מכשירים נחוצים גם לבעלי חיים
ימ ַפּ ְנזָה ַה ַמ ְר ֶבּה ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמ ְכ ִשׁ ִירים
ַה ִשׁ ְ
גוֹדלוֹ כגוֹדֶל אדם ) ִמ ְשׁ ָקלוֹ כ60-
אָדםְ .
קוֹפי ָה ָ
הח ָכם ִמ ֵבּין ֵ
ימ ַפּ ְנזָה הוא ָ
השׁ ְ
ִ
ול ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ במכשירים
ְכוֹלת להשמיע קולות ְ
וגוֹבהוֹ כמטר וחצי(ַ .הי ֶ
קילוגרמים ְ
אָדם .הם הקרובים ביותר לבני
קוֹפי ָה ָ
ימ ַפּ ְנזִים יותר מאשר ִבּ ְשׁאַר ֵ
בשׁ ְ
פוּת ַחת ִ
ְמ ַ
ַהים אותםֶ :ע ֶצב,
יהם רַב ַה ַה ָבּ ָעה ְמסוּגָל ְל ַב ֵטא ְרגָשׁוֹת שונים ,שאנו ְמז ִ
האדםִ .פּ ֶ
ושׂ ִביעוּת רָצוֹן.
ְכּ ֵאב ְ
יקה במשך חודשים רבים,
באַפ ִר ָ
יהם ְ
שע ְק ָבה אחר אוֹרַח ַחֵי ֶ
החוקרת ג'יין גודולָ ,
ושׁתוּ ,כדי
פוּגים מיםָ ,סחֲטוּ אותםָ ,
הע ִצים ָע ִלים ,שהיו ְס ִ
ראתה כיצד הם ָק ְטפוּ מן ֵ
ימאוֹנָם .בדרך זו הם ַמ ִשׂ ִיגים מים ממקומות שאינם יכולים להגיע
ְל ַה ְרווֹת את ִצ ְ
יהם.
אליהם ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִפּ ֶ
וּטים למטרה נוספת .הם לוחצים עליהם ולועסים
הסח ִ
בע ִלים ְ
הם משתמשים ָ
שמ ְת ַק ֵבּל ֵמ ֵעין ְספוֹג ,המשמש להם לנִיקוּי גופם.
אותם ,עד ִ
יטים ,הם
הט ְר ִמ ִ
ימ ַפּ ְנזִים .כדי להשיג את ֶ
השׁ ְ
ֲכל ַת ֲאוָוה של ִ
יטים הם ַמא ַ
הט ְר ִמ ִ
ֶ
ֲבים אותם לתוך ֵקן
הע ִלים ,ותוֹח ִ
מעץ ,מרחיקים מהם את ָ
קוטפים ֲענ ִָפים דקים ֵ
שה ְמ ִתינוּ זמן קצר ,הם מוציאים את הגבעולים ובולעים את
הטרמיטים .אחרי ִ
ֶא ְחזוּ בהם.
הטרמיטים ,שנ ֶ
מוֹצ ִאים ְבּכוֹחוֹת ַע ְצ ָמם
דוֹמה לבני-אדםְ ,
בוּרים כי השימפנזיםְ ,בּ ֶ
ַמ ְד ָענִים ְס ִ
שׂוּמת ִל ָבּם ,אך
שמ ַשׁ ְך את ְת ַ
ֵיהנוֹת ממזון ָ
תוֹקקוּ ל ָ
יהם .הם ִה ְשׁ ְ
יוֹת ֶ
ִפּ ְתרוֹנוֹת ִל ְב ָע ֵ
יכ ְך ,הם ִה ְת ִאימוּ ְשׁנֵי מוֹטוֹת
שק ֶשׁה היה להגיע ֵא ָליוְ .ל ִפ ָ
נמצא במקום גבוהָ ,
שה ְת ַק ֵבּל מוט ארוך ,ובו השתמשו
האחד למשנהוִ ,ה ְצ ִמידוּ אותם זה לזה ,כך ִ
סוּלם ,כדי להשיג את המזון.
בהצלחה ִכּ ְב ָ
זוֹאוֹלוֹגי בתל-אביב נערך נִיסוּי ,כדי לבדוק אם השימפנזים ַבּ ֶשׁ ִבי
ִ
ַבּ ֶמ ְר ָכּז ַה
בד ַבשׁ,
ֲלוּלים ,מלאים ְ
ְעי ֵעץ ח ִ
מסוגלים להתנהג כמו חבריהם ַבּ ֶט ַבע .ניתנו להם ִגז ֵ
שבהם נ ְִק ְדחוּ חורים קטנים .לאחר זמן-מה גילו השימפנזים את הדבש וחיפשו
הוֹציאוֹ .הם לקחו ֲענ ִָפים דקים ,שהוּנְחוּ ֵמרֹאשׁ במקוםִ ,ה ְשׁ ִחילוּ אותם
דרך ְל ִ
שה ִכיל דבש ,וכעבור כמה דקות הוציאו אותם וליקקו ב ֲהנָאָה רבה
ַלחורים ַבּ ֶגזַע ֵ
ֵיהם.
את הדבש שעֲל ֶ
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