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 ונדידת העופות ינהסורי אפריק השבר

לאפריקה ומאסיה מאירופה ו יבסת יםנודד רבים מהםנודדים במהלך השנה.  עופותשל מינים רבים 

עקב אחר מסלולי מארץ ישראל. ב בדרכן חונות להקות רבות לארצות המוצא. יםחוזר םובאביב ה

י נהשבר הסורי אפריקר אזונדידתם מעל ב עובריםשחלקם מראה הדואים  הנדידה של העופות

 ארצנו הם עוברים מעל עמק החולה, בקעת בית שאן, בקעת ים המלח והערבה.וב

בלילה הם חונים ליד מקווי מים  .נודדים בשעות היום שקנאיםוחסידות, דיות  כגון, הגדולים עופותה

 בהם הם יכולים למצוא מזון הזקוק להם לצורך חידוש מלאי האנרגיה שלהם. 

כלפי מעלה. מפני השטח ים זרמי אוויר חם המתרוממהעופות מנצלים  בשעות היוםפה לצורך התעו

, ןעליה יםדוא ,בשעות הבוקר תרמיקות יםמאתר העופותנקראות "תרמיקות".  העמודות אוויר אל

 עם העלייה בגובה בהדרגה. בתנועה מעגלית כלפי מעלה. האוויר העולה מתקרר יםוכך עול

העופות מתנתקים מהתרמיקה וגולשים בכיוון עילוי ובגובה מסוים התרמיקה מאבדת את כוח ה

עד שהם פוגשים בתרמיקה חדשה העולה כלפי מעלה ועולים שוב  ,התנועה שלהם כלפי מטה

 .של אלפי קילומטרים אתה. בעזרת זרמי האוויר החמים, העופות הנודדים יכולים לגמוע מרחקים

  1שאלה 

 ינהשבר הסורי אפריקאזור מעל  מנצלים את התרמיקותהמיני עופות גדולים ל מה היתרון

 ?להתקדמות בנתיב נדידתם

 
 2שאלה 

קשר שבין ה משקפת אתי נלאורך השבר הסורי אפריק העופות הגדוליםהסבירו מדוע נדידת 

 ?וביוספרה  אטמוספרה ,גיאוספרה :מערכות כדור הארץ

 
  3שאלה 

י היא קיומם של מקווי מים בתוואי זה. נריקהשבר הסורי אפמתופעות הלוואי של היווצרות אחת 

  .להיווצרות מקווי מים בתוואי השברהקשורים  ה תהליכיםבעלפניכם רשימה של ש

 .ברצף )מלמטה כלפי מעלה( התהליך המתאים לו מספרבכל עיגול ריק את  רשמו

 . לעופות שיכול להוות מקור אנרגיה התפתחות של מארג מזון .1

 קרקע חרסיתית וסחיפה של הנמוך טופוגרפיתהבקע ל אזור א מההריםגשמים מי זרימת  .2

 .המורבדת על קרקעית השקע הטופוגרפי

 היווצרות אזור שבירה גיאולוגי בגבול לוחות טקטוניים המכונה השבר הסורי אפריקאי. .3

 .היווצרות מקווי מים .4

ש מלאי , כי הם זקוקים למזון לחידוהשבר בתוואי נודדיםגדולים של עופות  מסוימים םמיני .5

 .האנרגיה שלהם

 היווצרות שקע טופוגרפי הנמשך מסוריה שבצפון ועד אפריקה שבדרום. .6

 . קרקעית השקע הטופוגרפישב בקרקעמי גשמים חלחול איטי מאד של  .7
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  4 שאלה

המים(, הגובה  כמות המשקעים באזור מסוים תלויה במספר גורמים, ביניהם הקרבה לים )מקור

)מדבר  מדוע הצד המערבי של הבקעכדי להסביר בחתך קו הרוחב הגיאוגרפי. היעזרו הטופוגרפי, ו

בעוד שעל הרי מואב שבצידו  ,מכונה "מדבר בצל הגשם"(האזור ההוא בעל אקלים מדברי ) יהודה(

  .יותרי יורדת כמות משקעים גדולה נאפריק-המזרחי של השבר הסורי

 

 גורם ל

 גורם ל

 גורם ל

 גורם ל

 גורם ל

 גורם ל
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 חתך סכמתי )עם הגזמה אנכית( -להרי מואב מים תיכון 

  5שאלה 

י מאופיין בטמפרטורות גבוהות יותר מאשר האזורים הגבוהים בשוליו. נאזור השבר הסורי אפריק

האוויר היורד אל גושי אוויר המגיעים משולי הבקע הגבוהים יותר יורדים כלפי מטה ומתחממים. 

 מתחמם כי: אזור השברתוך 

 מאד ולכן כל גוש אוויר שיגיע אליו יתחמם. הוא חםהשבר אזור  .א

 .גדלהחלקיקי האוויר מהירות ולכן  גדלהיורד הלחץ על האוויר  .ב

 .נהחלקיקי האוויר קט מהירותקטן ולכן היורד הלחץ על האוויר  .ג

 קטן ולכן המרחק בין חלקיקי האוויר גדל.היורד הלחץ על האוויר  .ד

 

 

 

 

 

 
 


