
 )עובד גור(   טבע ועונות השנה, סמסטר ב' 

 תחפושות של בעלי חיים 

מי ששורד הוא מי שמצליח להסתוות טוב. תחפושות הן נושא נפוץ בעולמו, בעלי חיים וצמחים מתחפשים כל  

 השנה במטרה להיות מותאמים ולשרוד. 

הצורות דומות בתוך המשפחה אך לא זהה. הצאצא עובר "החתמה" על ידי אמא שלו, כך הוא   -אצל זברות

מזהה אותה לפי הדפוסים שלה. הפסים הם לא לשם הסוואה אצל זברות. היכרות אינדיבידואלית. יש תיאוריה  

 לזברות להרחיק מהן זבובים מוצצי דם. שאומרת שהפסים עוזרים 

 קבוצות עיקריות: לצורך הסוואה ותחפושות לבעלי חיים אחרים.  2- לקות להתחפושות בטבע מתח

 תחפושות לצורך הסוואה 

 להיות מחופש שלא יראו אותי ולא יאכלו אותי )נטרפים(.  .1

 להיות מחופש שלא יראו אותי ואוכל לטרוף )טורפים(.  .2

א: שיבוש קווי המתאר  הטוב ביותר להיות כמה שיותר דומה לסביבה. אחת השיטות הנפוצות הי -המוסווים

 )דגם צבע שמשנה את קווי המתאר של בעל החיים(. 

ממנו היו בצבע בהיר עם נקודות שחורות. מדי  95%לפני המהפכה התעשייתית היה עש הפלפל ש  •

פעם היה מופיע פרט שחור, ציפורים היו רואות את הפרטים השחורים כי הם היו בולטים, ונטרפים  

על ידי הציפורים ולכן נשארו רק הלבנים. אחרי המהפכה התעשייתית העצים התכסו בפיח שחור,  

 נטרפו ונשארו השחורים...   הלבנים

ובהתבגרותו  הסולית הוא דג מיוחד אשר עבר התאמה לחיי קרקעית. דג זה החל את חייו כדג רגיל  •

נשכב על צידו כך שעין אחת עברה צד, הוא משתטח על האדמה. לכל הדגים יש שק ציפה אך לדג  

 סולית הוא מתנוון ואין לו שק זה. 

ו מזדווג בהפריה דו מינית מאחר והוא צריך לא לזוז לכן כולן נקבות דומה למקל, אינ -מקלון וייטנאמי •

תנועה על פני השטח מגלה את בעל החיים, לכן כדי שלא יראו אותו הוא חייב  שמטילות ביצים.

 לקפוא ולא לזוז. 

 זזים לצדדים כאילו הרוח מזיזה אותם.  -מקלון אוסטרלי •

 חרק המתחפש לעלי השיטה.  -גבנונית השיטה •

ההתחפשות של צמחים ובעלי חיים לצמחים ובעלי חיים אחרים הוא תהליך אבולוציוני רב שנים.  תהליך 

נטרף, ומי שכן הצליח להסתוות,   -בחירת ההסוואה קרתה בדרך הברירה הטבעית, מי שלא הצליח להסתוות

ם "עכברי  למשל, בטבע אין עכברים לבנים כי הם מאוד בולטים ויטרפו אותם, לכן הם נקראי שרד והתרבה. 

 מעבדה". 

 הטורפים שלפעמים הם נטרפים 

 אותם בעלי חיים שההסוואה משרתת אותם גם לתפיסת טרף. 

זזה לאט כדי שלא יראו אותה, רק הלשון זזה מהר. היא טורף אז צריכה לזוז מהר כדי לטרוף, אבל מצד    זיקית:

שני צריכה ללכת לאט שלא ייטרפו אותה. בגלל  שהיא גם טורף וגם  נטרף יש לה יכולת להניע כל עין בנפרד.  

העיניים צריכות להיות בצד ואז  טורף צריך שהעיניים יהיה מקדימה בחזית, נטרף כדי לזהות את הטורף בזמן 

שדה ראייה שלו נרחב. אצל הזיקית, לקראת הטריפה, שתי העיניים עוברות לחזית, כאשר היא לא מתמקדת  

בטריפה העיניים בצד. בזכות העיניים שלה היא יכולה להיות טורף מוצלח ולהימנע מטריפה. החלפת הצבעים  

להסתוות, אלא גם כדי לקלוט חום והיא גם משנה צבע עם  גם מושפעת מהורמונים. היא לא משנה רק בשביל 

 מצב רוח, זיקית שמחה תהיי ירוקה בצבעים בהירים, שתהיי כועסת היא תהיה בצבעים כהים מאוד, שחור. 



מתאים את עצמו לסביבה, בעזרת שינוי צבעים. התמנון מחליף באמצעות העצבי. התמנון מחליף   תמנון: 

 צבעים בעיקר בשביל להסוואות את עצמו, אך לפעמים גם להראות מצב רוח. 

: הקווים הופכים את הצורה של בעל חיים למשהו לא רציף, בגלל שיש עליו קווים שחור לבן, הלבן  חרדון

 אז הצורה שלו לא ברורה וקשה לראות אותו.מתמזג עם הקרקע ו

 הוא פשוט דומה לרקע, רקע צהוב והוא צהוב.  -צורת הסוואה פשוטה ביותר  סרטביש:

ידיים המשמות לטריפה, יש עליהם זימים, הוא הטורף   -: הרגליים הקדמיות נקראות טרף ידייםגמל שלמה 

 היעיל ביותר כי הוא טורף חרקים במארב. 

אוד רגיש , הם מעידות על מיקום הראש. כשטורף מתכוון ומגיע לטרוף בע״ח מסוים, כדי לו  עיניים זה איבר מ 

לתפוס מאזור הראש. תפיסה מאזור הראש מונעת ממנו להתקדם וזה האיבר הכי רגיש וכך הורג במהירות את  

ר לו חלק  הטרף כי אי אפשר לחיות בלי ראש ומקטין את ההתנגדות שלו. לעומת מהזנב תביא לכך שיהיה חס

 ויוכל להמשיך לחיות. 

 כתם צבע דמוי עין גדול יותר שנמצא על איבר כדי שלא ייקרה אסון אם האיבר הזה יפגע.  -עין מדומה 

לכן בע״ח רבים בעיקר דגים, מסוואים את העין האמתית כדי להסתיר את המיקום של הראש, התפתח אצלם  

אמיתית זה כתם צבע ואז הטורף מתבלבל הולך לכתם   במהלך האבולוציה דגם של עין גדולה יותר, שהיא לא 

 הצבע ואולי הוא יוריד לאותו נטרף סנפיר )אפשר לחיות בלעדיו(.

 עין יכולה להעיד על גודל של בעל החיים. לעיתים קרובות רק בשעת סכנה מראים את העיניים המדומות. 

 רעילים או ארסים   - תחפושת בהם בע״ח מתחפשים לבע״ח אחרים 

 מזריק את הרעל.  –ארסי 

 גופו מכיל את הרעל, אנחנו ניפגע רק אם נאכל אותו.  -רעיל

הצמחים רעילים והזחל ניזון מהם, לזחל לא קורה כלום, הוא לא מת, אבל בזכות זה שאוכל עלים רעילים הוא  

אותו עצמו הופך להיות רעיל. הרעל של העלים מצטבר בגוף שלו, הוא חסין לרעל. אם הוא רעיל רק מי שיאכל  

 יידע זאת, אז הוא מחזיק שלט ״אני רעיל״ בעזרת צבעים שחור וצהוב.  

היא לא רעילה ולא ארסית. היא מתחפשת עם הצבעי אזהרה לבעל חיים רעיל וארסי למרות   - נימפית החורשף

 שהיא לא כזאת, ואז מזהירה את הטורפים והם לא טורפים אותה.  

שחור וצהוב. אם הטורף לא מנוסה הוא עלול לטרוף  -דגם צבע בעלי חיים ארסיים / רעילים כולם הם אותו  

 אותם, אבל אם הטורף נגע פעם בהם, הוא לא ייגע יותר אף פעם בבעלי חיים צהוב שחור. 

בעלי חיים ארסים ורעילים נושאים את אותו דגם צבע, כדי שתהיה יעילות רבה יותר של הפרסומות ״אני רעיל  

 אני ארסי״. 

 לצפע וזחל מתחפש לנחש.  זעמן מטבעות מתחפש

הקרפדה רעבה, נותנים לה שפירית, היא טורפת אותה. נותנים לקרפדה זבוב בצבע שחור וצהוב,  היא לא  

יודעת שזה מזיק. הקרפדה מקבלת דבורה בשחור צהוב, היא טורפת אותה וחוטפת עקיצה. לקרפדה כואב  

משכילה, מוגש זבוב מחופש לדבורה, אך   והיא לומדת שהיא לא תאכל יותר שחור צהוב. הקרפדה רעבה אך

 זאת המשכילה לא תאכל אותו.  

רוב הפרחים המטרה שלהם למשוך מאביקים. החרקים מגיעים על מנת לקבל גמול צוף או אבקה. רוב  

 הם כאילו יש להם צוף ואבקה זמינה, היא לא באמת זמינה.   - הסחלבים אין להם גמול משמעותי להציע לחרק.

ת סחלבים יש לה מראה וריח כמו של דבורה ארוכת מחוש. הפרח מחופש לדבורה. המטרה  דבורנית ממשפח

למשוך חרקים. הזכרים יוצאים מתוך הקרקע לחפש נקבה להזדווגות ואז הזכר של הדבורה רואה את הפרח  



הנראה לו כמו דבורה נקבה ואז הוא נוחת על הצמח, המגע הוא כמו של הדבורה. הדבורה מחפשת את פתח  

מין ונדבק לו על הראש אבקיות )גרגי אבקה(, הוא לא סופק. הוא יעוף לפרח אחר ושם גרגרי האבקה יגיעו  ה

למערכת המין הנקבית של דבורנית אחרת מאותו המין. רק שיגיע לפרח נקבי האבקיות מהראש שלו ירדו  

איך לבצע הזדווגות  ממנו. הפרח מקבל ההאבקה. הזכר צובר ניסיון ואז שייצאו נקבות מהקרקע הוא יודע 

 בצורה טובה ולזהות את הנקבות.  

הפרח שלו בצורה של איש. מזמין להיכנס ולהגיע אל הצוף/ אבקה אך למעשה הוא לא מכיל לא   - סחלב הגליל

 צוף ולא אבקה.  

 מתחפשים .   – הסחלבים רמאים 

 הפרח 

 הצמח. פרח הוא רק איבר הרבייה המיני של 

 :  מחזור חיי הצמח

רבייה מינית: חיבור של תא מין זכרי עם תא הביצית,  

הייחוד של תאי המין: מכילים חצי מהגנים של ההורה,  

 כך שבביצית המופרית של מטען גנטי שלם. 

 חלקי הפרח:  

גנבי צוף )עניין הצוף לא מתקיים בכל  בד"כ בתחתית הפרח, מיועד להגנה על הניצן ומפני  -עלי גביע  .1

 הצמחים(. 

פרסומת למשיכת מאביקים. בחלק מהפרחים זה משמש כמשטח נחיתה לחרק וחלק   -עלי הכותרת .2

 מהפרחים יוצרים צינור המשמש מיכל לצוף. 

 גרגר אבקה.  אבקנים.  \אבקן -מערכת מין זכרית .3

 עלי.  -מערכת מין נקבית .4

שהוא מעין חוט שמחבר את האבקן מצד אחד לבסיס הפרח ומצד שני לשני  זיר    -האבקן מורכב משני חזקים

שקים בנקראים מאבק, בתוכם נמצאים גרגירי האבקה. באיזשהו שלב הדפנות של במאבק נפתחים  

והגרגירים מתפזרים. לרוב הגרגירים נשארים על הצמח ורק כשמגיע הרחק המאביק, הגרגירים מתפזרים לכל  

 העלי. -דו מיניים ויש להם גם מערכת מין נקבית  עבר. הרבה מהצמחים הן

צלקת: המשטח שקולט את גרגירי האבקה )מקביל לנרתיק(. עמוד העלי: מעין צינור חלול   -החלק העליון בעלי

שגרגיר האבקה מתארך, מתקדם בתוכו עד שהוא מגיע אל השחלה. שחלה: שם נמצאות ביציות וגרגיר 

 ריה. בפרח ההתפתחות של ה"עובר" היא בתוך השחלה. האבקה מתלכד עם הביצית ונוצרת הפ

ביוטית כמו רוח או על ידי דרך ביוטית על ידי חרקים:  -האבקנים יגיעו לפרח אחר מאותו בין על ידי דרך א

 האבקה. 

 .האבקה: העברת גרגירי האבקה מהאבקן אל הצלקת של פרח אחר מאותו המין

 וד העלי ומגיע אל הביצית. יצירת נחשון: גרגר האבקה מתארך, עובר דרך עמ

הפריה: התמזגות תא המין הזכרי עם תא המין הנקבי. בצמחים: התלכדות הגרעין של גרגר האבקה עם גרעין 

 תא הביצית בשחלה. הביצית היא סטטית, תא הזרע מנסה להגיע אליה. 

 זרע: העובר שנוצר בעקבות ההפריה.

 

זרע

צמח

הפריהפרח

פרי

 נביטה 

 צמיחה

 הפצה

 הבשלה 

 האבקה 



 התהליכים המובילים ליצירת הזרע בצמחים 

 . העברת גרגירי האבקה מהאבקן אל הצלקת )צלקת של אותו המין(  -האבקה •

 . ומתלכד איתה  גרגר האבקה מתארך, עובר דרך עמוד העלי ומגיע אל הביצית - יצירת נחשון  •

 התמזגות תא המין הזכרי עם הנקבי.  - הפריה  •

 עמודי עלים.  -תחתונה, אבקנית  -אמצעית, אבקנים  -עליונה -שלוש קומות  - פרח החמציץ 

, חמציץ לא מייצר פירות אלא רק פרחים. ההפריה תיתכן רק בין אבקנים לעלי באותה הקומה. בגלל  בישראל

 לא נמצאים בארץ, רק בארץ חמציץ לא מייצר פירות. הוא פועל ברבייה לא מינית. 3ו  2שזן 

 ממשפחת המורכבים, כל עלה הוא פרח וכל צינור במרכז הוא פרח.   -חרצית עטורה

 האבקה 

 בעיקר על ידי הרוח -ביוטית-א

 על יציר ציפורים וחרקים  -ביוטית

היא האבקה בזבזנית, היא קורית לרוב על ידי רוח, אחוז הגרגירי אבקה שמגיעים לצלקות  ביוטית - האבקה א 

 הוא קטן. הצמח צריך לייצר הרבה גרגירי אבקה על מנת שחלק מהם ייפול על צמח מסוים, אקראי. 

 רוח: )אלון תבור, דקל, אורן, דגניים(   תכונות פרחים שמאובקים על ידי 

 יצירת כמות גדולה של גרגירי אבקה .1

 בלי עלי כותרת, אין צורך בפרסומת "רוח לא עיולה כסף", אז אין סיבה לייצר שלט וצוף.  .2

 חשיפת הפרח מתוך נוף הצמח.  .3

 חשיפת האבקנים והצלקת מנוף הצמח.  .4

 גרגירי אבקה חלקים.  .5

 שטח נחיתה רחב של הצלקת.  .6

 איברים מטלטלים ברוח  .7

על ידי בעלי חיים. צריכה להיות התאמה בין הפרח למאביק. צריך להיות קשר ברמות שונות  האבקה ביוטית 

המניע העיקרי של ביקור  של הפרסומת, בצורה ומפנה הפרח )מורפולוגית( ובגמול על שירותי ההאבקה. 

מקום    -נים לאכול. מניעים משניים נדיריםהמאביק הוא לקבל מזון. הם לא מעוניין בהאבקה, הם מעוניי

לקבל מזון. תן וקח. המאביק מקבל מזון )צוף( וחלק מהחרקים   -הזדווגות, מקום לינה ועוד. הכי משמעותי

 משיכה על ידי צבע, צורה וגודל, ריח.  -אוכלים גם גרגירי האבקה. הפרסומת

מאביקים בעלי איבר מציצה ויניקה מותאמים    הצוף מצוי במכלי קיבול צרים מיוחדים ורק -הצוף כגמול משיכה

 יכולים להגיע לצוף. 

פך. החרק בא לאכול את הצוף שהצמח מייצר  כל מי שיש לוט צוף יש לו גם אבקנים אבל לא תמיד נכון להי

במיוחד עבורו, זה מעין מס שהצמח משלם על זה שהחרק מעביר את האבקנים שלו. החרק בא לאכול צוף =  

יצר במיוחד עבורו. גרגרי האבקה=חלבונים שזה מעין מס  שהצמח משלם כי החרק אוכל  סוכרים, הצמח מי

 את התאים הזכריים של הצמח. 

היא עדיין לא הואבקה. הסימן האדום אומר שהפרח הואבק, אין לך   -סימן לבן אומר שהיא "כלה" -בתורמוסים

 למה לבוא. 
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זאבים חיים בלהקה, הם לא ישרדו כבודדים. זכר אלפא, נקבה אלפא. מי שליט? יש כבוד בין הזכרים, רק  

המנצח מתרבה עם הנקבה השליטה. יש קרבות בין הזכרים וקרבות בין הנקבות, המנצחת מתרבה עם  

 המנצח.  

, באותו הרגע השני יפסיק  שכיבה על הגב, מרמז על כניעה וסוף הקרב \זנב בין הרגליים -אצל כלבים וזאבים

 לתקוף אותו פיזית.

שכיבה על הגב    -חשיפת שיניים וכניעה -בדרך כלל אצל הזאבים אין קרבות מוות, יש להם מחוות שונות: איום 

וזנב בין הרגליים המסמנת את סוף הקרב , ברגע שאחד מהזאבים נכנע השני  מפסיק לתקוף אותו פיזית 

מדוע הקרבות הם לא עד המוות? משום שלזאבים יש ניבים. הניבים הם כלי הרג,  . והדחף שלו נעצר. אין הרג

אפשר לפצוע או להרוג עם זה. כשמישהו נפצע אם הוא חבר בלהקה, מספר הפרטים שיוכל לצוד קטן. "לא  

משתלם" לפגוע פיזית בחברי הלהקה כי אז כוח הציד פוחת. אות הדבר גם במפגש בין להקות. עצם העובדה  

בים יש ניבים שעלולים לגרום לפציעה או הרג גרמו לכך שבמהלך האבולוציה התפתחו מנגנונים שלזא

 ברקסים" שמונעים את הפגיעה הפיזית  -שיוצרים "עקבות

 תוקפנות רק באותו מין שיכולה להוביל גם להרג. יש להם טריטוריה.  -דגי קרב

בין דג הקרב התפתחו מחוות של איום שתפקידן לומר לזכר האחר "ללכת מפה, אם תלך אז אנחנו לא נריב  

עד מוות". לכל דג קרב טריטוריה משלו, הוא אומר לזכרים האחרים "מלחמה זה לא כדאי, אני מאיים ומזיז  

כדאי לכם ללכת!" התפתחו  במהירות את הסנפירים ומזרים אליכם מים, אני מגדיל את עצמי ופורס סנפירים, 

מחוות שתפקידן למנוע את הקרב. מתי דגי קרב נלחמים? כששמים אותם המרחב צר ואחד מהם לא יכול  

לוותר. איום והכרזה על הטריטוריה. בסביבה הטבעית הם יחלקו ביניהם את הטריטוריה, בסביבה הטבעית 

 הם בד"כ לא ילחמו עד מוות.  

 צבאים נלחמים לצורך רבייה.   דגי קרב נלחמים על טריטוריה. תי.אצל זאבים הקרב הוא למדרג חבר

   קרבות בין זכרים על מנת לזכות בנקבה הם לא קרבות עד מוות, רק לשם הרתעה. 

 הרג בתוך המין 

שלוש. כשזכר חדש מגיע  -: חיים בלהקה. משך התקופה של אריה זכר שולט בלהקה הוא בערך שנתייםאריות

ר הקודם. מטרת הרעמה היא למנוע מצב שפרט אחד ינשוך פרט שני למוות, אך  ללהקה, הוא נלחם עם הזכ

גם כדי להגיד את גופם של האריות הזכרים. אריה חדש מגיע, אם הוא מנצח הוא הורג את כל הגורים של  

הזכר הקודם. הנקבות שבהיריון מפילות, אלו שהרגו להן את הורים, מתייחמות ואז כולם מזדווגות עם הזכר  

המטרה מבחינה אבולוציונית  ש ולאחר שלושה חודשים יולדות את הגורים החדשים של הזכר החדש.החד

היא שהגנים של האריה השליט יעברו לדורות הבאים. זכר שהרג את הגורים יהיו לו יותר צאצאים כי הוא לא  

 צריך לחכות לסוף ההריונות של הנקבות שבלהקה, הוא מפסיק אותם באמצע. 

אוכלת אותם אם היא מריחה עליהם ריח של  : אמא אוגרת לעיתים הורגת ואוכלת את הגורים שלה.  יםאוגר 

מישהו אחר, אם אין לה מה לאכול, אם היא מרגישה סכנה. אם אחד הגורים מת היא תאכל אותו גם, היא לא  

 משפר את ההישרדות.  -תיתן לו להירקב. יתרון אבולוציוני להרג בתוך המין

חיים. משריצה במים, אוכלים זה את זה. כאשר במקווה המים אין מספיק מזון, התפתח אצלם  - : דוסלמנדרות 

 קניבליזם שמאפשר לחלק מהם לשרוד. 

 זאבים  תוקפנות שקשורה לדירוג חברתי:

 דגי קרב תוקפנות שקשורה למרחב אישי:



 יעלים, צבאים  קרבות בין בזכרים: -לרבייה

 ים אריות, אוגר  הורים לצאצאים: \בוגרים

 דורבנות, עופות דורסים   צאצאים לאחיהם:

 גמל שלמה, אלמנה שחורה  נקבות לזכרים:

הסיבות לתוקפנות תוך מינית: קשורה למרחב אישי וטריטוריאלי, מבטיחה מרחב מחייה בין הפרטים ואספקת  

 מזון נאותה, שמשפרות את סיכויי ההישרדות )דגי קרב(. 

 פרט התמודדות עם מתחרים, לזכות בנקבות ובמזון )זאבים(.תוקפנות הקשורה לדירוג חברתי מאפשרת ל

תוקפנות הקשורה לרבייה, מאבק בין זכרים על גישה לנקבות תבטיח הזדווגות והתרבות של הפרטים  

 החזקים, שיעבירו את תכונותיהם לדור הבא וכך ילך המין וישתפר )יעלים, צבאים(. 

הורים עצמם, הטלת משמעת או הרחקה של ולדות  תוקפנות הורים כלפי הצאצאים, לרוב בשם סכנה ל

 נגמלים )אוגרים(. 

 , שיעור מקוון 14.05.2020

 למה המדבר שונה מחוף חולי? 

צמחייה ירוקה )חד שנתית( לא תמצא בחוף החולי, בחוף יש מלח כל השנה ולכן אין מים כל השנה, לעומת  

 שנתיים. -חדהמדבר שבו יש מים בעונה מסוימת ולכן יש מצחים 

התחמקות מתנאי המדבר או התמודדות עם תנאי   \לצמחי מדבר יש אסטרטגיות להישרדות במדבר. הימנעות

 המדבר. 

 צמחים חד שנתיים בעלי אברי אגירה תת קרקעיים.  -הימנעות

 צמחים רק שנתיים.  -התמודדות

 הקיץ בצורת זרע. הם לא באמת חדש שנתיים, הם עונתיים. הם רדומים בתקופת הקיץ ומבלים את 

שעון גשם. מועד הגשם לא צפוי לכן חלק מהצמחים פשוט נובטים כשהגשם יורד. לחלק אחר של   -נביטה

 הצמחים יש שעון שאומר להם מתי יורד הגשם ואז הם נובטים בצורה טובה יותר. 

יים קצר, חי  ביוטים, מחזור ח-מתחמק מיובש, חד שני, אל מתמודד עם התנאים הא -אהרונסוניה פקטורובסקי

לא    אםרק מספר חודשים. בסוף הסתיו הוא נובט, צומח בחורף, פריחה ויצירת פירות וזרעים באביב המוקדם. 

 האהרונסוניה לא תנבט. -ירד גשם

. כשהיא תסיים את הפריחה, היא תייצר  שעון גשם. לאחר הגשם יש לה גם פרח -שושנת יריחו האמיתית

 זרעים אלא מקפל את הזרעים בין הענפים וממתין לגשם הבא.  זרעים, הכל יתייבש. הצמח לא מפזר

גם שעון גשם, נפתח רק במים ומפזר זרעים. הצמח נעלם ונשארת רק התפרחת ורק היא  -כוכב ננסי

 מתייבשת.

 צמחי מדבר רב שנתיים 

ים  ייעול קליטת המים: מערכת שורש הגדלת ההכנסות:כיצד?   ביוטיים במדבר. -התמודדות והתאמה לתנאי א

רחבה ומסועפת או עומקה עד מי תהום )לרותם יש גם וגם( וגם העלאת לחץ אוסמוטי לקליטת   -מותאמת

השורשים מכילים ריכוז גבוה של מלחים המייעלים את יכולת קליטת המים מהקרקע. המלח   -מירב המים



המגיעים לעומק שבתוך השורשים סופג את המים )כמו באשליל(. לשיטים הגדלים בערוץ יש מערכת שורשים 

 יחד עם זה שלערוץ מגיעים מים מהסביבה. גיע למי התהום הרב על מנת ל

על ידי: החלפת עלי חורף רחבים בעלי קיץ זעירים, השרת עלים וביצוע תהליך   צמצום רמת ההתאדות 

והגנה על הפיונית בחריצים, שערות על גבי העלה  )צמצום כמות הפיוניות( הפוטוסינתזה על ידי הגבעול 

 )הקטנה קצת האידוי(. 

איך הרותם מתמודד? עם כל הדברים! הוא רותם את החולות, מונע מהם לנדוד )זה לא קשור(, יש לו לבוש  

חורף עם עלים ולבוש קיץ בלי עלים בכלל. לתופעה זו של חוסר עלים ופוטוסינתזה על ידי הגבעול  )גבעולים  

יוניות שבתוך החריצים שבגבעולים. מערכת שורשים  מטמיעים( קוראים רותמיות על שמו. הוא מסתיר את הפ

 מפותחת לרוחב ולעומק. 

, הזוגן מייבש חצי מעצמו. יש לו עלים גליליים ובשרניים והוא יכול  תיש לו שני עלעלים ופטוטר -זוגן השיח

  -להביא להמתה חלקית של עצמו כשאין הרבה מים. יש לו קוטיקולה עבה שמונעת איבוד מים, הוא בשרני

גר מים! הורדת חלקים מהעלה, כל טרף בנוי משני עלים שיכולים לנשור ונותר הגליל של הפטוטרת בלבד  או

 במידה ואין מספיק מים. 

מרווה צמירה, יש לה שיערות לבנות ולמה? להקטנת רמת עליה בטמפרטורה וכליאת אדי המים. חוץ מזה,  

 ם לא אוכלים אותה. אצל המרווה יש גם שמנים אתריים וריח חריף ואז בעלי החיי

 .יש לו קליפה שמונעת רעייה -מתנן שעיר

 חבל, שמנים אתריים, קליפה קשה. -קוצים )סירה קוצנית(, חומרי רעל -התאמות לתנאים ביוטיים: נגד רעייה

 טפיל, אין לו עלים ולכן הוא לא עושה פוטוסינתזה אז הוא גם לא מאבד מים.  -יחנוק

ושב על השיטה עם עלים גדולים. גם לוקח וגם מבזבז. הפרי שלו נצמד לענף  חצי טפיל דביל, י -הרנוג השיטים

של השיטה, שולח "מצצנים" מעין שלוחות שלוקחות מים מהשיטה מהענף. אם אין באדמה מספיק מים,  

 ההרנוג יבזבז את המים של השיטה.

 21.5.2020בעלי חיים במדבר  

 הבעיות העיקריות במדבר לבעלי חיים: 

 עלייה בחום הגוף, חוסר מים, חוסר מזון  -והותטמפרטורות גב

 התמודדות: 

 פעילות בשעות נוות, בעונות נוחות, בעקר בלילה, הסתתרות בצל בשעות החמות.  -הימנעות

מטבוליזם נמוך, ניצול מים מטבולים הפרשות   -התאמות לחום ולמיעוט מים וחוסר מזון )מנגנונים פנימיים(

 פחות חם.  -מטבוליזם מהיר מייצר חום, מטבוליזם נמוךמרוכזות ויסות טמפרטורות גוף. 

 .לשפן יש מטבוליזם מוך ביחס לגובה שלו. הוא מייצר פחות חום מהצפוי

פרווה המתאים לאיבוד חום לסביבה. צבעים ושינוי צבעים להקטנת ספיגת קרינה    -מנגנונים חיצוניים: בידוד

 ונזקי קרינה. 

יש לה תכונות להקטנת ספיגת החום מהסיבה. יש לה רגליים ארוכות שמרחיקות אותה מהאדמה  -שחאורית

החמה. בין הכנפיים לגוף יש חלל עם אוויר שהוא מבודד חום. מבודד את הסביבה הפנימית שלה מהסביבה  

יע החיצונית. הצבע השחור מאפשר לה להתחמם בשעות הבוקר המוקדמות, דבר שעוזרת לה להג

יש לה טמפרטורת גוף משתנה. מה שמחמם את בחיפושית זה הסביבה, ככה היא  -לטמפרטורת עבודה



יכולה להיות פעילה רק בבוקר כי במהלך היום הצבע השחור יגרום לה להיות ממש חמה. לכן היא יכולה  

 לפעול גם בשעות הקרירות. 

 זוחלים במדבר 

 הזמן מתחת לשיחים ואבנים ושומרת על עצמה בצל. יש לה צורות של עיניים, רוב  -מדברית עינונית

בנוי מקשקשים קרניים היוצרים מחסום מוחלט נגד איבוד נוזלי הגוף. העור הקשקשים יוצרים   -עור הזוחלים

גדילת הגוף מחייבת השלת   מצב של עור אטום שלא נותן לנוזלי הגוף לצאת, כאילו הגוף עטוף בניילון...

 השכבה המתה של העור. 

 ים הם בעלי טמפרטורת גוף משתנה, בע"ח אשר חום גופם תלוי בטמפ' הסביבה= פויקילותרמיים. זוחל

הזוחלים שולטים על טמפרטורת גופם בעיקר על ידי התנהגות, בבוקר כשעדיין קר הם יתחממו על ידי הכהית  

כאשר הם   צבע גופם, חשיפה מרבית לקרני השמש והצמדות לסלע החם. בבוקר צבעם כהה יותר. בצהריים

ספגו כבר מספיק לום הם יבהירו את צבע עורם וירחיק את בטנו מהסלע. במידה והחום גבוה מדי יסתתרו 

 מקרני השמש בצל או במחילה. 

ע"י נוצות! וגם על ידי חילוף חומרים אשר הוא גבוה מאשר   -טמפרטורת גוף קבועה וגבוהה -עופות ויונקים

 !( 6חילוף החומרים של הזוחלים. )פי 

די לשמור על טמפרטורת גוף קבועה וגבוהה אז: כמות החום המיוצרת על ידי הגוף + כמות החום הנקלטת  כ

 מהסביבה= כמות החום הנפלטת. 

פליטת חום על ידי: אידוי מים= הזעה, הסעה )תוך נוזלי, גזי(, הולכה )מגע עם מוצק(, קרינה חוזרת )כל עוד  

 טמפרטורת הסביבה נמוכה מטמפרטורת הגוף(.

 זניים ואז יותר כלי דם נחשפים לרוח. ויונקים במדבר מגדילים את שטח הפנים של תוספות הגוף כמו הא

התאדות מים מהלשון בדומה להזעה, כמו כלבים. אוויר עובר במהירות דרך הלשון ומאדה   -ע"י הלחתהקירור 

יק כל פעם את  את הרוק שעל הלשון ומקרר אותה. הכלב מבצע הלחתה בעזרת נשיפות ובכך הוא מרח

 השכבה הלחה מהלשון ומאפשר לעוד מים להתאדות. 

 מכרסמים במדבר: פעילי לילה, רוב היום במחילה. ריכוז השתן והפרשתו עם מעט מאוד מים, ייבוש הצואה. 

 להשלים 

יש הכי הרבה סוגי ומיני חרקים בעולם. חרקים הם קבוצה מאוד מוצלחת מאחר ויש להם המון מינים   -חרקים

 )חסרי החוליות(.  

 יונקים.  -בעלי חוליות -חרקים, מיתרניים  -פרוקי רגליים

נובע מתחרות קטנה, אצל חרקים, כל פרט מותאם לסביבת חיים מוגדרת ספציפית )למשל   -פרוקי הרגליים

מיליון מינים(.  שלד   2אי המשי יודע לחיות רק על עצי תות(. דבר זה יוצר מספר רב של מינים )יותר מטוו

 . תחיצוני, גדילה בקפיצות. משך חיים קצר, פוטנציאל רבייה גבוהה. התנהגות אינסטינקטיבי

מס' מועט של  רוב הפרטים בעלי הסתגלות למגוון רחב של תנאים ואף לסביבות חיים שונות.  -בעלי חוליות

מינים. שלד פנימי. שלד וגוף גדלים באופן רציף. משך חיים ארוך. פוטנציאל רבייה נמוך, התנהגות 

 אינטליגנטית בעקר, לימוד מהניסיון ומהסביבה. 

 אצל חרקים יש שלוש חטיבות גוף: ראש, חזה, בטן.  

 חטיבות גוף. 3מחושים,    2, 6טבלה כחולה. לחרקים: מספר רגליים   -מחלקות פרוקי הרגליים העיקריות

 מחושים, ראשחזה ובטן. וכו'.   4רגליים,   10סרטנים: 



שלעיתים חושבים שהם העוקץ, אבל העוקץ הוא מקדימה   רה יש להם תוספתניםחושחור צהוב, מא - נדלים

 הלסתות שלו שאותן הוא נועץ בטרף.  -בראש

דיר הוא לא מוצלח, מי שיש לו תפוצה  מה הוא מדד להצלחה של קבוצת בעלי חיים? הם לא נדירים! מה שנ

 רחבה הוא מאוד מוצלח 

להקת ארבה המתחילה   - משקל כולל של כל החרקים יחד, מספר פרטים -! יש גוון מינים מאוד גבוה, ביו מסה

 טון! 10בנדידה כוללת חמישה מיליון פרטים שמשקלם הולל הוא  

 החרקים מוצלחים בזכות: 

 מחזור חיים קצר ומהיר -פוטנציאל רבייה גבוה •

אבולוציה מהירה, אם יש מוטציה אז היא מתוקנת מהר. החרקים מפתחים עמידות לרעלים )כל  •

 שמרססים נגדם(.  K300ה

הקטנת איבוד מים, הגנה מפני טורפים,  מטרות השלד:  מעטפת קשה מסביב לגוף. -שלד חיצוני •

יר מניעה את השלד הקשיח  התכווצות השר נקודות אחיזה לשרירים, מאפשר תנועה מהירה.

 התנועה היא מהירה.  -החיצוני. אם יש שלד חיצוני או פנימי

רגליים, זוג מחושים, לרובם יש יכולת תעופה. ראש הוא מרכז    6ראש, חזה ובטן.  -מבנה גוף •

מרכז   -מרכז תנועה, גם הרגליים וגם הכנפיים יוצאים מהחזה. בטן -החושים, רוב החושים שם. חזה 

 ול ורבייה. כל חלק מתמחה בתחום מסוים כדי שהל יהיה הכי טוב.נשימה, עיכ

 מאכלסים מספר רב של גומחות אקולוגיות. -קטני גוף •

 במהלך מחזור החיים מספר שלבים.  -גלגול •

ביצה, זחל, גולם, בוגר. גלגול מלא הוא מוצלח יותר. הזחל חי בסביבת חיים שונה מהבוגר ואוכל   - גלגול מלא

 ים של אותו בוגר בכלל לא מתחרים איתו. זחל אוכל עלים, פרפר אוכל צוף. אוכל שונה. הצאצא

ביצה, נימפה, בוגר. הנימפה נראית כמו הבוגר רק קטן יותר. הנימפה אוכלת אותו הדבר כמו   -גלגול חסר

הבוגר ואז נוצרת ביניהם תחרות. פחות טוב מהגלגול המלא. לנימפה יש שלד חיצוני וכשהיא גדולה היא  

 . המעטה הקשיח לא גדל.  להתנשל. הבוגר אבל לא מתנשל  צריכה

בגלגול המלא הפרפר המלא לא גדל ויתר, מי שגדל זה הזחל. אם הזחל לא מקבל מספיק אוכל, הבוגר יהיה 

 כאילו הזחל מתמוסס ונולד שוב כבוגר.  -קטן.  "אם לא תאכל לא תגדל". השינוי

הפרפר שאינו חי בבר, הוא פרפר מבוית הוא לא יודע לחיות בטבע. אלמלא האדם הוא כבר לא   טוואי המשי

האדם שימר מספר מוטציות שנוחות לו אך לא נוחות לחיית הבר. הכנפיים של הפרפר כבר לא  היה קיים. 

יפה שאני בנויות לתעופה, רובם לא יודעים לעוף. כדי שאני אראה את הזחלים, אני צריכה שהבוגר יטיל א

רוצה ולכן בייתו את הפרפר וגרמו לו להישאר במקום. בני האדם לקחו רק את הפרטים ה"דפוקים" ורק אותם  

 מוטציות כאלו לא היו שורדות בטבע.   -מרביעים וכך הם מעבירים את התכונה של ה"דפיקות" לדורות הבאים

"י המחושים את הנקבה ומתקרב לנקבה יש קצה בזנב אשר הוא מפריש ריח שקורא לזכר. הזכר מריח ע 

אליה, הם חווים הזדווגות ממשוכת של כמה שעות לאחריהן הזכר יסיים את חייו. לאחר הטלת הביצים הנקבה  

 תסיים את חייה. הפרפרים לא אוכלים. 

יוני. אם הביצה כהה  -כל הביצים מוטלות בצבע צהבהב ועם הזמן הן מופרות ומתכהות . הן מוטלות באזור מאי

. ביצה שנשארת צהובה לאחר עשרה ימים, היא לא  תכנס לתרדמה של עשרה חודשים  ופרת והיאמ היא

מופרת וההתפתחות שלהן לא תקרה. ביצים לבנות הן ביצים שהזחל הגיח מהם כבר. אם ההטלה היא עכשיו,  

צא  )יוני( אז הבקיעה היא בערך במרץ. יש התאמה יפיפייה בין מחזור חיי הזחל אל התות. כשהתות נמ

בשלכת, הביצה של טוואי המשי בתרדמה, הם מתעוררים כשהתות מתחיל ללבלב ויש לנו עלים. אם הזחל  

היה חי כל השנה אז הוא היה מת מרעב כי הוא יודע לאכול רק עלי תות. מחזיקים את הביצים במקרר כדי  

 אחידות בגודלן.   לתזמן את הבקיעה. שבועיים מרגע ההוצאה מהמקרר תהיה בקיעה, ככה מקבלים קבוצות



זחל טוואי המשי: יש לו נקודות בצד הגוף, בכל פרק יש שתי נקודות, אחת מכל צד. אלו הם פתחי הנשימה 

שמסתעף בכל הגוף. הם לא יכולים להיות   -יש לו פתח צינור שנקרא טריכאה שדרכן נכנס אוויר אל הגוף.

תהליך איטי ולכן החרקים אינם   -בדיפוזיה  . רשת מסועפת של צינורות, הגז מגיע גדולים בגלל הטריכיאות 

 גדולים.  

 מעדיםפים עלי עץ תות  

 תולעת כל חייה נשאלת תולעת. זחל זה שלב בגלגול המלא של חרקים. 

 

 


