.

ך■• עקרב ,בניגוד לגברים רבים,
)  1מבין שאי־אפשר לגשת ישר לענ
יינים .צריך קצת לחזר.
הוא אוחז בידה של העקרבה ,שואל
בנימוס לשלומה ,ויחר הם יוצאים לט־
יול־אוהבים בטבע.
כשהם מגיעים לפינת־חמד מבודדת,
המוצאת חן בעיניהם ,העקרב אוחז בי
דה השנייה של העקרבה ,ובאינטימיות
זו ,זה מול זה ,פותח הזוג בריקוד־העקר־
בים .ימינה שמאלה ,אחורה קדימה,
סיבוב ,וחוזר חלילה .כשראשם סחרחר
עליהם ,העקרב בוחר במישטח־אבן.
הוא מנקה אותו ברגליו ,וכשהוא די
נקי ,מפנה מקום לגברת .היא פוסעת
למישטח ,כשזנבה מורס .הוא שב ואוחז
בידיה ,בחום ,ואז היא ברוב תשוקתה
מרימה מעט את קידמת־גופה .הבחור
גם הוא מרים מעט את גופו ,וברגע זה
נפתחות דלתות פיתחי־המין שלהם ,וה
זוג המאוהב נצמד זה לזה בלפיתת־או־
הבים.
אברהם חפץ מאוניברסיטת תל־
אביב הוא פרופסור כבר מזה שבוע .עוד
כשהיה בגיל־הגן היה ברור להורים ול־
גננת שהילד יגדל ויהיה לאנטמולוג.
אהבת־החרקים היתה בעלת חשיבות
מרכזית בחייו .כשכל הילדים בגן גיד
לו ״תולעי־משי" ,ידע אברהם ששמם
הלא־עממי הוא ״תוואי־המשי" .הוא גי
לה שאת הפרפר זנבות־סנונית ניתן
למצוא בצורת זחלים על פרי של צמח

הפיגם .זה היה דווקא נוח לאמא ולאבא,
כי בבית צפון״תל־אביבי קצת קשה לג
דל פרות.
מתוואי־המשי וזנבות־סנונית הוא
המשיר ללימודי ביולוגיה .באוניברסי־
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השפריריות יכולות להזדווג שוב ושוב .מפני שה-

והחליט להמשיר וללמוד על חיי־החב־
רה של החרקים .״זהו נושא מאוד מענ
יין ,שבו יש שילוב מיוחד של עבודת־
מעבדה עם עבודת־שדה ,כימיה והתנה
גות .חוץ מזה ,הנושא היה בחיתוליו,

שפרירים רוצים להבטיח שצאצאיהם יהיו שלהם ,הם
יושבים לאחר הזיווג מעליהן ,ונשארים צמודים
לבנות־זוגן עד אחרי הטלת הביצים .כ ן הם בטוחים.

לג עליו .החרקים מחזרים במלוא המרץ
וזהו חלק נכבד ממהותם.
השפריריות יכולות להזדווג שוב ו
שוב ,ללא כל בעייה .הזכר נתקל במיב־
שול .מטרתו היא להעמיד כמה שיותר

העקובים משלבים זנבות מווערים ומתחים
בויקודאהבה המאנט׳  -לנל חוק שיטות
החיזוו שלו ,ואין הם שונים בהונה מבני־אום
טת תל־אביב ,בניגוד לאמא ,הירשו לו
גם לחקור עקרבים ,חיפושיות ,נמלים
וצרות אחרות.
ב־ 1973סיים את התואר הראשון

והבנתי שיש המוז מה לחקור".
אצל בעלי צלם־האנוש ,תהליך החי
זור הוא בעיקר נורמה חברתית .אצל
החרקים זהו שלב הכרחי ,שלא ניתן לד־

צאצאים .לכן עליו לדאוג לכך שהוא
ולא אחר יזדווג עם השפרירית .יותר
מכך ,לשפרירית שק־זרע ,ואחרי זיווג
יכול לבוא זכר אחר ,לרוקן את שק־הז־

רע ולהכניס לתוכו זרע חדש .ואז ,אוי
ואבוי ,למאהב הראשון לא יהיו צאצ
אים.
יש פטנטים לשמור עליה ,שלא תג־

אף .השפרירים הזכרים יודעים שהנק
בה תגיע להטיל את ביציה ליד מיקווה־
המים .הם יוצרים שם טריטוריות .כא
שר הנקבה מגיעה לטריטוריה מסויי־
מת ,מרוקן בעל הטריטוריה קודם כל
את שק־הזרע שלה ,כי אינו יודע אם
היא בתולה או לא .מה שבטוח בטוח.
אחר־כך הוא מפרה אותה ,ואז עליו
לשמור עליה אישית־לוחצת עד לרגע
הטלת־הביצים .השפריר פשוט מתיישב
על גבה עד לרגע ההטלה.
גם אצל החרקים יש מי שחיים טוב,
ויש מי שחיים בזבל .זבובי״הצואה מחז
רים בדיוק כמו השפריריות .כשמגיע
רגע־הזיווג הם עפים לכמה דקות אל
מחוץ לאיזור־מיחייתם המסריח ,ואחרי
הזיווג חוזרים חיי־היומיום הלא־נעי־
מים .הזכר אינו עוזב את הנקבה אף
לשנייה ,עד להטלת הביצים ,כדי שלא
יבוא זבובון אחר ויציע לה לצאת לסי
בוב מחוץ לזבל.
יש חרקים הקונים את אהובתם במת
נת כלולות .הפיזוזיים הם אחד מסוגי
המתחנפים .כל זכר תופס טרף ,שאותו
הוא מתכוון להציע לנקבה .הזכרים
עפים בלהקה .כשהנקבה רוצה שידור,
היא נכנסת ללהקה כזו ,וכל שעליה
לעשות זה רק לבחור.
הפיזוזיות הן מאור רכושניות ,ות
מיד יבחרו בחרק הנושא את הטרף הג
דול ביותר .אז נוחת הזוג על הקרקע,
ובזמן שהנקבה זוללת את הטרף ,ממלא

הזכר את מיצוות־פרו־ורבו,
אם באמצע הזיווג מסיימת הנקבה
את הארוחה ,היא תעזוב אותו ,גם אם
לא סיים להפרותה .בפעם הבאה שיל־

מדוע הם פוליגמיים?

^ חדרו של הפרופסור חפץ יש תנועה ערה .סטודנטים באים ,שואלים
*■ שאלות ,מתעניינים ,יוצאים .כולם נענים בסבר־פנים יפות .הפרופסור
אוהב את עבודתו ,ונהנה לעזור לדוקטורנטים שהוא מנחה.

• האם יכולים גני־האדם ללמוד משהו על חיזור מהחרקים?
אני אשמע מאוד שוביניסט אם אומר כן .מצד אחד ,המצ׳ואיזס הזיכרי
מושלם ,ומצד שני הנקבה בוחרת בזכר רק לפי רמת המצ׳ואיזם שלו :גודל,
כוח ,ריח סוב או חוזק.

• וכני־האדם אינם כך?

ז

אנחנו מתיימרים לבחון גם אינטלקט .לנו מאוד ברור מהי אשה יפה ,או
מהו גבר חתיך .זה מובז מאליו ,ואיננו מנסים לבדוק למה דווקא אלה
הקריטריונים שלנו ליפה או לא־יפה .יכול להיות שיש תכונות מסויימות
העושות אשה ליפה ,לדעתנו .סימטריה לדוגמה .יתכן שאלה בכלל תכונות
ביולוגיות מאוד חשובות ,שהתפתחו כתוצאה מברירה מינית.
היום אנחנו נותנים לתופעות כאלה חשיבות פסיכולוגית ,שבעבר אולי
היתה ביולוגית.

• אם כך ,מדוע החרקים הם פוליגמיים ,ואילו בני־האדם
אימצו לעצמם את מוסד הנישואץ?

המטרה היא להרבות בצאצאים .באסטרטגיה פוליגמית ,הייחום מפורסם
על־ידי פרומנים )ריחות( .הזכר מגיע לנקבה בעזרת הריח ,מזדווג איתר,
והולך .בני־האדם הוכרחו על־ידי האבולוציה להיות מונוגסיים .לנשים אין
ריח ,הנישא למרחקים .אף גבר אחד לא יכול לנבא את מועד הביוץ של אשה,
וכך ,לאורך השנים ,הפכנו מונוגמיים.

• האם אשתך מרוצה מהמיקצוע שלך?
היום החרקים היחידים שאני מגדל הם עכבישים ,על המירפסת בגג .אז
זה בסדר .היא יודעת שזה חלק מלוחמה נגד כנימות .יש אנשים המתפלאים
כששומעים במה אני עוסק.

• נכון .יש אינתיפאדה ,מיתון ,קרה ,ואתה מסתכל כנמלים
הצועדות בשביל!
יש מחקר בסיסי ,שבו לומדים את התנהגות החרקים .אחרי שיש הבסיס,
יש גם מחקר יישומי.
במחקר היישומי אנחנו מפתחים חומרים ,שפיזורם בשדה חקלאי יביא
לשיבוש התיקשורת בין הזכר לנקבה .השיבוש יוריד את ההפרייה .זו פגיעה
סלקטיבי! /הפותרת נזקים חקלאיים קשים .היום תעשייה זו היא בעלת
מחזור של מיליוני דולארים.

• בבקבוק ״פרומוך מהמעבדה אתה יכול לשגע את החר
קים?
נכון .אצל דבורים ,לדוגמה ,המלכה שולטת על הפועלות בעזרת פ ח ם1ן
סלכה .ריח זה משפיע על הדבורים כמו סם .אם נותנים להן כמות גדולה מדי,
הן ״תופסות ראש״.

• זאת עבודה קצת מסוכנת ,לא?

אף פעם אחת לא נעקצתי .פעם ,בטיול בארצות־הברית ,ישבתי על שפת־
הנהר כדי להסתכל בציפורים .פתאום חשתי בצביטות נוראות .התברר
שישבתי על קן של נמלי־אש ,סוג נמלים שממש אוכלות בני-ארם.

׳הריח את האשה:

]הפרופסור אב 
! רהם חפץ הוא
ימחה לחרקים מגן־הילדים .הוא עוסק במחקר
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מעבדתי ובמחקר יישומי בשדה .אחרי שנות־
מחקר רבות אימץ לעצמו תכונה ,המאפיינת
חרקים רבים :היכולת להריח את אשתו מרחוק.

• במשך השנים ,האם אימצת לעצמך איזו תכונה חרקית?
בטח! אני מריח את אשתי ממרחק של  100מטר!

׳׳י

