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 Ecology  - אקולוגיה

 
אקולוגיה הוא תחום במדע החוקר   -הגדרה התחום

את יחסי הגומלין בין אורגניזמים לבין סביבתם  

 וכן גם את יחסי הגומלין בין האורגניזמים 

 .השונים

 

 



 חשיבות התחום

 בטבע הבנת יחסי גומלין  -בסיסימדע  •

“We have not inherited the earth from our fathers, we have 

borrowed the earth from our children” (Laster Brown 1981). 

 

 

(. יג' קהלת ז)? עיותוכי מי יוכל לתקן את אשר ', ראו את מעשה ה"

נטלו והחזירו על כל , הראשוןה את האדם "בשעה שברא הקב

וכל מה , הן ומשובחיןראה מעשי כמה נאים : ואמר לו, אילני גן עדן

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את . בשבילך בראתי, שבראתי

קהלת רבה " )אין מי שיתקן, שאם תקלקל ותחריב את עולמי, עולמי

(.'ז  

 

 איכות סביבה •



 קיימות •

בהיבטים  לא רק המתחשב תחום יחסית חדש 

 למימדאלא גם מתייחס , סביבהשל איכות 

הצריכה  ניהול נכון של . RRR))הצרכנות 

כלכליים  גם היבטים בחשבון לוקח , האנושית

 .וחברתיים, בריאותיים

טביעת רגל "בקיימות מתייחסים למדד של 

הוא מדד " טביעת הרגל"גודל ". אקולוגית

כמותי לשטח האדמה ולכמות המים  

ולקליטת חומרי , הנדרש לאספקת הצרכים

באורח , הפסולת של פרט או אוכלוסיה

 .  חיים נתון



 ביומימיקרי •

.וטכנולוגיותחקיינות של הטבע לצורך פתרון בעיות אנושיות   



מאפיינים של בית גידל ושל מערכת 

 אקולוגית
:גורמים ביוטיים  

 מכלול היצורים החיים בסביבה

צמחים: דוגמאות  

בעלי חיים            

פטריות            

חיידקים            

           

 

 
מכלול הגורמים : גורמים אביוטיים     

למעשה זה כולל את כל. הדוממים  

.הגורמים הפיזיים של בית הגידול  

 לחות, משקעים, טמפרטורה: דוגמאות

 אור ועוד, רוחות

 



Organism- אורגניזם, פרט   

Population אוכלוסיה-  

 -Communityחברה

 Biosphere -ביוספרה 

  -Ecosystem בית גידול

 מערכת

 איבר

 תא

 אטום

 מולקולה

 אברון

 רמות ארגון



  -אורגניזם

החיים הפרט הוא  שיש להם את מאפייני , יצור חד או רב תאי, כל פרט

 כמובן הדרגה הנמוכה ביותר של הארגון  
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 אוכלוסיה
אחדהחיים במקום אחד מתרבים , קבוצה של אורגניזמים מאותו מין    

.עם השני ומתחרים על אותם משאבים ומקורות מזון   
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 חברה
התלויות במידה זו או , אוכלוסיות שונות החיות באותו בית גידול

 . אחרת אחד בשני



 
גידולבית   

ביוטיים-גורמים א  

השלם את . לפניך תרשים המתאר את מאפיינה של מערכת אקולוגית

: התיבות עם המילים הבאות  
,  קרקע,חמצן, אויר, מים, אור, חברה, גורמים אביוטיים, גורמים ביוטיים

. חיידקים, פטריות, בעלי חיים, צמחים  

 מאופיינים על ידי

 כגון חברה

 
 גורמים אביוטיים

 כגון - 

 משפיעים אלו על אלו

 וכוללים מינים כגון -

-מאורגנים כ  

 
 גורמים ביוטיים

 
,  אויר חמצן, מים, אור

... קרקע ועוד  

 
 חברה

 
,  בעלי חיים, צמחים

 פטריות וחיידקים

 בית גידול
במערכת האקולוגית ישנם אוכלוסיות שונות המושפעות מהתנאים  

 .של המקום האביוטיים



 מערכת אקולוגית

 בתוך מערכת אקולוגית יש מספר בתי גידול

 חוף הים סלעי

 ?איזה בתי גידול ניתן להבחין בחוף הסלעי

 ?אפיין כל אחד מהן 

 ים פתוח

אזור מפץ 

 הגלים

 רכס כורכר

 מים רדודים



 ביוספרה
רמת הארגון הגבוהה ביותר המכילה את כל מערכות האקולוגיות  

 ביבשות בימים ובאטמוספרה  , יחדיו



 ומשאבים בבתי גידול  , תנאים

 .גורמים אביוטיים המשפיעים על האורגניזמים -תנאים

המשפיעים על , מתכליםוביוטיים /גורמים אביוטיים -משאבים

 .האורגניזמים

 : הבא דוגמאות לתנאים ולמשאבים בבית הגידול הבאים

 מדבר •

 יער טרופי •

 קוטב  •

 ים  •



 מדבר

 מעוט מים •

 טמפרטורות גבוהות •

 מעוט מזון •

 הבדלי טמפרטורות •

 רוחות •

 חולות  •
תנאים -כיתוב לבן  

משאבים -כיתוב צהוב   
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 יער טרופי

 מעוט אור •

 הרבה מים •

 אין רוח •

 לחות גבוהה •

שפע יצורים   •

 חיים



 קוטב

 טמפרטורות נמוכות •

  משכי יום ארוכים   •

 וקצרים מאודמאוד 

 מעוט מים זמינים •

 רוחות  •

מעט זמינות לחומרים   •

 אורגניים  
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 ים

 מים מלוחים •

 זרמים •

יחסית  )מעוט חמצן  •

 (לאוויר

 מעוט אור במעמקים •



 גורם מגביל

ששינוי ברמתו או בעצמתו משנה  ( משאב או תנאי)גורם   

 .האכלוסיהאת הקצב של תהליך באורגניזם הבודד או של 

אופי ההשפעה של הגורמים המגבילים שונה כאשר  

   מדובר בתנאים ובמשאבים

על קצב  תנאי -יראה הגרף המתאר השפעת גורם מגבילאיך . 1

 ?  גידול או גודל של אוכלוסיה

על  משאבי -יראה הגרף המתאר השפעת גורם מגבילאיך . 2

 ?קצב גידול או גודל של אוכלוסיה

 

 

 



  תנאי –גורם מגביל 
(חומציות הקרקע מליחות הקרקע, טמפרטורה)  

טווח זה נקרא . התהליך יתקיים במיטבו רק בטווח מסוים של הגורם

קצב , המיטבישל הטווח  צידיומשני . האופטימלי -המיטבי  הטווח

  .מזה שבטווח המיטבינמוך , האוכלוסייההתהליך או גודל 

 תנאי מגביל תנאי מגביל

 טווח מיטבי



 משאב –גורם מגביל 
 (אור, ח"פד, חמצן, מים, מקום מחסה, מזון) 

 

בשלב  . האוכלוסיהכך תגדל , משאבהכמות בככל שיש עליה  

ויש מקום להניח  , מהווה גורם מגבילכמות המשאב אינו מסוים 

 .אחרשיש גורם מגביל 

משאב מגביל   המשאב אינו מהווה גורם מגביל 



?  אוכלוסיההאם בית גידול יכול לשאת כל גודל של 

 ?ואם לא במה זה תלוי

,  חמצן,מזון : הדבר תלוי כמובן בכמות במשאבים. ת

 ...מים ועוד

 כושר נשיאה

היכולים להתקיים   מין מסויםמספר הפרטים של מדד זה מציין את 

שכושר  מובן . לאורך זמן בסביבה בעלת משאבים מסוימים

אינו זהה לכושרה לשאת , מסויםהנשיאה של סביבה לשאת מין 

 . מין אחר



 
, של התאים האופטימליטווח הפעולה 

בטמפרטורות נמוכות התנועה  . מצומצם

האיטית של החלקיקים מאטה את פעולתם 

לעומת זאת . בתא( אנזימים)של הזרזים 

החלבונים מהם , בטמפרטורות גבוהות

נהרסים ועוברים  , עשויים הזרזים

 .  דנטורציה

החיים  תהליכי . כמו כן בשל העובדה שהתאים עשויים ברובן ממים

בטמפרטורות . יכולים להתבצע רק כאשר המים הם במצב נוזלי

בטמפרטורות גבוהות המים  , ומאידךנמוכות המים עלולים לקפוא 

 .  עלולים להתאדות

 טמפרטורה

 אביוטיים גורמים
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 ח"סוגי בע

ח נחלקים לשתי קבוצות על בסיס יכולתם  "בע

 :גופםלווסת את טמפרטורת 

ח בקבוצה חסרה  "עלב –פויקילותרמיים  •

טמפרטורת . מנגנון וויסות של טמפרטורות

בטמפרטורת הסביבה וממלא , גופם תלויה

ויסות הטמפרטורה . גם תפקודם מושפע מכך

.  שלהם נעשה במעבר מאזור קר לחם

חסרי חוליות  , חיידקים: לקבוצה זו שייכים

חיים  -דגים דו -ומגוון בעלי חוליות ( חרקים)

 .וזוחלים
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טמפרטורה   וויסותח המקיימים מנגנון "בע –הומיאותרמיים  •

לקבוצה זו . ולכן טמפרטורת גופם נותר פחות או יותר קבוע

 .עופות ויונקים –משתייכים החולייתנים המפותחים יותר 

היחס בין שטח פנים לנפח הוא עיקרון חשוב בויסות טמפרטורת 

 .ככל שיחס זה עולה איבוד החום לסביבה רב יותר. הגוף

 ?חי שועל  זההיכן 

 פנק

 שועל השלג

אלו התאמות יש לשועלים השונים  , סכם

 !הסבר? לבתי הגידול שלהם



 מנגנוני ויסות

ישנם מספר מנגנוני ויסות אשר בחלקם נועדו לשמר חום וכאלה שנועדו  

 . לעודד את פליטת החום

 דוגמא ההתאמה סוגי תאור המצב

 

 

 מניעת התחממות

 התאמה מבנית

  התאמה פיזיולוגית

 וביוכימית( תפקודית)

  התאמה התנהגותית

 

 

 

 מניעת התקררות

 התאמה מבנית

  התאמה פיזיולוגית

 (תפקודית)

   התאמה התנהגותית

 צפה בסרטון הבא: תאר, וציין אילו התאמות מתוארות בסרטון. 

מנגנוני  רשום , בהתאם לסוגי התאמות השונות, השלם את הטבלה

 .לקירורויסות שאתה מכיר הן לחימום והן 

 אוזניים גדולות עם כלי דם רבים

 ,התרחבות כלי דם היקפיים, הלחתה, זיעה

 (HSP)יצירת חלבונים עמידים לחום  

 הסתתרות במקומות מוצלים

 פרווה

יצירת  , הצרה כלי דם היקפיים, רעד

 חלבונים מונעי קפיאה

 התכרבלות

http://www.youtube.com/watch?v=NJEBfl_LKno


.Iח לחיים במים"התאמת בע 

.IIיובש  ח לתנאי "התאמת בע 

.III התאמות מבניות -יובש צמחים לתנאי התאמת 

.IV התאמות של בריחה   -התאמות צמחים לתנאי יובש 

.Vהתאמת צמחים לתנאי מליחות 

.VI מקומות עם משקעים  )התאמת צמחים למקומות דלי מינרלים

 (.מרובים

.VIIעציםג "לחיים עח "התאמת בע 

.VIIIח לריכוז חמצן נמוך"התאמת בע 

.IXי צמחים"ניצול הרוח ע. 

 עבודה כיתתית

 :כל קבוצה תכין מצגת על פי המופרט

 שמות מגישים, שאנו –שער 1.

 אפיון התופעה/ אפיון הבית הגידול 2.

ותאור ההתאמות לבית גידול תוך מים /אורגניזםבחירת . 3-4

 .אפיונן של סוגי ההתאמות



 אור. ב
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 :תפקידי האור

 מקור אנרגיה. א

האור משמש בתהליך  

כמקור האנרגיה  , הפוטוסינתזה

רובם של החומרים ליצירת רוב 

.האורגניים על פני כדור הארץ  

הקרוי  באברון תהליך זה מתבצע 

ישנו  בתוך הכלורופלסט . כלורופלסט

האחראי   כלורופילפיגמנט הקרוי 

.האורלקליטת   

 .קטוף ענף עם עלים וציין מהן ההתאמות של הצמח לקליטת האור
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 . סמן לתהליכים פיזיולוגיים. ב

 נדידה ורבייה 

ולא בעזרת   מה היתרון בקביעת עונת השנה בעזרת האור 

? טמפרטורה או זמינות מים  

 נביטה

 שלכת

 פריחה

 דוגמאות
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ההארה על הפריחה   לפניך גרף המתאר את השפעת משך שעות 

 של צמחי חרצית וחיטה

 

צמחי יום ארוך   מדוע צמחי החיטה נקראים , על פי ממצאי הגרף, הסבר1.

 .  יום קצר צמחיוצמחי החרצית 

 ?בחרצית ובחיטה מקסימלייםאחוזי פריחה באילו תנאי הארה נקבל 2.

גם של פרחי חרצית וגם פרחי פריחה ניתן לקבל תנאים ציין באילו 3.

 ?חיטה

 .יום ארוך גם במהלך החורףכיצד יוכל לגדל פרחי , לחקלאי דרךהצע 4.



 התאמה והסתגלות

ח להתקיים  "מתבטאת בתכונות מיוחדות המאפשרות לבע התאמה

 ! ועוברות בתורשה, הפיכותאינן תכונות אלו . בסביבתו

בפיזיולוגיה או במבנה שחל , בהתנהגות זמנישינוי  -הסתגלות 

.  האורגניזםבתגובה לתנאי הסביבה תוך כדי מהלך חייו של 

עשויה  אינה עוברת בתורשה אבל יכולת ההסתגלות ההסתגלות 

 . לעבור בתורשה



התאמות   מצביעות עלאילו מהן ציין , תופעותלפניך  שורה של 

 ?ואילו מהן מצביעות על הסתגלות
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כל תכונה המגדילה את סיכויי האורגניזם  ההתאמה היא למעשה 

. לשרוד ולהעמיד דור חדש של צאצאים פוריים שיגיעו לבגרות

המשכיות זו היא המדד התקף ביותר להתאמת האורגניזם  

. ...לסביבתו  

 :מידת ההתאמה ניתן לבחינה על פי כמה תכונות

 .כושר התחרות בהשגת משאבים•

טפילים אוכלי עשב וטורפים או כושר  , כושר עמידה מפני מזיקים•

 .הימלטות מטורפים

כמו מיעוט מים וטמפרטורה , עמידות בתנאי סביבה קיצוניים•

 .קיצונית ורעלים

 העמדת צאצאים פוריים•

כיצד ניתן לבחון את מידת ההתאמה  , הביאו דוגמאות לפרמטרים

 .של אורגניזמים



הסיכויים של פרטים המותאמים לסביבה לשרוד ולהתרבות גדולים יותר  

 .  אוכלוסיהמסיכוייהם של פרטים שאינם מותאמים לסביבה באותה 

בעוד שאלה שפחות , ומתרביםפרטים המותאמים יותר לסביבה הולכים 

נעשית   האוכלוסיהככל שעובר הזמן . מתאימים הולכים ומתמעטים

 .מותאמת יותר לסביבה

הברירה הטבעית  חשוב לציין שאם ישתנו תנאי הסביבה תהליך זה של 

יחזור על עצמו כך שאוכלוסיה חדשה היא זו שתהיה מותאמת יותר  

 .  לתנאי הסביבה

?איך מתפתחת ההתאמה של האורגניזם לסביבתו  

כדי שזו . בֵררה טבעיתהתאמות של אורגניזם לסביבתו הן תוצאה של 

 : תתקיים צריכים מספר תנאים

 .צריך להיות שונות באוכלוסיה. א

 .  הסביבה מתאימה יותר לחלק מהפרטים. ב

 .  הפרטים בעלי היתרון יכולים להעביר את התכונות לצאצאיהם. ג



יכול  , Biston betulariaצבע כנפיו של העש הנקוד  

 . להיות או עם צבעים בהירים או עם צבעים כהים

אחד מכל אלף עשים היה  עד למהפכה התעשייתית רק 

אחוזים    98-אולם בחלוף הדורות אחדים כ. כהה

מה. ?כיצד קרה הדבר. כהיםמאוכלוסיית העשים היו   

(. אבולוציה במהלך חטוף) לתהליך הברירה הטבעית -דוגמא  

תאר את תהליך  

, הברירה הטבעית

,   בצבע כנפי העש

על פי המתואר   

.ברצף הציורים  



האירועים הבאים על פי הסדר הנכון  ומספר את , העתק את הטבלה

: של התרחשותם  

 אירוע מספור

או רבייה זוויגית שמתרחשות באקראי אצל פרטים/מוטציות ו  

 באוכלוסייה

 הישרדות הפרטים המתאימים באוכלוסייה

 שונות בין פרטים באוכלוסייה

עלייה בשכיחות הפרטים בעלי התכונה התורמת להתאמה  

 בדור הבא של הפרטים באוכלוסייה

 השינוי בסביבה

 הורשת המידע לתכונה לדור הבא

1 

2 

6 

5 

4 

3 



  אקולוגיותמעברי אנרגיה והזנה במערכות 

 :המזון לאורגניזם משמש לשתי מטרות 

 מקור לחומרי גלם. במקור אנרגיה   . א   

 :שלהםפ צורת ההזנה "באופן כללי ניתן לסווג את היצורים ע

בעצמן את  מייצריםאלה יצורים .  עצמיתבעלי הזנה  -אוטוטרופים•

יצור החומר האורגני מתבצע . יצרניםהאורגני ולכן הם נקראים החומר 

היצורים  על . פוטוסינטזהלרוב בעזרת אנרגיית השמש בתהליך הקרוי 

 .הצמחים וכלמספר סוגים של חיידקים נמנים , אלה

אלה יצורים . אשר ניזונים מחומרים אורגנייםיצורים  - הטרוטרופיים•

סוגים רבים של על יצורים אלה נמנים למעשה  .צרכניםקרויים 

 .  ח והפטריות"בעמגוון  וכלחיידקים 

מזוןשרשרת . א  

 מארג מזון. ב

 פירמידה אקולוגית. ג



 .ס.תהליך פ

CO2   +      H2O          C6H12O6    +     O2  

   ח"פדחמצן         סוכרים                    מים            

 
אנאורגנייםחומרים   חומר אורגני 

אנרגיה האור  , הליך הפוטוסינתזהבת – קליטת אור•

תהליך  (. חומרים אורגניים)מומרת לאנרגיה כימית 

 .  כלורופלסטיםזה מתבצע בעזרת אברונים הקרויים 



בצעת דרך  מת – ח"הפדקליטת  •

. נקבוביות המצויות על פני העלה

 .פיוניותנקבוביות אלה קרויות 

 .מתבצעת דרך השורשים–קליטת מים  •

תהליך איבוד מים דרך דיות -טרנספירציה 

כאשר הצמח מאבד הרבה מים . הפיונית

.נסגרתהפיונית   

 אנימציה

למעשה מתבצעים כלל חילופי  , דרך הפיוניות

בנוסף למעבר של . הגזים בין הצמח לסביבה

   .מעבר של חמצן ואדי מים יש גם  ח"הפד
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 . העתק את הגרף המתאר את שיעור הפוטוסינתזה במהלך שעות היום

 ?במהלך שעות היום. ס.הפהסבר מדוע יש ירידה בשיעור 



CO2   +      H2O          C6H12O6    +     O2  

 .ס.תהליך פ

 תהליך נשימה

:תהליכים תאיים  

 תנועה •

 גדילה   •

 ייצור חומרי התא •

 העברת חומרים •

ונשימה. ס.הפשילוב תהליך   

הסבר מה חשיבות  

תהליך פוטוסינתזה  

בקיום חיים על פני 

 (.3)כדור הארץ 

תהליך הנשימה מתבצעת 

באברונים הקרויים  

 מיטכונדריות



ואיזה  אוטוטרופציין אילו מהם מתאימים ליצור , לפניך רשימה של מושגים  

 . הטרוטרופלמהם 
יצירת  , ח"פדקליטת , יצירת סוכר, יצירת חומר אורגני, כלורופלסט, יצירת חמצן

,  פליטת חמצן, פרוק חומר אורגני, קליטת חמצן, מיטכונדריה,  אנרגיה כימית

 .  נשימה, אצה, פטריה, סוס, צמחים,  ח"פדפליטת 

 אוטוטרופ יצור
 

 הטרוטרופ יצור
 

 

 

 

 

 

 



ונאכליםשל אוכלים  אחדשל רצף  איכותיתאור  -שרשרת מזון. א  

 . ביצרןמתחילה כל שרשרת מזון . לכל שרשרת מזון יש מבנה אחיד

 יצרנים
 טורף על

 צמחוני
 טורף

 מפרקים
מה חסר בשרשרת  

 ?המזון

 את החומרים האורגניים לחומרים אנאורגניים ממחזריםהמפרקים למעשה 

 .הבא דוגמא לשרשרת מזון
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 טורפי על

צרכנים  

 שניוניים

צרכנים  

 ראשוניים

 יצרנים

 מפרקים

 שרשרות מזון בו זמנית מספרשל  איכותי תאור – מארג מזון. ב

?איך יושפע מארג המזון אם תהיה הרעלה של נחשים  
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 יצרנים

צרכנים ראשוניים  

 צמחונים

 צרכנים שניוניים טורפים

 טורפי על

 או ( משקל היצורים) הביומסהשל  כמותיתאור . I –פירמידה אקולוגית. ג

 .ההזנה השונותהאנרגיה ברמות 



?מדוע קטנה הביומסה ככל שעולים ברמת האנרגיה  

 פליטה של חום -נשימה תאית . א 

 הפרשה. ב

 מוות. ג

היצורים ברמות ההזנה   מספרשל  כמותיתאור . II –פירמידה אקולוגית

 .השונות

מה החיסרון בהצגת פירמידה אקולוגית על בסיס מספר 

?היצורים ברמות ההזנה השונות  
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 אצות

 נפט פחם – דלקים

 חומר אורגני

 הזנה

 הפרשות ותמותה

 הזנה

 שריפה

 .  פליטה נשימה .  ס.קליטה פ

 חומר אורגני

הפחמן מרכיב עיקרי בכל החומרים האורגניים - הפחמןמחזור מ  

  

 מחזורי חומרים בטבע

השלם בעזרת חיצים את מחזור הפחמן וציין אילו תהליכים מתקיימים  

 בכל חץ

 הפרשה ותמותה, הזנה
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(הרחבה)מחזור החנקן   

 החנקן מרכיב בחומצות האמינו המרכיבות את החלבונים   •

החנקן מרכיב בנוקלאוטידים המרכיבות את החומר התורשתי   •

DNA)   ו .(RNA 

 מרכי



יחסי גומלין בין אורגניזמים -גורמים ביוטיים  

שני אורגניזמים המתחרים על ניצול משאבים מוגבלים   -תחרות. א

...'וכואור מזון , מים: לדוגמא. בבית הגידול  

 תחרות בין סנדליות,

צפיפות  

 הסנדליות

'מין א  

 ן

'מין ב  

צפיפות  

 הסנדליות

'מין א  

'מין ב    

צפיפות  

מה לדעתך יקרה כאשר  , תאר בגרף הסנדליות

יכניסו את שני סוגי הסנדליות לאותו  

 ?  בית גידול

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0CoXKIVvS1YIOM&tbnid=Euk58AO3RhZvuM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.schursastrophotography.com/robotics/visionlogic-4.html&ei=szoxVOr3NNP3avOfgcAG&psig=AFQjCNGtIXxt4U2oZH01ZQn-rlI-ZYVHTA&ust=1412598807868654


דבר זה . בין מינים הפרעהבטבע ניתן למצוא גם תחרות  אללופתיה

מונעים  /מתקיים כאשר אחד מהאורגניזמים מפרישים חומרים המפריעים

.את ההתפתחות האורגניזמים השני  

 '  דוגמא א

 ' דוגמא ב



טריפה. ב  

 
מה יקרה כאשר יכניסו את טורף ונטרף , נסה לתאר בגרף

 ? לאותו בית גידול



... ויש גם שיטות אחרות  

 דוגמאות

. י ציפורים"דיג  ע  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xII0TtRJciRXoM&tbnid=dee6Ax1mEU3CzM:&ved=0CAcQjRw&url=http://bejat.smugmug.com/keyword/spider&ei=AigyVP-PNYnmaKDqgugK&psig=AFQjCNHp2X4say1E3yCDNmCeTV8-UJJgNA&ust=1412659279107047
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PSm4KRqAxZ1bHM&tbnid=QecRnBzC2JOVKM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday/9088459/Pictures-of-the-day-17-February-2012.html?image=3&ei=dtMVVPXeKsnfOt3FgMAD&psig=AFQjCNGRlNxynJhjx0iLWQpvxEoHxcaemw&ust=1410802896418118
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DBQkYCvl2SXbtM&tbnid=pCPZ0MbAK2SRVM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.flutters.org/home/html/photos.php?level=collection&id=15&ei=KCgyVOD4O8LPaMbKgeAG&psig=AFQjCNHp2X4say1E3yCDNmCeTV8-UJJgNA&ust=1412659279107047
https://www.youtube.com/watch?v=nA3LtXnNIto
https://www.youtube.com/watch?v=uBuPiC3ArL8


בין ( חיים בצוותא)חיי שיתוף הדוקים  -סימביוזה  . ג

 .    אוכלוסיות לפרקי זמן ארוכים ולעתים במהלך כל חייהם/אורגניזמים

 I .או על , חי בתוך  טפילמתאר מצב בו – טפילות 

הטפיל לוקח משאבים  . פונדקאייצור אחר הקרוי 

 לעיתים אף. למעשה וחי על חשבון הפונדקאי

 (.-+/בתיאור גרפי יחסים של )גורם למותו  

 דוגמאות

 עלקת יחנוק המדבר

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FwvMyS4Y8_EHKM&tbnid=FUZ5CcsHEoO0yM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=114&ei=cJ4yVImECs7lsATA04DgBw&psig=AFQjCNEsImZjcnolv9y7Ez7F58eX-bc09Q&ust=1412689837645354
https://www.youtube.com/watch?v=Go_LIz7kTok
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=StJ44IsbJGucQM&tbnid=WyqQzLoALMNcJM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clermontanimal.net/PetParasites.html&ei=k6MyVNWtMbHIsATHiwE&psig=AFQjCNFRUPB0ZBLJF8LEm9nPHZ8Mw45cvw&ust=1412690394326375


II .חיי שיתוף המועילים לשותף אחד  - קומנסליזם 

 (. 0\)+בלבד ואינם מועילים  או מזיקים לשותף השני 

 דוגמאות

 שהופך לטפיל  אפיפיט

https://www.youtube.com/watch?v=UCUtpmwacoE


III .הדדי בין שני אורגניזמים שתוף – מוטואליזם  . 

 כל אחד מהאורגניזמים  מפיק תועלת מחיי  

 )+/+(. השיתוף 

 דוגמאות

ח"עופות עם בע  

 פטריהאצות עם  -חזזית

 חרקים עם פרחים

https://www.youtube.com/watch?v=Qqa0OPbdvjw


 נמלים  עם פטריות

 חיידקים עם צמחים

 נמלים עם עצים

F:/מצגות/סרטונים/אקולוגיה/Fungus Farmers.avi
https://www.youtube.com/watch?v=Xm2qdxVVRm4


 חיי שיתוף   טריפה תחרות

תחרות 

 ניצול

תחרות 

 הפרעה

 הדדיות קומנסליזם טפילות

 'שותף א

 ' שותף ב

 מאפיינים של יחסי גומלין    -השלם את הטבלה

 סיכום

- 
- 

- 

- - - 
+ 

+ 
+ + + 
0 

: לפניך רשימה של התאמות  

,  פרווה דלילה, זימים, ריצה מהירה, קרומי שחיה, צבע פרווה

.  גיאופיטים, שנת חורף, מקור ארוך  

 .  ונמק את תשובתך, מיין אותן להתאמות ביוטיות ולאביוטיות 



גודל  

 אוכלוסיה 

 גורמים פנימיים

1  . 

2  . 

3. 

4. 

 

 גורמים אביוטיים

1  . 

2  . 

3  . 

4. 

5. 

 גורמים ביוטיים

1 . 

2  . 

3. 

4  . 

 ?  מהם הגורמים שעשויים לקבוע גודל אוכלוסיה. 1

 מתחרים

 מזון

  טורפים

 נדידה

  -יחסי גומלין

 תחרות תוך מינית

  לידות 
  מוות

('וכומים ' טמפר)אקלים   

 מקומות מסתור 

 מינרלים

 זהום

 אור

  טורפים

 מינרלים

 הבא דוגמאות לכל אחד מן הגורמים. 2


