
 עובד גור( -מרצה, סמסטר א שנה א )בסביבה החינוכית של גן הילדים טבע ועונות השנה

 30-10-19, סיור חוף חולי

היא משתנה לפי הגלים, גאות ושפל   -חוף הים הוא מקום המפגש בין הים ליבשה בנקודה שהיא לא אחידה

 מים עולים(.  -מים יורדים, לחץ נמוך -ולפי לחץ ברומטרי של האוויר )לחץ גבוה

זאת מכיוון   -ניתן לראות שהקו התחתון )המערבי( של הצמחייה בחוף הים הוא יחסית רחוק מקו המים

שזהו קו הגלים בימים סוערים ובסופות חורף. הגלים אינם מאפשרים גידול של צמחייה. אין צמחים בחוף 

 מלח הורג צמחים.  –בגלל תכונות החוף ותכונות החול 

 מד חול דוקרני

ני האדמה כדי להגן על עצמו מהרוחות של הים. יש לו עלים קטנים ולכן אין לו צורך משתרע, קרוב לפ

בהרבה מים. לצמח יש קנה שורש המחובר מתחת לאדמה והוא מוציא מספר צמחים מעל פני האדמה כדי  

 לחשוף אותם לשמש וגם להגן עליהם בו זמנית. )גבעול אופקי( 

 דו פרק החוף

שצמוד חזק את הגבעול ואחד המחובר אליו. כשהצמח מתייבש, חלק אחד  -הצמח מורכב משני חלקים

אחד נסחף עם הגלים לחוף אחר וחלק אחר נשאר קרוב לחלק האם ויוצר צמח חדש. לעלים יש שכבת הגנה 

 שגורמת למלח להחליק ולא להיתפס עליהם. 

 גילדן סמרני

את הגבעה. סביב השורשים ישנו ממוקדם על גבעה. השורשים של הצמח מנעו מהחול לזוז והצמח יצר 

 "דבק" התופס את החול ומונע ממנו לזוז וכך נוצרת סביבו הגבעה. 

 טיונית החולות 

גרם של זרעים במטרה למנוע את נדידת החול, והצמח התפשט מאוד ואופיו   3פרח צהוב, זן פולש. פיזרו 

 הם )בין היתר פוגע בנר הלילה( השתנה. הצמח נהפך להיות צמח רב שנתי והוא דוחק מינים אחרים ופוגע ב

 נר הלילה 

שעות   24פרח צהוב, הכותרת מלאה בצוף, משתרע מעל פני האדמה קרוב לקרקע. הפרח נפתח בלילה ל 

 בערך.

 אהל הגבישים 

 בשרני, משתרע, מתפשט.

 ליפופית החוף 

 שרועה, שולחת שורשים מעל פני האדמה, עלים חלקים, פרחים בצבע לבן המסתווים בחוף.

 ן החוף )סרטן( חולו

חורים. הסרטן הינו לבן כצבע החול ודבר זה מגן עליו מטורפים.  \מסתתר בתוך החול התוך מחילות

מקבוצת פרוקי הרגליים. יש לו לד חיצוני קשה. מותאם למחייה בתוך המים וגם על היבשה. הסרטן צריך  

כשקריר. העיניים הנישאות על לשמור על הלחות שלו ולכן הוא חופר בתוך האדמה ויוצא לפעילות בלילה 

 גבעולים הן לצורך הרתעה. 



 

 31-10-19, 1שיעור 

 מבוא אקולוגי

אקולוגיה היא תורת הסביבה. אקולוגיה עוסקת ביחסי הגומלין בין יצורים )אורגניזמים( לבין סביבתם.  

יישאר, מי  מי שמתאים לו  -היצורים משפיעים ומושפעים מהסביבה. הסביבה קובעת מי יחייה בסביבתה

 ילך.  -שלא

יבה. יצור מותאם יצליח: לשרוד, להתרבות ואף להגדיל במי שמותאם לתנאי הס מי נמצא בסביבה?

 תפוצה. 

האקולוגיה היא מחקר מדעי של יחסי הגומלין בין יצורים לסביבתם, הקובעים את הכמות ואת  הגדרה: 

 התפוצה )הפיזור במרחב ובזמן( של היצורים. 

הגומלין קובעים מי? אילו מינים? כמה? מהו מספר הפרטים מכל מין? איפה? תת בית הגידול. מתי? יחסי 

   ובאיזה עונה?

 סביבה = בית גידול

תכונותיו של בית גידול מסוים נקבעות על פי התנאים השוררים במקום, תנאים אלו ניתן לחלק לשתי 

 קבוצות: 

כימיים. תנאים שאינם חיים. אקלים: משקעים, טמפרטורה,  \פיזיקליים – ביוטים-תנאים א  •

 לחות, רוחות, קרינה. מצע: מסלע, קרקע. טופוגרפיה, מליחות, חמצן.

תנאים ביולוגיים. מגוון האורגניזמים: צמחים, בעלי חיים, האדם, חיידקים,  –תנאים ביוטים  •

 ות, סימביוזה הדדית.פטריות. צפיפות אוכלוסין, מארג מזון )טריפה(, תחר

 )תפוצה = הימצאות באזור מסוים, נוכחות.( השפעת תנאי הסביבה על תפוצת בעלי חיים:

 נמיות, תנים, נחשים 

ניזון מנחשים, בחורף נודד לאפריקה לחפש נחשים. בחורף הטמפ נמוכות, הנחשים נכנסים  - חיוואי

 אפריל החיוויאי חוזר לארץ. -בסביבות מרץלתרדמה ולחיוויאי אין מה לאכול ולכן עף דרומה לאפריקה. 

אין שפן באירופה ואין  שפן חי באזורים החמים )כמו שפן סלע( והארנבון באזורים הקרים. – שפן וארנבון 

 ארנבון כחיית בר בישראל. 

  7-11-19, 2שיעור 

 השפעת תנאי הסביבה על תפוצה של נמיות, נחשים ותנים. 

חקלאים התלוננו שהתנים הורסים להם את היבול והחממות, קורעים את יריעות הפלסטיק,  60בשנות ה

. אך, לא רק התנים (לא עלינו)ואז משרד החקלאות הרעיל אפרוחים כדי שהתנים יאכלו אותם וימותו 

 אכלו את האפרוחים וכתוצאה מכך גם הנמיות הורעלו ונפגעו. 

, הנמיות למשל, אוכלות גם תרנגולות וגם נחשים ולא רק דבר  מארג מזון ר אין ממש שרשרת מזון, אלא יות

בגלל שהנמיות שאכלו את האפרוחים מתו, לא מספיק נמיות אכלו את הנחשים וכמות נחשי הצפע  אחד. 

 עלו ולכן גם כמות ההכשות על ידי צפע עלו. 

 תנים נמיות 



 

 

 

 

 

 )בין תנאים ביוטיים לביוטיים( סוגי יחסי הגומלין בין יצורים

. כל יצור יעשה הכל על מנת לאכול ולא מארג מזון, טריפה, רעיה )אכילת עשב( – טורף נטרף •

 . ללהיאכ

 מצב בו שני פרטים דורשים את אותו המשאב, והמשאב בחסר.  – תחרות •

 לחיות יחד, מצב שבו שני השותפים נהנים.  –שיתופיות  \סימביוזה הדדית •

 אחד נהנה והשני חסר או סובל )קרצייה, יתוש( –טפילות  •

 - יחסי טורף נטרף משפיעים על ומושפעים מ

מינים נטרף, אם אין מין מסוים בטבע, זה משפיע על  , מגוון חלק מהמינים נכחדים – מגוון מינים •

 מיקום הטורף שלו )אין חיוואים בישראל בחורף(

 .הסוואה, סטוטינג )הקפיצות של הצבי( כדי להראות קלילות וכושר – התנהגות של בע"ח •

המבנה מפעים ושהיחסים משפיעים ומ –מבנה: חיצוני ופנימי )מורפולוגיה ואנטומיה של בע"ח(  •

י. קיים קשר בין מיקום העיניים לשדה הראייה ולמזון: לטורף יש עיניי "נץ" הממוקמות  החיצונ

יכולים לראות  – בקדמת הפני כדי שיוכלו לאתר את הטרף, שדה הראייה מצומצם אך ממוקד 

עומק, לנטרף יש עיניים בצדדים כדי שיוכלו להסתכל ולהתגונן גם בזמן שהם מסתכלים למטה על  

יוצא  ה שלהם רחב אבל החלק שמראה ראייה תלת ממדית הוא מצומצם.העשב, שדה הראיי

: לאוראנגוטאן יש עיניים קרובות על אף היותו צמחוני מאחר והוא משתמש ביכולת המיקוד דופן

 כדי לטפס על עצים. 

חיות נטרפות )בעקר אוכלות עשב( נמצאות בעדרים כדי להגן אחד  לדוגמא, עדר.  -הרכב חברתי  •

: נטרפים פחות, לבלבל את האויב בגלל ריבוי המטרות, יתרונות העדרק ציפורים. על השני, לה

חלק מהעדר אוכל בזמן שחלק אחר צופה וכך גדל הסיכוי להבחין בטורף, התאגדות והתמודדות 

 כנגד הטורף. 

  50)כמגלמת את יחסי הטורף נטרף( חי באופן טבעי בדרום אמריקה והיא הובאה לארץ בשנות ה -נוטריה

צמרירי, רך, צפוף  -פרוות חורף על מנת לייצר ממנה פרוות. הבעיה היא שליונקים יש שני סוגים של פרווה, 

תאימה, שיחררו את  מלעני, דלילה, קשות ולא נעימות למגע. בגלל שהפרווה לא ה -ופרוות קיץ ונעים למגע, 

, לחפור  תהנוטריות לחופשי בארץ והנוטריות הצליחו לשרוד פה בניגוד לארנבונים )הן יודעות לשחו

הן היו בעמק  -ולהתחמק מטורפים(. מאחר וכמעט ואין להן טורפים בארץ, הן התרבו והפכו למין פולש 

 החולה הרחבו לעמק בית שאן, עמק יזרעאל עד נחל לכיש. 

 14-11-19, 3שיעור 

 חוף חולי

חוף חולי וחוף סלעי.   –ק"מ, המחולקים לשני טיפוסים של חוף  190 -אורך החוף של ישראל הוא בערך כ

 בצפון סיני החופים הינם רק חוליים, ככל שעולים צפונה ניתן למצוא יותר חופים סלעיים. 

 לבה.  \סלע מגמטי הנקרא גרניט נוצר כתוצאה מהתקררות איטית של המגמה

אפרוחים 
 מורעלים 

 נחשי צפע 



 sio2: פצלת השדה, נציץ, קוורץ גרניט הינו סלע שבנוי משלושה מריכים

לחומרים האלה יש דרגת קושי שונה אחד מהשני, לקוורץ יש את דרגת הקושי הגבוהה ביותר )קרוב בדרגת  

 הפצלת והנציץ יהפוך לאבק אבל הקוורץ יישאר כגרגירים.  -הקושי ליהלום(. אם אקח קוורץ ואשחק אותו

איך הגיע קוורץ לחוף?! סלעי גרניט יש באזור אילת, אך זהו לא  בישראל בנוי מגרגרי קוורץ.רוב החוף 

מקור הגרניט של חופי ישראל, אלא מאתיופיה. יש חופי גרניט באזור אתיופיה, סלעי הגרניט עוברים בליה,  

כון יש זרם מים  נשחקים, הקוורץ מתגלגל אל מקורות הנילוס, זורם עם הנילוס עד לים התיכון )בים התי

מדרום לצפון( ולכן הקוורץ מגיע לחופי ישראל, הגלים לוקחים את החול וזורקים אותו על החוף! כיום יש 

 בעיה ולא מגיע אלינו מספיק חול בגלל סכר אסוואן שחוסם את הנילוס. 

 גלים 

 . וא נשבר והופך לגל הפרעה שמתקדמת במרחב עד שה הגל ז

 21-11-19, 4שיעור 

 תכונות החול 

כמה אני יכול לחם את העצם עד  -)שהוא מינרל קשה, בעל קיבול חום נמוך קוורץהחול בנוי ממינרל בשם 

 טמפרטורת החול משתנה במהירות(.  –שהטמפרטורה שלו עולה 

מה שמאפשר חלחול מהיר, חללי האוויר  ביניהם , דבר היוצר חללי אוויר גדוליםגרגירי החול גדולים

  -ול להיות מבודד חום. שכבת החול העליונה מתחממת אבל אין זרימה של חום כלפי מטהמאפשרים לח

למים יש תכונה  -בעלייה נימיתהשכבה התחתונה של החול הינה קרה. כשיש חללי אוויר גדולים יש חוסר 

ים שמטפסים לבד בצינורות דקיקים )נימים(. האוויר )למשל בתוך הנייר( נמצאים חללי אוויר קטנים והמ

 נמשכים בתוך חללי האוויר הקטנים, זה לא עובד בחללים גדולים.

מאדה את המים מפני הקרקע, מי תהום עולים בעלייה נימית אל פני הקרקע, שוב  שמשבאדמה רגילה ה

נוצר אידוי של מים וחזור חלילה והקרקע כולה מתייבשת. בחוף הים אין עלייה נימית. השמש מאדה את  

 ה אבל המים נשארים למטה!המים מהשכבה העליונ 

 .החול לא בנוי לקשר, הוא נייד...  גרגירי החול לא נקשרים זה לזה

 בבינקולרים: הסתכלות 

 , בתוכם יש חריצי אורך שמצופים בשערות לבנות. עלה שפיצי וגלול -מד חול דוקרנים

 העלה שטוח בצורת מעוין, מעליו כסות שיערות לבנות, מעין רשת. -נר הלילה 

 .שכבה שעוונית חיצונית שנקראת קוטיקולה -פרק חופידו 

 מד חול דוקרני גדול המדביק את גרגרי החול לשורשים שלו, חריצי אורך, עלה גלול וצר  -גלדן סמרני

יוצרת מצב של   הקיים בחוף הים מליחותלמרות שבעכו יורדת כמות גדולה של גשם, ה  –צמחי חוף הים 

את רסס מי הים ליבשה   הבמידה רבה ממשטר הרוחות, הרוח מסיעחוסר מים לצמח. המליחות מושפעת 

. לצמח קשה לקלוט את המים ולהתגבר על כוח ה"יניקה" של המים. )יובש וגורמת להמלחת מי הקרקע

 פיזיולוגי(. 

הבעיה המרכזית היא המליחות אשר גורמת לחוסר מים. הם פותרים את   – הסתגלות הצמחים לחוף הים

הבעיה הזאת על ידי זה שיש להם עלים צרים ומאורכים, הם מקטינים את שטח פני העלה ובכך הם 

 מקטינים את איבוד המים. העלים של צמחי חוף הים גלולים, דבר העוזר גם להפחית את איבוד המים.

 28-11-19, 5שיעור 

 , ומדוע הצמח מאבד מים? ינתזהפוטוס 



רוב המערכות האקולוגיות מקבלות את האנרגיה לקיומן מאור השמש. הצמחים קולטים את אנרגיית 

 השמש באברונים מיוחדים, ובעזרת אנרגיית האור הם מייצרים מזון.

חומרים פשוטים.  תהליך שבו הצמח מייצר מזון )גלוקוז וחמצן( בעזרת – ( פוטוסינתזהתהליך ההטמעה )

הוא לוקח פחמן דו חמצני ומים והופך אותם לחמצן וסוכר בעזרת אנרגיית האור. העלה שטוח במטרה  

המים נקלטים באמצעות מערכת השורשים. הפחמן הדו חמצני נקלט מהאוויר   לקלוט כמה שיותר עלי אור.

על גבי העלה שנפתחים ונסגרים   הן פתחים שנמצאים פיוניותונכנס מבעד לפיוניות שנמצאות על גבי העלה. 

 )כמו פה(, כשהוא נפתח נכנס פחמן דו חמצני וכשהוא נסגר, אז לא נכנס.

 אז..... מדוע הצמח מאבד מים?!

הצמח פותח את הפיונית כדי לקלוט פחמן דו חמצני, הזמן שהפיונית פתוחה, המים בתוך העלה בורחים 

 החוצה. פתיחת הפיונית גורמת לאובדן מים.

 גז, נוזל, מתפשטים מריכוז גבוה לריכוז נמוך )תופעה פיזיקלית: דיפוזיה, פעפוע(.   -םחומרי

חל פעפוע והמים  -מחוץ לעלה באוויר יש ריכוז נמוך של מים ובתוך העלה יש ריכוז גבוה של מים

מתפשטים החוצה(. העלה הגלול מצליח לשמור אתה מים בתוך העלה יש פחות שטח פנים עם האוויר. גם 

המים נשארים מצוד למצח. המים שירצו לצאת אחריהם לא יוכלו כי יהיה ריכוז מים   -הם יוצאים אם

גבוה בפנים וגם בחוץ. על העלה יש גם שיערות אשר כולאות את המים היוצאים מהעלה ותופסות אותן!  

 עוד יש חריצים שתופסים את המים וכל זה משאיר את מולקולות המים בקרבת העלה ויוצרים מצב

 שריכוז המים מחוץ לעלה הוא גבוה. 

 5-12-19, 6שיעור 

 תופעת הנמיות 

 עלייה של מים בעצמם בצינורות דקים.

 . בכל הצמחים בעולם קורית תופעת הנמיות וכל המים עולים מהשורשים אל העלים

יכולים  כשעוצמת הרוח חלשה ואז החרקים המאביקים רוב צמחי ופרחי חוף הים פורחים בקיץ ובלילה 

 לעוף! 

 החיים באזור מפץ הגלים 

יש שפע של חמצן ומזון. כדאי לחיות שם, אבל יש בעיה, הגלים סחפה אותם, אז  בע"ח מסודרים בחיגור.  

 הם מתחפרים מתחת לחול! 

 קונכית החילזון בנויה מחטיבה אחת. קונכית הצדפה בנויה מזוג קשוות.

כיצד הסתגל החולון לחיים ברצועה הסטרילית?  )הסרטן הגדול( שייך למערכת פרוקי הרגליים. חולון החוף

החולון הוא העיניים של המדינה כי העיניים שלו גבוהות מתנשאות אל על כדי לזהות אויבים. הסרטן בצבע 

 קיר הגוף.החול. פעילותו משתנה משנה לשנה. הסרטן נושם באמצעות זימים שהם בליטות חיצוניות של 

 שמוציאים דג מהמים שטח הפנים של הזימים מתקטן והוא מת מחנק! 

והוא יטבע בחורף מגיעים הגלים לרצועה הסטרילית וגם הדגים והם יהרסו לו את המחילה שבתוך הים 

לסרטן  לכן בחורף הסרטן עולה לרצועת הצמחייה, הולך לישון בנובמבר במחילה החופית שלו וקם במרץ.

וואה, ראייה טובה, תנועה מהירה. הליכה עם הממד הצר קדימה מבטיחה פחות התנגדות וכך  יש צבעי הס

את מחילתו חופר החולון מפני השטח ולעומק של הוא יכול להכנס למחילות יותר קטנות בקוטר שלהם. 

ביוטים קשים ובאותה העת היא משמשת כמקלט  -ס"מ. החולון שוהה במחילה כאשר התנאים הא 60-90



ים. בעומק המחילה המתקיימים תנאים, של לחות גבוהה וטמפרטורה ממוזגת לאורך כל יממות  מאויב

 השנה. 

 12-12-19, 7שיעור 

 מחלקת העופות 

 פינגווין(  \*** לא כל עוף עף..... )יען

 יש עופות גדולים בכל מני מקומות בגלל שפעם כל היבשות היו יבשת אחת גדולה בשם פנגיאה!

העולם עופות גדולים יבשתיים, לא רק עופות שעפים באוויר. מקורם כנראה באב קדמון משותף  יש ברחבי 

ביוטים( -מלפני מאות מיליוני שנים. לאחר אבולוציה ארוכה לתנאי סביבה שונים )תנאים ביוטים וא

 התקבלו המינים אותם אנו רואים היום )פינגווינים באזורים קרים, יען באזורים חמים(. 

- רים החיים בעולם התחילו מיצורים קדומים פשוטים מבחינת המערכות שלהם שהם היו חדכל היצו

 תאיים. לאחר מכן התפתח תהליך שבו היצורים הפכו מחד תאיים ליותר ויותר מורכבים.  

 חולייתיים  –בעלי חוליות  -  חיהממלכת 

 

 דגי גרם       דגי סחוסיונקים       עופות          זוחלים       דו חיים        
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 .בעלי החוליות השונים בעולם הם תוצר של אבולוציה רבת שנים

מיליונים שנים, הופיעו עדויות ראשונות   200מוצא העופות הוא מדינוזאורים זוחלים. לפני כ  -אבולוציונית

אחרים )תכונות גוף(. זו הייתה קבוצה של עופות  בקבוצת דינוזאורים שנראתה קצת אחרת מדינוזאורים  

 מיליונים שנים.  65קדומים והיא ששרדה את הכחדת הדינוזאורים לפני 

 ציפור קדומה -ארכיאופטריקס

אחד הממצאים הקדומים ביותר של יצור שהוא משהו בין עוף לדינוזאור הוא הארכיאופטריקס. לארכיא'  

 רבות שלא כמו בזנב קלאסי של עוף.  מבנה של עוף אבל זנב ארוך ובו חוליות

תכונות נוספות: קשקשים )על רגלי העוף, אותן ניתן לראות בבירור( הן עוד תכונה הדומה בין עופות 

- לדינוזאורים. גם העופות וגם הדינוזאורים מטילים )הטילו( ביצים. התפתחות העוברים שלהם הייתה חוץ 

 גופית.  

 אבולוציוניים התפתחו בעופות בהשוואה לזוחלים: שני חידושים 

מעטה חיצוני. בסיס הנוצה המחובר לעור מקבל אספקת דם, מריטת נוצות לעופות   – . התפתחות נוצות1

 כואבת להם! התפתחות נוצות אופיינית לעופות )כולל הקדומים( ולא לדינוזאורים. 

ולכן טמפרטורת   ורים תלויים בטמפרטורת הסביבהדינוזא \מעלות. הזוחלים 40-42גוף קבוע וגבוה  ם. חו2

 . . מקור החום אצל עופות הוא פנימיהגוף שלהם נמוכה יותר

 תפקידי הנוצות הם:

הנוצות כולאות אוויר המתחמם בחום הגוף מחד ושומרת עליו מפני הטמפרטורה הקיצונית  –. בידוד 1



 )קור( בסביבה. )נוצות הפלומה בעיקר(.

 מתאר(.   \האברה ]כנף[ )נוצות –. לתעופה 2

 צבעי הנוצות וצורתן משמשות לקישוט וכצורת תקשורת בין עופות )כמו טווס(.  –. לקישוט 3

 . מקנות לעוף את צורתו האווירודינאמית )לא רק הן, גם הגוף מקנה. הן מקנות בצורה חלקית(.4

תתי יחידות שביניהן כשנסתכל על נוצה בהגדלה נוכל לראות שיש בה ציר מרכזי אחד ממנו יוצאים 

 קרסים. הקרסים מאפשרים חיזוק מבנה של הנוצה כך שיוכל לעמוד בזרמי אוויר חזקים בזמן תעופה. 

 מבט מדעי על הכנף בתעופה 

כשהעוף מתקדם קדימה, מבנה הנוצה מאפשר תעופה באופן הבא: חלקה התחתון של הכנף הוא שטוח 

קדימה, אוויר פוגש את הכנף. בגלל מבנה הכנף, האוויר וחלקה העליון הוא קמור. כשהעוף מתקדם 

בחלקה העליון זורם מהר יותר מבחלקה התחתון. כתוצאה מכך, לחץ האוויר מעל הכנף קטן ביחס ללחץ  

 האוויר מתחתיה. כתוצאה מכך, נוצר עילוי ותעופה. 

 26-12-19, 8שיעור 

 . )מלשון קרן( קרניאנחנו מדברים על חומר כשאנחנו מדברים על קשקשים, שיער, ציפורניים וכו'  חידוד:

 .גרמיכשאנחנו מדברים על עצמות, שינים וכו' אנחנו מדברים על חומר 

הבסיס העיקרי של הנוצה נקרא קולמוס וממנו יוצאים סעיפים להם אחיזה זה בזה )בין הסעיפים(  

 באמצעות מערכת קרסים.

ובתזוזה, העוף נע קדימה. מכיוון שהוא קמור בחלקו העליון של הכנף ושטוח בחלקו  בתעופה :2חידוד 

התחתון, אוויר זורם באיטיות בחלקו התחתון ובאיטיות בחלקו העליון. כתוצאה מכך נוצר לחץ אוויר 

 נמוך בחלקו העליון ביחס ללחץ אוויר גבוה בחלקו התחתון )של הכנף( הדבר גורם לעילוי ומאפשר תעופה. 

 התאמות העופות לתעופה 

 .משמעותייםהכי  הדבריםיוצר את הפרשי הלחצים וזה אחד  –  כנף קמורה .1

שטח הפנים של הכנף גדול מאוד יחסית לגודלו כדי ליצור  –הגפיים הקדמיות משמשות ככנפיים  .2

 כוח עילוי. 

)יש יוצאים מן הכלל שאצלם זה לא כך(. הברווז הינו  מרכוז מסת הגוף מעל הרגליים האחוריות .3

יוצא דופן כי רגליו בנטייה אחורית כי הוא יותר מותאם לשחייה. אם יש עופות שהרגליים שלהם 

 לא נמצאים מתחת למרכז המסה של הגוף, הם יתנדנדו )כמו פינגווין או ברווז( 

וויתור  ם מרכוז מסת הגוף זה הכי טוב. גוף קל עקילו בלבד!  15העוף הכבד ביותר שוקל  –גוף קל  .4

עוזר בהקלת הגוף כי כשאין שיניים אז גם אין צורך בשרירי לעיסה )בניגוד לזוחלים(.  על שיניים

זוהי קיבה נוספת שטוחנת את   -קיבתו עשויה שרירים )קורקבן(, הוא לועס בקיבת השרירים

הוא בנוי רק   אין עצמות בזנבופות האוכל )התווסף משקל אבל הוא במרכז הגוף אז זה בסדר(. לע

יש תשעה ודבר זה מוריד את משקל העוף. לעופות  עצמות חלולותמנוצות בניגוד לזוחלים. לעופות 

  בתוך הגוף שלמעשה מקטינים את המשקל הסגולי. משקל סגולי = משקל ליחידת נפח. שקי אוויר

חת )שמאל(. לזכר )לרובם( כדי להקטין משקל, לנקבה יש רק שחלה א –של העוף  מערכת המין

חסר איבר מין זכרי כדי שלא יטלטל להם משהו בשמיים )הם עושים את זה פתח לפתח(.  

לברווזים ואווזים יש איבר הזדווגות כי הם עושים את זה בתוך המים. בעונת התרדמה מערכת  

האשכים הגדלים והשחלה    –המין היא קטנה ומצומקת ורק בעונת הרבייה היא מתפתחת 

באביב(. ההתפתחות היא רק באביב כי אז יש הכי הרבה  -פתחת כדי לייצר ביצים )עונת רבייהמת

מטילות  עופות: כל הרבייה עד הטלת הביצים(. עד שלושה אוכל )היריון בסביבות השבועיים



מערכת  שבהן מתפתח העובר, כל גידול והתפתחות העובר הוא מחוץ לגוף, זה פחות כבד. ביצים 

 לעופות אין יכולת להתאפק עם צרכים, הן לא אוגרות את הצרכים אצלן בגוף.: העיכול 

 נדידת עופות 

 מעל ישראל עוברים מעל כחצי מיליארד עופות בשנה. 

 לציפורים יש שתי נדידות:

< בסתיו הן נודדות מחצי הכדור הצפוני לחצי הכדור הדרומי. כיום זה טיפה השתבש מאחר ומאכילים 

 נשארות יותר במקומות מסויימים. אותן והן 

. הבית של העוף זהו המקום בו הוא  < נדידת האביב היא הנדידה חזרה מחצי הכדור הדרומי אל הצפון

 מתרבה. העופות בסופו של דבר חוזרות לאירופה. 

 סטטוס של עופות בארץ 

 כל השנה בארץ כמו דרור וסיקסק. -< יציבים 

 ו נחליאלי ועגורים. נמצאים בארץ רק בחורף כמ –< חורפים 

 שקנאי, חסידה )חסידה היא גם הולכת וגם חורפת(  –עוברים מעל ארצנו  –< חולפים 

 נמצאים במהלך הקיץ כמו חיוואי. –< מקייצים 

 מהצפון מאירופה ורוסיה לכיוון דרום לישראל ולאפריקה. מהן הסיבות לנדידת הציפורים בסתיו?

. כשאין מה לאכול צריך לנדוד ולחפש  לדלדול במקורות המזון גורם  < הקור ביבשת אירופה )השלג בעקר(

 מקום במקומות אחרים. כמות האנרגיה הזמינה יורדת באופן משמעותי.

< הקור והשלג מחייבים צריכה גדולה של אנרגיה כדי לשמור על חום הגוף שלהם אבל אין להם מספיק  

( כדי לחפש מזון ולכן אין להם מספיק אנרגיה כמות שעות אור היום יורדת באופן משמעותיאור יום )

 לחימום הגוף.  

הגורם שמפעיל את יצר הנדידה אצל העופות הוא התקצרות משך שעות היום ולא התחלת הקור, לכן < 

 היא מתחילה לנדוד כבר באוגוסט כשעוד חם באירופה.

אש החץ מתחלף, נדידה היש מנהיג ללהקה? לא. אין מנהיג המראה את תוואי הנדידה. ה"מנהיג" שבר

 בצורת ראש חץ חוסכת באנרגיה כי היא יוצרת דחף של אוויר שמקדם את הציפור שעפה מאחור.

לכל קבוצת ציפורים יש מסלול נדידה שאופייני לה שמושפע ממגבלות התעופה שלה   מסלולי נדידה:

נדוד, לשם כך הם צריכים ומהצורך בחניות ביניים. עופות גדולים ועופות דורסים משתמשים בדאייה כדי ל

לזרמי אוויר חם שעולים )תרמיקה( הנוצרים עקב חימום האדמה מהשמש לפיכך הם נודדים ביום ומעל 

עופות קטנים לא צריכים תרמיקות, הם עשות מעוף חתירה או גלי ולכן   היבשה כי מעל הים אין תרמיקות.

 . יבשהאו מעל הים וביום אוכלות ונחות ב\הן יכולות לעוף בלילה ו

שעות האור הרבות בארצות הצפוניות ושפע המזון אפשרים יותר ביצים בעונה כלומר גידול מספר רב יותר  

ביצים במחזור, ירגזי שכן נודד  4של צאצאים המהווה יתרון מתחינת החוזרים. ירגזי שלא נודד מטיל 

 .8מטיל 

בתוך בתרמיקה )בספירלה עולה(  קמ"ש. כשהן עולות  80המהירות הממוצעת על עוף כבד בדאייה מגיע ל

 קמ"ש.  35המהירות שלהם 

 תם אך לא נשלם פרק הנדידה בעולם.... 

 

16-1-2020 



 תחרות  

 )כיצד נמנעת תחרות בין העופות(

 בכמות מוגבלת. \והמשאב נמצא בחסר פריטים או יותר דורשים את אותו המשאב 2תחרות היא מצב בו 

 מינית אם הם אותו מין זה נקרא: תחרות תוך 

 אם הם ממינים שונים זו: תחרות בין מינית 

 דחיקה תחרותית תחרות מובילה לרוב ל

 סולק, הפרט הנשלט חוזר למקום. \כשהפרט הדומיננטי הסתלק

 דחיקה תחרותית: פרט או מין מסוים משנה את פרטי המחייה שלו עקב הנוכחות של הפרט האחר.

הדגים מגיעים לפני המים כיוון שבלילה אין פוטוסינתזה אנפת הלילה צדה דגים בלילה בקלות יתרה כי 

 כלומר האצות לא מכניסות חמצן למים, הן רק נושמות והדגים כדי לנשום עולים על פני המים.

23-1-20 

 חלוקת המשאבים בבריכת הדגים

  

  

  

  

  

  

  

 מים עמוקים. \מים רדודים -מתחלק גם למיקום

 לילה.  \יום –מתחלק לזמן 

 השדה  (חילזון )שבלול 

מחלקות מהן   6שייך למערכת הרכיכות, מערכה שרוב נציגיה חיים במים. מערכת הרכיכות כוללת  

 : 3בולטות 

. חלזונות חיים במים, שבלולים חיים ביבשה. חילזון נושם עם כולל שבלולים –חלזונות  .1

 זימים כמו דג, שבלול נושם עם ריאה. 

 כולן חיות במים.  –צדפות  .2

 דיונונים ותמנונים.  – ראשרגליים  .3

 שבלול הגינה  \שבלול השדה

עדיין לא לגמרי פיתח התאמה לתנאי היבשה וליובש. ההתאמה שלו לתנאי היבש זה להתחמק  

שלו. שבלול השדה מגיח בסתיו אל פני השטח לאחר חודשים   המהם ולכן הוא נכנס לתוך הקונכיי

,  ורה מעיר את החילזון מהשינה. דבר ראשון הוא מפריש הפרשותאורכים של תרדמת קיץ. הי 

ומיד מחפש אחר בן מינו. חילזון במים הוא חד מיני, שבלול ביבשה הוא דו מיני. הוא אנדרוגינוס,  

בגופו יש גם מערכת זכרית וגם נקבית, הוא מכניס ונכנס להיריון באותו זמן. כל אחד מפרה  

סוגי מזון

אוכלי דגים

אנפות

גודל דגים גדולים\קטנים

(ברכיה)מסננים 
אוכלים מפני  

המים

אוכלי זרעי 
(אגמית)צמחים 

אוכלי מהבוץ תולעים\חלקים



אהבה גירני   ץה לרוב פעם בעונה. לפני ההפריה הם שולחים חומופרה בעת ובעונה אחת. זה קור

היריון נמשך שבועיים ואז הם מטילים ביצים, אחרי כמה ימים של   שגורם לעוררות מינית.

ההיריון כל פרט חופר גומה ומטילים בה את הביצים. כעבור שבועיים מאותם ביצים יבקעו  

שבלולים. חשופית זה מין אחרת ללא קונכייה! השבלול פעיל בחורף בעקר בלילה וכשאר 

 הטמפרטורה עולה הוא מחפש מחסה. 

ן פשוטה, היא לא מפותחת כמו שלנו. האויב של החילזון מבחינה עינית הוא שמש  לשבלול יש עי 

והתפקיד העיקרי שלה הוא להבחין בין אור לחושך, בין אור לצל. הוא אינו רואה תמונה. העין  

בנויה בצורה של כפפה ונכנסת פנימה כשהיא מתקפלת. כיצד מתקדם השבלול? בעזרת התכווצות  

להצמיד את השבלול    -הנעים מקצה הסוליה אל עבר הראש. תפקיד הרירשרירים הנראים כגלים 

למצע. לשבלול יש רגל רכה ואם הוא יבוא במגע עם דברים חדים הוא עלול להיפצע והריר משמש  

זה   PH לו הגנה מפני קוצים ודברים אחרים שעלולים לפצוע אותו, זה סולל לו את הדרך.

והן מתמוססות. הקונכייה בנויה מגיר, חומצה   הק לקונכיי זה בסיסי, חומצה גורמת נז 7חומציות, 

זה חומצה חזקה )קולה(. מהירות   3, הוא לא ממיס גיר. 8ממיסה את זה. הריר של השבלול הוא 

מ'. השבלול הוא מאוד   1.2ס"מ=  1200ס"מ, בשעה הוא ילך  10שניות זה בערך   30השבלול ב 

אוכל צמחים והצמחים לא בורחים ופתרון נוסף זה  הפתרון שלו זה שהוא איטי, אין לו שלד. אבל 

מיני והפרט הראשון שאותו הוא יראה הוא יזדווג איתו. לשבלול יש לשון שנקראת -שהוא דו 

מגרדת, היא דמוית פצירה. יש לו לשון עם שיניים שבעזרתה הוא יכול לאסוף את המזון. שבלול  

אנזים שנקרא צלולאז שהוא מסוגל לעכל    הוא יוצא דופן ובצורה מסוימת הוא דומה לפרה. יש לו 

תאית )מרכיב קשה לעיכול אשר נמצא בדופן של צמחים( והוא יכול לעכל צמחים טוב יותר  

מאיתנו. כשהקיץ בא השבלול מתחפר באדמה ונכנס תרדמה על החורף הבא. הוא מוריד את  

  2%לו ירדה ל פעימות הלב, מוריד חמצן, סוגר את פתח הקונכייה בווילון. צריכת חמצן ש

 מהצריכה הנורמאלית. 

 

 

 

 


