם לזה זה קרובים איברים בין הצבע
 הצבעים המרוחק המסתכל שבעיני בעוד הקרוב, לצופה האיברים את להראות

 תגיע שאליו המרחק, את לכוון ניתן אחת. כיחידה נראה הגוף וכל מתלכדים
הצבע. בעוצמת שינוי באמצעות או הצבע, כתמי של גודלם על-ידי הפרסומת,

 חברבורותיו מתלכדות שמרחוק הנמר, את הזכרנו ונטרפים, טורפים על ו, בפרק
 הזברה, צבעי את גם להסביר אפשר כך הסוואה. צבע לכדי גופו של הרקע צבע עם

 )ראה הרקע כצבע אפורה נראית היא מרחוק אך מקרוב בה המסתכל לעיני הבולטת
הקודם(. בפרק

נוצצים צבעים
 אלא פיגמגטים, אינם הם התנועה. ממדי את מעולה בצורה מדגישים נוצצים צבעים
 אלה הקוטיקולה: או הקשקש הנוצה, שבגוף מיוחדים מבנים על-ידי נוצרים

 או שחורים, נראים הם אחדים מכיוונים אולם מסוים, לכיוון האור את מחזירים
 קל זו בדרך השבירה. משטחי של הפיזיקליות תכונותיהם בגלל מאוד, כהים לפחות

 הכחול בתחומי הנוצצים הצבעים רוב מצויים ולכן קצר-גלים, אור לשבור יותר
 ואת הציפור צורת את אחד צבע באמצעות לפרסם טובה שיטה זוהי והירוק.

 למשל הצופית בה. משתמשות רבות קטנות ציפורים כנראה, ועל-כן, תנועתה,
 גם המנצנץ. האוד הצופה עיני אל מגיע שבהן שניות לאותן פרט שחורה, נראית

המרפרפת. תנועתן את המדגישים נוצצים, בצבעים מקושטות הקטנות הצופניות
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מהכלל היוצאים
 יכולים אלה הפרסומת. צבע בחידת על המשפיעים נוספים, גורמים יש כי ספק אין

 שלדגים מיני וכמה השרקרקים דוגמת הדופן יוצאי של צבעיהם את להסביר
 את וכן פתוחים, בשטחים מצויים שהם למרות בשחור-לבן צבועים שאינם וכחלים,
 ליערות מחוץ החיים ופרושיים, גבתוגים כמה כמו שיר עופות של הצבעים

 החיות (,Ficedula spp). השחורות-לבנות החטפיות או ואדום, בצהוב ומקושטים
הישן. שבעולם ביערות
 הפרסומת געשית שבהם בתנאים מפורטת יותר הסתכלות כי מאמינים, אגו
 תמונת ראינו ארגנטינה ציפורי על בספר מהכלל: מהיוצאים כמה להסביר עשויה
 שחור כתם ובגרונו פטגוניה, בצפון האגדים בהרי חשופים באזורים החי גבתון,
 כשעלינו אולם (.Melanoderma xanthogramma) לבן ולא צהוב, בצבע המוקף

 סלעים מעל-גבי עצמו את מפרסם שהוא מצאנו, בו לצפות כדי ההרים לפסגות
 הפרסום ביעילות לפגוע עשוי השלג לובן כי ספק אין שלג. כתמי ועליהם חשופים

 (,M. melanoderma) נמוכים במקומות החי קרוב, מין של השחור גרונו בלבן.
כמצופה. לבנה, במסגרת מוקף אכן

 כי בכך, שלעיל החטפיות אצל בלבן הפרסום את להסביר שניתן ייתכן,
 עדיין היערות והחיזור, הפרסומת מאמץ עיקר געשה בה התקופה האביב, בראשית

קטנה. שבהם הצללים וכמות יחסית רב ממרחק בהם לצפות ניתן עלים, חסרי
 האולטרה- האור קרינת את להזכיר יש בהם, עסקנו שלא הנוספים הגורמים בין

 מסוגלים רבים עופות אך לעינינו, נראית אינה זו קרינה הנוצות. מן המוחזר סגול
 זו במידה שונה, להיות עשויה לעופות הנראית הקישוט תמונת כלומר, גלראותה.

 והיא גדולה, אינה הזו הקרינה שכמות לזכור יש אך לנו. שנראתה מזו אחרת, או
 של הצבעוני הפרסום כי הנמנע, מן לא זאת עם יחד היערות. בתוך במיוחד נמוכה

 הדבר אולם האולטרה-סגול, האור בעזרת מוסבר להיות יכול והכחלים השרקרקים
מפורט. מחקר יצריך

 הקרוטגואידים של ערכם הוא הדיבור את עליו מרחיבים שאיננו נוסף גורם
 בעלי- של הגופני המצב בפרסום הנוצות( של והאדום הצהוב לצבעי )האחראים

 יכולתו על מעידים שהקרוטנואידים היא, כיום המקובלת ההשערה כי אם 6החיים.
 מהיותם נובעת בהם שבשימוש ההכבדה כי משערים אנחנו להשיגם, העוף של

 בזמן גדולה בכמות בדם שמציאותם וייתכן כימית, מבחינה מאוד פעילים חומרים
בעל-החיים. על הכבדה מהווה הנוצות גידול

 אותן הבאנו בדוקים. הסברים בגדר אינן כאן מביאים שאנו שההשערות ברור
 על נוספים גורמים יש כי ספק, אין אפשריים. מחקר כיווני על להצביע כדי רק

 לא מציאותם אולם לפרסומת, הצבע בחירת על המשפיעים זה, בפרק שמנינו אלה
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 איננה לפרסומת המסוים הצבע שבחירת והיא, מציגים שאנו החדשה בגישה תפגום
 אחר, או זה בשינוי תקפים, יהיו מציעים שאנחנו שהעקרונות מקווים, ואנו מקרית.

מהכלל. כיוצאים כיום הנראים במקרים גם

הערות
 והחסרונות היתרונות בבירור עסקו 10,5*1ואחרים היילמן ליתגו, אנדלר, א

 של היתרון בין שהניגוד כך, על הצביעו הם מסוימים. בצבעים שבשימוש
 ומאויבים, מטורפים הנשקפת הסכנה הגדלת לבין צבע בעזרת הפרסומת

 כאלה לבין בולטים(, )צבעים לרקע המנוגדים צבעים בין הבחירה על משפיע
 של רגישותה בין הקשר את גם בדקו החוקרים הסוואה(. )צבעי לו המותאמים

 שאלו לא הם אולם לפרסומת, הצבע בחירת לבין שונים, לצבעים הצופה עין
הפרסומת. של הדגם להבלטת מסוים צבע דווקא נבחר מדוע

 על-ידי שנצפתה תופעה, להסביר יכולה הצבע בחירת על הסביבה השפעת ב
 mixed) שוגים ממינים עופות של המעורבות שהלהקות מציין, הוא .8דיימונד

species flocks,) כלל בדרך מורכבות הטרופיים, ביערות המשוטטות 
 היער של מסוים באזור משוטטת כזאת להקה כל דומה. שצבעם ממינים

 חום שצבען להקות מתאר הוא וכדומה(. העצים בצמרות היער, )בתחתית
 חרקים, אוכלי של בעיקר אחדות, ולהקות היער, בתחתית המשוטטות ושחור,

 ואלה הקרקע, מעל-פני מטרים 7-3 של בגובה הצמרות, בתוך המשוטטות
 הציפורים צבע לדעתנו, והצהוב. הירוק בתחום הוא שצבעם מינים מונות

פעילות. הן שבו לאזור מתאים
 לאור רגישות רבים עופות שעיני המלמדים האחרונות, מהשנים הממצאים ג

 אולטרה-סגולה, קרינה מחזיר רבים עופות של לבושם וכי אולטרה-סגול
9הזאת. ההשערה של סבירותה את מחזקים
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 להפגנת לאיום, משמשות תנועות
 וכדומה. אוכל לבקשת לחיזור, פחד,
 ומכניס אוזניו את משפיל ננזף כלב
 כלב ולעומתו, רגליו, בין זנבו את

 על המאיים חתול בזנבו. ־מכשכש שמח
 רגליו את מותח גבו, את מקשת יריבו

 מודיע הברווז שערותיו. את ומסמר
 נפנוף על-ידי לעוף נכונותו על

 החופמים- ולמטה. למעלה במקורו
 הנקבות אחר מחזרים הלוחמים

 המיוחדות הריקוד, ברחבות בריקודים
 דוגמאות הן אלה - זו למטרה
 תנועה, דגמי אין־ספור מתוך בודדות

בתקשורת. המשמשים

לביצוע קשות תנועות
 כי לשכנע, עשויה בהם הטמון המסר לבין שביניהם והקשר התנועה סימני סקירת
 זכרי לביצוע. הקשות תנועות דווקא כסימנים נבחרו הסימן של התפתחותו במהלך

 נוהגים הם החיזור בשיא העצים. ענפי על לראווה עצמם מציגים העדניים
 ופורשים בכנפיהם מרפרפים מטה, כלפי וראשיהם הענף על נתלים הם כאקרובטים:

 מאלה יותר ברורות אינן במהופך המבוצעות התנועות שלהם. הקישוט נוצות את
 הקושי בגלל דווקא אולם למעלה. וראשה הענף על עומדת כשהציפוד הנעשות

 מידת ואת הזכרים, של יכולתם את באמינות האלה התנועות מציגות בהן הכרוך
שלהם. המוטיבציה

אחרי המחזרים אחרים, עופות ומיני שכווים החוברות, החופמיס-הלוחמיס,
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 כשהם במנוחה עומדים אינם ריקוד, ברחבות הנקבות
 לחזות הבאות הנקבות לעיני לראווה עצמם מציגים

 ומשונים, שונים באופנים ומרקדים מקפצים אלא בהם,
 צוואריהם את כנפיהם, את גופיהם, את מניעים כשהם

 היום־יום שבחיי מזו לחלוטין שוגה בדרך רגליהם ואת
שלהם.

 כשהוא אולם הקרקע. על חייו רוב מהלך העפרוני
 ומרפרף לגבהים מתרומם הוא־ שירתו את משמיע

 אלא לאטו, נוחת אינו הוא לשיר גומד כשהוא במרומים.
כי להניח, יש הקרקע. אל כאבן וצולל כנפיו את מקפל

 את ופורשים באחת, כמעט הצוללים עפרונים יש לביצוע. קלה אינה זו צלילה
 צלילתם את עוצרים אחרים ואילו לקרקע, סמוך מגיעים כשהם רק כנפיהם

 בצניחה כמו כי להניח, יש באטיות. לקרקע גולשים ולבסוף פעמיים-שלוש
 בקרקע. בחבטה להסתיים הכנפיים של מדי מאוחרת פרישה גם עלולה חופשית

 כושרם את אמין באופן מפגין שוגים זכרים של הצלילה באופן השוני כי נראה, לכן
אלה. ושל אלה של

 מחזרים כשהם אולם הקרקע, על מהלכים כשהם מזונם את מחפשים התורים
 קשה שהניתור דומה באוויר. רגליהם ושתי בכבדות מנתרים הם בת-זוגם אחרי
 יכולתו את המציגה כתנועה, לבחירתו הסיבה זו כי וייתכן הרגילה, מההליכה יותר

המחזר. של
 האפשריות התנועות מכל כי הדגשנו, יריבים, בין תקשורת על ,2 בפרק

 נראית היתה הצדה שתנועה אף-על-פי איום, כתנועת קדימה התנועה נבחרה
 היריב, מול אל קדימה שבתנועה הסיכון זה, במקרה היריב. לעיני בהירות ביתד
 המפגין הוא בה, להבחין היכולת מידת או שבביצועה הפיזי הקושי דווקא ולאו

האיום. עוצמת את באמינות

 טקסיים קרבות
 טקסיים קרבות אלא ולמוות, לחיים קרבות אינם בעלי-חיים שבין מהקרבות הרבה
 את להרוג אינה טקסי קרב של מטרתו יריבים(. בין תקשורת על ,2 פרק גם )ראה

 בקרבות מההתחרות. להסתלק לו כדאי ולכן יותר חלש שהוא לשכנעו אלא היריב,
 מודיעים הם להיפך: אלא מתחריהם, את להפתיע מתאמצים אינם היריבים האלה

 צפוי, במקום בהם ומכים להתכונן, שהות ליריביהם נותנים לקרב, מוכנים שהם
רב. נזק להם גורם שאינו מוגן במקום לרוב

 המתכונן צבי, יכול לכאורה וקטלני. חד חזק, נשק הן הזכר הצבי קרני
 אין על״פי״רוב אולם למוות. אותו ולדקור במפתיע אליו לבוא ביריבו, למלחמה
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 לקום לו ומאפשר לאטו יריבו אל מתקרב אלא ההפתעה, יתרון את מנצל כזה צבי
 מתחיל זה אל זה פונים וראשיהם היריבים כשעומדים קרניו. את אליו ולהפנות

 לאחר כוחותיהם. בכל זה של קרניו את זה ונוגחים דוחפים הם שבו המגע, קרב
היריבים. אחד לרוב בורח מתיש מאבק

 לתחרות אותו להשוות יותר נכון קרב. כזה במאבק לראות טעות זו תהיה
 כללי לפי יריבו על ביתרונו הצופים את להרשים צד כל מנסה שבה ספורט,
 כלל בדרך כושר. בתחרות ביטוי לידי הבא איום, אלא זה אין קבועים. תחרות
 אחרות איום בדרכי וכמו אותו, להרוג כדי המובס היריב אחר רודף אינו המנצח

 היריבים, אחד נהרג נדירים במקרים מהזירה. מסתלק שהיריב בכך, מסתפק הוא
 שהובס לאחר גם להילחם שהמשיך משום או בזמן, הסתלק שלא משום אם

1להיכנע. מוכן היה ולא בתחרות

 בעוצמתם. מרשימים גדולי־קרניים, כבשים בין או יעלים, בין טקסיים קרבות
 היריב, של קרניו אל בקרניהם ונוחתים האחוריות רגליהם על מתרוממים היריבים
 מתרחשות אחד קרב במהלך קרניהם. מול אל הוא גם נוחת ממש רגע שבאותו
 שני של שריריהם ועוצמת גופם משקל ביטוי לידי באים ובהן התנגשויות, עשרות

 כל יריבו; של הדך בגופו בקרניו להכות מנסה אינו היריבים מן אחד אף היריבים.
 סביר היריב. של החזקות הקרניים מול אל - נשברת וגם - מכוונת העוצמה
 את ללכוד מבקש שהטורף כשם היריב, את לחסל היעל מטרת היתה לו כי להגיח,
 אולם פגיע. במקום בקרניו בו ולהכות במפתיע אליו להתקרב מנסה היה הוא טרפו,

 על-ידי להילחם כוונתו את מפגין טקסי לקרב המתכונן היעל גם הצבי, כמו
 בהכנותיו מבחין אינו היריב ואם הוא, אף יתכונן יריבו כי מחכה ראשו, הרכנת

 המאפשר היעל, הצפוי. למאבק לבו תשומת את להסב כדי בקלות, בו פוגע הוא
 אך הכבדה, עצמו על נוטל ואחידים, שווים בתנאים הכוח למאבק להתכונן ליריבו

 בעליונותו היריב את משכנעות שתוצאותיה מכיוון משתלמת כזה בקרב ההשקעה
 שמטרתו בקרב, הטמון הסיכון את הזאת ההשקעה חוסכת על-פי-רוב המנצח. של

היריב. את לחסל
 כשהוא - מתייחס חיות, בגן אדם בידי הראשונים ימיו מאז שטופל צבי,

 המטפל, אתו. להתמודד מנסה הוא הייחום ובזמן יריב, כאל מטפלו אל - מתבגר
 אינו טקסית, למלחמה והזמנה איום בגדר היא הצבי של ראשו הטיית כי מבין שאינו

 מעט לא ואמנם, היריב. מול אל להפנותן קרניים לו אין שכמובן עוד מה מתגונן,
מחמד. כחיות בצעירותם שגודלו זכרים, על-ידי מוות פצעי נפצעו מטפלים

 כאיום. ומשמשת כלשהו פיזי מגע ללא נעשית הכוח הפגנת שבהם מקרים, יש
 ופרים וקרנפים ענפים, שוברים שימפנזים מאיימים; כשהם עשב עוקרים שחפים
אותה מחזיקים נוצותיהם, מניפת את פורשים הטווסים ברגליהם. עפר חופרים
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 ולכן כזאת לעמידה רב כוח דרוש כי להניח, יש אותה. ומרטיטים וזקופה פרושה
 לנצח היריבים של יכולתם את באמינות מייצגים ההנפה, משך או הזנב, הנפת אופן

ייסוג. לא היריב ואם יתקיים אכן אם בקרב,

לרווח הקושי בין הקשר
 ניצחון או בת-זוג כמו חשובים כה יעדים השגת היא התנועה סימני מטרת תמיד לא

 השקעה מספיקה קטן, הוא עמו להביא אמור מסוים שסימן הרווח כאשר בקרב.
 אמין באופן מסמן בזנבו המכשכש הכלב המסמן. של אמינותו את להוכיח כדי קטנה

 לברוח. או לתקוף הסתם מן לו מפריע לצד מצד הנע שהזנב משום ידידותו, את
 ומנענע מעלה כלפי צווארו את פושט לאכול, רוצה הוא כי להוריו המאותת גוזל,
 לסימון קלה דרך זו אין בקשה. קול ומשמיע מקורו את פוער כשהוא במהירות אותו

 להביא כדי להתאמץ מעוניין אינו זה ההורה: מטרת את משרתת היא אולם הרעב,
 להביע אמורה למזון בקשתו אם - לגוזל ובאשר כל-כך. לו זקוק שאינו לגוזל מזון
 ישתלם לא בה הכרוך שהמאמץ כזאת, במידה קשה להיות עליה רעבונו, גודל את

2רעב. שאינו לגוזל

טקסיות
 של התנהגותו את כשחקר (ritualization) ״טקסיות״ המונח את טבע ’הקסלי
 בתנועות מקורן לסימנים המשמשות התנועות כי הבחין, הוא המצויץ. הטבלן

 שוב נוגע הנקבה, אחרי המחזר המצויץ, הטבלן אחרות. למטרות בעבר ששימשו
 את המסדר הטבלץ אולם הנוצות. סידור את המזכירה בתנועה גופו בצדי ושוב

 שבתנועת בעוד אורכה, לכל אותה וסורק גוצה כל על ביסודיות עובר נוצותיו
 הנוצות באותן ונוגע וחוזר בהן נוגע רק אלא הנוצות, את מסדר אינו הוא החיזור
הממשי. הנוצות סידור מאשר יותר הרבה אחידה החיזור תנועת גופו. שבצדי

 כינה ולפיכך טקסים, המלוות תנועות להקסלי הזכירה והסטריאוטיפיות( האחידות
להם. שקדמו מתנועות סימנים של התפתחותם תהליך את "טקסיות" בשם

 אחידה. בדרך מתבצעת והיא לסטריאוטיפית, התנועה הופכת לסימן המעבר עם
התנועה בין להבחין יהיה שאפשר כדי חשובה האחידות הקסלי, של לדעתו

 לצורך וכן המקורית, התנועה לבין כסימן המשמשת
 מזה זה הנבדלים תנועה סימני בין הברורה ההבחנה

 הקסלי, הגיח כך זהו, שונים. למסרים ומשמשים
 היום עד המקובל רעיון - הטקסיות לתהליך הגורם

 את אנחנו נסביר ולהלן 4החוקרים, מרבית דעת על
ממנו. הסתייגותנו
אינם הם התנועה שבסימני האחידות למרות
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 שונים, פרטים על-ידי זהה בצורה מבוצעים
 פרט אותו אותם מבצע שבה הדרך, וגם

 שוני לפעם. מפעם שונה אחר, או זה בזמן
 קרובות לעתים מבטא אלא מקרי, אינו זה

 התנועה אם למשל, הסימן. של עוצמתו את
 הרי פחד, מסמנת הצוואר מתיחת של

 עוצמת את מסמנות השונות שמידותיה
 בין ניגוד יש כי סבר, 5מורים הפחד.

 הניח, הוא המסר. עוצמת את המפגינים בתנועות, ההבדלים לבין הסטריאוטיפיות
 מנוגדים: תהליכים שני בין פשרה של תוצאה הוא התנועות בביצוע השוני כי

 השני התהליך ואילו אותו, יכיר בסימן שהצופה כדי אחידות, מחייב האחד התהליך
 שהסימנים בכך, היא הפשרה מורים לדעת לעוצמה. בהתאם בביצוע, שוני דורש

 מספקת, במידה מזה זה שונים הם אולם התפתחו, שמהן מהתנועות יותר אחידים
המסרים. עוצמת על להצביע שתוכל

 חשובות תופעות בשתי נוגע הוא אין אולם הגיוני, מורים של רעיונו
 חייבים שהסימנים לכך, מתייחס אינו הוא ראשית הסימנים: של בהתפתחותם

 להעברת משמשת מסוימת תנועה דווקא מדוע מסביר, אינו ושנית אמינים, להיות
המסר.

 בעזרת ההכבדה. עקרון באמצעות להסביר אפשר האלה הבעיות שתי את
 מנוגדים, סלקציה גורמי שגי שקיימים ההנחה, את לשלול גם נוכל הזה העיקרון
6הטקסיות. התנועות של התפתחותן את להסביר האמורים

 שרמאי כדי לביצוע, קשה להיות חייבת לסימן שהתפתחה התנועה כי נניח, אם
 יבצעו שונים פרטים שממילא הרי בה, להשתמש - מעוניין יהיה לא או - יוכל לא
 הסלקציה כלומר, שלהם. המוטיבציה לפי או כושרם לפי שונה, במידה התנועה את

 שבו, השוני את וגם שבביצוע האחידות את גם יוצרת אמינים לסימנים המובילה
מנוגדים. סלקציה גורמי משני התפתחו הסימנים כי להניח צורך ואין

המידע? כמות את מצמצמת הטקסיות האם
 הכלול המידע של לצמצומו מביא אחיד באופן התנועות ביצוע כי גרס, מורים

התנועה. בסימני
 מהטמון מידע פחות הטקסיות התנועות כוללות האומנם הדבר? נכון האם

המקוריות? בתנועות
 הבדלים על המידע בהרחבת הצורך כיצד נראה, להלן דווקא. לאו - לדעתנו

הטקסיות. התנועות בעיצוב העיקרי הגורם בעצם הוא שונים, מסמנים בין
לבצע יכולתו את להפגין שמשתדל מי כאל הסימן מבצע אל להתייחס אפשר
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 הצופים הזו. בהפגנה הצלחתו מידת את השופטים הם הצופים בעוד מסוימת, תנועה
 בטוב ובוחרות הזכרים של החיזור בתנועות הצופות הנקבות, להיות יכולים
 יכולתו את בהצלחה מפגין שאינו זה את כקורבן הבוחר הטורף, או ביותר,

 לשכנעה המבקש בגוזלה הצופה באם, שמדובר או היריב, הוא שהצופה יש להימלט.
 הסימנים מבצעי על כופים דוגמתם, ואחרים הללו, ה״שופטים" - ברעבונו

 את המבטא ביניהם, ההבדל מתבלט זו בדרך דווקא שכן אחידה, בדרך להתחרות
 בדרך סימניהם את מציגים שאינם מתחרים, שלהם. המוטיבציה את או טיבם

 חסרים האחרונים שאלה מכיוון הצופים, של הלב לתשומת זוכים אינם המקובלת,
לאחר. אחד מתחרה שבין בהבדלים להבחנה אמות-מידה

 שבה תקשורת למערכת דוגמה המשמשות הספורט, תחרויות אל נחזור אם
 אלה כללים. לפי נערכות התחרויות כי נראה יכולתם, את מפגינים הספורטאים

 את לבצע המתעמלים על שבו מכשירים, על ההתעמלות בענף במיוחד בולטים
 המתעמלים אלופים, משני מי להחליט מתקשה לא-מיומן צופה תרגילים. אותם

 השופטים מעניקים אחת שלא מעניין, מחברו. יותר מצטיין מושלמת, בצורה
 שייכת אינה כמעט שלכאורה תנועה, על-סמך לאחר ולא לזה הניצחון את המנוסים
 באופן תלוי המתחרים של מהצלחתם חשוב חלק מכשירים, על בהתעמלות לעניין:

 הסיום נראה המתחיל לצופה הקרקע. על ונוחתים התרגיל את מסיימים הם שבו
 בתחרויות צפייה לאחר רק ואמנם, השופטים. על״ידי שנקבע שרירותי, ככלל הזה

 ישרה בעמידה המסובכים התרגילים את לסיים היכולת כי לגו, התברר רבות
על נבחנים והמתחרים בתרגיל, ביותר הקשים החלקים אחד כנראה היא וזקופה,

 ומכיוון צמודות. ברגליים מתוחה דום לעמידת מהירה מתנועה לעבור יכולתם פי
 באשר הרי גרוע, למתחרה מעולה מתחרה בין בהבחנה קושי אין כלל שבדרך
 שרק מאוד, גבוהים סטנדרטים השופטים בוחרים מעולים מתחרים שגי בין לשיפוט

השניים. שבין השוני את לשפוט יוכלו באמצעותם
למתחרים. המסמנים ואת לשופטים, התנועה בסימני הצופים את להשוות אפשר

 הלא-מיומן שהצופה בעוד לתצפית, המעניינת הנקודה מהי יודע המיומן הצופה
 מניח, הוא המתחיל הזואולוג וכמו שונים, מסמנים שבין בשוני להבחין שלא עשוי

עשויים בביצוע - לכאורה - קטנים הבדלים ואכן, אזהה. באופן מסמנים שכולם
 ההתחרות. בתוצאות ביותר ניכרים לפערים להביא

 הזהב, במדליית הראשון זוכה הספורט בתחרויות
 ארד, במדליית והשלישי כסף במדליית אחריו הבא

 שההבדל למרות במדליה כלל זוכה אינו הרביעי אך
 קטן להיות עשוי הראשון לבין בינו הביצוע באיכות

יכולים אלקטרוניים אמצעים שרק כך, כדי עד
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יותר. מהר שחה או רץ מהם מי בבירור לקבוע
 או- בצאצאים: בטיפול משתתף אינו הוכר שבהם במקרים בעיקר בטבע, גם כך

 שוכרים בעוד ההודווגויות, במרבית לוכות עשוי וכרים של ביותר נמוך מספר או
כלל. צאצאים מעמידים אינם אחרים

הטקסיות התפתחות
 מתנועות תנועה סימני מתפתחים כיצד כלומר, הטקסיות? תהליך מתרחש איך

אחרת? למטרה בעבר ששימשו
 חדשות תכונות שתי של התפתחותן את מחייבת חדש סימן התפתחות לכאורה,

 ערך להיות יכול ולסימן הסימן, ומקבל המסמן - שונים פרטים שני אצל לפחות,
 תכונת כי מניחים, אם גם הסימן. את המבין פרט פוגש המסמן הפרט כאשר רק

 וכמוה בלבד, אחד תורשתי שינוי בעקבות להתפתח היתה יכולה בסימן השימוש
 שבהם פרטים שני של לפגישתם שההסתברות הרי הסימן, של הבנתו התפתחות

 קל זאת, לעומת 8אפשרית. בלתי וכמעט נמוכה היא כאלה שינויים התרחשו
 קדם הסימן את להבין הכושר ־כי מניחים, אם סימנים של התפתחותם את להסביר

הכיצד? עצמו. הסימן להתפתחות

 גם ערך יש מידע, לאסוף כדי אחר, בבעל-חיים או בסביבה הצפייה לכושר
 לגסות מעשיו ועל-פי היריב, שעושה במה להתבונן כדאי תמיד תקשורת. ללא

 הצופה כל ולפיכך במטרתו, להביט צריך לתקוף שמתכונן מי כוונותיו. את ולנחש
 מהזירה להסתלק יכול הצופה ומתי. לתקוף מתכונן הוא מי את לשער יכול בו

 על־כן, ברור ההפתעה. גורם את וינצל ראשון שיתקוף זה להיות או יותקף, בטרם
 נחלתם ולהיות להתפתח יכולה מסוימות לתנועות לב לשים המאפשרת הסגולה כי

 תורשתי, שינוי אחד פרט אצל יתחולל אם ועתה, באוכלוסייה. הפרטים כל של
 כבר תימצא הרי בכוונותיו, לשכנע על-מנת בתנועותיו להגזים לו שיאפשר

 סימן כי כן, אם היא, ההסתברות הסימן. את ומבינה בו הצופה שלמה אוכלוסייה
 מיד מטרתו את למלא יוכל מסוימות, בתנועות הצופים התעניינות על שיתבסס

 להלן<. )וראה התנועות באותן להגזמה שתביא הראשונה המוטציה כשתתרחש
 בדרך תכונות של התפתחותן את המאפיינת מזו, שונה אינה כזאת והסתברות

כלל.
 חתול לעשות. מתכוונים הם מה לשער יכול בעלי-חיים של בהתנהגותם הצופה

 לבחון הוא אף צריך להסתער המבקש וכלב טרפו, אחרי לעקוב חייב לצוד המתכוון
 מקומו על קופא ציפור, אל להתקרב המנסה - טורף או - צפר יריבו. תנועות את

 הראש וזקיפת האכילה הפסקת בו. ומתבוננת לאכול מפסיקה הציפור כאשר
ולעוף. כנפיה את לפרוש עשויה היא וכי בו הבחינה הציפור כי מעידות,
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 את מראש לחזות לצופה מאפשרים תנועות על מידע ואיסוף תצפית בקצרה,
 תנועות אולם 10מחשבות". "קריאת לכך קראו ודוקינס קרבם לקרות. העשוי
 לחיה לסייע באות הן עוד כל לסימנים להיחשב יכולות אינן כשלעצמן ההכנה

 למסור שרוצה מי יכול ההכנה, בתנועות ההתעניינות משמתפתחת רק בפעולותיה.
 יכולה ההגזמה הובנה. שכוונתו בטוח, להיות כדי בהן להגזים כוונותיו על מידע
 אשר על מידע במסירת הוא המפרסם לגבי שיתרונו תנועה, לסימן להיחשב כבר
לעשות. מתכוון הוא

 לידי המפרסם את מביאה הכוונה בסימון שההגזמה לכך, לב לשים חשוב
 המסמן של מצבו את משנה שהיא מאחר הכבדה, לידי כלומר, בסימן, השקעה

 - במעט השונה ההגזמה, לעמדת לצרכיו, מתאימה שהיתה האופטימלית מהעמדה
 בשל למפרסם כדאית זו השקעה ואולם, האופטימלית. מהתנועה - בהרבה או

 צווארה במתיחת מגזימה הציפור כאשר כוונותיו: מפרסום מפיק שהוא הרווח
 להתחיל עצמה על מקשה אמנם היא הטורף, של או הצפר של לתנועה בתגובה
את תחילה לכווץ עליה להמריא שכדי משום במעוף, _

 את ולכפוף לחזור עליה תעוף לא אם >גם צווארה
 בבד בד ואולם לנוח(, או לאכול להמשיך כדי ראשה

 לסמן הציפור של יכולתה את הצוואר מתיחת משפרת
 הוא אליה להתקרב בנסותו וכי בו הבחינה כי לצפר,
 ביטוי לידי בא הציפור של הרווח זמנו. את מבזבז

 להמשיך לה נתן אלא הציפור, את הבריח ולא הרמז את הצפר הבין שבהם במקרים,
 זמנו את בזבז לא שהדי נשכר, יצא הצפר שגם מובן בחרה. שבו במקום ולשהות
לברוח. ועמדה בו שהבחינה ציפור, אחרי במרדף

הסימן של התפתחותו כיוון
אחר? בכיוון ולא מסוים בכיווץ דווקא ההגזמה מתפתחת כיצד

 מסוימת בתנועה להשתמש מתחילים שהמפרסמים לפני עוד כי כבר, ציינו
 מהימן כמדד ערכה את להבין היכולת את בתנועה הצופים מפתחים כסימן,

 )ראה והזאב הצבי שבין בתקשורת לדוגמה, ולכוונותיו. הפרט של ליכולתו
 בין קשר קיים מלכתחילה כי להגיח, יש ונטרפים( טורפים על ו, ובפרק בהקדמה

 להסתלק מתכונן הוא שבו האופן לבין הזאב מפני לברוח ביכולתו הצבי של בטחונו
 בעוד בזאב, שיבחינו ברגע מיד יברחו חלשים פרטים יתקרב. הזאב אם מהמקום

 או בתנועותיו, ולצפות לעמוד לעצמם להרשות יוכלו ביכולתם הבטוחים שאלה
 יותר לו קל כי מנסיוגו, ללמוד יכול מצדו, הזאב, לנוח. או לאכול, להמשיך אפילו

 לעבר התקדמותו את לעכב אפוא לו כדאי ’ראשונים. הבורחים הצבאים את לתפוש
ללכידה. הקלים את מתוכם ולברור בינתיים בהם לצפות כדי הצבאים,
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 או בדיחתו, את שידחה בכך בבחירתו לזאב לעזור יכול בעצמו הבטוח הצבי
 בטחונו ואת יכולתו את המוכיחות - לגובה קפיצות דוגמת - בתנועות יגזים

 הוא שכן הזאב, מפני לברוח לו עוזרות אינן כאלה קפיצות כי ספק, אין העצמי.
 אולם מהזאב. להימלט כושרו על דווקא מכביד הוא כלומר, וזמן, מאמץ בהן משקיע

 הכנתם במידת גם מזה זה נבדלים שונה יכולת בעלי פרטים שמלכתחילה כשם
שונה. במידה זאת לעשות יכולים יכולתם את להפגין המנסים אלה גם כך לבריחה,
 ביכולתם ההבדלים את ביותר האמינה בדרך המשקפות לתנועות, לב שם הזאב

 הטקסיות, לתנועות שהפכו הן האלה התנועות מפניו. להימלט השונים הפרטים של
 זכתה הצופה, התעניין שבו בכיוון הגזמה רק כלומר, המופגן. הנושא את המסמנות

מצדו. לתגובה
 מרכיב כלומר, בביצוען, והקושי לסימנים המשמשות בתנועות האחידות

 שבין בהבדלים להבחין הצופה של יכולתו את מגבירים - בהן שהתפתח הטקסיות
 מפרסם כל היה לו מפרסם. אותו נתון שבהם שונים מצבים בין או שונים, מפרסמים

 בתנועה ההגזמה ביניהם. להשוות מתקשים הצופים היו משלו, בדרך מסמן
 על׳ שוטף באופן נבחנת כסימן המשמשת

הטבעית. הברירה ידי
 הצופים שהפנו הלב תשומת לסיכום:

 שפיתחה היא אמינה, בדרך המפרסמים אל
׳ן סימן התנועה, סימן של המסוים הסגנון את

 או ליכולתו אמין כקנה־מידה המשמש
המפרסם.* של )למוטיבציה( לכוונתו

הערות
 קרב דגי בין הקרב תוצאות את לנחש מסוגל מאומן צופה כי מצא, 7סימפסון א

זאת. לעשות יכול אינו מאומן שאינו שצופה בעוד סופו, לפגי סיאמיים
 טומסון צבאי של "קהל" לתוך התפרצה צ׳יטה כיצד ראה שהוא 9מספר, קרוק ב

 היתה זו שצבייה מדגיש, הוא הצביות. אחת את וצדה עליה, שהתגודדו
תנועתה. אופן את שינתה שהצ׳יטה ברגע לברוח שהחלה הראשונה

 להסביר אולי יכולה הסימן, להתפתחות קדם בסימן להבחין שהכושר ההנחה, ג
 אצל טבעי באופן קיימים שאינם לסימנים לפעמים נמשכים בעלי-חיים מדוע

 של רב מספר במאמרו ומביא זה בנושא בהרחבה דן "ריאן 12,11מינם. בני
 להעדפת בחוש הנקבות ניחנו שונות מסיבות כי מציע, הוא כאלה. מקרים

 הזכרים כי מניח, והוא מיוחדים, צבעים או קולות כגון מסוימות, תכונות
 אותן. המושכות תכונות לעצמם ומאמצים הנקבות של הזה החוש את מנצלים

(.sensory exploitation) החושים ניצול הזאת: לתופעה ריאן קרא לכן
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 שהנמען באופן נעשה הוא כאשר רק לסימון טעם שיש מאליו, מובן נראה לנו
 אינה מסוימים סימנים לקלוט מסוגל שהנמען העובדה אך בחושיו. לקלוט מסוגל
 הסימן לעיל, שציינו כפי אלא, אחר, או זה לכיוון הסימן להתפתחות הסיבה

 לו, המועילים דברים ממנו לומד הצופה כאשר רק להתקיים וממשיך מתפתח
עצמו. למפרסם כדאית בסימון ההשקעה עוד וכל
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קולות :7 פרק

 מקולות מקבלים שהם מידע, על מבוססות בעלי-חיים של מההחלטות רבות
אחדים. ממינים בעלי-חיים או יריביהם, שותפיהם, אחרים: פרטים שמשמיעים

 ומדוע אחרים? פרטים של בקולות הטמון המידע על לסמוך הפרט את מביא מה
השומע? להטעיית מנוצלת אינה הקולית התקשורת

 ההתנהגות חוקרי של תצפיותיהם זאת ועם הקול, באמצעות לשקר קל לכאורה
 של כוונותיהם את אמינה בצורה כלל בדרך מבטאים התקשורת קולות כי מראות,

 את לשער ביכולתו כי יודע, חתול או כלב בעל כל אותם. שמשמיעים מי
 כלב ניסה שבהם מקרים, מכירים איננו לקולותיהם; יאזין רק אם כוונותיהם

קולו. באמצעות מישהו להטעות
 יכולים קולות באמצעות איומים כיצד הסברנו האיום, על בדברנו ,2 בפרק

 וננסה הקולית האמינות לשאלת כללי בפתרון נדון זה בפרק אמינים. להיות
 להשמיע המבקש הרמאי, בפני העומד הקושי מהו ההכבדה, עקרון באמצעות לברר,

שקרי. קול

לקולות הגוף מצב בין הקשר
 זה. בנושא שיחה כדי תוך בביתנו, אחד ערב לנו התגלה הקושי להבנת המפתח
 נינוחה, מישיבה קמים שאנחנו בזמן רווחה אנחת להשמיע יכולים שאיננו מצאנו

בכורסה. התרווחנו כאשר חרדה קול להשמיע יכולנו שלא לנו, הסתבר - ולהיפך
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תקשורת מנגנוני :,ב חלק

 להשמיעו קשה ולכן להתכווץ, הגוף שרירי צריכים חרדה קול להשמיע כדי
 את לרפות יש התרווחות קול להשמיע כדי גיסא, מאידך בכורסה. כשמתרווחים

 תשומת את הפגה הזה הפשוט הניסוי קמים. כאשר להשמיעו אפשר אי ולכן הגוף,
1השמעתם. בעת הגוף למצב גאמן ביטוי גותגים הקולות כי לאפשרות, לבגו

 שאלה הרי ממגו, העולים הקולות של התהודה תיבת הוא שהגוף מגיחים, אם
 השרירים, של מהמתח מושפע הצלילים גובה גם מעמדתו. מושפעים להיות צריכים

 משמיע, שהוא הקול גון לבין הגוף מצב בין הזה, הקשר הקול. מיתרי את המפעילים
 של מצבם את לשנות יש שקרי, קול להשמיע כדי אלזייפו. שקשה מידע מקור הוא

 מכיוון יקר, להיות עלול כזה שינוי הכוזב. למסר המתאימה לעמדה הגוף שרירי
 יכול מהשקר הרווח ולכן אופטימלית מוצא עמדת מתוך מתבצעת פעולה שכל

 לפעולה תואמת שאינה לעמדה הגוף עמדת משינוי הנובע מההפסד, קטן להיות
כדאי. לבלתי השקר את עושה הזה הקושי הדרושה.

 האמיתיים רגשותיהם בין כי כבר סיפרנו יריבים, בין תקשורת על ,2 בפרק
 כשהם קשר. כל אין הבמה, על משמיעים שהם הקולות לבין התיאטרון, שחקני של

 את באמת שונאים הם אין הרי מדוכאים, או אוהבים שונאים, שהם לזה זה אומרים
 צלילי בקולם הקהל שומע זאת ובכל עליהם, מאיימים ואינם הבמה שעל עמיתיהם

 את נאמנה יבטא הבמה שעל שהקול כדי אולם להם. ומאמין איום, או שנאה אהבה,
 במציאות, הקולות מושמעים שבה בעמדה גופו את להציב השחקן על הרצוי, המסר

 גם המבוקש. הגוון את קולו יקבל תפקידו, שמחייב כפי השחקן יתנועע אם כלומר,
 של עמידתם כמו שלא - הזמרה בעת שלהם הגוף תנועות כי יודעים, אופרה זמרי

 באופן לנוע כיצד לומדים והם קולם, גון על משפיעות - בקונצרט סולנים
להם. הרצוי הקול את תנועה, תוך להפיק, להם שיאפשר

 את מפרשים אנחנו ולמוזיקה לשירה הקשבה בעת כי אמר, דרווין שכבר מעניין
 אפוא מודע היה דרווין .4אותם המפיקים השרירים לפעולות בהתאם הצלילים

 העסיקה לא אולם השמעתם, בעת הגוף שרירי של מצבם לבין הקולות שבין לקשר,
 לבין הגוף עמדת בין הקשר על עמדו אחרים גם בתקשורת. האמינות שאלת אותו
 של המוטיבציה את מבטא הקול כי לב, שם למשל, שרר, ממנו. הנשמע הקול

 .5המסוימת המוטיבציה לבעל האופיינית הגוף מעמדת מושפע שגונו משום משמיעו,
 לאמינותה הכללי המפתח הוא הזה הקשר כי החוקרים, הניחו לא כלל בדרך אולם

הקולית. התקשורת של

בקולות הכלול המידע
 שמיעה מתוך - בעלי־חיים או אנשים עושים מה לדעת אפשר קרובות לעתים
 המתרחש את ללוות האזנה, על-ידי יכולה, שהיא מצאה רוול לראותם. בלי בלבד,

 שבפגייה נאמר, מספר שנים לפני ששודרה רדיו ובתוכנית 6קופים. בין במאבק
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 - לפג כואב מה לזהות המטפלים למדו בבאר-שבע סורוקה שם על בבית-החולים
 לכיווץ גורמים הגוף של שונים באזורים שכאבים נראה שלו. הבכי דגם על-פי

 לשומע מסייעת זו תופעה הבכי. דגמי את משגה השרירים וכיווץ שונים, שרידים
הכאב. אזור את לאתר המיומן

 הקול שבין בקשר התומכת תצפית על לנו סופר בהוואי דולפינים לחקר במכון
 החוקר. לבקשת בהתאם קולות להשמיע הדולפינים את שם לימדו לתנועה.

 בכמה שונה שהיה קול השמיעו הם איום, קול להשמיע הדולפינים כשהתבקשו
 דומה היה קולם כאשר עתה, לשפרו. התבקשו והם האמיתי, האיום מקול פרטים

 המוכן כועס דולפין של אלה כמו מכווצים פניהם היו האמיתי, האיום לקול בכל
 המוכן בדולפין לנגוע מעז היה שלא המטפל, כלל. כעסו לא שהם על-אף לנשוך,

 פני העמידו הם חשש. כל בלי לפיהם ידו את להכניס היה יכול לנשיכה, באמת
האיום. קול את להשמיע כדי כועס דולפין

 לעמוד ניתן למידע, כמקור הקול בדגם הקטנים השינויים של המרכזי ערכם על
 את מאבד הברווז אפרוח כאשר 7ברווזים. באפרוחי ואוונס גאיוני של מגיסוייהם

 קולות המשמיע אתר אפרוח שומע כשהוא ציוצים. בסדרת פותח הוא אחיו ואת אמו
 מזה זה במקצת שונים הבודדים והציוצים הואיל להם. ומאזין משתתק הוא כאלה,
 השוו הם שבציוץ. העיקרי המידע את המספק המרכיב מהו לדעת, החוקרים ביקשו

 שהורכבה אידיאלית, ציוצים לסדרת טבעית ציוצים סדרת של השפעתה את
 ביותר. לאופייגי בעיניהם שנחשב אחד, ציוץ ושוב שוב נשמע ובה מחשב באמצעות
 ושוני. הפרעה מכל נקייה שהיתה הזאת, הסדרה את לאפרוח השמיעו החוקרים
 העניין שאת בעוד ולהקשיב, להשתתק לאפרוח גרם הטבעי הציוץ שדווקא הסתבר,
במהירות. איבד הוא המלאכותית הציוצים בסדרת
 למידע, מרבית לב בתשומת להאזין שיוכל כדי משתתק שהאפרוח נניח, אם

 התרגשות או תנועות בגלל אחיו של בציוץ החלים שינויים באמצעות אליו המועבר
 מדוע נבין מפחד(, או מהסס, שהוא או לקראתה, ורץ אמו את כבר רואה הוא )אולי
 לא פשוט היא הטבעית: זו כמו האפרוח על השפיעה לא המלאכותית הציוצים סדרת

 את המבטא בשוני, דווקא טמון היה המעניין המידע מעניין. מידע כל לו סיפקה
 שהוא העובדה עצם את ולא האובד האפרוח של מצבו
לאיבוד. הלך

 שאנחנו ה״שלום", לברכת יפה דומה שהסבר נראה
 הרי לעבודה. עמיתינו את בוקר מדי בה לברך מקפידים

 לתקוף בכוונתנו אין כי להם להגיד צורך לנו אין
 ומצדיק הבוקר בברכת נכלל מידע איזה כך, אם אותם.

בה? הכרוך המאמץ את
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 בוקר, מדי משמיעים אנחנו שאותן הסטנדרטיות, המלים שדווקא דומה
 רוחנו במצב דקים בהבדלים קולנו, גון באמצעות להבחין, לעמיתינו מאפשרות

 שאפשר מובן, בצוותא. העובדים לאנשים ביותר חשוב מידע זהו - ליום מיום
 כיצד ידעו שעמיתינו כדי ארוכים, במשפטים רבות, במלים הרוח מצב את לתאר
 מיתה הטבעית הברירה על-ידי שנבחרה הדרך אך יום, באותו פעולה אתנו לשתף
 של הקול לצלילי שנאזיץ די הגוף, שרירי על משפיע הרוח שמצב מכיוון אחרת.
 את עלינו מקל האחיד הברכה דגם דווקא רוחם. מצב על לעמוד כדי מכרינו

 גם והמאזין המברך לטובת שהיא הבחנה - הרוח שבמצב הקלים בהבדלים ההבחנה
יחד.

 משתמשים מדוע הגוף, מצב את באמינות מבטא משמיע שבעל־חיים קול כל אם
הקולית? התקשורת לצורך שוגים קולות של במגוון

 שגשמיע. קול בכל ביטוי לידי יבואו עצב, או שמחה פחד, רוח, שמצב ספק אין
 להבעת מאחרים יותר מתאימים מסוימים צלילים כי להגיח, גם סביר אולם

 ביותר המתאימים שהצלילים מניחים, אנחנו המאזין. את המעניינים ההבדלים,
 שונים שונה, כעסם שמידת אנשים של הגוף במצב הדקים ההבדלים להבעת

 צלילים, יש אחרת. או זו במידה נינוח גוף במצב הבדלים על המלמדים מהצלילים
 מאוד, שעצוב למי שעצוב מי בין הקטנים ההבדלים את מאחרים טוב המדגישים

 אפשר מאוד. ששמח למי ששמח מי בין הבלטה ביתר המבדילים אחרים וקולות
 שינויי עם שונה במידה משתנים שונים קולות שדגמי היא לכך הסיבה כי לשער,
 ההבדלים את יותר טובה בצורה כנראה, מבטאת, רווחה אנחת מסוימים. עמדה
 הקפיצה, תנועת את המלווה חדה, שצעקה בעוד לאחרת, אחת התרווחות שבין

שונות. קפיצות שתי בין אחר קול מדגם יותר יפה מבחינה

בעלי-חיים? של "מילונים"
 כללי מידע לשומע למסור נרעד מצב לכל האופייני הקול דגם כי לחשוב, מקובל

 הקולות את המתארים "מילונים", לחבר אמנם אפשר המשמיע. של רוחו מצב על
 או פיוס עירנות, או שעמום דיכאון, או )עליזות מסוימים רוח למצבי האופייניים
 המידע את להעביר כדי התפתחו אכן שהקולות אומר, זה אין אולם 8תוקפנות(,

 המצביע זה הוא החסר שהמידע בעוד למאזין ידוע כבד הוא כלל בדרך שכן הזה,
 את לסמן הוא המתקשרים של העיקרי הצורך המסוים. הרוח מצב של רמתו על

 ולא האיום, מידת את להבהיר מעוניין שהמאיים כשם טיבו, את ולא - הרגש מידת
 עובדת להיכנע: מתכוון או עזרה מבקש ואינו מאיים שהוא העובדה עצם את לציין

 להשתנות ויכול ידוע שאינו מה אולם הנסיבות, מתוך על״פי-דוב ידועה האיום
 ביותר האמיץ באופן יבטאו שבו שהשינויים קול, דגם האיום: מידת הוא לרגע מרגע

הכוונה. על אמין ובאופן במדויק ילמד האיום, בעוצמת ההבדלים את
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 רוח במצבי ההבדלים להדגשת אופטימליים קול דגמי משהתפתחו כי ספק, אין
 )וראה הרוח מצב את באמצעותם ולזהות משני שימוש בהם לעשות ניתן מסוימים,

 כי לציין חשוב אולם מלים?<. בשפת משתמשים בעלי-חיים האם בשאלה: דיון להלן
 והיא הקול, דגמי של בהתפתחותם גורם שימשה לא כזאת זיהוי אפשרות לדעתנו,
 הקישוט דגמי על ,4 בפרק הקישוט: דגמי של בהתפתחותם לגורמים מקבילה

 או מינו את לזהות כדי בדגם הנעשה שהשימוש כך על הצבענו למין, האופייניים
 דווקא הקישוט דגמי התפתחו לדעתנו וכי משני, הינו בעל״החיים של זוויגו את
מין. אותו בגי פרטים בין ההבדלים את להדגיש כדי

 הקול מבנה על המרחק השפעת
 אחת, הברה בני קולות באמצעות כלל בדרך מתקשרים זה ליד זה הנמצאים זגבנים

 המורכבות צעקות, על ביניהם התקשורת מבוססת מתרחקים הם שכאשר בעוד
הברות. מסדרת

 אל המרחק הוא הקול דגם על המשפיעים החשובים הגורמים אחד ואמנם,
 דגמי את מעוותים וכדומה( ערפל מים; סלעים, )עצים, הפיזיים המכשולים המאזין.

 הגוונים את מטשטש רב, למרחק שיישמע חזק, קול להשמיע הצורך גם הקולות.
 על המידע את הקרוב למאזין המספקים גוונים, אותם - הקול שבדגם העדינים

 הברות: של בסדרה על״פי-רוב נעשית למרחק קולית תקשורת לפיכך, הגוף. מצב
 עוד מה שביניהן, העוצמה וביחסי בקצבן השאר, בין טמון, מהמידע ניכר חלק

 את דיוק ביתר ולקלוט הקולות מקור אל עצמו לכוון לשומע מסייעת כזו שסדרה
3פרטיהם.

ואיום קצב
 שירת על ודונט למברכטס של מחקרם את הזכרנו בן״זוג, בחירת על ,3 בפרק

 מצליח כלומר, יותר, גבוהה איכות בעל היה שהירגזי שככל מצאו, הם 10הירגזי.
 אדם גם ואמנם, יותר. וקצובה ארוכה בשירתו ההברות סדרת היתה ברבייתו, יותר

 הבמה על או ובסרטים קצוב, אינו שקולו ממי פחד יותר מעורר קצוב בקול המאיים
 העומד מפחיד משהו על או חשוב, אירוע על לצופה מבשרת קצובה מוזיקה -

להתרחש.
האיום? מידת לבין הקצב בין הקשר מה

 הפעולות שתי מדויק. ביצוע לבין מידע איסוף בין הקיים בניגוד, תלוי הקשר
 וכיוצא הבחנה ראייה, הקשבה, לצורך ריכוז דורש מידע איסוף ריכוז: דורשות

 מאיים, שהוא בזמן שמאזין מי בביצוע. ריכוז מחייב קצוב קול שידור ואילו באלה,
 הקול. בהשמעת מתרכז הוא שאין על שיעיד מה הקצב, מן ולסטות לטעות עלול

 לנצח, ביכולתו שבטוח מי מידע. אוסף אינו אותו המשמיע כי מלמד, קצוב קול לכן
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 יודע שאינו פרט, אך מידע. לתוספת זקוק אינו לסגת, מתכוון שאינו זה או
 שבטוח מי בין זו, א־סימטדיה הזאת. לתוספת זקוק לנהוג, עליו כיצד בביטחון
 וחייב שמהסס מי לבין במאבק(, להשקיע נכונותו או יכולתו )בזכות בנצחונו
 ,12 )בפרק האיום. של אמינה להפגנה מנוצלת מידע, באיסוף לב תשומת להשקיע

הקצב.( באחידות פוגמת הפרעה כיצד באיור מדגימים אנחנו הזנבנים, על
 בעת מהורהר מבע מקבלות שעיניהם או עיניהם, את עוצמים רבים אמנים

 מהסביבה. מידע מקליטת עצמם מנתקים הם בביצוע, מתרכזים הם כאשד הופעה:
 המתאמץ אחר: מידע איסוף עם אחד בקנה עולה אינו היטב לשמוע הכושר גס

 עצימת מחשבה; מתוך ולא - עיניו את עוצם לא-ברור, או חלש, קול לשמוע
געצומות. בעיניים למוזיקה מקשיבים רבים ואכן, בהאזנה להתרכז עוזרת העיניים

צעקה לעומת דיבור
 טורפים על ,1 בפרק הקולית. בתקשורת הנמען מיהו בבידור לדעת ניתן תמיד לא

 הנמצא הדורס אל המיועדים כקולות האזהרה קולות את תיארנו ונטרפים,
 למרחק התאימה שלא הצעקה, עוצמת' בשל בדעתנו עלה הרעיון במרחקים.

 גם רמים קולות הזנבנים משמיעים לפעמים ואולם, לשומר. הזנבנים בין שהפריד
 הנמצא בן־שיח, על לפעמים צועקים בני-אדם וגם מהם, רחוק אינו הנמען כאשר

להם. בסמוך
 מי הקול. לעוצמת הכעס עוצמת בין קשר יש רבים במקרים כי מלמד, הניסיון

 את להסביר כדי יותר. רציני שבקולו והאיום יותר, גדול כעסו - יותר חזק שצועק
 אל דווקא מכוונת אינה הצעקה זה במקדה שגם 12ההשערה, את העלינו התופעה

 אך בסכסוך צד ואינם מהמאיים הרחוקים אחרים, זנבנים אל אלא הנוכח, הזנבן
 של ובסופו עיניים, בארבע חברו על מאיים אדם כאשר לאיום. שמיעה עדי מהווים

 בנוכחות איום אולם זה. יריבו בעיני רק ערכו יקטן איומו, את מבצע אינו דבר
 יוקרתו ייגרעו שאחרת תוקף, ביתר לפועל להוציאו המאיים את מחייב עדים

 שווא. איום זה היה כי ונוכח, האיום את ששמע מי כל בעיני החברתי ומעמדו
 לו מאשר יותר איומו, את לבצע בדעתו נחוש שהוא אפוא מודיע רם בקול המאיים

 ומתן: במשא שעוסק מי ולכל לפוליטיקאים גם ידוע העיקרון בשקט. מאיים היה
 כוונה של מאלה גבוהים ברבים, עליה שהוכרז כוונה של ההתגשמות סיכויי

חדרים. בחדרי שהושמעה

הדיאלוג וסדר פקודה בקשה,
 הולכת בקשה של עוצמתה בו. הגלום המסר לבין המשפט אורך בין גם קשר יש

 היא ואחת יותר יעילה תהיה כן יותר ארוכה שהיא ככל המלים: מספר עם וגדלה
 בעלת בקשה היא בבקשה," "אנא, בקשה. מלת היא "אנא," נאמרת. היא שפה באיזו
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 יותר, עוד גדולה עוצמה יש ממך," בבקשה "אנא, לפגייה: ממנה. גבוהה עוצמה
 מידת הציפורים, בין גם נא." הואל ממך, בבקשה "אנא, הבקשה: אלה כל על ועולה
הבקשה. של עוצמתה את מביעה למזון בקשתם על הגוזלים של החזרה

לאורכה? הבקשה עוצמת בין הקשר של ההיגיון מהו
 דבר שהרי לבעליו, ערך בעל שהוא דבר להשיג נועדה שהבקשה להניח, סביר

 הדבר בעל את לשכנע היא הבקשה ומטרת לבקש בלי לקחת אפשר ערך חסר
 לו חשובה אם רק עליו לוותר יסכים הדבר בעל ערכו. למרות אותו ולתת להסכים

 שהבקשה סביר, זה אין הנתינה. מן נשכר לצאת יכול שהוא או המבקש, טובת
 של בטובתו לו שיש האינטרס את או הבקשה, נושא אל הנמען של יחסו את תשנה

 זאת, עם האלה. הנושאים על מידע כוללת שהבקשה להניח, אין לפיכך המבקש.
 שערכו ככל המבוקש. לדבר המבקש שמייחס החשיבות, הוא לנמען החסר המידע
 על החזרה לבקשה. בהיענות בעליו של הכדאיות גדלה יותר, רב המבקש בעבור

 של מחירה המבקש. אצל לדבר הנודע בערך הדבר בעל את לשכנע נועדה הבקשה
 חושף המבקש )אם בסכנה או בזמן באנרגיה, - ההשקעה בעצם רק אינו הבקשה

 בעל בעיני מיוקרתו מפחית מחברו דבר המבקש ליריבים(. או לטורפים עצמו
 זאת לעומת הבקשה. את השומעים אחרים, פרטים בעיני - מכך פחות ולא הדבר,

 של לבם תשומת את מושכת עליה החזרה כי לבקשה, שנעתר מי של יוקרתו עולה
 שהיא ככל המבקש: מן מחיר אפוא גובה הזאת החזרה לאירוע. אחרים פרטים
יותר. גבוה מחירה - יותר ארוכה

 את המשיגה קצרה פקודה קצרה. להיות צריכה לבקשה, בניגוד פקודה,
 המפקד. הוראות את לבצע ומוכן וקשוב דרוך היה שהנמען כך, על מעידה מטרתה

המפקד. של יוקרתו את מעלה קצרה פקודה לכן
 כי נמצא המשוחחים. בין היחסים את אמין באופן לבטא יכול הדיאלוג סדר

 שמאזין מי זאת, לעומת 13עליו. מאיים יריבו, שירת לתוך בשירה המתפרץ זכר,
 כל נחיתותו. את או פעולה, לשיתוף נכונותו את בכך מפגין דבריו תום עד לשכנו

 לדברי המתפרץ אחת. ובעונה בעת ולדבר להאזין אפשר שאי משום כנראה זאת
ומפגין לדבריו, להקשיב מעוניין אינו כי מוכיח יריבו

 אך צעדיו. את לתכנן כדי נוסף למידע זקוק אינו כי
 לעשות יכול שאינו זה או לריב, אינטרס לו שאין מי

 לצאת לו שתאפשר מידע, פיסת בכל מעוניין כן,
 פעולה: לשיתוף המוכן זה כמוהו קרב; ללא מהסכסוך

 את בזאת מביע שותפו לדברי בסבלנות המאזין
בשותפות. להשקיע נכונותו
 ב״דואטים" היא לב תשומת להפגנת אחרת דרך

 רבות שיר ציפורי על-ידי המושמעים המסובכים,
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 בשידה משתלב עין וכהרף לשיר, מתחיל מבני״הזוג אחד הטרופיים. באזורים
 בעובדה להבחין מתקשה שהשומע כך, כדי עד . אחיד בקצב אתו המזמר חברו,

 תבנית לדואט שתיים. על-ידי אלא אחת ציפור על״ידי מושמע אינו שהדואט
 עיסוקיו מכל לחדול שותפו חייב בזמרה מבני-הזוג אחד פותח שכאשר כך קבועה,

 את מפגין בן־זוגו, שמבקש למה עין כהרף להיענות שמוכן מי אליה. ולהצטרף
פעולה. בשיתוף לו שיש העניין מידת ואת לשותף לבו תשומת
 מפגינים בקבוצות, הם אף החיים (,Laughing thrushes) זנבני־היער גם

 הקבוצה מול אל מתואמת שירה על-ידי קבוצתם אחדות את גבולות עימותי בעת
 הפעולה שיתוף את לבטא באה בני״האדם, אצל הנפוצה בציבור, והשירה היריבה.

בצוותא. השרים בין

קולות חיקוי
 קולות סתם של אפילו או אחרים, בעלי־חיים של או פרטים של קולותיהם חיקוי

 הגבתונים כי הראו, 14ומקגרגור "פיין העופות: בין בעיקר למדי שכיח מהסביבה,
 מצויצים עפרונים הסמוכות: מהטריטריות שכניהם קולות את מחקים והירגזים

 היה גדעון וידידנו הזנבנים, צעקות את כשחיקו רבות פעמים אותנו הטעו בחצבה
 את חיקה אשר עורבני, זה היה כי לדעת ונוכח הטלפון, אל לשווא פעם לא רץ

 של קולות לחקות המסוגלים והמיינות, התוכיים כולם על עולים המכשיר. של קולו
16׳15הגיוני. בהקשר ומשפטים מלים ולהשמיע בגי״אדם

שונים." לצרכים משמש החיקוי כי נראה
 חתול יללת משמיע והיה בחצרו ששכן עורבני, על לנו סיפר 24הוכברג עופר

 הוא קרוגר הלאומי שבפארק 17לנו, כתב מדרום־אפריקה קמפ ואלן חתול. בראותו
 קריאות את השמיע תקיפה כדי ותוך וולברג עיט שתקף בדרונגו פעמים כמה צפה

 קמפ של בגינתו הדרונגו עצמו. לו האופייניות האזעקה בקריאות משולבות העיט,
 (,A.badius^ Accipiter minullus) שונים נצים של בקריאותיהם להבחין ידע

 וגם הדרונגו גס כי ייתכן, בקרבתו. הדורסים עברו כאשר נכונה אותן ולחקות
 הם כי הטורפים את לשכנע מנסים טורפיהם, קולות את המשמיעים העורבני,

 טורפים על ,1 בפרק )ראה אחר מישהו עם ולא עמם מתקשרים הם וכי בהם הבחינו
ונטרפים(.
 על להגן הזכרים נכונות על להכרזה השאר, בין משמשת, הציפורים שירת

 ירגזים, מסוים. שכן אל איומיהם את להפנות יכולים הם החיקוי ובאמצעות נחלתם,
 של קולו את קרובות לעתים מחקים אחרים טריטוריאליים עופות של וזכרים זמירים

 הנבלי דוגמת הללו, הזכרים מן רבים 19׳18ה,שרים. הם שלעומתו היריב הזכר
 בדומה שלהם, החיקוי רפרטואר את השנים במשך מרחיבים 20והסוכי, האוסטרלי

העלייה עם שלהם השירה רפרטואר את המגדילים אחרות, ולציפורים לזמירים
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 משמש החיקוי כי לשער, ניתן בגיל.
 בכושר וכהתפארות כפרסומת להם

 כעדות וכן שלהם, והזיכרון הלימוד
לגילם.
 נרחב שימוש עושה האדם גם
 את כאן נרחיב לא אך קולות,י בחיקוי
כך. על הדיבור

מלים? בשפת משתמשים בעלי־חיים האם
 הסימנים בשפת להשתמש קופים ללמד המוצלחים הגסיונות רקע על לאחרונה,

 דגמי את כמלים לפרש שונים חוקרים ניסו במלים, להשתמש תוכיים וללמד
הקופים. של הקולות

 אמבוסלי בשמורת הגונונים של האזהרה קולות על המחקר הוא ביותר ידוע
 עיט, הופעת עם אחד קול בדגם משתמשים הקופים כי הראה, המחקר 22שבטנזגיה.

 מצאו עוד נחש. מגלים כשהם שונה קול ובדגם נמר, למראה אחר קול בדגם
 של נוכחותו את שהלמה תגובה אחרים פרטים אצל עוררו כאלה שקולות החוקרים,

רשם־קול. מתוך הושמעו הקולות כאשר גם המסוים, הטורף
 מיועדות אינן הזגבנים של האזהרה" "קריאות לדעתנו כי ציינו, הראשון בפרק

 הקולות כי מעידה, לקולות הקופים תגובת האם הטורף. אל מכוונות אלא לאזהרה,
 שבעלי־ ההנחה, למלים? האלה הקולות את להשוות ניתן והאם לאזהרה? נועדו
 בהם. הטמון למסר הצלילים בין קשר מחייבת אינה מלים, בשפת משתמשים חיים

 בין הגיוני קשר של קיומו מחייב לקולות נותנים שאנחנו הפירוש זאת, לעומת
נושא. שהוא המסר לבין הצליל

 יפה שוגים, אויבים כלפי הזנבנים משתמשים שבה קולות, של דומה מערכת
 זה, בפרק דנו שבהם הקולות דגמי ליתר בדומה כי נראה, שלגו. הפירוש להדגמת
 להניח, סביר ולכן אותם, המשמיעים הזנבגים של גופם מצב את אלה גם מבטאים

הבחינו. שבו האויב סוג על לחבריהם להודיע כדי התפתחו לא שהם
 כמסופר - הזנבנים משמיעים האופק, מעל הדואה דורס, עוף של הופעתו עם
 הזנבן בנביחות. הנשמעים וקטועים רמים קולות - ונטרפים טורפים על ,1 בפרק
 משם ועוקב שבקרבתו העץ צמרת אל כלל בדרך עולה הוא מפוחד; אינו הנובח
 הרבה לפלוט הזגבן חייב חזק נביחה קול להשמיע כדי הדורס. של מעופו אחרי
 אנחנו כשניסינו אולם עצמו, הזנבן אצל זאת לבדוק ניסינו לא מריאותיו. אוויר

 את מחדש למלא בלי רצופות פעמיים זאת לעשות הצלחנו לא דומה, קול להשמיע
 הזנבן של גופו דומה הנביחה גמר עם שמיד להניח סביר לכן באוויר. הריאות
בריחה תנועת של לתחילתה מתאימה שאינה עמדה, זו מאוויר. שהתרוקן לכדור,
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צווחה קול השמעת תוך הענפים בין אל להימלט ממהר הוא אליו, הצולל בדורם

 מביעה היא ולפיכך מעוף, של לראשיתו או
 גם הנביחה בפולש. זלזול אמינה בצורה
 היא ובכך הזנבן, של מקומו את מגלה

 שבהרפיית ההכבדה אותו; מסכנת
 המבטיח גודם, היא אף משמשת השרירים

המסר. אמינות את
 הזנבן מבחין כאשר זאת, לעומת

הבריחה. את באמינות מתארת - הזאת לצווחה היאה כינוי - הפחד צעקת חדה.
 אותה השומע כל ולפיכך הצעקה, מבנה את מכתיבה הצעקה בזמן השרידים פעולת
 העוף את להרתיע יכול הזה המידע הזנבן. של הבריחה מהירות על מידע מקבל

 יוכל לא כי משכנעו שהבורח מכיוון ברדיפה, מלהמשיך הזנבן אחרי הרודף
להשיגו.

 כקול ארוך טרטור קול הזנבן משמיע סמוך, עץ על הדורס נוחת כאשר ואולם,
 ומשמיע הזנבן חוזר ולעתים עשרות'שניות, כמה הזה הקול נמשך פעם לא הציקדה.

 של עירנותם שתפחת עד לחכות יכול הדורס רב. זמן במשך כאלה טרטוריס סדרות
 את על-כן מעביר הטרטור קול אותם. ולתפוש להפתיעם דרך ימצא ואז הזנבגים,

 יכול אינו עירני שאינו זנבן שהרי בעירנות, בדורם לצפות ממשיך שהזנבן המסד,
 שהטרטור נראה, שני מצד הזנבנים(. על ,12 בפרק )ראה קצוב טרטור קול להשמיע

 הימצאו, מקום את בדיוק לאתר שלא־קל משום המטרטר את רבה במידה מסכן אינו
 23הצועק. של מקומו את בקלות לאתר אפשר שבאמצעותה חדה, לצעקה בניגוד
 היא הזאת המידית התגובה חדה: בצעקה הזנבנים מגיבים ממקומו הדורס זז כאשר

הדורס. אחרי בדריכות לעקוב ממשיך הזנבן כי האומד במסר, נוסף נדבך בבחינת
 וקצרים, חדים הם נחש סביב מתגודדים כשהם הזנבנים שמשמיעים הקולות

 כלפי כנפיו את הזנבנים אחד מרים פעם מדי בגופם. הניכר המתח את ומבטאים
 בצדי נמצאות שכנפיו זנבן, של מזה במקצת שונה כזה זנבן של קולו - מעלה
 זו הנחה אך הנחש, מפגי לאזהרה משמשים האלה הקולות כי לחשוב, מקובל גופו.
 לדעתנו, כנפיהם. את ומרימים אליו מתקרבים הזגבנים מדוע להסביר יכולה אינה

 )ראה לבם אומץ את להפגין ההזדמנות את הזנבנים מנצלים הנחש אל בהתקרבות
הזנבנים(. על ,12 בפרק

 - חתול או זאב למשל - הקרקע על הרץ בטורף שהבחינו זנבנים, לעומתם
 מענף קפיצותיהם את המלווים וקצובים, קצרים "צוויק" קולות סדרת משמיעים

 גופם מאמצי את מבטאים אלה קולות הטורף. אחרי עוקבים כשהם לעץ, ומעץ לענף
תנועותיהם. ואת

 קולות הם גם משמיעים לגונונים שבדומה ללמוד, ניתן הזגבגים קולות מתיאור
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 של מהותו בין קשר קיים כי להוכיח, קל שוגים. לאויבים ההתייחסות בעת מיוחדים
 מגיב על׳־פי״רוב אחר: ולא זה קול הזנבן ישמיע שלמראהו ההסתברות, לבין האויב
 המתקרב דורס על חטופה בצעקה במרחקים, שעף דורס על בנביחה הזנבן

 בקולות במרחק, המהלך טורף על או עץ בראש הניצב דורס על בטרטור במהירות,
הקרקע. שעל הטורף על "צוויק" ובקולות נחש הופעת על אחרים

 מצטרפים הם לאויב: בהתאם הקולות על מגיבים הזנבגיס גם הקופים, כמו
 הדורס כאשר השיחים אל בבהלה נמלטים רחוק, בדורם מבחין הוא כאשר לשומר
 זאת בכל אך בשיח. הנוחת הדורס או הנחש סביב להתגודדות ומצטרפים צולל,
 של טיבו על האחרים לזנבנים להודיע נועדו השוגים שהקולות סבורים, איננו

 משתמשים הם לעתים לכאורה: טועים הזנבנים שלפעמים לציין, כדאי האויב.
 הם נחש הימצאות על תגובתם את המזכירים ובקולות מתקרב, טורף מול בנביחה

 את מרימים גם הם שכאן ומעניין קנם, ליד הנמצא דורס מול דווקא משתמשים
הנחש. לנוכח עושים שהם כפי כנפיהם,
 עליהם שבו בקול וטועים לנחש דורס בין מבחינים אינם שהזנבנים להניח, קשה

 ולא - תנועותיהם את הקול משקף הזנבנים שאצל לנו, נראה לפיכך להשתמש.
 תואם הזגבן משתמש שבו הקול שתיארנו, המקרים בכל הסכנה. של טיבה את

 - מהימן תיאור נותנים הקולות הסכנה. עם להתמודד כדי בוחר שהוא לתנועה
רגע. באותו הזנבן מעשה של - הקולי במימד

 ןמסוים. לאויב מתאים שאינו קול ומשמיעים לפעמים טועים הקופים שגם ידוע,
 חוקרים של מהסתמכותס נובעת האויב, של סוגו על מכריזים שהם ההנחה, לדעתנו

 משמיעי של מטרתם כי להוכיח, כדי הזאת בתגובה אין אך השומעים: תגובת על
האויב. של זהותו בדבר האחרים הגונונים את ליידע היא הקולות

בקול הטמון המסר הבנת
 יוכל הקול שמשמיע על־מנת התפתחו לא קולות שדגמי מניחים, אנחנו כי אף

 הימצאותו לבין הקול דגם בין שהקשר אומר זה אין האויב, של זהותו על להודיע
 על גם הולם באופן מגיבות רבות חיות לשומע: "מובן" אינו מסוים אויב של

אליהן. מכוונים אינם שבוודאי אחרים, מינים של קולותיהם
 הגורם לבין מסוימים קולות שבין בקשר בעלי-חיים של ההבחנה שכושר ייתכן,

 בין קשר קיים כי הבנה, לכדי מביניהם רבים מינים לאלף המאפשר הוא להשמעתם,
 יכול המאלף כלומר, לעשות. שעליהם מה לבין מסוימות, - פקודות - מלים

 ותוכיים דולפינים כלבים, משתמש: הוא שבה המלים שפת את החיה את "ללמד"
 להביא שמאלה, או ימינה לפנות לשבת, לעמוד, אנשים, של שמות ללמוד יכולים
 של יכולתם על מעידים אלה כל מוגדרים. במקומות ולהניחם מסוימים עצמים

להשמיע גם יכולים הם פקודה ולפי במלים, המגולמים מושגים להבין בעלי-חיים
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 אף אצל התפתחה לא כן, אם מדוע, מסוימים. קולות
 שבאמצעותה האדם, לשפת דומה מלים שפת מהם אחד
 מזון, של המדויק מקומו על לחבריהם לספר יכולים היו

 ששפת אחר, מידע כל להעביר או סכנות, על להתריע
דיוק? ביתר אותו מוסרת המלים

 בשפת המיוחד מה נסביר האדם, על ,18 בפרק
 וננסה חסרונותיה ואת מעלותיה את נתאר המלים,

 אצל התפתחותה לכדאיות שהביאו התנאים, את להבין
 בעיקר הם חסרונותיה כי ונאמר, נקדים כאן האדם.

היכולה הכבדה, בה ושאין רגשות, של מדויקת הבעה מאפשרת היא שאין בכך,
השימוש את המלים שפת ביטלה לא אנושית חברה באף לכן, רמאות. למנוע

בעלי-החיים. של השפות שהן הגוף, ושפת הצלילים שפת מלים: ללא בשפות

הערות
 הצעקה בקול (Inversion frequency) ההיפוך שתדירות מצא, 2קציר זהר א

 נמוכה התדירות הצעקה; מושמעת שבו הגוף מצב לפי משתנה הזנבנים של
 העץ, על עמידה של במצב ממנה גבוהה הקן, על נינוחה ישיבה בעת מאוד

 ההיפוך, תדירות של ההגדרה >על במעוף. מושמעת כשהיא יותר עוד וגבוהה
 של הפיזיולוגיה על גרינוולט של בספרו ראה שלה, הפיזיולוגי ההסבר ועל

(3הציפורים. שירת
 מכוונת שאליו למרחק בהתאם משתנות הזנבנים צעקות כי 9׳2הראה, קציר זהר ב

 ועלייה הקול, שבתדירות בהבדלים ירידה יש במרחק הגידול עם הצעקה:
שביניהן. ובהפסקות ההברות במשך בהבדלים

 מסוים, קול להשמיע אחת ובעונה ובעת להאזין, היכולת בין שהניגוד ייתכן ג
 של הדגם על-פי השקרן את לגלות המנסות מכונות-אמת, של בבסיסן עומד

 לעיל >ראה זה מול זה העומדים היריבים של במקרה כמו שלא קולו. צלילי
 אפילו לבדו, קרובות לעתים הנחקר נמצא יריבים(, בין תקשורת על ,2 ובפרק

 אפוא אותו מונע מה אותו. שיתקפו חושש הוא ואיך טלפון, קו של השני בצדו
אמת? דובר של לזה קולו דגם את ולהתאים מלשקר

 יש האמת שלדובר בכך, הוא לשקרן אמת דובר בין היסודי ההבדל לדעתנו,
 מספר השקרן לעומתו הנסיבות. לפי לשנותו צריך אינו והוא אמיתי סיפור

 כדי להתאמץ צריך הוא החוקר. את לשכנע בכושרו תלוי שתוכנו סיפור,
 אם ולבחון החוקר של לתגובותיו לב לשים עליו בזמן ובו אותו, ולזכור לבדות
 לשנות שיוכל כדי הכל - שבידיו המידע עם אחד בקנה עולה השקרי הסיפור
 שקרן צריך לכן החוקר. לתגובות בהתאם שבסיפור, הפרטים את במקצת
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 למתוח עליו כך ולשם לסיפורו, המאזין של תגובותיו את ולשמוע להתרכז
 שקר דברי המגלה מכונה כי סבורים, אגו ובצווארו. בראשו מסוימים שרירים
 האלה. בשרירים המתח מן הנגרם שלו, ובקצב הקול בגון השינוי את רושמת
 ובין לשקר, להצליח כדי מידע לאסוף הצריך השקרן, של הקול גון בין ההבדל

 או - לנו המאפשרים המאפיינים אחד הוא 11 האמת, דובר של קולו גון
 לרפות הנחקר ינסה אם כי להבין, חשוב השקר. את לגלות - למכונת-האמת

 יקטין הוא החוקר, תגובת אחרי לעקוב מאמציו את המסגירים השרירים, את
ולשקר. להצליח סיכוייו את

 של החיקוי כשרון של יתרונו מה לברר שניסו מחקרים, על לנו לא־ידוע ד
הטבעית. בסביבתם והמיינות התוכיים

 מהטריטוריה השכן פותח שבו הפזמון על חזרה כי 19,18מציינים, וטוד הולטש ה
 ידידותית היא האינטראקציה כאשר יריבות. או ידידות לסמן יכולה הסמוכה

 שבעת בעוד הפזמון, של חזרות שתי שבין ההפסקה בעת בפיזום פותח הזמיר
 עוגת בראשית - בשיאה היא כשהיריבות השירה. לתוך מתפרץ הוא עימות
 הוא בעונה יותר מאוחר אך השכן, אחרי כשנייה בפיזום פותח הוא - הקינון
 מאוד מבוגרים זכרים כי מעניין לשיר. מתחיל שהוא לפני שגיות 3כ- מחכה
שכניהם. של לשירה מגיבים אינם

 דדווין של לדעתו ביותר. ובסיסית נפוצה אנושית תכונה הוא קולות חיקוי ו
21האנושית. השפה של התפתחותה בבסיס זו נטייה עמדה

 את מישהו שינה אילו אמבוסלי, בשמורת הקופים "אומרים" היו מה מעניין ז
 בדרך האויב אל להתנהג להם גורם שהיה באופן להם האורבת הסכנה אופי
הארץ... על כלוב, בתוך העיט את לפניהם שמו אילו למשל, מהרגיל. שונה
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 ובדרך הצעיר, הזכר אצל מאשר יותר
1ממנו. הנחותים הזכרים

 איברים :8 פרק
תקשורת כאמצעי

 המשמש איבר היא התרנגול כרבולת
 היא משני. מין כסימן בעיקר

 מאשר יותר התרנגול אצל מפותחת
 המבוגר הזכר אצל התרנגולת, אצל
אצל מאשר יותר השליט הזכר אצל

 שאף כך על מעידה תרנגול, של בראשו המתנוססת וגדולה, שלמה כרבולת
 מבלי לנצח בעליה של יכולתו על גם כמו בה, לפגוע הצליח לא יריב תרנגול

 הכרבולת בעל יריבים: להרתעת לו משמשת התרנגול של כרבולתו להיפגע.
 שהאיבר הרווח וזהו קרב, ללא מטרתו את להשיג רבים במקרים מצליח הגדולה

 הנמצא דם, בנימי מלא ולא-מוגן, עדין באיבר שמדובר ומכיוון לו. מקנה הזה
 לפגוע התרנגולים משתדלים הקרב שבעת פלא אין לפגיעה, וחשוף בולט במקום

 את להכריע יכולים הפצועות הכרבולות של הדם שפכי יריביהם; בכרבולת
המערכה.

 הבשר דלדולי ואת כרבולותיהם את לחתוך נהגו קרב תרנגולי של מגדליהם
 באמצעות לנצח נועדו לא אלה תרנגולים 2לזירה. הכנסתם לפגי שבראשיהם

 הקרב בזירת משרתים אינם לאיום המשמשים איברים ולפיכך להרוג, אלא איומים,
 כרבולת נושא שאינו תרנגול מיותרת. הכבדה לדידם ומהווים בעליהם, מטרת את

 אפילו קרב. בלא ולנצח לאיים יכול אינו אולם ביעילות, להילחם אמנם יכול
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 אותו הפוקדות עייפות או פציעה המלחמה. מחיר את משלם הוא מנצח כשהוא
 וכמאמר שני. ביריב להילחם יכולתו את מנמיכות אחד, יריב עם קרב בעקבות

ואבדנו."* - כזה ניצחון ״עוד פירום: המלך
 המשמש איבר לבין בתקשורת, לשימוש המיועד איבר בין להבחין קל תמיד לא

 על עיצובו מעיד ואז שונות, למטרות אחד איבר משמש לעתים אחרות. למטרות
 משמשות הטווס של שבזנבו הארוכות הנוצות כי ספק, אין ביניהן. פשרה

 כהגה כי אם ובקפיצה, בתעופה כהגה גם הזנב מתפקד בעת בה אולם לפרסומת.
 בעוד הזנב, של העיקרי החלק הן הארוכות האברות העופות, רוב אצל יעיל. פחות

 ותורמות האבדות של העירום בסיסן את המכסות קצרות, נוצות הן שהסוככות
 את פורש הוא כאשר היוצרות: התהפכו הטווס אצל להלן(. )וראה הזנב לחיזוק

 ומחזיקה 3שמעליהן הצבעוניות הנוצות מניפת את האברות מניפת תומכת זנבו,
 הן בתנועותיו, הזכר על מכביד הארוך הזנב כי להגיח, ויש לראווה, פרושה אותה

במעופו. והן בהילוכו

קישוט ונוצות הזנב אברות
 הזנב בצדי ארוכות זנב אברות מגדלים העופות שבין המהירים מהמעופפים רבים

 אלה אברות ים־סוף(. ופתוץ חמסנים )שרקרקים, במרכזו או ושחפיות( )סנוניות
 אצל מאשר יותר המבוגרים ואצל הנקבות, אצל מאשר הזכרים אצל יותר ארוכות

 לפרסומת. המשמשות לתכונות כלל בדרך אופייניים כאלה הבדלים - הצעירים
 החיות שיר ציפורי - הווידואות אצל דופן יוצאי לממדים מתארכות הזנב נוצות

 שגודלם שלהן, הבוגרים הזכרים שבמזרח-אפריקה: הפתוחים המישורים במרחבי
 ס״מ 50 עד - ארוכות זנב באברות הרבייה עוגת לקראת מתקשטים דרורים, כשל
 מעופף וידואה זכר 5שירה. עמדות מעל מעוף כדי תוך לראווה אותן ומציגים -

 - התעבות הקדמי ובקצהו הציפור, של זנבה - ארוך שחור כסרט נראה ושר
 לעצמם להרשות יכולים הטווסים, כזכרי הווידואות, זכרי עצמה. הציפור שהיא

 לרבייה תרומתם בצאצאים. בטיפול משתתפים אינם שהם מכיוון גדולה* כה הכבדה
בהזדווגות. ורק אך מתבטאת
 מהנוצות חלק הפך אחדים, וערניים הגבלי האנפות, כמו העופות, מן כמה אצל

 כלל בדרך הגוף; לכיסוי משמשות אינן שוב אלה כחוטים. ארוכות קישוט לנוצות
 או בני-זוג בפגי לראווה מוצגות הן פעם מדי אולם הנוצות, יתר בין מוסתרות הן
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 ההכבדה מידת כי נראה, כמסגרת. הציפור את ועוטרות זקופות כשהן אויבים,
 של לזה הסתם, מן דומה, תפקידן גדולה. אינה ובנשיאתן שבגידולן הממשית
 של בגבו והארוכים הרכים הקוצים של או הצבוע, של בגבו הארוכות השערות

אחרת. התרגשות או איום בעת המסתמרים הדרבן,
 השיער את לזקוף כדי העור שרירי למתיחת הדרוש המאמץ, כי להניח אפשר

 עוד ולא האיום. לאמינות מוסיף ובכך לבריחה או לתקיפה מפריע הנוצות, את או
 עשויה והיא להלן(, )ראה בה העטור האיבר של מראהו את מקטינה שהרעמה אלא

הראייה. שדה את להגביל לפעמים

 את המקטינה מסגרת או גודל, של אשליה - ונוצות שיער סימור
שבתוכה? מה

 נועדו שיער, רעמות של והתפתחותן הנוצות, או השיער סימור כי לחשוב, מקובל
 - שהוא בעל-חיים, אך 8במציאות. שהוא מכפי גדול שבעל-החיים אשליה, ליצור

 הזאת: המסגרת ללא מאשר יותר קטן נראה קוצים או שיער עטויים - ראשו או
 העטורה האנפה וגם שיער, בעל של מזה גדול נראה למשל, קירח, אדם של ראשו

 נראים שבגבו, השיער רעמת עם והצבוע הארוכים קוציו על הדרבן קישוט, בנוצות
בן־זוג(. בחירת על ,3 בפרק )ראה ממידתם קטנים המסגרת בתוך

 יריבו, או אויבו מול דמותו את להקטין לעצמו להרשות יכול גדול פרט רק
 מטרה. לאותה הן אף משמשות הקופים ראשי את העוטרות השיער שרעמות ודומה
 רעמת בין להבחין קושי כל אין שחור. פנים ועור זהובה שיער רעמת הלנגור לקוף

 המבטאים הגולגולת, ממדי לבין הזכר, של החברתי למעמדו הסימן שהיא השיער,
 היה אילו אותן. המגיעים והשרירים הלסתות, שלו: המלחמה כלי של עוצמתם את

 סביר אזי מידותיו, מכפי גדול הראש את ולהציג היריב את להטעות הרעמה תפקיד
 וברור חד היה לא שביניהם והגבול העור לצבע דומה היה הרעמה שצבע להניח,

 הדגים(. סנפירי של הצבע דגמי על בדיון יריבים, בין תקשורת על ,2 בפרק )ראה
 מדוע לשאלה תשובה אין הרמאות הנחת על המבוסס בהסבר כי ונאמר, נוסיף

שיעד. רעמת מגדלים אינם בממדיהם, להגזמה מהמבוגרים יותר הזקוקים הצעירים,
 על ההסבר זאת, לעומת

 מדוע מבהיר ההכבדה דרך
 גולגולת בעל קוף רק

 את להקטין יכול גדולה
 ברעמת ולהשתמש מראהו
כפרסומת. השיער
 נוצות, של ציצית גם

של ראשיהם את המעטרת
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 של זו כמו נפרשת כשהיא בעיקר והמקור, הראש מראה את מצמצמת רבים, עופות
 שהוא ככל איומו את מחזק במלחמה, חשוב נשק כלי המשמש המקור, הדוכיפת.

 הנשק כלי של מדמותו הגורעת נוצות ציצית המגדלת ציפור, לפיכך יותר. גדול
יהגדול. במקורה יריביה את להרשים - האמיתית - יכולתה על מכבידה שלה,

הראייה על הכבדה
 על ההכבדה רבים. בעלי-חיים של החושים במערכת החשוב הוא הראייה חוש

 נועדים רבים פרסומת איברי זאת ובכל במיוחד, קשה הכבדה אפוא היא הראייה
 המגדל המיוחם, השקנאי את הזכרנו בן־זוג, בחירת על ,3 בפרק לזאת. דווקא
 ובכך המקור שלפני הדג את לראות לו מפריעה וזו העליון מקורו בבסיס תפיחה

 וגם שוגים לחופמיים יש לאכילה להפריע העלולות תפיחות הדיג. על מכבידה
 היערות של העצים בצמרות פירות המלקטים תרנגולות, דמויי עופות - לקרסידה

 של מקומו את מקרוב לראות מהם מונעות שהתפיחות לוודאי, קרוב הטרופיים:
הפרי.

 מבוגר. של לזה צעיר אורנג-אוטן זכר של הדאייה שדה את להשוות מעניין
 הולך התבגרותו עם רחב. שלו הראייה ושדה ילד של לזה דומה הצעיר של ראשו

 בשרנית, מסגרת עטורים ופניו שקועות, המבוגר של עיניו ומצטמצם: השדה
 זכר שרק נותנת, הדעת צרה. בזווית לפניו, אשר את רק לראות לו המאפשרת

 המונעת הכבדה, על-ידי החברתי מעמדו את לפרסם לעצמו להרשות יכול גדול
 לזכר מדי כבד להיות עשוי כזה קושי שהרי בסביבתו, הנעשה על מידע ממנו

הצעיר.
 של הבוגרים הזכרים פרצופי את המעטרות השיער רעמות את כבר הזכרנו

 דמותם; את ומקטינות הגבר< של זקנו גם >כמו אחרים וקופים הלגגורים הבבונים,
הראייה. שדה את מצמצמות האלה הרעמות שגם נראה

גדולים, עופות הם - (Hornbill) עורביס-מקרינים - באסיה הקליאו עופות
 ומקוריהם העד יערות של בצמרות החיים

 מקצות פירות לליקוט מותאמים הענקים
 קרניות בליטות יש מהם לכמה ואולם, הענפים.
 כמעט - נוסף כנדבך לפעמים הנראות גדולות,
 שקועות עיניהם מקורם. על - נוסף כמקור
 שהבליטות וייתכן האלה, לבליטות מתחת

 למעלה העפים טורפים לראות להם מפריעות
 לפני הנמצאים פירות ביעילות ללקט גם ואולי

המקור.
הקרקע על המהלך גדול, עוף היא החוברה
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 הזכר של צווארו והמדבריות. הערבות במישורי
 לראווה עצמו מציג כשהוא ארוכות. בנוצות מקושט

 הארוך צווארו את ומושך הללו הנוצות את מסמר הוא
 גדול ככדור הנוצות נפרשות או-אז גבו. אל לאחור,

 לפניו הנעשה את לראות יכול אינו והוא ראשו לפני
 להניח, סביר הריקוד. ברחבת מהלך הוא כעיוור -

 ביכולתו ובטוח סביבתו את היטב המכיר פרט שרק
 עיניו את לכסות יכול וטורפיו יריביו עם להתמודד

 חיות החוברות כולם. בפני חשוף הערבה, במרחבי כעיוור ולהלך דקות כמה למשך
 בגן אך במכשולים. להיתקלות מועדים אינם כלל שבדרך פתוחים, במרחבים

 כשהן קרובות לעתים אותן דאינו אביב תל־ אוניברסיטת של הניסויי החיות
הריקוד. כדי תוך הכלוב בגדר ונתקלות חוזרות

המבט כיוון את המדגישים איברים
 הקישוט דגמי על ,4 בפרק עמדנו המבט כיוון של בפרסומו הכרוכה ההכבדה על

 הצבענו הפנים. ואת העיניים את העוטרים הציור דגמי על בדיון למין, האופייניים
 מידע לאסוף האפשרות לבין מסוים בכיוון המבט נעיצת בין ניגוד שיש כך, על

 יותר ברורה הבחנה מאפשרים המבט כיוון את המפרסמים איברים אחרים. מכיוונים
 בלי מבטו המישיר פרט לבין לצדדים, להסתכל מרבה ולכן למידע הזקוק פרט בין

להסיטו.
 ונטויה ארוכה שחורה, נוצות ציצית מתנוססת הקליפורני השליו של בראשו

 את להבין התקשינו האירופי, משפחתו בן של חייו אורח את בהכירנו קדימה.
 מהלך האירופי השליו הטבעית: בסביבתו אותו שפגשנו עד הציצית של תפקידה

 מטבע קולו; את הזכר משמיע ומשם צפופה, צמחייה בתוך הקרקע על תמיד כמעט
 שמחנו לפיכך לפרסומת. נוצות בציצית להיעזר יכולה כזאת ציפור אין הדברים
 תצפית במקומות ניצב כשהוא הרם קולו את משמיע הקליפורני שהשליו לראות,
למרחק. בולטת השחורה ראשו וציצית שיחים, או סלעים בראשי גבוהים,
 ראשו מעל כשהקו השליו. של מבטו כיוון את למרחוק המפרסם האיבר, זהו

 ראשו מכוון שהשליו ברור כפוף כשהקו ואילו אליך, פונה שהראש אתה יודע ישר
 לבוא הסתם, מן ינסה, בו ירגיש שזה בלי השליו אל להתקרב שמעוניין מי הצדה.

 מודיע השליו כאשר העוף. של מבטו מופנה לאן שידע כדאי ולפיכך מגבו, אליו
 הודות והכל מביט, הוא אין להיכן ממילא מודיע הוא - מביט הוא לאן למרחקים

 על העומדים והחיילים השוטרים כובעי את מקשטות דומות ציציות הציצית. למבנה
 משאר נבדל המצויץ העפרוני בטחונו. את הציצית בעל מפגין ובכך המשמר,

 על תלולית, בראש - גבוה במקום עומד כשהוא גם שר שהוא בכך, העפרונים

111



תקשורת מנגנוני ב׳: חלק

 רוב מבטו. כיוון על בבירור מצביעה שלראשו והציצית - שיח או גדר עמוד,
 לא כזו נוצות ציצית נחלתם: מעל מעופפים כשהם שרים לעומתו, העפרונים,

בה. מתהדרים הם אין ולכן בפרסומת, תועלת תביא ולא המעוף בעת תיראה
 כאן האדם. על ,18 בפרק נדון המבט כיוון בהדגשת החוטם של תפקידו על
 מאשר יותר הזכרים אצל מפותח והוא חוטם, בעל מין מצוי הקופים בין שגם נזכיר,

 משמש שהוא אפשר, לכן הצעירים. מאצל יותר המבוגרים ואצל הנקבות אצל
 אצל כמו ציפור, של ראשה צדי בשני הבולטות הנוצות את נציין עוד לפרסומת.

 הג׳ירפה, קרני של אלה כמו הקטנות, הקרניות היבלות את או הלילה, דורסי
היצור. מביט שאליו בכיוון מרחוק להבחין לצופה המאפשרות

 הקשת כמו אחרים, ופרסתנים היעלים הצבאים, של המקושתות הקרניים גם
 עמדנו כך ועל המבט, כיוון את למרחקים מדגישות הקליפורני, השליו של בציציתו

 כשאנו בשמורות סיירנו אז עד בדרום־אפריקה. שושלואי בשמורת סיור כדי תוך
 במחקר ועסק אותי שליווה סטודנט, - יצאנו בשושלואי ואילו במכונית. יושבים

 רחש לכל הקשוב נשק, חסר רגל כהולך רגלי. לסיור - אמוץ ואני, בשמורה,
 בלי ובופלו קרנפים אריות, בין להסתובב יכול אינך בסביבה, במתיחות וצופה
 בגדר אינו ברגל ההולך אדם ואמנם, מסביב. המתרחש את ורגע רגע בכל לדעת
 "נבחו" הגבעות שבראשי והאנטילופות שבשמורה, בעלי-החיים לעיני שכיח מראה

 את לראות אפשר היה לא הרב המרחק בגלל לעומתן. הפוסעים האנשים למראה
 הקרניים קשתות של הסימטרי המראה אך פניהן, שעל הציור את אפילו או עיניהן,

אחר. במשהו ולא - בנו מתעניינות שהן והוכיח, תנועתנו את ליווה
הציגה שבה לבנים, קרנפים עם פגישה היתה סיור אותו של העיקרית ההפתעה

 שבראשה. הקטנה, האחורית, הקרן תפקיד את מסתערת קרנף נקבת
 האף, במרכז ומאחוריה, כנשק, ומשמשת גדולה הקדמית קרניים. שתי לקרנף

 הקרנפית עלי שהסתערה עד תפקידה. מהו הדעת על להעלות שקשה קטנה, קרן
בפרסומת: תפקיד הזאת לקרן שיש לשער, יכולתי לא

הדבר אם כששאלתי אליהם. שנתקרב והציע הקרנפים בקבוצת הבחין מלווי
מסתערים הם אם וגם שקטים, הלבנים הקרנפים כלל שבדרך לי, הבטיח מסוכן אינו

 מאחורי אל לחמוק או האחרון, ברגע להרתיעם אפשר
 מטרים מכמאה לצפות שיכולנו עד התקרבנו וכך עץ.

 שרצה המלווה, לידה. שהסתובב רך ובעגל בקרנפית
 לא ולי עוד שנתקרב הציע בטחונו, את להפגין כנראה
 להישאר יותר פחדתי אתו: להתקדם אלא ברירה נותרה
 עלינו. והסתערה ברגלה רקעה נחרה, הקרנפית לבדי.
 במרחק ואכן מלתקוף, אותה להרתיע כדי כפיים מחאנו

 את אחת בבת שינתה היא מאתנו מטר כעשרים של
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 אז עד האחורית. הקרן לעיני נגלתה זה ברגע הצדה. ופנתה - ריצתה כיוון
 הקרן את בו. הקבועה הגדולה ובקרן הקרנפית של המאיים בפרצופה הסתכלתי

 את פרסמה היא עתה הקדמית. זו מאחורי מוסתרת שהיתה משום ראיתי, לא הקטנה
עלי. מסתערת אינה כבר שהקרנפית העובדה,

 כיוון את בדייקנות להפגין הקרנף אפוא יכול שבראשו הקטנה הקרן באמצעות
 בכיווץ בשינוי או הצדה במבט המתבטא היסוס, כל בצעדיו. בטחונו ואת הסתערותו

 לצופה מסייעת הזו הקרן כלומר, האחורית. הקרן מראה על״ידי יודגש הריצה,
 אחורית קרן בעל קרנף בעצמו. הבטוח לחברו מהסס קרנף בין דיוק ביתר להבחין

כוונותיו. את להסתיר צריך אינו כי למרחוק, מצהיר מפותחת
 ששדה פתוח, בשטח הנמצאים קרנפים רק לשרת יכולות כאלה שקרניים ברור,

 אפשרות ממלחמה. להימנע ובכך למרחקים, לאיים יכולים אלה רחב. שבו הראייה
 של קרניהם כך שמשום וייתכן בסבכים, החיים קרנפים בפני עומדת אינה כזאת

 קרניות יבלות לכדי התנוונו סבוכה, צמחייה בתוככי החיים האסיאתיים, הקרנפים
קטנות.

הלחימה על המכבידים איברים
 הזכרים של העליונה והשפה האף המיוחד: חוטמו על־פי להכיר ניתן פיל-הים את

 ומשתלשלים תלויים והם פרצופם, של הקדמי החלק כל את מכסים המבוגרים
 האף ביריביהם. המלחמה ועל האכילה על הראייה, על מכביד הפילי חוטמם למטה.

 בלי לנשוך יכולים אינם והם פרצופם, ליד מלפנים, הנמצא את לראות מהם מונע
 תורפה: נקודת האף גם מהווה כך התרנגול, כרבולת כמו אפם. את הצדה להסיט
 מרשימה עדות האף גודל משמש זאת עם ולקורעו. אותו לתפוש יכול היריב

 ולהילחם להתקיים יכול ומנוסה, חזק גדול, זכר רק בעליו: של ולעוצמתו למעמדו
כזה. אף נושא כשהוא

 עונת לקראת מתפתחת מיוחדת קרנית מעטפה
 משפחת מבני כמה של מקורם סביב כנרתיק הרבייה

 אצל מתפתחת אינה )היא במחילות המקננים האלסידה
 מחילות(. שוכני שאינם משפחה, אותה בני מינים

 (.Puffin) תוכי-הים הוא האלה העופות בין המפורסם
 (,Razorbill) האלקה - מקרוביו אחד את שחקר וגגר,
 את מפנה כשהוא הקן על מגן המחילה בעל כי ראה

 בלפיתת עמו להתמודד ומוכן האויב, אל מקורו
 והמחוספס הקרני במקור שהשקעים אפשר 10מקורים.

ובדרך זה של מקורו את זה ללפות ליריבים מאפשרים
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 היה לו הדדית. אותו ולאמוד כוחם את להפגין זו
 היה לא הקינון, בעונת שלא כדמותו חלק, המקור
 יכול בכוחו שבטוח מי רק בו. להחזיק יכול היריב

 אותו לתפוש ליריבו לאפשר לעצמו להרשות
 הקרנית, המעטפה שגודל נזכיר במקורו. ביעילות

 אותה המעטרים והקישוטים שבה החריצים מספר
 שהמעטפה, להניח סביר כי ונציין הגיל, עם גדלים

 או זו במידה חוסמת גס ליריב, נוח מאחז המשמשת
 הכבדה - נושאה של הראייה שדה את אחרת
עצמה. בפני נוספת

 רבות. שנים אותנו העסיקה היעלים פני את המעטר הזקן של תפקידו שאלת
 את לא אך הבוגרים, הזכרים את מקשט הוא בעליו. לפרסום משמש הוא כי ברור

 לא" היתה בעליו על מטיל שהוא ההכבדה מהות זאת, עם הצעירים. את או הנקבות
 מתגמד היעל של ראשו צורת את משנה הוא כי ואף נמוך, שמשקלו משום ברורה
 צורת על המבוגר הזכר של הענקיות הקרניים השפעת לנוכח הזה השינוי

שלו. הגולגולת
 חיי את שחקר אילני, גיורא לחלוטין. לא״צפוי ממקום באה לפתרון ההצעה

 יעל גם לטרוף יכול נמר ממזונם. חשוב חלק הם היעלים כי מצא בעין־גדי, הנמרים
 פיו ואת אפו את בלועו מכסה בפרצופו, אותו תופש הוא גדולות: קרנים בעל זכר

 על יכביד היעל של בפרצופו לתפוש לנמר שיסייע מה כל כי נראה אותו." וחונק
 נוספת אחיזה נקודת לגמר מעניק הזקן ואמנם, מפניו. ההתגוננות את היעל

 - ובכך לנמרים רוחש שהוא הבוז את מפגין זקן המגדל ויעל היעל, של בגולגלתו
 על ,18 בפרק הגבר, של בפרסומת הזקן בתפקיד הדיון )וראה להתגונן יכולתו את

 של התחתונות לסתותיו את המעטר לגידול, נועד דומה תפקיד כי ייתכן האדם(.
בעליו. את להכריע מנסים כשהם הזה בגידול אוחזים הזאבים כי ידוע הקורא: אייל

 המפותלות או המקושתות אלה או האיילים, של והמסועפות הכבדות הקרניים
 שההכבדה מאוד, ייתכן למלחמה. יעיל נשק בבחינת אינן והיעלים, העזים של

 בעליהן. של כוחו אמינות את להבטיח באה ובנשיאתן הקרניים בגידול הכרוכה
 את יותר מושכות הן כן יותר, ומסועפות גדולות האיילים שקרני ככל כי ידוע,

12האחרים. הזכרים את ומרתיעות - הנקבות
 כאלה או (,hummel) קרניים חסרי איילים נולדים פעם מדי כי מעניין

 של מראשו הגיחתת שמכה מציין, 13דרלינג (.switch-horned) ישרות שקרניהם
 הוא עוד קרניים. בעל אייל של מזו יותר הרבה ומסוכנת קשה קרניים חסר אייל

ואולם, ליריב. רב נזק לגרום וחדות ישרות קרניים יכולות קרב שבעת מציין,
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 אינה מלחמה, בעת היעילה ישרה, שקרן ללמדך מהאוכלוסייה, נעלמים אלה איילים
 אייל העדיפה הטבעית הברירה ביריבים. להתחרות ביותר הטוב הכלי בהכרח

 שהאיילים ייתכן, ואמנם לאיים. וביכולתו בכוחו יותר אמין אך במלחמה יעיל פחות
 מרשימים שאינם משום ברבייה נכשלים קרניים, החסרים אלה או הקרניים, ישרי

 בכאלה דוקא ולאו חזקים, בזכרים הסתם מן מעוניינות אלה האיילות. את
יריביהם. את בדקירות להביס המסוגלים

הקרניים התפתחות
 הטבעית, הברירה חוקי לפי הקרניים. של התפתחותן תהליך את להסביר לא-קל

 איך אותו. הנושא לפרט תועלת מביא הוא כאשר רק באוכלוסייה מתפשט שינוי כל
 ראשו על קרניים של להתפתחותן שהביאו השינויים, שרשרת את כך, אם נסביר,

 בלבד אחת שמוטציה להניח, אין הרי קרניים? חסר לכן קודם שהיה פרסתן, של
 ביעילות המשמשות סימטרי, מבנה בעלות וחדות, קשות קרניים זוג להופעת גרמה

נושאיהן! את
 לשאלת מסוים מענה משום יש הג׳ירפה שבראש והרכות הקטנות בבליטות

 על ללמד יכולות הגולגולת על סימטריות בליטות הקרניים. של התפתחותן
 התפתחו שמהם הבשרניים, והגידולים היבלות הג׳ירפה. מביטה שאליו הכיוון,

 יתרונם בשל צורתם ואת מקומם את אפוא קיבלו ללחימה, המתאימות הקרניים
 להדגשתו שימשו הפרימיטיביות הקרניים שעל-פיו הרעיון, בתקשורת. כסימנים

 הן שבה בתקופה ערכן את ומציין המצח על מיקומן את מסביר המבט, כיוון של
 הקטנה, האנטילופה של נקבותיה ואמנם, לה. משסייעו יותר הלחימה על הכבידו

 של במצחה זו מכות כשהן מינן בבנות נלחמות הן קרניים. חסרות הסבכים, צביון
 על-ידי ביריביהם נלחמים ועדינות, קטנות בקרניים המקושטים הזכרים, זו.

 השתמשו אילו להישבר עלולות היו העדינות הקרניים הקדמיות: ברגליהם בעיטות
 דק משמשות האלה שהקרניים הנמנע, מן זה ואין ללחימה במצחיהם הצביונים

הזכר. של איכותו להפגנת לפרסומת,
 תפקידן בשל בגולגולת מקומן ונקבע צורתן את שקיבלו לאחר הבא, בשלב
הקשות הישרות, הקרניים יעיל. מלחמה מכשיר לכדי הקרניים התפתחו בפרסומת,

115



תקשורת מנגנוני :,ב חלק

 מפני להגנה יעיל נשק הן צבאים, של אחדים מינים בנות הנקבות של והחדות
 קרניים לשאת יכלו והחזקים הגדולים הזכרים כי להניח, יש קטנים. טורפים
 התפתחותן של הבא שבשלב אלא הראמים, קרני דוגמת מאלה, וחזקות גדולות

 בעת נושאיהן על המכבידים הסתעפויות, או פיתולים בהן ונוצרו משקלן עלה
 הן אולם האויב, את לפצוע שמטרתו נשק, ככלי יעילותן אמנם נגרעת כך לחימה.
 הטקסיים בקרבות כהלכה ללחום להם ומאפשרות בעליהן של כוחם על מעידות

 ראוי ותנועה(. טקסיות על ,6 ובפרק יריבים, בין תקשורת על ,2 בפרק )וראה
 אלה הנקבות: אצל מאשר יותר הזכרים אצל מתפתחים כאלה שינויים כי לציין,

 לקרניים זקוקות הן בבד בד אך הזכרים, כמו בפרסומת להשקיע יכולות אינן
צאצאיהן. על להגנה יעילות

 שלוחה, התפתחה קדניהם בבסיס הצפון. באיילי חלה נוספת מעניינת תמורה
 למאכל. להם המשמשות מהחזזיות השלג מעטה את מסלקים הם שבאמצעותה

 הצפון, איילי שאצל לכך, כנראה הביא לאכילה עזר כמכשיר בקרניים השימוש
קרניים. הנקבות גם מגדלות האחרים, האיילים אצל כמו שלא

 הברירה מנגנוני פעמים כמה התחלפו הקרניים של התפתחותן במהלך אכן,
 עוצבו הן הבא בשלב כסימנים, ערכן על-פי דמותן נקבעה בתחילה הטבעית.
 ולבסוף, בתקשורת, כסימנים שונות צורות שוב קיבלו הן בהמשך לחימה, כמכשירי

 המסייעים כמכשירים נוספים יתרונות לקרניים הוקנו הצפון, אייל אצל כמו
 כולו: התהליך לאורך הטבעית הברירה ויתרה לא אחד תפקיד על מזון. להשגת

המבט. בכיוון להבחנה עזר ככלי הקרניים שימשו התפתחותן משלבי אחד בכל

הנוצות התפתחות
 חוקרי בקרב בעיה מעוררת הקרניים, כהתפתחות הנוצות, התפתחות גם

 - והנוצות מזוחלים התפתחו העופות כי ספק, כל אין לחוקרים האבולוציה.
 הביא )מוטציה( בלבד אחד תורשתי ששינוי להניח, אין כך גם אולם מקשקשים.

 ששינוי כדי כי לזכור, חשוב נוצה. כמו ומורכב, יעיל חדש, איבד של להתפתחותו
לשער אפשר לו. שקדם המצב לעומת לשיפור לגרום חייב הוא באוכלוסייה יתפשט

 להשתכלל יכול מסוים, לתפקיד המשמש איבר, איך
 כיצד להבין קשה אולם יותר, טובה בצורה ולתפקד

 בהדרגה להתפתח מסוגל זוחל של קשקש כמו איבר
 אחד בכל מועיל איבר לשמש בזמן ובו לנוצה,
 במעבד שחלו הרבים השינויים התפתחותו. ־משלבי

 אחר בזה לבוא כן אם צריכים היו לנוצה מקשקש
קודמו. לעומת שיפוד מציג אחד כשכל זה,

 את המתאר במאמר, נתקלנו אחדות שנים לפני
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 שגעשו מרהיבים, בצילומים מלווה היה המאמר הציפור. נוצת של המופלא המבנה
 הדרו. בכל הנוצה של המופלא המבנה את הציג אשר סורק אלקטרוני במיקרוסקופ

 במערכת התפתחה כזאת מופלאה שנוצר. הדעת, על להעלות אין כי טענו המחברים
 אותה ברא אשר עליון, כוח בידי תכנון בעקבות נוצרה ולא הדרגתיים שינויים של

 על-ידי פורסם שהמאמר הסתבר כיום. ממלאת שהיא לתפקיד בהתאמה מלכתחילה
 הטבע שחוקרי וברור, האבולוציה בתורת האמונה את לקעקע שביקשה אגודה,
 היו מה במדויק יודעים אינם עדיין הם גם אם אף הזאת הטענה למשמע יחייכו
לנוצה. הקשקש הפך שבסופם ההתפתחות, שלבי

 הנוצה. של ההדרגתית להתפתחותה גם הסבר להציע יכול ההכבדה עקרון
 של שורה כיצד להבין אפשר ליעילות, בניגוד פועלת הסימנים וברירת הואיל

 הגברת לצורך מסוים איבר של היעילות חוסר את בהדרגה המגדילה שינויים,
 ההתפתחות. משלבי אחד בכל סלקטיבי יתרון לבעליו מקנה בתקשורת, האמינות

 למלא כדי גוצה דמויי קישוט לקשקשי בהדרגה הפכו מסוימים שקשקשים ההנחה,
 שהאגפה כשם כזה: לתהליך והגיונית הדרגתית דרך מציעה בתקשורת, תפקיד
 בכיסוי או בתעופה תפקידו את מכבד איבד מנוצותיה וחלק להתקיים, כיום יכולה
 כך קשקש, של כזה פשוט מבנה בעלות חוטים, דמויות קישוט לנוצות והפך הגוף
 וארוכים, גדולים קישוט קשקשי הקדמיות גפיו על לשאת קדום זוחל היה יכול

 בפרסומת. ערך להם נודע כך משום ודווקא לטפס, או ללכת יכולתו על שהכבידו
 נפתחה ובכך לעץ, מעץ בגלישה מכן לאחר סייעו האלה המוארכים הקשקשים
לנוצות. שיהפכו האפשרות

 לפי >או הזוויגית הברירה של ביכולתה לפנינו רבים הכירו העובדות לאור
 יוצר כוח לשמש בן־זוג( בחירת על ,3 בפרק וראה הסימנים, ברירת הצעתנו:

 ולפיו הזה ההדרגתי בתהליך הטמון ההיגיון, בהסבר הוא שלנו החידוש באבולוציה.
 חייב בתקשורת שיפור ולכן בתקשורת, הסימנים של אמינותם את מגדילה ההכבדה

לסביבתו. בעל-החיים של התאמתו ביעילות לפגוע
 הגדלת לשם - אקראי שאיננו - מסוים לכיוון ההכבדה של פיתוחה זו, בדרך
 הזה הערוץ ליעילות. מנוגד שכיוונו פיתוח ערוץ יוצר התקשורת, של אמינותה

 בראשיתם המשמשים חדשים, הכבדה איברי של ראשוני לפיתוח להביא יכול
 של ההדרגתית בדרך יעילים, לאיברים להתפתח עשויים הם ובהמשך לתקשורת

הטבעית. הברירה
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הערות
 כרבולת את תוקפים הזכרים הצפון שכווי אצל כי 3מצאו, ומונטגומרי הולדר א

 של ליכולתו אמינה פרסומת לשמש הכרבולת של מצבה יכול ולכן יריביהם,
 מספר לבין הזכרים של הכרבולת מצב בין קורלציה החוקרים מצאו כן הזכר.

בהם. שבחרו הנקבות
 מנוצות התפתחו הטווס שבזנב הראווה נוצות מרבית כי הראה, חדש מחקר ב

4הגב.
 צופית של מעופה על הארוך הזנב של ההכבדה מידת את בדקו 6ותומס אוונס ג

 מעופן. את הציפורים על הקל הזנב של באורכו שקיצוץ מצאו, הם המלכיט.
 הסביבה תנאי של מטיבם הושפע הזנב נוצות אורך כי 7אווגס, מצא כן לפני
הנוצות. גידול בעת

 על המתבססות בטענות, הגיוני לקושי לבנו תשומת את הפנה קצלניק אלכם ד
 עצמם את מציגים בעלי-החיים כי ההנחה, על ערערנו אנחנו המראה. צמצום
 שהצופים לכך, סיבה רואים שאיננו משום האמיתיות, מידותיהם מכפי גדולים

 שקר של קיומו לכאורה מניחים אנחנו כאן ואילו בשקר. להבחין יוכלו לא בהם
 כנוצות או שיער כמסגרת בקישוט הכרוכה ההכבדה כי וגורסים, ההפוך בכיוון

 התחזות זו גם כלומר, באמת. שהוא מכפי קטן נראה שבעל-החיים בכך, היא
 שהרעמה יודע אינו המסתכל כי טוענים, איננו ממנה. להתעלם לצופה שכדאי

 שגדול ממי מונע המוקטן המראה אולם אותה. הנושאת הדמות את מקטינה
 נראה שהיה הבדל - ביניהם בגודל ההבדל את בבידור להציג מחברו במקצת

 מיתרון שנהגה מי ודק ממשי, הפסד זהו השיער. רעמת אלמלא בבירור-יתר
 בדגם להשתמש יכול להילחם, בכושרו גם להתבטא העשוי מתחריו, על בולט

 כמי או מכולם כגדול עצמו להציג יכולתו שתיפגע בלי מראהו את המקטין
בכוחו. שבטוח

 את המקטינה מסגרת, שיוצרת הפסיכולוגי הרושם אם השאלה: מתעוררת כאן
 9אופטית אשליה על מבוסס שבתוכה, המראה

 האבולוציה תפטור לא מדוע (,Ponzo של )האילוזיה
 לראות לו ותאפשר זו אופטית מאשליה המסתכל את
הנכונים? בממדיו העולם את
 ההנחה, עם בהסכמה אלא זו לקושיה מענה לגו אין

 כדי כנראה לגו דרושה המסגרת שיוצרת שהאשליה
 בעד אליו המגיעים הנתונים את לעבד יוכל שמוחגו

 כי ייתכן, משמעות. בעלת לתמונה אותם ויהפוך העין
 התמונה את לתפוש בידנו לסייע האשליה של תפקידה
תלת־ממדי. מעולם כחלק לעינינו הנראית השטוחה
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 על- החלטות ומקבלים זה עם זה מתקשרים וחד-תאיים, רב-תאיים רבים, יצורים
 פרט של בגופו המיוצרים כאלה, חומדים אליהם. הנשלחות כימיות מולקולות סמך
פרומונים. נקראים: אחרים, פרטים של התנהגותם על ומשפיעים אחד

 שלושת את להכיל הפרוטונים חייבים אמינים מסרים שישאו כדי כי נראה
 צריכה ההכבדה המסמן; על להכביד חייבים הם בכלל: בסימנים שמנינו המרכיבים

 להתקיים וצריך המהימן, המסמן על מאשר הלא״מהימן המסמן על יותר להכביד
בסימן. הטמון המסר לבין ההכבדה בין הגיוני קשר

העשים אצל הזוויגית הפרסומת
 העיקרי המרכיב הדובון. פרפר של החיזור על סיפרנו בן־זוג, בחירת על ,3 בפרק

 בצמחי המיוצר חזק, רעל - אלקלואיד של תוצר הוא הדובון זכר שמפריש בפרומון
 הרעל, על התגברות מנגנון פיתחו הדובון זחלי התגוננות. לצורך הקרוטלריה

 מסוגלים אינם אחרים שבעלי-חיים מזון, מקור לעצמם מבטיחים הם זו ובדרך
לנצל.

 להיזון מסוגל היה זחל בהיותו כי כך, על מעיד הפרומרן את המפריש פרפר
 הפיזיולוגית יכולתו את מוכיח בפרומון הרעל ריכוז הרעל. את המכילים מצמחים
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 הזאת בהוכחה מעונייגת הנקבה ולדעתנו אותו, לנטרל או ברעל לטפל הזכר של
 על הפרומון מצביע כך על נוסף לצאצאיו. זו תכונה שיוריש זכר, לחפש בבואה
 ועל עליה ויגן ההזדווגות בעת לנקבה להעביר מסוגל שהזכר האלקלואיד, כמות

טורפים. מפני הביצים
 מיני בני הזכרים, של הפרוטונים גם בודד. מקרה אינו הדובון של הפרומון

 והדובוניים (Daneidae) הדנאיתיים ממשפחות אחרים רבים פרפרים
(Arcteiidae,) בשל בגופם הנצברים - רעליים כנראה - חומרים מכילים 

1מזון. להם המשמשים הצמחים

 את מסוימת במידה המשקפת הזכרים, של הפרוטונים בהרכב הרבגוניות לעומת
 זה הפרוטונים דומים הנקבות אצל הרי כמזונם, המשמשים הצמחים של הרב המגוון

 הנקבות של הפרוטונים של תפקידם כי משוכנעים, החוקרים 2רבה. במידה לזה
 של הימצאה מקום על לזכרים להודיע הוא להתפתחותם( שהביא הגורם )כלומר,

להזדווגות. המוכנה מינם, בת נקבה
 במזונן, הנמצאים השונים בחומרים הן גם משתמשות הנקבות אין מדוע כך, אם

מסרים? למין שייכותן את בהירות ביתר שישקפו ספציפיים סימנים לייצר על״מנת
 הסימנים כי הסברנו, מין, לכל הספציפיים הסימנים על המדבר ,4 בפרק

 לקבוצה הפרט של השתייכותו על כמעידים שנחשבו קבוצה, אותה לבני המשותפים
 הקבוצה בגי בין התחרות בעקבות התפתחו הנקבה(, של מינה זה, )במקרה מסוימת
 כי להגיח, יש האחרים. על-פני המפרסם הפרט של יתרונו על להצביע ונועדו

 בגות-זוגם את בוחרים שאלה ומאחר הזכרים, משיכת על בזו זו מתחרות הנקבות
 להצביע יכולות האלה הכימיות שהמולקולות נראה הפרוטונים, באמצעות
 בין מתאם יימצא אם רק אמין יהיה כזה מידע הנקבה. של איכותה על במהימנות

 כזה ומתאם - מפרישה שהיא הפרומון של האיכות, או הכמות, לבין הנקבה טיב
הפרומון. בהפרשת להגזים בנסותה הנקבה תינזק אם רק להתקיים יכול

בהפרשתו? המגזימה לנקבה, לגרום העשים פרומון יכול נזק איזה
 לשאלה. מענה לתת המבקש תיאורטי, מחקר של בעיצומו כיום נמצאים אנו
הבאה: התשובה את מציעים אנחנו המחקר של זה בשלב

 משרשרות הבנויות מולקולות, של תערובות הם העשים נקבות של הפרוטונים
 כלל בדרך מצויה שלהן אחד שבקצה רוויות, בלתי פחמן(, אטומי 20-10) ארוכות
 מניחים אנו אלדהיד. או כוהל חומצה, אצטט, במים: הנמסה פעילה כימית קבוצה

 החוש לתאי חודר אותו, המפרישה הנקבה סביב גבוה בריכוז הנמצא הפרומון, כי
 השאר, בין על-כן, עשויה, פרומון של גדולה כמות הפרשת אבהם. ופוגע שלה

 המחזר הזכר איכות את להעריך ביכולתה ולפגום עוורון-חושים לכעין לה לגרום
 אלים ואכן, ביניהם? לבחור אפשר כשאי זכרים במשיכת הטעם ומה אחריה,
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 של גבוה ריכוז בה שהיה לאווירה שהוכנסו פרודניה נקבות כי 3מצאו, ועמיתיו
 לאפס. כמעט ירד ההזדווגויות ומספר הזכרים חיזורי על להגיב הפסיקו פרומון,
3האלה. בתנאים פעילותם את הגבירו זאת, לעומת הזכרים,

הנקבה? איכות לבין פרומון של הפרשתו כושר בין הקשר להיות יכול מה
 חדשה שומנית ממברנה לייצר הנקבה של כושרה שגבוה ככל כי להניח, יש
 יותר גדולה כמות להפריש תוכל ולכן פחות תינזק היא כן שנפגעה, אחת במקום

 של הייצור כושר בין מתאם שיש עוד, ייתכן רע. כל לה שיאונה בלי פרומון של
 השומן מצבור שגם וכן הנקבה, שבגוף השומן מצבור לבין חלופית שומנית ממברנה
 שבייצור אפשר, אלה כל לאור זה. את זה תואמים ביצים להטיל הנקבה של וכושרה

 לזכר כדאי זאת ומסיבה הנקבה, של ההטלה כושר על להעיד כדי יש הפרומון
 ובו פרומון המפרישה כזאת או פרומון, של יותר רבה כמות המפרישה נקבה לבחור
פעילות. מולקולות של יחסית גדולה כמות

 ניתן השונים, המינים בנות הנקבות של המין פרומוני בין הדמיון למרות
 מפריש. שהוא בפרומון החומרים תערובת של המיוחד בהרכב ומין מין כל לאפיין

 המיוחדים החומרים לקליטת במיוחד המותאמים קולטנים, יש הזכר במחושי
 לגרום כדי הפרומון של בודדות במולקולות די מינו. בת נקבה שמפרישה לפרומון
 שהפרומון ברעיון, הזאת העובדה תומכת לכאורה הזכר. של במוחו לתגובה
 משום בכך אין לדעתנו ואולם, המפרסמת. של זהותה על להכריז על־מנת התפתח
 החומרים בחילוף שהבדלים מניחים, ואנחנו גהאלה החומרים של לייעודם הוכחה

 לכך, ממילא גורמים אותו המאפיינות אחרות כימיות ותכונות ומין מין כל של
עצמו. בפני מהם אחד לכל ואופיינית המינים בין נבדלת הפרומון שמהות

 יפה האדם של השונות בתרבויות שהתפתחו האלכוהוליים המשקאות מגוון
הזה: הרעיון להסברת

 מזוהה הסליבוביץ לסקוטים, - הוויסקי לרוסים, האופייני המשקה היא הוודקה
 בדעתו, מעלה אינו איש זאת למרות היפנים. עם - והסאקו הסרבים עם

 יותר סביר התרבויות. של ייחודן את לציין כדי התפתחו השונים שהמשקאות
 יאלכוהולי. ממשקה ליהנות הפשוטה השאיפה בעקבות מיוצרים כולם כי להניח,
 לרשות שעמדו השונים הגלם חומרי של יוצא פועל הוא המשקאות של ייחודם

שלהם. האכילה הרגלי את המכתיבות המסורות ושל היצרנים,
 את להפריש כושרה לפי בת־זוגם את בוחרים הזכרים כי מניחים אנחנו כאמור,
 שכמו לגו, נראה עוד מייצרת. שהיא בפרומון )המכבידים( המזיקים המרכיבים
 יחיד כקנה-מידה הפרומון על מסתמכים אינם העשים גם אחרים, בחירה בתהליכי
 עיתוי הפרומון, הפרשת קצב ובהם נוספים, ומרכיבים ה״מועמדות", בין להבחנה

 את לקבוע עשויים נוספים, )פרומונים( ריחות אפילו או מסוימות תנועות ההפרשה,
אחרת. או זו בנקבה הסופית הבחירה
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שמרים של המין פרומוגי
 לקבוצה השתייכותו את ולא הפרט של טיבו את לפרסם כדי נוצר שפרומון ההגהה,

 אצל המין בפרומוני השימוש של מהמקובל שונה לפירוש אותנו הביאה מסוימת,
4 השמרים."׳

 מהשניים אחד כל זה. עם זה המזדווגים ,8ו- alpha זוויגים: שני לשמרים
 קליטת השני. בזוויג המצוי מיוחד בקולטן מזוהה וזה אופייני, פפטיד מפריש

 בתהליכים, ולפתיחה בגידולו להפסקה הקולט הפרט את מובילה הפפטיד
 בשלמותם, השמרים תאי מתמזגים הזדווגותם במהלך להזדווגות. אותו המכשירים

בחיים. אחת פעם רק מזדווגים הם - שבהם התשמורת חומרי כל על
 מסוים מזוויג פרט על להודיע נועד האופייני שהפפטיד סברו, היום עד

(alpha או a,) כי והרטוול, ג׳קסון מצאו לאחרונה אולם להזדווגות. המוכן 
 יותר גדולה כמות המפריש זה עם להזדווג ומעדיפים בן־זוגם את בוחרים השמרים

 השמרים תא שמפריש הפרומון כמות כי הרעיון, את העלו הם 5פרומון. של
איכותו. את מפרסמת

 קשור שהפרסום להנחתנו, אמנם תאמה בן־זוגם את בוחרים שהשמרים העובדה
 שכמות בסברה, ספק הטלנו אולם בזהותו, דווקא ולאו המפרסם של באיכותו
 ריכוזו ששיעור משום ראשית זאת לאיכות. אמינה פרסומת המבטיחה היא הפפטיד

 קטנה כמות המפריש קרוב, תא ולכן ההפרשה, ממקור במרחק מאוד תלוי חומר של
 עתיר תא מאשר יותר גדולה כמות מפריש הוא כאילו להיחשב עשוי פפטיד, של

 שפפטיד הדעת, על להעלות קשה שנית, המקבל. מהתא במקצת המרוחק פפטיד,
 מזיק; חומר אינו הפפטיד המפרסם: התא של הפנוטיפי טיבו את לשקף יכול קצר

 הן הפפטיד וכמויות תא, כל של התורשתי בבסיס כלול לייצורו הנחוץ המידע
 לכך, עדות חיפשנו לפיכך בתאים. המיוצרות החלבון כמויות לעומת קטנטנות

 המפרסם, של הפנוטיפי טיבו על להעיד כדי בהן שיש נוספות, שמולקולות
, כמותי. באופן דווקא ולאו - בתקשורת משתתפות
 חלבון ממולקולות ונגזר מיוצר הפרומון כי העלתה, בנושא הספרות בדיקת

 הינו alpha הזוויג של הפרופפטיד פרופרומון(. )או פרופפטיד הנקראות גדולות,
 גליקופרוטאינים כי מאמינים, ואנחנו סוכרים, עליו הנושא חלבון - גליקופרוטאין

 חלבונים מאשר אותם, המייצר התא של לאיכותו יותר אמין ביטוי לתת עשויים
 שאינו חי תא כמעט )ואין חלבונים לייצר המסוגל תא, כל פפטידים. או פשוטים,

 הסוכרים ואולם, שבו. הגנטי למידע בהתאם - חלבון כל לייצר יכול זאת(, עושה
 חומרי של מספקת כמות בתא יש כאשר רק נוצרים שבגליקופרוטאין המיוחדים
 מתאימים. בתנאים רק כנראה המופעלת אנזימטית מערכת גם כמו תשמורת,

בתא. השוררים לתנאים עדות משמשת מסוים גליקופרוטאין של מציאותו לפיכך,
ההזדווגות: לתהליך חיונית הפרופרומון שנוכחות המלמד מידע, מצאנו ואכן
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 אינם הפרומון, את ממנו לגזור היכולת את איבדו ואשר אותו, המייצרים שמרים
 )הפפטיד( הפרומון אספקת עם בכך להם לסייע אפשר אולם להזדווג, מסוגלים

 יוכלו לא הפרופרומון, את מייצרים שאינם שמרים, לעומתם חיצוני. ממקור
1מבחוץ. הפרומון להם יסופק אפילו להזדווג

 רק ואינו בתקשורת חשוב תפקיד ממלא שהפרופרומון בהנחה, נוספת תמיכה
 לייצור אחראים גנים ששני העובדה, מעניקה הפרומון, בייצור ביניים שלב בגדר
 פרומון, של מולקולות שתי נגזרות שממנו פרופרומון, מייצר האחד הגן הזה:

 שני שקיום דומה כאלה. מולקולות ארבע נגזרות שממנו פרופרומון, מייצר והאחר
 במולקולות מספרם ושל הפרוטונים סדר של חשיבותם על מעיד הגנים

 האוכלוסיות בכל הזה הגנטי המבנה מופיע מדוע להבין, קשה אחרת הפרופדומון,
השמרים. של הטבעיות
 בצדו בתקשורת: הפרופרומון של פעולתו לדרך באשר השערה נעלה להלן

 בשומנים(, נמס אך במים, נמס )שאינו הידרופובי קטע יש הפרופרומון של האחד
 לפי הנוצר בחלבון הפדומון של חזרות )ארבע הפרומון משובץ השני בצד ואילו

 קשורים הסוכרים שני(. גן על-סמך הנוצר בזה חזרות ושתי אחד, גן של המידע
 ומופרשים אנזימים, על״ידי מהפרופרומון נגזרים הפרומון קטעי המרכזי. לקטע

 התא את ומגרים המיוחדים בקולטנים נקלטים השני, הזוויג אל מגיעים הם מהתא.
 מולקולות שגם לכך, עדויות יש המפרסם. לעבר הזדווגות שלוחת לפתח הקולט

 ההשערה, את מעלים ואנו התא, של החיצוני בצד נמצאות השלם הפרופרומון של
 הקטעים וכי שלו, ההידרופובי החלק באמצעות התא לדופן נקשר הפרופרומון כי

 מרחבי במבנה מיוצבים כשהם לדופן, מחוץ בולטים - נגזרו שלא - הפרומוניים
 הפרומוניים הקטעים כי לנו, נראה המולקולה. שבמרכז הסוכרים באמצעות מיוחד
 שבין להתקשרות בדומה השני התא שבשלוחת לקולטנים להתקשר יכולים האלה

’והקולטן. החופשי הפרומון
 המפרסם התא של באיכותו פנוטיפיים או גנוטיפיים שליקויים להנחה, מקום יש

 הסתם מן ישפיעו כאלה שינויים הסוכרים. מולקולות של במבנה בפגמים יתבטאו
 טיבו. על יעידו ובכך המפרסם, בדופן אשר הפרופרומון של המרחבי מבנהו על

 הפרופרומון שבין הקשר בעוצמת להבדל לגרום כדי יש המרחבי שבמבנה בשוני
 חלש, בן-זוגו עם שלו שהקשר פרט בן״הזוג: של להעדפה בסיס ולשמש לקולטנים,

מועדף. בן-זוג עם חזק בקשר להתקשר כדי ממנו להיפרד עשוי
 שהוא הפרומון, שתפקיד הרי הזה, ההסבר את נוספות תצפיות תאשרנה אם

 הכתובת, פרסום לכדי מצטמצם למרחקים, להגיע היכולה יחסית קטנה מולקולה
 גידולה ולכיוון להזדווגות, המוכן התא אל השני מהזוויג השמרים למשיכת כלומר

 הזוויגים בין המגע המפרסם. התא דופן שעל הפרופרומון אל ההזדווגות שלוחת של
שלוחת שעל הקולטנים עם המפרסם התא דופן שעל הפרופרומון את מפגיש
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 אם - להזדווג אם הגורלית להחלטה המידע את ומספק השני, התא של ההזדווגות
לא.

 מודל משום בו יש שלדעתנו מכיוון השמרים אצל התקשורת בתיאור הארכנו
 פפטידים באמצעות הפנוטיפי טיבם את לפרסם תאים יכולים שבה לדרך, כללי

 ביטוי לידי המביאה תקשורת, כי נראה מולקולריים. במבנים המאורגנים וחלבונים,
 שגי בין כימית בדרך התקשרות בכל תתקיים המתקשרים, של הפנוטיפי הטיב את

 לא תפקידם את להלום יכולים מולקולריים שמבנים להניח, יש כן כמו פרטים.
רב-תאיים. יצורים אצל אחר או זה ייעוד בעלי מורפולוגיים מאיברים פחות

 פרופפטידים כי ומעידים, לאחרונה שהתגלו בממצאים יש הזה לרעיון תימוכין
 כסימנים המשמשים פפטידים נגזרים שמהם )חלבונים נוספים הורמונליים

ז ׳ומהם. הנגזרים ההורמונים גם נקשרים שאליהם לקולטגים, נקשרים בתקשורת(

הרב״תאי הגוף בתוך כימית תקשורת
 תאים ומפעילים הגוף של אחד בחלק תאים על-ידי המיוצרים כימיים, חומרים
 אינטרס יש הרב-תאי בגוף התאים לכל הורמונים. נקראים ממנו, מרוחקים באזורים

 סימנים משלוח על-ידי משנהו את לרמות ינסה אחד שתא החשש את המפיג זהה,
 להשקיע צורך יהיה לא הרב-תאי שבגוף לצפות, היה ניתן ולכן לא-נכונים,

 פרטים בין לתקשורת בניגוד התאים. בין התקשורת סימני של אמינותם בבדיקת
 על להתבסס אפוא יכולה הרב-תאי הגוף בתוך התקשורת היתה מזה, זה שונים

 המשמשות המולקולות כי מסתבר, זאת למרות הכבדה. ללא ויעילות, בהירות
 לאלה, - זהות גם ולפעמים - דומות רב-תאיים, ביצורים התוך־גופית בתקשורת
 הם האלה מהחומרים רבים נפרדים. יצורים שבין הכימית בתקשורת המשמשות

 לשימוש הסיבה מהי השאלה: מתעוררת ולפיכך חריפים, רעלים או גליקופרוטאינים
הרב-תאיז היצור שבתוך בתקשורת מכבידות במולקולות

 מהסביבה, מידע לקלוט שתפקידם תאים, יש עבודה: חלוקת יש הדב-תאי בגוף
 בהתנהגותם. שינוי בדבר הוראות בגוף אחרים לתאים ולהעביר אותו, לעבד

 כלשהי מסיבה אם ההורמונים. - כימיים סימנים באמצעות נשלחות כאלה הוראות
 שגי משרתים שאותו הגוף, בטובת בהתנהגות השינוי יפגע שגויות, ההוראות

 נמצא הסימן ליצירת הגגוטיפי המידע כי לזכור, חשוב ביניהם. המתקשרים התאים
 או ההחלטה קבלת בתהליך המידע, בקליטת טעות כי לשער, ניתן הגוף. תאי בכל

 אותו וישלח הסימן את ייצר כלשהו שתא לכך, לגרום עלולה הסימן בשידור
במועדו. שלא

 כדי ולכן, הפנוטיפי. במצבו הוא הסימן ייצור על המופקד התא של ייחודו
התא של הפנוטיפי טיבו על מידע יכלול עצמו שהסימן כדאי טעויות, למנוע
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 מתאים אינו הפנוטיפי שמצבם תאים כאשר רק מהימן יהיה סימן כלומר, המשדר.
 כן, אם טמון, הרב־תאי הגוף שבתוך בסימנים גם אותו. לייצר יוכלו לא - לייצורו

ההכבדה. עקרון

 גילויים על-ידי נתמך הדב-תאי, בגוף מתקיים ההכבדה עקרון כי הרעיון
 ורעילות )רדיקלים( פעילות וקבוצות מולקולות כי ומעידים, לאחרונה שנמצאו
 ומופרשות 6הרב״תאי הגוף תאי בין בתקשורת משמשות ,00ו״ NO כמו ביותר,
 העובדה גיסא, מאידך והלב. המוח כמו וחשובים רבים באיברים עצבים תאי על־ידי

 לכאורה מנוגדת כנוירופפטידים, או בהורמונים משמשים רבים קצרים שפפטידים
 קצרים בפפטידים לדעתנו מדוע הסברנו, השמרים על בדברנו ההכבדה. לעקרון

אמינות. היוצרים מרכיבים כל אין
 - מהמקרים בחלק לפחות - כאן גם הרי השמרים בין בתקשורת שכמו ייתכן,

 למשל, נמצא, אלפא TGF!־.״ של בתקשורת הפרוהורמון: בעזרת האמינות מושגת
 דרך ו)הפפטיד<. ההורמון של לזו דומה השפעה יש )פרופפטיד( לפרוהורמון כי

 הגורם קצר, פפטיד - EGF!•!״ של במנגנון כנראה ננקטת אמינות להשגת אחרת
 כאשר אלא יתחלקו לא האלה שהתאים וחשוב דם, כלי של הדופן תאי לחלוקת

 כשהוא רק תאים חלוקות מעורר EGF!־!״ כי מעניין, פגוע. דם כלי לתקן צריך
 בתוך האחרים עם האחד קשורים והסוכרים EGF.-1 מיוחדים. לסוברים קשור

 משתחררים הם ברקמות פגיעה של ובמקרה הדם, כלי שבדופן תאי הבין" החומר
 היתה אכן כי נאמנה, אפוא מעידים EGF^ הקשורים הסוכרים להיפרד. בלי

בתיקון. צורך ויש הדם, בכלי פגיעה

 כן אם יכול מתחרים, בין התקשורת של אמינותה את המבטיח ההכבדה, עקרון
 שהתקשורת הנחתנו נכונה אם 7שותפים. בין בתקשורת טעויות כמונע גם לשמש

 ההכבדה, לעקרון בהתאם פועלת הרב״תאי, בגוף המתקיימת זו לרבות הכימית,
 המסר לבין המולקולה מבנה בין הגיוני קשר למצוא צריך האלה במערכות שגם הרי

 אנחנו שבהם הנוכחיים, מחקרינו מתנהלים הזאת ההנחה על־פי נושאת. שהיא
הכימית. בתקשורת המשמשות במולקולות הטמון המסר, את להבין מנסים
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הערות
 לממברנות חודרות בשומנים, הנמסות הארוכות, השרשרות כי להניח סביר א

 יכולות הפעילות והקבוצות הנקבה, של החוש תאי את המקיפות השומניות
 המשמשים בקולטנים או עליה הנמצאים באתרים הממברנה, במבנה לפגוע

 מבנה בעלות חלבוניות מולקולות הם הקולטנים מהסביבה. ריחות לקליטת
 מרחבי מבנה החלבונים. שרשרות של המדויק מהקיפול הנובע מיוחד, מרחבי

 ביכולת לפגום ובכך הפרומון של הפעיל החלק בהשפעת להשתנות עשוי זה
בסביבתה. המתרחש על להגיב הנקבה

 הנקבות. את למצוא לזכרים מפריע הנקבה פרומון של גבוה ריכוז זאת, עם ב
 כדי סינתטיים, בהורמונים היום משתמשים ביולוגית הדברה לצורך לכן,

הזכרים. את "לבלבל"
 הצמחים שמפרישים חומרים על המגיבים קולטנים, יש לנקבות למשל כך ג

 מפרישים שהצמחים לכך, עדות משמשת אינה זאת עובדה מטילות. הן שעליהם
מזיקיהם. את למשוך כדי אלה חומרים

 לשתות הפרט של יכולתו 'בפרסום משכרים משקאות לשתיית שיש הערך על ד
החרקים. על ,13 בפרק ראה להשתכר, בלי

4גרנות. ודוד עצמוני דניאלה גהון, עדנה עם ה
הג״ל. במאמר הספרות ראה ו
 ליצור על-מנת הגנים שגי של הפרופרומוגים של בתצמיד צורך שיש ייתכן ז

 יצירת מבוקרת מדוע להסביר, יכול זה דבר התאים. שגי בין חזק קשר
שונים. גנים שגי באמצעות הפרומון
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החברתי הקשר בדיקת :10 פרק

 בין החברתי הקשר טיב על מידע לאסוף הבאה התנהגות, מערכת של קיומה על
 מתיש עבודה יום לאחר הביתה בשובנו 1ומכלבנו. מבנותינו למדנו שוגים, פרטים

 עלינו, קופצות היו הן לעזור במקום אך לקראתנו, רצות הקטנות בנותינו היו
 כלבנו של ההתנהגות סיפור. להן שנספר לפחות או במשחקיהן, שנשתתף דורשות

 עוד לפעמים התנהגותו היתה ובבקרים והפריע, נדחק עלינו, קפץ הוא דומה: היתה
 וכך האוכל, לחדר המטבח בין הדלת, לפני להתיישב נהג הוא הגיונית: פחות

 שני בין לעבור שרצינו פעם בכל אותו לדחוף או סביבו ללכת אותנו הכריח
החדרים.
 ומוכנים לאלה אלה שייכים אנחנו כי לכלב, וגם ולילדינו, לנו היה ברור

 לפעול והיכולת פעולה לשתף הנכונות אולם השני. למען אחד הרבה לעשות
 כל בפני העומדות החשובות השאלות אחת לפיכך, ליום. מיום להשתנות עשויות

 עדיין אתה "האם למענו. לפעול האחר מוכן כמה עד היא לשותפות מהחברים אחד
 ביתר מתעוררות והן הנצחיות, השאלות הן אותי?" אוהב אתה ו״כמה אותי?" אוהב
ללכת. מתכוון הוא כאשר או רב, זמן נעדר השותפים אחד כאשר שאת

עוצמתו? רעל החברתי הקשר טיב על אמינה תשובה לקבל הפרט יכול איך
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 לפעולות כזה מידע להשגת שנועדו הפעולות את לחלק ניתן הגיונית מבחינה
 פעולות רק כי מבהירה, כזאת חלוקה נזק. לו הגורמות ולכאלה לשותף, המועילות
 פעולה. לשתף נכונותו על אמין מידע ממנו להוציא יכולות השותף על המכבידות

 עצמו בשותף שמעוניין מי רק אולם משותפו, הגאה טובת לקבל מוכן יהיה אחד כל
 ולהמשיך מדי<, קשה תהיה שלא )בתנאי לו יגרום שהלה בהכבדה לשאת מוכן יהיה

 אכן החברתי הקשר לבדיקת השיטות כל להלן, שנראה כפי פעולה. אתו לשתף
השותף. על בהכבדה כרוכות
 עליו המקפץ בכלב הכרוך המטרד את לסבול מוכן אינו כלבים, אוהב שאינו מי

 מנצלים רועים, כלבי או פוינטרים דוגמת גדולים, מגזעים כלבים אותו. מלקק או
 נוטים והם בבית לביקור אורח בא כאשר הקשר: את לבדוק כדי משקלם כובד את
 עוד מגדילים עליו, נשענים הם לאט לאט בגופם. בו ונוגעים ניגשים הם חיבה, לו

 זה ברגע מעליו: ומסלקם יותר זאת לשאת יכול אינו שהאורח עד הלחץ את ועוד
 של היחס את הכלבים בוחנים דומה בדרך אליהם. יחסו את לאמוד יכולים הם

 הוא שבו והאופן בדרכו, רובצים הם בבוקר. אותו מטרידים הם כאשר בעליהם,
 עם בערב, מבקשים. שהם המידע את להם מספק לעבודה ממהר כשהוא אותם מסלק
 שהוא הלב תשומת על אמין מידע ספורות שניות בתוך מקבלים הם הביתה, שובו
 הקפיצות ואת השריטות את באהבה לקבל נכונותו זמן: באותו להם להעניק מוכן

אהבתו. את מוכיחה

 רבות. מבחינות חשוב השותפים, בעיני לשותפות הנודע הערך, על המידע
 אולם השותפות, של פירוקה על להחלטה להביא כזה מידע יכול קיצוניים במקרים

 היקף ואת בשותפות ההשקעה כדאיות את לאמוד לפרט לסייע יכול גם הוא
 משותף, משהו לדרוש טעם שאין ברור שותפיו. בפני להציג יכול שהוא הדרישות

 שותפים בין גם אינטרסים ניגודי יש רבים במקרים אולם בשותפות: מעוניין שאינו
 השני; לרשות עומדת אינה האחד שאוכל העוגה פעולה: בשיתוף המעונייגים

 פעולה, בכל האחר. לשותף המוענקת זו חשבון על באה אחד לשותף הלב תשומת
 להביא כדי יש אחר, שותף על-ידי להיעשות ויכולה השותפות למען הנעשית
 לפי נעשות הללו הפעולות מן רבות חברו. בעבור ולרווח - האחד אצל להפסד
 בשלילה, ולהיענות - בבקשה שותף אל לפנות נעים זה אין השותפים. אחד בקשת

 אותו את ולבקש לחזור ניתן תמיד לא שהרי נזק, לגרום יכולה בזמנה שלא ובקשה
 תלויות זה, אל זה והתייחסותם מהשותפים, אחד כל בעיני הקשר חשיבות הדבר.

 של בבדיקתו ונשנה החוזר הצורך ומכאן להשתנות, ויכולות רבים בגורמים כן אם
הקשר.
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החיזור בעת תוקפנות
 צריכה ההכבדה הנבדק. על להכביד חייבת החברתי הקשר שבדיקת כבר, ציינו

 בעת השותף אל הקשר מהות ושל המבוקש המידע של לחשיבותם מותאמת להיות
 רבים משאבים השותפים השקיעו ובטרם החיזור, בעת למשל, כך, הבדיקה.

 ההשקעה ואילו גדול, הוא מוטעה ממידע הנובעת החלטה בקבלת הסיכון בשותפות,
 שנוקטים תוקפניות, בדיקה לפעולות עדים אנו זה בשלב קטנה. עדיין בשותפות

 אחת לא מביאה הזאת התוקפנות הנקבות; אחרי המחזרים זכרים קרובות לעתים
באמת. בו המעוניינת בנקבה, להבחין לזכר מסייעת גם אך הנקבה, להסתלקות

 משקיעים השותפים ושני בזוגות, החיים עופות אצל במיוחד בולטת התופעה
 ומחכים הנחלה את ראשונים כובשים הזכרים רבים מינים אצל בצאצאיהם: הרבה

 נקבה כל הזכר תוקף בתחילה אליהם. ותצטרפגה שתבואנה לבנות־זוג, בה
 בהדרגה ומופיעות. חוזרות האלה מהנקבות חלק אך בורחת. וזו בנחלה, המופיעה

 נעלמת או נעלמת, כמעט והיא מהן אחת כלפי הזכר של תוקפנותו נחלשת
הנבחרת. הנקבה עם המשותפים החיים בהמשך לחלוטין,

 או בתיהם בחצרות בחורף, הזו בתופעה לצפות יכולים ישראל תושבי
 הצפון, שבארצות והרעב מהקור אוקטובר בחודש הנמלטים הנחליאלים, 2בכיכרות.

 כהה על-פי-רוב שראשם - הזכרים הבתים. בחצרות טריטוריות לעצמם כובשים
 ממנה ומבריחים הנחלה על מגינים - הנקבות של מזה יותר בהיר ומצחם יותר

 אחת נשארת לפעמים אולם הנקבות, את גם מתקיפים הם בתחילה אחרים. זכרים
 כלפי ראשה את ומרימה זנבה את מדגלת והיא ההתקפה, למרות הזכר בקרבת מהן

 עוצמת אולם אותה, ותוקף חוזר הזכר אמנם, להזדווגות. כבהזמנה מעלה,
 לטריטוריה. לשותפתו הופכת הזאת והנחליאלית הזמן עם פוחתת תוקפנותו
 שכן בלבד, האכילה לשולחן שותפות היא החורף לטריטוריות השותפות

 על ההגנה את מייעלת השותפות מקום ומכל זו, בעונה מתרבים אינם הנחליאלים
 אותם, ומבריחים אליה לפלוש המבקשים זרים בזכרים נלחמים הזכרים הטריטוריה:

המקום. את שחמדו האחרות, הנקבות את מסלקות והנקבות

 הדרך היא המשותפים החיים בתחילת המופגנת העזה התוקפנות לדעתנו,
 הבאה נקבה, של כוונותיה רצינות את לבחון הזכר יכול שבה ביותר, הפשוטה
 לנקבה כדאי לעתים עתידו. ואת - הנחלה - רכושו את אתו לחלוק לו ומציעה

 לה יהיה כך בטריטוריה: זמנית להתיישב
 בשקט, ולחיות לאכול תוכל שבו בסיס,
 בן־זוג לה ולבחור לבחון תוכל היא וממנו
 ואולם, שבסביבתה. הזכרים מבין קבוע

זמנית יושבת כזאת נקבה שבהם בימים
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 אליו. תבואנה לא בו המעוגיינות אחרות נקבות שהרי רב, נזק לזכר נגרם בנחלתו
 שבאה מי הנקבה: של האמיתיות כוונותיה על לעמוד לזכר מאפשרת התוקפנות
 כפי הזכר של תוקפנותו את לסבול מוכנה תהיה לא בטריטוריה, זמנית להתיישב

 והחליטה בה שהתנחל ובזכר הזו בטריטוריה שבחרה נקבה, לכך מוכנה שתהיה
קבע. של כשותפה בה לחיות

 לתוקפנות לוואי כתופעת הנקבה כלפי הזכר תוקפנות מוצגת הלימוד בספרי
 שצריך לזכר, אסור הזאת הגישה לפי הטריטוריה. על להגן כדי לנקום שעליו
 לנוכחותה להתרגל אחרים, זכרים מנחלתו לגרש על״מנת בתוקפנות חדור להיות

 לומד הוא הזמן במשך היריבים. הזכרים את לו מזכירה שצורתה משום הנקבה, של
 ה״הסבר" אולם 4׳3להתקיפה. ומפסיק לנוכחותה מתרגל מסוימת, בנקבה להבחין

 ואמנם העופות, של ההבחנה בכושר מזלזל הוא העובדות. תיאור אלא אינו הזה
 המנסות זנבניות תוקפים הזנבנים גם בו: תומכות אינן בזנבנים תצפיותינו

 - פחותה במידה כי אם - הנקבות את לתקוף ממשיכים הם לקבוצתם. להצטרף
 נמנעים הם שבקבוצתם הזכרים את דווקא אך המשותפים, חייהם תקופת כל במשך

 הרעיון, את אפוא שוללת זו תופעה הזנבנים(. על ,12 בפרק )וראה מלתקוף
 מסוגל אינו שהוא מכך נובעת הנקבה עם ההתקשרות בתחילת הזכר שתוקפנות

 דווקא אחרת: נפוצה תופעה מצטרפת לכך בלבד. לזכרים תוקפנותו את להגביל
 חזקה אחרים זכרים כלפי הזכרים תוקפנות שבהם לא־מונוגמיים, מיגים אצל

5להלן(. )וראה הנקבות כלפי תוקפנות כל נוקטים הם אין ביותר,

מחבואים" "משחקי
 מגלים אינם כמעט להזדווגות, רק אצלם נועד הזוויגים בין שהקשר עופות,

 רבות, נקבות עם להזדווג יכולים הם לרחבתם. הבאות הנקבות כלפי תוקפנות
 מחוות מגלים הם גם זאת, עם משמעותיים. אינם בחינתו והן הקשר הן ולפיכך
כבחינה. לפרש ניתן שאותן
 להזדווג מחליטה מסוים, זכר של הריקודים ברחבת הנוחתת נקבה, כל לא

 הזכרים, לאחרים. ולהשוותו מקרוב לראותו כדי רק שבאות נקבות יש אתו:
 שהנקבה מכך נפסדים לצאת עלולים אחריהם, גוהות רבות שנקבות אלה ובמיוחד

 עשויה תוקפנית התנהגות אולם אתם. להזדווג בלי מדי רב זמן במחיצתם שוהה
 בשיטות הקשר בדיקת נערכת ולכן להזדווג, מעוניינת שדווקא זו את להבריח
יותר. עדינות

 את אליה מפנה הוא מניפתו, את הפורש זכר אל מתקרבת הטווס נקבת כאשר
 ולבוא הזכר את להקיף הנקבה חייבת להזדווג כדי מקושטים. שאינם אחוריו,
 טווסית שכן הנקבה, של התעניינותה את הזכר בוחן הזאת בדרך לדעתנו, מלפניו.

את לבחון מעוניינת אינה הסתם מן כזה, עיקוף לעשות עצמה את מטריחה שאינה
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 מעונייגת אינה וכנראה הזכר של מניפתו טיב
כלל. בו

 הסוכיים. נוהגים דומה בדרך כי נראה
 )ראה לפרסומת לזכר משמשת שהסוכה ידוע,
 הסוכה ממדי בן-זוג<. בחירת על ,3 בפרק

 לבנייתה מלכתחילה גרם מה לא-ברור אולם הזכר, של טיבו על מעידים וקישוטיה
 הסומים, התנהגות על בורג׳יה של תיאוריו על-פי מסוים. מבנה בעלת סוכה של

 בראשיתה כי הסברה, את מעלים אנחנו 6על-ידו שצולמו סרטים בקטעי ומצפייה
 כאשד אתו. להזדווג הנקבה נכונות את לבחון לזכר לאפשר כדי הסוכה נבנתה

 אם ובוחן בתוכו, או המבנה מאחורי הזכר מסתתר הסוכה לרחבת יורדת היא
 חליפות. ומתחבא ומציץ הזכר שב החיזור כל במשך לראותו. מתאמצת הנקבה

 את לבחון יכול הוא וכך בריקוד, כמו בעקבותיו, הולכת בו המעוניינת נקבה
 הריקודים רחבת בהדרגה הפכה כיצד להסביר, יכולה זו השערה כוונותיה.
 מידת את לבדוק לזכר אפשר עליה שהוצב הראשון העמוד כבר אלסוכה: העירומה

 את הגדיל העמודים בשדירת שהותקן נוסף ענף כל הנקבה. בו שמגלה העניין
 העידו כולם העמודים שהוצבו לאחר כי וברור מאחוריה, להסתתר הזכר של יכולתו

 מהותם הקישוטים, כמות העמודים, סדר השדירה, גודל גם הזכר של טיבו על
הונחו. שבו והסדר

 לילד אורח שבין בתקשורת גם שכיחה הקשר את לבחון המבקשת הסתתרות
 פניו את לעתים מסתיר הילד, בו מתעניין כמה עד יודע שאינו המבקר, קטן.

 המתעניין ילד הפעוט. של תגובתו את לבחון שיוכל כדי דלת, או רהיט מאחורי
 מידת את - מצדו - ולבדוק פניו את לראות יוכל שממנו למקום, יזוז באורח
 ועל ילדים על אהוב ונשנות חוזרות הצצות של זה משחק קשר. ביצירת העניין

 שהוא למידע כלל בדרך מודעים אינם ממנו, הנהנים המשתתפים, כאחד. מבוגרים
מספק.

וסינוצים היצמדות
 קבוצות בין העימותים מרבית הזנבנים. אצל געשית חברתי קשר של אחרת בדיקה

 אולם במרדפים, או איום צעקות בחילופי מסתיימים הנחלות גבולות על הזנבנים
 גם רחוקות ולעתים נפצעים הלוחמים שבהם ממשיים, קרבות לכלל גם מגיעים הם

נהרגים.
 הרבה הלוחמים את מסכנות בקבוצה, קבוצה נלחמת שבהם הזנבנים, מלחמות

נמנעים הלוחמים אחד על אחד של בקרב בודדות. ציפורים בין קרבות מאשר יותר
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 הסכנה בגלל להרוג, על-מנת מלהילחם לרוב
 החלש, את להרוג אמנם יכול החזק כזאת. שבמלחמה

 עלולה חייו על הנלחם החלש של התנגדותו אולם
 לעומת נחות במצב ולהעמידו המנצח, את לפצוע

 מסתפקים לפיכך מכן. לאחר יבוא שאולי חדש יריב
 את מפסיק שהחלש בכך, כלל בדרך המנצחים

ובורח. הלחימה
 עת ובאותה יריבו את לופת אחד זנבן כאשר קבוצתית. במלחמה הדבר כך לא

 כזו וקבוצת מהם, אחד לעזרת לבוא נוספים קבוצה חברי יכולים על-ידו, נלפת גם
 שימצא בכך, מסתכן אויבו על המתנפל זגבן לכן בודד. יריב בקלות לחסל מסוגלת

 לבוא חבריו בנכונות תלויים יהיו וחייו שלמה קבוצה נגד לבדו נלחם עצמו
 כמה גם ולעתים יום, בכל להתרחש עלול שכנות קבוצות בין עימות לעזרתו.

 להילחם האויב יחליט ומתי איומים חילופי אלה יהיו מתי לדעת אין ביום. פעמים
 להילחם חבריו של נכונותם רגע. בכל למלחמה מוכן להיות הזנבן על ולכן ממש,
 סכסוכים לאזור, שהגיעו זנבנים'חדשים עם פגישות להשתנות: יכולה למענו

 אלה כל לאור למשנהו. זנבן בין היחסים את לשגות עשויים באלה וכיוצא פנימיים
 חלק בו. להשקיע קבוצתו חברי של נכונותם את קרובות לעתים לבחוץ לזנבן כדאי
 כזה מידע להשגת נועד הזגבנים של היוס-יומית החברתית מההתנהגות ניכר

 והריקוד ההדדי הנוצות סידור ההיצמדות, דוגמת חברתיות מחוות ולדעתנו
 שבין החברתי הקשר עוצמת על מידע לאסוף כדי הזנבגים אצל התפתחו בצוותא,

הקבוצה. חברי

 סנוניות אינדיווידואלי(. )מרחק מזה זה מרחק על לשמור נז־טים העופות מרבית
 כתווים ונראים מרחק על ביניהם שומרים החשמל חוטי על היושבים זרזירים או

 או מדי, יותר להתקרב המנסים מהם, הנחותים את תוקפים הם במחברת. הרשומים
 למרחב זקוק עוף לעין: ברורה והסיבה החברתי, בדירוג מהם מהגבוהים מתרחקים

 לבין בינו מספיק מרחק על שומר שאינו זה המראה. לקראת כנפיו לפרישת מסוים
 והוא לו, הרצוי ברגע במעוף לפתוח כושרו את ביעילות לנצל יכול אינו האחרים

מזדמן. טרף של לכידתו את להחמיץ או לאויביו, קל טרף להיות עלול
 גם הנצפית אופיינית, תופעה - לזה זה להיצמד מרבים זאת, לעומת הזנבגים,

 בקבוצות. החיים אלה כמו הדוקים, חברתיים יחסים המקיימים אחרים מינים אצל
 בני- בין הדוקים ביחסים המתאפיינים ואדמוגים, תוכיים בולבולים, כמו עופות גם

בן-זוגו. אל עוף צמודים כשהם נחים הזוג,
 הנכונות את באמינות מביעה התנועה, חופש על המכבידה ההיצמדות, לדעתנו

משוחח כשהוא דווקא חברה אל נצמדת שנערה מקרה, זה אין בשותפות. להשקיע
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 עליו ללחוץ הזמן זה אחרת: נערה עם
בה. להשקיע נכונותו את להפגין
 זה להימצא בני-זוג של נכונותם גם

 תנועה על ויתור תוך זה, בקרבת
 ביניהם. הקשר את מבטאת עצמאית,

 את הזכרנו הקולות, על ,7 ובפרק
בן־הזוג. עם "דואט" שבשירת ההכבדה

 סידור - הסינוץ באמצעות גם הזגבנים בודקים החברתי הקשר מהות את
 את מפשק חברו, של למקורו עצמו את הזנבן מוסר הסינוץ בעת ההדדי: הנוצות

 הנוצות את לסדר לעמיתו לאפשר כדי עיניו את עוצם הוא רבות ופעמים נוצותיו,
 שאינו מפגין הוא כך הרי רואה, אינו כמעט הוא זה שבמצב ומכיוון אורכן. לכל

 פעולה, אתו לשתף חברו נכונות את בוחן הנוצות מסדר לעוף. או לברוח מתכוון
 שניהם סכנה: בזמן אותו שיזהיר חברו על סומך הוא כי מוכיח ה״מטופל" ואילו

ביחידות. הנחים מעופות יותר מסתכנים
 כמו במקומות נוצותיה בסידור לציפור לסייע נועד שהסינוץ סברו, כה עד
 שהרי לקוי, הזה ההסבר אולם בעצמה. זאת לעשות יכולה היא אין שבהם הראש,

 באיברים, גם זאת עושים והם זה של נוצותיו את זה מסדרים חברותיים עופות רק
 אינם העופות שמרבית העובדה, גם בקלות. אליהם להגיע יכול עצמו שהעוף
 זאת ועם הזה, לרעיון בניגוד עומדת שבראשיהם, הנוצות בסידור לעזרה זקוקים
 בעיקר ייעשה לא שהוא סיבה כל אין הקשר, לבדיקת הסינוץ משמש אם שגם ברור,
הראש. באזור - המרבית התועלת את יביא שבו הגוף באזור

הזנבגים ריקודי
 שנחקר הבוקר, ריקוד הוא הזנבנים קבוצות אצל ביותר המרשים החברתי הטקס

 שנועדו הטקסים, עם הוא גם נמנה ולדעתנו 7אוסטרייכר רוני על-ידי בחצבה
החברתי. הקשר את לבדוק

 של הראשונה האור בשעת הכלל, מן יוצא בלא כמעט נערך, הבוקר ריקוד
 ההחלטה על המשפיעים הגורמים ימים. לכמה אחת הזריחה, לפני על״פי-רוב היום,

 הבוקר בריקוד להשתתף ההזמנה לאשורם. ברורים אינם עדיין בריקוד לפתוח
 את לסדר ומתחיל לריקוד המתאים במקום לפתע המתייצב זנבן, על-ידי נעשית
 על המזמין רובץ אחרים )במקרים עצבניות. בתנועות - להסתנץ - גופו נוצות
 המזמין ואז למענה, זוכה ההזמנה אין פעם לא לקרקע.( צמוד כשגחונו הארץ

 זנבן או-אז שותפים, לו נמצאו אם אך מזון. לחפש ופונה להסתגץ מפסיק מתייאש,
להסתנץ. הוא גם ומתחיל אליו נצמד חברו, אל מתקרב להזמנה להיענות שהחליט
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 וחברי לה, לסרב שקשה הזמנה כבר זו הרי - ומסתנצים צמודים זנבנים שני
 כחצי נמשך שהריקוד יש אליהם. להצטרף כלל בדרך ממהרים האחרים הקבוצה

 נצמדים הריקוד כל במשך החברתי: הקשר נבחן ובאמצעותו יותר, אף או שעה
 בינות אל מלמטה נכנסים או מלמעלה נדחקים מקומם, את משנים לזה, זה הזנבנים

 יכולים הם כאשר גם - לשיח קרוב אמנם - פתוח במקום מרקדים הם לחבריהם.
 לפני ורק אך כמעט רוקדים הם לעצים. מתחת יותר, מוגנים במקומות לרקד

 את לנצל היכולים דורסים מעופות רבה סכנה להם נשקפת כאשר הזריחה,
 בלילה הפעילים רבים שבעלי״חיים ומכיוון יחסית. בקלות ולהפתיעם האפלולית

 זוהי הרי בחוץ, עדיין נמצאים - הזנבנים על אהוב מזון שהם הטרמיטים, דוגמת -
 לכאורה יש זו בשעה דווקא בריקוד ולפיכך לאכילה, ביותר המתאימה השעה גם

 במקום דווקא אלא הנוח, ובמקום הנוחה בשעה מתבצע אינו כן, אם הריקוד, בזבוז.
 פרט המרקדים. על מקשה בו הקשורה התנועה ועצם לא-נוחה, ובשעה לא-נוח

לקבוצה. יחסו את אמין באופן על-כן מפגין בחבריו זאת כל להשקיע המוכן
 של סיפוריהם את פעם לא לנו הזכיר הזנבנים ריקוד כי נציין, זה בהקשר

 - והקשות - הראשונות שנותיהם את שהסעירו הריקודים לילות על הורינו
3בקיבוץ.
 משותפת: פעולה לפני טקסים עורכים אחרים חברותיים בעלי-חיים גם

 הציד 9לציד. יוצאים שהם לפני זה על זה מקפצים שבאפריקה הזאבים־הטלואים
 של צווארה את או רגלה את לופת אחד פרט כאשר הצייד. את המסכנת פעולה הוא

 שיתוף את חבריו. עם הפעולה בשיתוף ובטחונו הצלחתו תלויים הניצודה, החיה
ממשי. למבחן יעמוד בטרם בוחן הוא הזה הפעולה

 את גם כך להסביר ואפשר 10כאלה, טקסים הן גם עורכות הגמדיות הנמיות
היומי. לטיול היציאה לקראת בעליו סביב ומתרוצץ המקפץ הכלב, של התנהגותו

 במבט היד, בלחיצת בנשיקות, - אנשים בין היום־יומית הפגישה בטקסי גם
 האדם, על ,18 ובפרק לאלה, אלה הנפגשים של יחסם נמדד - השלום ובברכת

 כדי ביחסי-מין, שונים בעלי-חיים שעושים השימוש על הדיבור את מרחיבים אנחנו
השותפים. בין הקשר את לבחון
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הערות
 רחבה ריקודים. רחבת לעצמם הזכרים מנקים עופות של רבים מינים אצל א

 אחד אצל ולנקותה. ברחבה לבלות בידו שעתותיו בעליה, על מעידה נקייה
 רחבה, לעצמו מנקה אלא סוכה, בונה אינו הזכר (Catbird) הסומים ממיני
 המבקרות הנקבות כלפי רבה תוקפנות מגלה הוא האחרים הסומים כמו ושלא

 על יתרונו את באמצעותה להפגין סוכה, לו שאין העובדה כי לשער אפשר בה.
 אותו מגיעה הנקבה, של כוונותיה את לבחון כדי בה ולהסתתר אחרים זכרים

תוקפנות. באמצעות הנקבה של כוונותיה ולבחינת בכוחו יתרונו להפגנת
 צור בעריכת אדמה", על-פני "כאן בספר מובא כאלה ריקודים של יפה תיאור ב

8ועמיתיו.
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 במבט ביותר. הפשוטה הרבייה מערכת היא וילדו הורה של החברתית המערכת
 מדוע, הילד. בטובת - בלבד אחד בדבר מעוניינים מרכיביה שני כי נראה, ראשון

לילדיהם? הורים בין רבים כה סכסוכים מתגלעים כך, אם
 לדאוג חייב ההורה ואילו לעצמו, לדאוג הוא הילד של האינטרס 1טריוורס, לפי

 ואף לתת, שביכולתם מה כל מהוריו לקבל מעוניין הילד האחרים. לצאצאיו גם
 של הצאצאים מספד להקטנת תעשה סחיטתו אם גם לכך מעבר מהם "לסחוט"

 אחד בילד שהשקעתו בתנאי אך הילד, של בהצלחתו מעוניין אמנם וההורה הוריו.
ורבייה.* שרידה כושר בעלי צאצאים של מרבי למספר להגיע ביכולתו תפגע לא

 פסיכולוגי, נשק בבחינת הן לינוק המבקש התינוק צעקות כי הסביר, טריוורס
 האם נעתרת מדוע כן, אם רצונה. למרות להיניקו האם את להכריח שמטרתו

שלה? האינטרס את נוגדת זו שתגובתה אף לצעקות,
 ניסה טריוורס יעיל. נשק זהו מדוע מסביר אינו פסיכולוגי כנשק הצעקה תיאור

 בהשתמשו (ultimate factors) הטבעית הברירה שבפעולת ההיגיון את להסביר
 העובדה, את בחשבון להביא מבלי (,proximate factors) ההתנהגותי במנגנון

 אנו לכן הטבעית. הברירה על-ידי ומשתנה מתפתח עצמו ההתנהגותי שהמנגנון
 על אמיתי איום מהוות שהן מכיוון הילד לצעקות נענית האם כי משערים,

תיענה. לא היא אם להיפגע עשויים ואלה שלה, האינטרסים
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 גם בזגבנים: תצפיותינו מאששות הזה הרעיון את
 ’רעבים. כשהם רם בקול צועקים (fledglings) פרחוניהם

 את - מטרים מאות - גדול למרחק מגלה הזאת הצעקה
 אפילו ומתקשה לעוף בקושי המסוגל הפרחון, של מקומו
 כדי לצעוק צריך שהפרחון בכך פלא אין לכאורה לקפץ.
 חוסר על שעמדנו עד רב זמן עבר ולכן אוכל, לקבל

 של מקומו את לטורפים מגלה היא הרי שבצעקה: ההיגיון
 לנו סייעו למרחוק הנשמעים הפרחוניס )קולות הפרחון.

 לחשוב, מקובל מחבואם.( מקום את למצוא רבות פעמים
 הפרחונים של הימצאם מקום על להורים מודיעה שהצעקה

 הצעקות מושמעות על-פי-רוב אולם רעבונם. גודל ועל
 בקרבת נמצאים כבר כשההורים דווקא תוקף ביתר

 היא ומדוע הצעקה מכוונת מי אל לשאלה, התשובה טמונה שכאן ונראה הצאצאים,
 ואינם הצאצא ליד נמצאים שההורים מאחר בצאצאים: לטפל ההורים את מכריחה
 חתול, "חתול, הטורף: אל דווקא מכוונת שהצעקה ייתכן מקומו, על למידע זקוקים

 את משתיקה ההאכלה בי." מעוניינים אינם והודי כאן, אני אותי; וטרוף בוא
 את מכריחים הם לעצמם נזק בגרימת איום שעל״ידי אלא זאת ואין הפרחונים,

להאכילם. הוריהם

 8לעצמו נזק בגרימת איום - החלש של הנשק
 בתנאי, רק החזק השותף על השפעה יש החלש לשותף שייגרם מנזק שלחשש מובן

 לצאצאיה. האם שבין המצב בדיוק הוא■ כזה החלש. של בטובתו אינטרס יש שלחזק
 הצאצאים מספר את במידת״מה, אולי, מצמצמת הצועק בצאצא היתרה ההשקעה

 שכבר הזה, הצאצא של קיומו את האם מבטיחה בהשתקתו אך בעתיד, לה שיהיו
רבות. בו השקיעה

 יללות לילדה. אם שבין לסכסוך דוגמה משמש היונקים של הגמילה תהליך
 לכל. מוכרות הלילה, כל ומייללים עץ לראש המטפסים ה״עזובים", החתלתולים

 אמו. את איבד אשר בגור שמדובר מאמינים לעזרתם, לבוא מנסים לב טובי שכנים
 שתמשיך כדי נוסף, למאמץ אמו את לסחוט מנסה החתלתול לדעתנו, אולם

 להיניק האם את תכרחנה המבטחים, ממקום והיציאה הרמות, היללות להיניקו.
 כי הסכנה, בטוח. במקום בשקט, החתלתול שכב לו עושה שהיתה מכפי יותר

 על שיעלה נזק, האם על להביא עלולה הטורף, לשיני הצאצא את תסגיר הצעקה
 ליללות. להיכנע לאם כדאי אלה ובנסיבות הזה, במועד מהגמילה הצפוי החיסכון
 כלומר - מהצעקות נשכר לצאת שהסיכוי בתנאי רק לצעוק כדאי מצדו לצאצא
לצועק הנשקפת הסכנה זאת, עם להיטרף. מהסיכון גדול - מזון בתוספת לזכות
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 שמדי לכך, לצפות יש לכן לסחיטה. האם תיכנע לא שאחרת ממשית, להיות חייבת
גור. של או פרחון, של לטריפתו הצעקה תביא פעם

 בנשק להשתמש יכולים אינם רבים, שטורפיהם הצבאים, ועופרי הארנבות גורי
 לכך, הוכחה - פעם מדי להיניקם באה והאם ובהסתר, בשקט שוכבים הם הצעקה.

 איננו זאת עם אליו. ותבוא צאצאה את תמצא שהאם כדי בצעקה צורך אין כי
 יותר להם להעניק אמם את להכריח דרך יש הללו לעופרים או לגורים אם יודעים

להעניק. נכונה שהיא ממה
 עוד כשאין בימינו, האם. על המשפיע היחיד הגורם אינה ההיטרפות סכנת

 והוא לו הנשקפת הסכנה מאוד פחתה הבוכה, התינוק של בסביבתו ואויבים טורפים
 תשומת את מהוריו לסחוט כדי רוחו על העולה ככל לבכות לעצמו "להרשות" יכול
 לצעקות להיכנע ממשיכות האמהות כי מניחים, אנחנו בה. מעוניין שהוא הלב

 ידידיה שכניה, בעיני אמו ביוקרת פוגע התינוק של הממושך שבכיו משום ילדיהן
 לשאת לאם כדאי בה הפגיעה את לצמצם ועל-מנת ממשי* ערך יש ליוקרה ובעלה.

ההנקה. בנזק

נוספות סחיטה שיטות
 צבועים אחרים, בעלי-חיים והרבה רבים אפרוחים העופרים, הארנבות, גורי אצל

 לצעירים שבהם המקרים, את להבין קשה מנגד הסוואה. בצבעי הצעירים הצאצאים
 כהה הבבונים תינוקות של צבעם להוריהם: מאשר יותר בולטים צבעים דווקא יש

 חזירי של גוריהם סביבתם. צבעי עם יותר מתמזגים הבוגרים שצבעי בעוד ובולט,
 כצבע אפור-חום הוא הבוגרים שצבע בעוד אותם, המדגישים בפסים מקושטים הבר

 מקורם הוריהם: של מאלה יותר בולטים הזנבנים פרחוני של צבעיהם גם הרקע.
 בכתם מודגש והחזה צהוב, בסיסו המדברי, הרקע על-פני הבולט צבע - שחור
 את מסגירים הכנפיים, ונפנופי הצעקנית התנהגותם לצד האלה, הצבעים חום.

 עם להסבר ניתנת הזאת התמיהה גם לצעקות, באשר כמו למרחקים. מקומם
 ליתר בו, המטפלים את או הוריו, את מחייבת לצאצא הצפויה שהסכנה ההנחה,
 כדרך לצעיר אפוא משמש הצבע לב. תשומת

 שמעורר היתרה הסכנה מהוריו. עזרה לסחיטת
 הנוסף, הטיפול עם פיצוי מקבלת העז הצבע

כורחם." בעל לצעיר מעניקים שההורים
 ירוק בצבע המבריקות הזנבנים, ביצי גם

 הבולט הצבע, של ערכו מה שאלה: מעלות אזמרגד,
 הקן? של החומיס-אפורים הזרדים רקע על מאוד
 האם, ובה סחיטה מערכת פועלת כאן גם כי נראה

לקבוצה שותפיה את מאלצת הביצה, באמצעות
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 לעבר הזורק אדם, לעצמנו נתאר לעשות. משהתכוונו יותר בדגירה להשקיע
 ניכר מאמץ השותף יעשה ויקר, שביר החפץ אם לשניהם. השייך חפץ שותפו

 על־ידי רצופה לדגירה תזכה שתטולתה המעוניינת נקבה, כך אותו. לתפוש
 למרחוק. ביציה תיראנה אם שאת ביתר לעצמה זאת תבטיח לקבוצה, שותפיה

 דווקא אך העת, כל תכוסה לא אם קלות ביתר להיטרף עלולה כזאת תטולה אמנם,
 לבקיעתם ויביאו בדגירה ישקיעו אכן שהשותפים לכך, הסיכוי את מגבירה הסכנה

יותר. מוצלחים גוזלים של

 כל את ומבלים הוריהם גב על הנישאים - המצויצים הטבלנים של אפרוחיהם
 במים המבלים הברווזים, שאפרוחי בעוד דלילה, בפלומה מכוסים - המים על ימיהם

2קדים. במים ממושכת שהות המאפשרת צפופה, פלומה עטויים מזמנם, חלק רק
 שלא הוריהם את המחייבת היא הצעירים של הדקה פלומתם דווקא כי ייתכן,

 האפשרות מהאפרוחים נגזלת אמנם כך קצר. לזמן לא אפילו במים, אותם לנטוש
טיפול-יתר. כנראה, מרוויחים, הם אולם במים, ממושך זמן שיישארו במקרה לשרוד
 כאמצעי, לראות אפשר השימפנזה תינוק של בבטנו החשוף העור את גם

 גם זהו ואולי לגופם, צמוד להחזיקו האחרים המטפלים את או האם את המחייב
ההאדם. תינוק של המוחלט האונים לחוסר הבסיס

ההורים על־ידי הצאצאים ניצול
 משאלה יותר מהוריהם להשיג הצאצאים יכולים שבה בדרך, עסקנו כה עד

 משתמש ההורה שבהם המקרים, הם מעניינים פחות לא אך בהם. להשקיע מעוניינים
 על־פי נמדדת ההורה שטובת ומכיוון עצמו. לטובת צאצאיו את לנצל כדי בכוחו
 לטובתו האחד ניצול משמעו לטובתו ניצולם הרי 1לרבייה, המגיעים צאצאיו מספר

האחר. של
 במאמצים הצאצא של טיבו מותנה בילדיהם המטפלים בעלי־חיים אצל

 יתרון ההודים נותנים קרובות לעתים ובהזנתו. בחימומו בשמירתו, המושקעים
 ותוכיים, אנפות הלילה, דורסי ובהם רבים, עופות אחיו. על־פני אחד לצאצא

 מקדימה הזאת הביצה הראשונה. הביצה הטלת עם מיד ביציהם על לדגור מתחילים
 הוא במזון מחסור ובעת הצעירים מאחיו וחזק גדול הראשון הגוזל ולכן לבקוע,

 המזון על התחרות שלהם. את מהם לגזול יכול
 יותר, או אחד אח של להריגתו אחת לא מביאה

 אין 5מתערבים. ואינם מנגד עומדים ההורים אך
ההורים מעדיפים מסוימים שבתנאים אלא זאת ף . *

 גבוה מספר ולא חזקים, צאצאים מעט לגדל
הם שכך משום חלשים, צאצאים של יותר
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 עם בתחרות לעמוד יוכל מצאצאיהם חלק לפחות כי מבטיחים,
מינם. בני מתחריהם, של אלה

 הדין הוא כי גורס 6השלישי", "השימפנזה בספרו דיימונד,
 לאישה לאפשר לדעתו, נועדה, זו הנשים: אצל הבלות בתופעת

 זנוספת, בלידה להסתכן במקום ילדה שכבר לילדים לעזור
 אחרי להתקיים סיכוייהם קלושים שממילא בצאצאים ולהשקיע

אמס. מות
 שבהן מסוימות, אנושיות בתרבויות הירושה נוהגי ביסוד מונח דומה היגיון

 במקום יצליח, זה שלפחות להבטיח כדי הבנים לאחד רק המשפחה הון כל עובר
 אך - קטן נתח יקבל אחד שכל כך האחים, כל בין שווה במידה הרכוש את לחלק
 כבר נהנה שממילא הבכור, הבן הוא היורש על-פי-רוב להיכשל. עלולים כולם

 ואז הצעיר הבן דווקא הוא הזוכה שבהן תרבויות יש אך אחיו. על-פני מיתרון
 הבכור הבן אם עולים ונכדים ילדים עוד לגדל ההורים סיכויי כי להניח, אפשר
 מתחרה הוא אין כך שהדי אחר, במקום משפחה לו ומקים הבית את עוזב

נוספים. ילדים בעצמם לגדל עדיין המסוגלים בהוריו,
 אמה, של החברתי מעמדה את הצעירה הבת דווקא יורשת המקק קופי אצל גם
 אלא שלה מכוחה נובע אינו הצעירה מעמד 7לעומתה. נחותה הבכורה הבת ואילו

 מתערבות החברתי, בדירוג ממנה גבוהות קופות גם קרובות ולעתים שהאם, מכך
 הצעירה הבת העדפת הצעירות. לטובת עמדה ונוקטות הבנות שבין במאבקים

 האחרונה זו כי מבטיחה אולם הבכירה, של ההצלחה סיכויי את במידת״מה מקטינה
 האם של הכוללת הצלחתה גדלה כך הצעירות. באחיותיה או באמה תתחרה לא

הרבייה. - העיקרית במשימתה
 החרקים מגיעים אחיהם לטובת מסוימים צאצאים ניצול של קיצונית למידה

להם. המיוחד ,13 בפרק בהרחבה נדון באלה החברתיים.

הערות
 על-פי כי באומרו הבעיה, את לצורך ושלא מה■במידת׳ סיבך 1טריוורס א

 קרבתו בגלל הוריו, ברביית עניין לילד גם יש קרובים ברירת של התיאוריה
אחיו. אל הגנטית

מהקן. שפרח גוזל הוא פרחון ב
הזנבנים. על ,12 בפרק והיוקרה, החברתי המעמד בערך מורחב דיון ראה ג
 את במדויק להעריך להורים לסייע יכול המקור בסיס סביב הצהוב הקישוט ד

רעבונו. גודל על לעמוד ובכך פיו, את לפעור הגוזל מאמצי
 הסחיטה מנגנון של התפתחותו את להסביר קשה כי 3טוענים, ואשל פלדמן ה

ואלה לצאצאיו, אותה יוריש כזאת תכונה הנושא שצאצא מאחר מההורים
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 ורמת הסחיטה שהיקף מההנחה, נובע זה קושי לדעתנו זמנם. בבוא אותו יסחטו
 היה אפשר אילו כי ברור קבועים. תורשתיים נתונים הם ההורים של ההיענות

 המנגנון בפיתוח צורך היה לא הטיפול, תוספת של כדאיותה את מראש לשער
 כאשר כדאית מההורים הסחיטה יכולת כי לגו נראה מזון. בקשת של

 הוא אם רק ערך יש כזה למנגנון לנסיבות. בהתאם בתבונה, בה משתמשים
 עם הסכנה מן נשכר יצא אם רק עצמו את יסכן הצאצא כלומר, לתנאים, רגיש

 קול לשמע לחלוטין משתתקים הזנבנים פרחוני ואכן, שיקבל. טיפול״היתר
 הסתם מן מקום. בקרבת טורף הימצאות על להם המודיע הוריהם, של האזהרה
 וכי לעזרה זקוק אכן שהצאצא משוכנעים, יהיו כאשר לסחיטה ההורים ייכנעו

הסכנה. מן להרחיקו כדי נוסף מאמץ להשקיע להם כדאי
 את המחליף האיום, מנגנון נגד דומה טענה להעלות היה אפשר לכאורה
 בעינו המנגנון אולם לאיים. לו לא-כדאי להיכנע, שמיועד מי הפיזית: הלוחמה

 היורש פרט וכל ממלחמות, להימנע בעימות למעורבים מאפשר הוא כי עומד,
לנסיבות. בהתאם בו משתמש אותו

 מספר להתרבות. המצליחים לצאצאים רק ערך יש אבולוציונית מבחינה ו
ההורה. להצלחת מספיק קגה-מידה משמש אינו כשלעצמו הצאצאים

 בעלי" של לנקבותיהם הנשקפת מזו גדולה לידתה בעת תמות שאישה הסכנה ז
התינוק. של יחסית, הגדול, ראשו בגלל אחרים, חיים
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 היוקרה על התחרות הזנבנים: :12 פרק
האלטרואיזם של והאבולוציה

 פורסמו ממצאיהם היום. עד ונמשכים 1970ב- החלו הזנבנים חיי על מחקרינו
 של החיים באורח הדנים באנגלית, מאמרים בשני ובעיקר שונים,* במאמרים

1החברתית. ובפעילותם הזנבנים
 שלושה על-פי-רוב, אחת, שבכל קבוע, הרכב בעלות בקבוצות חיים הזנבנים

 משתפים הם לעשרים. הקבוצה חברי מספר מגיע לעתים אך פרטים, עשרה עד
 - וכולם השנה, ימות בכל נמצאים הם שבתחומה נחלתם, על בהגנה פעולה
 לנו, הידוע ככל בה. הבנוי האחד בקן יחדיו מטפלים גם - כצעירים בוגרים

 קבוצתית. במסגרת בקביעות החיים בישראל, היחידים העופות הם הזנבנים
 תופעות - אלטרואיזם גילויי של רב מספר לראות אפשר ביניהם היחסים במערכת

 התיאוריה על״פי לצפוי בניגוד לכאורה העומדות אחרים, לפרטים סיוע של
בקבוצות. החיים אחרים בעלי״חיים אצל גם וקיימות הדרוויניסטית
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 - רבת־מינים טרופיים עופות משפחת על הנמנית שיר ציפור הוא הזנבן
Timaliidae. בישראל, החי הזנבן Turdoides squamiceps, אחד לענף שייך 

 מרוקו. עד והגיע המדבריות, רצועת על-פני צפונה מהודו שהתפשט זו, ממשפחה
 ים ואזור הערבה עמק סיני, ערב, חצי-האי על-פני משתרעת באזורנו תפוצתו

אליהם. היורדים החמים והגיאיות המלח
 במקצת ארוך - מ״מ 160-150כ- זנבו ואודך גרם, 90-60 הזנבן של משקלו

 קצרות כנפיו המדברית. סביבתו כצבע אפור-חום, צבעו שמו. נגזר ומכאן מגופו,
 בין בזריזות לתמרן לו מאפשרים הארוך וזנבו החזקות רגליו אך אטי, מעופו ולכן

 זגבן לתפוש והזדון הנץ הבז, כמו דורסים עופות יכולים פתוח בשטח הסבכים.
 מוצאים הם שבהם שיחים, או עצים בקרבת כלל בדרך הזנבנים נמצאים ולכן בנקל,
 הקרקע על-פני מהשיחים, במרחק־מה מחפשים הם מזונם את גם מאויביהם. מפלט

 או לבלוע מסוגלים שהם יצור כל אוכלים הם העצים. לקליפות מתחת או ובתוכה,
 שבהם מקרים, בשני צפינו קטנות. ולטאות נחשים עקרבים, חרקים, לגזרים: לקרוע

 שנועדו הקהים, מקוריהם כי אותן, אכלו לא אולם קטנות ציפורים זנבנים צדו
 מזונם את מגוונים הזגבנים ציפורים. לקריעת מתאימים אינם בקרקע, לחפירה
 ושם ופה והרכפתן, הימלוח האטד, פירות - במדבר מוצאים שהם עסיסיים בפירות

 צוף והניסנית. התמריר המורכבים: ממשפחת ומפרחים האטד מפרחי גם נהנים הם
לתפריטם. מתוקה תוספת מעניק ההרנוג פרחי

 החברה של חצבה שדה בית-ספר שליד שיזף, בשמורת נערך הזנבנים מחקר
 על-פני המשתרע בשטח החיות קבוצות, כשלושים כיום מקיף הוא הטבע. להגנת

 טבעות ארבע על״פי הנקבע שם, יש המחקר בשטח זנבן לכל קמ״ר. 50כ-
 טבעות שלוש רגל: כל על שתיים מהקן, פורח שהוא לפני לרגליו הנענדות

 מראשי מורכב השם האישי. מספרו מוטבע שבה מתכת, וטבעת צבעוני פלסטיק
 די למלים, תיבות ראשי להפוך קל ובעברית והואיל הטבעות, צבע של התיבות
 נעשית הטבעות קריאת בשמם. הזנבנים את לכנות כדי השונים הצבעים בידיעת

 צהוב, )לבן, לצטש ששמו זנבן לדוגמה, שמאל. לרגל ימין ומרגל למטה מלמעלה
ועל צהובה, טבעת ומתחתיה לבנה טבעת הימנית רגלו על עונד שחור( טבעת,

שחורה. טבעת ומתחתיה מתכת טבעת - השמאלית רגלו
 באמצעות לאדם להתקרב הזנבנים את להרגיל קל
 שבה החורף, בתקופת בעיקר נינוחה, והתנהגות האכלה

 מעשים גם בזכרונם נוצרים הם אולם מזון. למצוא להם קשה
 מרחק על שומרים הם ובעקבותיהם כלפיהם, שנעשו רעים

עמם. שהרע ממי
 ביניהם. לנוכחותנו התרגלו המחקר בשטח הזנבנים

 מדי להם נותנים שאנחנו לחם, פירורי של הזעירה הכמות
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 חוששים אינם שהם העובדה אך מזונם, כמות את משמעותי באופן משנה אינה פעם,
מעשיהם. בכל מקרוב ולצפות כרצוננו ביניהם להתהלך לנו מאפשרת מפנינו

 החלשים, הקולות בשמיעת הטמון מהיתרון נהגים אנחנו הזאת הקרבה בזכות
 הקולות מטרים. מכמה יותר של למרחק נשמעים ואינם לזה זה הזנבנים שמשמיעים

 כאלה ויש מטבעם שתקנים אחרים לדבר, המרבים פרטים יש מאוד: מגוונים האלה
 האחרון זה משמיע ממנו, נחות אל מתקרב זנבן כאשר לפעמים, היום. כל הרוטנים

 "כן, אמר: כמו המתקרב, של המעמדית בעליונותו הכרתו את המביע חלש, קול
 בקול מפזם בשמירה כוחו המנסה הצעיר אך בשקט, לרוב שומר מבוגר זנבן אדוני."

הצעיר". השומר "שירת לכינוי: בפינו שזכה חלש,
 ולהבחין מבטם כיוון את לקלוט גם לנו מאפשרת הזנבנים בקרב ההסתובבות

 מחזיקו אלא אותו, בולע אינו מזון מצא אשר שזנבן למשל, יש, בכוונותיהם.
 בקרבתו מוצא הוא אם להאכיל. יכול הוא מי את לראות, כדי סביבו ומביט במקורו

 ולאחר ההאכלה רעיון על לוותר עשוי הוא משלו, גבוה שמעמדם זנבגים, רק
 נתקלים אנחנו זאת עם בעצמו. המזון את בולע הוא זמן־מה, הנמשכת "התלבטות",

 מזון, אחר במרץ לתור אז ומתחיל לשמירה העולה במשנהו המבחין שליט, בזנבן גם
 הקדחתני בחיפוש השומר גם מבחין קרובות לעתים כל. לעיני לשומר לתת שיוכל

להלן<. >וראה ברבים ש״יבויש" לפני השמירה את ומפסיק הזה,
 זו בדרך יותר. לרוב לשבוע, אחת לפחות הקבוצות כל את פוקד המחקר צוות

 השגרתית. בפעילותן או הקבוצות בהרכב החלים השינויים אחר עוקבים אנחנו
 הזנבנים של החברתית המערכת מבנה ואת חייהם קורות את למדנו השנים במשך

 השמירה כמו שונים, חיים בתחומי התנהגותם על רבים מפורטים מחקרים ונערכו
 לוטם(, )ארנון הטריטוריה חזין(, וולדימיר פארן ניר לרקמן, טוני זהבי, )תרצה
 קלישוב(, )עמיר הבוגרים בין ההדדית ההאכלה קרלייל(, )טמסי הגוזלים האכלת
 הסינוצים ענוה(, אבנר כרמלי, )זהבה ההתגודדות ז״ל(, פוזיס )אורית המשחק
 קציר(, )זהר הצעקות אוסטרייכר(, )רוני הבוקר ריקוד ז״ל(, גוטמן )אנדרם

 פדקר< ופטרישיה לונדי >קים DNA בדיקת פרל(, )יואל ההזדווגויות על ההתחרות
אועוד.

 או שכנות קבוצות מפגי מגינה היא שעליה משלה, נחלה קבוצה לכל כאמור,
 כלל בדרך בו. להתיישב מקום לעצמם המחפשים נחלה, חסרי זנבנים מפני

 לפיכך ומסתור. מזון די בהם שיש השטחים, כל את זנבנים קבוצות מיישבות
 הנחלאות בעלי על-ידי מותקפים נחלה, בעלת בקבוצה חברים שאינם זנבגים,

 יותר הנחלה חסר של קיומו את מסכן הנחלה בעל מחסה. או אוכל לחפש ומתקשים
 אולם הסבך, אל להימלט הזנבן יכול הטורפים מפני הטורפים: אותו משמסכגים

 השטחים אל להימלט לנסות רק יכול והוא לברוח, לאן לו אין זגבנים מפני
הטריפה, לסכנת - הנחלה חסרי הזנבנים - הפליטים עצמם חושפים כך הפתוחים.
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 חסרי הפליט חיי אין והסכנות הקשיים למרות זאת, עם ימים. מאריכים אינם ורובם
 שנים, ואף חודשים, כמה כפליטים לחיות הממשיכים זגבנים, יש לחלוטין: סיכוי

 הם שבהם ריקים, שטחים למצוא מצליחים שהם עד נולדו, שבה הנחלה בסביבת
 המעוניינת בקבוצה פוגשים שהם או חדשה, קבוצה להקמת אחרים לפליטים חוברים

בהצטרפותם.
 על שולטים הבוגרים הזכרים ברור. חברתי דירוג נשמר הקבוצה חברי בין

 המבוגרים הזכרים כל - הזוויגים שגי ובין הנקבות. אצל גם וכך מהם, הצעירים
 להתרבות. כדי לקבוצה שהצטרפו כאלה על ובמיוחד הנקבות, על שולטים

 כבר השלטון על ביניהם נלחמים כאחד, ונקבות זכרים מהקן, היוצאים הפרחוגים
 שבוע. באותו האלה המאבקים מוכרעים ועל־פי״רוב לחייהם הראשון בשבוע

 באותה חברים הם עוד כל יציב ביניהם הדירוג סדר נשאר המנצחים, משנקבעו
 לפעמים, לחייהם. הראשונים בחודשים בדירוג היפוך חל לעתים כי אם קבוצה,
 אחיותיהם על צעירים זכרים משתלטים שנה-שנתיים, לגיל מגיעים כשהם

 להכות יכולתם את ביטוי לידי המביאה בדירוג, עלייתם אם לקבוע קשה הבכירות.
 של רצונן מחוסר או מכוחם, 'נובעת - למשל ממזון, - אותן ולסלק אחיותיהם את

 עתיד לנקבות אין כלל בדרך להלן, שנראה כפי אתם. עימות לכלל להגיע הנקבות
 לפיכך אחרות. בנחלאות להתרבות על-מנת אותה עוזבות והן אבותיהן, בנחלת

 להתחרות רצינית סיבה כל להן ואין אחיהן, לבין בינן רב אינטרסים ניגוד אין
 להם שמספקים המזון על המתנהלות ה״ילדות", בתקופת לתחרויות פרט בהם,

מטפליהם.
 זגבנים בין או פרחונים בין רק בנקל נצפית זו - אלימה להתנהגות באשר
 יכול בחייו אחת פעם דק זוויג. מאותו מבוגרים זנבנים בקרב נדירה והיא צעירים,

 המסתיימת מלחמה קבוצה, באותה זוויגו בן עם השלטון על להילחם בוגר זנבץ
 מלחמה לפליט. והופך נפשו על נמלט נהרג, לא אם המפסיד, בהכרעה: תמיד כמעט
 בסימניה להבחין על-פי-רוב קשה ולצופה לפתע פורצת היא אכזרית. היא כזאת

 בין או אחים שגי בין שקיננו הקיפוח, ורגשות הניגודים שכל נראה אך המוקדמים,
 הזה. בקרב פורקנם את מוצאים שנים, במשך זה עם זה בשלום חיו אשר ובנו אב
 צופים הקבוצה חברי יתר חלק. בו נוטלים זנבגים שני ורק ולמוות לחיים קרב זהו
 זנבנים בין לקרב בניגוד בו, מתערבים הם אין תצפיותינו על-פי אך מקרוב, בו

 לעזרת לבוא או זר זגבן לתקוף הקבוצה חברי כל עשויים שבו שונות, מקבוצות
המותקף. חברם

 עשרה ארבע ואף עשרה שתים לגיל המגיעים יש - ימים מאריכים הזנבנים
 שבהן גשומות, בשנים אך מתרבים, אינם הם מועט, כשהמזון שחונות, בשנים שנים.

 מצליחים מילימטרים, עשרות לכמה מגיעה וכמותם בערבה בעתם יורדים הגשמים
 ואריכות ברבייה הצלחתם גוזלים. מחזורי שנייס-שלושה לגדל אחת, לא הזנבגיס,
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 מקום לא ואפילו נחלה לעצמם למצוא מצליחים שאינם פרטים, עודף יוצרות ימיהם
 סיכויי את מגדילים לבגרות, הגיעו שצאצאיהם הורים, לפיכך בו. להתקיים מתאים

 הורים של כאלה, קבוצות בנחלתם. להישאר להם בהתירם הצעירים של ההישרדות
 אלא ברירה חדשים למתנחלים אין ולמולן צאצאים, חסרי מזוגות חזקות וצאצאים,

שבסביבתם. המשפחות מפני נחלתם על להגן יצליחו כך רק בקבוצות: להתאגד
 קבוצתם חבר שהיה אחר זנבן כל עם או הוריהם, עם מזדווגים אינם הזנבנים

 בארבעה רק נוכחנו המחקר שנות ושתיים עשרים )במשך מהביצה בקיעתם בעת
 שש גם הוריהם בנחלת החיים זנבנים, יש על״כן הזה<. הכלל את שסתרו מקרים,

 בגיל כבר לכך מסוגלים שהם אף״על-פי להתרבות, שינסו בלי שנים שמונה עד
 לעזוב נאלצות אחיהן, עם או אביהן עם להזדווג יכולות שאינן הנקבות, שנתיים.

 ואחרות שנה, בגיל כזאת הזדמנות המוצאות יש להתרבות. כדי הנחלה את
הששית. ואפילו הרביעית שנתן עד הוריהן עם מתגוררות
 שני רק מונה היא שכן פשוטה לקבוצה נחשבת וצאצאיהם הורים זוג ובה קבוצה

 של מותה יותר. מורכב שלהן החברתי שהמבנה קבוצות יש אולם מתרבים, פרטים
 מקבוצות נקבות לקבוצה שמצטרפות עד בת-זוג, ללא האב את משאיר הקבוצה אם

 להזדווג שבקבוצה הבוגרים הזכרים כל יכולים זרה, נקבה מצטרפת כאשר אחרות.
 זכר כל לבין בינו או לבניו, האב בין הרבייה על התחרות מתחילה זה מרגע אתה.
 יהיה הביוץ, בעת שמזדווג מי ובמיוחד יותר, שמזדווג מי קבוצתו: בן אחר בוגר
הקבוצה. חברי יגדלו שאותם הזנבנים אבי

 הטלת על מתמודדות אלה לקבוצה. שהצטרפו הנקבות בין גם קיימת תחרות
 וחזקים גדולים שיהיו גוזלים יבקעו שמהן הראשונות, הטלת על במיוחד הביצים,

 אחד ולכל בפרטיהם מרתקים האלה המאבקים יותר. טוב לשרוד ויצליחו מאחיהם,
 מסיפורי או השקספיריים מהמחזות האגדות, מסיפורי נופל שאינו ייחודי, סיפור

 שותפים כולם - אמהות וארבע אבות שלושה היו למשל, אחת, בקבוצה המקרא.
משגדלו ביצים. הטילו וכולן בהזדווגויות, השתתפו כולם אחת: בנחלה לרבייה

 בקן שבקעו הצאצאים
 - זנבן או - איש המשותף,

 הוא מי לדעת היה יכול לא
 בדיקת רק מי. של הצאצא

 המשפחה בני בכל דנ״א
שכזו. בעיה לפתור יכולה

 בין השותפות ואולם,
 כלל בדרך מתקיימת הנקבות

 מחזור עובדות שהן עד רק
לאחר אחד. מוצלח רבייה
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 חברותיה את הורגת היא היחידה. המתרבה היא בדירוג הראשונה הנקבה מכן,
 מתרבות. שאינן למסייעות והופכות נכנעות שהן או אותן, מגרשת לשותפות,

 את ותופשת השלטת, הנקבה את מהן אחת - הורגת או - מגרשת לפעמים
מקומה.

 כמה לאורך להימשך יכולה זאת, לעומת המתרבים, הזכרים בין השותפות
 ובעקבותיה תחרות, שוררת ביניהם גם אולם שנים. כמה ואפילו רבייה, מחזורי

 וממשיך שורד מביניהם אחד שרק עד נהרגים, או מגורשים מסתלקים, המפסידים
 ראוי מקום מכל זוויגה. בנות עם המאבק לאחר ששרדה זו - הנקבה עם ברבייה

 זו שבהם. האלימות מיעוט הוא האלה הפנימיים במאבקים המיוחד כי ולציין, לשוב
היריבים. אחד נהרג או מסולק שבעקבותיו המכריע, בקרב רק כאמור, מופיעה,

האלטרואיזם להסברת תיאוריות
 הנחלה על בהגנה ביניהם פעולה משתפים הם בקבוצה, הזנבנים חברים עוד כל

 המשותפת: הנחלה על יחדיו מגינים הם מדוע ברור, לכאורה בצאצאים. ובטיפול
 היה, יכול הזנבן כי בעיה, טמונה הזה• בהסבר >גם קיומם! את מבטיחה זו הרי

 מאמץ משקיעים הם מדוע להבין, קשה אולם זאת.( לעשות לאחדים להניח לכאורה,
להם? לא בצאצאים בטיפול

 בעשרים הובילו אחרים, לבעלי-חיים הנוגעות דומות ושאלות הזאת, השאלה
 הקבוצתיות הציפורים של בחייהם העוסקים מחקרים, של לגל האחרונות השנים

 בעיות המציגות קבוצתיות, רבייה מסגרות אחרים. קבוצתיים בעלי-חיים ושל
 דוגמת מהיונקים, החל בעלי-החיים, של סדרותיהם בכל כמעט מופיעות דומות,

 העירומים, והחולדים הגמדיות הנמיות המנומרים, הצבועים השימפנזים, האריות,
3השיתופיות. והבקטריות הרירניות לאמבות ועד

 הרבייה, על הפרטים בין ההתחרות מונחת הטבעית הברירה עקרון של בבסיסו
 של לרבייתר בסיוע אחד פרט של ההשקעה לכן, להצלחה. היחיד קנה-המידה שהיא

 לעקרונות בניגוד עומדת עצמו, שלו הרבייה בכושר לכאורה הפוגעת האחד,
 מציעה, הקבוצתית הברירה תיאוריית הסבר. המבקשת קושיה - הטבעית הברירה

המבוקש: ההסבר את לכאורה,
 קטנות קבוצות להביס וגם נחלתן, על להגן יכולות גדולות שקבוצות מכיוון

 הרי הכבושה, בנחלה להתיישב לצאצאיהן לאפשר כדי נחלאותיהן את ולכבוש
 חברי של מספרם יעלה כך צאצאים: יותר לגדל להוריו לסייע הקבוצה לבן שכדאי

 קבוצות חברי ואכן, ולהתרבות. לשרוד שלו סיכוייו ישתפרו זו ובדרך קבוצתו,
קטנות. של מחבריהן יותר טוב ומתרבים שורדים גדולות

 הברירה של ההיגיון על המבוססים ההסברים יתר כמו זה, הסבר אולם
 שחברי משום זאת יריבים(. בין תקשורת על ,2 בפרק >ראה יציב אינו הקבוצתית,
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 נכונות את המנצלים לפרטים כלומר, חברתיים, לטפילים להפוך עלולים הקבוצה
 במאמץ שלהם זמנם את להשקיע כדי הקבוצה, את ולהגדיל לחזק חבריהם

 שאר כמו הטפילים, הרבייה. על המאבק לקראת כוחותיהם את לחסוך או להתרבות
 יחסכו הם נוסף: מרווח גם וייהנו הקבוצה מגידול נשכרים יצאו קבוצתם, חברי

האחרים. של בצאצאיהם בטיפול הכרוך המאמץ את מעצמם
 שלעיל, לקושיה תשובה מספק אינו הקבוצתית הברירה שרעיון בכך, ההכרה

 תופעת את להסביר הבאות אחרות, תיאוריות שתי להתפתחות הביאה
 reciprocal altruism.)18) ההדדי והאלטרואיזם 17הקרובים ברירת האלטרואיזם:

 ואילו הקרובים, ברירת של בחסרוגותיה נעסוק החברתיים, החרקים על ,13 בפרק
 מחברתה יותר כללית שהיא תיאוריה ההדדי, האלטרואיזם במגרעות נדון כאן

הקבוצה. חברי בין גנטית קרבה על מתבססת שאינה משום

הדדי אלטרואיזם
 במשנהו, אחד פרט של ההשקעה בעקבות אם כי הרעיון, את העלה 18טריוורם

 ויהיה פיצוי משום בכך יש הרי בצאצאיו, או בראשון השני הפרט בעתיד ישקיע
 במנגנון מותנה הזה הרעיון כי הבין, טריוורס בזה. זה להשקיע לשניהם כדאי

 נקודה היא כאן ההדדיות שהבטחת אף-על-פי אולם ההדדיות. את שיבטיח
 לכך, לב לשים כדאי החי. בעולם אותה להשיג ניתן כיצד פירט לא הוא מכרעת,

 הברירה מרעיון שוגה טריוורס של הצעתו אין ההדדיות את המבטיח מנגנון שללא
 שאין מכזו, יותר מוצלחת לזה, זה מסייעים שחבריה קבוצה, כי הגורס הקבוצתית,

 הקהילה בקרב התקבלה טריוורס של התיאוריה מקום, מכל הדדית. עזרה בה
 זאת קרובים. שאינם פרטים בין האלטרואיזם לשאלת וחשוב נוסף כפתרון המדעית
 חברי של הרבים המקרים את שתסביר תיאוריה, חסרה הופעתה שעד משום ראשית
 ושגית, חבריה. אל גנטית קרבה בלא גם הקבוצה בטובת המשקיעים קבוצה

האלטרואיסטיים. ביחסים הדדיות נצפתה שבהם רבים, למקרים תאמה התיאוריה
 מתמטיים מודלים של פיתוח בעקבותיו גרר ההדדי האלטרואיזם רעיון
 tit for tat,)19) מידה״ כנגד ״מידה דוגמת מסובכים,

 דרכים ” במחשב הדמיה ותבאמצע - בחנו אשר
 על-אף ההדדיות. של כדאיותה לבדיקת שונות

י 3 לא האלה המודלים מן אחד אף שבהם, התחכום
 ׳ ^>3'׳* % * * מי יכרל כיצד הרעיון: של ריקהעי ןהחיסרו את פתר

 לו תוחזר שאכן בטוח, להיות לחברו טובה שעושה
י' טובהל תחת טובה

 בהיגיון דיון על-ידי לבחון יש תיאוריה כל
תצפיות ובעזרת הבסיסיות, בהנחותיה הטמון
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 אחד בקנה ׳עולות אינן העובדות שבהם אחדים, במקרים די נכונותה. את המאששות
 של אכילס עקב הן אלה קביעות ואמנם, עליה, לערער כדי - התיאוריה עם

ההדדי. האלטרואיזם תיאוריית
 מנגנון, נוכח רק לפעול יכול ההדדי האלטרואיזם כי ידע, שטריוורס כבר ציינו
 של או קופים של בחבורות או בני-אדם, בין כי סבר הוא ההדדיות. את שיבטיח

 עקרון לפי נוהגים שאינם פרטים גבוהה, השכלית שרמתם אחרים בעלי-חיים
 על לשמור עשויה כזאת ואפליה קבוצתם, חברי יתר על־ידי לדעה יופלו ההדדיות
 מקיימים שאינם אלה נגד פעולה שגם הוא, הקושי אך אותו. ולהבטיח הזה העיקרון

 נצפה אם ודי אותה, שנוקטים אלה מצד - מאמץ דורשת ההדדיות עקרון את
האישי: מנסיונו אחד לכל כמעט המוכרת בני־אדם, של בהתנהגותם

 מחיר: יש ולזאת אלטרואיסט, הוא הרבים ברשות פסולת מהשלכת הנמנע אזרח
 או הקרוב, האשפה פח אל אותה לשאת יש יד כלאחר הפסולת את להשליך במקום

 ובכך לו, שנוח מקום בכל הפסולת את זורק זאת, לעומת האנוכי, הטיפוס הביתה.
כולה. האוכלוסייה של החיים איכות את מוריד הוא

 הפסולת את המשליך באדם צופה אנשיט קבוצת כאשר קורה, מה ונראה הבה
 עצמו הוא אולם האחרים, לכל יועיל מעשהו על לו שיעיר מי רוחו: על העולה ככל

 רבים ואמנם אותו. לתקוף אפילו או עליו, לצעוק עלול האשפה זורק להינזק: עלול
 החשש בשל אם נעים", "לא שזה משום אם התנהגותם, על לאחרים מלהעיר נמנעים
 התנהגות מחברו לדרוש שמתנדב מי כן, אם אותם. יעליבו או בהם שיפגעו

 כדי אלטרואיסט להיות שצריך עולה ומכאן אלטרואיסט, עצמו הוא אלטרואיסטית
 שאלת את אפוא פתר טריוורס אחרים. של האלטרואיסטית ההתנהגות על לשמור

 אלא מבוסס אינו הוא שאף בקרה, מנגנון הציע הוא שכן לכאורה, רק האלטרואיזם
 האלטרואיזם רעיון את מאששות אינן הן אף בזנבנים תצפיות האלטרואיזם." על

ההדדי.

הזנבנים אצל אלטרואיסטיות תופעות
 אוכלים. הם כאשר קבוצתו חברי יתר על השומר אחד, זנבן של מראהו מאוד שכיח

 אוכל הוא לחם, לו כשמגישים לרוב, כי השמירה בעת רעב שהוא להוכיח אפשר
 ברור כאן וגם לחבריהם, אותו מגישים אוכל המוצאים זנבנים ברעבתנות. אותו
 מיד לחם פיסת לזנבן מציעים אם בעצמם: שבעו בטרם האחרים את מאכילים שהם

 צועקים גס הזנבנים ברצון. ממנה אוכל הוא דומה, בחתיכה חברו את שכיבד לאחר
 קבוצתם בני את לכאורה, להזהיר, כדי והטורפים האויב לעיני מקומם את ומגלים
 כשהם עצמם את מסכנים הם ונטרפים(; טורפים על ,1 בפרק >ראה מפניהם

 קבוצתם חבר את להציל כדי מסתכנים הם נחשים; או דורסים סביב מתגודדים
 חבר לחלץ בבואם מהסכנה נזהרים אינם טורף, על-ידי נתפש או ברשת שנלכד
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 של צאצאיהם את מאכילים גם והם מלחמה, בעת יריבים זגבנים על-ידי שנלכד
בהם. ומטפלים האחרים הקבוצה חברי

 שמגלים אלה כמו לפחות מפותחות הזנבניס של האלטרואיסטיות תכונותיהם
 הזנבן כי מעידות, מפורטות תצפיות אולם 37׳14אחרים. אלטרואיסטיים עופות

 שחבריו מצפה אינו הוא הללו. המעשים את לבצע ה״זכות" על בחבריו מתחרה
 ברור זאת. מלעשות מהם למנוע דווקא משתדל אלא טובה, כנגד טובה לו יחזירו
 מהם למנוע או הקבוצה, לחברי שירותים מתן על באחרים להתחרות טעם שאין

 מן ישיר. רווח מההשקעה מפיק בקבוצתו המשקיע הזנבן כן אם אלא דומה, פעילות
 שלו שהרווח מסיקים, אנחנו אותן המלווים האיורים ומן להלן שנביא הדוגמאות

יוקרתו. בהגדלת טמון

(163—159 ,עמ להלן, )איורים האלטרואיזם על התחרות

 עולה מזון, אחר לתור בבוקר יוצאים שהזנבנים בשעה ה(.3-1א. )איורים שמירה
 הופעת עם עץ. ראש אל או גבוה ענף אל הקבוצה מחברי אחד קרובות לעתים
 טורפים על ,1 בפרק )ראה אזהרה״ ״קולות השומר משמיע זר, זנבץ או טורף דורס,

 חושף שומר שהוא בזמן מסתור. מקומות אל הקבוצה חברי את המבריחים ונטרפים(,
 עד כשעתיים במשך לפעמים - מזון לחפש יכול אינו וגם לדורסים עצמו את הזנבן
 במבט ולפיכך, בשמירה חלק לוקחים הקבוצה חברי כל ביממה. שמירה שעות שלוש

 מפורטות תצפיות אולם הדדי. לאלטרואיזם כעדות הזאת התופעה נראית ראשון,
 הזנבנים כי מצאה, זהבי® תרצה בהדדיות. כלל מעוניין אינו שד״זנבן מראות, יותר

 שמבצעים בשמירה מתערבים ואף מחבריהם, יותר שומרים בדרגתם הגבוהים
 את ותופשים השמירה מעמדת אותם מסלקים הם פעם לא בדירוג: מהם הנחותים

מקומם.
 על בזה זה מתחרים אמנם הזנבנים כי ספק, לכל מעל הוכיחו נוספות תצפיות

 המזון, חיפוש את פעם מדי מפסיק חברו משל גבוהה שדרגתו זנבן לשמור. זכותם
 להלן(. )ראה כך כדי תוך מאכילו אף פעם ולא בתפקידו השומר את מחליף

 צעיר בהיותו מהשמירה שעייף חברו, את להחליף מתנדב השליט כי נראה לכאורה
 ועיקר: כלל הדברים פני אלה שאין מלמדות, מפורטות תצפיות אך ניסיון. וחסר

 להחליף מרבה ואינו בדרגה, לו הקרוב משנהו, את דווקא להחליף מתאמץ השליט
 השליט עלול משמרתו, את לעזוב השומר מסרב שכאשר עוד מה צעיר. קבוצה חבר

להכותו. ואף אותו לדחוף
 ענף על מתיישב ממנו, בכיר של מקומו את למלא המבקש זנבן, זאת לעומת

 שהוא ויש לשמור, עולה אז ורק שמירתו את יסיים שזה עד ממתין משלו, נמוך
 מגלה הראשון השומר השליט. של מזה נמוך ענף על-גבי ושומר מרוחק לעץ עולה
 הוא להחליפו: המעוניין בזנבן מבחין שהוא לכך, ברורים סימנים כלל בדרך
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 יותר גבוה לענף עולה אפילו ולפעמים קודם, זאת משעשה יותר ומתנועע מסתנץ
לרדת. ממהר ואינו -

 שהזנבנים להניח היה סביר ההדדיות, עקרון על מבוססת השמירה היתה אילו
 ההתחרות כי בדוחק, להסביר מבקשים היינו אילו גם עליה. מתחרים היו לא

 לדחוק השליט מעוניין מדוע להבין היה ניתן לא השמירה, רצף להבטחת הכרחית
 כל-כך להוט שאינו בעוד בדרגתו, אליו הקרוב הזנבן את דווקא המשמר מן

 של השמירה במעשה השליט של התערבותו ולא-מנוסים. צעירים זנבנים להחליף
 השלישי, של מזה קצר משנה אותו של השמירה שמשך לכך, לפעמים גורמת משנהו
.2א. באיור בבירור נראית התופעה קרובות. לעתים מחליף השליט אין שאותו

 (,3א. )איור המחקר בזמן השליטים הזנבנים נעלמו שנצפו מהקבוצות בשתיים
 החדש השליט החל המקרים בשני טריפה. או מלחמה עקב אם יודעים ואיננו
 השליט היעלמות לפגי בדירוג. שגי בעודו ששמר מכפי יותר הרבה לשמור
 הרבה שומר החל לשליט משהפך אולם מהשלישי, פחות הנוכחי זה שמר הקודם

ממנו. יותר

 קרליילגג טמסי )איור הגוזלים האכלת
 מחבריהם גבוה הממוקמים שזנבנים מצאה,
 מאחיהם למנוע מאמצים עושים הדרגות בסולם

 בת שלקבוצה קורה בגוזלים. הטיפול את
 מצוי המזון אחד, גוזל דק יש זנבנים תריסר
 ארבעה נצפו כזאת בקבוצה להשיגו. וקל בשפע

 ואוכל הקן אל שהתקרבו זנבנים, חמישה או
 הוא אף שביקש שליט, משהתקרב הגוזל. את להאכיל כדי בתור ונעמדו במקודם,
 לא אף ולעתים מעשהו את השליט שיסיים עד הנחותים המתינו הגוזל, את להאכיל

הקן. אל להתקרב העזו
 החברתי הדירוג לבין החברתית ההתנהגות בין היחס את במיוחד חקרה טמסי

 שהה לא שכאשר בבירור, נראה 2וב. 1ב. בדיאגרמות שנה. גיל עד פדחונים אצל
 החברתי הדירוג בין קשר כל היה לא להאכיל, בא שהפרחון בשעה זנבן אף בקן

 גבוה פרט בקן נמצא כאשר אך ראשון. האכיל ראשון הבא - ההאכלה סדר לבין
 לסולם ברור בהתאם היה הגישה סדר לקן: להתקרב ממנו הנמוך העז לא בדירוג,
 מתעקשים אם הזאת התופעה את להסביר שקשה ומובן הפרחונים, של החברתי
הגוזלים. את להזין היא ההאכלה של הבלעדית שהמטרה להניח,

 חד-סטרית: היא על-פי-רוב בוגרים. זנבנים בין גם מופיעה הדדית האכלה
ביותר. נדירים הפוכים שמקרים בעוד הנחותים, את מאכילים השליטים הזכרים
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 שהוכה נחות, לזגבן עדים היינו פעם לא
 לפחות אחד ובמקרה שליט, להאכיל ניסה כאשר

 ?המאב *א?זים קבמאב שקזןוה ל™' אות זה היה
 לאחר ׳בוצהקמה הנחות והזנב קולבסי םיהםתי
* ♦לשליט Pta להציע שהעז

 שהוא העובדה, את ברבים מפרסם הזנבן
 ומרים מיוחד סלסול קול אז משמיע הוא מאכיל.

 מקבל לעתים חברו. של לזה מעל מקורו את
 ובייחוד בקשה, בקולות המאכיל אל מתקרב ואפילו המזון, את ברצון הנחות הזנבן
 להאכיל מתכוון השליט כאשר אחת, לא אולם גדול. ביניהם הגילים הבדל כאשר

 את לעזוב ממהר והוא בכך מבחין שהשומר יש משמירה, לסלקו וגם משנהו את
 מקורו את סוגר הוא אחרים במקרים המזון. מקבלת להימנע כדי כנראה - עמדתו
 היא, עובדה ־־ שעה באותה רעב שהוא למרות לו, המוצע המזון את לקבל ומסרב

 שסירב לאחר מיד ברצון, מאתנו מקבל הוא לו מציעים שאגו הלחם פירורי שאת
אחר. מזגבן עסיסי חרק לקבל

 זנבנים, להאכיל השליטים מנסים מדוע לחלשים, לסייע ההאכלה נועדה אילו
מזון? מהם לקבל מעוניינים שאינם

 הפרחונים. של התנהגותם את לבדוק מעניין הזאת השאלה על לענות כדי
 היסוס, בלא זה את זה ומכים תוקפנים עדיין הם לחייהם הראשונים בחודשים
 הראשונה. שנתם במרוצת דרגות לחילופי ביניהם המאבקים מביאים ולפעמים

 לבין האלטרואיסטיות המחוות בין הקשר ביטוי לידי בא הזאת התקופה כל לאורך
התוקפנות.

 שנה בגי וצעירים פרחונים בין האכלות וארבע בתשעים צפתה 23קרלייל טמסי
 השליט הפרחון הגיש המקרים מן וששה בשמונים פרחונים(. כולם: את נכנה )כאן
 מקרים וחמישה בעשרים הפוך. המצב היה מהם בשמונה ורק ממנו, לנחות אוכל
 בשבעה ממנו. טעם רק שהוא או לו, שהוצע האוכל את לקבל הנחות הפרחון סירב

 ולפעמים ה״סדבך, הפרחון אחר האוכל את שהביא הפרחון רדף הללו המקרים מן
 הנחות הגיש שבהם המקרים שמונת מתוך בששה זאת, לעומת בכוח. אותו תקף

 שביקש זה את ותקף לאכול הבכיר הפרחון סירב בדירוג, ממנו לגבוה אוכל
להאכילו.
 הצעירה מאחותה מזון לקבל חודשים עשרה בת נקבה סירבה המקרים באחד

 פירור את חטפה השליטה, הזדקפה המזון עם הפרחונית כשהגיעה בחודשיים. ממנה
 - לכרוע אותה מאלצת כשהיא האחות, של לגרונה אותו ודחפה ממקורה הלחם
 השליטה אותה ניקרה הלחם, את בלעה שזו לאחר מזון. לבקשת האופיינית עמדה

הנחותה האחות אספה התקרית לאחר מיד כי מעניין, לברוח. נאלצה שהיא עד
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 עסוק והיה בדרגה ממנה נמוך שהיה אחיה, את להאכיל ועפה נוסף לחם פירור
 אכל אמנם אשר שליט, בפרחון צפינו עוד וממנה. מטרים עשרה של במרחק באכילה

 בפניו ובעט אותו תקף כך כדי תוך אולם ממנו, הצעיר אחיו לו שהגיש המזון את
 שליט המאכיל, אתה, אין אולם המזון, את ממך לקבל אמנם "הסכמתי אמד: כאילו
 לא המקבל, של ביוקרתו פוגעת המזון קבלת היתה לא אילו כי אפוא, ברור עלי."

אותו. שהאכיל מי את להכות צריך הזנבן היה

 רבים בעלי-חוליות בין שכיחה תופעה היא (mobbing) אויב מול התגודדות
 הזנבנים התגודדות את חקרה 4כרמלי זהבה 1ונטרפים(. טורפים על ,1 בפרק >ראה
(.2-1ג. )איורים 7דורסים סביב ההתגודדות את חקר ענוה ואבנר עכן סביב

 וקולות נביחות מכך ולאחר "צוויק" קול משמיע בדורם, או בנחש המבחין זנבן,
 לעבר לנוע מתחילים והם הקבוצה, חברי יתר את מזעיקים האלה הקולות טרטור.
 את מרים זנבו, את פורש הוא מהדורס ,מ 2-1.2 למרחק הזגבן כשמגיע הדורס.

 כשכנפיו כך, מספר; שניות במשך מתוחות רמחזיקן אורכן למלוא עד כמגיפה כנפיו
 התצוגות במעגל. סביבו וחג צדו את הדורס אל מפנה הוא ומתוחים, פרושים וזנבו

 הסכנה למידת בהתאם משתנה והתנועה שתיים, או דקה תוך מסתיימות האלה
 ולעתים ההתגודדות, את שונים במועדים נוטשים שונים פרטים לזגבנים." הנשקפת

 של למקומו מעל לשמירה הזגבנים אחד עולה רבים במקרים להתגודד. חוזרים הם
 קצרה להיות עשויה כולה ההתגודדות סמוך. עץ על העמדה את קובע או הדורס,

כשעה. שנמשכו כאלה ולעומתן דקות, שתי שארכו התגודדויות נמדדו ארוכה: או
 יש השוגים: הפרטים של ההתנהגות אופני בין ניכרים ברורים הבדלים

 הדורס אל מאוד מתקרבים אחדים מאחור, הנשארים ויש הסכנה אל הממהרים
 משתנה. ובעוצמה שונות בצורות מתנועעים וכולם ממנו, במרחק נעצרים ואחרים
של להתגודדותם שליטים זנבנים מפריעים קרובות לעתים - לאלטרואיזם ובאשר

מהם. נחותים אחרים,
 הקבוצה. של החברתי להרכב בהתאם משתנה בהתגודדות להשתתף הנטייה

המעיט שנה, בני וצעירים נקבות וכמה יחיד בוגר זכר נמנו שעליהן קבוצות, בשתי
)ראה בהתגודדות להשתתף השליט הזכר

 (.2וג. 1ג. באיורים חקלאים קבוצת

 בוגרים זכרים שמנו בקבוצות זאת לעומת
 ביניהם ההתחרות עודרה אחדים,

 הזכרים כל של מוגברת השתתפות :
 הזכר התגודד אלה במקרים בהתגודדות.

 מהאחרים, יותר ממושך זמן לאורך השליט
הדורס אל ביותר הקרוב תמיד היה הוא
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 למחוות פעיל באופן והפריע ההתבודדות בעת מאחרים יותר שמר (,1ג. )איור
 המדורגים הזכרים, של התבודדותם (.2ג. )איור הזכרים יתר של ההתבודדות

 ביחסים רבה במידה תלויה היתה החברתי, בסולם השלישי ובמקום השני במקום
 של שלטונו את עוררין ללא קיבלו אלה כאשר בדירוג. הראשון לבין שביניהם
 הם להלן( וראה בקן, ההטלה בתקופת להזדווג למשל, ניסו, לא כמעט )הם הראשון

 משך מהדורס, המרחק ההתבודדות: מדדי בכל ניכר והדבר ממנו, פחות התגודדו
 קבוצת )ראה וכדומה ואופיים, הטרטור קולות משך במהלכה, והשמירה ההתבודדות

(.1ג. באיור מזרח

 הזכר בין התמודדות המחקר תקופת במשך התנהלה מהקבוצות בשתיים
 השניים בין ההתבודדות במדדי ההבדלים בקבוצה. השלטון על השני לבין הראשון

 להתבודדותו בעיקר להפריע הראשון הזכר הרבה להתבודד בבואו אך קטנים, היו
 השליט של להתבודדותו להפריע השני העז בה היחידה היתה זו וקבוצה השני של

(.2ב. באיור צהובים קבוצת )ראה

 הזכר כי מעלה, זו בקבוצה הצפייה גם השמירה, את המתעדים באיורים כמו
 הצליח האלה הקבוצות בשתי ג.ו<. )איור מהשלישי יותר מהדורס מרוחק היה השני
 מקומו: את ולתפוש מהקבוצה השליט את לסלק דבר, של בסופו השני, הזכר

 שהסתיים. לאחר קצר זמן - ובשנייה המחקר, במהלך השליט גורש אחת בקבוצה
 עם אחד בקנה ההתגודדות במדדי ההבדלים עלו הנקבות בין גם כי לציין, ראוי

(.2וג. 1ג. באיורים חקלאים קבוצת שוב )ראה שביניהן ההתחרות

 של ההתגודדות לפעילות להפריע בבואו בעדינות, השליט נוהג על-פי-רוב
 אותו סינץ אליו, נצמד ממנו, הנחות אל ניגש הוא שבהם מקרים, נצפו אחר. זגבן

 רבץ הטרטור, קולות את זמני באורח זנבן אותו הפסיק או־אז קלות. אותו דחף או
 היטב מתבטאות ההתגודדות בזמן ההדדיות ההפרעות לאחור. נסוג או במקומו

 גסה ההפרעה היתה לפעמים אולם ולהלן. 2וד. 1ד. איורים ראה - הטרטור בקצב
 בסמוך נחת או דרכו את חצה מהירה, בתנועה יריבו את איגף השליט הזנבן יותר:

 מלווה מבוהלת בקפיצה נסוג האחרון זה היה לעתים לנסיגתו. וגרם לפניו או לו
לחלוטין. או זמנית - נפסקה והתגודדותו ״צוויק״, בקול

 מתערב השליט שהזגבן נמצא, בהתגודדות להפרעות באשר גם מקום, מכל
 - ומנוסה בוגר זנבן כלל בדרך שהוא - אחריו מיד המדורג זה של בהתגודדות

 כל אין לפיכך צעירים. זנבנים של בהתגודדותם מתערב משהוא יותר הרבה
 מפגי הלא-מגוסים הקבוצה בני על להגן נועדה ההפרעה כי לטעון, אפשרות

 של מכבודו גורעת אחר זגבן של התגודדותו לדעתנו, שבהתגודדות. הסכנה
 את מעלה הוא לבו אומץ את להפגין בו המתחרה מהזנבן מונע הוא וכאשר השליט,
לקבוצה. חבריו בעיני שלו יוקרתו

26׳25סלגסוולד עורבים. אצל גם נמצאה ההתגודדות בעת היוקרה על התחרות
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 הנחותים את וגירשו תקפו ואף מאחרים יותר התגודדו שליטים עורבים כי הראה,
 את לפרסם נועדה השליטים התנהגות כי גרס, גם הוא ההתגודדות. במהלך מהם

בלהקה. שליטתם

 ניתן לקולות הקשבה שמתוך ציינו, הקולות, על ,7 בפרק הטרטור. קצב
 ענוה אבנר של במחקר לראותם. בלי שוגים אירועים מהלך אחרי לעקוב לפעמים
 וזאת ההתגודדות, בעת הזנבגים שהשמיעו הטרטור, קולות גם ונחקרו הוקלטו

 מורכב הטרטור הקולות. של שוגים מדדים גרפי באופן המתארים במכשירים
 משך נמדדו במחקר ושתקים. הברות של מרצף בגוי מהם אחד שכל מפסוקים,
 בטרטור, כי ונמצא הטרטור, ועוצמת והשתקים ההברות אחידות הפסוקים,

 פעילותם על רב מידע טמון ההתגודדות, במהלך השונים הזנבנים שמשמיעים
ד(. )איור תגובותיהם ועל המטרטרים של

 פסוק. בכל הברות של גדול ובמספר אחיד, במקצב מטרטרים שליטים זנבגים
 בדרגתם מהם רמים כאשר הטרטורים קצב משתבש זאת, לעומת הנחותים, אצל

 המפריע הזגבן אצל גם משתבש הקצב <.b מצב ד, )איור להתגודד להם מפריעים
 כל הדורס. אל מתקרב זגבן כאשר וגם <c מצב ד, )איור להתגודד אחר לזנבן

 בעוד דורסים, בקרבת התנועה מחוות את מציגים הם כאשר משתתקים הזנבנים
 הזנבן שכאשר נראה, "צוויק". בקולות התנועה מחוות מלוות נחשים שבקרבת

 יכול אינו הוא לסכנה, נתון שהוא בשעה מורכבות תנועות ולבצע להתרכז צריך
 הקולות, על ,7 ובפרק האיום, על בדיון ,2 בפרק ואמנם קצוב. בקול לטרטר

 המשמיע כי מעידים, שהם מאחר מאיים יסוד יש קצובים שבקולות הסברנו,
מידע. לאיסוף נפנה ואינו הקצובה בהשמעתם מתרכז אותם
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הזגבנים בין טובים מעשים על התחרות

שמידה על התחרות א.
 כלפי חץ הזנבן. של השמירה ומשך השמירה מועד אופקי: קו בגוקר. השמירות מהלך .1א.

 על־ידי מצוינים זגבן כל של החברתי ומעמדו ווויגו בשמירה. החלפה אחר: זגבן של הקו
 נקבה - F1 יורד. בדירוג זכרים - וכדומה M2 שליט. בוגר זכר - M1 וספרות: אותיות
יורד. בדירוג נקברת - וכדומה F2 שליטה,

______Q80°_______________________0700_________________________Q600_______________0500

::I ־־ - n r־7 _M3 JJJ• J  I I-

------ - F2

F3

 (,M1) השליט הזכר גם עלה אחריה מיד (.F1) השליטה הנקבה לשמירה עלתה ראשונה
 הנקבה. את והחליף ,M3 עלה מיד .M1 ירד 0601 בשעה במקביל. זמן־מה שמרו ושניהם
 לשמור ועלה הדין את קיבל לא זה .M3 את בשמירה והחליף M2 עלה דקות ארבע כעבור

 לשמור והצליח מיד חזר M3 מהשמירה. וירד קצר לזמן אותו והחליף שחזר ,M2 עם יחד
 M2 את והחליף M1 עלה דקות שלוש לאחר אך ,M2 על-ידי הוחלף ושוב דקות, שבע במשך

השליט. על-ידי שוב הוחלף מיד אך ועלה, M2 חזר ירד, שהשליט לאחר בשמירה.

 ירדה שזו לאחר אותה. והחליפה F1 עלתה ומיד אחר, בעץ לשמירה F2 עלתה זמן באותו
 ושמר M3 שוב עלה ירד שזה לאחר אך אותו, גם השליט החליף הפעם לשמור. M3 עלה

 צעירה נקבה פעם מדי שמרה זמן אותו כל במשך הפרעה. ללא דקות, עשרה שמונה במשך
(F3,) אותה. להחליף עצמו את הטריח לא האחרים מהזנבנים אחד אף אך
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חברתיות במערכות ההכבדה עקרון :,ג חלק

 של לשמירה העליות מספר .2א.
השמירות

של המצטבר ומשכן ,m3 ,m2 ,mi הזכרים

ק1כזע

 מראה האיור בוגרים. זכרים שלושה שמנתה בקבוצה ימים, כמה בנות בתצפיות מדובר
 קצר היה שמירתו משך אך השלישי, מהזכר פעמים יותר לשמור עלה השני שהזכר בבירור,

 לשמור. שעלה אימת כל בשמירה להחליפו טרח (M1) שהשליט מפני השלישי של מזה בהרבה
 שעושה כפי בו מתחרה שאינו (,M3) השלישי הזכר של לשמירתו רגישות פחות גילה השליט

.(1א. איור גם )ראה (.M2) השני הזכר

m3ו- ,m2 ,M1 הזכרים של היחסי השמירות משד .3א.

100%ל- נחשב M1 של השמירה משך *

H בקב׳ 518ל- C בקב׳ ד׳ 106 בין נע M1 של )בדקות( המצטבר השמירה משך **

 זכרים שלושה לפחות שמנו (H-A) קבוצות שמונה על ימים כמה שנמשכו בתצפיות,
 בדירוג השני הזכר של השמירה משך מכולם. יותר (M1) השליט הזכר תמיד שמר בוגרים,

(M2) השלישי של מזה קצר לרוב היה (M3.)
 שמר השליט היעלמות שלפני ,M2 התצפיות. כדי תוך השליט הזנבן נעלם ו4ו־ G בקבוצות

(.HM G') M3^ יותר ושמר השמירות משך את מיד הגדיל ,M3^ פחות
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הזנבנים :12 פרק

(Carlisle and Zahavi, 1986 >מתוך: בקץ האכלה על התחרות ב.
 רק מציגים הנתונים המאכיל. הזנבן של דרגתו לבין בקן ההאכלות מספר בין בקשר מדובר
 הביקורים ממספר כאחוז נמסר הביקורים מספר שנה. עד חודשים כמה בני צעירים, זנבנים

הצעירים. כלל של הממוצע

 כשלא בקן הביקורים לגבי הנתונים רוכזו .1ב. באיור שונים: מצבים שני מציגים הנתונים
 צעירים(, 9-3 שמנו קבוצות, 4ב- אירועים 598מ- הנתונים סיכום )זהו אחר זנבן בו נמצא
 האוכל. מביא הצעיר, של דרגתו לבין ההאכלות מספר בין קשר היה שלא בבירור, ונראה
 אוכל עם הגיע והשני אחד, זנבן נמצא בקן כאשר שנאספו הנתונים, רוכזו .2ב. באיור

צעירים(. 9-3 בנות קבוצות 3ב־ אירועים, 187 של סיכום )זהו הגוזלים את והאכיל
 להאכיל העז בקן, שנמצא מזה בדרגה גבוה שהיה זנבן, שרק מראה .2ב. באיור הרגרסיה קו

הגוזלים. את
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חברתיות במערכות ההכבדה עקרון גי: חלק

 ענוה< אבנר של מחקרו >על-פי התגודדות על התחרות ג.
שונים. חברתיים מצבים המייצגות קבוצות, בשלוש בחרנו הנושא הצגת לצורך

העדות
 תאריך

לידה
 מעמד
הזגבן

)מזרת( מזרת-רחש: קבוצת
F2 ,m3 ,m2 של אביהם 1981 יולי M1

F1 של לא אך ,M1 של בנו 1986 מרס M2
f1־t M1 של בנם 1989 מאי M3
F2-1 m3 של אמם 1986 אפריל F1
F1 ו- M1 של בתם 1989 מאי F2

צהובים קבוצת
1986 אפריל M1

המחקר במהלך אותו סילק תטולה. מאותה ,M1 של אחיו 1986 אפריל M2
M2-1 M1 של אחיהם 1989 אפריל M3
לא-ידועים וגילה מוצאה F1

חקלאים קבוצת
F2 של אביה יחיד, בוגר זכר 1984 מאי M1

F2 של אמה 1987 מאי F1
F1 ו■ M1 של בתם 1989 מאי F2

ושהתה 1990 במרס לקבוצה שהצטרפה פליטה, 1989 מאי F3
חודשים כשלושה בה

מהדורס* המתגודדים של היהסי המוחק בו.

מורח צהובים חקלאים
מהדורס ביותר המרוחק - 3 לדורם; ביותר הקרוב - 1 היחסי: המרחק *

 הנקבות, לדורס. ביותר הקרוב כלל בדרך היה השליט הזגבן וצהובים, מזרח-רחש בקבוצות
 בקבוצת ביותר. הרחוקות כלל בדרך היו אלה, בקבוצות היחידות הבוגרות הנקבות שהיו

 הזכר היה זו בקבוצה נקבות. ושלוש מתחרים, לו היו שלא יחיד, בוגר זכר היה חקלאים
 הקרובה השליטה הנקבה היתה וביניהן מהנקבות, יותר מהדורס מרוחק כלל בדרך השליט
הדורס. אל ביותר

162

3----

2.5

r 2
& 15......
ס ש

1 •

0.5

O—

Mt

M2

M3

F3^



הזנבנים :12 פרק

להתגודד למי מפריע מי .2ג.

מופרע זגבן

(.F3) הזרה הנקבה של

 אחד אף להתגודד. (M2) למשנהו והפריע הרבה התערב השליט הזנבן מזרח־רחש בקבוצת
 לאחותו הפריע M3-1 (F1) השליטה לנקבה הפריע M2 אך ,M3 של בהתגודדות התערב לא

(F2.) בין השלטון על עזה התחרות התצפיות בזמן התנהלה צהובים בקבוצת M1 ■ל M2. 
M1 של להתגודדותו מאוד הפריע M2, אך M2 1ל- הפריע גם^ M3 על- בעיקר הופרע 
 הפריע מצדו, ,M3 ^2מ- פחות M3 הופרע בסך״הכל לו. הפריע M2 גם אך ,M1 ידי

 של להתגודדותה היחיד, הזכר שהיה השליט, הזכר הפריע לא חקלאים בקבוצת לנקבה.
 וגם השליטה גם (.F3) הזרה של בהתגודדותה במידת-מה התערב אך (,F1) השליטה הנקבה

להתגודדות מאוד הפריעו (F2-1F1) הראשונות ושתי ,F2 של להתגודדות הפריעו הזרה

 בעת (M2) טטצל של הטרטור קצב על הקבוצה חברי של הנוכחות השפעת ד.
 - b לבדו. מתגודד טטצל - a המצבים: ענוה(. אבנר של )ממחקרו התגודדות

.M3 של בהתגודדות מתערב טטצל - c טטצל. של להתגודדות מפריע השליט

ההברות באורך הפרשים .2ר. שוגים במצבים ההברות אורך ר.ו.
 מצד ההפרעה למדי. אחיד בטרטור ההברות אורך היה ס, )מצב לבדו טטצל התגודד כאשר

 בהתגודדותו התערב טטצל כאשר גם ההברות. באורך גדול בשוני התבטאה <b )מצב השליט
 השפעת הטרטור. קצב של אחידותו על לשמור לו היה קשה (,c )מצב ממנו נחות זגבן של

.(.2>ד. ההברות באורך ההפרשים את מציגים כאשר יותר רב בבירור ניכרת ההפרעות

aabbbcc aabbbcc
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חברתיות במערכות ההכבדה עקרון ר: חלק

לאיום כתחליף אלטרואיזם
 למנוע ומאמציהם האלטרואיסטי™, בפעולות ההשקעה על הזנבגים בין ההתחרות
 טובת אינו לזנבן שהחשוב כך על מצביעים הקבוצה, בטובת ההשקעה את מחבריהם

 הזנבן של שהרווח המסקנה, עולה מכאן כאלטרואיסט. עצמו הצגת אלא הזולת,
 דווקא ולאו מסוימת, בפעולה המשקיע היותו מעצם נובע השקעתו בעקבות

 בגי פרטים כי לזכור, חשוב הקבוצה. חיי על לפעולה הנודעת החיובית מההשפעה
 להעמיד הסיכוי הוא הלא העיקרי, הביולוגי לצורך באשר יריבים הם זוויג אותו

 המקרים, ברוב בזה: זה נלחמים אינם כמעט הזנבנים היריבות למרות אולם צאצאים.
הקבוצה. בתוך בסכסוך המכריעה היא אלטרואיסטיות פעולות על התחרות

 פיזית, תוקפנות להחליף כדי יש אלטרואיסטיות במחוות מדוע להבין כדי
 על ,2 בפרק )ראה למלחמה כתחליף האיום של במקומו ולדון לחזור עלינו

 ושל המנצח של חלקם מנת שהם שבמלחמה, והבזבוז הסיכון יריבים(. בין תקשורת
 וזה הפיזי למאבק תחליפים ליצירת האבולוציה במהלך הביאו כאחד, המנוצח

 במאבק לנצח המאיים יכולת •את ואמינה סבירה במידה שביטא באיום, הוחלף
 המאיים חייב מטרתו, את משיג הוא אין כאשר מחיר: יש לאיום גם ואולם, ממשי.
איומו. של ההרתעה מכוח יאבד הוא כן לא שאם למלחמה, לצאת

 מאשר יותר מסוכנים בנוכחותם איום או מלחמה לתמונה: העדים נכנסים כאן
 פחות לעשות ונכונים לתוקפנות-יתר הנאבקים נוטים עדים בנוכחות בלעדיהם.

 עוד מה אחרים. יריבים כלפי גם שלהם ההרתעה כוח את להפסיד לא כדי פשרות,
 עשויים הנלחמים, של לחולשה או לפציעה לתבוסה, עדים יהיו אם שהנוכחים,

 במסגרות במיוחד בולטת זו תופעה השלטון. את ולתפוש ההזדמנות את לנצל
 איום כל הזמן: כל יחד נמצאים שחבריה הזנבנים, קבוצת של זו כמו חברתיות,

 תחת מתרחשים השליט, של כישלון וכל מוכרע שאינו מאבק כל לא-ממומש,
בפוטנציה. יריבים גם שהם חברים - הקבוצה חברי כל של הצופיות עיניהם

 - אחרות ובמלים פתרון, דורשים והם נעלמים אינם הסכסוכים מקום, מכל
 ישר ביחס נמצאים אך ישיר, איום בגדר שאינם מעשים לאיום. תחליף שיהיה רצוי

 באמצעות לדעתנו כזה. תחליף לשמש עשויים במאבק, לנצח הפרט של לכושרו
 אחרות אלטרואיסטיות ופעולות סיכונים נטילת החברים, האכלת השמירה,
 האלה, במעשים הכרוכה ההכבדה, במלחמה. להשקיע יכולתם את הזנבגים מפגינים

הפרט. של כושרו לבין האלטרואיסטי המעשה בין למתאם הבסיס היא
 להם מאפשרת היא נוסף: יתרון לשליטים מקנה הקבוצה בטובת ההשקעה

 של נטייתם את מצמצמת וכך בחבריהם, להשקיע יכולתם ואת נכונותם את לפרסם
 בקבוצה לשלוט המפרסמים של סיכוייהם את ומשפרת הקבוצה את לעזוב החברים

וחזקה. גדולה
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הזנבנים :12 פרק

 החברים יתרשמו מדוע ואולם,
הקבוצה? לטובת ממעשים
 במעשי לצפות כדאי הקבוצה לבני
 מאפשר שבכך שהמידע משום חבריהם,

 מהם, החזק עם ממלחמה להימנע להם
 או בקבוצה, שיישארו כדאי אם לשקול

 ימדדו. או שיעזבו ראוי מתי להחליט
 להשקיע הזנבן של יכולתו בין המתאם
 את להביס יכולתו לבין קבוצתו בטובת
 הפעולות את הפך כוח, במאבקי יריביו
 של לפתרון לאמצעי הקבוצה למען

חבריה. בין הפנימיים הסכסוכים

ויוקרה חברתי דירוג
 האחדים: הקבוצה חברי עם ביחסיו יוס״יום מתבטאת הזנבן של החברתית דרגתו

 השליט הזכר עץ; ענף על בשורה מסודרים כשהם לזה זה צמודים ישנים הזנבנים
 שומר השליט הזנבן השני. בקצה על־פי-רוב ישן ומשנהו השורה, בקצה תמיד ישן

 ואילו השמירה, בעמדת בנקל להחליפם יכול הוא אחרים; מזנבנים יותר כלל בדרך
 בעוד בדרגה, ממנו הנמוכים את להאכיל נוהג השליט זאת. מלעשות מהססים הם

 מיוחד, קול לעתים משמיע הנחות הזנבן אותו. מאכילים אינם לעולם כמעט שהם
 ממנו הנחותים הזכרים של נוצותיהם את מסדר השליט לידו. עובר השליט כאשר

 אחדים, במקומות רק נוצותיו את מסדרים הם ואילו ובזנבותיהם, בגביהם גם
 פעילות כמעט אין הזנב. של או הגב של בנוצות נוגעים אינם פעם אף וכמעט

 שהדירוג הטורף, סביב וההתגודדות הריקוד הלחימה, דרכי לרבות חברתית,
 למעשה אם כל-כך, אותו להדגיש הטעם מה אך מהלכיה. את מעצב אינו החברתי

בקבוצתו? חבר הזנבן נשאר עוד כל משתנה הוא אין
 בכל זהה אינו למשנהו השליט הזנבן בין היחס כי נוכחנו, השנים במשך
 במידה תלויה הפרטים התנהגות כי הדגשנו, ההתגודדות על בדברנו הקבוצות.

 ומנוסה זקן זנבן הוא השליט כאשר לפעמים, הקבוצה. של החברתי בהרכב רבה
 את להחליף מעז אינו הזה האח שנים, שש או בחמש ממנו הצעיר אחיו, הוא ומשנהו
 ופוער אליו, מתקרב הבוגר כאשר כנוע קול תמיד משמיע הוא בשמירה, השליט

 השליט, של גילו בן הוא המשנה כאשר אולם לאוכל. בבקשה מקורו את לעומתו
 השני שוגים. השניים בין היחסים ב״ילדותו", במאבק משהוכרע רק למשנה והפך

 לפעמים מסרב זה ואז רחוקות לעתים רק מאכילו השליט לשמור, מרבה בדירוג
 למרות בדרגה. ממנו הגבוה את מאכיל עצמו הוא אפילו נדירות ולעתים למזון,
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 מי ספק ואין המקרים, בשני אפוא זהה החברתי הסולם השליטה, במידת ההבדלים
בדירוג. השני ומי הראשון
 פיתחנו הקבוצה, חברי בין החברתיים ביחסים הללו ההבדלים את להסביר כדי

 במערכות החברתית.® הדרגה ציון אל המתווסף (,prestige) ״יוקרה״ המושג את
 על-ידי יוקרה להשיג אפשר האחרים, של בטובתם רב עניין לחזק אין שבהן

 ,בתוקף. כלל פגע לא הנתקף אם גם איום, או פיזית תקיפה כמו לשמה, תוקפנות
 הטווס, של בזנבו אשר הראווה בזבוז: תצוגות בעזרת גם להיבנות יכולה יוקרה
 מקנה רבים, עופות של הראווה בריקודי או הסוכיים של במבנים האיילים, בקרני
 אחרים. פרטים של לרווחתם מועילה אינה גם אך מזיקה שאינה יוקרה לפרט

 השקעה על-ידי יוקרה משיגים אחרים, אלטרואיסטים ובעלי-חיים הזנבנים
 ממשית עדות הם כאלטדואיסטים הישגיהם לקבוצה. חבריהם של ברווחתם
ליכולתם.

 שיוקרה הרי בנקל, אותו לקבוע יכולים שונים שצופים החברתי, לדירוג בניגוד
 של עליונותו מידת את מבטאת היוקרה מדויקת. למדידה קשה מורכב, מושג היא

 בדירוג ביותר הגבוה אינו במקרה ואם הנחות, על מקובלת שהיא כפי הבכיר
 חברי שאר על״ידי נקבעת היוקרה כלומר, שמעליו, השליטים על גם - בקבוצתו
 לתביעה להסכים צריך הנשלט אולם יוקרה, לעצמו לתבוע יכול השליט הקבוצה:

יוקרתו. את לשליט המעניקה היא והסכמתו הזאת,
 שעמיתו, מה בנקל להשיג יכול גבוהה יוקרה בעל שליט ממשי: ערך יש ליוקרה

 מניחים, אנחנו כלל. להשיג לא או רב במאמץ רק להשיג יכול נמוכה, שיוקרתו
 דרגה להשיג נועד לא עליונותם להדגשת העת כל עושים שהזנבנים שהמאמץ

 יכולתם בהערכת יגדילו שהאחרים כדי נעשה אלא קבועה, זו שהרי יותר, גבוהה
 להם להפריש מחבריו, יותר לשמור המסוגל זנבן יותר. גבוהה יוקרה להם ויעניקו
 לסכנה, חשוף כשהוא השורה בקצה ולישון להסתכן או לדורס להתקרב ממזונו,

 את ושוב שוב לחבריו מוכיח אלה, כל את לעשות מהאחרים למנוע בעת ובה
 קלות. ביתר שלטונו את ומשיג יוקרתו את מעלה הוא ובכך עליהם, עליונותו

 ותרתיע הזדווגויות יותר להשיג הנחותים של נסיונותיהם את תדחה גבוהה יוקרה
 אותה ותשכנע הנקבה את גם תרשים היא יותר. רמה דרגה על ממלחמה אותם

 אחרות, במלים ממנו. הנחותים עם להזדווג לגסות ולא לשליט נאמנה להישאר
 - הקושי ליוקרתו. בפרסומת השקעה הם הזנבן של האלטרואיסטיים מעשיו

המפרסם. של לכושרו ותואמת אמינה אותה העושה הוא זו שבפרסומת - ההכבדה
 של לשלטונם להתנגד יכולתם על-פי נמדדת וזו יוקרה, יש לנשלטים גם

 נפגעה שיוקרתם זנבגים, אחרים. על בעצמם ולשלוט בדרגה מהם הגבוהים
 למלא קרובות לעתים עולים אותם, האכילו שאחרים בכך או בשמירה משהוחלפו

 בולבול, - אחר ממין ציפור תוקפים או בדרגתו, מהם הנמוך שומר של מקומו את
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 שאגו כאלה, בתופעות שחור-זגב. או סבכי
 הזנבבים כי לשכגע כדי יש ׳תדיר ולה עדים
 מאוד רבות וכי ליוקרתם הזמן כל ערים

 האלטרואיסטיות, אלה ובמיוחד מפעולותיהם,
 ערים הקבוצה שחברי משוכנעים, אנחנו כן כמו הזאת. היוקרה את להפגין באות

 נקבה אל עף נחות זכר לראות אפשר פעם לא יוקרה. להשיג חבריהם לתביעת
 מסוימות בקבוצות השמירה. בעמדת מקומה את ותופש אותה, מאכיל שומרת,
 אל לעוף ממהר הוא השליט: של תגובתו את מיד, כמעט כזאת, פעולה גוררת
 ויורד לרגע רק שומר הוא לעתים אך בשמירה. ומחליפו מאכילו החדש, השומר

 השמירה מעמדת יריבו את להוריד היה עניינו שכל לפרסם רצה כאילו לקרקע,
 היוקרה הפגנת בעקבות נפגמה שאולי עליונות, - עליו עליונותו את להוכיח כדי
הנקבה. את האכיל אשר הנשלט של

 את המבהיר כמנגנון, לפרש אפשר הזנבנים של ההזדווגות מנהגי את גם
 מינם, בני בנוכחות מלהזדווג נרתעים אינם בעלי-החיים רוב השליט. של יוקרתו

 מסתתרים הם ההזדווגות בעת בפרהסיה; מזדווגים אינם זגבנים הזגבנים: כן לא אך
מאחוריהם. או לשיחים, מתחת - הקבוצה חברי יתר מפני

 מכיוון להזדווג, כדי מסתתר חבריהם צמד כי יודעים הקבוצה חברי ואולם,
 הנקבה אל ניגש להזדווג המעוניין זכר להזדווגות: ההצעה במחוות להבחין שקל

 עם למעלה, מקורו את מרים הוא להאכילה במקום ענף. או מזון, חתיכת ובמקורו
 הולכת היא בהזדווגות מעוגיינת הנקבה אם הקבוצה. מן ומתרחק שבתוכו, המתנה
 ורודף אותה מכה הוא לפעמים מזדווגים. אינם הם כן עושה אינה ואם אחריו,

יאבלבד. טקסיות במכות מדובר כלל בדרך אולם אחריה,
 אל מתקרב נעצר, השליט או-אז המתרחק. הזוג את מלווה הזכרים שאחד יש

 מודה נעצר, המלווה על-פי-רוב סביבו. מסתובב ולפעמים בקול בו "נוזף" המלווה,
 את ללוות ממשיך הוא לא-מעטים במקרים אולם הזוג. את ללוות ומפסיק בכניעתו

 כמה הליווי נמשך זנבגים קבוצות כמה אצל ההתרעה. למחוות נכנע ואינו השניים
 בפני בכך להפגין המלווה מבקש לדעתנו להזדווג. מהשליט מונע והמלווה ימים,

 עליו לוותר יכול אינו השליט ההפרעה למרות וכי לשליט, נכנע אינו כי הנקבה
 כזה סכסוך מסתיים לעתים כי לציין, יש יבבו. להיאבק מעז ואינו הקבוצה כחבר

 מקום, מכל אך מהקבוצה. מסולק או נהרג המנוצח שבעקבותיה ממשית, במלחמה
ליוקרתו. ברור מדד משמשת לשליט להפריע המלווה של יכולתו

 ימים כעשרה 30הנקבה. על לשמור השליט משתדל הביצים הטלת שלפני בימים
 בכל במבטו. עליה ושומר תנועותיה כל אחרי לעקוב מתחיל הוא ההטלה לפני

 האחרים מן מי וכאשר בקבוצה, אחר זכר מכל יותר אליה קרוב הוא היום שעות
יעצור שהמתחרה כדי בכך די על-פי-רוב אליו: ניגש השליט קרבתה את מבקש
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ובהסתנצות. בהסתמרות מבוכתו את יפגין או הכניעה, קול את וישמיע
 אם האחדים, הזכרים אולם אחר. זכר מכל יותר הנקבה עם מזדווג גם השליט

 היא אם פעולה: אתם משתפת היא אם הם אף עמה מזדווגים צאצאיה, אינם
 או האחת הדקה את היום במשך למצוא תוכל היא נוסף, זכר עם להזדווג מעוניינת

 בפעילות או הקן בבניית עסוק כשהשליט להזדווגות, הדרושות הדקות, שתי את
 בימי גם הנקבה עם להזדווג מצליחים נחותים זכרים שבהן קבוצות, יש אחרת.
 בקבוצות אולם להפריה. ביותר המתאים הזמן כנראה שהם בבקרים, ואפילו הביוץ

 אינה החברתית הדרגה הזדווגות: לכלל מגיעים אינם דומה בדרגה זכרים אחרות
להצלחה. הסיכויים את במדויק לנבא כדי אפוא מספיקה

 ממנו נחותים שזכרים העובדה, עם להשלים השליט של נכונותו כי דומה
 גם אך אתם. להתפשר וחייב להם זקוק שהוא מכך נובעת הנקבה, עם מזדווגים

 הן תלויה הזכרים של הצלחתם בלבד. החברתי הדירוג של תוצאה אינה זו נכונות
 ויש חזקים, ששכניהן קבוצות יש בשכנים. והן הקבוצה בתוך הכוחות ביחסי

 רב לסיוע זקוקים שאינם חזקים, שליטים יש חלשות: קבוצות ליד השוכנות
 פחות הוא כן השליט, של שותפיו שרבים ככל כל-כך. חזקים שאינם ויש במלחמה,

 של צאצאיה גם שהם מבוגרים, בנים קבוצתו מוגה וכאשר מהם. אחד לכל זקוק
 מצד רב לסיוע נזקק השליט אין הרבייה, על בו מתחרים ואינם המתרבה הנקבה
 על משפיעות הללו התופעות שכל נראה ההזדווגויות. על בו המתחרים זכרים,
 שליטים יש באחידות: מצטיין אינו הוא גם אך הזכרים, בין הפעולה שיתוף

 אותם, תוקפים או עליהם, מאיימים שאחרים בעוד להזדווג, לשותפיהם המאפשרים
 אינו כשלעצמו החברתי שהדירוג ברור, מקום מכל זאת. לעשות מנסים כשהם
האלה. הגורמים למכלול הולם ביטוי מספק

 להניח, יש אחריה. המחזרים הזכרים של יוקרתם גובה מהו לדעת חשוב לנקבה
 אינו הדירוג שציינו, כפי אולם שלהם, החברתי בדירוג להבחין קושי לה שאין

 עונה אינו וגם מתחריו, על השליט של השליטה עוצמת על מדויק מידע לה מספק
 ומן והואיל בשלטונו. מכירים הם מידה ובאיזו להם זקוק הוא כמה עד השאלה על

 אחד כל של לערכו בהתאם ביניהם ההזדווגויות את לחלוק הזכרים יסכימו הסתם
 בגלל ההזדווגויות, בחלוקת תטעה אם זאת: לדעת הנקבה על בשותפות, מהם

 אחד של רצונו את להשביע שלא עלולה היא הזכרים, יוקרת של לא-גכוגה הערכה
 את זכרים שברו שבהם מקרים בכמה צפינו שהטילה. הביצים את ישבור וזה מהם,

 הנקבה, היא שבירתן בעקבות העיקרית הסובלת כי וברור שבקן, הביצים
בייצורן. שהשקיעה
 להבחין לה מאפשר בפרהסיה, ההזדווגות את מהנקבה המונע הבושה, מנגנון

 לחשיבותם בהתאם ולהזדווג השונים, הזכרים של היוקרה בסולם דיוק ביתר
 זו יוקרתו: את ושוב שוב להפגין השליט חייב הבושה מפאת שותפיה. של היחסית
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 יכול ואינו לידם אינו כשהוא גם אחריו, המעקב את האחרים מהזכרים תמנע
 להביט שינסו בלי הנקבה עם להתייחד לשליט המגיחים זגבנים לכן, *,להענישם.

יוקרתו. גובה על מעידים ממרחק, אפילו בזוג

בקבוצה? הזגבנים חיים מדוע
 חשופים, בשטחים גם המצוי המזון, תפוצת בין מלאה חפיפה אין הזגבגים בנחלת

 די בה שיש בנחלה מאויביו. מסתור לזגבן הנותנים והעצים, השיחים פיזור ובין
 של לקיומם מזון די כלל בדרך יש טורפים, מפני הפרחונים להגנת ועצים שיחים
 היה האוכלוסין שלחץ דומה, כן אלמלא מתרבים. שאינם נוספים, בוגרים זנבנים
הקבוצה. של קיומה את מאפשרת היתה שלא למידה, עד הנחלאות את מקטין
 האוכלוסין לחץ כאשר תנאי": "על מתפתחות שקבוצותיהן ציפורים, מיני יש

 מתארגנים הם - לקינון טריטוריות לעצמם למצוא יכולים הצעירים והפרטים קטן
 וכך הוריהם, של בטריטוריות הצעירים נשארים הלחץ גובר כאשר אך בזוגות,
הקבוצות. נוצרות

 שלא לאי הועברו בקבוצות, חיות כלל שבדרך סיישל, קניות כאשר ולראיה:
 כל נתפשו הזמן שבמרוצת עד והתרבו, דגרו בזוגות, התארגנו הן קניות, בו היו

 הקניות שבו ואז - המקום ילידי - הצעירים בידי למחיה המתאימים השטחים
31בקבוצות. והתארגנו

 אולם הקבוצות, בהתפתחות הראשונים השלבים את להסביר יכול כזה תהליך
 שונים בנופים בקבוצות חיים זנבנים של מינים עשרות מדוע ללמד יכול אינו הוא

 מתפתחות הדורות שבמשך ייתכן, 36 "׳,ההודית. היבשת רחבי בכל ומגוונים,
 החיים את ביעילות לנצל להם המאפשרות מיוחדות, תכונות קבוצתיים בעופות

 או בזוגות אחרים עופות חיים שבזכותן תכונות, מאבדים הם בזמן בו אך בקבוצה,
בצוותא. לחיים המפריעות תכונות, - ביחידות

 במקום - המנוסים מחבריו ללמוד כושרו את שינצל רצוי בקבוצה שחי מי
 ואמנם, זכויותיו. על להילחם ימהר ולא להתפשר, שילמד כדאי בעצמו. שייכשל
 אך החברה, לחיי אותם מסגל ממנו חלק ממושך. מחינוך ליהנות יכולים הזנבנים

 לאויבים להתייחס וכיצד מזונם את למצוא כיצד גם מהמבוגרים לומדים שהם נראה
אחרים. ולזנבנים

 בקרבת החיים כאלה, זוגות בודדים: זוגות של הצלחתם את מונעות הקבוצות
 נכחנו פעמים כמה ברבייה. ומתקשים לנחלתם מפלישות סובלים גדולות, קבוצות

 שאפילו לכך הסיבה כנראה זאת פרחונים. ונרצחו הקינון נפסק שבעטיין בפלישות,
 זנבנים מיהרו לא מתושביהן, רבות נחלאות התרוקנו שבהן בצורת, שנות לאחר

 בקבוצתם נשארו אלא בהן, להתיישב האלה, לנחלאות בשכנות שחיו בוגדים,
טולרבייה. הסיכוי על באחיהם והתחרו
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 בעלי-חיים אצל שהתפתחו בקבוצה, החיים
 שותפויות יצרו ואחרות, כאלה מסיבות
 ביתר לעמוד המסוגלות בהרכביהן, מגוונות
 יפה ולהתמודד החברתית בתחרות יעילות

 הטבע. איתני עם אפילו או טורפים, עם יותר
 החורש עורבני דוגמת ציפורים, מיני יש

 מוגבלת לרבייה שהשותפות שבפלורידה,
 אצל 32צאצאיהם. על הורים של אחד לזוג אצלם

 וירגזים שונים זרזירים אחרים, עורבנים
 זוגות, כמה קבוצה בכל הקבוצה. נחלת על בהגנה השותפות מתבטאת ארוכי-זנב

 בן־זוג, מצאו שלא כאלה או בדגירה, שנכשלו פרטים משלו; קן זוג לכל אולם
 בקנים ברבייה משתתפים אינם אולם המשותפת שבנחלה אחרים לזוגות מסייעים

 השותפות 33אמריקה, במרכז שנחקרו הקוקיות, ממשפחת עופות האני, אצל האלה.
 משותף יחיד, קן בצוותא הבונים זוגות, כמה על-ידי שנה בכל ונוצרת שבה

 טינמו נקבות כמה יותר: פשוטות בשותפויות המאופיינים מיגים ויש לכולם.
 כמה מסייעים 34שבגלפגוס העקבים ואצל אחד, זכר של בקנו ביציהן את מטילות

בגוזלים. לטפל אחת לנקבה זכרים
 על השותפים בין הסכסוכים באים השיתופיים בעלי-החיים כל אצל לדעתנו,

 יוקרתו החברתית. יוקרתם על ההתחרות באמצעות אחרת, או זאת במידה פתרונם,
 ההערכה בזכות האחרים. לו שרוחשים ההערכה במידת ביטוי לידי באה האחד של

 שהרי להענישם, שיצטרך בלי קבוצתו בגי על מרותו את להטיל השליט יכול הזאת
 כשותפים. אליו להצטרף להניעם לו מאפשרת גם והיא כוחו, מפני נרתעים הם

 הרי השותפות, ב״רווחי" יותר גדול נתח להשיג היא היוקרה שמטרת ומכיוון
טזלהתחרות. הסיבה וזו השני, ביוקרת פוגמת האחד של יוקרתו הגדלת

 הקבוצה, לטובת תרומה באמצעות נעשה יוקרה להשגת המאמץ כאשר כי ברור
 מאבקי מתאפיינים שבהן קבוצות, נגד במאבקיה להצליח הקבוצה של סיכוייה רבים

 היה אלמלא כי לזכור, חשוב אולם בזבזנית. בראווה או הנחותים בדיכוי היוקרה
 הקבוצה, בטובת השקעתו בעקבות - ביוקרתו שיפור - ישיר לרווח זוכה הפרט

 בעתיד אם כי לשער, ויש האלטרואיזם. להתפתחות התנאים מתקיימים היו לא
 על-ידי בקלות יוקרה להשיג שיתופי לבעל-חיים כדאי יהיה שבהם תנאים, ייווצרו
מעלותיו. כל למרות האלטרואיזם ייעלם איום, או מלחמה ראווה,

כהכבדה האלטרואיזם
 הטובות את לקבל הנהנים של והתנגדותם האלטרואיזם, על ההתחרות

 ההדדי. האלטרואיזם של לתיאוריה תואמות אינן להם, מציעים שהאלטרואיסטים
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 האלטרואיסט של יוקרתו את לפרסם באות האלטרואיסטיות הפעולות לדעתנו
 ולפיכך בחברותא, לחיים טוב שותף להיות וליכולתו לרצונו פרסומת גם ומשמשות

 לוואי. תוצאת היא הקבוצה טובת פעולה. אתו לשתף האחרים הקבוצה לחברי כדאי
 האלטרואיסט, של חבריו על מוסווה איום משום אפילו יש האלטרואיסטית בפעולה

 משיגים שהאחרים מה להשיג לו תאפשר באמצעותה ירכוש שהוא שהיוקרה מכיוון
 המעשים על ביניהם מתחרים בעלי־החיים כי אפוא, פלא אין האיום. בעזרת

האלטרואיסטיים.
 כוונותיו ואת כושרו את המפרסם כ״סימן", האלטרואיזם את כן, אם להבין, יש

 על השומרת ההכבדה, תהיה האלטרואיסטי במעשה ההשקעה האלטרואיסט. של
 של להתפתחותו מיוחד הסבר אחרי בחיפוש צורך ואין 35הסימן, של אמינותו

האלטרואיזם.
 לזנבנים רק לא מתאים האלטרואיזם לתופעת שהסברנו מאמינים, אנחנו
 ואפילו החברתיים לחרקים האדם, ובכללם - ליונקים גם אלא אחרות, ולציפורים

לחד-תאיים.

הערות
שלהלן. הספרות ברשימת 9 עד 3 בעברית: שפורסמו עבודות א
 נמיות 37שימפנזים, שיתופיים: בעלי-חיים על ספרות של חלקית רשימה ב

 ציפורים 13עירומים, חולדים 12,מנומרים," צבועים זאביס״טלואים," 10גמדיות,
16שיתופיות. בקטריות 15רירניות, אמבות38 44,2שיתופיות,

 20האנוכי", "הגן דוקינס, של בספרו האלה. במודלים דנה ביותר ענפה ספרות ג
 יותר חדישה לספרות התייחסות מהספרות. ציטוטים לצד בהם מפורט דיון יש

Games of Life.21 זיגמונד, של בספרו למצוא אפשר
 יעילה תהיה השתמטות על שהענישה ומצא, במחשב הדמיה ערך 22אקסלרוד ד

 שגם מאחר אך לעונש. צפוי הוא גם יהיה המשתמט את מעניש שאינו מי אם רק
 על לשמירה יותר היעילה הדרך הרי למעניש, במאמץ כרוכה כזאת פעולה

 או מפקחים שוטרים, כגון מקצוע בעלי באמצעות היא חברתיות נורמות
 שמנגנונים ברור ההשתמטות. את למנוע על-מנת שכר המקבלים שופטים,

בטבע. קיימים אינם כאלה
 )במסגרת 9פארן גיר שערכו מפורטות תצפיות לפי עובדו השמירה עקומות ה

ואחרים. סאטר שושנה לרקמן, טוני התיכון(, לבית-הספר גמר עבודת
 שהוגש בלחם, כלל בדרך הזנבנים הואכלו קרלייל טמסי של מחקרה במהלך ו

 עמיר חוקר הזה, הספר כתיבת בעת לאחרונה, אך החוקרת. על״ידי להם
 הוגש לא שבהם בתנאים בוגרים, זנבנים בין ההדדית ההאכלה את קלישוב

מזון. כל להם
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 בדבר רעיונות כמה והעלה שונות, ציפורים של התגודדויות תיאר 24קוריו ז
הזאת. התופעה של הביולוגי ערכה

 המסקנה את העלתה נחשים, מול ההתגודדות את שחקרה כרמלי, זהבה ח
 הממוצע שהמרחק מצאה, היא להם. האורבת לסכנה היטב מודעים שהזנבגים

 הממוצע שהמרחק בעוד ס״מ, 30-25 היה נחש של זנבו לבין המתגודדים בין
ס״מ. 50 היה מראשו

 (social status) חברתי״ ״מעמד במושג השתמשנו 27׳23מוקדמים במאמרים ט
(.prestige) ״יוקרה״ במושג במקום

 עד נפוצה לעין, נראית סיבה כל ללא גם הנחות, כלפי השליט של תוקפנותו י
 וראה pecking order,28 - הנקירות" ״סדר כונה החברתי שהדירוג כך כדי
 Mechanisms of Animal והמילטון, מרלר של בספרם מפורט דיון

29.Behavior
 הסכימה שלא מכיוון מהקבוצה נקבה סולקה שבהם מקרים, נצפו לא כה עד יא

 על- ונרדפת לו מסרבת היא קרובות שלעתים למרות השליט, עם להזדווג
ידו.

 השני. הזכר עם מכן לאחר הזדווגה הנקבה כי ראינו, פעם לא יב
מאלפו. את רואה שאינו בכלב לשלוט שקשה יודע, כלב שאילף מי כל יג
36בזוגות. חי בהודו זגבנים של אחד מין רק יד
 מסובכת במערכת קשורה והתפתחותן הואיל חזרה מהן שאין אדפטציות, יש טו

 היבשה את שעזבו יונקים, או זוחלים למשל, כך, בזו. זו התלויות תכונות של
 שנשימה אף ריאותיהם, דרך אוויר לנשום ממשיכים במים, לחיות ועברו

 מתחת ממושכת שהות להם מאפשרת היתה הדגים, כדרך זימים, באמצעות
 מידה באותה לנשום. כדי המים פני אל לעלות הצורך את ומבטלת למים
 היו שאילו אף״על-פי בקבוצה לחיות ממשיכים שהזנבנים להניח, סביר

 לעופות היותם לפני אותם שאפיינו התכונות כל את באחת לרכוש יכולים
החדשה. בסביבה בחייהם יותר מצליחים שהיו ייתכן קבוצתיים,

 הוא זו בדרך שהדי בהישגיו, שמתפאר מי את אוהבים בני-אדם אין כך משום טז
חברתו. של המשותפים ברווחים יותר גדול נתח לעצמו תובע
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לעזור? למה חברתיים: חרקים :13 פרק

 בין ברביה. להצליח מיכולתו הפרט של הצלחתו נובעת הטבעית הברירה בתהליך
 להתפתח בודדים רק מצליחים היער, של בקרקעיתו הצומחים הנבטים, רבבות
 קטן חלק שרק הדגים, של בחלקם נופל דומה גורל פרין נושאי לעצים ולהיות

 הפרטים מרבית צאצאים. ולהעמדת לבגרות המגיעים לדגים, מתפתחות מביציהם
 ההצלחה שיעור אך הרבייה, ועל הקיום על התחרות של אחר או זה בשלב מתים

 במלוא מציגו הוא להיפך, הטבעית. הברירה ברעיון פוגם אינו הזה המזערי
 ואינם ונעלמים, מתים לבגרות, הגיעו שלא דגים או שנכשלו, נבטים עוצמתו:

 אחת רק מתרבה הדבורים אצל גם האבולוציונית. התיאוריה בפני שאלות מציגים
 הדבורים, בכוורת שהפועלות הוא המפתיע אך שבכוורת, הנקבות רבבות מבין
רבייתה. את להגדיל למלכה מסייעות הרבייה, על בתחרות שהפסידו אלה הן הלא

 העיקרית הסוגיה את דרווין ראה החברתיים, החרקים בתופעת לדון בבואו
 את לצאצאיה מורישה פועלת, של תכונות לה שאין שהמלכה, ייתכן איך בשאלה:
 כל הציבה לא קבוצתם לחברי המסייעים העקרים הפרטים תופעת אהללו? התכונות

 יתרון יש טובות פועלות שבנותיה למלכה כי האמין, הוא שכן דרווין בפני קושי
 לרעיון זו גישה נוטה )למעשה לתפקידן פחות מותאמות שלה שהפועלות מלכה, על

נכונות מדוע היא: המרכזית השאלה כי לנו, ברור כיום אך 3הקבוצתית(. הברירה
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 של צאצאיה בגידול מאמציהן את להשקיע לרבייה, סיכוי עדיין להן שיש הפועלות,
משלהן? צאצאים להעמיד סיכוייהן את ולממש לנסות במקום המלכה,

בצאצאים וטיפול מזון איסוף
 האקולוגיה רקע על להסביר ניתן הדבורניים אצל החברתית השותפות את

 הדבורניים התפתחו שמהם הדבורניים, של צאצאיהם שלהם. המיוחדות והביולוגיה
 בעצמם ולחפש לנוע המסוגלים חגבים או פרפרים כזחלי עצמאיים אינם החברתיים,

 ולהתגונן מזון למצוא ביכולתם תלויה העצמאיים הזחלים של הצלחתם מזונם. את
 המסייעות הפועלות או שהאם, במזון תלויים הדבורניים זחלי ואילו אויבים, מפני
מספקות.* שהן ובהגנה ובטיפול להם, מכינות לה,

 ממקומות לצאצאיהם הדרוש המזון את מביאים שהם בכך, מצטיינים הדבורניים
 וגס לזחלים, מסייעים הם בזאת אליהם. להגיע יכול היה לא רגיל שזחל מרוחקים,

 זחלי מזונם. את לאסוף על-מנת בתנועה להשקיע הצורך את מהם מונעים
 מוגנים, במקומות גדלים הם ועיניים. רגליים חסרי הם החברתיים הדבורניים

 מצבורי מטפליהם. על׳ידי להם ניתן שהוא או מקומות באותם לצדם מצוי ומזונם
 לטפילים, משיכה מקור מהווים עצמם, הזחלים גם כמו הזחלים, שליד המזון

 לכדאיות גיסא, מחד גרמו, האלה הסכנות מין. אותו בגי לשודדים או לטורפים,
 המיועדות שותפויות, ליצירת הביאו גיסא ומאידך מוגן, קן בבניית ההשקעה

 הקמת הקן. על להגן חברו יכול מזון, מחפש האחד שהשותף בזמן הקן: על להגנה
 לניצול הקרקע את הכשירה גס אך הדדית, לעזרה הדרך את סללה השותפויות

מהם. החזקים על־ידי החלשים השותפים
 החיים בהתפתחות חשוב גורם היתה לו מספק שהבוגר במזון הזחל של תלותו
 להתפתחות בהכרח מביאה כזאת שתלות אומר, זה אין הדבורניים. של החברתיים
 את לקבוע בזחל, המטפל לבוגר, מאפשרת היא שלפנינו במקרה אך שותפויות,

 שממנה ביצה, לבין לפועלת, המתפתחת ביצה בין הבדל אין גורלו. ואת גודלו
 פועלת לזחל: המוגש המזון על-ידי נקבע ההתפתחות כיוון מלכה. מתפתחת

 זוכה למלכה להתפתח המיועד שזחל בעוד ירוד, מטיב מזון של קטנה כמות מקבלת
 הניתן המזון באמצעות וכך, מלכות. מזון - ומיוחד מעולה מטיב רב מזון לקבל
 סיכוייהם את שיפחית באופן מהצאצאים חלק לדכא המטפלים יכולים לזחל,

 או להם, יסייעו שאלה כך מצאצאיהם חלק לנצל ההורים יכולים זו בדרך לרבייה.
נוספים. צאצאים לגדל לאחיהם,

 parental manipulation,2 אלכסנדר קרא הוריהם בידי הצאצאים ניצול לתהליך
 דווקא ולאו ברבייה הכוללת בהצלחתו מתעניין ההורה כי ההנחה, על מבוסס והוא

 הזה הרעיון וצאצאיהם(. הודים על ,11 בפרק )ראה אחר או זה צאצא של בגורלו
לגדל לו יעזרו שאלה כדי מצאצאיו, חלק לדכא להורה כדאי ומדוע כיצד מסביר
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 השאלה על עונה אינו אולם נוספים, צאצאים
 לעזור המדוכא לצאצא כדאי מדוע שמנגד:
 ברירת בתיאוריות כי הניח, אלכסנדר להוריו?

 את להסביר כדי יש ההדדי והאלטרואיזם הקרובים
 לקרוביהם המדוכאים הצאצאים שמגישים העזרה,

 השקפה להלן, נגמק שאותה לדעתנו, המתרבים.
ביסודה. טעות זו

 הזוויג. לקביעת במנגנון גם הסתייעה דבורניים אצל השותפויות התפתחות
 הפלו- במנגנון מתייחדים הטרמיטים( לא אך אחרים, חרקים כמה )וכן הדבורניים
 בעלי כלומר הפלואידיים, הם לא־מופרות, מביצים הבוקעים הזכרים, דיפלואידי:

 בוקעות הנקבות ואילו מהאם. בתורשה קיבלו שאותה אחת, כרומוזומים מערכת
 מהאם חצייה - )כפולה( דיפלואידית כרומוזומים מערכת ולהן מופרות, מביצים
 המלכה, הביצים. צינור ליד מיוחד בכיס הזרע נשמר מופרית בנקבה מהאב. וחצייה

 והן נקבות, בוקעות שמהן מופרות, ביצים הן להטיל יכולה מופרית, נקבה כל או
 הן גם מסוגלות הזדווגו שלא נקבות זכרים. בוקעים שמהן לא׳־מופרות, ביצים

 רק כאמור מתפתחים שמהן בלבד, לא-מופרות ביצים מטילות הן אך להטיל,
 מאוד רבים מקרים נצפו ונמלים, צרעות דבורים, - הדבורניים סדרות בכל זכרים.

 בביצים מקורו הזכרים של גדול שיעור ולפעמים ביצים, המטילות פועלות של
3האלה.

 של טיבה את להעלות היה שאפשר הדי לחלוטין, עקרות הפועלות היו אילו
 דבורניים יש )ואכן, לבנותיה ומורשת במלכה החלה מוטציה עם רק הפועלת
 של צאצאיהן הם מהזכרים שחלק העובדה אך 3לחלוטין(. עקרות הפועלות שאצלם

 כי מציעים, אנחנו להלן הכוורת: של לאבולוציה נוספת אפשרות מעלה פועלות,
 בין וכן החברתית, דרגתה לבין הכוורת למען הפועלת של פעילותה בין קשר קיים

 שמוטציה הדי הדבר, הוא כך אם בנים. לגדל סיכוייה לבין החברתית דרגתה
 - רבייתה את שיפרה ובכך הקן, את לשרת כושרה את ושיפרה בפועלת שחלה
 להתפתחות ולסייע הזכרים, צאצאיה דרך באוכלוסייה להתפשט היתה יכולה

תכונותיה. של המהירה
 פועלות, או מלכות המטפלים, כרצון ולגדל, הנקבות גודל את לכוון האפשרות

 ליצירתן הובילו זכרים, רק יבקעו שמהן ביצים להטיל - לפועלות שנשאר והסיכוי
 מלכות( )להלן: מופרות גדולות נקבות המונות לא-סימטריות, שותפויות של

 יכולה אינה פועלת פועלות(. להלן: - יותר קטנות )לדוב מופרות שאינן ונקבות
 בבנות, תזכה לא ועל-כן מופרות ביצים להטיל תוכל לא שהרי בעצמה, קן לייסד

בקן להישאר יכולה היא אולם בצאצאיה. ובטיפול הקן על בשמירה לה שתסייענה
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 שמהן ביצים, להטיל ולנסות נוספות פועלות לגדל למלכה לסייע נולדה, שבו
 המלכות מצטרפות שאצלם מיגים, יש חסרות-העוקץ הדבורים )בין זכרים. יבקעו

 שהביאו הם הפועלת של הרבייה סיכויי לדעתנו, הפועלות.( בידי שנוסדו קנים אל
 הצלחת ובהן פרטים אלפי המונות ויציבות, גדולות שותפויות להתפתחות

 בנות לגדל המלכה של שיכולתה גם מה המלכה. של בהצלחתה מותנית הפועלות
 ומקילה הלא-סימטרית, השותפות של יציבותה את מחזקת ממנה וחלשות קטנות

הקטנות." הנקבות ניצול את

 המושבות היווצרות
 זו חוברות שבהם מיגים, יש מקבילות. דרכים בשלוש נוצרות הדבורניים שותפויות

 נקבות שהן ובין אחיות, לרוב משפחה, קרובות שהן בין גיל, אותו בנות מלכות לזו
 מסוג ושותפויות ובנותיה, אם של הן השותפויות אחדים מינים אצל לזו. זו הזרות

 הדרכים שלוש מושבות-בנות." לכמה קיימות מושבות התפצלות עם נולדות נוסף
מפורט: לתיאור ראויות הללו

 7‘5הקן. בייסוד מלכות כמה משתתפות וגמלים צרעות של רבים מיגים אצל
 מצליחה קרובות ולעתים מועטה, התוקפנות לזו, זו השותפות זקוקות בתחילה

 - פועלות - קטנות נקבות של בקיעתן עם אולם להתרבות. אחת ממלכה יותר
 לרוב, ואמנם מתחרותיה. גם שהן משותפותיה, להיפטר השליטה הנקבה יכולה

 והמנצחות המייסדות, המלכות בין מריבות פורצות הראשונות, הפועלות משבקעו
 בעקבות בקן, שורדת על-פי-רוב שותפותיהן. את משעבדות או מגרשות הורגות,

 נעשה בצאצאיה שהטיפול בעוד להטיל, ממשיכה זו בלבד. אחת מלכה המריבות,
 האלה, הפועלות הראשון. מהדור שותפותיה של הבנות ועל-ידי בנותיה על-ידי

 היא ורק ממנה קטנות הן שכן במלכה, להתחרות ביכולתן מוגבלות מופרות, שאינן
להלן(. )ראה נוספות פועלות תבקענה שמהן מופרות, ביצים להטיל מסוגלת

 1׳8אחיות, שבע של התקבצותן עם הקנדית, הפלכית הצרעה מושבת בהתפתחות
 וכן ביניהן, הפעולה משיתוף להפיק מהשותפות אחת כל יכולה מה להדגים כדי יש

. זהקן. בייסוד פעולה לשתף לאחיות דווקא כדאי לדעתנו, מדוע, להסביר כדי
 קן ליצירת האחיות התלכדו החורף, מתרדמת שהתעוררו לאחר באביב,

 שהופרו לאחר כן, שלפני בסתיו כבר נקבע הפלכיות בין החברתי הדירוג משותף.
 עבודה: חלוקת האחיות בין התפתחה החדש ובקן בקן־האם," יחדיו לשהות וחזרו

 בדירוג ממנה הנמוכות האחיות שלוש בון וטיפלה עליו שמרה בקן, נשארה השליטה
 כאשר הקץ. בצד מעש בחוסר ישבו מהן הגחותות השלוש ואילו מזון, לאסוף יצאו

 אז עד שישבה האחיות, ואחת בדרגתה השנייה מקומה את תפשה נעלמה, השליטה
מזון. האוספות אלה אל הצטרפה מעשה, באפס
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 שנוצרה החברתית המערכת לדעתנו,
 מהאחיות אחת לכל אפשרה החדש בקן

 שלה ההצלחה סיכויי על מידע לאסוף
 שנייה, המדורגת האחות הקיימות. בנסיבות

 סיכוי לה אין כי מצעירותה כבר ויודעת
 מזון לחפש יוצאת הבכירה, באחותה למרוד

 הן אף התרות אחרים מקנים צרעות ופוגשת
 משאר חזקה היא אס להעריך, הצרעה יכולה האלה המפגשים על״סמך אחריו.

 חזקה היא כי לדעת, נוכחת היא כאשר מהן. חלשה או שבאוכלוסייה המזון מחפשות
 לנסות לה כדאי עצמה, משל קן על להגן וביכולתה פוגשת שהיא הצרעות ממרבית

 מזו חלשה מהן אחת שכל - מהאחרות חלשה היא אם גיסא, מאידך כזה. קן להקים
 לשמש ותמשיך קנה אל שתשוב כדאי - יצאה שממנו הקן על להגן שנשארה

מקומה. את תתפוש ואז השליטה למות תצפה עת אותה וכל מזון, המביאה כעוזרת
 כל להן שאין מהן, הנחותות אחיותיהן את מלמד החזקות האחיות של שובן

 מזלן את לחפש להן ולא״כדאי משלהן, קן ולבנות הגדול לעולם לבדן לצאת סיכוי
 גם משותפת, לפעילות יצאו בטרם עוד האחיות, בין הדירוג קביעת אחר. במקום
העונה. תחילת של הקריטית בתקופה מסכסוכים הנובעים ופציעות זמן חוסכת

 עם פעולה משתפים בעלי-חיים שבהם המקרים ברוב כי כן, אם מאמינים, אנו
 חברו בטרם עוד נקבע ביניהם החברתי שהדירוג משום אלא זאת אין קרוביהם,

להלן(. >וראה המשותפת לפעולה

 המיוסדות חד-שנתיות, מושבות היוצרים המינים מרובים ממוזגים באזורים
 החורף את עוברות בסתיו, שהופרו צעירות, מלכות בסתיו. ומתפרקות באביב

 יכולה - גדולים קנים אין העונה בתחילת שבהם - כאלה בתנאים בתרדמה.
חדשה: מושבה לייסד בודדת מלכה

 - הגרמנית הצרעה או הדבור, - המזרחית הצרעה מושבת של תחילתה
 שם נולדה; שבה במושבה זמן־מה במשך וחיה בסתיו, בוקעת המלכה אחת. במלכה

 הכלולות, למסע יוצאת היא החורף לפגי ואכילה. למנוחה פרט מאומה עושה אינה
 היא באביב בקרקע. סדק בתוך בתרדמה הקרה העוגה את ועוברת מזדווגת

לצאצאיה.® מזון ואוספת ביצים מטילה הקן, בבניית ומתחילה מתעוררת
 אין זו )בעוגה מזדווגות שאינן נקבות הם המלכה של הראשונים צאצאיה

 במשך נוספים צאצאים לגדל למלכה ומסייעות כפועלות מתפקדות אלה זכרים(.
 שמהן לא-מופדות, ביצים גם להטיל המלכה מתחילה הקיץ בשלהי רק הקיץ.

 טיפול מופרות ביצים לכמה הפועלות מעניקות עת באותה זכרים. מתפתחים
 של המלכות מתפתחות האלה מהביצים ורב: מעולה מזון להן ומספקות מיוחד,
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 כל ביצים: להטיל דומיננטיות פועלות כמה גם מצליחות בבד בד הבאה. השנה
 לא־מופרות ביצים מטילה היא בהם אשר תאים, כמה על ומגינה משתלטת אחת

 ולא הפועלות, צאצאי הם במושבה הבוקעים מהזכרים חלק ולפיכך זכרים(, )ביצי
 רבה תוקפנות מגלות המטילות הפועלות כי לצייץ, חשוב המלכה. של צאצאיה

 והן יריבותיהן של הן - ביצים אוכלות הן האם. המלכה כלפי וגם זו כלפי זו מאוד
היריבות. של התאים את והורסות המלכה, של

 - קטנה שלפועלת משום ראשית טעמים. משני בכוורת נשארות הפועלות
 המצויות במושבות, להתחרות סיכוי כל אין - ’כזו להיות אותה גידלה שאמה

 יכולה אינה פועלת אותה ושנית, פועלות. וכמה גדולות מלכות ומונות בסביבה
 שבקעה פועלת על״כן ובטיפוחו. משלה קן על בהגנה לה שתסייענה בנות, לגדל

 שהוא הסתיו, עד תחיה אם ורק קיימת מושבה במסגרת רק להתרבות תוכל באביב
 לעבור מיוחדת סיבה לפועלת אין אם וזכרים. מלכות לגידול המתאימה העונה

 ייווצרו שבזו ולקוות לה המוכרת במושבה להישאר לה כדאי אחרת, למושבה
*’ביצים. להטיל לה שיאפשרו תנאים,

 אך למלכה. הפועלות שבין הניגודים רקע על בקן הנעשה את להסביר מקובל
 מן והרבה זהים, אינם ופועלת פועלת כל של האינטרסים גם כי לזכור, יש

 שבין האינטרסים ניגודי את בחשבון מביאים אם אלא מובן אינו בקן המתרחש
10עצמן. לבין הפועלות

 לפעמים אולי כדאי בדירוג לראשונה חברתי. סולם על-פי מדורגות הפועלות
 מתחתיה, המדורגת הפועלת בעבור אך שלה, ביציה את ולהטיל מהמלכה להיפטר

 את תהרוג השליטה הפועלת אם גם מלהטיל מנועה על-פי־רוב, תהיה, ואשר
 זאת הזו. השליטה הפועלת התרבות על-פני המלכה של התרבותה עדיפה המלכה,

 זו את אך המושבה, בקיום מותגים בעתיד לרבייה הפועלת של שסיכוייה מכיוון
 נקבות, של ביצים גם להטיל היכולה היחידה היא שהרי המלכה, רק לקיים תוכל
 כדאי שליטה, שאינה לפועלת אחרות: במלים נוספות. פועלות תתפתחנה שמהן

 פועלת של שהרבייה יוצא, מכאן אחרת. פועלת ולא - בכוורת תשלוט שהמלכה
היתר. כל של לרבייתן הנוגעים לאינטרסים, קרובות לעתים מנוגדת אחת

 מוליד בעתיד להטיל הצעירות הפועלות של שהסיכוי לכך, לב לשים חשוב
 הפועלות של הטלתן את לדכא הפועלות: מרבית לבין המלכה בין משותף אינטרס

 מוסיפה והכוורת לסיומה העונה הגיעה לא עוד שכל אפוא, פלא אין השליטות.
 - נסיכות של גידולם את הפועלות מונעות נוספות, פועלות גידול עם להתרחב

 להטיל המנסה פועלת כל והורגות מדכאות והן זכרים, ושל - צעירות מלכות
 הסיכוי קטן זו בעונה לקצה. מתקרבת העונה כאשר בסתיו, משתנה המצב ביצים.

 גידול בעזרת הכוורת את לחזק עניין להן אין ושוב בעתיד, להטיל הפועלות של
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 יבקעו שוכרים מופרות, שאינן ביצים גם להטיל מתחילה המלכה נוספות. פועלות
 כדי מטילה שהמלכה המופרות מהביצים בכמה לטפל מתחילות והפועלות מהן,

 הפועלות בין הן מאבק, זו בעונה נפתח רבות פעמים חדשות. מלכות מהן לפתח
 שבין והמגצחות הזכרים, ביצי הטלת על עצמן, לבין הפועלות בין והן למלכה

 את ולפעמים במושבה, המתפתחות הזכרים מביצי חלק להטיל מצליחות הפועלות
 את לגדל המטילות, לחברותיהן או למלכה, עוזרות מטילות שאינן פועלות רובן.

בהמשך(. ראה העזרה של מניעיה )על צאצאיהן

 מושבות-בנות. לכמה קיימות מושבות של התפצלותן בבסיס מונח דומה רעיון
 שמא קנים, שני ולהקים להתפצל להן לא-כדאי גדול, לקן הצרעות נזקקות עוד כל

 גידול את לדכא לפועלות כדאי כאלה בתנאים השכנים. מול מעמד יחזיקו לא אלה
 של ועתידם גדלה המושבה כאשר אך האחרות. הפועלות של רבייתן ואת הנסיכות

 חלוקת עם הפועלות: כל וגם המלכה גם בהתפצלות מעוניינות מובטח, הקנים שני
 מגדילה פועלת כל ואילו מבנותיה, לאחת קן המלכה מבטיחה לשתיים אחת מושבה

 תיעשה הרבייה על ההתחרות שהרי להתרבות, סיכוייה את
נפרדות. מושבות בשתי מעתה

 כן, אס מונע, וחזקות גדולות מושבות של קיומן
 לאגור תאים, כמה לבנות לעצמאות, לצאת בודדת מפועלת

 ביצי בהם להטיל העונה שתגיע עד ולהמתין מזון בהם
 פרטים על-ידי תיהרסנה כאלה קטנות מושבות זכרים.

 התפתחות בהן. הנאסף את ישדדו שגם סמוכות, ממושבות
 מעוררים שוד מפני עליהם להגן והצורך בצאצאים הטיפול

 את ינצלו שהחזקים לכך, התנאים את ויוצרים פעולה שבשיתוף הכדאיות את
 על- הנשלטות הגדולות למושבות יתרון המקנים הם והטריפה השוד מהם. החלשים

האלה. המושבות באמצעות שלא ברבייה הצלחה הפועלות מן ומונעים המלכות, ידי

לעזור? מדוע
 לפועלת לכאורה נותנים הכוורת בטובת להשקיע ונכונותן הגדול הפועלות מספר
 ניזוקה, היתה לא המושבה לעבוד: לאחרות להניח האפשרות את לאחדות, או אחת,

 על הסופי המאבק לקראת כוחותיה את שומרת היתה עובדת שאינה והפועלת
 חברותיה עבודת את לנצל במקום הכוורת בטובת שמשקיעה מי לכן, ההטלה.

יבלאלטרואיסטית. להיחשב יכולה
 כי המראות, בתצפיות טמון שבכותרת השאלה על לתשובה המפתח לדעתנו,

 בטיפול מחברותיהן יותר המשקיעות אלה הן השליטות הפועלות דווקא לעתים
 שבין הקשר על ווסט־אברהרד עמדה אחרים, חוקרים כמו 4עליה. ובהגנה במושבה

181



חברתיות במערכות ההכבדה עקרון :,ג חלק

 שגדלה ככל לרבייה: סיכוייה לבין פועלת, או נחותה, מלכה שמגישה העזרה היקף
 איש אולם *,ולהתרבות. לשלוש סיכוייה עולים כן המושבה, בטובת השקעתה

הללו. התופעות בין לקשר הגורמים הם מה הסביר, לא מהחוקרים
 הסברנו ושם הקודם(, בפרק )ראה הזנבנים בין גם כזה קשר מצאנו כזכור

 מעלה הקבוצה בטובת המשקיע הרבייה: בסיכויי היוקרה של חשיבותה את והדגשנו
 הצורך את ממנו חוסכת היא שכן ברבייה הצלחתו את מגדילה וזו יוקרתו, את

 של יכולתו בין מתאם יש הזנבגים בקבוצת כי הראינו, לאיים. אפילו או להילחם,
 לכן כיריב, יכולתו או - כשותף טיבו לבין הקבוצה בטובת להשקיע הפרט

 של טיבו לפרסום אמין מכשיר בבחינת היא הכלל בטובת ההשקעה על התמודדות
 ישירות נובע אינו הכלל בטובת המשקיע שמפיק הרווח כזה, במקרה הפרט.

 אפוא פועל הפרט אחרים. פרטים על מותירה שזו מהרושם אלא פעולתו, מתוצאות
כולה. הקבוצה טובת את משרתת פעולתו אך עצמו, לטובת

 של צירוף מציגים החברתיים החרקים במושבות החיים גם הזנבנים, בנחלת כמו
 בין האינטרסים ניגודי עם יחד ולהתרבות, לשרוד על-מגת בשיתוף הצורך

 לפרטים שיסייע מה כל כי לנו, נראה ברבייה. לחלקם בנוגע שבמושבה השותפים
 עניינם את ולהעריך פיזי עימות בלי זה עם זה להתמודד יכולתם את לאמוד

 בקבוצה הפרטים מספר הזנבנים אצל להצליח. סיכוייהם את ישפר פעולה, בשיתוף
 לכל ידועים הכלל לטובת האחד של ומעשיו בזה זה צופים חבריה קטן, הוא

 שבהן 6חברתיים, חרקים של קטנות במושבות גם הוא כך כי להגיח, סביר האחרים.
 מידת על-פי אחד כל של כוחו את להעריך ויכולים זה את זה מכירים הפרטים כל

 אפשר רבבות, כמה או פרטים, אלפי בת במושבה כי להאמין, קשה אולם השקעתו.
 להעלאת כאמצעי לשמש יוכלו אלה כי עד פרט כל של מעשיו את ולזכור לראות
 בין קושר אחר מנגנון כי להניח, סביר לפיכך הקן. בטובת המשקיע של יוקרתו

הפרט. של הרבייה וסיכויי החברתי המעמד הקן, בטובת ההשקעה
 משמשת גופה, על נושאת שהפועלת פרומון־המלכה, כמות כי מציעים אנו

הזה. לתפקיד

ייליוקרה אמין כסימן פרומונים
 הפועלות את מגרים פרומון(, )להלן: המלכה על-ידי המופרשים פרומונים, כי ידוע

 כושרה לבין המלכה של ההטלה כושר בין מתאם יש כי ידוע, עוד אותה. לשרת
 של קטנה כמות המפרישה מלכה הורגות הפועלות וכי 12פרומון, להפריש
 לו ממוות ניצלת היתה חולה או זקנה מלכה כי לשער, היה ניתן לפיכך 123 פרומון.

 היתה ולו הפרומון, את להפריש הכושר לבין ההטלה כושר בין להפריד היה אפשר
 כמות כי מראים, הנתונים אך פרומון. של גדולות כמויות לייצר ממשיכה המלכה

מטילה. שהיא הביצים מספר על באמינות מעידה הפרומון
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 אם רק ההטלה לכושר אמין סימן להוות הפרומון יכול ההכבדה, עקרון לפי
 פרומון כמויות לייצר תנסה אם תינזק בהטלה, להרבות מסוגלת שאינה מלכה,

 למלכה נזק תגרום בייצורו והגזמה מזיק חומר הוא הפרומון כי נראה לכן גדולות.
תועלת. לה משתביא יותר

 כושרה את באמינות לפרסם כדי בו יש אשר מזיק, חומר הוא הפרומון אם
 הפועלות, של לכושרן גם אמין סימן לשמש יכול הוא הרי המלכה, של הגופני

 להן לסייע אמור הוא וכך הרבייה, על במאבקים להצליח לסיכוייהן כלומר,
האלה. במאבקים

 המלכה. גוף מעל אותו מלקקות והן הפרומון, אחרי מאוד להוטות הדבורים
 שהיא בשעה המלכה עם גופני מגע בעזרת ישירות, אותו להשיג מסוגלת הפועלת
 המלכה את ששירתו אחרות פועלות עם מגע על-ידי בעקיפין, או אותה, משרתת

טידומה. פרומון הם גם מייצרים שכנראה הזחלים, עם מגע כדי תוך גם ואולי
 קטו קבוצת בהן שיש רוויות, בלתי שומניות חומצות מכיל המלכה פרומון

(keto.) גם בהן ויש רוויות שאינן כאלה ובמיוחד שומניות, חומצות כי ידוע 
 גם ידועות כאלה חומצות מזיקים. חומרים הן כוהליות, וקבוצות קטו קבוצות

 במגע אתם הבאים הגוף תאי של לממברנות נזקים הגורמים אנטיביוטיים, כחומרים
העשים(. פרומוני על בדיון כימית, תקשורת על ,9 בפרק )ראה

 אופיום הבטל, אגוז טבק, כוהל, כמו מזיקים חומרים באמצעות התפארות
 "השימפנזה בספרו דיימונד, רבות. אנושיות בחברות נפוצה נפט, ואפילו

 הקודמת, המאה בסוף ואילו ההכבדה. עקרון עם אותה מנמק 15׳14השלישי",
 השווה (,conspicuous consumpion) התפארות״ לשם ״צריכה על בדברו

 אלכוהול בשתיית גברים מתפארים שבהם - בבתי־המרזח הבילוי את 16ובלן
 המיליונרים של להתפארותם - במשקה חבריהם כיבוד כדי תוך מרובה

 לרווחת ומוזיאונים בתי־חולים קולג׳ים, בבניית כספים המשקיעים האמריקניים,
 בה, המתפאר של הגופני כושרו על באמינות מעידה אלכוהול שתיית הציבור.

 מכפי גדולות אלכוהול כמויות ישתה אם ישתכר, ירוד הגופני שמצבו מי שהרי
יכולתו.

 הרי טזלה, להזיק אמור הפועלת, של גופה על הנישא שהפרומון, מניחים אם
 גופה על לשאת יכולה שדבורה הפרומון שכמות
 לפי להיפגע. בלי כן לעשות לאפשרותה מוגבלת
 הדבורה שנושאת הכמות בקביעת שלנו, ההסבר

 שהיא הכמות גורמים: שני בסיסי באופן שותפים
 והכמות לכוורת, שירותיה על-ידי להשיג מצליחה
 יהיה המצב יזלשאת. לה מאפשר הגופני שמצבה
השערתנו תתאמת אם יותר ומעניין מורכב
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 גופה, שעל הפרומון כמות את להגדיל הדבורה יכולה פעילותה בעצם כי הנוספת,
 מבלי לשתות מסוגלים טוב, בריאותם ומצב קשה גופנית בעבודה שהעוסקים כשם

עובדים. שאינם מאלה יותר להשתכר
 שחלותיהן פיתוח את מונעים המלכה שמפרישה הפרוטונים כי היא, הידועות מן

 היה בלבד, מוסכם סימן בגדר הפרומון היה אילו כי דומה, לכן הפועלות. של
 המצב למעשה, השחלות. למצב הפרומון רמת בין שלילי למתאם לצפות אפשר
 נושאות רמת-דרג פועלת או שמלכה הפרומון כמות בין נמצא חיובי מתאם הפוך:

 הפרומון. רמת גבוהה כן יותר, מפותחות שאלה ככל שחלותיהן: מצב לבין עליהן,
",הגופני. למצבם בהתאם - שונים פרטים אצל כן אם שוגה לפרומון התגובה

 בודדת, פועלת שנושאת הפרומון כמות למדידת המכשור התפתחות עם כיום,
 טיבה את לבטא בא הדבורה שעל הפרומון שעל״פיו הרעיון, את לבדוק ניתן

 הפועלת כושר את להגביר אמורה הכוורת למען והעבודה כשותפה, או כמתחרה
שתינזק. בלי פרומון לשאת

 בין המועבר הפרומון, תפקיד •את במידת-מה להשוות אפשר אלה כל לאור
 הכסף של לתפקידו החברתיים, החרקים בחברות לשירותים כתמורה שונים פרטים

 על הכסף מלמד זה, את זה מכירים אינם שפרטיה גדולה, בחברה האנושית. בחברה
 יכולים אמצעים בעלי ורק נושאו על הכבדה מטיל הוא האדם. של הכלכלי מעמדו

 גם חייב מזומן כסף עליו שנושא מי בו. להשתמש שייאלצו בלי רב ממון להחזיק
 בדרך )אם להשיגו הכושר על רק לא מעיד הוא וכך גניבה, או שוד מפגי עליו להגן

עליו. להגן הכושר על גם אלא בכוח(, או עבודה, של

 את שירותיה. תמורת פרומון אוספת המושבה את המשרתת הפועלת לסיכום,
 לה מסייע - האיום כמו - וזה הפרומון בעזרת חברותיה בפני מציגה היא הישגיה
 פרומון לשאת הפועלת של יכולתה את פיזיים. מאבקים ללא מטרתה את להשיג
החברתית. ליוקרתה אמין סימן זה כימי חומר מהווה ולפיכך הגופני, כושרה מכתיב

 מתפתחות שמהן לאלה זהות הפועלות מתפתחות שמהן שהביצים העובדה
 לעיל(, )וראה גידולם מאופן נובעים הצאצאים סוגי שני בין ההבדלים וכי המלכות,

 - הזעיר ולו - הסיכוי רקע על התפתחו העקרים שהמעמדות הצעתנו, את מחזקת
 הפועלת מרחיבה הכוורת למען בפעילותה וכי ולהתרבות, להמשיך פרט כל של
 מדוע, להבין קשה כן לא שאם לרבייה, הזאת האפשרות את לממש יכולתה את

 נוצרו לא חברתיים, דבורגיים של מיגים אלפי של אבולוציה שנות מיליוני אחרי
 מביאות היו כאלה ביצים ",מלכתחילה. עקרות שיהיו פועלות, של מיוחדות ביצים

 סכסוכים ומונעות עצמן, לבין ובינן למלכה הפועלות בין ההתחרות לביטול
במושבות. מיותרים
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 לשאול מקום היה לא - לחלוטין עקרות הפועלות היו אילו כי לב, לשים כדאי
 על להסתכל היה ואפשר משלהן, אינטרס להן היה לא כזה במקרה עוזרות. הן מדוע

 המין, איברי של תפקידם את ממלאת המלכה שבו רב-תאי, גוף כעל הכוורת
האחרים. האיברים של תפקידם את - והפועלות

 קרובים ברירת של והתיאוריה האלטרואיזם
 הפרט של ההשקעה כי להראות, השתדלנו הזגבנים, על ,12 ובפרק זה בפרק

 - ליוקרה לתביעתו אמינות המעניקה ההכבדה, היא אלטרואיסטיות בפעולות
 רוב על מקובלת אינה זאת דעה לצערנו, ברבייה. יתרונות לו המקנה יוקרה

החוקרים.
 תוך למישהו העוזרת כ״תכונה האלטרואיזם את מגדירים האבולוציה חוקרי

 של שרבייתו להורות, בא זה בעניין "מחיר" והמושג הפעולה", ממבצע מחיר גביית
 כי ההנחה מעצם כלומר, 17׳10׳כ האלטרואיסטית. הפעולה בעקבות נפגעת המבצע

 הפועלת של שרבייתה החוקרים, הניחו האלטרואיסט של ברבייה פוגע האלטרואיזם
 המאמין שחוקר ומכיוון מלעזור. נמנעה אילו יותר גבוהה להיות יכולה היתה

 אותה, הנושא לפרט המזיקה תכונה, של קיומה עם להשלים יכול אינו באבולוציה
 שהפרט העקיף, היתרון את להסביר היכול מנגנון לחיפוש מאמציהם את כיוונו הם

17אחרים. לפרטים מעניק שהוא מהעזרה יפיק

 על-ידי החברתיים החרקים של האלטרואיזם את להסביר היה קל לכאורה
 מתחרות למלכה, הפועלות מסייעות שבהן מושבות, אם הקבוצתית: הברירה מנגנון

 תיכחדנה דבר של בסופו הרי כן, עושות אינן הפועלות שבהן במושבות, בהצלחה
 אולם כאלמלכותיהן. מסייעות הפועלות שבהן המושבות רק ותשרודנה האחרונות

 על ,2 בפרק דיון >ראה הקבוצתית הברירה מנגנון על המבוססים ההסברים, נטישת
 חריפותה בכל עוררה יריבים(, בין תקשורת

a המסייעים יצורים, של קיומם בעיית את
|| אינם עצמם שהם בעוד אחרים של לרבייתם
|| על מחקר בכל ועולה חוזרת זו שאלה מתרבים.

 במחקרים קיצוני ובאופן קבוצתיים, בעלי-חיים
 ברירת של התיאוריה החברתיים. החרקים על

1 נועדה המילטוו׳ על-ידי שהוצעה קרובים,
18השאלה. את לפתור

 ברירת על־ידי להסבר המוצא נקודת
. ; האבולוציה את למדוד אפשר כי היא, קרובים
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 בתדירות ממשנהו שונה דור כל באוכלוסייה. )התכונות( הגנים תדירות באמצעות
 להעביר הפרט יכול קרובים ברירת של ההסבר לפי השונות. התכונות של ההופעה

 לרביית שיסייע בכך גם אלא הוא רבייתו על-ידי רק לא הבא לדור תכונותיו את
 שהוא מהסיכוי גדול בקרובו גם יימצא בפרט המצוי מסוים שגן הסיכוי כי קרוביו,

 לרביית נזק גורם כשהוא גם כדאי להיות עשוי הסיוע קרובו. שאינו בפרט יימצא
 לשלו הדומים הגנים סיכויי את משפר לקרוביו מגיש שהוא הסיוע עוד כל המסייע,

 מתייחסת הקרובים ברירת הבאים. בדורות להתקיים בקרוביו( )והמצויים
 דוקינס, של ספרו את המנחה מבט נקודת - הגנים בין התחרות כאל לאבולוציה

המילטון. של רעיונותיו את ומפתח מרחיב הוא ובו 21׳20האנוכי", "הגן
 לאבולוציה קנה-המידה אל מתייחסת היא שכן מוטעית, הזאת הגישה לדעתנו,

<.22בם של ספרו גם )ראה עליה המשפיע הגורם היה כאילו
 שכל לחשב, קל באוכלוסייה, הגנים שכיחות הוא להצלחה קנה-המידה אם
 מוריש שהיה גנים כמות אותה בממוצע, הבאים, לדורות תורם בני-אח שגי המגדל

 יכולה האבולוציוני לתהליך הפרט שתרומת המסקנה, עולה מכאן כבהאחד. לבנו
 לפי קרובים. של לרבייתם סיוע תוך גם אלא ישירה, ברבייה רק לא להינתן
 ממחצית קטן לגדל, מסוגל שפרט הישירים הצאצאים מספר כאשר הזה, החישוב
 בעצמו, להתרבות במקום באחיו יתמוך אם לגדל יוכל שהוא בני-האח של מספרם

 כזה, חישוב בגי-אחיו. את רק ולגדל העצמית הרבייה את לזנוח לו שכדאי הרי
 של רבייתו על רק ולא קרובים רביית על כלשהי תכונה של להשפעתה המתייחס

 כשירות מהמושג: להבדיל (,inclusive fitness) כוללת כשירות מכונה: נושאה,
(fitness,) בגידול הצלחתו על־פי רק לאבולוציה הפרט תרומת את המחשב 

 להסביר הזה החישוב יכול קרובים, ברירת של התיאוריה לפי שלו. צאצאיו
 במקום קרובים של ברבייתם חברתיים בעלי״חיים משקיעים מדוע לכאורה,
 העוסק ספר בכל למצוא ניתן יותר מפורט )דיון הם. ברבייתם להשקיע

(25־23׳21׳20׳10בסוציוביולוגיה.
 האלטרואיזם לפיתוח כהסבר הקרובים ברירת רעיון על הצביע המילטון
 הדבורניים אצל המין לקביעת המיוחד שהמנגנון והדגיש כלל, בדרך בבעלי־חיים

 הפועלות שבהם (,eu־social) אמיתיים חברה חיי הזו: לתיאוריה חיזוק מעניק
 בלתי באופן פעמים, כתריסר הזאת בסדרה התפתחו עקרות, כמעט או עקרות
 החרקים שאר כל שאצל בעוד ונמלים, שונות צרעות שונות, דבורים אצל תלוי:

 כגהטרמיטים, התפתחו שמהם התיקגיים בין - אחת פעם רק התופעה התפתחה
 המסייעת מיוחדת, בתכונה ניחנו שהדבורגיים אפשר, לפיכך אחדות. כנימות ואצל

 המנגנון על מצביעה הקרובים ברירת של התיאוריה החברתיים. החיים לפיתוח
כיהזאת. בהתפתחות החשוב כגורם הדבורניים אצל המין לקביעת

 ההתנהגות וחוקרי 25׳23בסערה, העולם את כבש הקרובים ברירת רעיון
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 תכונות המגלים פרטים, בין התורשתית הקרבה את למדוד החלו החברתית
 אצל גם נצפות אלטרואיסטיות שתופעות התברר, מהרה עד אולם אלטרואיסטיות.

 והתגלו מפעולתו, הנהנה לבין האלטרואיסט בין תורשתית קרבה אין שבהם מיגים
 פרטים בין אלטרואיסטיים חברה חיי התפתחו שבהם וציפורים, צרעות נמלים, מיני

 את אחד מזכר יותר מפרה קרובות שלעתים כיום, ידוע עוד לזה. זה קרובים שאינם
 עוד מה כי,75%מ- בהרבה קטן האחיות בין הקרבה שיעור ולפיכך 6הדבורים, מלכת

 ועוברות מושבותיהן את ונמלים דבורים של פועלות נוטשות קרובות שלעתים
 שהפועלות למרות כרגיל תפקידיהן את ממלאות הן שבה אחרת, למושבה
כהלהן. קרובות אינן שבה והמלכות

 פרטים בין האלטרואיזם לתופעת נוסף הסבר נדרש כי היה, ברור לפיכך
 האלטרואיזם תיאוריית נידונה הזגבנים, על ,12 ובפרק לזה, זה קרובים שאינם
 על לערער העז לא איש זאת ובכל לבעיה. מענה לתת כדי טריוורס שהציע ההדדי,

 לוותר כנראה היה קשה האלטרואיזם. להתפתחות הקרובים ברירת של ערכה
 בשיטות האלטרואיזם כדאיות את לחשב המאפשרת שבתיאוריה, הקסם על

מתמטיות.

 The בספרו .1932ב- הלדיין, על-ידי לראשונה הועלה הקרובים ברירת רעיון

causes of evolution לקרוביו עוזרות אלטרואיסטיות תכונות שאם 19כתב, הוא 
 את המגדילה ככזו האלטרואיסטית התכונה את לפרש אפשר התכונה, נושא של

 תהליך על-ידי באוכלוסייה להתפשט עשויה היא ולכן (,fitness) הכשירות
 על המטיילים אחים, שני על סיפור באמצעות זאת הדגים הלדיין הטבעית. הברירה

 יכול החוף, על העומד ואחיו, לטבוע, ועומד לנהר נופל מהם אחד הנהר; שפת
 את להציל כדי לנהר ולקפוץ להסתכן לאח יהיה כדאי הלדייץ, לטענת להצילו.

 אף- עצמו, הלדיין אך שלו. הרבייה סיכויי את מקטינה שההסתכנרת למרות אחיו,
 להקריב הפרט נכונות את להסביר כדי הקרובים ברירת רעיון את שהציע על-פי

 באף אולם טובעים, להציל למים קפץ בחייו פעמיים כי ציין אחרים, למען עצמו
 מן שהטובע, משום שטות, מעשה שזהו לחשוב כדי השתהה לא מהמקרים אחד

שלו. קרוב היה לא הסתם,

 חברתית טפילות מפני מוגנת אינה הקרובים ברירת גם
 שגי סיפור על וריאציה תדגים הקרובים ברירת של בתיאוריה הבסיסי הפגם את

הלדיין. של האחים
 על המטיילים אחים, ארבעה או שלושה בת יותר, גדולה חבורה לעצמנו נתאר

 >גנטי< רווח יפיק מהאחים אחד שכל לכל, ברור למים. נופל מהם ואחד הנהר גדת
 בלי ירוויחו שהאחרים בעוד יסתכן, למים שיקפוץ זה אך הטובע, האח מהצלת זהה
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 וכמות אלטרואיסט, שאינו מזה פחות כן, אם ירוויח, האלטרואיסט האח להסתכן.
כו׳כזלעלות. במקום תרד הבא שבדור האלטרואיסטיים הגנים

 הברירה בתיאוריית שהתעוררה לזו דומה בעיה בפני עומדים אגו כך
 חברתיים. טפילים מפני מוגן אינו בה הכרוך המנגנון ועל-פיה הקבוצתית,

 קרובים, של קבוצות בין קבוצתית ברירה אלא אינה קרובים ברירת למעשה,
 להבין, מתקשים אנחנו לכן חברתית. לטפילות חשופות הן זהה: בעיה ולשתיהן

 לברירת הדומה יציב מנגנון הקרובים בברירת לראות רבים חוקרים ממשיכים מדוע
 הברירה של למודל הזה המודל בין ובחפיפה בדמיון שיבחינו בלי הפרט,

29דוחים. הם שאותו הקבוצתית,
 ברירת מנגנון על-פי האלטרואיזם הסברת בפני עומדים נוספים קשיים שני

הקרובים:
 אכן שניים או אחד שעוזר אמנם, מלמדים קבוצתיים עופות על מחקרים

 מוסיף אינו מזה גדול עוזרים מספר אולם המתרבה, הזוג של רבייתו את מגדילים
 הקרובים לכל הפסד גורמת כזאת מיותרת בעזרה ההשקעה 32*30הרבייה. להגדלת

 שכל לצפות, עלינו היה הקרובים מברירת נובעת העזרה היתה אילו יחד. גם
 ואת כוחם את ישקיעו האלה המיותרים העוזרים אם הצלחתם את יגדילו הקרובים

 טוענים, אנו וכזכור זאת, עושים אינם הם אולם נוספות. קבוצות בהקמת מרצם
 אחר, במקום לרבייה יותר טובה אפשרות להם שאין משום בבית נשארים שהעוזרים

 מכל יותר גבוה שיהיה, ככל קלוש הקיימת, השותפות במסגרת להתרבות והסיכוי
אחרת. אפשרות

 כלל בדרך מתעלמים הקרובים ברירת של התועלת חישובי שני: וקושי
 של ולמוות לפציעה אחת לא גורמים האלה המאבקים "’השותפים. בין מהמאבקים

 לגנים, הנגרם הנזק את מחשבים אם הקרובים, ברירת מבחינת יותר. או אחד שותף
 נזק גורם בשותפו הפוגע כל או-אז בקרובו, וקיימים האחד של לאלה הדומים
 מדוע להסביר, יכולה אינה הקרובים ברירת ט’קרוב. גם הוא השותף שהרי לעצמו

שביניהם. במריבות לזה זה נזק מגרימת נמנעים הקרובים אין

(kin effect) הקרבה אפקט
 זה עוזרים הפרטים שבה בקבוצה החי פרט קבוצתיים, בעלי-חיים שאצל ספק אין
 זו וקביעה בזה, זה נלחמים שפרטיה קבוצה על הנמנה מפרט, יותר טוב מתרבה לזה
 למשל. סימביוזה, של במצב שונים, מינים בני פרטים בין לשיתוף באשר גם יפה
 ייתכן לעיל(, >ראה קרובים עם פעולה לשתף כדאי שונות מסיבות שאם ברור, עוד

 הבא. בדור הקרובים של הגנים במספר עלייה על החישוב יראה מסוימים שבמקרים
29׳.,הקרבה "אפקט לכנות; הצענו הזאת התופעה את

 בדירת ברעיון שהתומכים בכך, הקרובים מברידת נבדל הקרבה אפקט
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 התכונות להתפשטות המביא הסלקטיבי, הגורם את לקרוב בעזרה רואים הקרובים
 על-ידי נבררו האלטרואיסטיות שהתכונות מניחים, אנחנו ואילו האלטרואיסטיות,

 אם הקרובים, רביית על השפעתן וכי הפרט, של רבייתו לטובת הטבעית הברירה
הפרט. ברירת של יוצא פועל היא כזאת, ניכרת

 הקרובים ברירת רעיון של חסידיו בין הוויכוח גם רבים, מדעיים בוויכוחים כמו
 בלהט בהיגיון. אותו לנהל מאוד קשה ולרוב מרגשות, נקי אינו מתנגדיו לבין

 הורים של ההקרבה את לקבל מסרבים הרעיון מתנגדי כי 21׳20דוקינס, טען הוויכוח
 הם הצאצאים שגם למרות קרובים, ברירת של לקיומה כהוכחה צאצאיהם למען

"קרובים".
 הכשירות את המחשבת זו גישות, שתי בין להבחין באים כאשר לדעתנו,

(fitness) הדרוויניסטית השיטה שהיא לרבייה, המגיעים הצאצאים מספר לפי 
 הכוללת הכשירות שיטת ולעומתה הפרט, של הצלחתו למדידת הפשוטה

(inclusive fitness,) הפרט של תרומתו את גם צאצאים להעמדת המצרפת 
 - השיטות שתי שבין במשותף לדון טעם אין אחרים, קרובים של לרבייתם

 על אפוא נסב הוויכוח האחרים. הקרובים - ביניהן במבדיל אלא הצאצאים,
 גורם ישירים, צאצאים שאינם קרובים, של רבייתם משמשת מידה באיזו השאלה,
הפרט. של התכונות בברירת

הערות
 והתנהגותה גופה ממדי המלכה, של מזה שונה עוקץ הדבש דבורת של לפועלת א

 הנמלים בין בעיקר כן, כמו אבקה. לאיסוף המותאם איבר לה ויש משלה שונים
 זכרים(, גם הם אלה הטדמיטים )אצל פועלות קן באותו חיות והטרמיטים,

ובהתנהגותן. גופן במבנה רבה במידה מזו זו השונות
1קרוגין. של בספרה מפורט דיון ראה ב
 אינם הם אך אחרים, חרקים אצל כמו עצמאיים שזחליהם דבורניים, יש ג

 נתייחס כאשר שותפים. ללא בצאצאיהם המטפלים כאלה, גם יש חברתיים.
 המובא במזון תלויים שזחליהם למינים היא הכוונה ככלל, לדבורניים להלן
הבוגרים. על־ידי להם

 אחת מלכה שכאשר הראה, הקנדית בפלכית 4ווסט״אברהרד של מחקרה ד
 בעוד נמוך, בקן התוקפנות גילויי מספר האחרות, על ברור באופן שולטת
 כדי עד רבים הגילויים המלכות, בין בלבד קטנים הבדלים קיימים שכאשר

השותפות. בין ולמוות לחיים מלחמות
הסביבה. בתנאי תלוי המושבה יצירת אופן שבהם מינים, יש ה
8.1969 ווסט-אברהדד, לפי ו

התומכת כעובדה, כלל בדרך מובאת אחיות בין הפעולה שיתוף תופעת ז
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 סבורים, אנחנו להלן שיוסבר כפי קרובים. ברירת של ברעיון לכאורה
אחרות. בסיבות מעוגן הזה הפעולה ששיתוף

 בין דומיננטיות על מאבק מתנהל הבומבוסים שבקן מציינים, 9והונק רוסלר ח
מהגולם. הבקיעה שלאחר הראשונים בימים כבר הצעירות, המלכות

 באזורים כי נמצא לאוסטרליה. האירופים עם הגיעה הגרמנית הצרעה ט
 נוצרות בחורף, גם ולהתקיים להמשיך יכולות מושבותיה שבהם הטרופיים,

7מלכות. כמה בין בקואליציה כלל בדרך - זה מין של חדשות מושבות
 את להזין קשה בודדת שלאם משום במיוחד, קטנות הראשונות הפועלות י

חזקות. יריבות לגדל לה לא-כדאי שגם וייתכן הזחלים,
 עם אחד בקנה עולה אינה זו תופעה 3לכוורת. מכוורת עוברות רבות פועלות יא

 את מחפשת הפועלת כי בהשערה, ותומכת הקרובים ברירת של העיקרון
ביותר. הגדולים הס לרבייה סיכוייה שבו המקום

 הסבר דורשת אינה כזאת תופעה אולם מלעבוד, נמנעות שאכן פועלות יש יב
שעוזרות? פועלות יש מדוע השאלה, דווקא פתרון דורשת מיוחד.

 הנקבות מבין הנחותות המלכות (,Polistes) הפלכית אצל כי לעיל ראינו יג
למענו. פועלות אינן הקן את המייסדות

 חומרים הם פרומונים קל(: )בשינוי 11והמילטון מרלר של ההגדרה לפי יד
 אחר פרט אצל מסוימת לתגובה לגרוס כדי אחד, פרט על-ידי המופרשים

 הרכבן המקרים וברוב שונים, חומרים של תערובות אלה לדוב מין. מאותו
 - פרומונים או - פדומון במונח משתמשים אנחנו לכן ידוע. אינו המדויק
אחר. או זה לחומר דווקא להתייחס בלי כללי, באופן

 מסוגלת אינה המזרחית הצרעה של הפועלת כי מציינים, 138 ׳13ועמיתיו ישי טו
 מהסוכרים נהנית עצמה והיא הזחלים, את בהם מאכילה היא חלבונים. לעכל
 הזחלים בין דומה הדדית האכלה תתגלה אם מהזחלים. מקבלת שהיא

 ואולי - נוספת הצדקה בכך תהיה אחרים, חברתיים חרקים של והבוגרים
בזחלים. בטיפול הפועלות של להשקעה - עיקרית

 מביא הדבורה, שבמחושי החשופים החוש בתאי נספג כשהוא שהפרומון, ייתכן טז
כימית(. תקשורת על ,9 בפרק )ראה שכרות של מצב למעין אותה

 מסוגלים גופנית, בפעילות המרבים בגופם, בריאים מבוגרים, אנשים כי ידוע יז
מחולים. או מזקנים מילדים, אלכוהול יותר לשתות

 החזקות, הפועלות של שחלותיהן הבומבוס, בקני כי מראים 9והונק רוסלר יח
 רמת ועל-אף הזאת הקרבה למרות מפותחות המלכה, בקרבת הנמצאות

 הדומיננטיות כי החוקרים, מציינים עוד לה. חשופות שהן הגבוהה הפדומונים
 הן מפותחות: ששחלותיהן העובדה, מן נובעת אינה רמות-הדרג הפועלות של

 אנחנו בניתוח. הוצאו ששחלותיהן לאחר גם דומיננטיות להיות ממשיכות
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 והן השלטון את הן להן המקנה הוא חברותיהן על הגופני יתרונן כי מגיחים,
 שבסביבתן הגבוהה הפרומונים רמת למרות שחלותיהן, את לפתח הכושר את

(.35ולטהויז גם )ראה גופן על גם ואולי
 אלה כגון שונים, מטיפוסים ביצים להטיל מסוגלים שהדבורניים ידוע יט

(.trophic eggs) ״ביצי-הזנה״ לאכילה: הנועדות

 השקעת את גם כוללת האלטרואיזם של זו שהגדרה לכך, לב לשים כדאי כ
 הטפילות את מכליל 10טריוורס ואכן טפילו. של הצאצאים בגידול הפונדקאי
פרזיטי". "אלטרואיזם במסגרת החברתית

 של המילונית מההגדרה שוגה האלטרואיזם של זו שהגדרה לציין, הראוי מן
"מחיר". ציון ללא לזולת", ודאגה "אהבה שהיא: המושג,

 יותר. מוצלחות הינן למלכה, הפועלות מסייעות שבהן שמושבות, ספק אין כא
 תכונת של להתפתחותה לגרום כדי הזאת בעובדה יש אם היא, השאלה
 חישובים אולם הדבר, כך שאמנם מגיחה הקבוצתית הברירה תיאוריית הסיוע.

 נהנה לעזור, "מתוכנתים" הפרטים מרבית שבה בחברה, כי הוכיחו הגיוניים
 חברי רוב יהיו מסוים זמן פרק בתוך ולכן ברבייה, מיתרון האנוכי הפרט

 יוביל הדבר אם גם עוזרים, שאינם האנוכיים, הפרטים של צאצאיהם הקבוצה
 אצל ומופיעות חוזרות אנוכיות שמוטציות מאחר הקבוצה. להתפוררות

 שונים בשלבים הנמצאות קבוצות למצוא מצפים היינו החברתיים, החרקים
 אחוז נמצא שבהן ואחרות לזה, זה עוזרים פרטיהן שכל כאלה התהליך: של

 את מאשרות אינן התצפיות עוזרים. שאינם פרטים של - קטן או - גדול
הזאת. ההנחה

 מחצית מינית, ברבייה המתרבה בעל-חיים אצל כדלקמן: הוא החישוב כב
 לו משותפת השנייה והמחצית ולאמו, לו משותפים הפרט של מהגנים אקראית
 הבא שהגן יש אך לאלה, אלה זהים האם ושל האב של הגנים מרבית ולאביו.

 שהצאצא מאחר אללים(. )גנים האם שמורישה לגן זהה אינו מהאב בתורשה
 של הסתברות קיימת ממנו, השונה האלל את או האחד, הגן את באקראי יורש
 של ההסתברות גם ומכאן באחיו, גס יימצא מסוים בפרט הנמצא שאלל 50%
 50% בת ההסתברות של המכפלה )זוהי בבן־האח יימצא אלל שאותו ,25%

בבן(. יימצאו שהם - 50% בת היא אף - בהסתברות באח, האללים להימצאות
 מקבלים שהם במזון תלויים הדבורגיים, כמו הטרמיטים, צאצאי גם כג

 לחלוטין, עקרים אינם הטרמיטים פועלי גם הדבורניים, אצל כמו ממטפליהם.
 במושבת הנעשה את להבין כדי בהם. הטיפול אופן על-ידי נקבע וגורלם

 ואיזה לבדו, מלהתרבות הפרט את מונע מה כך, אם לדעת, יש הטרמיטים
למושבה. נותנים שהם מהשירות הפועלת, או הפועל, מפיקים רווח

 הזכרים הפלו-דיפלואידי: הוא הדבורניים אצל המין קביעת מנגנון כזכור, כד
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 מערכת בעלי כלומר הפלואידים, והם מופרות שאינן מביצים בוקעים
 דיפלואידיות, הן הנקבות ואילו באם. שמקורה בלבד, אחת כרומוזומים

 מחצית ובה באם, האחת מקור כרומוזומים: מערכות שתי ובתאיהן
 מערכת כל את כוללת והשנייה זוג, מכל אחד - שלה הכרומוזומים
 בין הגנטית הקרבה שיעור הדבודניים שאצל מכאן, האב. של הכרומוזומים

 רבייה בעקבות הנולדים היצורים מרבית אצל כמו ,50% הוא לבתה האם
 שהרי ,75% של שיעור על עומדת אחיות בין הגנטית שהקרבה בעוד מינית,

 של הכרומוזומים ומחצית האב של הכרומוזומים כל מצויים מהן אחת בכל
 אצל האחיות שבין הזאת היתרה הקרבה המילטון, של לדעתו האם.

 הסיכויים להגברת הביאה לבתה, אם שבין מזו הגדולה הדבורניים,
 הן שהפועלות ומכיוון האלה. בעלי-החיים אצל האלטרואיזם להתפתחות
 <75% של >קרבה אחיות תגדל היא שאם הרי בצאצאים, בטיפול המשקיעות

 )קרבה בנות בגידול מאשר לשלה זהים גנים יותר הבא לדור הפועלת תתרום
(.50% של

 המלכה, אל להתייחס המציעה בדיחה, ונשמעת חוזרת מדעיים בכנסים
 ניסה לא איש אולם אלטרואיסטית. כאל אחיות, במקום בנות המגדלת
 האפשרות על ביניהן ונאבקות מתחרות המלכות מדוע ברצינות, להסביר

לאחיותיהן. לעזור במקום - בנות לגדל
 הגמלים של פועלות על 26הנמלים על בספרם מספרים ווילסון הולדובלר כה

 המתרכזות ,Solenopsis invuca-1 Myrmecocystis mumicus מהמינים
 התופעות בקעו. שבו בקן ברעב לגווע לאמהותיהן ומניחות ביותר הגדול בקן

 לרבייה סיכוייהן שבה המושבה את בוחרות שהפועלות ברעיון, תומכות האלה
 התפתח הדבורניים אצל שהאלטרואיזם לרעיון, מנוגדות הן אך יותר, רבים

קרובים. ברירת בעקבות
 בלתי בהנחה להשתמש נאלצו הבעיה, את לפתור בנסותם 28,27ואשל, מוטרו כו

 שיקפצו כאלה ביניהם שיש לדעת יכולים אינם האחים ועל-פיה מציאותית,
מקפיצה. ישתמטו הם אם למים,

 מהאחים אחד שכל לצפות, עלינו היה הקרובים ברירת של התיאוריה לפי כז
 כאלה שלא יודעים, אנחנו למעשה שבמים. האח את להציל אחיו את יעודד

 סיכון על האחים בין התחרות יגלה למציאות יותר קרוב תסריט הדברים. פני
 כפי - למים יקפוץ מהם מאחד שיותר להניח סביר הטובע. האח למען עצמם

 צורך, ללא שלו הגנים את מסכן שהוא בדעתו להעלות בלי הלדיין, שעשה
במקומו. זאת לעשות מוכן היה אחיו שהרי

 לקרובים רוחשים שהם בשנאה מתייחדים החברתיים שהחרקים 33ציין, דרווין כח
 ווילסון, הולדובלר אחותה. את ואחות בנותיה את הורגת אם ביותר: להם
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 במאבק כרוכים בקן שהחיים מציינים, 26הגמלים, על המונומנטלי בספרם
השלטון. על מתמיד

 הפילוג לפני קנים. לשני צרעות קבוצת של התפלגות מתארים 34ויושי גדגקר כט
 במספר חדה לירידה גרמה שהיא עד גבוהה, כה התוקפנות רמת היתה

 עלה הצאצאים ומספר התוקפנות, נחלשה הפילוג לאחר רק בקן. הצאצאים
הקנים. בשני מאוד
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לנקבה זכר בין :14 פרק

 הבאת לשם פרטים שני בין בשותפות הצורך את העלתה המינית הרבייה התפתחות
 בין האינטרסים ניגודי על הצבענו בן־זוג, בחירת על ,3 בפרק לעולם. צאצאים

 את מבטלת אינה יחד להתרבות ההחלטה גם החיזור. תקופת לאורך הזוויגים שגי
 הנקבה רק שהרי ביניהם פעולה לשתף חייבים השניים כי אם הללו, הניגודים

 שמורה וההפריה ולהיניק, להרות גם - היונקים ואצל הביציות, את לספק יכולה
 לעתים הרי הצאצאים, מגידול שווה רווח מפיקים הזוג בני ששני ואף לזכר.

 את לנצל ישכיל אם נשכר יצא ובן-זוגו בהם, לטפל כדי אחד בהורה די קרובות
אלבדו. להם לדאוג שותפו נכונות
 ישקיעו הזוויגים ששני הכרח אין הצאצאים, לגידול שניים דרושים כאשר גם
 במקרים להיגרם, עלול בהשקעה חוסך האחד אם אמנם, בטיפול. שווה במידה
 או חדשה, שותפות להקים לו מאפשר שהחיסכון מי אולם לשניהם. הפסד רבים,

 בגלל שהפסיד מה על שיעלה בשיעור ברבייה הצלחתו את להגדיל עשוי נוספת,
הפוליגמיה. נוצרת כך - 3הנטישה

 10בצאצאים. הטיפול את זוגו לבן" מההורים אחד מותיר רבות רבייה במערכות
 )שעוד יחסית מעטים מקרים, יש אולם הנקבה,* את הנוטש הוא הזכר על-פי-רוב

 לה המוצאת היא הנקבה ודווקא בצאצאים לטפל הזכר ממשיך ובהם בהמשך(, יידונו
הפוליאנדריה. זוהי - לרבייה נוסף בן״זוג

195



חברתיות במערכות ההכבדה עקרון ג? חלק

האב בחידת
 פשוטות רבייה למערכות עדים היינו אקראי, אחד בשותף מסתפק פרט כל היה לו

 ביותר הטוב בחירת על-ידי ברבייה ההצלחה את להגדיל היכולת אולם יחסית.
 הביאה נוספים, שותפים השגת על-ידי ו/או האפשריים, השותפים מבין

4'2מורכבות. רבייה מערכות של להתפתחותן

 השיטות התפתחות עם לאחרונה, הנקבה. בידי רבה במידה נתונה האב בחירת
 העופות בין רבים צאצאים כי התברר גנטיים, סימנים באמצעות האבהות לקביעת

 שעושים המאמצים את מסבירים האלה הממצאים בהם. המטפל הזכר של בניו אינם
 על סיפרנו הזנבנים, על ,12 בפרק ההטלה:" בתקופת בת-זוגם על לשמור הזכרים

 ההטלה לראשית הסמוכים מהימים החל הנקבה את בצמידות המלווה השליט, הזכר
 בבוקר, הזו. הביצה הפריית מתרחשת ובו האחרונה, הביצה הטלת שלפני ליום ועד

 שהיא בזמן אחריה. לעוף השליט הזכר ממהר להטיל, כדי לקן עפה הנקבה כאשר
 את בעוזבה מיד אתה להזדווג ומשתדל בסביבתו, או הקן שפת על יושב הוא מטילה

 שתוטל הביצה להפריית ביותר היעילה השעה כנראה זוהי - ההטלה לאחר הקן
 זכר מכל למנוע הזכר משתדל הזו התקופה בכל כי לציין למותר היום. למחרת

14הנקבה. אל להתקרב החברתי, בסולם ממשנהו בייחוד אחר,
 מותקפות ההטלה בתקופת כי 15מולר, מצא הבית דרור על מקיף במחקר

 לאנוס המנסים זכרים של קבוצות על־ידי בני-זוגן, של ליווי בלא העפות נקבות,
 שאינו זכר עם להזדווג מרצונן הניאותות רבות נקבות על גם מספר מולר אותן."

 מעמדו את המבטא גבוה, חברתי מעמד בעל בזכר מדובר כלל ובדרך בן־זוגן,
 בנות- על להגן מנסים ה״נשואים" הזכרים חזהו. את המקשט והגדול השחור בסינר
 כפי ואולם, הקן. אזור אל או הנקבה אל המתקרב זר זכר כל ומרחיקים זוגם,

 האבהות, את להבטיח יכולה אינה הדוקה שמירה גם הגנטיות, הבדיקות שמלמדות
 בטיבו הנקבה את ולשכנע להתאמץ כדאי הוא ילדיו את לגדל המעוגיין ולזכר

 עם להזדווג - תסכים לא או - תנסה לא שזו כדי בשותפות, להשקיע ובנכונותו
 פעם מדי מאפשרים סנוניות של מבוגרים זוגות כי מצא, 16מורטון אחרים. זכרים

 עם מזדווגות הצעירות הנקבות נראו אחת ולא בשכנותם, להתיישב צעירים לזוגות
 בין גם נצפתה שכנים, בעיקר זרים, זכרים עם ההזדווגות המבוגרים. שכניהן

18,17זילברמן. רונית על-ידי בישראל הצופיות
נוספים: זכרים עם להזדווגות טעמים כמה לנקבה
 צאצאיה, את להרוג וגם קנה את להרוס עלולים נחלה חסרי או שכנים זכרים

 מהם למנוע וכדי 19על-ידיהם, דווקא שתופרינה ביצים ולהטיל לשוב להכריחה כדי
 בשכנותה. החיים חזקים, זכרים עם גם להזדווג לנקבה כדאי הזה המעשה את

 שערכו במחקרים וגם 20שבהודו, הלנגור קופי אצל לראשונה נצפתה הזו התופעה
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 עם להזדווג נוהגות שהנקבות נמצא, בישראל נמרים על תמנע ויותם אילני גיורא
 עוד אתם. הזדווגו שלא נקבות של גורים הורגים זרים זכרים וכי אחדים, זכרים
 פורה: אינו הקבוע שבן״זוגה החשש מפאת נוסף זכר עם מזדווגת שהנקבה ייתכן,

מופרות. ביצים להטיל סיכוייה את מעלה האחר הזכר עם ההזדווגות

 היוקרה להעלאת כאמצעי בצאצאים הטיפול
 בין וההתחרות בצאצאים, בטיפול מבני-הזוג אחד כל שמשקיע מהמאמץ, ניכר חלק

 נועדה וזו הפרט, של לטיבו כפרסומת כנראה משמשים הזאת, הפעילות על השניים
 אב לחפש שלא הנקבה את לשכנע או הנקבה, את לנטוש שלא הזכר את לשכנע

לצאצאיה. נוסף
 יפה מציגה אחרים, רבים ומינים חופמים שחפים, אנפות, של הדגירה התנהגות

 אינו הדוגד בדגירה, חלקו את למלא בן־הזוג מופיע כאשר הזאת: ההתחרות את
 "למלא שיוכל כדי מהקן שותפו את לדחוף פעם, לא צריך, והבא מקומו את מפנה

 על ביניהם השותפים מתחרים - לנוח ההזדמנות על לשמוח במקום חובתו״: את
 כזו - מיותרת השקעה כל טריוורס, של הגדרתו לפי בצאצאים. לטפל ההזדמנות

 בתיאוריות אלטרואיסטית. פעולה היא - השותף על-ידי להיעשות יכולה שהיתה
 >ראה לי" תעזור אתה ומחר לך עוזר אני "היום לאמור: ההדדי, האלטרואיזם דוגמת
 תפקידו. מביצוע בן־הזוג דחיקת את להסביר כדי אין הזנבנים(, על ,12 בפרק

 להרוויח האפשרות את אמנם מפסיד בצאצאיו השקעתו את המרחיב הורה לדעתנו,
טוב. כשותף בן־הזוג לעיני עצמו את מפרסם הוא בזמן בו אולם בן־זוגו, מניצול

 בקרב האלטרואיזם על ההתחרות כמו הצאצאים, למען הפעילות על ההתחרות
 להשקיע נכונותו ואת לרבייה כשותף המתחרה של טיבו את גם מפרסמת הזנבנים,

 כך צאצאיהן. בגידול לאלמנות רווקים זכרים מסייעים קרובות לעתים בשותפות.
 "להינשא" סיכוייהם את ומשפרים כוונותיהם, רצינות ואת טיבם את מוכיחים הם

 שזכרים יש שלהן. טיבן את כבר הוכיחו צאצאים העמדת בעצם אשר לאלמנות,
 מגדילים הם זאת ובדרך הצאצאים, את לגדל "נשואים" לזוגות גם עוזרים רווקים

 בעל אם הנקבה עם "להתחתן" סיכוייהם את
 - 21ה״עוזר" על-ידי יגורש או ימות, הבית

 והן מונוגמיים מינים אצל הן שנצפתה תופעה
 על ,12 בפרק )ראה בקבוצות החיים כאלה אצל

הזנבנים(.
 בצאצאי הטיפול של לערכו קיצונית דוגמה

 מספקים לרבייה המסייעת כפרסומת אחרים
 החי ,Alcichthys alcicornis הדג אצל הדגים.

הזכר מטפל 22פנימית(, בהפריה )ומתאפיין ביפן
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 נקבה, על־ידי בקנו המוטלות בביצים
 לאחר רק אחר. זכר של בזרעו שהופרתה

 והביצים עמה, להזדווג הקן בעל זוכה ההטלה
 של בקניהם דווקא מוטלות על״ידו שהופרו

 אפוא מטפלים הזכרים מרבית אחרים. זכרים
 באמצעות שהוכחה תופעה - זרים בצאצאים

 של אצבעות" "טביעת בעזרת הצאצאים בדיקת
DNA. בצאצאי בטיפול הזכר של השקעתו 

 אליו למשוך יכולתו את מגדילה אחרים
 המטפלים זכרים מעדיפות אלה שכן נקבות,

 זכרים, אל נמשכות רבים דגים מיני של גקבותיהם ואמנם גדולות. בתטולות
23ביצים. שפע בהם שיש בקנים המטפלים

 בני״הזוג. בין פרסומת משום אולי יש והסלעיות שחורי״הזנב של במעשיהם גם
 שוטחים הם הקן פתח וליד שבסלעים, בחורים או במערות מקננים האלה המינים

 24פישמן, לאה אבנים. מאות ואף עשרות פעם, לא צוברים, הם ובו אבנים של מרבד
 להרים ושוב שוב שניסו נקבות ראתה בסיני, שחורות-הבטן בסלעיות שצפתה

 לשאת, יכולתן מכפי גדולות שהיו מאבנים הרפו הן האפשר. ככל גדולות אבנים
 לידר, נועם גם להרים. שיכלו ביותר הגדולה האבן את לקן נשאו הן שלבסוף עד

 ומרצפות האבנים את המביאות הן שהנקבות מצא שחורי-הזנב, את כעוץ החוקר
הקן. פתח את

 הם השחורה. הסלעית אצל האבנים צבירת את בספרד חקרו 25ועמיתיו מורנו
 הטלת שלפני ובימים הזכרים, על-ידי גם האבנים נאספות הזה המין שבקרב מצאו

 החוקרים ק״ג. 2-1 כ״ הכולל שמשקלן אבנים הקן לסביבת הללו מביאים הביצים
 בהאכלת הזכר של פעילותו לבין האבנים מספר בין מובהק סטטיסטי מתאם מצאו

 בסדרת ברבייה. הזוג הצלחת לבין הזה המספר בין וכן מכן, לאחר הגוזלים
 נמצאה לא הדגירה, את משפרות הקן בפתח האבנים אם לבדוק שביקשה ניסויים,

 הניחו לכן בקן. האקלים שיפור על או הטריפה צמצום על האבנים של השפעה כל
 בין הדדית לפרסומת נועד השחורות הסלעיות בקרב האבנים שליקוט החוקרים,
בני-הזוג.

 את לנצל לרבייה מהשותפים אחד לכל כדאי ולפיה המקובלת, להנחה בניגוד
 השקעת־יתר על דווקא המעידות רבות תופעות כן, אם קיימות, בן־זוגו,

 טיבו לפרסום נועדה באלטרואיזם, לפעמים הנראית זו, השקעה כי דומה בצאצאים.
1המערכת. ליציבות תורמת והיא המטפל הפרט של
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’הזוויגים בין דומיננטיות יחסי
 שותפות מיוחדות. תכונות מהשותפים אחד כל פיתח הזוויגית השותפות בזכות

 משותפויות יותר מוצלחת בהתמחויותיהם, זה את זה המשלימים שניים, בין לרבייה
 מוגבלת רבים שבמקרים נזכור, אם זאת להבין קל זהות." שתכונותיהם פרטים בין

 דרוש למלחמה אחרת: תכונה בפיתוח הצורך בשל מסוימת תכונה של התפתחותה
 האפשרות כאשר וחלבון. שומן של רזרבות דרושות להטלה ואילו שרירי, גוף

 הדרושים מזון, חומרי באיסוף ההשקעה לאפשרות מנוגדת לחימה כוח לפתח
 הנקבה ואילו הלחימה כושר את הזכר מפתח העובר, או הביצים להתפתחות

 זמן השקעת הסתם מן דורשת המוגברת המזון צריכת המזון. באיסוף משקיעה
 מרבית במשך עסוקה ביצים, כעשר המטילה הברווז, נקבת ואמנם באכילה. ניכרת
 הגופניות הסגולות המזון, של האיסוף שיטת מהמים. מזון בסינון היום שעות

 בעת להיות מהברווזה מונעים מטילה, שהיא הרב הביצים ומספר לכך הדרושות
 המרחב על לשמור המסוגלת חזקה, לוחמת והן מוצלחת מטילה הן אחת ובעונה
 כדי במים ראשה את משקיעה היא כאשר ולצאצאיה. לה מזון לאספקת הדרוש
 לפתח יכול דומה, בלחץ נתון שאינו הזכר, טריפה. לסכנת חשופה היא מזון ללקט

 אחרים בזכרים ולהיאבק הטריטוריה על שכנים בזוגות להילחם כדי שריריו, את
 טורפים מפני להתריע המשמר, על שיתייצב או בת-זוגו, עם להזדווג המנסים

מתקרבים.
 ונהנה לרבייה הדרושים במשאבים שולט - הזכר על-פי-רוב - החזק השותף

 את לבחור לו מאפשר הכוח החלש. השותף של חלקו מנת שאינה חופש, מדרגת
 בנחלה לשלטונו הודות המשותפים. מהנכסים ולסלקה ממנה להיפרד או שותפתו,

 בדרך לו מתיר העדיף וכוחו 26נוספת, בת-זוג אליו לצרף יכול הוא וטובה גדולה
 מתארגנים כאשר ביטוי לידי אפוא בא החזק הזוויג של יתרונו בנקבה. לשלוט כלל

 לכוחו בהתאם בנחלה לבחור רשאי הוא או-אז בנחלאותיהם. ומתיישבים הזוגות
 לעומתו, החלש, אחריו. המחזרים מבין ביותר המוצלח בן־הזוג את אליה ולצרף
 שבה הנחלה את לקבוע יוכל לא אולם לו, הרצוי בבן־הזוג לבחור אמנם רשאי

אותה. לכבוש מסוגל אינו בן־זוגו אם יתגורר

 מהזכר גדולה הנקבה כאשר
 הזכר, מן וחזקה גדולה היא השלטת. היא הנקבה דווקא מסוימות רבייה במערכות

 אחת ובעונה בעת זכרים לכמה "נישאת" היא הבכיר מעמדה שבזכות ויש
)פוליאנדריה(.

בן״זוגה? על הנקבה של שלטונה מתפתח אקולוגיים תנאים באילו
 של מזה שונה ממזון המבוגרים ניזונים 28׳27ביצניות מיני ובקרב הג׳קנות אצל

ואין הביצים, בייצור מתקשה אינה הנקבה בשפע, מצוי למבוגרים המזון האפרוחים.
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 שלה. ההטלה כושר ובין הגופני כוחה בין ניגוד
 לאפרוחים: המזון אספקת הוא הבקבוק" "צוואר

 גדולה. טריטוריה ומצריך בשפע מצוי אינו זה
 לגידול הדרוש המשאב כאשר אחרות: במלים

 הבקבוק" "צוואר בבחינת הוא הצאצאים
 הביצים לייצור הדרוש המשאב ואילו ברבייה,

 מהאילוץ הנקבה משתחררת בשפע, מצוי
לכך בנוסף ואם התפתחותה. את המגביל

 במידותיה ולעלות להתפתח הנקבה יכולה בצאצאים, לטיפול בני-זוג שגי דרושים
הזכר. על

 התופשים אלה, דורסים. עופות של שוגים מינים בין גם נפוצה הזאת התופעה
 המותאמת נקבה וחזקים. זריזים מעופפים להיות צריכים מעוף, כדי תוך טרפם את

 או אחת, יונה נחלתה. על להגן שבכוחה טובה, ללוחמת גם ממילא הופכת לדריסה
 לתזונתה הדרוש כל את לדורסת לספק עשויה בבוקר, שניצודה אחת, חוגלה

 שניים או אחד ורק עת, בטרם מתים הדורסים מגוזלי רבים זאת ולעומת היומית,
 מזון די יש הדורסים בטריטוריית שגם לכך, רמז - להתפתח מצליחים מהם

הרבייה. את המגבילה היא לגוזלים הדרושה המזון וכמות למבוגרים,
 הן מהזכרים. בשליש כמעט גדולות ציפורים, מדריסת הניזונים הנצים, נקבות

 דורסים, אצל זאת לעומת אותם. טורפות הן שלפעמים עד יחסית, גדולות כה
 כי ונראה בני-הזוג, של במידותיהם הבדל אין כמעט מפגרים, או מחרקים הניזונים

 סתירה אצלה מתעוררת קטנים חרקים של גדול מספר לאסוף הנקבה על כאשר
 אנו בכך מזון. למצוא הכושר לבין - ללחימה כוח לפתח האפשרות בין מסוימת
 מונחת הזאת מהסתירה הנקבה השתחררות ולפיה להנחה, תימוכין עוד מוצאים
בהן. שולטות הנקבות שדווקא רבייה, מערכות של התפתחותן בבסיס
 אולם הדורס, נקבת של כוחה ואת גודלה את אמנם, מסביר, לעיל האמור כל

 במידת-מה, עליה, יעלה אפילו או כמוה גדול הזכר יהיה לא מדוע מבהיר אינו
 בחפיפה גם מתאפיינים מהנקבות, גדולים הזכרים שבהם רבים, מיגים בכוחו.

 בני-זוג כלל בדרך לעצמן בוחרות הגדולות הנקבות כי נמצא בממדיהם. מסוימת
 אצל בנות-זוג. המחפשים מהן קטנים זכרים יש כשבסביבתן גם מהן, גדולים

 אפילו ממנו, גדולה בת-זרג לעצמו המבקש הוא הגדול הזכר זאת, לעומת הדורסים,
 מהן באחת לבחור יכול והוא בני-זוג המחפשות ממנו קטנות נקבות לידו מצויות
בביתו. שליט ולהיות
 לבדוק יש הדורסים, זוגות רוב אצל מהזכר הנקבה גדולה מדוע להבין כדי

 אז כי אף הכוח, שמעניק החופש דרגת את לעצמו להבטיח לזכר לא-כדאי מדוע
 כאשד החזק: הזוג כבן יתרונו את לקנות ובכך ממנו קטנה נקבה לו לבחור יוכל
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 נקבה לעצמו הבוחר זכר 9יותר. טובות ביצים מטילה גם היא וחזקה גדולה הנקבה
 בן- של המעולה טיבו האלה, במקרים 0צאצאיו. של טיבם את אפוא, מבטיח, כזאת
 המשאבים ועל עליו השליטה באובדן הכרוך החיסרון על הסתם, מן מפצה, הזוג

המשותפים.
 לא״מעטים ובמינים ופדיגטות חופמים מיני כמה אצל גם בזכר שולטת הנקבה

 למשל, הנקבה. לשלטון באשר נוספות השערות המעלה תופעה וחרקים, דגים של
 את להבטיח שקשה או השגתן על התחרות ומתנהלת קטן הנקבות מספר כאשר

 שמשום ייתכן למשאלותיה. להיכנע בת-זוג, לעצמו המבקש זכר, חייב נאמנותן,
 להזדווג מצפה כשהוא הביצים, הטלת לפני הזכר על הפרושיים נקבת שליטה כך

 הנקבה, שתוקפנות דומה זאת עם אחרים. בזמנים בה שולט הזכר ואילו אתה,
 הזכר שמגלה העניין לבחינת אותה משמשת לשמה, בדומיננטיות הנראית

 מגדל עצמו למצוא עלול בת׳־זוגו, של למאווייה ייכנע שלא זכר ביניהם. בשותפות
אחרים. זכרים של צאצאיהם את

הערות
 הזוויגים שני בין האינטרסים ניגוד של ההשלכות את בהרחבה תיאר 1טריוורס א

 על לחזור בכוונתנו ואין בנושא מאז דנו רבים חוקרים ביניהם. היחסים על
שלגו. המבט מנקודת מסוימים נושאים להדגיש אלא הדברים,

 לצאצאי הצפוי מההפסד, קטן נוספים מ״נישואים" הרווח קרובות, לעתים ב
 מוכר, בן־זוג עם ברבייה שההצלחה נמצא, כלל בדרך הראשונים. ה״נישואים"
 ניתן 7'5חדש. בן־זוג עם שותפות על עדיפה בעבד, הצליחה אתו שהשותפות

 זה ולהשקיע לחזור צריכים אינם ברבייה כבר שהתנסו שבני-זוג להניח,
 ציפורי על במחקרים ועוד, ביניהם. הפעולות ובתיאום זה של טיבו בבדיקת

 כלל בדרך הם העונה בראשית לעולם הבאים שהצאצאים נמצא, שיר
 עוד מה ניכר, להיות עלול מ״גירושים" הצפוי הנזק לכן 9׳8ביותר, המוצלחים
9מובטחת. אינה נוספים ב״גישואים" שההצלחה

 12׳11דיות. על בייסינגר של ומאמריו 9חטפיות על גוסטפסון של מאמרו ראה ג
 בקנדה, האורניתולוגי בכנס זה לנושא שהוקדש בסימפוזיון, הדברים ראה ד

14׳13הזה. בסימפוזיון הזנבנים על והמאמר
 הברווזים, בין לראשונה תוארה היא לדרורים. ייחודית אינה זו תופעה ה

 כי עד בנות״זוגם, שאינן מטילות נקבות אחרי רבה בתוקפנות הרודפים
כאונס. נראית התופעה

 בגוזלי מטפל העורב כי הרעיון, את מעלים אנחנו הטפילים, על ,16 בפרק ו
"גירושים". למניעת כבץ״זוג, טיבו את לפרסם כדי הקוקייה

חלק בהיותו זה בפרק מובא הוא אך לתקשורת, דווקא קשור אינו הנושא ז
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חברתיות במערכות ההכבדה עקרון ג? חלק

חידוש. משום יש בהסברינו כי לגו, ונראה הזוגית המערכת מבעיות
 בן־זוג, להעדיף הפרט צריך זה את זה ישלימו שבני-הזוג כדי כי ברור, ח

תכונותיו. את המשלים
 לטיבה בנוסף שהרי מהזכר, יותר לצאצאים תורמת שהנקבה לזכור, חשוב ט

הצאצא. מתפתח בה אשר הסביבה שהיא הביצה, את מייצרת גס היא התורשתי

ציורים
,עמ

נצים זוג 195
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אחברתיות אמבות :15 פרק

 המערכות ובהבנת רב-תאיים בעלי״חיים בין בתקשורת העוסקים החוקרים, רוב
 כהסבר הקבוצתית הברירה ברעיון להשתמש כבר זה הפסיקו שלהם, החברתיות
 להסביר מקובל שבו המיקרוביולוגיה, בתחום הדבר כן לא ’החברתיות. לתופעות

 מודלים, באמצעות דווקא ווירוסים בקטריות חד-תאיים, יצורים בין שונות תופעות
 הטענה על-פי הקבוצתית. הברירה היא הלא הכלל", "טובת על המבוססים

 מיטותית(, )חלוקה שכפול בחלוקת מתרבים החד״תאיים היצורים מרבית הרווחת,
 ופרט זהים, שלהם האינטרסים ולכן גנטית מבחינה אחידות כקבוצות חיים הם

 מהעובדה, מתעלם זה נימוק הוא. בטובתו למעשה משקיע הקבוצה בטובת המשקיע
 תמיד המצויים למוטנטים, מאפשרים המהירה, ורבייתם הפרטים, של הרב שמספרם

 הם שבתוכה האוכלוסייה על-פני להם שיש יתרון כל לנצל גדולות, באוכלוסיות
 על להסביר יש המיקרואורגניזמים של התכונות את שגם סוברים, אנו לפיכך חיים.
פרט. ברירת של מודל יסוד

׳*2,1הרירגיות האמבות של החיים מהלך
 חד-תאיים כיצורים בקרקע חיות Dictyostelium מהסוג הדירניות האמבות
 מאות, בני לצברים מתכנסות הן אחרים עקה בתנאי או רעב בתנאי אולם בודדים.
 הצבר מתחיל ההתכנסות התחלת לאחר שעות כמה פרטים. רבבות אף ולעתים
 לא מגיע שאורכו לעין, נראה עירום, רירני חילזון כשל צורתו זה בשלב בנדידה.

 האמבות את מגדלים שבה בצלחת-פטרי, לתנאים בהתאם אחד. מילימטר עד פעם
 האמבות חוזרות נפסקת ומשהיא שעות כמה לפעמים הנדידה נמשכת במעבדה,

רגל. על הנישא נבגים גוש שהוא פרי, לגוף מתפתח וה״חילזון" לגוש, ומתרכזות
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חברתיות במערכות ההכבדה עקרון :,ג חלק

 חרק אל להיצמד הצבר סיכויי את משפרת רגל על הנבגים היגשאות כי להניח, יש
 מפני הנבגים על מגינה שהרגל עוד, ייתכן מזון. מקור אל להגיע זו ובדרך עובר,

 של מזו יותר מובטחת בצבר הנכלל נבג של הישרדותו וכי בקרקע, החיים טורפים
בודד. נבג

 - החילזון בקודקוד שנמצאו האמבות רוב הפרי, גוף של יצירתו בתהליך
 שנמצאו האמבות כך. כדי תוך ומתות הדגל את יוצרות - מהפרטים 20%כ-

 לנבגים, והופכות הרגל על עולות - 80%כ- - החילזון של האחורי בחלקו
 הרגל, לבסיס הופכת החילזון, של "זנבו" את כה עד שיצרה נוספת, קטנה וקבוצה
מתים. מתאים הוא גם המורכב

באלטרואיזם? התאבדות
 כמודל נחשב לרגל, הופכים מהאמבות 20%כ- ובו לעיל, שתיארנו התהליך

 העולם. בכל רבות במעבדות נחקר הוא וככזה רב־תאיים, יצורים להתמיינות
 הכימיים, הסימנים ועל התהליך על מפורט מידע כה עד נאסף האלה במעבדות
ביניהם. ההתנהגות ולתיאום התאים בין לתקשורת האחראים

 ליצורים נחשבות הפרי גופי של יצירתם במהלך המתות האמבות
 ולהתקיים. להמשיך כולה לאוכלוסייה מאפשרות הן שבמותן משום אלטרואיסטיים,

 את להסביר שמבקש מי אך קבוצתית, ברירה של מודל על מבוססת הזו הקביעה
 להבין וינסה הקביעה עם להסכים יתקשה פרט ברירת של מודל באמצעות התופעה

 ואינן אותן, הממיתות התכונות את מפתחות לרגל, ההופכות האמבות, מדוע
לנבגים. הן אף להפוך מנסות

 הפיך: התהליך כי המלמדים הניסויים, בעקבות תוקף משנה מקבלת השאלה
 הדומים קטנים, פרי גופי שגי מתפתחים לרוחבו החילזון את חותכים כאשר

 בחלק שנמצאו האמבות, רוב כזה חיתוך בעקבות המקורי. הפרי לגוף בצורתם
 טרום- אמבות )להלן: הדגל יצירת כדי תוך למות ונועדו החילזון של הקדמי

 לשעבר, האחורי בחלק לרגל. הופכים מהן 20%כ- רק לנבגים. מתפתחות רגליות(,
 עומדות הן כי סימנים גילו שכבר (,20%)כ- שיעור באותו אמבות זאת, לעומת

הרגל. יצירת כדי תוך מתות טרומ-גבגיות(, )אמבות לנבג להיהפך

הפרט ברירת באמצעות הסבר
 ברירת של הרעיון על-פי הפרי גופי של יצירתם תהליך את להבין אפשר כיצד

 כדי לרשותו העומדת ביותר הטובה בדרך נוהג פרט שכל בהנחה, כלומר הפרט,
לשרוד?י

 צעדים הנוקטות הטרום-גבגיות, האמבות להתפתחות באשר פשוטה התשובה
 של בחירתן את הפרט ברירת על-פי להסביר יותר קשה לגבגים. הפיכתן לקראת
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חברתיות אמבות :15 פרק

 ההנחה, עומדת הצעתנו ביסוד למותן. שתביא בדרך הטרום־רגליות האמבות
 ככל מצומצמים - מסוימים שבתנאים במסלול, מותן אל הולכות הללו שהאמבות

 בוחרות אמבות אותן היו אילו אך לשרוד, סיכוייהן את לשפר יכול - שיהיו
 כי נזכיר יותר. עוד קלושים להישרדות סיכוייהן היו הנבנים, יצירת של במסלול

 החברתיים, החרקים ובין הזגבנים בין ה״אלטרואיזם" לתופעת הצענו דומה הסבר
 את מגדילה המתרבים, לפרטים מתרבים שאינם הפרטים שמגישים העזרה, לאמור:

לרבייה. שלהם סיכוייהם
 של ההישרדות סיכויי שבהם יובש, או רעב בתנאי להתקבץ מתחילות האמבות

 יכולים הם לשרוד: יותר טוב סיכוי יש לצברים אפסיים. או קלושים בודדת אמבה
 אל להגיע הנבגים סיכויי טובים שם - הקרקע פני אל ולעלות במהירות לנוע
חדש. מזון מקור

 חברותיה טיב לעומת בטיבה תלויים לגבג להפוך אמבה כל של סיכוייה
 העומדים התשמורת חומרי בכמות רבה, במידה מותנה, וזה אתה, המתכנסות

 אך נבגים, יצירת של במסלול בוחרות תשמורת בחומרי עשירות אמבות לרשותה:
 בוחרות מדולדל, שלהן המזון מלאי ובו לחלוקה הסמוך בשלב הנמצאות אמבות

 של אוכלוסיות מערבבים כאשר בולטת המזון השפעת הטרום־רגלי. במסלול
 בקטריות לטרוף צריכות שהיו כאלה עם בסוכרים, עשיר מצע על שגדלו אמבות,

 עשיר מצע על שגדלו אלה אצל גדול נבגים לייצר שהסיכוי נמצא למחייתן.
 כל היתה שאילו למרות וזאת מבקטריות, שניזונו אלה אצל מאשר יותר בסוכרים

 היו מהאוכלוסיות אחת שבכל הרי לעצמה, פרי גוף יוצרת כזאת אוכלוסייה
נבגים. יוצרים מהפרטים 80%כ־

 של זו לעומת יכולתן את להעריך מסוגלות האמבות אין ההתכנסות לפני
 להתכנס רצונן את משדרות כולן אופן: באותו כולן מתנהגות ולפיכך חברותיהן,
 לצבר משהתכנסו רק השידור. מקום אל מתכנסות וכולן ,"cAMP גלי באמצעות

 לחזור יכולות הן אין ההתכנסות לאחר כי להניח ויש זו, את זו להעריך יכולות הן
 הסיכוי גם מהן. חלשות אמבות המונה אחר, צבר לחפש כדי ממנו ולפרוש בהן

אפסי. אלא אינו לבדן, לשרוד ותנסיגה הצבר את תעזובנה אם לשרוד,
\ רעב בתנאי שרודל היחידה הדרך אילו

'י בגוש נבג ירתיצ עם ביטוי ?זידי באה היתה
 ■ לולבמם זיתרו ראותל שיםקמת יינוה הנבגים,

 ־- Wv; • אם רק קיים כזה יתרון הטרומ-רגלי. ההתפתחות

. •’ j אחרות, בדרכים גם לשרוד יכולה שאמבה נניח,

5 י גבוהים: אינם לכך הסיכויים אפילו
^3■^^ את מגדילה הנודד לחילזון ההצטרפות

. •־* היא כך שכן האמבה, של ההישרדות סיכויי
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 של מזו רבה במידה מהירה שתנועתו עוד מה התייבשות, מפגי במידת-מה מוגנת
 שאצל נמצא, ואמנם לנבגים, בהפיכה היא להישרדות אחת דרך לבדה. הנעה אמבה

 סיכוי יש נוספת דרך על-פי וכזה. תהליך מתרחש הטרום-רגליות מהאמבות חלק
 יותר עוד האמבות שבו אחר, חילזון עם ויתלכד ייפגש בנדידתו, שהחילזון,

 תהפוכנה טרוס-רגליות, היו הראשון שבחילזון שהאמבות, אפשר או-אז חלשות.
 כל שלא לכך, סימנים נמצאו אלה כל על בנוסף המשותף. הפרי בגוף לנבגים

 להשתנות, מבלי בחיים נשארות הן מיד. מתות לנבגים, הופכות שאינן האמבות,
 פחותים לשרוד שסיכוייהן נראה אמנם להישרדות. דרך אלא אינה זו גם ואולי

 פרק בתוך יגיע כולו הנבגים גוש אם אולם הקיימא, בני הנבגים של מאלה בהרבה
 נושא כי ברור מהן. חלק הישרדות בהחלט תיתכן במזון, עשירה לסביבה קצר זמן
במעבדה. בצלחת-פטרי ולא בשדה, מחקר מחייב זה

 במסלול המתפתחות החזקות, לאמבות מאפשר בשותפות החיוני הצורך
 במסלול להתפתח אותן ולאלץ הטרוס-דגליות, החלשות, את לנצל הטרוס-גבגי,

הרגל. ביצירת שסופו
 דיף החומר הפרשת בעקבות מתנהל הטרוס-רגליות של ההתמייגות תהליך

(DIF,) אשר ל״סימך, נחשב זה חומר הטרוס-נבגיות. האמבות על-ידי המיוצר 
 ושמו הטדוס-רגלי, במסלול להתפתח שעליהן מהאמבות לחלק "לסמן" תפקידו

 כל משקיעות מדוע השאלה: נשאלת וכאן בהתמיינות. המשוער מתפקידו נגזר
 לטרום- ההופכות האמבות ומדוע הדיף, בהפרשת מאמץ הטרוס-נבגיות האמבות
הדין? את עליהן ומקבלות ל״סימך נשמעות רגליות

כרעל הדיף
 בעובדה, מסתפק הקבוצתית הברירה על ומבוסס הדיף שאלת על לענות הבא מודל

 לאמבות מעניקות שאלה בסיוע ודי טרוס-רגליות, אמבות להתפתחות גורם שהדיף
 השאלה, את מעלה אינו כזה מודל אולם הפרשתו. את להצדיק כדי הטרוס-נבגיות

 מסתפקת ואינה החומר, את מפרישה הטדום־נבגיות מהאמבות ואחת אחת כל מדוע
 לעומת הפרט, ברירת על המבוסס מודל אותו. מפרישות מסביב שחברותיה בכך
 אותו. מפריש שאינו תא על-פני דיף המפריש לתא יתרון של מציאתו מחייב זאת,
 הטרוס-גבגית. לאמבה הדיף הפרשת שמקנה היתרון מהו השאלה, נשאלת לכן

 בפשטות: או מזיק, חומר שהוא הנחנו הטרוס-רגליות, של למותן גורם והדיף הואיל
 נמוכים שריכוזים להניח אפשר אמבות, ממיתים דיף של גבוהים ריכוזים ואם רעל.

שבהפרשתו? התועלת להיות אפוא יכולה מה נזק. להן גורמים דיף של
 טריפה, מפני הנבגים על השומר רעיל חומר הוא הדיף כי משערים, אנחנו

רבים מיקרואורגניזמים להתגונן. כדי לייצרו חייבת הטרום־נבגית והאמבה
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 ואין מייצרים, שהם הנבגים סביב רעל חומרי מפרישים
 טרף לשמש העלול רדום נבג על להגן כדי אלא זאת
 להשפיע העלול רעיל, חומר לייצר שהמאמץ נראה קל.
 הרווח בשל ליצרן משתלם אותו, שמייצר מי על גם

 הרעיון לפי לנבג. הרעל שמספק מההגנה לו הצפוי
 נמוכה שאיכותן האמבות על הדיף של השפעתו הזה,
להפרשתו. העיקרית הסיבה ולא לוואי, תוצאת היא

 הרעל, בנוכחות נבגים לייצר יכולות אינן החלשות שהאמבות היא, הנחתנו
בסביבתו. לחיים דרכים באיתור והן לפירוקו באמצעים הן מאמצים להשקיע ועליהן

 כושר את המשפר הטרוס־רגלי, הפנוטיפ ביצירת מתבטאים אלה מאמצים
נבגים. לייצר להן מאפשר אינו אך - הללו האמבות של ההישרדות

האמבות? טיפוסי שני בין ההבדל מהו
 של מאלה שונות אינן הטרום־נבגיות האמבות של הגנטיות תכונותיהן
 האמבות כי כבר, ציינו פנוטיפיים. אלא אינם שההבדלים ומכאן הטרוס-רגליות,
 לפרק חייבות אלה אמבות תשמורת. בחומרי יחסית, עניות, הטרוס-רגליות

 בעזרת נושמות הטרוס״גבגיות שאחיותיהן בעוד נשימה, לצורך מגופן חלבונים
בהן. הנמצאים הגליקוגן מצבורי

 מצאו בבדיקה עוסקים אגו בעוד אולם הזה, הרעיון את לבדוק התחלנו
 )אברונים המיטוכונדריות של פעולתן ביעילות פוגם שהדיף 3ולומיס, שאולסקי
 טרום- שאמבות עוד, מצאו הם הנשימה(. בתהליך האנרגיה להפקת האחראים

 ייתכן נוספות. מיטוכונדריות - ההתמיינות בתהליך - מייצרות נבגיות
 שהדיף ואפשר בהן, פגע שהדיף אלה את לתגבר באות החדשות שהמיטוכונדריות

 אינו שבהם המזון חומרי מיעוט שכן הנבגים, יצירת את החלשות מהאמבות מונע
נוספות. מיטוכוגדריות של ייצורן את מתיר

 ולייצר לנסות לא־כדאי חלשה לאמבה הרי רעל, הוא שהדיף ההנחה על־פי
 שאינה אמבה היתה יכולה כ״סימך, דק מתפקד הדיף היה אילו בנוכחותו. נבג

 את הדיף מונע - גרסתנו לפי - אם אולם מסוים. מיתרון ליהנות לו נענית
 בעזרת ולשרוד לנסות יותר לה כדאי מדוע להבין נוכל לנבג, האמבה הפיכת
 המיוחדות שהתכונות הסברה, את מציעים אנחנו הטרום־רגלי. הפנוטיפ פיתוח

 עם ההתמודדות את להן לאפשר נועדו הטרום־רגליות האמבות את המאפיינות
 הטרוס-נבגיות מהאמבות מתרחקות הדיף, את המפרק אנזים מפרישות הן הדיף:

 האמבות בין מריכוזו הדיף ריכוז נמוך שבו החילזון, של הקדמי בחלקו ומתרכזות
הטרוס-נבגיות.
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 הטרום- לאמבות כדאי מדוע אפוא, מסבירה רעיל חומד הוא שדיף ההנחה
 למאמצים נימוק כל מביאה היא אין אולם ממנו, מתרחקות הן ומדוע לפרקו רגליות
 התנועה ככלל, הרגל. ובבניית החילזון בהנעת משקיעות האלה שהאמבות הרבים,

 כדי בזה אין אולם הטרום-דגליות, לאמבות מסייעת הקרקע פני אל המהירה
 אלא יושלם, לא שלנו המודל בתנועה. משקיעות שהאמבות המאמצים, את להסביר

האלה. לתופעות מענה לתת בידנו יעלה כאשר

החילזון תנועת
 שממנו הכיווץ אל לנוע אותן המעורר ,cAMP-.i בהפרשת קשורה האמבות תנועת

 להפריש ,cAMP^ הנענית אמבה, כל מתחילה ההתכנסות בשלב מופרש. הוא
 לקראת אך האמבות. של הגדולים הצברים נוצרים זו ובדרך החומד, את בעצמה
 הפרשת את הטרוס״נבגיות האמבות כנראה מפסיקות החילזון לשלב המעבר

^cAMP, אותו להפריש מוסיפות החילזון בקדמת אשר שהטרוס-רגליות בעוד 
האמבות. שאר את אחריהן מושכות הן וכך

 מקנה cAMP-n שהפרשת היתרון, על עמידה מחייבת התנועה תהליך הבנת
 השפעתו לבירור דווקא ולאו כן, עושה שאינו זה על-פני - אותו המפריש לפרט

 לשאלות הסבר עדיין לנו אין לצערנו אותו. הקולטות האמבות על החומר של
 את להסביר מנסים כלל בדרך שכן ניסוחן, בעצם חשיבות מוצאים אנו אולם האלה,

 לאור ולא עליו, המגיבים התאים על השפעתו על-סמך פעיל חומר של ערכו
 לאחרים מספקת שהיא המידע או אותו המייצר לתא מביאה שהפרשתו התועלת

הזה. התא לטיב באשר

שיתופיות בקטריות
 המפורסמות הן Myxobacteria-m 5חברתיות, שותפויות מקיימות בקטריות גם

 נישאים שעליו משותף, פרי גוף אלה בקטריות יוצרות רעב בתנאי שביניהן.
 80%כ- מתות שלהן, הממבדנות התפרקות עקב הזה, בתהליך הנבגים.

 הבקטריות, בגוש המופרשות שומניות חומצות בהשפעת נגרם המוות מהבקטריות.
 תהליך של בעיצומו אותן המפרישות אלה הן החזקות שהבקטריות להניח ויש

 שבגופן המזון בחומרי ומשתמשות החלשות, את הורגות הן זו בדרך הנבגים. יצירת
הגבגים. ליצירת
 מהם. החזקים בידי החלשים ניצול את פעולה בשיתוף ההכרח מוליד כאן גם

 מהבקטריות אחת לכל המוקנה היתרון, את להסביר עלינו יהיה הפעם גם אולם
 למות הגורמות המיוחדות, השומניות החומצות ייצור בעקבות לנבג ההופכות

6חברותיהן.
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הערות
 הפרק על לדלג כמובן אפשר הקורא, את מעניין אינו הנרחב הכימי הפירוט אם א

הזה.
 גם הכלל" ב״טובת שמקורם בנימוקים השימוש עדיין נפוץ מודע בלתי באופן ב

עילאיים. בבעלי־חיים בדיון
 על בצלחות-פטדי, במעבדה, הנערכים מניסויים לקוחים בהמשך התיאורים ג

מלאכותי. מזון קרקע
 ועם תל-אביב מאוניברסיטת עצמוני דניאלה עם בשיתוף נעשה זה מחקר ד

הודו. בבנגלור, למחקר הלאומי מהמכון נאגג׳ונדיה, וידיאנאנד
 - החיים האורגניזמים בכל רבים בתפקידים המעורב חומר הוא cAMP ה

 שניוני כשליח נחשב הוא האדם. כולל ובבעלי-החיים, בצמחים בבקטריות,
(secondary messenger) התא. פנים אל מהדופן גירויים בהעברת

 להיותן סימנים גילו לנבגים שהפכו מהאמבות שכמה מצאו, 4ולומיס שאולסקי ו
 הרגל, ויצירת הנדידה תהליך של שבסופו מכאן בעבר. טרום־רגליות אמבות

לנבגים. להתפתח הטרום־רגליות מהאמבות כמה מצליחות

ציורים
,עמ

בונד< >לפי רירנית אמבה של החיים מחזור 203
התכנסות דיקטיוסטליום. 205
(Dictyostelium discoideum) דיקטיוסטליום של פרי גופי 207
(Chondromyces crocatus) שיתופיות בקטריות של פרי גופי 209
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משקל? שיווי או חימוש מירוץ
 תכונות במהירות, בשניהם, מתפתחות חדש לפונדקאי יצור של היטפלותו עם

 מנסה הפונדקאי ואילו יכולתו, ככל הפונדקאי את לנצל מנסה הטפיל חדשות.
 (arms race) חימוש למירוץ הזה התהליך את השוו וקרבם דוקינס מפניו. להתגונן

 חדש לנשק בתגובה יותר ומשוכלל חדש נשק צד כל מייצר שבו מעצמות, שתי בין
2׳1שכנגד. הצד שמפתח
 שהוא דומה אך הצדדים, בין מתנהל אכן שכזה חימוש" "מירוץ כי ספק, אין

 שרוב להניח, כדאי אחר מידע בלא לכן, משקל. שיווי של למצב במהירות מגיע
 הצליח לא הפונדקאי משקל: בשיווי כיום מצויות ופונדקאי טפיל של המערכות

הפונדקאי. את השמיד לא כמובן, והטפיל, מהטפיל, להיפטר
 כדי חייהם תנאי של יסודית הבנה מחייבת השניים בין הדו-קיום שאלת אכן,

 לתקוף לטפיל תאפשרנה שלא תכונות, מפיתוח הפונדקאי את מונע מה לברר:
הפונדקאים? כל את מתקיף הטפיל אין ומדוע אותו?
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 והקנית הקוקייה
 גוזל מסלק בקיעתו לאחר מיד הקנית. בקן ביציה את מטילה האירופית הקוקייה
 תגדל, לא קוקייה גדלה שבו ובקן גוזליה, את או הקנית ביצי את מהקן הקוקייה
אחת. קנית אפילו לפיכך,

 דחייה, תכונת הקנית אצל התפתחה לה גורמת שהקוקייה הנזק כנגד
 הזאת לתכונה ובתגובה ולסלקה, הקוקייה ביצת את לזהות תוכל שבעזרתה

 לביצי שעליהן הצבע ובדגם בגודלן הדומות ביצים, הקוקיות אצל התפתחו
 מקבלת הקוקייה, להיטפלות בתגובה התפתחה הדחייה שתכונת ההנחה, הקניות.*
 דחו לא אירופיות, קוקיות בה היו שלא שבאוסטרליה, העובדה לאור תימוכין
 המאוכלסים באזורים זאת ולעומת בקניהן. החוקר שהניח קוקייה ביצי הקניות

 כך הקוקייה, ביצי את מסלקים פרטיהם שכל שיר, ציפורי של מינים יש בקוקיות
אליהם. להיטפל מצליחה אינה שזו

 קניות בצוותא חיות שבהם האזורים בכל כמעט אחרת: בדרך מתנהגות הקניות
 אותן. דוחות אינן שאחרות בעוד הקוקייה ביצי את מהקניות חלק דוחה וקוקיות,

 חימוש", "מירוץ של בעיצומו המינים שני לכאורה עתה נמצאים הזה הממצא על״פי
 מתמשך, בתהליך ביניים שלב אלא אינו הנוכחי שהמצב 3הניחו, וברוק ודייוויס
 תצליח לא והקוקייה הקניות, אוכלוסיית בכל הדחייה תכונת תתפשט שבסופו
3האומנם? מפרטיה. אחד לאף להיטפל

 מצא נקמורה, הירושי עם בשיתוף 6'4ביפן התופעה את שחקר לוטם, ארנון
 הדוחות קניות זו, בצד זו מצויות, ובריטניה יפן שבין הקניות אוכלוסיות שבכל

 בקוקייה להבחין המסוגל המוטנט, בהן. המטפלות ואחרות הקוקייה, ביצי את
 תכונת של והיתרון והואיל האלה, האוכלוסיות בכל אפוא קיים ביציה, את ולסלק

 האוכלוסייה על זה מוטנט השתלט לא מדוע להבין קשה גדול, כה נראה הדחייה
 אין ובריטניה, יפן שבין הגיאוגרפי המרחב כל על-פני זה כיצד אומר, הווה כולה.
 יש ומדוע הקוקייה? ביצת את דוחים פרטיה שכל קניות, של אחת אוכלוסייה אפילו

זאת? לעשות למדו שטרם קניות,
 בהן המטפלות והקניות הקוקייה ביצי את הדוחות שהקניות מצא, ארנון

לשטח העונה בראשית המגיעות הקניות רוב שונות: גיל קבוצות לשתי שייכות
 בנות קניות הן אלה הקוקייה. ביצי את מסלקות הדגירה,
 שלהן, הזנב אברות על-פי נקבע וגילן ומעלה, שנתיים
 לקניות אופייני מצב - הקודם בסתיו הוחלפו שכולן

 ביצי את דוחות שאינן הקניות מרבית לעומתן, מבוגרות.
 זנבן אברות ובין יותר, מאוחר הקינון לשטח מגיעות הקוקייה

 הקינון הקודם. בסתיו הוחלפו שלא מאוד, בלויות נוצות יש
גיל על כן, אם מעידים, הזנב אברות של ומצבן המאוחר
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 הקינון עונת להן שזו צעירות, בנקבות מדובר הקניות:
 ביצי אל ביחס שההבדלים נראה, לכן הראשונה.

 ש״טרם" גנטית, מתכונה נובעים אינם הקוקייה
 המשתתפת מתכונה כנדרש האוכלוסייה בכל התפשטה
 השונים בגילאים תלויים הם אלא החימוש", ב״מירוץ

הקניות. נקבות של
הדחייה? תכונת על הציפור גיל משפיע כיצד
 הקנית אצל גם אחרות, רבות ציפורים בקרב כמו
 נקבה בין הביצים של והצורה הצבע דגמי נבדלים

 בהירות, שהן ויש כהות שביציה נקבה יש לרעותה:
קטנים. ולפעמים גדולים לפעמים שעליהן והכתמים

 ביציה. של הפרטי הדגם את להכיר למדה בעבר דגרה שכבר שקנית הניח, ארגון
 אך הקנית, של לזה כללי באופן אמנם, דומה, הטפילה של הביצים ודגם והואיל

 היא שאותה המסוימת הפונדקאית של המיוחד הדגם את במדויק לחקות יכול אינו
 הקוקייה, של אלה לבין שלה ביציה בין בנקל מבחינה המנוסה הקנית הרי מטפילה,
 את להכיר למדה בטרם שעוד צעירה, קנית זאת עם הזרות. הביצים את ומסלקת

 היא טעות: בעשיית תסתכן שוגה, לה הנראית ביצה מהקן לסלק תנסה ביציה
 ומצא, חישב ארנון הקוקייה. של אלה את במקום שלה ביציה את לדחות עלולה

 שבדגירה <,20%ל- 5% בין >הנע הסיכון של ממחירו גבוה כזאת טעות של שמחירה
 בהשערה, תמכו שערך הניסויים וגם קניות, במקום קוקייה הקנית תגדל הראשונה
 הקניות כי להניח, סביר לכן ביציהן. דגם את להכיר לומדות הצעירות שהקניות

 החימוש", ב״מירוץ זמני ביניים מצב על מעידות אינן הקוקייה בביצי המטפלות
 שיווי של במצב מדובר אלא מהטפילות, להיפטר כיצד למדו לא "עדיין" הן שבו

 להצליח כדי לרשותו העומדים האופטימליים האמצעים את צד כל נוקט ובו משקל,
ברבייה.
 מפסיקה הקנית אין מדוע מסביר אינו הביצים דחיית על המחקר כי לציין, יש
 כארבעה-חמישה במשך בו ולטפל להאכילו ממשיכה אם כי הקוקייה, בגוזל לטפל

 בהרבה גדול הוא הזאת שבתקופה אף מהקן, שפרח לאחר גם נוספים, שבועות
 מצביע 7אחר במאמר ואמנם ובקולו. בצורתו בצבעיו, ממנו ושוגה הקנית מגוזל
 בגוזלו להבחין לציפור שתאפשרנה תכונות, בפיתוח הטמונות הסכנות על ארנון

בו. לטפל לא או מהקן לסלקו הטפיל, של

 והעורבים המצויצת הקוקייה
 כלל מנסה אינו האפור העורב האירופית, והקוקייה הקנית שבין ביחסים כמו שלא

גבקנו. הגדלים גוזליה את או אליו, הנטפלת המצויצת הקוקייה ביצי את לדחות
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 גוזלי את מסלק אינו אמנם הזו הקוקייה גוזל
 לנזק וגורם בהם מתחרה הוא אך מהקן, העורב

רב.
 הקוקיות את החוקר שפירר, יורם
 פורחים רגיל מקן כי מצא בניצנים, והעורבים

 מקן ואילו עורבים, גוזלי שני - בממוצע -
 נחשב העורב אחד. עורב רק פורח מוטפל
ביותר. האינטליגגטיות השיר מציפורי לאחת

 מזון סוגי בין אויבים, בין להבחין יודע הוא
 רבה במידה להגדיל העורב היה יכול לכאורה שונים. בני-אדם בין ואפילו שונים

 גוזליו שבין בהבדל או הקוקייה בביצת להבחין למד אילו ברבייה, הצלחתו את
 זאת אין לדעתנו, כן. עושה אינו הוא אולם מקנו, הטפיל את ולסלק - לגוזליה

 לא "עדיין" והוא הקרוב בעבר רק העורב אל להיטפל החלה שהקוקייה משום
 מינים מטפילה המצויצת הקוקייה - ולראיה לטפיל: התנגדות מנגנון לפתח הצליח
 נמצאו לא הזה המרחב ובכל ואסיה, צפון״אפריקה ברחבי עורבים של שונים

 עורב מין - העקעק הוא הכלל מן יוצא כלשהי. התנגדות כלפיה שגילו עורבים
 עקעקים של מהקנים נזרקות המצויצת הקוקייה ביצי בספרד: החי - ארוך־זנב

להלן(. )וראה מקניהם אותן מסלקים העקעקים כל לא בספרד גם אולם רבים,

 המונעים האילוצים, את להסביר בנסותנו כמודלים לנו משמשים רעיונות שני
היוקרה". ו״מודל המאפיה" "מודל לטפיל: הפונדקאי התנגדות את

11המאפיה מודל
 אלא - הפונדקאי על מערים אינו שהטפיל ההנחה, על מבוסס המאפיה מודל

בצאצאיו: לטפל אותו מכריח
 בקן ותבקר הקוקייה ותחזור והיה 10'8וגוזלים. ביצים טורפות שהקוקיות ידוע

 סילק אם אולם בו, תפגע לא היא קוקייה גוזל בתוכו תמצא אם - הטילה שבו
 יצא לא כזה במקרה כולו. הקן תכולת את תטרוף היא ביצתה את הפונדקאי
 תוכל לא הדחייה ותכונת הקוקייה, ביצת של מסילוקה נשכר הפונדקאי
11להתפתח.

 שפגע הפונדקאי על "עונש" בהטילה לקוקייה יש רווח מה זאת, לעומת
בגוזלה? או בביציה

 את מגדילה היא ובכך ולהטיל לחזור אותו מכריחה היא זו שבדרך אפשר
 לא שאם נציין, ארוחה. מרוויחה פשוט שהיא גם, וייתכן בקנו, שוב להטיל סיכוייה

שיטה - הקבוצתית הברירה דרך על הפתרון יתבסס הזו לשאלה מענה יימצא
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הקודמים. בפרקים הסברנו שכבר כפי עלינו, מקובלת שאינה
 מודל על-פי נוהגות ביפן האירופיות שהקוקיות לכך, סימנים מצא לא ארנון

 לו נמצאו לא בניצנים, לעורבים הנטפלות המצויצות, הקוקיות בין גם המאפיה.
 חוזרת בספרד כזאת: אפשרות על דווקא מצביעים סולר של מחקריו אולם עדויות,
 בגוזלי פוגעת היא ביצתה מהם הוצאה ואם העקעקים, לקני המצויצת הקוקייה

 העקעקים את ללמד הקוקייה של דרכה זוהי סולד, של לדעתו שבקן. העקעקים
 בעיצומו עתה נמצא הזה המרתק הנושא מקניהם. גוזליה את לסלק שלא שבנחלתה,

22וחבריו. עולר על-ידי מחקר של
 הפונדקאית, לבין (Nomada marshamelia) נומדה הדבורה שבין היחסים

 מציגים במושבות, קניה את הבונה (,Andrena sabulosa) אנדרנה הדבורה
 הפונדקאית קן אל נכנסת הטפילה י ,12המאפיה. מודל את מושלמת כמעט בצורה

 הפונדקאית צאצאה. של הגולם לצד ביצה ומטילה הקן, בעלת מצד התנגדות ללא
 בצאצאיה ומטפלת חוזרת היא אך הטפיל, בביצת בנקל להבחין הסתם, מן יכולה,

 על הטפילה מאיימת לפעם מפעם הזרה. הביצה לסילוק מאומה עושה ואינה שלה
 גופה מעל המקופלת בטנה, שבקצה העוקץ את למולה מנפנפת כשהיא הפונדקאית,

 גמישה בטן לפתח יכלה מזון, לשאת צריכה שאינה הטפילה, העקרב. של כעוקצו
 מסוגלת אינה לעומתה, הפונדקאית, שבקן. המחילות בתוך למלחמה המותאמת

 השדה מן וצוף אבקה לנשיאת להתאים צריך שגופה משום אולי שכזאת, לתנועה
הקן. אל

הטפילה? של ביצתה מסילוק הפונדקאית נמנעת מדוע
 הזמן כל כמעט נשארת מזון, ולאסוף לעוף צריכה שאינה הטפילה, כי נראה

 וטפילים שודדים מפני עליו להגן לה כדאי ביציה את בו שהטילה ומרגע הקן, ליד
 מנקבות למנוע ביכולתה בו, שניחנה העדיף הלחימה לכושר הודות נוספים.
הקן. את לתקוף אחרים, ומטפילים מינה, בנות נוספות

 רוכשת היא אחת, טפילה דבורה לה שגורמת הנזק עם בהשלימה והפונדקאית?
נוספים. טפילים מפני עליה המגינה שותפה, לה

 האבירים בין היחסים היו וכאלה לה, בכפופים המאפיה נוהגת בדיוק כך
 מאוד, כבדים לעיתים מסים, מנתיניהם גבו האבירים האדמה: עובדי ונתיניהם,

 להם גורמים שהיו יותר, כבד נזק מפני האדמה עובדי על הגנו הם בעת בה אולם
הזאת. ההגנה אילולא אחרים אבירים

 היוקרה מודל
 בעבר, בכך הצליחו שכבר זוגות, אצל יותר גבוה גוזלים לגדל הסיכוי כי ידוע

15’13להיפרד. נוטים גוזלים לגדל הצליחו שלא שזוגות משום היתר, בין וזאת,
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 גבוהים חדש זוג בן־ לצד ההצלחה שסיכויי ייתכן
 נמוכים הם אך שכשל, כזה לצד מאשר יותר

 כושרו את שהוכיח בן־זוג, עם להצליח מהסיכויים
פעולה. תיאום אתו נוצר וכבר

 של בעטייה אשר עורבים, זוג לעצמנו נתאר
 לגדל סיכוייו את - צמצם או - איבד הקוקייה
 בפגי עומד הוא ולפיכך שנה, באותה צאצאים

 בשנה גם ברבייה ויתקשה ש״יתגרש" הסכנה
 הנמצא הקוקייה, בגוזל מסור טיפול המכן. שלאחר

 יכולתם את לזה זה להוכיח לבני־הזוג יאפשר בקן, —י*
 התיאום את לפתח כדי הטפיל בגידול מאמצים משקיע שהפונדקאי ומכאן כהורים,

יוקרתו. את ולהעלות בן־זוגו עם
 אינו המטפל, של הרבייה סיכויי את להגדיל כדי אחר, של בצאצאיו הטיפול

 הדעת הזגבנים(. על ,12 ובפרק לנקבה, זכר בין ,14 בפרק הדיון )ראה נדיר
 טיפול באמצעות שלו הרבייה סיכויי את לשפר מישהו יכול אם כי נותנת,

בטפיל. מהטיפול גם נשכר לצאת שיוכל הרי אחדים, של בצאצאיהם

הנזק את לצמצם כדי ממאבק הימנעות
 מוציאים הם שבקן: מהתטולה בחלק רק ההטפלה בזמן פוגעים רבים טפיליים עופות
 מסתכם, ובזה אותן, מנקרים או הצדה אותן דוחקים הפונדקאי, מביצי חלק מהקן

 מהקן הטפיל ביצי סילוק כאלה, במקרים לפונדקאי. הנגרם הנזק עיקר אחת, לא
 הדגירה את להפסיק יכול הפגוע והפונדקאי נגרם שכבר הנזק את יצמצם לא

 של יותר קטן במספר ולהסתפק המוטפל בקן ולדגור להמשיך או חדש, קן ולבנות
 את נוקטות להלן< )ראה האמריקנית הבקר וציפור־ המצויצת הקוקייה גם צאצאים.

 כזה, צאצאים מספר לפונדקאי ישאיר שהטפיל הגיוני ואך הזאת, האסטרטגיה
 של לדידו אותו. לנטוש לגסות ולא בקנו ולטפל להמשיך כדאי יהיה שלפונדקאי
 בעונה שלא דגירה פירושן חדש דגירה במחזור ופתיחה הקן נטישת הפונדקאי,
אותו. אף ולהטפיל החלופי הקן את גם למצוא עלול שהטפיל עוד מה המיטבית,

 האמריקני הצולל לבין אדום־הראש הצולל בין כזאת מערכת תיאר סורנסן
 הקן אל מתקרבת זו וכאשר הטפילה, את מכירה הפונדקאית בקנו. המטיל הטפיל

 משהתיישבה אולם אותה. לגרש ומנסה אויבת כאל הקן בעלת אליה מתייחסת
 לדעתו יחדיו. מטילות הנקבות ושתי להתנגד הפונדקאית מפסיקה בקן, הטפילה

 לפונדקאית שתזקגה מכפי יותר לביצים להזיק עלולה הקן על מריבה סורנסן, של
 מביצי כמה ההטפלה בתהליך ניזוקות התנגדות ללא גם טפיל: ביצי כמה

על־פי־ גדולה שאינה המינים, שני של מעורבת תטולה היא והתוצאה הפונדקאית,
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 הפונדקאית הרגילה. מהתטולה רוב
 התטולה על לבדה לדגור מסוגלת

 האפרוחים כל על לשמור המשותפת,
מזרן\ מצוי שבהם לאזורים ולהובילם

 על״ידי המוטפל המזמר, הגבתון
 במקום לרבייתו מסוים נזק עם להשלים הוא אף מוכן האמריקנית, ציפור׳־הבקד

 כל את מחסלת היא אין לגבתון ציפור״הבקר נטפלת כאשר יותר: גדול נזק לסבול
 ציפור-הבקר את מכירות הגבתון של הבוגרות הנקבות הפונדקאית. של התטולה

 ולכן הקנים, את למצוא לטפילה המסייעת התגודדות - עליה ומתגודדות
 הפונדקאיות צעירות: מציפורים יותר ומעלה שנתיים בנות נקבות מוטפלות
 תכונות שתי - יותר רבה הצלחתן וגם הצעירות מחברותיהן מנוסות הבוגרות
 שהטפילה הבוגרת, הפונדקאית של יתרונה מהו אולם לטפיל. יתרון המקנות

 טרם המערכת כי טענו התופעה, את שתיארו ועמיתיו, סמית קנה? את מוצאת
 יפסיקו הזמן שבמרוצת לכך, יביא האבולוציה מהלך לדעתם משקל. לשיווי הגיעה

ציפורי-הבקר." על להתגודד הגבתונים
 והמנוסים המבוגרים הגבתונים כי ידוע שונה: הסבר מציעים אנחנו ואולם,

 מסוים בשטח המתיישבת ציפור-בקר, כן. לעשות הצעירים החלו בטרם מקננים
 להכריח כדי כנראה בביצים, לנקר נוטה ביצים, בהם הוטלו שכבר קנים בו ומוצאת

 מתאים במצב קנים לרשותה להעמיד וכך ולהטיל, לחזור שבשטח הפונדקאיות את
 בשטח, שהתנחלה ציפור-הבקר, תמצא במאוחר או שבמוקדם נניח, אם להטפלה.

 כדאי הדי החלופי, הקן את גם תמצא שהיא מאוד וייתכן הגבתון, של קנו את
 שהיא כדי הקינון, של המוקדמים בשלבים כבר לפניה קנו את לחשוף לגבתון
 מדי, כבד אינו ההטפלה שגורמת הנזק אם הקן. את תהרוס ולא בהטלה תסתפק

 אצל מוכרת תופעה - בסופה גידולם על עדיף העונה בתחילת גוזלים גידול ואם
 בתנאי ביותר הכדאית היא הגבתונית של שהתנהגותה הרי רבות, ציפורים
 אינן הצעירות הנקבות כי אפשר, עוד קנדה. במערב כיום הקיימים ההטפלה
 תנסינה אם להן ייטב ולפיכך הטפיל, של באלה וגם בגוזליהן גם לטפל מסוגלות
ממנו. להתחמק

 שבתנאים בכך, לדעתנו, מקורו, והפונדקאים הטפילים בין הדו-קיום לסיכום,
 עם ישלים אם מאשר יותר פשרות ללא ממאבק להפסיד הפונדקאי עלול מסוימים

 וכל דינמי, משקל בשיווי מדובר כזה מקרה שבכל ברור, הטפלה. של מסוימת רמה
 המערכת את להוציא עלול אחר, או זה לצד הכף הטיית כלומר בתנאים, שינוי

משקלה. משיווי
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הפונדקאי עיקור
 של הרבייה בסיכויי פוגעים והפטריות, התולעים הציפורים, מבין רבים טפילים

 הופכים וכך שלו הרבייה באיברי פוגעים הם ההטפלה: התחלת עם מיד הפונדקאי
 הפונדקאי את המעקרים טפילים 19,18פוריותו. את בהרבה מצמצמים או לעקר אותו

 גם שכן הטפיל, נגד מלחמה אמצעי לצאצאיו להוריש יכולתו את גם ממנו שוללים
 ממנו תמנע שעקרותו הרי הטפיל, את ולחסל להתגונן מסוגל היה הוא אילו

הבאים. לדורות זה כושרו את להוריש
 הפונדקאי, של עיקורו בעקבות ישיר מרווח ליהנות חייב - הפרט - הטפיל

 שהרווח מאוד, ייתכן הקבוצתית. הברירה תיאוריית על כזה הסבר מבוסס שאחרת
 ובהעלאת ברבייה, מלהשקיע הפונדקאי מניעת בעצם ביטוי לידי בא הזה הישיר

"מארחו". את לנצל הטפיל של יכולתו
 יאפשרו אותו, לעקר או הפונדקאי את לתקוף מהטפיל שימנעו מנגנונים, רק

הבאים. לדורות אותם ולהוריש הטפיל מפני התגוננות מנגנוני לפתח לפונדקאי

האלים כנגד לא-אלים טפיל עם שותפות
 לו שיזיק הפרט את הטפילים, מבין לעצמו, ולבחור לזהות יכול שהפונדקאי יש

 כדי יש כזאת בבחירה מפניהם. בהתגוננות לו יסייע אפילו ואולי מהאחרים, פחות
 לאדם: הכלב בין השותפות דוגמת שונים, מינים בני בין לשותפות להוביל

 מחנותיו סביב שהתרכזו הטורפים בין היו הכלבים, אבות - הבר כלבי או הזאבים,
 הצטופפו מגוריו, במקומות מזון לרכז האדם משהחל קדומים. מימים האדם של

 הזה. במזון עמו שהתחלקו קטנים, מכרסמים או חרקים כמו בעלי-חיים סביבו
 שיירים על גם כמו האלה בעלי״החיים על שהתקיימו טורפים, באו בעקבותיהם

 מלכתחילה אותו התאימו הזאב של החברתיות תכונותיו האדם. של ממטבחו
 אחרים, טורפים של וגם מינו, בני יתר של ולסילוקם האנושית בחברה להשתלבות

ולאדם. לו המשותפת ה״להקה" של מהטריטוריה
 ממזונו. חלק לכלב האדם מפריש עוד כל רק אפשרית כזאת ששותפות ברור,

 שנשארו מינו בני כנגד במלחמה מיתרונות נהנה מהאדם, מזונו את המקבל הכלב,
 שהיו גדולים, לממדים גופו את לפתח היה יכול וגם מהגנה, נהנה גם הוא בבר:

 עליו שהיה טרף, על או אקראי מזון על להתקיים נאלץ אילו קיומו את מסכנים
 בעליו, שולחן על סמוך ובהיותו האדם, עם הפעולה שיתוף בעצם בעצמו. לצוד
עצמאיים. חיים לנהל האפשרות על הכלב אפוא ויתר

 בזה התמיכה נמוכה: שאלימותו טפיל עם זו גם כך הכלב, עם השותפות כמו
 בן אלים טפיל על להתגבר לו שתסייענה תכונות, לפתח לו מאפשרת האחרון

 נגד במאבקו לו ולסייע הלא-אלים בטפיל להשקיע כן, אם כדאי, לפונדקאי מינו.
האלים. הטפיל
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 ביחסים ניכרת האלימות רמת על המשפיעה תמיכה
 הגורמת הבקטדיה האדם. ובין הדיפטריה חיידק שבין

 בני- מרבית של בגרונותיהם מקננת הדיפטריה למחלת
 את לייצר אמנם מסוגלת היא לא"אלימה. בבקטריה האדם

 מיוחד, בקרה חלבון כלל שבדרך אלא הקטלני, הרעלן
 משתק הבקטריה, של בכרומוזום המצוי גן על-ידי המיוצר

הרעלן. את המייצר הגן את
 20הבקטריה. בתוך הנמצא בפלסמיד, נכלל הרעלן גן

 כאשר מהאדם. מקבלת שהיא לברזל, הבקטריה זקוקה הבקרה חלבון את לייצר כדי
 והפלסמיד - הבקרה חלבון את מייצרת אינה הבקטריה מספקת, אינה הברזל כמות

 בקטריה אחרת, בלשון הדיפטריה. מחלת את המחולל הרעלן, את לייצר מתחיל
 כאשר ולהיפך: רעלן, מייצרת אינה הברזל, ובכללם מחייתה, צורכי את המקבלת

 הפונדקאי. את להמית העלול רעלן מייצרת היא לה, הדרוש את מקבלת היא אין
 הדרושים המזון חומרי את להפריש לכך, מסוגל שגופו לאדם, כדאי לפיכך

לסחיטה. הדומה פעולה וזוהי הברזל, כולל לבקטריה,
 את משפרת מהפונדקאי, מזונה את מקבלת אינה אשר בקטריה, כי להניח יש
 ושחרור צמודה היא שאליו התא הרס על-ידי אם - הרעלן הפרשת בעקבות קיומה
 בבקטריות להתחרות כושרה את מעלה הרעלן שהפרשת או מתוכו, מזון חומרי

 על להלן, )ראה כמוה רעבות הן וגם בקרבתה השוכנות האחרות, הדיפטריה
 תמיכת שבלי ההנחה, על מבוסס הזה הרעיון אנטיביוטיים(. חומרים הפרשת

 ורק אלים, שאינו זה על האלים לפרט יתרון הרעלן הפרשת מקנה הפונדקאי
האלים. על בהתגברות לו תסייע הלא״אלים בפנוטיפ תמיכה

 בקטריית של הפנוטיפים שגי שבין לאלה דומים יחסים כי הנמנע, מן זה אין
 או בקטריות של שונים זנים בין גם למעשה מתנהלים הפונדקאי, לבין הדיפטריה

 לטפיל הפונדקאי מסייע כזאת במערכת גם שונה. אלימות רמת בעלי וירוסים של
 כזו בשותפות האלים. הזן מפני להתגוננות לשותף אותו הופך ובכך הלא״אלים,

זה. את זה לאתר לשותפים שתסייע אמינה, לתקשורת בסיס לשמש כדי יש

וטורפו כטרף - והטפיל הפונדקאי
 מתקיימת ונטרפים( טורפים על ,1 בפרק )ראה לטורף טרף שבין זו דמוית תקשורת

 הם שבתוכן הבקטריות, לבין - בקטריות התוקפים נגיפים - פג׳ים בין כנראה
 לחדור כדאי רבייה, לשם לבקטריה להיכנס המתכונן לפג", כי ברור מתפתחים.

 החודר פג׳ מזון. מחוסר נפסק שגידולה לכזו ולא הגידול, בשלב הנמצאת לבקטריה
אפסיים. הסתם, מן יהיו, להתקיים סיכוייו וגם להתרבות, יוכל לא רעבה לבקטריה
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 שארית את לאבד עלולה הזאת הבקטריה גם ואולם,
 ולפיכך לתוכה, הפג׳ יחדור אם שלה הקיום סיכויי
 מצבה על שבסביבתה לפג׳ים להודיע לה כדאי

 לעשות כזה מידע על להזהירם. כדי הפנוטיפי,
 עשיר שגופה מתחלקת, בקטריה בין אמינה הבחנה
 שאינה תשמורת, חומרי חסרת לבקטריה במזון,

 הפג׳ של הקולטנים יכולים ולדעתנו מתחלקת,
 שצפיפות ייתכן האמינות: בבדיקת תפקיד למלא

 בקטריה בין נבדלת הקולטנים, מתקשרים שאליהן המולקולות הם הלא הליגנדים,
 חומרי חסרת בקטריה לבין במהירות, ומתחלקת גדלה והיא מזון שפע שלרשותה
 את התוקף ,T4 הפג׳ כי היא, עובדה לפג׳. מוות מלכודת לשמש העלולה תשמורת,
 נוצר הראשון בשלב שלבים: בשני הבקטריה לדופן מתקשר הקולי, בקטריית

 21הבקטריה. אל הפג׳ חודר השני בשלב ורק ניתוק, המאפשר הפיך, קשר ביניהם
 הבקטריה, של טיבה את להעריך לפג׳ מאפשר ההפיך הקשר ששלב מניחים, אנחנו

דרכו. המשך על מחליט הוא הזו ההערכה ועל-פי

אנטיביוטיים חומרים
 כלל בדרך נחשבת האנטיביוטיים, אלה לרבות האללופטיים, החומרים הפרשת

 של אוכלוסיות מהשטח מסלקת האלה, לחומרים העמידה אוכלוסייה, שבה כדרך
 ואולם, הקבוצתית. הברירה רעיון על המבוססת קביעה - להם הרגישים זנים

 לחיידקים המאפשר מזה נבדל האנטיביוטיים החומרים של ההפרשה שמנגנון מכיוון
 באוכלוסייה יתפתחו לא מדוע השאלה, מתעוררת בהם, הרוויה בסביבה להתקיים

 אותם, יפרישו לא אך - הרעילים לחומרים עמידים שיהיו ״אנוכיים״, פרטים
 חברי שאד של הרעליות ההפרשות את שינצלו פרשים אחרות: ובמלים

בעצמם. להפרישם כדי הדרוש המאמץ את ישקיעו לא אך האוכלוסייה,
 מנגנון, זהו אולי המפריש. לפרט יתרון מקנה הרעלן הפרשת שעצם ייתכן,

 מפני או שכניו מפני - לו הדרוש המחיה שטח ועל עצמו על להגן לפרט המאפשר
 יהיה הרעלים את מפריש שאינו פרט אזי הדברים, פני הם כאלה אם אחרים. אויבים

 האנטיביוטיים שהחומרים העובדה, כזה ובמקרה אחד, לנזק או לטריפה חשוף
 לפיתוח המידי הגורם אינה אך לוואי, תוצאת היא מתחרות, אוכלוסיות מסלקים

 המסייעת כתכונה זו בדרך אפוא מתפרשת הרעלים הפרשת ההפרשה. תכונת
קבוצתית. ברירה של מתהליך הנובעת אלטרואיסטית, כתופעה ולא לפרט,
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הערות
 מתחלקות הקוקיות אחרות. שיר ציפורי גם משפילה האירופית הקוקייה א

 ברוב מטפילות. הן שאותו למין בהתאם (,genets) שונות לאוכלוסיות
 שאליו לפונדקאי וצורתן גודלן הקוקיות, של הביצים צבע מותאמים המקדים

נטפלות. הן
 תופעה כל בנקל לתרץ אפשר ונטרפים, טורפים על ,1 בפרק כבר שצוין כפי ב

 שלב אלא אינו הנוכחי והמצב הסתיימה טרם שהאבולוציה בכך, לא-מובנת
 ויידרש המושלמים, המוטנטים יופיעו הזמן במרוצת מתמשך. בתהליך ביניים

באוכלוסייה. שיתרבו עד נוסף זמן פרק
רוטשטיין. וסטיב לוטם ארנון זהבי, אמוץ שפירר, יורם על-ידי נערך המחקר ג
 טנגו, לנו מסד האלה הדבורים שבין היחסים על המפורט המידע את ד

23בשוודיה. אופסלה של מהאוניברסיטה
 הצלחתם כי הראו 16יוס״טוב, יורם של מחקרו ביניהם עורבים, חיי על מחקרים ה

 ולהחזיק טובה טריטוריה על להשתלט ביכולתם מרובה במידה תלויה ברבייה
 בטריטוריה, להחזיק ביניהם, פעולה המשתפים עורבים, זוג של הסיכויים בה.

 את לאבד עלולים האחרונים בן־זוגם. את שאיבדו עורבים, של מאלה גדולים
 להשקיע לעורב כדאי לכן שלהם. הרבייה סיכויי את להפחית ובכך נחלתם,

 ותשפרנה "גירושים" תמנענה בן־זוגו, בעיני יוקרתו את שתעלינה בפעולות
בטריטוריה. להחזיק סיכוייו את
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 2,1רבת-פנים. החברתית והתנהגותו בישראל נפוץ חורף עוף הוא הלבן הנחליאלי
 כמו מזדמנים, מזון מקורות אחרי ותרים בלהקות היום במשך המשוטטים פרטים יש

 החרקים את המגרש כבשים עדר או נקצר, שדה המחרשה, בעקבות הנפתח תלם
 קבוע, מזון מקור לעצמם מוצאים אחרים פרטים לנחליאליס. אותם ומגלה שלפניו

 שעליה לנחלתם, אותו והופכים בית, חצר או במזבלה פינה אשפה, פחי רפת, כמו
 דווקא ולאו אחד, זכר מגן טריטוריה כל על אחרים. נחליאלים מפני מגינים הם

מנחלתו. אותו מסלקים ממנו חזקים זכרים פעם לא שכן בה, שהתנחל הראשון
 שבנחלה בני-הזוג שבין המחוות נקבות. מצטרפות הנחלאות מן לחלק
 מזדווגים: אינם הם אולם - לקנן מתכוונים השניים כי הרושם, את מעוררות

 להצטרף המנסות אחרות, נקבות ומגרשת הנחלה על בהגנה משתתפת הנקבה
 קרובות לעתים אולם החורף, כל לאורך נמשך בגי-הזוג בין שהקשר יש אליה.

 היא לפעמים הלהקות, אל ומצטרפת חוזרת או אחרת לנחלה הנקבה עוברת
 יותר עם קשר יוצרת היא אחת ולא ממנה, חזקה נקבה בידי מהנחלה מגורשת

הטריטוריות. בשתי מזונה את ומלקטת אחד מזכר
 מזונם; את בה ולמצוא עליה להגן יכולים הם עוד כל בנחלה שוהים הזכרים

ללהקות. ומצטרפים שבים הם המזון כשאוזל
 המזון מפוזר שבהם לתנאים בהתאם כי למדנו, בשדה שערכנו בניסוי ואמנם,

 סיפקנו כאשר ללהקה: מצטרף או - משלו בטריטוריה הפרט מתנחל השטח על-פני
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 על מסוימים פרטים השתלטו - מסומנים היו שחבריה ללהקה, קטנות בערמות מזון
 פיזרנו כאשר אולם האחרים. את מהן וסילקו משלו( ערמה על אחד >כל הערמות

 והעדיף עליו להגן הנחלה בעל הצליח לא השטח, כל על-פני שבערמה המזון את
 כל חזרו - המזון אספקת את לגמרי הפסקנו כאשר הלהקה. אל להצטרף

 כי שהראה, הראשון השדה ניסוי זה היה לנו, הידוע ככל ללהקות. הנחליאלים
החברתי. המערך את לשנות כדי יש סביבתיים בגורמים

מודיעין כלשכות התכנסויות
 גם מרכזי. לינה במקום - מהם אלפים לעתים - הנחליאלים מתאספים ערב לעת
 - ק״מ 30-20 - רב ממרחק המגיעות להקות ויש לשם, מגיעים הנחלאות בעלי

בצוותא. ללון כדי
 זרזירים מיליוני מתכנסים בחורף לנחליאלים. מיוחדת אינה המרוכזת הליגה

 מרחקים ערב מדי העושים כאלה ובהם קנים, בסבכי או עצים בחורשות ללינה
 עורבים, סנוניות, שחפים, אנפות, דרורים, גם ק״מ. 100 על לפעמים העולים
• יחד. ללון מתכנסים אחרים רבים ומינים תורים

 היוס״יומי במעוף משקיע שהוא המאמץ בעקבות הפרט משיג יתרון איזה
המרכזי? הלינה מקום אל להגיע על-מנת למרחקים

 - מטורפים מוגן לינה מרכז להם בוחרים העופות כי נראה, ראשון במבט
 בעמקים או עירוניים באזורים - יותר חמים אתר ביצה; במרכז או עיר בתוך למשל
 חמים מקומות כי מגלה, יותר מעמיקה בדיקה אולם מרוחות. מוגן מקום או חמים,

 אינו המשופרים הלינה מתנאי הצפוי הרווח ולכן נדירים, אינם מרוחות מוגנים או
 הלינה כי שסברו, חוקרים היו אחד. במקום דווקא ההתכנסות את להצדיק יכול

 או מאות, בכמה די כך לשם אולם הטריפה, סכנת את לצמצם נועדה המרוכזת
פרטים. אלפי בכמה

בהמוניהם? מתכנסים הם כן, אם מדוע,
 החמות, היום בשעות למנוחה שהתכנסו ענקיות אורגים בלהקות שצפה 3וורד,

 באותו מזון די מצאו שלא פרטים, יכולים הזה המפגש בעזרת כי הסברה, את העלה
 פרייזר לראשונה הציע דומה רעיון מזון. שמצאה להקה אל להתלוות בוקר,

 היכן מגלים השחפים כי שיער, הוא הדגירה. מושבות של בערכן דן כאשר 4דרלינג,
 במקורם: ומזון הדגירה מושבת אל המגיעים חבריהם, אחר מעקב בעזרת מזון מצוי

 - אחריהם לעוף בהם הצופים יכולים המזון, מקורות אל ועפים חוזרים כשאלה
מקומו. את ולמצוא

 מרכזיים באתרים להתכנס הנוהגים מינים בין והשווינו וורד, עם נפגשנו כאשר
ממזון שניזונים מי הם המתרכזים כי לב, שמנו כן, עושים שאינם כאלה לבין
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 להקות לא-צפויים: במקומות קצרות לתקופות המזדמן
 דגים ברכות או נחרשים שדות חרקים, נחילי או דגים

 להיעזר הסתם, מן מבקשים, האלה המינים מתרוקנות.
 של מזונם זאת לעומת חבריהם. לרשות העומד במידע

 על- מפוזר קטנות, בקבוצות או בנפרד הלנים המינים,
 פרטים לספק יכולה אינה וכמותו נרחבים שטחים פני

׳*6להתכנס. לא״כדאי אלה למינים רבים.

 חוקרים דעת על התקבל מידע כמרכזי המשמשות ההתכנסויות בדבר הרעיון
9*7׳נבו. שתמכו וניסויים, רבות תצפיות נערכו 6פרסומו ומאז רבים,

 וגילה הדגירה, שבמושבת לקגיהן מזון עם המגיעות בסנוניות, צפה ‘0בראון
 אחריהן לעוף אחרות סנוניות נוטות החרקים נחילי אל ועפות חוזרות הן שכאשר
כיוון. לאותו

 9היינדיך, על-ידי לאחרונה נערכו הזו ההשערה את המאששים נסיונות
 של מפגריהם העורבים ניזונים בחוירף ארצות-הברית. בצפון־מזרח החיים בעורבים

 כי וגילה, מסוימים במקומות פגרים הגיח הייגדיך לשלג. מעל המונחים בעלי-חיים,
 רבים עורבים הגיעו אחד, עורב על-ידי פגר נמצא שבו היום שלמחרת בבוקר
 העורבים, לרוב ידוע היה לא שמקומו הפגר אל בבוקר, הישיר המעוף ממנו. לאכול

הקודם. ביום אותו שמצא חברם, בעקבות הלינה ממרכז לשם הגיעו שרובם העיד

המזרע בעורבי תצפיות
 את כסותרות נראו בראשונה אשר המזרע, בעורבי תצפיות על לספר המקום כאן

 אברדין באוניברסיטת החוקרים מידע. כמרכזי משמשים הלינה ריכוזי כי ההנחה,
 מקננים אלה עורבים שנים. עשרות במשך המזרע בעורבי צפו שבסקוטלנד

 עורבים, נוהגים בחורף מזון. אחר לתור מתפזרים הם שמהן דגירה, במושבות
 עפה בבוקר בביצות. במרוכז ללון להתכנס נפרדות, דגירה מושבות בכמה שקיננו

 שעתיים או שעה בת שהות לאחר באביב. קיננה שבהם העצים אל להקה כל
 שבה היא ובערב האלה, העצים בסביבת מזון לחפש מתעופפת היא העצים, בצמרות

 לא מעולם יחדיו, לנים שהם אף־על-פי אולם הלינה. מרכז אל - רב ממרחק -
 מזאת, יתרה אחרת. מושבה של המחיה בתחום אוכלים אחת מושבה חברי נמצאו
 בני המזרע עורבי אין בקיץ דווקא אך בקיץ, מאשר יותר המזון מצוי בחורף

מרוכזת. ללינה מתכנסים שונות מושבות
 לא ומתמשך, יסודי מחקר לאחר שהצטבר הזה, העוף על המידע כל לכאורה,

 על מידע להשיג על-מגת המשותפת לליגה מתכנסים שהעורבים להנחה, התאים
הסברה, את העליתי הידועות העובדות לבין השערתי בין לגשר כדי מזון. מקורות
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 - קשים אוויר מזג בתנאי רחוקות, שלעתים
 מקורות את העורבים מאבדים וערפל, כבד שלג

 אצל המצוי למידע נזקקים הם ואז מזונם,
 כך על שוחחתי הלינה. שבריכוז אחרים עורבים

 המחקר. בתחנת סטודנט אז שהיה פיר, עם
 בדרך כי ואף קשה, היה שנה אותה של החורף

 לתצפיות לצאת החוקרים נהגו לא כלל
 לצפות פיר יצא עדפיליים, בימים בעורבים

 לא שכמוה לתופעה עד להיות וזכה בהם
19בעבר: נצפתה

 ערמת אל יחד עפו כולם אחרת. ממושבה להקה אל נלוותה עורבים של להקה
 הוסיף האוויר מזג ממנה. ואכלו החוות, באחת השלג מעטה מעל שבלטה תבואה
 מזונם אל הגישה את שאיבדו עורבים כי לשער, ויש ימים כמה במשך קשה להיות
 מתים והיו בערפל, חלופי מזון מקור למצוא יכולים היו לא השלג מעטה בגלל

 נמצא שבאזורם אחרות, ממושבות בעורבים הללו פגשו הלינה במרכז אולם ברעב.
 להצדיק כדי יש כאלה בתנאים ולשרוד. אחריהם לעוף היה ואפשר השלג מעל מזון
 - המרוחקים הלינה מרכזי אל במעוף העורבים של היוס-יומית ההשקעה את

חירום. לעתות כביטוח להם המשמשת השקעה

 אלונסו הרדיה, של מחקרם מלמד להתכנסויות המזון בין אחר קשר על
 ניזונו בקוטו״דוניינה אשר המחקר בשטח בספרד. האדומות הדיות על 12׳11והירלדו

 שמטבע כך שרידים, נותרים אין כאלה קטנים מפגרים - תרנגולות מפגרי הדיות
 הדיות רוב יצאו בבוקר זאת, עם התכנסות. מצדיק אינו אתמול מיום מידע הדברים

 והביצות. החולות מרחבי על-פני מפוזרת בלהקה ושוטטו ריכוזן ממקום יחדיו
 על אתה ורבו בעקבותיה אחרות דיות נחתו שמצאה, פגר אל אחת דיה משירדה

 ללהקה הצטרפו לא האזור, את היטב שהכירו מקומיות, שדיות היה, המעניין המזון.
 לבדן, אחריו לתור גטו אלא לחרוף<, שבאו דיות בעיקר מנתה )זו מזון שחיפשה

 דיות שגם מצאו, החוקרים שלהן. הקבועה בטריטוריה כלל בדרך מהלהקה, הרחק
 מזונן את ולחפש מהלהקה לפרוש לרוב העדיפו הקודם ביום לשובע שאכלו
בעצמן.
 הרבות העיניים שכן בצוותא, מזון לחפש קל הבאה: הסברה את מעלים אלה כל

 הפגר את לגלות יכולות גדול, שמים מרחב על-פני המפוזרים רבים, עופות של
 אותו שגילה העוף ייאלץ הפגר, משנמצא ואולם, אחד. עיניים מזוג יותר מהר

 הן ברירה: אין לשרוד, כדי מזון למעט הזקוקות רעבות, לדיות עליו. להילחם
 זאת לעומת המאבק. במחיר אפילו המזון אל במהרה אותן שתוביל בלהקה, בוחרות
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 בחיפושים, יותר רב זמן להשקיע לעצמו מרשה השטח, את שמכיר זה או שבע, עוף
 במשך מזון ימצא ולא והיה אחרות. מדיות הרחק בנחת, לסעוד יוכל מזון וכשימצא

 אם נועדה, הדיות של המרוכזת הלינה ללהקה. להצטרף למחרת יוכל - היום כל
 על מידע איסוף גם - להלן שנראה וכפי בצוותא, מזון חיפוש להן לאפשר כן,

באזור. המצויה המזון כמות

השחפים של הבוהקים הצבעים
 השחף, של והמבריק הלבן לבושו מזון. מחפשים כשהם בלהקה עפים השחפים גם

צולל שחף כי היודעים השחפים, יתר את ומזעיק למרחקים נראה האוכל, אל הצולל
 שדווקא ביטחון כל ואין מלחמה, סופה הזו ההתכנסות ואולם, אוכל. פירושו -

המזון את שגילה בכך די לא ממנו: ליהנות שיצליח הוא המזון את שמצא השחף
הטרף. מן לאכול זכותו על למלחמה להתכונן גם עליו -

 אינם אולם האחרים, השחפים את אמנם משרתים השחף של הבוהקים הצבעים
 בלי השלל מן ליהנות היה יכול אילו לשחף היה מוטב בעליהם: על הכבדה אלא

 של גבם למרחוק. בולט הבוגרים השחפים של צבעם רק ואכן, למתחריו. לקרוא
 ובטנם להסוואה, כנראה המשמש דהוי, אפור״חום הוא זאת, לעומת הצעירים,

 בבגרותו שומר השחף היה אילו הבוגרים. של כבטנם מבריקה ואינה אפורה-לבגה
 השחפים שמצאו המזון מקור על ללמוד יכול היה צעיר, בהיותו שלבש הצבעים על

 הבוגרים צבעי כי כן, אם לומר, אפשר לתחרות. עצמו את לחשוף בלי - האחרים
אנוכיים. הם הצעירים של שאלה 'בעוד אלטרואיסטיים, הם

ההכבדה: עקרון לבאר בא הבוגרים של הבוהק לצבע הטעם את גם
 בקרבת מזון לחפש חייבים הם הקינון בעונת במושבות. מקננים השחפים

 כשירים להיות עליהם ולפיכך אחרים, שחפים של בקרבתם כלומד המושבה,
 שבן־זוגו לעצמו להבטיח צריך בת־זוג, או בן־זוג המחפש שחף מזונם. על למלחמה
 זו, בדרך מפרסם מבהיק שלבושו מי ולשרוד. מזונו על להילחם מסוגל אכן המיועד

 כשל שצבעיו למי אך אחרים, שחפים עם התמודדות כדי תוך לשרוד הצליח כי
 להקים זוכה הוא אין כלל בדרך ואכן כזאת, ליכולת הוכחה כל אין הצעירים
משפחה.

 מפגרים לאכול המתכנסים דורסים עופות - הרחמים אצל גם לשחפים, בדומה
 בעוד למרחקים, הבולט שחור-לבן, הבוגר של לבושו - אשפה וממצבורי

מבריק. שאינו חום־מט, לובשים שהצעירים

 מזרעים ניזונות הן היונים. כגודל וגודלן וערבה מדבר עופות הן הקטות
 יש גדולים. ממרחקים המים מקווי אל ועפות מים לשתות חייבות הן ובקיץ ומירק,
באות הקטות בערב. השותים ואחרים הזריחה, לאחר כשעה בבוקר, השותים מינים
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את לעזוב מתי לדעת חשוב נודדים לעופות שלמחרת. בבוקר מזונם את למצוא

 הן שם קטנות. בלהקות או בזוגות המים מקורות אל
 זמנן את ומבלות גדולות, ללהקות מתקבצות
 או בחיזורים במרדפים, בפטפוטים, - בחברותא

 המוסווה לבושן בגלל נוצות(. )סידור בהסתגצות
 לפתע ההופכות אבנים, של כצבר הלהקה נראית

 וכשהן המים, אל יחד יורדות הן כאשר לציפורים
 אין למרחוק. ונשמעות נראות הן למעוף מתרוממות

 לצפות ניתן שבהן האלה, ההתכנסויות שגם ספק,
 למתכנסים משמשות ובערבה, בנגב מקומות בכמה

5מידע. כמרכזי
כדי רק לא מתכנסים שעופות להגיח, סביר

פרטים בו שמתקבצים הנחליאלים, של הלינה במרכז לנדודים. ולצאת מקומם
 בן מרחב על-פני המצויים המזון מקורות על מידע מרוכז ק״מ, 20 של ממרחק

 100 של ממרחק אליו המגיעים הזרזירים, של הלינה ובמרכז ומעלה, קמ״ר 1,000

 מידע - קמ״ר 30,000 על העולה שטח על-פני המזון מצאי על מידע קיים ק״מ,
הדעות. לכל עצום,

 עד בבוקר הסתם, מן מחכים, הלינה למרכז רעבים המגיעים הזרזירים
 גדל, הללו המקורות מתדלדלים כאשר המזון. מקורות אל אותם ינחו שהאחרים

 במספרם העלייה ועצם כזה, למידע הזקוקים הזרזירים מספר הדברים, מטבע
 ומנגד, באזור. ולשהות להמשיך טעם עוד שאין לדעת, הבודד הזרזיר את מלמדת

 ללהקות להצטרף לו כדאי יורד, במרכז הציפורים שמספר מבחין כשהזרזיר
 יאבד אם מזון: מצוי היכן יודע עדיין עצמו הוא אם אף לבדו, להישאר ולא הנודדות

 לעוף לו כדאי לאן לדעת יתקשה קטנה, בלהקה או לבדו, כשהוא מזונו מקור את
 שטחים על-פני המתפזרות גדולות, להקות וכאמור, חדש. מזון מקור למצוא כדי

 שלחלק עוד מה זרים, בשטחים מזון ריכוזי קלות ביתר תאתרנה נרחבים,
קודמות.* משנים נסיונם על-סמך כזה מידע להיות אמור מהנודדים

 כדי גם מתאספים בעלי-חיים כי העלו, שונות חברתיות מערכות על מחקרים
 השכווים של או החופמיס-הלוחמים של הריקוד במרכזי בני-זוג: לזגצמם למצוא

 זכרים של גדול שריכוז ברור, עופות. אלפי ולפעמים מאות, מתרכזים השחורים
בעבורן. ביותר הטוב את מביניהם לבחור לנקבות מאפשר

 הן אף תורמות היומיים המנוחה לריכוזי או הליגה למרכזי שהתכנסויות נראה *
 אין כיום כי אם בני-זוג, של יותר מוצלחת לבחירה גם ובכך ההיכרות, לשיפור

הדבר. הוא שכך הוכחות עדיין
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בציבור והתפילה ה״זוהרות"
 מידע לספק אנושיות התכנסויות גם כנראה נועדו העופות של להתכנסויות בדומה

למתכנסים.
 על לחגוג כדי הבדואים של התכנסויותיהם אחרי בסיני עקב 13מרקס עמנואל

 והעתיד יציב היה הפוליטי המצב כאשד כי מצא, הוא )זוהרות(. הנביאים קברי
 מספר עלה ודאות אי של בתנאים אולם מעטה, היתה בהן ההשתתפות צפוי,

 העיקרית הסיבה הינו במידע הצורך אם בין משמעותי. באורח המשתתפים
 המידע על מוסיפות שהן ברור לעריכתן, נוספות סיבות שיש או להתכנסויות,

המשתתפים. בידי המצוי
מנסיוני. אמוץ, למדתי, בציבור התפילה של ערכה על

 ומתי נעשה מה גויסנו, מדוע ידע לא מאתנו איש מילואים. לשירות נקראתי
 השכימו בבוקר לישון. ושכבנו לא״מוכד, למקום הובאנו לילית בנסיעה נשתחרר.

 התפללו, שלא האחדים, בעוד בציבור, להתפלל והלכו שבינינו המצוות שומרי קום
 כולנו היינו קום, המאחרים עם כשהתעוררתי, שינה. של נוספת שעה בחצי זכו

 למקום הכל: ידעו - מהתפילה’ שחזרו מי אולם אתמול, כביום - מידע חסרי
 ובשיחות ואחרות, המבצעים התחבורה, המודיעין, מיחידות אנשים הגיעו התפילה

לנו. הצפוי כל למתפללים התברר ולאחריה התפילה שלפני
 במועדונים, האנושיות להתכנסויות החשובים המניעים אחד הוא במידע הצורך

 הוא מביתו האדם ליציאת המניע אם גם יאחרים, מפגש ובמקומות בבתי-מרזח
 לשמוע צמאונו, את להרוות בציפורים, לצפות ספורט, במשחק לחזות נטייתו

הדתיות. חובותיו את למלא או קונצרט

הדדית? בדיקה או ההתכנסות למקום פרסומת הראווה: מעופי
 מקום על ההכרזה גם מאפיינת לילה ללינת העופות של התכנסויותיהם את

 שבו העץ מן ערביים לעת למרחקים הנשמעת הקולנית המקהלה דוגמת ההתכנסות,
 המבליטים גבוהים, במקומות ההתייצבות או ללון, הזרזירים או הדרורים בחרו

 מרהיבים מעוף תמרוני האנפות. של או הנחליאלים של ליגתם מקום את למרחוק
 סנוניות, או נחליאלים זרזירים, להקות להתכנסויות: היכר סימן הם אף משמשים

 הלינה מרכז סביב צפופה בלהקה חגות ביעף, פתאום מתרוממות יחדיו, המתכנסות
 ויורדות וחוזרות - במהירות על אל נוסקות לצדדים, ומהירות חדות פניות תוך
העץ. תוך אל

 מספר הלינה: מרכז של בפרסומו מעוניינים המשתתפים שכל נראה, לכאורה
 מבוסס כזה הסבר אולם השבו. המידע היקף יגדל וכך יעלה, בו המכונסים העופות

 אינו הוא בו: הכרוכה הבעייתיות את הצגנו וכבר הקבוצתית, הברירה עקרון על
נהנה מהשקעה המשתמט שהרי בפרסומת, להשקיע הבודד לפרט כדאי מדוע מסביר
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המשקיע. ממנו שנהנה מידה באותה הדווה מן
 חדות בפניות להגיב נוהגות הלינה למרכזי המתקרבות הלהקות כי אף

 תמרוני שפע את מפניהם כהתגוננות לתרץ אפשר אי דורסים, של להופעתם
 מאפשרים התמרונים כי וייתכן, הלינה, מרכזי מעל רב זמן לאורך הנערכים המעוף

 15׳14לו. המתאימה בלהקה נמצא אכן שהוא לעצמו, להבטיח בלהקה פרט לכל
הכיצד?
 אינה המעוף, בעת ולתמרן לעוף, השונים הפרטים של שיכולתם להגיח, יש
 כדאי לפרט באלה. וכיוצא וחזקים חלשים ומבוגרים, צעירים בהם יש שווה:

 אם שהרי חבריה, יתר כמו לעוף הצורך, בעת יוכל, שבה להקה על להימנות
 להישאר עלול הוא ממנו, טובים מעופפים הינם משתתפיה שרוב ללהקה יצטרף

 או ונטרפים(, טורפים על ,1 בפרק >ראה לדורסים חשוף כשהוא צרה, בעת לבדו
 של זה על עולה כושרו אם ולהיפך, מזון. לאיתור בלהקה להיעזר יוכל שלא

 המקומות אל ממעוף יימנעו אלה החלשים: עם לעופף לו לא-כדאי האחרים
 תמרוני מהם. חזקים עם התחרות שם להם צפויה שהרי במזון, ביותר העשירים

המחרת. ביום לעוף להם כדאי מי עם בהם, המשתתפים את כן אם ילמדו המעוף

 כאשר רק עופות. המוני מתרכזים שבהם במקומות הנעשה את לחקור קשה
 רבים, פרטים של תנועותיהם אחר ומעקב סימון שיאפשרו הטכניים, העזרים יימצאו

 ערים הפרטים כי משערים, אנו בלהקה. הנעשה את יותר טוב להבין יהיה ניתן
 רעהו, פעולות את עוף וזוכרים זה את זה מכירים מהם רבים וכי חבריהם למעשי

 ומשאר מצעקותיו נשכר בפרסומת המשקיע יוצא אופן באיזה יודעים איננו כי ואף
 ליוקרתו תורמת בפרסומת ההשתתפות כי היא, הנחתנו הרי מבצע, שהוא המחוות

המפרסם. של
 ברירת באמצעות להסביר, אפשר כיצד להציע מקום מכל בא לעיל האמור כל
חברתית. פעילות של מרשימות תופעות הפרט,

הערות
צעיר. בגיל נפטר המידע, מרכזי של לרעיון שותפי וורד, א
 נועדו בעלי-החיים של ההתכנסויות שכל הסברה, את העלינו הנ״ל במאמר ב

 המספקות התכנסויות שיש ברור, כיום אולם מזון. .מקורות על מידע לספק
 קטנות, כלל בדרך התכנסויות, ויש בני-זוג, עם היכרויות דוגמת אחר, מידע

 הגוף חום על לשמור או ודורסים טורפים מפני הגנה לספק כנראה שמטרתן
16,15קרים. בלילות

 הראווה מעופי ואת ליגה במרכזי העופות התכנסויות את תיאר 17וין־אדואדדס ג
 להתפזר לעופות לסייע כדי התפתחו הם כי וטען, בהם הנערכים הלהקות של
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 הגדול, לוויכוח עילה שימשו הסבריו שבו. המזון לתפוצת בהתאם בשטח
 דיון )ראה הקבוצתית הברירה עקרון על המבוססים ההסברים על שערער
 החרקים על ,13 ובפרק יריבים, בין תקשורת על ,2 בפרק זה בנושא

 מרכזי של התפתחותם דרך על להסבריו מסכימים איננו כי אם החברתיים(.
 המידע במרכזי המצטבר המידע מסייע אכן בעקיפין כי לציין ראוי הלינה,

המזון. לפיזור בהתאם בעלי-החיים של תפוצתם לוויסות
 המאה מסוף ,דבלן® של ספרו את הזכרנו החברתיים, החרקים על ,13 בפרק ד

 בעיקר שכיחות שתייה תחרויות היו בתקופתו מדוע מסביר הוא שם הקודמת,
 ביותר. ומבוקשת מיוחדת מיומנות בעלי היו הדפוס פועלי הדפוס: פועלי בין

 ממקום לנדוד להם אפשרה בתי-דפוס של והנרחבת המהירה ההתפתחות
 הביאו האלה הנדודים גבוה. שכד לשלם מוכן שהיה מי אצל ולעבוד למקום
 מקצועית. התחרו הם שבהם לא-מוכרים, אנשים עם חולפים קשרים לידי אותם

 בפני בכישוריהם ולהתפאר זה את זה להכיר להם אפשרה המשותפת השתייה
 של והמקצועי החברתי מעמדו לביסוס בית-המרזח עשה כך החדשים. המכרים

 לכל מידע כמרכזי גם שימשו שבתי״המרזח להניח יש אך מהם, אחד כל
מתאים. עבודה מקום לעצמם המבקשים

17וין״אדרארדס. של ספרו ראה ה
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 הגומלין יחסי את משקפים בעלי-החיים, יתר של אלה כמו האדם, של החברה חיי
 מתעלמים איננו כי אם השותפים. בין ההתחרות לבין הפעולה שיתוף בין

 שבין היחסים אופי לעומת האנושיים, היחסים במורכבות הגדולים מההבדלים
 מנגנוני אלה. ואת אלה את מנחים העקרונות שאותם מאמינים אנחנו בעלי-חיים,
 במהלך ששרדו הם אותם, הנושאים של הרבייה להצלחת שהובילו ההתנהגות,

הדורות.
 ממבנה אך החיות. של לזו האנושית ההתנהגות בין להשוואה מתנגדים רבים

 מבנה על רבות המדע למד בעלי-החיים של החיסון מערכות או הכליות, הלב,
 ייבחנו לא מדוע השאלה, ומתעוררת האדם, של בגופו תפקודם ועל הללו האיברים

החברתיות? מטרותיו את לשרת שנועדו ותכונות, איברים גם דומה בדרך
 אח - ראשון מדרג קרובים של נישואים על אוסרות האדם תרבויות רוב

 חברתית, לנורמה הזה האיסור את מייחסים כלל בדרך וצאצאיהם. הורים או ואחות
 על האיסור כי העובדה, מן להתעלם אין אך דתיים, לצווים או מוסר לעקרונות

כאלה. נישואים בעקבות לצאצאים הצפוי הגנטי הנזק את מונע קרובים נישואי
 זה עולם גם כיצד לראות ומעניין החי, בעולם גם שכיחים זה מסוג "איסורים"

 להימנע בידם המסייעים התנהגות, מנגנוני לעצמם סיגלו האנושית התרבות וגם
 בהם שטיפלו אלה או גדלו שאתם זנבנים כי לומדים, הזנבנים קרובים: מגישואי

משום בחסרונות, גם לוקה זה מנגנון עליהם. האסורים קרוביהם הם בצעירותם
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או בחוק, שנקבעה הנורמה כי לשער, אפשר בני-האדם. אצל קרובים נישואי

 אך קרובו שאינו למי "להינשא" מהזנבן לעתים מונע שהוא
 לו כשאין קרוב עם מ״להתהתן" או בעבר, קבוצתו על נמנה

 יחדיו שגדלו בישראל, קיבוצים הברי גם אחרת. ברירה
 מאשר לזה זה מינית משיכה פחות מגלים בבית־הילדים,

המונע לא־מודע, במנגנון כנראה ומדובר 1אחרים, לאנשים

על־ידי שהתפתחה בנו, הטבועה ההתנהגות את לחזק אלא נועדה לא הדת, במנהגי
הטבעית. הברירה

 על המשפיעים בגורמים טמון לאדם, לסייע הבא נוסף, מודע בלתי מנגנון
 לבין האדם של בעינו האישון גודל בין הקשר את שבדק הס, זר. מאדם התרשמותנו

 את הגדיל מהם באחד - פנים תצלום של עותקים שני הכין 2יוצר, שהוא התדמית
 על דעתם את לחוות אגשים כמה וביקש - אותו הקטין ובשני האישון קוטר

 בעל את העריכו התמונות, בין ההבדל בעצם מהו ידעו שלא הנשאלים, המצולמים.
 דוחה, כאדם מצומצמים שאישוניו זה ואת הליכות, נעים כאדם הרחבים האישונים
 מידע לאסוף עשויים שאנו המסקנה, כל, ראשית עולה, מכאן רעות. שכוונותיו

 או המידע, למקור מודעים להיות מבלי לאחרים הנוגעות חשובות החלטות ולקבל
 כוונותיו בהערכת ההיגיון מהו מקום, ומכל הזאת. להחלטה אותנו שהביאו לסיבות

אישוניו? לקוטר בהתאם אדם של
 ביסודם המונח ההיגיון את ההכבדה, עקרון באמצעות להסביר, ננסה להלן

האדם. של החברתית וההתנהגות התקשורת ממנגנוני כמה של
 האחרון זה רחב. אישון מאשר יותר ברורה ראייה מאפשר מכווץ אישון

 מעומק מפחית במצלמה פתוח שצמצם כפי לעין, הנראית התמונה את מטשטש
 כדי אישוניו את יכווץ לתקוף המתכוון אדם כי נותנת, הדעת הצילום. של החדות
 שהוא אנשים בחברת הנמצא של אישוניו זאת ולעומת יריבו, את דיוק ביתר לראות

 כל אין מורחבים שאישוניו לאדם כי בהנחה, היגיון יש ולכן יותר רחבים אוהב
רעות. כוונות

 עיניים. בדיקת שעבר מי לכל מוכר מורחבים אישונים שמעוררים הקושי
 את להרחיב כדי "בלדונה" טיפות הנבדקים לעיני מטפטפים העיניים רופאי

 לראות או לקרוא הנבדק מתקשה הבדיקה לאחר שעות כמה ובמשך אישוניהם,
 מעוררים מורחבים שאישוגים ידעו, רבים דורות זאת עם סביבו. הנעשה את בבירור

 "בלדונה" טיפות לעיניהן להזליף נהגו לנשפים שיצאו עלמות לבעליהם: אהדה
 כך יפה"(. "אישה - באיטלקית דונה״ )״בלה אותן הסובבים בעיני חן למצוא כדי

 שחיזרו מי את היטב לראות התקשו ספק ללא אולם תדמיתן, את אמנם שיפרו הן
כוונותיהם. על בבידור ולעמוד אחריהן
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 בתקשורת המשמשים ואיברים תכונות
 ששער בעל־חיים אף אין לאדם, פרט הראש. שער
 גופו, אורך כדי כמעט ולגדול להתארך יכול ראשו

 קיימים לתנועתו. ולהפריע ראייתו שדה את להגביל
 אין אולם קצר, ראשם ששער אנושיים שבטים אמנם
 השיער של ערכו בדבר התמיהה את להפחית כדי בזאת

לעזרתנו? ההכבדה עקרון יבוא כאן גם האם הארוך.
 את המבדילות החשובות, מהתכונות שתיים

 היד של וכושרה המשכל רמת הן הקוף, מן האדם
אמינה פרסומת לשמש היה יכול הראש שער עדינות. פעולות לבצע האנושית
 כי הבין, שלא מי או שערותיו, את לקשור מסוגלות היו לא שידיו מי לשתיהן:
 אותן, לאסוף לו כדאי וכי עיניו על גולשות כשהן לו מפריעות הפרועות שערותיו

בראשו. כזו שיער כשרעמת להתקיים מסוגל היה לא
 היתה מהן אחת שלכל בקבוצות-משפחה, הנראה, ככל חי, הקדמון האדם

 היה קרובים שבנישואי הנזק ־בגלל שכניה. מפני הגנה היא ועליה משלה טריטוריה
 הוא השכנים בין היריבות בשל אך אחרות, בקבוצות בת-זוגו את למצוא הבן על

 עליו היה ממרחק מרחוק. בה צופה כשהוא בבת-זוגו לבחור קרובות לעתים נאלץ
 יתקרב בטרם אפשריים, שותפים של או יריבים של תכונותיהם את גם להעריך

 לא-מבוטל: מידע הסתם, מן לו, סיפק אלה כל של שערם עצמו. את ויסכן אליהם
 ואת הקרובים את מלמד הוא בו: לטפל זמן לו יש כי בעליו, על מעיד מטופח שיער

 וההמצאה הדמיון כושר ועל התמדתו על השיער, בעל של סבלנותו על הרחוקים
 שערו של הכללי במראה ביטוי לידי בא האדם של הפיזיולוגי מצבו וגם שלו,

ממנו. העולה ובברק

 מאחורי הסתרתן בעיניים. טמון חשוב חברתי מידע והעפעפיים. הגבות העיניים,
 נחשבת )לכן איום תחושת אפילו ולפעמים לא-נעימה הרגשה מעוררת שמש משקפי
 המידע את הזכרנו וכבר לא-מנומס<, למעשה הבית בתוך שמש משקפי הרכבת
האישונים. של קוטרם שמספק

 כיוון על מצביעה הצבעונית, הקשתית שבמרכזו הלבן, העין גלגל תנועת
 הריכוז מידת על גם ומעידות יותר, רב ממרחק בו להבחין מאפשרות הגבות המבט.

 המבט כאשר רפויות הן אך הגבות, את מכווצים לראות מתאמצים כאשר שבמבט:
ממוקד. אינו

 כלפי הגבות הרמת מסמלת האדם תרבויות שבכל מצא, 3אייבל-אייבלספלד
 צמצום כמו הגבות, כיווץ איום. על מלמד כיווצן ואילו לשלום ברכה מעלה

 שיש פעילות - מידע ואוספות ממוקדות העיניים כי על כאמור מעיד האישונים,

235



חברתיות במערכות ההכבדה עקרון ג? חלק

 לקרוא נסה - הראייה כושר נפגם מורמות הגבות כאשר ואמנם, מפניה. לחשוש
 הפגנה משום בהרמתן יש ולכן - מיטשטשת שהתמונה ותיווכח מורמות כשגבותיך

לעושיה.( מודעת אינה הגבות הרמת של זו תנועה כלל )בדרך ידידות. של אמינה
 הולכות והן האישה, של מאלה יותר הגבר של גבותיו עבות על-פי-רוב

המבוגר? לגבר כאלה גבות שמקנות היתרון מהו הגיל. עם ומתעבות
 השליט, הוא המבוגר אחרים, רבים בעלי״חיים אצל כמו האנושית, בחברה

 ובצורה גדול למרחק כוונותיו את לסמן האפשרות מן נשכר לצאת יכול והוא
יתרונן. ומכאן בעליהן, כוונות את למרחוק להדגיש כדי יש עבות בגבות ברורה.

 מפני שיישמר רצוי שליט, שאינו מי לצעיר. או לילד באשר הדבר כן לא
 את ממנו וימנע ממנו שחזק מי בכך יבחין שמא כוונותיו, של מדויק פרסום

 ולמרחק בבירור מלמדות שאינן עדינות, גבות דווקא ליתרון זוכות כאן הגשמתן.
הקרוב.* לטווח בעליהן כוונות את מציגות זאת ובכל המבט, כיוון על

 משמשת העין, של חלקית בעצימה או בקריצה המתבטאת העפעפיים, תנועת
 העפעף והרמת מידע, אוסף אינו מושפלים שעפעפיו אדם בתקשורת. חשוב כמכשיר

 הזמנה. על ואפילו תוקפנות ללא עניין על מלמדת המידית, השפלתו עם לרגע,
 הכחול כצבע יפה ואין תנועתם, את למרחוק מדגישה בכחל העפעפיים צביעת
 העין, וגלגל הפגים רקע על העפעף את להבליט כדי דיו כהה הוא זו: למטרה
הצבעים(. על ,5 בפרק )ראה תנועתו את להדגיש כדי מספקת במידה ומבריק

 בעליהם. כוונות על יפה מלמדים ארוך ואף עמוקים קמטים מפנים. וקמטי האף
 והתפוחים העגולים שפניו בעוד הבעה", מלאי "פנים מכונים קמטים חרושי פגים

 מחמיא אינו תינוק" "פני הכינוי - דבר מסגירים אינם הקצר, ואפו התינוק, של
מבוגר. לאדם

 רבה. חשיבות הדגשנו, שכבר כפי נודעת, המבט כיוון על המדויק למידע
 לתאר ומקובל דיוק, ביתר הכיוון את ידגיש כן ומחודד ארוך שיהיה ככל האף,

 כמי אחרים, במעשי הרצויה למידה מעל המתעניין אדם,
 עם גדל האף גם לו". לא בעניינים חוטמו את ש״תוקע

הצעירים. של מזה ארוך המבוגרים של אפם הגיל:
 אל במסכות, האף אורך את זה בהקשר לבדוק מעניין

 למכשפות, ביטוי: לידי להביא אמורות שאלה התכונות מול
 בכוונתם שאין הליצנים, ואילו ארוך, אף מזימות, החורשות

 במסכה תעלוליהם את עושים להצחיק, אלא - להזיק
 יעליבוהו, או הקהל על ילגלגו אם גם ככדור: עגול שאפה

יפגעו שלא כך מסוים, צופה אל מכוון אינו העגול אפם הרי
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4! שפעלו המסכות, שיוצרי מאמינים איננו באיש.
 >« היו ׳תלוי בלתי 1באופ רבות תרבויות במסגרת
 Zg. | לימיו והניסיון המסורת הזאת; למשמעות מודעים

 /zZ/^ הטיפוס לתיאור ביותר המתאימה הדמות, מהי אותם

Y Y'I I' להציג. בכוונתם שהיה

סנטרו את זוקר בוז להביע המבקש אדם הזקן.
 בו לתפוש לו ומאפשר היריב אל זקנו את זו בדרך מקרב זקן ובעל יריבו, לעומת

 בשעת תורפה נקודת אפוא הוא הזקן יריבים(. בין תקשורת על ,2 בפרק )ראה
 לאמזונות פרט והנשים? ביכולתו. אמונתו את בעליו מפרסם ובעזרתו בקרב,

 להן אין לפיכך שלהן, הלחימה בכושר דווקא נודעות אינן נשים המיתולוגיות,
זקן. באמצעות בהכבדה צורך

 מסגרת משמש הוא הלחיים זקן עם יחד נוספים: מסרים בחובו נושא הזקן
 עושה והוא תקשורת(, כאמצעי איברים על ,8 בפרק )ראה דמותם את ומקטין לפנים

 מידע הזקן גם מספק הראש, שער כמו הנ״ל(. בפרק )ראה הדאייה שדה לצמצום גם
 על מלמד בזקן הטיפול מראהו. את לטפח כושרו ועל נושאו של הגופני מצבו על

 קישוט, דגמי יוצרת מבוגרים גברים של בזקנם שזרקה והשיבה בעליו, אופי
ההבעה. את המדגישים

 של מקורו בריאות. על מעידות ורודות ולחיים אודם שפתי והלחיים. השפתיים
 קור בתנאי לעור. מתחת הנמצאים הדם שבכלי הדם בהשתקפות האדום הצבע

 מקור, שסובלים מי מהגוף. חום לאיבוד וגורם העור שבקרבת החם הדם גם מתקרר
 הדם כלי את מכווצים אנרגיה, לאבד לעצמם להרשות יכולים שאינם חולים, או

 אמין פרסום נותנות אדומות שפתיים ולפיכך כחולות, הופכות ואלה שבשפתותיהם
 מתקשים שם הקור, בארצות בעיקר ערך יש כזה לסימן ליפות. ונחשבות לבריאות
 ורודות ולחיים אדומות ששפתיים פלא, אין לפיכך גופם. חום על לשמור האנשים

וסקנדינביה.* רוסיה כמו הקרים באזורים החיות אוכלוסיות, בעיקר מאפיינות
 הדברים, מטבע מקורו, השפתיים לצביעת דווקא האדום בצבע הנפוץ השימוש

 האם אולם יפות. בשפתיים אדומות שפתיים לראות האדם של הטבעית בנטייה
 להסתיר מנסים אין כלל בדרך שהרי לא, לדעתנו רמאות? היא השפתיים צביעת

 למרחוק מציג הוא לבריאות, כסמל האדום הצבע של ערכו על נוסף הצביעה: את
 גם חלק. נוטלות הן שבהן הפנים הבעות ואת השפתיים של המדויקת צורתן את

 לרבות - פניהם תווי את מדגישים גדולים, באולמות הבמה על העולים שחקנים,
 היא אלא כשלעצמו, מסר הזו בהדגשה אין וחזקים. רחבים צבע בקווי - השפתיים

יותר. רב ולמרחק דיוק, ביתר הפנים בהבעות הצופה מבחין שבעזרתו אמצעי,
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 את הזאת בפוריות שישקיעו בלי מהאדם, פחות לא פוריים היונקים רוב הווסת.
 של ערכו כן, אם מהו, בווסת. חודש מדי האישה שמשקיעה והרקמות הדם כמות

לחודש? אחת האישה את הפוקד הדימום
 מתערערת סדירותה שכן האישה, של לבריאותה אמינה עדות משמשת הווסת

 כמו קשה גופני במאמץ נתונה כשהיא או בנפשה, או בגופה חולה האישה כאשר
 מידע - בהריון שאינה על האישה מכריזה החודשי במחזור ספורטיבית. פעילות

הביולוגי. ילדו גם יהיה אשתו של ילדה כי שמבקש מי בעבור חשוב

 כל ממלאת ואינה החלב בלוטות את העוטפת שומנית, רקמה הוא השד השמים.
בפטמות. מסתפקים האחרים היונקים רוב בהנקה: תפקיד

 התנועה, על מכבידים הם בשדיים: גם הכבדה יש בפרסומת, סימן בכל כמו
חום. קרינת בשל אנרגיה, לבזבוז וגורמים

 בעת מזון חסרה לא אותם שהנושאת באמינות, מפרסמים גדולים שדיים
 לו מאשר דיוק ביתר כמותו את להעריך ניתן בשד מרוכז כשהשומן התפתחותה:

 להתפאר טעם שיש בתופעה, מדובר כולו. הגוף על-פני אחידה בצורה מפוזר היה
 בחברה כי פלא ואין 4יקר, מצרך הוא המזון שבהן בתרבויות בה

 להיות השופע, החזה בעלת השמנה, האישה דגם חדל המודרנית
 הגוף איברי של בעדכם לדון בבואנו אולם ליופי. מודל

 עירום היה כשהגוף התפתחו שהם לזכור, עלינו בפרסומת
בשפע. מצוי היה לא והמזון

 זה עצמו: החשוף בשד הטמונה העדות גם לציון ראויה
 המחזור על הפיזיולוגי, המצב על ומעיד צורתו את משנה

 שונים, הצעירה של שדיה - האישה של עבדה על או החודשי
היניקה. שכבר מי של מאלה הדברים, מטבע

 מעיד הנשים, של הגוף באחורי או הגברים, של בכרסם המצטבר השומן גם הכרס.
 היא מצליח. כאדם הגדולה הכרס בעל נחשב רבות בתרבויות התזונתי. מצבם על

 אחרים - להשיגו כדי להתאמץ צריך ואינו בשפע ממזון נהגה שבעליה על העידה
 ערכו את השומן איבד במזון, מחסור בהן שאין בחברות בזמננו, אך למענו. עובדים

 לשלוט בעליו של יכולתו על מעיד הרזה הגוף ודווקא למטרד, הפך הוא בפרסומת.
במידה. ולאכול ביצרו

הלבוש
 קרינת או הרוח הקור, מפני להגנה זקוק האדם אין שבהם ובזמנים, במקומות גם

 המקשטים הצבע דגמי כמו ולהתפארות. לקישוט - בבגדים משתמש הוא השמש,
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 על הפרטים בין התחרות כדי תוך הלבוש סגנון גם התפתח כך בעלי־החיים, את
 לידי הסתם מן מביא הזה הסגנון לחברתם. חשיבות בעלי בתחומים יתרונם הדגשת

 והוא לחברה, החשובים כלכליים ערכים או וההתנהגות, היופי ערכי את ביטוי
 בהתאם להתלבש מקפידים שאינם מי אנשיה. בין להשוואה אחיד בסיס מספק

 להם אין וכי אליה, שייכים אינם הם כי בזאת מפגינים בחברתם המקובלת לאופנה
 האדם של רכושו הפך מאז מאמצת. שהיא הסטנדרטים על-פי להישפט עניין

 על-ידי - העושר לפרסום אמצעי הבגדים היו החברתית, להצלחה חשוב קריטריון
 אולם ביצירתם. שהושקעה העבודה היקף הצגת עם או יקרים, בחומרים השימוש

 כדי עד הבגדים את המודרניים הייצור אמצעי של התפתחותם הוזילה לאחרונה
 יתרונם ופחת חיקוי, לבין יקר בגד בין להבחין יכול אינו מנוסה שאינו שמי כך,
 תווית של הצגתה עם להתפאר המבקשים יש העושר. לפרסום כאמצעי הבגדים של

יותר כיום, כי נראה לחיקוי. נושא הפכו אלה תוויות גם אך בולט, במקום היצרן

ולצחצוח להברקה סדר, לתרגילי הטיס קורס של הראשון חלקו מוקדש בכדי

 עצמם את ומפרסמים אנשים חוזרים הקרוב, בעבר מאשר
 "ייצוגיים" חלקים כל לעיני המגלים מחשופים, בעזרת
מגופם.

 מדי כמו מבחוץ, מסוימת חברה על נכפה שהלבוש יש
 שלבוש ברור בבית-הספר(. האחידה התלבושת )או הצבא
 של או האישי הטעם של פרסומם את מתיר אינו כזה כפוי

 בתכונות דיוק ביתר בעזרתו להבחין אפשר אך העושר,
 המדים, למפקדיו. החשובות החייל, של מסוימות

 כקנה״מידה משמשים לבישתם, אופן לגבי והדקדקנות
 לא פקודיהם. אופי על לעמוד לקצינים המאפשר אחיד,

האלה האחידים בתרגילים לטיסה. קשר כל להן אין שלכאורה פעולות הלבוש,
 פרטי על והקפדה משמעת סדר, - החייל של החשובות מתכונותיו כמה נבדקות
הביצוע.

 לפרסם שנועדו בעלי״חיים, של קישוטיהם על הדיבור את הרחבנו 4 בפרק
 הדין הוא כי ונראה חשיבות, בהם רואים המין שבני תכונות או איברים ולהדגיש

גופו. על עוטה שהוא באלה או הטבעיים בקישוטיו - לאדם באשר
 ארוך שהוא ככל משקלו. את לשאת וצריך הגוף אל הראש את מחבר הצוואר

 באיברי יותר יעיל שימוש ונעשה הראש של יותר נוחה תנועה מתאפשרת כן יותר
 יכול הוא אין ולכן קרב, למטרות חזק צוואר דרוש לגברים ואולם, שבו. החישה
 עצמה על להכביד האישה יכולה ולכן לוחמות, אינן הגשים אך ארוך. להיות

שצווארה אישה גופה. של הרקמות חוזק את באמינות לפרסם וכך ארוך בצוואר
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 סרט אמנם, סרט. לו לענוד לעצמה להרשות יכולה ארוך
 ,8 בפרק בעיקר הדיון )ראה הצוואר מראה את מקצר כזה

 ארוך שצווארה מי אולם תקשורת(, כאמצעי איברים על
 של זה לעומת - הארוך מראהו על תשמור במיוחד ץ

בסרט. אותו תקשט אפילו - חברותיה
 גם הרתה. שטרם גערה, על מעידים צרים מותניים

 יפים, נשיים לאיברים נחשבים דקים קרסוליים וגם אלה
 הגוף משקל את נושאים הם בנקל לא אכן, משיכה. מעוררי

 כי לציין, ראוי הגוף. של איכותו ועל טיבו על מעיד הזה הקושי דווקא אך כולו,
 ילד הנושאת אישה של מותניה לנוכח תימוכין מקבלת הצרים שבמותניים ההכבדה
הנוסף. במשקל לשאת תוכל שההרה כדי מתרחבים, הם ברחמה:

 מדד הן רחבות וכתפיים הזרועות, להפעלת בסים משמשות הכתפיים
 את מצרה ארוכה עניבה הגבר. של כוחו על להעיד כדי בהן יש שהרי לגבריות,

 שכתפיו מי ודק (,4 בפרק הירגזי, של הגחון בפס הדיון )ראה הכתפיים מראה
 להיראות זאת ובכל כתפיו מראה את־ שתצר עניבה לעצמו להרשות יכול רחבות
רחב-כתפיים. גברי,

 מתכוון אינו אותה העונד גבר כי ומעידה, הפוך רושם יוצרת הפרפר עניבת
 ולנגני לשרתים אופיינית כזאת עניבה ואמנם, הגברי. מראהו על דווקא להתחרות

 את במכוון מצמצמים שבהן מיוחדות, חברתיות בפגישות גם ומשמשת תזמורת,
"גבריות". על ההתחרות

 את לכאורה, לרמות, שנועד פגמים, להסתרת אמצעי בלבוש הרואים יש
 לא שהצופה מכיוון מעמד, יחזיק לא בכך שייעודו בגד כי מאמינים, אנו הצופה.

 אותן הנועלת כי הרושם, את מעוררות גבוהים עקבים עם נעליים עניין. בו יגלה
 הרי כאלה, בנעליים מתהדרות הנשים כל כאשר אך האמיתית. קומתה מכפי גבוהה

 להדגיש ובכך האחרות משל גבוה בעקב להשתמש יכולה יותר ארוכות שרגליה זו
 בעלת בין ההבדל גם מודגש כך הנמוכה. חברתה על-פני יתרונה את עוד

 חגורות לובשות הגשים כל כאשר רחבים, שמותניה זו לבין הצדים המותניים
 את יבליט אם רק מסוימת לתכונה אמין כמסר אפוא יתקבל הבגד ומחוכים.
המתחרה. יתרונות

החברתי הקשר בדיקת
 מונחת ביסודן שותפויות. של מורכבות מערכות על מבוססים האדם של החברה חיי

 שנועדו השותפויות - זו ולצד הילדים, גידול לצורך המשפחתית השותפות
כלכליים, למאבקים או להגנה עברו, בימים המשותף הציד כמו מזון, להשגת
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 על כזאת שותפות בכל ודתיים. תרבותיים
 את ולבחון שותפיו את לבחור הפרט

 בכללה בשותפות להשקיע נכונותם
 ניתן הזה הרקע על בנכסיה. אתו ולהתחלק

התמוהים: ממנהגיגו כמה להבין
בחבר בקהל מבחינים אנחנו כאשר

 השכם, על חזקה בטפיחה להפתיעו נוטים אנו רב, זמן עמו התראינו שלא טוב,
זמן?" הרבה כל״כך נעלמת לאן שכמוך, "מנוול בקללה-שאלה: המלווה

 הראשונה בפגישה ודווקא חברינו? עם דווקא רוח גסות נוהגים אנו מדוע
ממושכת? הפסקה לאחר

 אינם שמא או כשהיה, נשאר אלינו יחסם אם בודקים אנו זו בדרך לדעתנו,
 מיד תלמד היא אך בהכבדה, כרוכה הגסה ההתנהגות החברות. בהמשך מעוניינים

 למראנו, בצהלה יגיב באמת בנו שמעוניין מי רק לברר: מבקשים שאנו היחס על
אותו. וגידפנו הכינו עתה זה אפילו

 את לעצור לעתים נאלצים שהם עד עלינו, האהובים את בחוזקה מחבקים אנו
 מדוקדקת ובחינה כזאת, בהכבדה לשאת - ישמח או - יסכים האוהב רק נשימתם.

 והליטופים החיבוקים הנשיקות, בהכבדה: כרוכים כולם האהבה שגינוני מלמדת
 אנו ההכבדה למרות אך התנועה. חופש על ומכבידים שלנו הפרטי למרחב פולשים

 ולעתים אותנו, בוחן אותנו, אוהב עלינו שהמכביד על מעידים הם מהם: נהנים
 בידה זה האוהבים אוחזים למשל, כך, דומה. להכבדה עצמו את גם חושף קרובות

 אחת ביד השימוש על מוותרים הם זמן אותו בכל ארוכות. שעות במשך זו של
לא״קטנה. הכבדה הדעות, לכל וזוהי,

 במקומם להשתמש היה ניתן לא, ותו אהבה לסמן האהבה גילויי נועדו אילו
 להמציא הסתם מן היה יכול הנבון" ש״האדם - הכבדה ללא - מוסכמים בסימנים

 האמינות היא לאוהבים החשובות השאלות שאחת בהנחה, אולם כך. לשם
 לפתח אלא אחרת דרך מצאה לא הטבעית הברירה כי נראה הללו, שבגילויים

האוהבים. על המכבידים סימנים,
 אילו השותפים. בין הקשר את לחזק נועדו האהבה שגילויי טענו, האתולוגים

 שירבו לבני-הזוג המלצה על-ידי רופף קשר לחזק היה ניתן אתם, הצדק היה
 אוהבים אינם בגי־הזוג כאשר כי ברור, אולם הדדיים. בליטופים או ידיים באחיזת

לגירושים. בדוק מרשם אלא כזאת בהמלצה אין זה את זה עוד
 הקשר. את לבחון דווקא הוא האהבה גילויי של תפקידם כן, אם לדעתנו,

 קיימת כשעדיין ההתקשרות, בתחילת במיוחד חשובה האלה בגילויים ההשקעה
 כהרת להתברר עלולה מוטעית וכשהחלטה לא-מתאימה שותפות לפרק האפשרות

הבחינה בעקבות להתפרק גם עלול אך - להתחזק אפוא עשוי עצמו הקשר אסון.
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 בהכבדה לשאת יסכימו באמת האוהבים ורק הזו,
בה. הכרוכה

הקשר לבדיקת כאמצעי יחסי־מין
 כל במשך המזדווג היחיד בעל-החיים אינו האדם
 הנקבה. של הייחום למצב קשר ללא השנה, עונות

 בלילה, פעמים כמה יחסי״מין מקיימים דרבנים
 גם מזדווגים רבים קופים 5השנה. לילות כל במשך

 אפריקה מיערות הגמדי השימפנזה הבונובו, מיוחמות. אינן הנקבות כאשר
 - הצירופים ובכל הצורות בכל השנה, בכל יחסי-מין הוא אף מקיים המערבית,

 שיתופיות ציפורים ההואצינים, 6נקבה. עם ונקבה זכר עם זכר נקבה, עם זכר
 הזנבנים וגם 7הקבוצות, בין גבול עימותי בזמן מזדווגים הטרופית, באמריקה החיות

 מתכוונים שאינם פרטים ובין הרבייה, לעונת מחוץ יחסי-מין לעתים מקיימים
 יריבות, שכנות קבוצות בני וזנבנית, בזנבן צפינו פעם לא זה. את זה להפרות
 של״רומיאו אף־על-פי נחלאותיהם, שבין בגבול לשיח, מתחת ומזדווגים נפגשים
הפגישה. בעקבות להתרבות סיכוי כל היה לא אלה ויוליד."

 לבדיקת אמצעי לכדי ההזדווגות התפתחה שהזכרנו המקרים בכל לדעתנו,
 שבכל זו על בעוצמתה עולה שבהזדווגות ההכבדה המזדווגים. שבין החברתי הקשר
 בגי-הזוג לרשות העומדת המידע כמות גם גדלה ובמהלכה האחרות, האהבה מחוות

 ולמשוררים, לסופרים נשאיר אלה של תיאורם את ביניהם. היחסים על-אודות
 על מהשותפים אחד כל מודיע המיני במגע כי בקביעה, נסתפק ואנו בכך, שעיסוקם

 לשם דווקא ולאו - להזדווג המרבים שבעלי-חיים אפוא, תמה אין לבן־זוגו. יחסו
ממושכות. ביניהם שהשותפויות אלה הם - הפריה

 צאצאיה גידול למען אשר שהאישה, לכך גרם הקשר בבדיקת שהצורך ייתכן
 המיני. סיפוקה על בקלות תבוא לא הגבר, מבעבור יותר בעבודה השותפות חשובה

 ונועדה הטבע לה שהעניק חשובה תכונה ממנה ישלול זאת "לרפא" שינסה מי
בשותפות. להשקיע בן־זוגה של נכונותו את לכך, מודעת תהיה שהיא בלי לבחון,

 מהשכיחות גבוהה באוכלוסייה ששכיחותה תכונה, בכל הומוסקסואליים. יחסים
 ולחפש לגסות כדאי ההומוסקסואליות, זה ובכלל שליליות, מוטציות של המקרית

 נעלמה לא כיצד להסביר, קשה אחרת לנושאיה. אולי, מקנה, שהיא היתרונות את
 הפוגעת בתכונה, כשמדובר וחומר קל הטבעית, הברירה על-ידי כזאת תכונה

 יתרונות להתגלות כן, אם יכולים, חברתיים תנאים באילו ברבייה. לכאורה
ההומוסקסואלית? בנטייה

 זכר בין הקשר החברתי. הקשר בבחינת ההזדווגות של חלקה את כבר הזכרנו

242



האדם :18 פרק

 כמה אחרות: מטרות למען גם אלא ההולדה, לצורך דק לא להתקיים יכול לנקבה
 ומגינים שלהם החריפה באתרי בזוגות מתארגנים והנחליאלי, הדוחל ובהם עופות,

 מי החברתי(. הקשר בדיקת על ,10 בפרק >ראה הזמנית הטריטוריה על יחדיו
 ייפרדו האלה בני״הזוג וכי לרבייה נועדה לא הזאת השותפות כי יודע, שאינו
 כלולות. בחיזורי זמנו את המבלה זוג לפניו כי לחשוב, עשוי 9׳8חודשים כמה לאחר
 אם משמש, צאצאים, גידול לצורך השותפות ליצירת המשמש חיזור, מנגנון אותו

הטריטוריה. לשמירת אלא תעשה שלא שותפות לבניית הקינון, לעונת מחוץ כן,
 ליחסי-מין תחליף הומוסקסואליים ביחסים רואה זמננו בת המערבית החברה

 לגברים נפרדות במסגרות הניכרות כאלה בייחוד חברות, יש אולם רגילים.
 לאישה גבר בין האחת מקבילות: מערכות בשתי יחסי־מין מתקיימים שבהן ולנשים,

 מסוגים חברתי לקשר - מין אותו בני בין והאחרת לעולם, ילדים להבאת -
 את לבדוק לאדם המאפשר אמצעי, בחזקת הינו המיני היצר המקרים בשני שונים.

 מייעודם חורגים לאישה גבר בין שיחסי-המין וכשם אותה. ולקיים השותפות
 הפיזיים במגעים טמון כך הקשר, טיב של הדדית לבדיקה ומשמשים להולדה

מין. אותו בני בין חברתיות שותפויות לקיום הנחוץ המידע ההומוסקסואליים

לדעת עצמי ואיבוד משותף סחיטה
 הכביש אל ירוץ אם בזרועותיה אותו ליטול אותה יאלץ ברחוב אמו עם ההולך ילד

 חדלים, ואינם בקיר ראשיהם את המטיחים ילדים יש מסוכן. במקום ישב או הסואן
 אביו, אל עצמו ומפיל גבוה במקום הניצב פעוט לבקשתם. נכנעים שההורים עד

 זרועות אל עצמן המפילות נערות, גם כך בזרועותיו. אותו לתפוש האב את מכריח
 על נוטלים אלה כל בהן: לתמוך ימהרו לא אלה אם להיחבל ועלולות מחזריהן,

 בו זוכים היו שלא משהו, משיגים הם ובעקבותיו במודע, שלא לרוב - סיכון עצמם
 לידי להביא או לעזרתם, לבוא שותפיהם את המאלץ הוא הזה הסיכון כן. אלמלא

אליהם. יחסם את ביטוי
 לעזרה. קריאה של קיצוני מקרה מציגה לדעת עצמי לאיבוד האנושית הנטייה

 במוות, ההתאבדות מעשה נגמר שבהם המקרים, את להגדיר ניתן זו מבחינה
 יותר, טוב הניסיון סוף מאלה רבים במקרים יפה. עלתה שלא לעזרה כקריאה

לו. הגישו לא שקודם העזרה, את לו להושיט נחלצים המתאבד של וחבריו
 בחייו קץ הוא שבמעשיו. להיגיון מודע המתאבד כי לומר, בכוונתנו אין

 הסובבים את המשכנע והוא אמיתי, הוא ההתאבדות נסיוץ עצמו. את להרוג ומחליט
 אותם לשכנע כדי במוות, להסתכן חייב הוא - לעמיתם עזרה להגיש המתאבד את

 ומודיע שינה כדורי של מופרז מספר המתאבד בולע הקלסי במקרה בייאושו.
 ואמנם, אבוד." אני - אותי להציל תבואו לא ״אם אמר: כמו מעשהו, על בטלפון

עזרה. כל מבטיחים שאינם החיים, מהמשך טובה בהתאבדות שההסתכנות יש
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אנוש שפת
 מלמד, מלים בעזרת אילופם סמלים. שפת להבין מסוגלים בעלי-החיים כי ספק, אין
 המכירים בעלי״חיים ויש באמצעותן, המועבר מסר ולהבין לקלוט מסוגלים הם כי

 בפני רצונם את להביע כיצד ללמוד גם מסוגלים ודולפינים קופים מלים. עשרות
 לכך יאולפו שאם והמיינה, התוכי דוגמת עופות, ויש סמלים, באמצעות האדם
 וגם אנוש, שפת של - מושגים המסמלים - מדויקים צלילים גוני להשמיע יוכלו

 משתמשים בטבע בעלי-החיים אין אלה כל למרות דהגיונית. בצורה בהם להשתמש
 לא הם ולדעתנו הקולות(, על ,7 בפרק זה בנושא מפורט דיון )ראה מלים בשפת
אותם. לשרת מיטיבה המלים, שפת לעומת הצלילים, ששפת מכיוון אותה פיתחו

 היום־יוס בחיי הפעולה שיתוף מתקיים ולטרמיטים, לנמלים לדבורניים, פרט
 רוב נמצאים זה, את זה היטב מכירים שחבריהן קטנות, בקבוצות בעלי״החיים של

 המידע כוונותיו. את לנחש ויכולים חברו במעשי זה צופים זה, של בקרבתו זה הזמן
 ביתר - ובעיקר דיוק, ביתר מועבר וזה האלה, הכוונות לעוצמת נוגע להם החסר

 מביע בקשה, קול למשל, משמיע, זנבן כאשר הצלילים. שפת באמצעות אמינות,
 עובדת את שתבטאנה למלים, זקוקים אינם חבריו הבקשה. עוצמת את הקול צליל

 הזגבן משמיע כאשר הנסיבות. מתוקף להם ידועים אלה - תוכנה את או הבקשה
 מי על - היתר כל את הזה. האיום עוצמת מהי רק לדעת לחבריו חשוב איום, קול
 לאור יודעים הם - מהאיום ציפיותיו ומהן כן עושה הוא מדוע מאיים, הוא

 וכל והעוצמה, המועד האמינות, על למידע אלא כאמור, זקוקים, ואינם הנסיבות,
בצליל. טמון זה

 הרבה מידע נותנים הקולות צלילי מדויק. קשר אמצעי היא הצלילים שפת
 "אני במלים: האומר ׳דלהביע. יכולות שמלים ממה הרגשות עוצמת על נכון יותר

 מלות להוסיף יש הכעס מידת את לציין כדי כועס. הוא כמה עד מציין אינו כועס,"
 שפע מתוך שניים רק ואלה כועס." קצת "אני או: מאוד," כועס "אני כגון תיאור,

 מביעם אחד שצליל בעוד במלים, להגדירם שקשה כעס, של וגוונים דרגות של
בדייקנות.

 בהבנת הן לטעות, בנקל אפשר זרים בין הצלילים בשפת בתקשורת ואולם,
 שבעזרתו מידע חסר שלמתקשרים מכיוון הקולות, במשמעות והן השיחה נושא
 מהם. המשתמעת הרגשות עוצמת לבין הצליל ממדי שבין הקשר את לכייל יוכלו

בני בין מפגש בעת במיוחד בולטת התופעה
 רעהו את איש להבין יכולים אלה שונות. תרבויות

 אמנם מילון. באמצעות - המלים בשפת דווקא
 אך ולא-מדויקת, דלה רגשות כך לתאר יכולתם

 להתגלות העלולות הטעויות, על-פני עדיפה היא
ההבנות. אי של בעטיין
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 שיתוף שחייבו תנאים, נוצרו האדם התפתחות של מסוים בשלב כי להניח, יש
 באלה. וכיוצא ציד מלחמה, הגנה, למטרות שונות קבוצות בני בין זמני פעולה

 וקרובים משותפים בחיים מלוות היו ולא קצרים, זמן לפרקי קמו האלה השותפויות
 כלל שבדרך מי בין פעולה בשיתוף צורך עלה פעם מדי אומר, הווה חבריהן, של
במשותף. לפעול נהגו לא

 שאינם אנשים של מדרכם נבדלת בצוותא לפעול הרגילים של הפעולה דרך
 להחליף צריכים אינם משותפת, לעבודה הרגילים למשל, סבלים, לזה. זה רגילים

 - יודע מהם אחד כל המדרגות. במעלה כבד מטען ישאו בטרם ביניהם רבות מלים
 הם אין למעלה. אותו לשאת צריך וכיצד במשא לאחוז עליו מקום באיזה - מנסיונו
 המאמץ מידת על שירמז לסימן גם ואולי ההתחלה, לתיאום לסימן אלא זקוקים

 במדויק יבטא משמיעו, של המאמץ את המביע קצר, קול מסוימים. ברגעים הנדרשת
 משותף, ניסיון ללא משא להרמת יחד שהזדמגו לאנשים, זאת לעומת אלה. כל את
 להמשיך עליהם ויהיה העבודה, לפני במלים מפורט דיון לקיים אלא ברירה אין

 זו שיחה להם תספק לא כך, אפילו אך - המשא הרמת כדי תוך גם מלים להחליף
 קטן מספר בעזרת הקודמת הקבוצה אנשי בין שהושגה התיאום, מידת אותה את
קצרים. קולות צלילי של

 להתפתחותה שהוביל הוא זרים עם פעולה בשיתוף שהצורך על״כן, ייתכן,
 אותם יראו שהמתקשרים בלי גם הדברים את לתאר המסוגלת המלים, שפת של

עיניהם. לנגד
 את המבטיחה הכבדה בחובה טומנת אינה המלים שפת בה: וקוץ אליה אולם

 בשפת הטמונים ולדיוק לאמינות תחליף אין במלים. לשקר קל ולכן המסר, אמינות
 שהתפתחה המלים לשפת במקביל ועל-כן, הקולות( על ,7 בפרק )ראה הצלילים

הצלילים. בשפת השימוש המשך על אנושית חברה אף ויתרה לא והעשירה,

 האסתטי החוש והתפתחות הקישוט
 בעלי״החיים באוכלוסיות הקישוט דגמי התפשטו באבולוציה היסוד הנחת על-פי
 אלה על-פני כבני-זוג מועדפים המתאים בדגם המקושטים שהפרטים מכיוון

 ,4 בפרק )ראה כלל מקושטים שאינם מי על-פני או לא־מתאים, בדגם המקושטים

 לקגה-מידה המסתכל אפוא נדרש מלכתחילה למין(. אופייניים קישוט דגמי על
 במיוחד קשה הבחירה הנבחר. של טיבו קביעת לצורך הבחנה, ולכושר כלשהו
 להניח, יש ולכן במעט, אך מזה זה השונים פרטים שני בין לבחור עליו כאשר

 יותר. הטוב לבין - הטוב בין ההבדלה את הבוחר על הקל ההבחנה כושר שפיתוח
 נחשב טוב היותר - ומשמעו היופי, חוש לכנות: נוכל הזה ההבחנה כושר את

יפה. ליותר
 בני הזכרים של או הנקבות של זה אלא בני-האדם, שלגו, היופי חוש לא אכן,
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 זאת ובכל יופיו. את לפתח הטבעית הברירה את שהוביל הוא המקושט המין אותו
 שדגמי משום אלא זאת ואין בעינינו, גם יפים המקושטים בעלי-החיים נראים

 בעל־ את המתאימות חשובות, תכונות להדגיש נועדו אלא אקראיים, אינם הקישוט
 סימטריים ציור דגמי בהעדיפן אסתטיים, חושים מגלות חיות גם חייו. לאורח החיים

 האסתטיקה את ציינו לעיל, הנזכר ,4 בפרק פגומים. דגמים על־פני שלמים או
 במבנה היא אף מתאפיינת הציפורים שירת הסוכיים: של הסוכות שבקישוטי

 משום כזו שירה המעדיפים עופות יש כי וייתכן לאוזנינו, גם הנעים הרמוני,
המבצע. של בכושרו קלות ביתר להבחין להם מאפשר ההרמוני שהמבנה

 תמהוני, קדמון אדם של פתאומי בצעד נולדה הציור אמנות כי לשער, קשה
 החיות את "לכשף" או מהנוף התפעלותו את להביע אחד בהיר בבוקר שביקש
 יכולת ומערות. סלעים קירות על שנותרו הנפלאים בציורים דווקא לצוד, שרצה
 בנקל. נרכשים שאינם וביצוע, התבוננות כשרון דורשת היא פשוטה: אינה הציור
 בתנאי רק להתפתח היה יכול המתאים, במקום נקודה או קו של הציור כשרון
 מטבע סגולתו. את המתחיל הצייר הוכיח צבע במריחת הראשונים בנסיונות שכבר

 עולה ולפיכך מכשרונו, נשכר יוצא הצייר אין בציוריו המעוניין קהל בלי הדברים,
 היה חייב היתרון כאלה? ולנקודות לקווים לב ששם מי נהנה יתרון מאיזה השאלה,

 או לצייר שנגרמו האסתטי, או הרוחני הסיפוק בציון די אין שכן ממשי, להיות
 הסתם, מן התפתחו, וההנאות הרגשות גם אחרת, תכונה כל כמו בציורו: למתבונן

 היתרון להיות היה יכול כן, אם מה, האדם. של הממשיים צרכיו את ששירתו משום
התהוותו? בראשית הציור כשרון של

 את לצופה להבהיר כדי יש העין במסגרת או הפנים שבקמטי לעיל, ציינו
 רקע אפוא לשמש היתה יכולה הפנים תווי של מלאכותית הדגשה בעליהם. כוונות
הציור. של התפתחותו לראשית מתאים

 באופן אותם לקשט גם למד הוא כלים, ליצור האדם למד כאשר בהמשך,
 כי הדגשנו למין, אופייניים קישוט דגמי על ,4 פרק באותו טיבם. את שידגיש

 את משפרת עיגול של במרכזו נקודה כיצד ותיארנו אקראי דבר אינם הקישוטים
 נדרש המחוגה היות לפני בשלמותו. .ההבחנה יכולת

 המלאכה בעל מושלם. עיגול לצייר כדי רב כשרון ,
 שקבע מהנקודה נשכר יצא עגול כלי ליצור שידע

 את להוכיח בידו סייעה זו נקודה - במרכזו
 הכלי במרכז בדיוק עצמה הנקודה ציור גם כישוריו.

 שסטייה לכך, הדעת את לתת וכדאי מיומנות, דרש
 החפץ. של צורתו את מעוותת הנקודה במיקום קלה
המוצר, של שפתו לאורך מודגש בקו הדין הוא
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 ליתר או הגימור, רמת ועל המוצר טיב על בבירור המלמד
 אנחנו כאלה. קיימים אם הפגמים, את מדגיש - דיוק

 בטיב, להבחין עלינו המקל לקישוט טוב" "טעם מייחסים
 מרחיב אינו כלומר למטרתו, מתאים שאינו קישוט ולעומתו

 נראה המקושט, החפץ לגבי מבקשים שאנו המידע את
 הציור אפוא שימש מראשיתו "קיטש". טעם", "חסר בעינינו
 ציירים שדק שונים, בתחומים לא-מבוטל מידע כמקור
הכלל. לרשות העמידוהו כשרון ברוכי ואמנים

מוסרית והתנהגות אלטרואיזם
 בעלי־החיים המוסריים: בערכיו הוא הבהמה מן האדם מותר כי טוענים, רבים

 יש לאדם ואילו לבדם, הגשמיים הצרכים לסיפוק השואפים יצרים, בידי מונעים
החיות. אצל נודעו שלא מוסריות, ושאיפות רוחניים צרכים

 הנחשבות בתכונות, ניחנו בעלי-חיים שגם הראינו, הקודמים בפרקים
 כלפי סובלנות של רבה מידה מגלים הזנבנים האנושית: בחברה למוסריות

 הנמצאים קבוצתם בני לעזרת באים אחדים, עם מזונם את חולקים הם יריביהם,
 טורפים מפגי קבוצתם בני על שומרים חייהם, את כך לשם ומסכנים במצוקה

 מקיימים ואינם בפרהסיה מזדווגים אינם גם הם צאצאיהם. את לגדל להם ומסייעים
 לפי פעולתו שבעצם משום - שם הסברנו כך - זאת וכל קרוביהם, עם יחסי-מין

הביולוגית. הצלחתו את הפרט מגדיל בעינינו, מוסריים הנחשבים העקרונות,

 ערכי על-פי פעולה בין קשר מתקיים האנושית בחברה גם כי מאמינים, אנו
 לערכי בהתאם שפועל מי אחרות, ובמלים האדם. של הצלחתו לבין ומוסר רוח

 אפוא מבדיל מה לפיהם. פועל שאינו מזה - על״פי-רוב - יותר מצליח חברתו
החומרי? או היצרי, העולם לבין הערכים עולם בין

 למשל, אלטרואיסט, הבנתנו: ממגבלות ונובע מלאכותי, הוא ההבדל לדעתנו
 אחד כל שלא להדגיש, חשוב ממעשיו. לרווח לצפות בלי לחברו המסייע זה הוא

 לעשות היכולים ויש חברו, את להציל כדי עצמו את לסכן או מהונו חלק לתת יכול
 של טיבו את מפרסמת הזולת בטובת ההשקעה מקום, מכל מאחרים. טוב זאת

 חלק אמת, הצלחתו. את מגדילה ובכך החברתי מעמדו את משפרת האלטרואיסט,
 אדם כאשר ובמיוחד ההשקעה, בעקבות מרווח הפסד יותר סופג מהאלטרואיסטים

 השבים האלטרואיסטים, יותר רבים אולם מדינתו. או חברו למען עצמו מקריב
משתפר. צאצאיהם, עתיד או עתידם, או-אז לראשיהם: דפנה וזרי כאלה ממבצעים

 על- הפועל ציני, הוא חברו למען עצמו שמקריב מי כי מלהניח, לנו חלילה
 אכן האלטרואיסט התנהגותנו: את שעיצבה היא הטבעית הברירה פרס. לקבל מנת
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חברתיות במערכות ההכבדה עקרון ג? חלק

 על בממוצע, עולה, האלטרואיזם שמביא הרווח אולם חברו, למען עצמו מקריב
 גם האדם. את המסכן היחיד המעשה אינה עצמית הקרבה זאת, עם ההפסד.

 מטפסי וגם בסכנה, כרוכות - למשל מכוניות, מירוצי - רבות ספורט תחרויות
 חייהם. את מסכנים לא-ידועים באזורים או בחלל מחקר למסעות והיוצאים הרים
 הספורטאי, גם תהילתם. את העצימו וחזרו, - המטרה את שהשיגו אלה אולם

 זוכים חברו, למען אותם המסכן האלטרואיסט, וגם התהילה, למען חייו את המסכן
ובצרכיה. אותם הסובבת החברה בערכי תלויה וזו ביוקרה,

 מפעולתו, נשכר יוצא שהאלטרואיסט לכך, לב שמה החברה אין על-פי-רוב
 מביאים אין אך מת, המתאבד שבהם למקרים לב שמים התאבדות שבנסיון כשם

 היה שלא סיוע, וקיבל בחיים נשאר הוא שבהם יותר, הרבים המקרים, את בחשבון
לדעת. עצמו באיבוד הסתכן אלמלא בו זוכה

 החייל את מניע לדעתם מה שנשאלו מובחרות, קרביות ביחידות קצינים
 החשש, וקיים הבושה מונחת פעולתו בבסיס כי השיבו, חייו, את ולהקריב להסתכן

 על להגן הממשי והצורך המולדת, לאהבת החינוך חבריו. בעיני פחדן ייראה שמא
 המעמד לאיבוד מביאה מהסתכנות הימנעות שבה האווירה, את יוצרים הבית,

 חיילים גם מאפיינת בקרב להסתכן הנכונות כי להזכיר, מעניין זאת עם החברתי.
 משמעות אין המלחמה שלמטרת הצרפתי, הזרים ליגיון אנשי דוגמת שכירים,
 שיבצעו כדי בכך ודי לנשק, חבריהם של ביחסם רק חשיבות רואים הם בעבורם.

גבורה. מעללי
 המעניק. של יוקרתו את המעלה אלטרואיסטית, פעולה היא מתנות הענקת גם

 התשורות של מזה נמוך שערכן מתנות, מהענקת נמנעים אגו הבושה מחמת
 מתנות האמצעים בעלי למיודעיגו מעניקים גם אנחנו הזה הטעם מן אנו. שקיבלנו

 שהאחרונים למרות האמצעים, דלי למכריגו נותנים שאנחנו מאלה יותר יקרות
 מפותח מתנות באמצעות היריב את לבייש הבא המנהג ואמנם, יותר. להן זקוקים

 בצפון-מערב האינדיאנים של ה״פוטלש" טקס היה כזה רבות. אנושיות בחברות
 ליריב מעניקים היו ובהן מפוארות סעודות עורכים היו אלה וקנדה: ארצות-הברית

 תורו. בבוא מידה כנגד מידה להם להשיב אותו שאילצו ערך, יקרות מתנות
 החדשה בגינאה גם 10היריב. את לבייש מפורשת, במטרה נערכו אלה משתאות

 כדי יריביהם, על מתנות בהעתרת רבים מאמצים השבטים ראשי השקיעו
 מתנות "שונא נאמר: לחינם לא מידה. באותה להם להחזיר יוכלו לא שהאחרונים

יחיה."
 חבריהם, כאשר יותר לתרום מוכנים אנשים כי יודע, בהתרמה העוסק כל

 ההתדמות התפתחו זה רקע על לתרומתם. מודעים מתחריהם או מיודעיהם
 עמיתים בחוגי נעשות אלה היהודים. בקרב בעיקר בארצות-הברית, הפומביות

 ובעלי ידועי-שם אגשים עומדים שבראשם רבי־משתתפים באירועים למקצוע,
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 להגדיל המשתתפים על "כופים" ובכך נכבדים סכומים בעצמם התורמים יכולת,
תרומתם. את

 יוזם וילן, יוסף כי מספר בארצות־הברית, התרומות גיוס את שחקר 11בקל,
 האמריקני הסוציולוג של מספרו עמוקות הושפע הוא כי לו גילה הללו, ההתדמות

 conspicuous) הראוותנית הצרכנות של חשיבותה את המדגיש 12ובלן,

consumption) היכולת לפרסום ואמנם, הכלכלי. במעמד להתפארות כדרך 
 התורם של כושרו על מעידה שזו מאחר ביותר, רב ממשי ערך נודע הכלכלית

עתידיות. לעסקאות בנוגע אמינותו את ומעלה
 התרומה, מעשה בעקבות התורם של קרגו לעליית היטב מודעים היו חז״ל גם

 לבייש שלא כדי בסתר", ה״מתן של חשיבותו את הדגישו היהדות ערכי על־פי אך
 שכל התורם, בעיני חשיבות כל למקבל אין קרובות לעתים אולם המקבל. את

 אפילו למתן, מודעים לרוב ואלה ומתחריו, מיודעיו בעיני ליוקרתו נתונים מעייניו
"בסתר". נעשה כשהוא

 שמלמד כפי עצמנו, למען לכאורה, פועלים, אנחנו כאשר כי לציין, מעניין
 זולתנו בעיני והן עצמנו בעיני הן נחשבים אנחנו הקר", "ההיגיון אותנו

 אותנו המניעות תכונות, "ערכים" בשם מכנים אנו זאת לעומת יכ״אנוכיים״.
 אותנו מושכת הטבעית נטייתנו אולם לטובתנו, אינה הגיוננו שעל-פי להתנהגות

 מנטיותינו לגו הצפויות ולהסתכגות להשקעה מודעים אנחנו אליה.
 עם מהן. לנו לצמוח העשוי לרווח גם ערים אנחנו תמיד לא אך האלטרואיסטיות,

 טובה, תחת טובה להחזיר יכולים איננו כאשר בלבנו המתעוררת הבושה זאת,
 לשיפור באשר הזולת למען למעשה מייחסים שאנו הערך על בפירוש מצביעה
 שהתודעה מרמזת הדורות, במשך שהצטברה החיים, חוכמת החברתי. מעמדנו

 "בעשותך לומר: נהגה סבתנו ואמנם לאלטרואיזם. שכר יש כי למדה האנושית
עצמך." עם מיטיב אתה - לזולתך טובה
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הערות
 בנסיבות. תלוי ברורה כוונות הצהרת של יתרונה אחרות, רבות בתכונות כמו א

 זה בעבור חיסרון בו טמון אולם לשליט, יתרון לרוב מקנה הברור הדיבור
 ההחלטה את להעביר יצליח בידו, שהשלטון ועדה, של ראש יושב שולט. שאינו

 עשוי לעומתו, המיעוט, נציג כוונותיו. את בבירור יבהיר אם לו הרצויה
 ילמד לא-ברורות, במלים דבריו את יפתח אם דווקא סיכוייו את להגביר

 את מחדש וינסח ישוב הדיון ובהמשך כוונותיהם, על הוועדה חברי מתגובות
ממשאלותיו. חלק לפחות וישיגו עמיתיו לנטיות יותר שיתאימו כך דבריו

 של בזקנו שאחז צרויה, בן יואב על מסופר ,ט פסוק כ", פרק ב", בשמואל ב
בחרב. והכהו עמשא

 דסמונד של לזה האדומות, השפתיים של ערכן על זה הסבר להשוות מעניין ג
 בא השפתיים של האדום צבען כי טען, מורים 13העירום". "הקוף בספרו מורים

 הבגדים. על-ידי כיום המוסתר הנשי, המין איבר שפתי את למסתכל להזכיר
 בלחיים האדום הצבע של תפקידו את מסביר אינו מודים של שרעיונו ברור,

אדומות. ושפתים לחיים לילדים שגם העובדה, את ולא
14אלכס. האפור התוכי ד
 שבין כהבדלים כמוהם המלים לשפת הצלילים שפת שבין בדיוק ההבדלים ה

 לדעת מעוניינים שאגו נניח, )דיגיטלי(. ספרות לשעון )אנלוגי( מחוגים שעון
 האנלוגי השעון לוח על ספרות שתיים-שלוש מכונית. של מהירותה את

 מספר על מצביע אינו כשהמחוג גם המהירות של מדויקת הערכה מאפשרות
 כל בעבור מספר של ציונו המצריך דיגיטלי, בשעון הדבר כן לא מסוים.

 הרי קמ״ש, 10 בכל רק המהירות את המספרים יציינו למשל, אם, מהירות.
 מדובר אם לדעת נוכל לא קמ״ש 20ל- 10 שבין במהירות ניסע כאשר

ביניהם. במשהו או קמ״ש, 19ב- או 11 ב־
 של הטרגי קצם ואת 15ראנד, של תורתה את המכירים קוראינו בין בוודאי יש ו

קיצונית. לאגוכיות שהטיפו וחבורתו, 16קרוי
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דבר סוף

 דעתנו על עלה שכאשר כך, כדי עד פשוט ביותר. פשוט רעיון הינו ההכבדה עקרון
 מי כי בהנחה, הזוויגית בפרסומת העצום הבזבוז את להבין אפשר כי לראשונה
 מבטיחה עצמה ההשקעה וכך הרבה, לו שיש עליו חזקה הרבה להשקיע שמסוגל

 אחר להתחקות וניסינו מקובל, רעיון זהו כי בטוחים היינו - הפרסומת אמינות את
 סבוכים, רובם הסברים, מיני כל העלו בספרות חיפושים בעבר. ביטויו דרכי

 מאליו מובן ביניהם. היה לא ההכבדה רעיון אך מתמטיים, במודלים נעזרים חלקם
 מובן לכאורה שהוא לרעיון, המדעי הממסד מצד עזה כה להתנגדות ציפינו שלא

 התקשורת בהבנת יחולל שהוא המהפכה, את דעתנו על העלינו לא ובוודאי מאליו,
פנימה. גופנו בתוך המתרחשת בזו אפילו כולו, החי בעולם

 לשרת באים אלא אקראיים, אעם התקשורת שסימני מראה ההכבדה עקרון
 הסימן בין קשר בהכרח קיים לכן מסוים. מסר של אמינותו את ביותר הטובה בצורה

 מאפשרת היא פרדיקטיבי: אופי הזו לתיאוריה המקנה קשר נושא, שהוא המסר לבין
 באופן לחפש להיפך, או בחובו, הטמון המסר מהו בסימן, התבוננות מתוך לשער,
ידוע. מסר על המלמד הסימן את הגיוני

 חדשות, עובדות אחר החיפוש את לכוון ביכולתה היא תיאוריה של מעלתה
 ניסו הקודם בעשור חדשים. מחקר כיווני ההכבדה עקרון פתח כבר זו ומבחינה

 מתרבים כיום ואילו להטעיה, תקשורת סימני משמשים כיצד להראות רבים
 ואת כוונותיהם את באמינות מבטאים דווקא שהסימנים המוכיחים, המחקרים

 אמינים הינם הסימנים כי שהקביעה לזכור, ראוי זאת עם המסמנים. של איכותם
 את המבטיח המנגנון היא שההכבדה מאחר אולם עובדה, קביעת אמנם היא

 מעמיקה להבנה להוביל אמור סימן שבכל ההכבדה אחר שהחיפוש הרי האמינות,
נושאו. של יותר

 בטבע שקיימים ההנחה, את מערערת ההכבדה עקרון של בכלליותו ההכרה
 עלינו הדבר, הוא כך אם לקבוצה. האופייניים כאלה ובכללם מוסכמים סימנים
 או לזוויג לגיל, למין, "אופייניים" הנחשבים הסימנים כל את מחדש ולבדוק לחזור

 הם כי הניחו כה שעד התא, דופן שעל הכימיים הסימנים לרבות אחרת, קבוצה לכל
מסוימת. תאים לקבוצת תא של שייכותו על מעידים

 עקרון כמה עד מוכיח האדם, מחיי הלקוחות בדוגמאות שעשינו הרב, השימוש
 מהצורך הנובעות הטבעיות, מנטיותינו רבות להסביר ויכול בחיינו מעורב ההכבדה
 בשיתוף הצורך כיצד מסביר גם הוא אותנו. הסובבים עם הקשר בבדיקת המתמיד

האלטרואיזם. להתפתחות הביא מתחרים בין פעולה
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העניינים מפתח

 "טרם ,117 יוצר ככות הסימנים ברירת אבולוציה
 התפתחות ,144 ברבייה הצלחה ,221,121,12 הסתיימה״

 ,212 חימוש מירוץ ,115 קרניים התפתחות ,116 נוצות
 הגנים תדירות ,172 שמרנות ,211,91 משקל שיווי

186 כמרידה

215 המאפיה ומודל אביר

 ארמונות ,236 אף ,28,27,23 איום ,233 :18 פרק אדם
 בלות ,139 תינוק בכי ,240 קשר בדיקת ,37 כפרסומת

 הזדווגות ,243 הומוסקסואליות ,152 הדדיות ,143
 ,248 התאבדות ,2 בפזרנות הכבדה ,134 היצמדות ,242
 אונים חוסר ,112 חוטם ,114,110,23 זקן ,238 וסת
 ,245,71,65 ואמנות אסתטי חוש ,142 התינוק אצל

 כתפיים ,238 כרס ,242 יחסי-מין ,101 קולות חיקוי
 ,133 וילד אורח משחק ,240 מותניים ,247 מוסר ,240

 ,234 קרובים גישואי ,143 ירושה נוהגי ,16 מתגוששים
 ,239 צוואר ,236-235 עיניים ,62 ויופי סימטריה

 שדיים ,48 קרב קישוטי ,98 צעקות ,58 ציפורניים
 22 תוקפנות ,250,60 שפתיים ,100 בציבור שירה ,238

36 אודונלד

79 ציור ,Anseranas semipalmatus אווזון

!18,47 מ׳ אוונס,

 95 ס׳ אוונס,

 81 אולטרה־סגול

 147,135 רוני אוסטרייכר,

 183 כראווה אופיום

 ציור ,224 לינה במרכזי ,Quelea quelea אורגים
225 

no ,Pongo pygmaeus אורנג-אוטן

 ,240—234 באדם ,107:8 פרק כתקשורת איברים
 נוצות ,113 בקרב הכבדה ,114 המבט כיוון הדגשת
108 קישוט

64 צבע דגם ,Iguanidae איגואנות

 ,164 כאיום ״אלטרואיזם״ ,21 איילים ,23 אדם איום
 התקרבות ,28,27 בוז הפגנת ,24,21 דגים ,22 אמינות
 ,62 מבט ,24 יונקים ,28 כימיים חומרים ,23 ליריב

 קולות ,141-139 עצמי נזק ע״י ,164 עדים נוכחות
 ,144 למלחמה כתחליף ,21 שירה ,27 קצב ,27-25
85,84 תנועות

235 אייבל-אייבלספלד

 כאיום במקביל הליכה ,Cervus elaphus אציל אייל
 ,30 קרבות ,46 ציור ,114 קרניים חסר ,39- 29,21
119 ציור ,37 שאגה

79 צבע ,Cervus unicolor הודי אייל

 לסילוק קרניים ,Rangifer tarandus, 29 הצפון אייל
116 השלג

114 פימה ,Alcesalces קורא אייל

114,65,2 קרניים ,166 כיוקרה בזבוז איילים

197,114 גיורא אילני,

71,68 וסימנים, אינפלציה

 פרצוף ,236 עיניים ,54 נשים ,246 ואמנות איפור
237 שפתיים ,247 ציור ,246

234 גודל אישון

37 אלבון

226 אלונסו

 ,164 כאיום ,3.18,15,13,12 פרקים ראה אלטרואיזם
 ,191,185 הגדרה ,197 בדגירה ,185 קרובים וברירת

 חומרים והפרשת ,150 הסברים ,247,170 בהכבדה
 והתנהגות ,154-153 על התחרות ,220 אנטיביוטיים

191 פרזיטי ,227 שחפים צבעי ,247 מוסרית

 ,197 הגדרה ,152 באדם ,151 הדדי אלטרואיזם
187,177 חרקים

188 קרובים בין תוקפנות( גם: )דאה אלימות

122 אלים

 190,183,128,123 כפרסומת שתייה אלכוהול

23 זקן גילוח מוקדון אלכסנדר

 הדגם הכרת ,Dascyllus aruanus הפסים אלמוגית
57 ציור ,57

113 למקור קרנית מעטפה ,Alcidae אלסידה

48 אלקוק

121,39 כפרומון אלקלואיד

 :15 פרק ,Dictyostelium discoideum רירנית אמבה
203. 150,71
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237 אמזונות

 ,32 להשקעה רווח בין קשר ,3 בסימנים אמינות
32 מינית בראווה

 39 בחול ארמון ,Cyrtocara eucinostomus אמנון

 22 באיום ,Geophagus surlnamensis אמנון

246 בציור ,98 בנגינה אמנים

81 אגדלר

215 )דבורה(, Andrena sabulosa אנדרנה

48 אנדרסון

250,249,191 אנוכיות

220 חומרים אנטיביוטיים

 57 האחוריים קישוט ,112 המבט כיוון אנטילופות

 170 קבוצתי(, )עוף Crotophaga sulcirostris אני

90 ציור ,Ardea cinerea אפורה אנפה

 חילוף ,142 אחים הרג ,229 ריכוזים על הכרזה אנפות
 ,117,108 קישוט נוצות ,224 לינה מרכזי ,197 בדגירה

116,90 ציורים ,76 לבן צבע

5,4-3 אנתרופומורפיזם

 121 ורעל ,Asclepiadaceae, 38 אסקלפיים

 ,65 והמועיל היפה בין קשר היופי( )חוש אסתטיקה
246-245 בחירה כמכשיר חוש

189-188 קרובים וברירת הקרבה אפקט

 דלילה פלומה ,59 השחפים אצל מזון בקשת אפרוח
95 מצוקה קולות ,142 כהכבדה

171 אקסלרוד

 חיים ,17 הסוואה ,12 מרדף ,Panthera leo אריה
150 בקבוצה

141 גור ,Lepus capensis ארנבת

192,17,14 אילן אשל,

119 אופטית אשליה

 141 תינוק ,110 רעמה ,Papio cynocephalus בבון

 75 לבוש צבע ,229 מידע כמרכזי זוהרות בדואים

,240 באדם ,129:10 פרק החברתי הקשר בדיקת

242,136 ביחסי-מין ,241 אהבה גינוני

28 ריח באמצעות איום ,Zorrinos בואש

 ,52 קישוט דגמי ,Pycnonotus barbatus בולבול
 ציור ,72 קישוט סימני ,62 עין טבעת ,10 התגודדות

139

190 דומיננטיות ,Bombus terrestris בומבוס

242 הזדווגות ,Pan paniscus בונובו

133,78,40 בורג׳יה

36 ראווה רפרוף ,Falco בז

13 וזרעיות ,Falco columbarius גמדי בז

!3 בזאי

166,46-44,33,11,2 בזבוז

201 בייסינגר

 אצל ביצי-זכרים ,191 דבורים אצל ביצי-הזנה ביצי&
 ,216 צולל ,212 דחייה ,213 צבע דגם ,180 דבורים

212 קוקייה ,212 ציור

 199 הנקבה שלטון ,Actitis macularia ביצגית

231,229 מידע כמרכז בית״מדזח

 234 ויופי האישון הרחבת בלדונה

 143 האישה אצל בלות

וו הלבוש וצבע תנועה בלט

186 בס

220,17 ופג׳ בקטריה

 220 בקטריופג׳

 בקבוצה חיים ,Myxobacteria שיתופיות בקטריות
208,150

249 בקל

 130 משותף ,98 המשפט אורך ,139 אוכל בקשה

225 בראון

78,76 צבע ,Cygnus olor ברבור

79 ציור ,Cygnus atratus שחור ברבור

 ,91 טרף בחירת ,Acinonyx jubatus >צ׳יטה< ברדלס
7 ציור ,12 מרדף
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 חלוקת ,52 צבע דגמי ,71 באיים ,201 אונס ברווזים
199 עבודה

212 ברוק

30 ברט

46 הסימנים וברירת ,46,44 זוויגית ברירה

 התינוק ובכי ,69 הסימנים ואמינות טבעית בדירה
 ונוצות קרניים והתפתחות ,175 ברבייה והצלחה ,139
 ,17 התנהגות ומנגנוני ,144 סחיטה וויסות ,115—114

54 דגמים ושמירת

 בחרקים ,203 דירניות בבקטריות הפרט בדירת
 וקולות ,230 חברתית ופעילות ,175:13 פרק חברתיים

18 אזהרה

 ,46 זוויגית וברירה ,68 ואינפלציה סימנים ברירת
117 יוצר ככוח

 ,191,85 ואלטרואיזם ,28 ואיום קבוצתית ברירה
 ,37 הטריטוריה גודל ,220 אנטיביוטיקה ,203 אמבות
 מודל ,185 חברתיים וחרקים ,150 בקבוצה וחיים

 ,231,229 הלינה מרכז פרסום ,30 ועונש ,214 המאפיה
9 אזהרה קולות

 כברירה ,192,185 ואלטרואיזם קרובים בדירת
 בקבוצה וחיים ,192,188-185 דיון ,188 קבוצתית

 חברתית טפילות ,143 הוריס״צאצאים קונפליקט ,151
 188 הקרבה״ ו״אפקט ,192,190 נוגדות עובדות ,187

28 בר-כוכבא

צבע דגמי ,58 אנקול ,Anas platyrhynchos ברבייה
95 מצוקה קולות ,95 ציור ,52

56 ברלו

95 גאיוני

 וכיוון ,236 והבוגר הילד אצל ,235 ואיום הזמנה גבות
235 ציור ,62 המבט

 74 הזנב צבע ,Emberiza caesia אדומ-מקור גבתון

 65 מעמד תגי ,Zonotrichia querula הריס גבתון

 74 הזנב צבע ,Emberiza striolata מדבר גבתוץ

 217 טפילות ,Melospiza melodia מזמר גבתון

193 גדגקר

141 תחרות ,86 ציור ,86 מזון בקשת גוזל

147 אנדרם גוטמן,

 ופולימורפיזם ,63 דגמים והשתנות אקולוגית גומחה
43

 אזהרה קולות ,Cercopithecus aethiops ירוק גונון
101 ציור ,103-101 כמלים?

201 גוסטפסון

Lampyridae, 31 גחליליות

100 קולות חיקוי ,Hylobates גיבון

71 גיבס

47,36 גיבסון

 המבט וכיוון קרניים ,Giraffa cmeleopardalis ג׳ירפה
115,112

126,124 התקשורת ואמינות גליקופרוטאין

71 פרושיים גלפגוס

61 בכנף עין דגם ,Mentodea גמלי-שלמה

19 מנומרים וצבועים ,Connochaetes gnou גנו

 192-191,188-186 קרובים וברירת גנים

 200 ציוד ,199 הנקבה שלטון ,Jacana jacana ג׳קנה

128 דוד גרנות,

71 גרנט

67,3 גרפן

 בצאצאים טיפול ,175:13 פרק ראה ,Apoidea דבורים
 רביית ,182 פרומונים ,175 עקרות ,176 חברתי כגורם

 מפרומון שיכרון ,176 חברתי כגורם שוד ,175 הפועלת
190

 מושבות יצירת ,Meiiponinae חסרת-עוקץ דבורה
178 הפועלות ע״י

 181 ציור ,Apis meiiifera, 189 הדבש דבורת

 179 הקן ציור ,Apis dorsata )דבורה( דורסטה

 זרים בצאצאי טיפול ,Alcichthys alcicoris מטפל דג
198 ציור ,197

Betta splendens, 91 הדור( )קרבנון סיאמי דג״קרב
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 ,Lepomis macrochirus כחול־זימים דג־שמש
43 רמאות? ,43 בזכרים פולימורפיזם

 ,24,21 כאיום הסנפירים פרישת ,51 צבע דגמי דגים
21 כאיום במקביל שחייה ,56 קישוט ודגמי צורה

 כפרסומת ,59 הסנפירים תנועת על מידע עין דגם
61-60 תקינה להתפתחות

 חוסר ,237 בזקן ,73:5ו״ 51 :4 פרקים קישוט דגמי
24 בסנפירים ,246 אקראיות

135,100 הקשר לבחינת דואטים

 122,121,38 מהמזון פרומונים ,Arcteiidae דובוגיים

243 חורפית טריטוריה ,Saxicola torquata דוחל

109 ומקור ציצית ,Upapa epops דוכיפת

79 צבע ,Cuon alpinus הודי( בר >כלב דול

 95 כעם קולות ,244 מלים הבנת ,Tursiops דולפין

 אצל ,199 בזוג ,200 הדורסים אצל דומיננטיות
 ,28 חברתי ומדרג ,200 החופמים אצל ,148 הזנבנים

 אצל ,178 הפלכית אצל ,181,180 דבורים פועלות אצל
190 בבומבוסים ושחלות ,201 פרושיים

97 דונט

211,189,186,171,90,30 דוקינס

226 לינה מרכזי ,Milvus milvus אדומה דיה

 ,Rostrhamus sociabiiis שבלולים אוכלת־ דיה
201 בן־זוג נטישת

212,25 דייוויס

183,143,81 דיימונד

219 המחלה אלימות דיפטריה

 פועלות בין ,28 נקירות( סדר גם: >ראה חברתי דירוג
 ,180- 177,165 ויוקרה ,145 :12 פרק זנבנים ,180

 ותגי ,177 ורבייה ,143 המקק אצל האם לדרגת קשר
65 מעמד

 אצל ,34 הסנוניות אצל אצבעות טביעת (,DNA) דנ״א
147 הזנבגים

 122-121 רעיל פרומון ,39 פרומון ,Danaus דנאית

,242 הקשר לבדיקת הזדווגות ,Hystrix indica דרבן

109 קוצים ,109 ראווה קוצי ,242 ציור

192,175,105,94,70,48,44 דרווין

 100 קולות חיקוי ,76 צבע ,Dicrurus דרונגו

 לינה ,196 אונס ,Passer domesticus הבית דרור
 196 שחור סינר ,229 קולות מקהלת ,224

224,114,29 דדלינג

 ,155,154,147 הזנבנים אצל הדדית האכלה האכלה
 ,216 טפיל (,161 )איור 154 האכלה על התחרות

32 בחיזור כפרסומת

 לבדיקת יחסי־מין ,Opisthocomus hoazin הואצין
242 הקשר

47 הוגלונד

100 עופר הוכברג,

192 הולדובלר

118 הולדד

105 הולטש

243 הקשר כבדיקת הומוסקסואליות

190 הונק

 ,176 הצאצאים ניצול ,139:11 פרק וצאצאים הורים
140 גמילה

127-126 הורמונים

 מחוץ ,242 הקשר לבדיקת ,167 בצנעה הזדווגות
196 לנישואים

146 הטבע להגנת החברה

43 לנקבה ,15 רעיל למין הידמות

81 היילמן

225 היינריך

226 הירלדו

 כהכבדה איברים ,2 ההכבדה( עקרון גם: >ראה הכבדה
 ,171-170 בהכבדה אלטרואיזם ,22 באיום ,107:8 פרק

 אהבה גינוני ,33 זמן בזבוז ע״י ,117,69 ואמינות
 בתנועה הגזמה ,134 התנועה חופש הגבלת ,241 בהכבדה

 בהסתמרות ,242 יחסי-מין ע״י ,130 הטרדה ע״י ,90
 ,108 במעוף ,24 הגוף במתיחת ,25 בהרפיה ,109
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 ,85 טקסיים בקרבות ,141 הצעירים בצבע ,38 בצבעים
 בתגי ,110,33 הראייה על ,86 לרווח הכבדה בין הקשר
126 רב״תאי ביצור בתקשורת ,65 מעמד

187 הלדיין

25 הלידיי

190,186-185,70 ו״ד המילטון,

172 ו״י המילטון,

 192,186 קרובים וברירת ,177 הפלו־דיפלואידיה

86 הקסלי

196 גורים הרג

226 הרריה

248,243 לעזרה כקריאה התאבדות

 —156 הזנבגים אצל ,9 לטורף כתקשורת התגודדות
 ציפור-בקר על מזמר גבתון (,163-162 )איורים 157
 קולות ,91 ברדלס על צבי ,158 ויוקרה עורבים ,217
162

248 פומביות התרמות

249,231,183 בלן1

113 וגנר

70,48 וולס

189,181 ווסט״אברהרד

230,224 וורד

 108 ציור ,108 לראווה זנב ,Euplectes pronge וידואה

33 וילהלם

47,32,30 ויליאמס

 249 וילן

 192 וילסון

 230,47 וין־אדוארדס

 219 וירוס

191 ולטהויז

30 וגדל

238 והכבדה וסת

 ,218 וכלב ,90,56 הטרף בחירת ,Canis lupus זאב
93,87 ציורים ,90,11,1 וצבי

 חיים ,11 הטרף בחירת ,Lycaon pictus זאב־טלוא
12 ציור ,136 ציד טקסי ,171 בקבוצה

71 ציור ,79,57 צבע דגם ,Equus זברה

69 אינפלציה זהב

147 תרצה זהבי,

63 נעמה זהבי-אילי,

 בטריטוריה ,135-134 הקשר בדיקת ,195:14 פרק זוג
201 נטישה ,131 חורפית

229 זוהרה

171 זיגמוגד

196 רונית זילברמן,

 ,100 קולות התאמת ,Luscinia megarhynchos זמיר
105 יריב מול שירה ,101 וגיל שירה ,21 כאיום שירה

 לסנונית ,108 לורידואה ,31,2 לטווס כפרסומת זנב
47 המלכיט לצופית ,74 )ציור( צבע ,34

 15 ציור ,Papilio machaon )פרפר( זנב-סנונית

 ,145 :12 פרק ,Turdoides squamiceps זנבן
 הנקבות כלפי אלימות ,148 אלימות ,150,4 אלטרואיזם

 האכלה ,7 ודורם ,33 זמן בזבוז ,134 הקשר בדיקת ,132
 מנישואי הימנעות ,167 בצנעה הזדווגות ,155 הדדית

 התחרות ,163-162,157-156 התגודדות ,149 קרובים
 מחקר ,247 מוסר ,149 הקבוצה מבנה ,161 האכלה על

 ,172 ונחש (,149 )ציור 147 משחק ,133 מלחמה ,147,4
 צבע ,148 פליטים ,135 סיגוצים ,233 קרובים נישואי
 135,8,5 ציורים ,53 העין צבע ,141 והפרחונים הביצים
 קולות ,104 הגוף ומצב קול ,104,98 צעקות ,12 ובפרק
 ויוקרה אזהרה קולות ,102-101 שונים לאויבים אזהרה

 ,163 קצב ,62,7 העין קישוט ,26 איום קולות ,18
 ,244 צלילים שפת ,153,33,7 שמירה ,135 בוקר ריקוד

97 למרחק תקשורת

 100 בשירה הקשר הפגנת ,Garrulax זנבני״היער

 114 ביעל ,237,23 בקרב הכבדה ,237 קישוט דגם זקן

 מעופי ,14 ודורם להקה ,Sturnus vulgaris זרזיר
 228 לינה ריכוז ,134 אינדיווידואלי מרחק ,229 ראווה
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 ראווה מעוף ,Alauda arvensis השדה< )עפרוני ורעית
13 ודורם שירה ,74 הזנב צבע ,36-35 ומחירו

31 פרסומת קולות ,Acrididae חגבים

 הראייה על הכבדה ,Chlamydotis undulata חוברה
78,58 הכנף צבעי ,83 תנועה מחוות ,110

 83 ציור ,Eupodotis bengaiensis >פלוריקן< חוברה

 62 העין טבעת ,Alectoris chukar חוגלה

 בקבוצה חיים ,Heterocephalus glaber עירום חולד
171,150

 ,47 הלק גודל ,Philomachus pugnax חופמי-לוחם
 ,43 ציור ,64,42 פולימורפיזם ,228 מידע כמרכז לק

84,83,39,36 ריקוד

 שלטון ,76 צבעים ,197 הדגירה על התחרות חופמים
201 הנקבה

147 ולדימיר חזין,

141 ציור ,Sus scrota הבר חזיר

80 צבע ,201 נטישה ,Ficedula albicollis חטפית

 131 ותוקפנות ,83 בתנועות ,62 במבט ,31:3 פרק חיזור

219 תנאי על אלימות הדיפטריה חיידק

212 וגיל ,60 נוצות חילוף

15 ציור דגמי ,105,100 קולות חיקוי

108 כראווה זנב ,Stercorarius חמסן

63 ציור ,Lanius cristatus אדום־הגב חנקן

78 צבע ,Lanius excubitor גדול חנקן

62 עין פסי ,32 הנקבה האכלת הנקנים

71,67,19,13-12 אורן חסון,

35 ולבוש חסיד

78,58 צבע ,Ciconia ciconia לבנה חסידה

146,4 חצבה

64 לאיגואגות דמיון ,Agamidae חרדונים

המושבות היווצרות ,175 :13 פרק חברתיים חרקים
186 eu-social ,178

 ,89 ציד ,140 גמילה ,83 איום ,Felis Silvestris חתול
93 קול ,140 ציוד

47 טבורסקי

 142,60 אפרוח ,Podiceps cristatus מצויץ טבלן
139,118 ציוד ,86 וטקסיות

62 המבט כיוון להדגשת עין טבעת

183 בהכבדה עישון טבק

105 טוד

 דגמי ,132 הנקבה בחינת ,Pavo cristatus טווס
 ,118 הנוצות התפתחות ,85 הזנב הרטטת ,59 עיניים

 ראווה עמדת ,166 ובזבוז יוקרה ,108,65,2,1 זנב
133,40,3 ציור ,41,36,31

16 ציוד ,15 ופר ,Panthera tigris טיגריס

59 טינברגן

170 נקבות בין שותפות ,Tinamidae טינמו

 —197 הדגים אצל ,195 :14 פרק בצאצאים טיפול
216 העורב אצל ,197,141 ויוקרה ,198

221 טנגו

 עיקור ,212-211 חימוש מירוץ ,211 :16 פרק טפיל
 ,48 ורמאות ,71 טפילים לזיהוי צבע ,218 הפונדקאי

218 טפיל עם שותפות

 וברירת ,151 הדדי ואלטרואיזם חברתית טפילות
 220 אנטיביוטי חומר ויצירת ,189-187 קרובים

 -86 הגדרה ,87 המידע הגדלת ,83 :6 פרק טקסיות
89 התפתחות ,87

201,197,191,187,152-151,143,139,47 טריתרס

32 קישוט סנפיר ,Triturus vitatus טריטון

 שליט וזוויג ,21 בשירה הגנה )נחלה< טריטוריה
 נחליאלי ,223 חורפית ,150,147 זנבנים ,200,199
 וקוקייה ,36 כפרסומת ,221 אפור ועורב ,223,131

37 הסביבה ושמירת ,215

185 קן ציור ,Isoptera, 191,189,186 טרמיטים

250 עמשא של וזקנו צרויה בן יואב

221 יורם יוס-טוב,
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65 ותועלת ,62 וסימטריה ,246 באדם יופי

 האדם אצל חברתי(, מעמד גם: >ראה יוקרה
 ,167 בצגעה והזדווגות ,166 ובזבוז ,249,248,141

 וחלוקת ,168-165,4 הזנבגים אצל ,158 והתגודדות
 וטיפול ,182 חברתיים חרקים אצל ,168 הזדווגויות

 בצאצאים וטיפול ,216-214 היוקרה( )מודל בטפיל
 הנחות של ,165 חברתי ומעמד ,183 ומוזיאונים ,197

 —182 הפרומון ורמת ,198 אבנים וצבירת ,167-166
166 ותוקפנות ,183 אלכוהול ושתיית ,184

193 יושי

 242 כהכבדה ,242,136 הקשר ובדיקת יחסי-מין

 גבות ,139,129 קשר בדיקת ,12 בתופסת משחק ילד
236 תינוק״ ״פני ,243,141 מהורה סחיטה ,236

 ,114,21 ציורים ,74 צבע ,113 זקן ,Capra ibex יעל
114,112 קרניים ,85 טקסי קרב

 קולות חיקוי ,32 הנקבה האכלת ,Parus major ירגזי
 ,62 עין פס ,66-65,56 חברתי ומעמד גחון פס ,100

 ,97 קצובה שירה ,38 והצלחה שירה ,38 כאיום שירה
66 ציור

 שותפות ,Aegithalos caudatus ארן־״זנב ירגזי
170 בהגנה

143 קופים ואצל האדם אצל נוהג ירושה

53 תושביה ומלבושי ירושלים

190 ישי

 85 טקסי קרב ,0vis canadensis גדול-קרניים כבש

80 צבע ,Coracidae כחלים

 ,130-129 הקשר בדיקת ,Canis famliaris כלב
 כשכוש ,136 לטיול יציאה טקס ,28 ליריב כבוז השתנה

 קול ,219,29 ציורים ,83 נזוף ,89 מסתער ,86 זנב
218 האדם עם שותפות ,93 ואמינות

186 חברתיות כנימות

22 לאיום כניעה

 פרסום ,58 הכרוון אצל דגם ,57 הפרפר אצל דגם כנף
36-35 ראווה ומעוף מעמם ,78 הצורה

184 בהכבדה כסף

78 צבע ,59 הכנף דגם ,Burhinus oedicnemus כרוון

156,147 זהבה כרמלי,

238 חברתי למעמד כפרסומת כרס

fitness,) 189-186) כשירות

 inclusive fitness,) 189-187) כוללת כשירות

 כהתפארות ,53 בלבוש השקעה ,53 אחידות לבוש
 תלבושת ,75 ובסיני בסהרה צבע ,53 חסיד ,239-238

239 אחידה

76-75 לבן

116 ציור ,Egretta garzetta קטנה לבנית

נחליאלי ,81 וצבע מעורבת להקה ,14 ודורם להקה
76 במעוף צבע ,224 מזון ופיזור ,223

221,215,212,147 ארנון לוטם,

209 לומיס

147 קים לוגד?

53,51 לודגץ

 הפגנת ,Callisaurus draconoides )אמריקנית( לטאה
13-12 בוז

198 נועם לידר,

236 ציור ,236 אף ליצן

81 ליתגו

97 למברכטס

 צבע ,196 הגורים הריגת ,Presbytis entellus לנגור
109 הרעמה

147 טוני לרקמן,

84,42,41 ריקוד רחבת לק

65 ד׳ לק,

74,70 מאייר

 טפילות מודל ,215-214 טפיל-פונדקאי יחסי מאפיה
214

12 לטורף תגובה ,Dolichotis patagonica מארה

111 ואיברים כיוון ,62 קישוט ודגם כיוון מבט

39,37 להתפארות מבנים
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 צבע ,10 התגודדות ,Scotocerca inquieta מדברון
211 ציוד ,74 הזנב

239 מדים

חברתי דירוג ראה: חברתי מדרג

 45 פישר של ,187 ואלטרואיזם ,4-3 מתמטי מודל

192 עוזי מוטדו,

196,71,34 מולד

118,47,34 מונטגומרי

247 להצלחה וקשר התפתחות מוסר

196,25 מורטון

250,81,19 מורים

198 מורנו

 105,100 קולות חיקוי ,Gracula religiosa מיינה

67,45,22 מיינרד-סמית

211 חימוש מירוץ

104 מכונת-אמת

237 ציור ,236 ואף מכשפה

 22 וסיכון ,248,24 להילחם מוטיבציה ,23 מלחמה

39 ריקוד ,42 ציור ,Pipridae מנקינים

-35 הזרעית אצל ,229 הדדית לבדיקה ראווה מעוף
229 לינה למרכזי כפרסומת ,31 בחיזור ,36

יוקרה ראה: חברתי מעמד

196 רבייה מערכות

100 מקגרגור

143 החברתי הדירוג ירושת ,Macaca מקק

134 אינדיווידואלי מרחק

230-224 לינה מרכזי

223 :17 פרק מידע מרכזי

190,172 מרלר

229 עמנואל מרקם,

23 מתאגרף

16 מתגוששים

249 בסתר מתן

 באדם ויוקרה ,167 הזנבגים אצל ,31 בחיזור מתנות
41 כפרסומת ,61 פנודפה ,248 פוטלש ,249-248

209 נאנג׳ונדיה

11,1 צבי ,8-7 זנבנים נביחה

 ,59 קישוט נוצות ,100 קולות חיקוי ,Menura נבלי
49 ציוד

128 עדנה נהון,

127 נוידופפטידים

 פרזיטיות ,Numeda marshamelia >דבורה< נומדה
215 המאפיה ומודל

116 מקשקש התפתחות ,212,60 החלפה נוצות

 המבט כיוון להדגשת ,109-108 ,31 קישוט נוצות
111

 ,228,224 מידע מרכז ,Motacilla alba לבן נחליאלי
 חורפית נחלה ,223 ומזון נחלה ,229 ראווה מעופי

 131 הנקבה כלפי תוקפנות ,131 ציור ,243,131

14 לטורף כתקשורת נשיפה נחש

195 בן־זוג נטישה

33 ניסבט

91 החושים״ ״ניצול

176,142 הצאצאים ניצול

 ,233,149 הזנבנים אצל )הימנעות(, קרובים נישואי
233 האדם אצל

 ,136 הקשר בדיקת ,Helogale undulata גמדית נמייה
 151 ציור ,136 יציאה לקראת טקס ,150 בקבוצה חיים

 ,28 ריח באמצעות איום ,Formicidae נמלים
Solenopsis invuca-1 Myrmecocystis mumicus

 189 זרים בין שותפות ,175 ציור ,192 המושבה בחירת

 גורים הרג ,79,17 צבע דגמי ,Panthera pardus נמר
 קישוט ,57 חברבורות ,114 היעלים וזקן ,197-196

101 הגונון תגובת ,57
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183 להתפארות שתייה נפט

 הנקבה שלטון ,195,9 ציור ,146 הנבנים ,Accipiter נץ
200

212 גקמורה

139 תינוק בכי פסיכולוגי נשק

58 הקוץ קישוט ,Zebrasoma נתחן

26 גיסן נתיב,

10 והתגודדות ,Sylvia סבכי

172 חברתי( דירוג )ראה: נקירות סדר

40 פרסומת כבמת סוכה

 חיקוי ,133 הסוכה התפתחות ,39 הסוכה בניית סוכי
 קישוטי ,31 ומבנים ,166 ובזבוז יוקרה ,100 קולות
246,40 הסוכה

 סוכה במקום תוקפנות ,Ailuroedus (Catbird) סוכי
137

Chlamydera nuchalis, 39 גדול סוכי

Prionodura newtoniana, 78 זהוב סוכי

39 ציור ,Ptilonorhynchus violaceus כחול סוכי

215 סולר

221,216 סורנסן

משותף ,144 תיאורטי קושי ,142-140 מהורים סחיטה
243

64 ציור ,sturneiia סטורנלה

87 בסימנים סטריאוטיפיות

23 איום כעמדת ,109,24 הכבדה שיער סימור

 הדגשת ;61 הפנורפה אצל ,61 הסנונית בזנב סימטריה
 ויופי ,62 בסימטריה להבחנה כסיוע קישוט ,61 פגמים
246,62 באדם

 אזהרה ,18 קיומם שאלת ,8 קולות אזהרה סימני
18 הזנבנים אצל כהתפארות ,18 לצאצאים

 הגדרה ,56 אקראיות ,3-2 אמינות הספר, כל סימנים
 ,91-90 מתצפית התפתחות ,35 המחיר הקטנת ,68

 ,86 לרווח קושי בין קשר ,91 כקנה-מידה ,69 ומחיר
2 למסר קשר

של תוצאה ,51:4 פרק למין״ ״אופייניים סימנים
252,63,55-54 התחרות

 שפת ,68 גנטי? קוד ,67 האומנם? מוסכמים סימנים
68 אנוש

91 סימפסון

 הקשר ,162 בהתגודדות ,133 הקשר לבדיקת סינוצים
165 החברתי לדירוג

157 סלגסוולד

 18 ציור ,Salamandra salamandra סלמנדרה

70 סלנדר

 וצבע ,62 העין פס ,10 התגודדות ,Oenanthe סלעית
78,74

74 ציור ,oenanthe .0 אירופית סלעית

73 ציור ,lugens .0 לבנת-כגף סלעית

74 ציור ,deserti .0 מדבר סלעית

74 ציור ,isabeiiina .0 ערבות סלעית

74 ציור ,hispanica .0 קיץ סלעית

198 אבנים צבירת ,leucura .0 שחורה סלעית

אבנים הרמת ,leucopyga .0 שחורת־בטן סלעית
198

12 סמיית

183 כהתפארות סמים

34 ה״ג סמית,

52 נ״ג סמית,

79 צבע ,Sciurus סנאי

 ,Petrochelidon pyrrhonota )אמריקנית( סנונית
225 דגירה ומושבת

זנב ,34 אבהות ,Hirundo rustica הרפתות סנונית
 ,134 אינדיווידואלי מרחק ,229 ראווה מעופי ,108,34

134,34 ציור ,61 סימטריה ,224 לינה מרכז

24 ציור דגם ,24 כאיום פרישה סנפירים

55 תחרויות ,248 סיכונים ,2 הכבדה ספורט

39 חול מגדלי ,Uca beebei )אתת( סרטן
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164 לאיום עדים

 ,83 ריקוד ,39,31 מינית ראווה ,Paradiseidae עדני
108 קישוט נוצות

pteridophora aiberfi, 47 סכסוניה מלך עדני

 91 ציור ,Paradisaea raggiana דגיגה עדני

 ,158-157 התגודדות ,Corvus corone )אפור(, עורב
מצויצת וקוקייה ,224 ליגה מרכז ,213 היוקרה מודל
213

 ,225 ליגה ומרכזי ,Corvus frugilegus מזרע עורב
226 ציור

 75 ציור ,76 צבע ,Corvus corax שחור עורב

 100 קולות חיקוי ,Garrulus glandarius עורבני

 חיים ,Apheiocoma coeruiescens החורש עורבני
170 בקבוצה

75 ובסהרה בסיני צבע ,Capra aegagros עז

 פרק ראה הזנבנים אצל ,197 יוקרה לצבירת בקן עזרה
12: 145

37 צפרדעים טורף עטלף

101 אזהרה, וקול ,Aquila wahlbergi וולברג עיט

76 צבע ,Aquila verrauxi שחור עיט

 טבעות ,58 המבט כיוון להדגשת ,234 האישון גודל עין
234 ציור ,235 מידע מקור ,62 כקישוט עין

 156 והתגודדות ,Cerastes cerastes גדול עכן

 65 קונוורגנציה ,65 צבע דגם ,Crotalinae עכסנים

156,147 אבנר ענוה,

240 גחון( )פס בהכבדה עניבה

236 כפרסומת עפעף

 74 הזנב צבע ,Ammomanes deserti המדבר עפרוני

זרעית ראה: השדה עפרוני

 ,100 קולות חיקוי ,Galerida cristata מצויץ עפרוני
 111 ציצית ,100 ציור ,84 שירה מעוף

209,128 דניאלה עצמוגי,

פוליאנדריה, ,Buteo galapagoensis גלפגוס עקב
170

 וקוקייה ,65 מעמד כתג כתף כתם ,Pica pica עקעק
214 מצויצת

 ,5-3 היסטוריה ,127 הרב-תאי בגוף ההכבדה עקרון
 183 המלכה ופרומון ,234 האדם והתנהגות ,5 הסבר

177 חברתיים חרקים אצל עקדות

 ציורים ,122 הנקבה פרומון ,38 ריח חומרי עשים
127,121

!47 גיד פארן,

220 ציור ,219 ובקטריות 4T פג׳

147 אורית פוזיס,

248 פוטלש

199,195 פוליאגדריה

70 כלאיים ובני ,195 פוליגמיה

 42 חופמי-לוחם ,43 דג־השמש פולימורפיזם

 218 עיקור ,217 דו-קיום פונדקאי

60,47,41 פטרי

100 פיין

 ,113 כהכבדה חוטם ,Mirounga leonina פיל־הים
113 ציור

 143 ציור ואפרוח, ,Aptenodytes )קיסרי( פינגווין

 81 ציור ,Spheniscus humboiti הומבולט פינגווין

 64 ציור ,Macronyx croceus ארוך־ציפודן פיפיון

11 פיצגיבון

226 פיר

108 פירוס

 198 לאה פישמן,

 48,44,41,35 פישר

143 פלדמן

ופעילות דרגה ,Polistes canadensis קנדית פלכית
189 תוקפנות ,193 ציור ,178 קן יצירת ,190
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 74 הנוצות צבע ,Phoenicopterus ruber פלמינגו

 219 הדיפטריה בחיידק פלסמיד

 61 וטיב סימטריה ,61 מתנות ,Panorpa פנורפה

11 פנשאו

56 ציור ,Danio zebra הזברה פסוסית

31 חיזור ,Lophura פסיון

 124 פרופפטיד ,124 ופרומון פפטידים

99 פקודה

15 וגמר ,85 כאיום חפירה ,Bos taurus פר

 123 הפרומון וריכוז ,Spodoptera littoralis פרודניה

 ,128 העשים זכרי בלבול ,122 הנקבה ואיכות פרומון
 בהכבדה ,190 הגדרה ,121 דגאית ,190 ודומיננטיות
 ,184- 182 ויוקרה ,47 בחד-תאיים ,123-122
 ,31 מינית כראווה ,124 פפטיד ,123 ספציפיות

 125-124 שמרים אצל ,190 ושיכרון

 ככסף ,183 מזיק חומר ,184 כאיום המלכה פרומון
 של התפתחותן עיכוב ,182 ההטלה לכושר כמתאם ,184

184 השחלות

 128 תצמיד ,125-124 )פרוהורמון( פרופפטיד

 השתנות ,Geospizinae >הגלפגוס< דרווין פרושי
71 המקור גודל

חברתית טפילות ראה: חברתי פרזיט

 הזנבגים אצל הדדיות האכלות ,140 אוכל בקשת פרחון
141 סחיטה ,156-154

201 הנקבה שלטון ,Fregata aquila פריגטה

147 יואל פרל,

הספר כל פרסומת

 ,59 צבע ,58 לכנף מסגרת ,57 עיניים דגמי פרפר
58 ציור

58 הראש מבנה ,Chaetodon פרפרון

22 ג״א פרקר,

147 פ׳ פרקר,

 ,108 כראווה זנב ,Phaethon aethereus ים־סוף פתון
36 ראווה מעוף

 הדבורניים אצל ,195 ;14 פרק ,139 :11 פרק צאצאים
 ,216 זרים בצאצאי טיפול ,197 כפרסומת טיפול ,176

142 ניצול

109 רעמה ,Hyaena hyaena צבוע

 ,19 טרף בחירת ,Crocuta crocuta מנומר צבוע
12 ציור ,11 מרדף ,171,150 חברתי

 ,11,5 ניתורים ,115 הקרניים התפתחות ,Gazella צבי
 קרניים ,85 ואדם טקסי קרב ,91,1 ציורים ,141 עופרים

90,1 לטורף תקשורת ,112 המבט וכיוון

 ,91 ברדלס על התגודדות ,G. thomsoni טומסון צבי
2 ציור

 115 קרניים ,Sylvicapra grimmia הסבכים צביון

 ,65 צבע דגמי ,81 אולטרה-סגול ,73 :5 פרק צבע
 ,71 זוויגית וברירה טפילים ,38 ונקבות זכרים

273,60 לבריאות פרסומת ,42 פולימורפיזם

15-14 לטורף כתקשורת •אזהרה צבעי

240 ציור ,239 כפרסומת אורך צוואר

 216 טפיל ,Aythya valisinaria אדום־ראש צולל

 216 כפונדקאי ,Aythya americana אמריקני צולל

 ,196 שכנים עם הזדווגות ,Nectarinia osea צופית
 79 נוצץ צבע ,10 התגודדות ,196 גוזלים הרג

 כהכבדה הזנב ,Nectarinia johnstoni המלכיט צופית
118,47

 33 ושירה מזון ,Nectarina venusta צהובת-בטן צופית

 79 נוצצים צבעים ,Trochilidae צופניות

70 צוק

246 הכשרון התפתחות ציור

 טפילות ,Moiothrus ater אמריקנית ציפור־בקר
217 ציור ,217,216

58 וצביעה צבע ציפורניים

 37 פרסומת קולות ציקדות

 55 הטיב להדגשת קישוט צלחות

 65 לעכסנים בצבע דמיון ,Vipera צפעים

 על-ידי טריפה ,Physalaemus pustulosus צפרדע
37 עטלפים
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 והתפלגות תוקפנות ,Ropalidia marginata צרעה
193 המושבה

 המושבות פילוג ,Vespula germanica גרמנית צרעה
190 הטרופיים באזורים

 הפיכת ,Vespa orientalis >דברר< מזרחית צרעה
 — 179 המושבה התפתחות ,190 בזחלים לסוכר חלבון

180

19 קארו

169,150 קבוצה

 עיטורי ,Kobus ellipsipryninus המי□ קובוס
57 ובריאות האחוריים

 בקשה ,93 אמינות ,25,21 איום ,93 :7 פרק קולות
 התגודדות ,147 הזנבנים אצל דיבור ,95 ברכה ,99

 ומצב ,97-96 ״מילון״ ,103,94,37 ומידע ,163,9
 ,95 פגים ,99 הדיאלוג סדר ,97,26 ומרחק ,93,25 הגוף
 ,94 תיאטרון שחקני ,98 צעקה ,99 פקודה ,25 פיוס
104 שקר ערך(, )ראה שירה

 9 תיאורטי קושי ,11 צבאים ,7 זנבנים אזהרה קולות

123 ופרומון קולטנים

64 ציור ,65 וצורה בדגמים קוגוורגנציה

 במלים שימוש ,94 קרב קולות ,244 מלים הבנת קוף
101

58 הראש רוחב ,Ostracinoidea קופסינונים

 ,216-212 הטפלה ,214 קבוצתית וברירה קוקייה
214 בקנים כטורפת

 קנית על הטפלה ,Cuculus canorus אירופית קוקייה
213-212, 221 genets

 מטפילה ,Clamator glandarius מצויצת קוקייה
214 ציור ,216-213 עורבים

172 קוריו

78 צבע ,Phaiacrocorax קורמורן

 ציור ,228-227 התכנסויות ,Pteroclididae קטות
223

247 האסתטי החוש והתפתחות קיטש

 דגים ,58 אנטילופות דגם, ראה: ,51:4 פרק קישוטים

 קרובים מינים ,247-245 אסתטי וחוש ,57 זברה ,56
 הקשר ,63 צעירים ,55 צלחות ,143 גוזלים מקורי ,63
56 למסד הדגם בין

37,29 קלוטון־ברוק

 הראייה על הכבדה ,Buceros )עורב-מקרין( קליאו
110

147 עמיר קלישוב,

100 קמפ

53-52 קפיצות ,52 ציור ,Macropus קנגורו

 ,Acrocephalus arundinaceus אירופית קנית
212 וקוקייה

 חיים ,Acrocephalus sechelensis סיישל קנית
170-169 בקבוצה

212 ציור ,Acrocephalus scirpaceus קטנה קנית

 הזנבנים( )אצל טרטור ,97 מידע ואיסוף ,163 איור קצב
97 איום בקולות ,38 לטיב מתאם ,163,158

52 גדי קציר,

147,104 זהר קציר,

118 קצלניק

116 וקרניים ,21 ציור ,86-84 טקסי קרב

211,90 קרבם

80 כהכבדה ,74 צבע קרוטנואידים

250 קרוי

189,48 קררנין

91,19 קרוק

90 מחשבות קריאת

155-154,147 טמסי קרלייל,

 המבט וכיוון ,115 התפתחות ,2 הכבדה קרניים
112 הקרנף אצל ,115 ציור ,116,12,1

85 חפירה ע״י איום קרנף

Rhinoceros unicornis, 112 חד״קרן קרנף

 תפקיד ,112 ציור ,Ceratotherium simum לבן קרנף
112 האחורית הקרן

278



העניינים מפתח

110 הראייה על הכבדה ,Cracidae קרסידה

25 איום קולות ,Bufo bufo קרפד

116 קישוט ,116 לנוצות התפתחות קשקשים

 ,244-240 האדם אצל ,129:10 פרק חברתי קשר
129,4 הכבדה ע״י בדיקה

47 סימנים והתפתחות ,long-bow קשת

סימנים ראה: ראווה

116 קרניים ,Oryx leucoryx ראם

250 ראגד

127-126 בתקשורת הכבדה >גוף< רב-תאי

195,191 מינית רבייה

94 רוול

221 רוטשטיין

190 רוסלר

לק ראה: ריקוד רחבת

 227 בולטים צבעים ,Neophron percnopterus רחם

91 ריאן

 זוויגית כראווה ,39 ודומיננטיות ,28 כאיום ריח
39,38

13 ריסירט

 הזנבנים אצל הקשר בדיקת ,136 האדם אצל ריקודים
 84,36 ראווה ,42 מנקינים ,34 זמן בזבוז ,147,135,3

 טפילים ,43 דג-השמש ,47 הידמות, גם: ראה רמאות
104 מכונת־אמת ,26 בתיאטרון ,48

 ,183 להתפארות ,206 דיף פרומון, גם: ראה רעל
127-126 כרעל תקשורת חומרי

109 ציור ,109 מקטינה כמסגרת רעמה

 ראייה ,62 ציוד ,Cursorius cursor רץ־המדבר
62 הראש וקישוט לאחור

21 איילים ,41 טווס שאגה

209 שאולסקי

4 יואב שגיא,

238 התזונה לרמת ועדות כהכבדה שדיים

 הגנה ,170 שונים גורמים ,130 הקשר בדיקת שותפות
 טפיל עם ,178 כגורם הפלו-דיפלואידיה ,176 משוד

206,178 החלשים ניצול 218,215

 ,10 והתגודדות ,Cercomela melanura שחור-זנב
198 באבנים ריצוף ,73 ציור ,75,74 הזנב צבע

 ,52 העין טבעת ,117 דגירה על התחרות ,Larus שחף
 ,227 באלטרואיזם בוהק צבע ,85 כאיום עשב עקירת

 ריכוזי ,58 המקור קישוט ,228 ציור ,76 במעוף צבע
224 ליגה

 58 במקור צבע כתם ,Larus argentatus כספי שחף

59 ציור ,Larus fuscus שחור-גב שחף

 זנב ,32 הנקבה האכלת ,Sterna hirundo שחפית
31 ציור ,108 כפרסומת

94,26 בקולות אמינות תיאטרון שחקני

52 צבע ,Turdus merula שחרור

74 שטרזמן

 144 הסחיטה רמת ,211 טפילים עם משקל שיווי

 ,142 לתינוק חשופה בטן ,Pan troglodytes שימפנזה
85 כאיום ענפים שבירת ,150 בקבוצה חיים

109 רעמה ,235 כפרסומת ,109 סימור שיער

 זמן בזבוז ,100 זנבגי־היער אצל הקשר בדיקת שירה
 הרמוני מבנה ,105,99 שכנים ויחסי ,97,38 וטיב ,33

100 בציבור שירה ,31 מינית בראווה ,246

 רחבות ,Centrocerucus urophasianus הערבה שכווי
41 ריקוד

 ,76 כהסוואה לבן ,Lagopus mutus הצפון שכווי
118 הכרבולת תקיפת

 229 מידע כמרכז הלק ,Lyrurus tetrix שחור שכווי

 חיקוי ,83,36 ראווה ריקודי ,Tetraonidae שכווים
47 בבחירה

80 צבע ,Alcedinidae שלדגים

 111 הצמחייה מתוך שירה ,Coturnix coturnix שליו

 ציצית ,Lophortyx caiifornicus קליפורני שליו
111 המבט כיוון לפרסום
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37 לפרסומת לוואי כתוצאת הטבע שמירת

201,196,167 הנקבה שמירת

 גנים שגי ,Saccharomyces cerevisiae שמרים
124 זוויגים שני ,125 המין פרומון ליצירת

 ,Acanthodactyius scuteiatus החולות שנונית
13 לרודף בוו הפגנת

221,214 יורם שפירר,

אצל התפתחות ,106-101 בעלי-חיים אצל מלים שפת
245,104,68 האמינות שאלת ,225-224 האדם

244,104 ואמינות צלילים שפת

 צבע ,57 הזברה אצל ,237 הפנים והבעות שפתיים
250,237,74 לבריאות כסימן

במקור אנקול ,Pelecanus onocrotalus לבן שקנאי
 תפיחה ,76 במעוף צבע ,110 הראייה על הכבדה ,58

33-32 במצח

27 ביטחון בהפגנת הכבדה שריף

 80,75 צבע ,108 זנב ,Meropidae שרקרקים

94 שרר

128 הפרפר אצל חוש תאי

 66 כקנה-מידה ,67 כמגבירים ,67 והכבדה מעמד תגי

חיקוי ,142 הדגירה התחלת ,Psittacidae תוכיים
244 ציור ,244,105,100 קולות

 קרנית עטיפה ,Fratercula arctica >פופין< תוכי-הים
113 למקור

118,47 תומס

 אצל ,164 ואלטרואיזם ,22 האדם אצל תוקפנות
כלפי ,166 ויוקרה ,137,131 בחיזור ,201 ברווזים

 —192 קרובים בין ,189 הפלכית אצל ,172,166 נחות
193

ראווה קפיצות ,84 תנועה מחוות ,Streptopelia תורים
224 לינה ריכוזי ,36

69 ואינפלציה תחרה

 ,94 וכאב בכי דגם ,139 כסחיטה בכי ,141 בבון תינוק
142 אונים חוסר

186 חברה חיי ,Blattidae תיקניים

197 ציור ,Himantopus himantopus תמירון

197 יותם תמנע,

143 ציור ,Tyto alba תנשמת

233 ציור ,235 לפרסומת תסרוקת

229 מידע כמרכז בציבור תפילה

הספר כל תקשורת
249,183 וראווה תרומות

 עמדת ,107,60,59 כרבולת ,Gallus gallus תרנגול
107 קרב ,107,45 ציור ,48 ראווה

60 הראש צבע ,Meleagris gallopavo הודו תרנגול

209,205 CAMP

127 EGF

45 ESS

45 run away process

91 sensory exploitation

151 tit for tat

127 TGF alpha
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 כל־כך קשה שנשיאתו ענק, זנב לראווה הטווס פורש למה
בעליו? את מסכנת והצגתו

 שאינן ומסועפות כבדות קרניים האיילים נושאים מטרה לאיזו
באויביהם? למלחמה יעילות

 להאכיל המתעקש השליט, הזנבן שמציג באלטרואיזם הטעם מה
קבוצתו? p את

מין? לכל המיוחדים בקישוטים המסר מהו
 ותיק לחבר בגסות לעתים מתייחסים אנו מפגש, בעת מדוע,

זר? לאיש ובנימוס
 ,הרעק ההכבדה. עקרון עונה אחרות רמת ועל האלה השאלות על

 של מהפכה חולל זהבי, אמוץ על־ידי 1975ב־ לראשונה שהועלה
 בעלי־ בעולם לאין־ספור תופעות בהבנת הטבע חוקה בין ממש

האדם. אצל וגם החיים,
 דוגמאות ומביאים ההכבדה עקרון את החוקהם מציגים זה בספר

 חיוך פליאה, השתאות, עניין, מעוררות אלה החי. בעולם ליישומו
 מהות על נוסף הרהור גם - באדם מדובר וכאשר תדהמה, או

האנושי... הטבע

 מזה תל־אביב, באוניברסיטת לזואולוגיה פרופסור הוא זהבי אמוץ
 - הזנבנים חיי את ותלמידו הוא חוקרים שנה וחמש עשרים

 כאחד אותו מכיר הציבור וזב בערבה. החיות קבוצתיות ציפורים
הטבע. להגנת החברה של ממייסדיה

 לפרחים במחלקה הצמח של בפיזיולוגיה חוקרת קדמך־זהבי אבישג
 באוניברסיטה לימודיהם בעת אמוץ, את פגשה מאז וולקני. במכון

והמחקרית. הציבורית לפעילותו שותפה היא בירושלים, העברית


