מלך החקיינים

דנאית מלכותית (משמאל) ופרפר חקיין מסוג ( Viceroyמימין)
צילוםPiccoloNamek and Derek Ramsey, Wikipedia :

אל תחפשו אותי

עשב ים שהוא זרבובן
צילוםSteve Childs, flickr :

הפרפר דנאית מלכותית (ממשפחת פרפרי המונרך) הוא כתום ושחור,
צבעי אזהרה מוכרים .הוא ניזון מצמחים רעילים שנצברים בגופו ולכן
רעיל גם למי שטורף אותו.
פרפר מסוג  Viceroyמחקה אותו ,במטרה ברורה :אם את הדנאית לא
טורפים ,גם אותו לא יטרפו אם יהיה דומה לו מספיק.

חקר היצורים באוקיינוסים הוא עניין מורכב למדי ,והוא קשה הרבה יותר
כשמחפשים יצורים כמו הזרבובן ) .)Ghost Pipefishהיצור הזה הוא קרוב
משפחה של סוסון הים .הוא חי במים פתוחים ומתחזה לעשב ים :גופו
מעוטר שנצים ,צבעו דומה לזה של סביבתו והוא עומד במים כשראשו
פונה כלפי מטה .הזרבובן ניזון מסרטנים שהוא שואב אל פיו בעת שהוא
נע באטיות עם זרמי המים ונמנע מתנועות חדות שיסגירו את קיומו.

ניקוי קטלני

שקוף שזה חסילון

דג נקאי חקיין (למעלה) מתחזה לדג נקאי (למטה)
צילום :ערן ברוקוביץ'

דג נקאי חקיין נראה ממש כמו דג נקאי המקורי ,והוא אפילו מחקה את
התנהגותו עד לריקוד קטן שהוא עורך כדי לפרסם את מקומה של
תחנת הניקוי שלו .החקיין ממתין לדג שיבוא להתנקות אבל לא מתכוון
לעזור לו ,הוא פשוט נוגס חתיכות מהזימים שלו.

Skeleton Shrimp
צילוםTony Shih, flickr :

המקלונים הם חרקים שנראים ,ובכן ,כמו גבעולים או עלים .זו דרכם
להסתתר ולארוב לטרף .גם בים יש יצורים שנוקטים באותה
האסטרטגיה – אחד מהם קרוי  ,Caprellidaeאו .Skeleton Shrimp
גופו של החסילון שקוף והוא נצמד לעשב ים או ליצורים אחרים כך
שכמעט אי אפשר לראות אותו שם.

מלך החקיינים

עוד מועמד לתואר החקיין המצטיין

דנאית מלכותית (משמאל) ופרפר חקיין מסוג ( Viceroyמימין)
צילוםPiccoloNamek and Derek Ramsey, Wikipedia :

נחש מסוג ( Lampropeltis elapsoidesמשמאל) מחקה את דוגמת הקשקשים של הנחש הארסי פתן האלמוגים (מימין).
צילוםCharles (Chuck) Peterson, Flickr; Florida Fish and Wildlife, Flickr :

הפרפר דנאית מלכותית (ממשפחת פרפרי המונרך) הוא כתום ושחור,
צבעי אזהרה מוכרים .הוא ניזון מצמחים רעילים שנצברים בגופו ולכן
רעיל גם למי שטורף אותו.
פרפר מסוג  Viceroyמחקה אותו ,במטרה ברורה :אם את הדנאית לא
טורפים ,גם אותו לא יטרפו אם יהיה דומה לו מספיק.

הנחש  ,Scarlet Kingsnakeשחי בדרום-מזרח ארצות הברית ,אין לו
יכולת להתגונן מתוקפים ,לכן הוא אימץ לעצמו את צבעיו של פתן
האלמוגים – נחש ארסי ביותר שמסוגל לשהות במים שעה שלמה בלי
לצאת לנשום.

מי שמביט בי מאחור

דופלגנגר

לא מורנה (מימין) ,לא מסוכן ,סתם דג קטן וביישן (משמאל).
צילוםEwan Roberts, Wikimedia :

מורנה הוא צלופח ,דג מוארך הדומה לנחש .צבעו חום-אפרפר והוא מצויד
בלסתות חזקות ובשיניים מחודדות שבעזרתן הוא קורע את בשר הטרף
שלו וגם פוצע את אויביו .הדג קומט ) ) Marine Bettaהוא ההפך הגמור:
יצור ביישן ועדין שאורכו  20ס"מ ,החי בשוניות אלמוגים ובמערות.
כשהוא חש בסכנה מתקרבת הוא טומן את ראשו בין האלמוגים ,ומציג
דווקא את סנפיר הזנב שלו שנראה כמו מורנה – ההטעיה המושלמת
באמצעות דמיון ליצור קטלני.

קוקייה מסוג ( Hierococcyx variusמימין) מחקה עוף דורס מסוג ( Accipiter badiusמשמאל) .צילוםJ.M.Garg, Wikipedia; :
Ravivaidya, Wikipedia

 Common Hawk Cuckooהיא קוקייה שנראית בדיוק כמו נץ :אותם
הצבעים ואותן הנוצות.
היא מטילה את ביציה בקנים של אחרים אבל אף אחד לא מתעסק
איתה.

