
מערכת שידורים לאומית



מערכות אקולוגיות מרכיבים  
ומאפיינים

ב"י-'כיתות י–מדעי הסביבה 

אריק הר זהב: שם המורה



היום נלמד את הנושאים הבאים

:נעסוק במושגים הללו

הידרוספירה, ליתוספירה, אטמוספירה: ביוספירה

בתי גידול ומערכות אקולוגיות, חברה, אוכלוסיה, פרט

סוגי התאמות

,  גורמים ביוטים ואביוטים
התאמה והסתגלות



גורמים ביוטים ואביוטים
?מה הקשרים וההשפעות הדדיות ביניהם? מהם



כדור הארץ
הידרוספירה, ביוספירה, אטמוספירה

כדור הארץ הוא המקום היחיד ביקום שבו ייתכנו  , ככל הידוע לנו•

.חיים

".ביוספירה: "כלל החיים על הכדור•

:נחלקת להביוספירה•

( אוויר)אטמוספירה •

(קרקע)ליתוספירה•

(מים)הידרוספירה•
flicker: מקור

https://www.flickr.com/photos/stefanfricke/30964206945/in/photolist-PbcDWZ-RQexVe-TACgko-zjp86b-QksawT-T5d61o-29nU8Zw-2e8UcYQ-2dqVN9C-GN31az-2huTh7k-23Ys1QH-GdB8Fv-2g4L54x-2iTgbvw-2hbdjPV-2gs2UqX-2fcGvq3-2gb4ZCx-2iTkADS-2d1xfqy-56HtgR-27b9g9Q-2cCpNM4-PkMHMK-RPDQE5-NeCcdK-2hr71qy-2icwewg-2gmCRKr-246mD94-2cV2wsr-236RSnq-2ek2ULP-2eF162J-2eb19r3-pKFSMk-2eqeJFs-2iT4bz6-2dH1LfP-NVpo8n-TGbHUs-yhqy3g-2dJQPAK-NHpj4x-21H5E3u-6pKLMK-2d8gm9a-2dfw4cj-qmNFpj


כדור הארץ

,  על הדעת עולם ללא יצורים חייםעולנלא 

...אבל

:הכירו את השכנים

(.מארס)מאדים , (ונוס)נגה , הירח

!ללא מים

! ללא חמצן

!בטמפרטורה בלתי אפשרית

!לא מובן מאליו–החיים עלי אדמות 

flicker: מקור

flicker: מקורflicker: מקור flicker: מקור

https://www.flickr.com/photos/stefanfricke/30964206945/in/photolist-PbcDWZ-RQexVe-TACgko-zjp86b-QksawT-T5d61o-29nU8Zw-2e8UcYQ-2dqVN9C-GN31az-2huTh7k-23Ys1QH-GdB8Fv-2g4L54x-2iTgbvw-2hbdjPV-2gs2UqX-2fcGvq3-2gb4ZCx-2iTkADS-2d1xfqy-56HtgR-27b9g9Q-2cCpNM4-PkMHMK-RPDQE5-NeCcdK-2hr71qy-2icwewg-2gmCRKr-246mD94-2cV2wsr-236RSnq-2ek2ULP-2eF162J-2eb19r3-pKFSMk-2eqeJFs-2iT4bz6-2dH1LfP-NVpo8n-TGbHUs-yhqy3g-2dJQPAK-NHpj4x-21H5E3u-6pKLMK-2d8gm9a-2dfw4cj-qmNFpj
https://www.flickr.com/photos/87338661@N08/14898072021/in/photolist-oGuvLH-62E2ZX-oqgKSN-rmHGrV-nxKDkj-edNry9-dH8L8u-ekY8PX-bystts-q7fAod-mYJcVX-fy2mT5-dhnTT7-cfDHAU-yZz8BE-oEJhZj-oEJhXf-eWBciS-aTUf2x-aCmcCg-oRYHjZ-cHQRQs-bTcYag-btL4bi-eWTbVg-e6e23E-9gGoer-hWsGpE-ykj7fc-bF2SJ7-pt9sdL-8T5DPJ-6DpG6T-aToHSt-r3N9e6-4PS1N3-fzS2LL-XufnEF-qASuBE-4BoQLz-dfPKXJ-EoLBsB-eNsDvn-nXSA6b-e6e2aw-oXRwef-wM8qpw-9zmYnX-7L7UJx-7NwqRa
https://www.flickr.com/photos/nathanielrunkle/222014531/in/photolist-kBTbK-aHnsGD-BVA1kb-bUWKfi-Tu6g19-UyrFKE-2fewqrn-28aomVm-2iQEYMk-oH7etG-2iAsnUm-2iy1PgH-6HUH3r-NSmcnW-2hKEUpe-g4rjX6-2iV9YFo-267Bgpc-5ctoQM-dowBxr-86pDcF-2cn1vFQ-8E5BuQ-ZHvPt1-UGXsXC-UwfXbu-Uz4iAc-4Gjjfa-TkDvb3-RpGPpR-N3zs2D-8WmyHA-Uz4kzH-8ZLLE7-2cjECQG-tUnqbU-8aWZXn-BVA1Ph-bbsVV8-86hVTE-BVzZYQ-4qscKi-eCdkA5-5uuNhS-8TFDtS-6MSGpk-cLWAvQ-QNP87u-6LJ3Lk-cdH9Wb
https://www.flickr.com/photos/95264244@N08/14867256590/in/photolist-PWKMTH-oDLzqb-7zhHNW-7zhB9h-7zhBNy-5h3tA5-4RCbPN-5gY7yn-4soNDa-NsVkcm-Pa1ctG-NuceCr-PHy2oR-4HGU9n-29ykwq2-F8Y84J-xGEdoh-2izXkgp-nHBnzA-HNQayE-2hL9mvj-L8qrPF-rbyqTy-nd6SDS-n3swih-28voA2p-dLYd74-297VNAQ-bcjLge-rt17Re-neKMDt-65iVE-rbN6mZ-bJyzqB-rbEVPW-4WiCth-pF1hMY-SSbUkh-cScPT1-rtg1Se-276K2PJ-Grm1M5-4EAjWk-bmRvWW-btG3Xe-9o9nQh-xe8aE-28CNpH8-mxCuub-aRfzTP


גורמים אביוטים וביוטים
יש שפע של  בביוספירה

גורמים אביוטים וגורמים ביוטים  
:גורמים אביוטים

:התנאים שעל פני כדור הארץ

קרקע, מים, אקלים

:גורמים ביוטים

:  היצורים שעל פני כדור הארץ

.במים ובאוויר, ביבשה



גורמים אביוטים
זהו נחל שורק ליד העיר בית שמש

?מה מליחותם? מה איכות המים

?מה הטמפרטורה במים

?מה מהירות הזרימה? מהו עומק המים

?כמה חמצן מומס יש במים

הם גורמים אביוטים  , ועוד, כל אלה

.ועל היצורים בסביבה, המשפיעים זה על זה



גורמים ביוטים
הדבורה והפרח

?מה מקבלת הדבורה מהפרח

?כיצד מסייעת לו להתרבות

?מי אורב לדבורה ומאיים עליה

?האם תמשיך הדבורה במסלולה אל פרחים אחרים

?האם חרקים נוספים מגיעים אל הפרח הזה

,  ועוד הם גורמים ביוטים, כל אלה

.  ועל גורמים אביוטים, המשפיעים זה על זה

flicker: מקור

https://www.flickr.com/photos/bearseye/14142817779/in/photolist-nxKCZR-26B73sw-8m7EGQ-kfQJm6-CgZb4Q-JxjjGQ-GrfDfP-GWgU5a-sbM9C8-fo1K19-FU27Sr-nP5ZwX-rvVJsP-bq8rqL-4h4NGT-bq8rjW-UBp2PH-26hrJgd-29tmtS4-EYLo7k-nP5Ygv-8euvkG-YuDQiL-eY5SGU-26Dzc84-FNahfk-7Cufgx-MMikpZ-H1WpsT-nwU5yV-2cjqRzq-KfVmJK-2b1fgM4-9pJEE6-24CZH7A-2b9Zce8-ohVKqk-QcxQNc-aiMzjf-27KRfE8-JK6gyA-uYWr2N-MKEpAp-2bgGAUu-YP6Wkj-KNZiWq-fh6kPk-WwDsHe-Hrvq6u-nRazZM


גורמים אביוטים וביוטים
הגורמים משפיעים זה על זה

בתי גידול בלתי שגרתיים

.מכילים גורמים אביוטים וביוטים מעניינים

.במצוקי הסלע הללו הקרקע מועטה

.עובדה המבטיחה צמחים ובעלי חיים מיוחדים

.מעבר לסלעים התנאים שונים והיצורים שונים



גורמים אביוטים וביוטים
בכל שנה שלולית החורף מתמלאת ומתייבשת

.ההשפעות רבות, בית גידול מרתק, בשלולית

,כמות המשקעים משפיעה על הסלעים

.על החזזיות שגדלות עליהם

, החזזיות משפיעות על הסלעים

.ועל בעלי החיים שניזונים מהן

.    על הסלעים ועל היצורים, הטמפרטורה משפיעה על המים



פרט: הביוטיםהגדרות בתוך הגורמים 

.כל יצור בעולם הוא פרט

.מעצים עד חד שנתיים: כל צמח הוא פרט

.קטנים כגדולים:כל בעל חיים

כל פרט מושפע מגורמים שונים

.  ומשפיע עליהם



אוכלוסיה
עדר גמלים

.נע בעדרים, "ספינת המדבר", הגמל

. כלל הגמלים ממין זה הם אוכלוסיה

:  במדבר בנגב נמצא אוכלוסיות של

(מכרסם קטן)פסמון, צבוע, נשר, (נחש)אפעה 

(.חיפושית)שחאורית

(חד שנתי)טוריים מדבריים , (שיח)רכפתן, (עץ)שיטת הנגב 

: מקור
flicker

https://www.flickr.com/photos/taking5/378352266/in/photolist-6rmwqK-2MC5ow-oYKgJE-RyhjW5-6Njwz9-4UjHvG-fjwbxi-GV8Qjj-54AcAf-CPduVw-aCSJoM-b3uToK-qPg3P7-cPvufL-mNVGKR-RXStzj-UNaWTD-8JxYW9-9Lxnv3-XMtg-7dJVwJ-euy3UH-7foRUo-bBGnKU-q3VDq-dtA5iu-dc5z2-bDE2Jh-4Eny4i-9uftwU-9MG9G7-S72ncq-oTDNrA-sG4m2-ey1MSM-b2VtQ-bmTRPn-dSKtx5-zr9WW-6NYfYh-8Tgb7N-fuS8ik-apXFGq-25q7ouE-dSDWuK-aaXRZq-ds7A5Q-b3uTSV-bUoZF3-9MG8Zu


חברה
חברת צומח בחורש הים תיכוני

:החורש הים תיכוני מורכב מצמחיה מגוונת

.אלון מצוי ואלה ארצישראלית: עצים כגון

.כמו סירה קוצנית, שיחים

.כמו קיסוסית קוצנית, מטפסים

צמחים עשבוניים  

.צמחים חד שנתיים הפורחים בשלל צבעים



בית גידול
בתי גידול שונים נשקפים מהמצוק בראש הנקרה

:הגדרה

,  כלל תנאי סביבת חיים כלשהי

.המשפיעים על היצורים החיים בה

:  בתי הגידול רבים ומגוונים

.ביבשה, במים

חוף , חוף חולי, מים רדודים, בתי גידול של מים עמוקים, למרגלות ההר

.וגם הנקרות הייחודיות, חורשות, שיחים נמוכים, סלעי



מערכת אקולוגית

מדעי הסביבה עוקבים אחר המערכות האקולוגיות  
מערכת אקולוגית היא

,  מערכת של גורמים אביוטים וביוטים

,אופייניים לסביבה מסוימת

.משפיעים עליה ומושפעים ממנה

, בעולם יש עשרות מערכות אקולוגיות

.וחלק מהן נמצאות גם בישראל
flicker: מקור

flicker: מקור

https://www.flickr.com/photos/thomas-riecken/7172299618/in/photolist-bVMUNf-72JKY8-on1Aro-AEGTsu-dpLGma-5KiYGx-L3RAKJ-nWKwBQ-pLBSth-4WrnKy-bVMQej-cNBEth-J2BEAJ-4mzJNG-bnJF98-Hg9Qjq-cXzqGN-bLStyr-ecq3xB-fqCW8R-29rQDVj-ceDVTS-by1HwJ-bCpESC-F3yeR6-bWd5F6-j91Umz-25scanV-bs7Toi-2c2Wd1E-eL9BQR-eBcajZ-Xy8AWE-USECmr-bwHcmf-9K5PRR-9iGHWe-p4SjUt-dt3PUq-5opQMN-FsFNgE-2856x8s-5siCLw-aB4C3R-2emutB3-244iuMn-2aRJERC-dEejss-d1V4kf-4d6KtL


גורמים אביוטים וביוטים:תרגיל

.  התמונה העליונה צולמה בהרי אילת

.התמונה התחתונה צולמה בחוף השרון

.מצאו בכל תמונה ארבעה גורמים אביוטים. א

?באיזו תמונה נראים בבירור גורמים ביוטים. ב

. 'הסבירו את תשובתכם לשאלה ב. ג

בתשובתכם התייחסו  

.  להשפעה שיש בין הגורמים



התאמה והסתגלות
?מה חשיבותם לחיים על פני כדור הארץ? מהם



?מהם התאמה והסתגלות
תכונות והתנהגות של יצורים

flicker: מקור

 flicker:מקור

צמחים ובעלי חיים מתקיימים  

.בסביבות החיים שלהם

המראה שלהם והתגובות שלהם לשינויים  

יכולים להיות 

,תכונות העוברות מדור לדור

, או תכונות שסגלו לעצמם

.  והן לא יעברו לצאצאיהם

https://www.flickr.com/photos/zalul/529535930/in/photolist-NN1zQ-ku7WNa-atcHYH-oswenk-23haDKf-NXptkx-MS4bPa-avsLst-g2VWdU-5Dxhb1-ub9r3-g2VUzw-g2VU4d-9tVR6H-21jAVhM-67o8km-22Ei9N8-NUaRuQ-bLTQ2-bsYoD1-cnGCw3-hsvQhy-NN1wh-na2TXp-p29797-bVawwB-8rcA2m-gUUF7p-biSUbt-7mddNZ-aknrJs-jU4cTk-2iswgJ7-copaiy-copaim-copahG-copai1-HboM1E-hKtAYF-PYmqpK-9jP3WK-7KyJs2-aCq2L9-bow3F1-aCnnoV-JWwtD6-4cPfMV-qgfgz-7mdhXX-NN1qU
https://www.flickr.com/photos/v-2/24235877457/in/photolist-CVDd1a-moRupv-28SnRMC-SqSus1-FhKCnt-F8cviC-p7ez7g-znhFrM-PZfrHk-2bokjVg-r4QtwN-uAxM3k-23Fcefo-2amsab8-24S5FGb-ddAuu9-23LPxsL-PwRFC8-8zZNoH-FHpNSs-GmMxSB-MV2QSs-225YUUG-Di4nxc-bp4x6N-i7vvA8-PBx97P-Sfj2iw-2cg3UVK-rHThnT-GzZq3d-bU2tJR-KE9cCm-oUvCZK-bgqcZi-246MFm2-4bGNoV-qoQjWd-27EW9yk-uRwjwC-LcLjNh-rs6JKs-258PevE-sqJXXJ-72CLJN-22FAe5t-qZ5LJf-zXbd4y-EesqP5-29PkKmr


תכונה שעוברת מדור לדור: התאמה
.התנהגותית, פיזיולוגית, מבנית: התאמה

:  התאמה מבנית

.מבנה הגוף מתאים לסביבת החיים

,  מבנה גוף הידרודינמילכריש

.שמקל עליו להתקדם במהירות במים

,פרווה המבודדת מהקור העזלדוב הקוטב

.ומגינה על גופו

 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/erkendem/3589359151/in/photolist-6tbpqB-XKJa-52dqfR-6mvN6d-6Nbcrk-4cYqYH-5Hq692-93Mwd-4SZQ7-57E2Rw-29BXdRt-5isUnC-aGHG-qJ9fPb-f3fpfQ-9gsL4w-8Nchq9-4DFUHi-dgxRJ-4SZP9-5jc1aN-2fMTWvM-6QPxdb-HdPgm-89nFg5-8bkexr-5oktUJ-5iTn8Z-9DDPjb-abkTpS-9gEf1r-2GRzJ2-bQq8KP-mb8kh-8ras3Q-bYvyv-2hvcvRM-wy1mz-4Djhpd-4DVfBR-6BZuKS-6LepcM-aaBLro-2dLsb6-4DVfuH-4i467j-8hbgm6-5F5BqS-5MnyLN-79H9Do
https://www.flickr.com/photos/ebbesand/4228418794/in/photolist-7rDKAj-rLFDPA-xU1QP-s1oqft-sjHgxF-8LLFXq-88y6vD-cCdmuy-uaJMPw-cCdkGA-CsrHnK-cCdffo-cCcPRQ-sjyoYC-s37WTo-sjFbYv-cCdkVU-cCdf4f-sjEN7t-8msCxj-4MS7jm-cNe8qf-s3WNf4-dcSzmn-6eNcGo-rnHiTw-ooRjgu-akQMC9-8bAENU-T59jw-s38c6G-shqriE-osDcjk-sjyv31-oqRPjd-osCEz4-6Q5Nre-6xh4WC-cwuLbj-81eVAm-6nZnye-cCdjcN-cCdgcW-btVEAm-cCcJth-s3gs8R-s3fX1c-5xpc5u-aAcaKs-s1otep


תכונה שעוברת מדור לדור: התאמה
.התנהגותית, פיזיולוגית, מבנית: התאמה

:  התאמה פיזיולוגית

.בתגובה בגופו של היצור

"(שלכת)"משירים את עליהם חלק מהעצים

.כדי להתאים עצמם לפגעי החורף, בסתו

.מפריש מלחים שינק מהקרקעעץ האשל

 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/dwblakey/34020403011/in/photolist-TQgsyB-cSsKqG-dpyxjz-terEn6-UbpWay-aicNy2-4wdfUU-vxcPqM-S1WX3z-mZEJG8-bB6ZSm-jR4Qn1-6ndhSZ-vwEeHf-7aUuuu-cJ47q5-RKtm5H-cEkZBQ-vfCoPC-epp85r-cjEUv-x7mgCb-dpyLk1-cJ47jh-cJ47Uw-ahukzV-6qUdzy-skVyn-6qQ2fn-pg47Fi-5ZgTqt-d1YwSh-2G1Uf-9D62tG-LBHxh5-dKzWXp-bUr57R-4FbZso-cqZUNh-88bUTx-2c9BJpy-2fuYg54-6qQ2Xi-RmyMHy-rPBrBx-pk8G1y-rPkM89-2PKwW6-86ZGQv-2aouMcJ


תכונה שעוברת מדור לדור: התאמה
.התנהגותית, פיזיולוגית, מבנית: התאמה

.פעולה ממשית של הייצור: התאמה התנהגותית

"תרדמת חורף"ויצורים נוספים נכנסים ל, נחשים

היא נדידת ציפורים

.התאמה התנהגותית לחילופי עונות

 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/148888070@N02/47746538152/in/photolist-2fKcuk3-NqvFy7-YWJoE3-Y5mEkv-LpCqaZ-WMETaa-NoAs7j-2aYWLB9-XBw4aF-2bvSifW-24No41L-RJ577N-SneVRq-2aaBL9n-24TNsGp-YtJU7C-2bb5WWT-XeRtNm-CNon8S-PoyTBy-29TjvYC-27nAeAd-Yqva21-2c6Zw5q-LsmynK-2bzb8iE-23nPMyB-ZPsFv5-Twqoym-2eiKN5F-23DFDRX-Yahat6-SQYcx9-2b6ursA-2cSWGLv-CJnkk8-PoyVxY-28iYXSN-27rTzuT-2bLWiDf-25iaCRn-28nEbZy-26oSmCx-2boJ7ei-EAgqER-27YAk8s-MmD5m9-LbckaY-23yiYhW-PEBNdq
https://www.flickr.com/photos/cowyeow/33121089154/in/photolist-SsNeTh-f74z9E-FKM9Th-f6PiTn-UYwTra-HsVs8w-LJ2Xma-SYgaRF-6cGBQP-9Aq5Pi-8Gutzj-etEPdk-r7HCEB-xuwzhB-6z63d6-mHkK5X-7q3ESP-SmtBiY-8CmEp1-nuqTqV-29KWy58-M2QG5d-9G6dSK-LBM9Ww-Y44hBg-7oQHid-kqaWr6-AmoWE-K4DbZy-8rJTfU-6s7Lr6-TmqZqC-F2m7ZE-ax8AVa-2daRYsm-otZ8b2-qaRZ2f-GX8fa2-7isRCN-xgLUfN-HzxG5-21GzTzo-BRjRXF-CC3Saj-MYZxsC-SA6SNm-Gc8af6-22fUThV-Hv52JN-Dc8ke8


הסתגלות
אלא נלמדת, תכונה שאינה עוברת מדור לדור

תינוק שהולך לראשונה

כלב מאולף שמחזיר עצם

בזיירות

עצירת נשימה ממושכת

צלילה למעמקים

פיתוח שרירים

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/krisnootenboom/26985881849/in/photolist-H7DGuZ-x4h3tf-qdkFQ5-odXTGt-2ihbaFi-jtgaWT-J74tWA-5jtzgq-8cjtJj-2cRCe3E-o8nxS-r9bHBn-wPfjPn-odXAsN-7Pv4dW-8CBm7S-oG86Fv-2ihc82p-jeqy7w-2ihc85L-JFXExr-7mfXQu-cTeedE-zsGm3b-2ih8HzX-2ih8J2t-2ihcaQq-2ihba6k-2ih8Dqp-2ihbaeX-2ihc8yg-2ih8Gq2-2ihbaiE-2ih8E2Q-2ihb9Cr-2ihcdc9-2ih8HQB-2ihbaf3-2ih8Hfo-2ihb9CS-2ihcbD4-2ihca1K-2ih8EEU-2ihb67o-2ihc7RQ-2ihbb28-2ihb9re-2ih8HtK-2ih8H1W-2ihcc3k


התאמות לבתי גידול: תרגיל
?מה ההתאמות הנדרשות

מכתש רמון מוקף בחלקו 

.בצוקים תלולים

מה מאתגר את הצמחים  

?  ואת בעלי החיים במצוקים

מה ההתאמות האפשריות  

 flicker:מקור?שנמצא בצמחים ובבעלי חיים באיזור



התאמות לבתי גידול: תרגיל
האתגרים בבית גידול מצוקי

שיפוע תלול

קרינה חזקה בחלק מהמצוק

מיעוט מים

העדר קרקע  

קושי בתנועה

 flicker:מקור



התאמות לבתי גידול: תרגיל
ההתאמות בבית גידול מצוקי

מיעוט צמחיה ובעלי חיים

שורשים ארוכים

צמחים בסדקי סלע

רגלים חזקות לטיפוס

שיווי משקל

 flicker:מקורפעילות בשעות חמות פחות



התאמות לבתי גידול: תרגיל
?מה ההתאמות הנדרשות

החולות במישור החוף איזור

.הוא בית גידול מיוחד

מה מאתגר את הצמחים  

?  ואת בעלי החיים בחולות

מה ההתאמות האפשריות  

?שנמצא בצמחים ובבעלי חיים באיזור
 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/shalva1948/16392202922/in/photolist-qYwjQj-dUY8R5-dUSwQV-9pYx3q-9t7mqR-9rHZnz-e1GHQn-e1GHHt-dUEb9V-t8eabm-e1GHF2-e1tjqB-e1Nnfj-9rsBSe-mpXjNt-e1yZK1-e1GHsZ-QzsjGL-e1Nni5-9qSbi5-e1kW8G-dUEb8P-e1tjfH-2iUpLvm-zTMQXt-2iUKTED-e1GHTV-t8mkRe-BqMawL-e1tjnT-dnUQ3p-j12JZe-e1GJ2z-HvBDNE-tbfJ8d-e1ffQe-EFuq1W-ebVDqr-Fv1Y5v-ESnUHv-Ft8QXx-fXcTnt-EFPbC4-EDYsFk-Ft9cBi-ebyAed-FsHUK1-j15dYj-FbQva5-pofXUJ


התאמות לבתי גידול: תרגיל
האתגרים בבית גידול חולי

היעדר צל

קרינה חזקה

חלחול מם במהירות לעומק

טובעניות

רסס מלח

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/shalva1948/16392202922/in/photolist-qYwjQj-dUY8R5-dUSwQV-9pYx3q-9t7mqR-9rHZnz-e1GHQn-e1GHHt-dUEb9V-t8eabm-e1GHF2-e1tjqB-e1Nnfj-9rsBSe-mpXjNt-e1yZK1-e1GHsZ-QzsjGL-e1Nni5-9qSbi5-e1kW8G-dUEb8P-e1tjfH-2iUpLvm-zTMQXt-2iUKTED-e1GHTV-t8mkRe-BqMawL-e1tjnT-dnUQ3p-j12JZe-e1GJ2z-HvBDNE-tbfJ8d-e1ffQe-EFuq1W-ebVDqr-Fv1Y5v-ESnUHv-Ft8QXx-fXcTnt-EFPbC4-EDYsFk-Ft9cBi-ebyAed-FsHUK1-j15dYj-FbQva5-pofXUJ


התאמות לבתי גידול: תרגיל
ההתאמות בבית גידול חולי

מיעוט צמחיה ובעלי חיים  

צמיחה יוצרת תלוליות

פריחה בשעות הערב

מנגנונים למניעת כניסת מלח ולסילוקו

פעילות בחשיכה

כף רגל רחבה למניעת טביעה

 flicker:מקורניצול רכות החול לבניית מחילות

https://www.flickr.com/photos/shalva1948/16392202922/in/photolist-qYwjQj-dUY8R5-dUSwQV-9pYx3q-9t7mqR-9rHZnz-e1GHQn-e1GHHt-dUEb9V-t8eabm-e1GHF2-e1tjqB-e1Nnfj-9rsBSe-mpXjNt-e1yZK1-e1GHsZ-QzsjGL-e1Nni5-9qSbi5-e1kW8G-dUEb8P-e1tjfH-2iUpLvm-zTMQXt-2iUKTED-e1GHTV-t8mkRe-BqMawL-e1tjnT-dnUQ3p-j12JZe-e1GJ2z-HvBDNE-tbfJ8d-e1ffQe-EFuq1W-ebVDqr-Fv1Y5v-ESnUHv-Ft8QXx-fXcTnt-EFPbC4-EDYsFk-Ft9cBi-ebyAed-FsHUK1-j15dYj-FbQva5-pofXUJ


תרגיל התאמות לבתי גידול
?מה ההתאמות הנדרשות

.מפרץ אילת הוא בית גידול מיוחד

מה מאתגר את הצמחים  

?  ואת בעלי החיים בחולות

מה ההתאמות האפשריות  

?שנמצא בצמחים ובבעלי חיים באיזור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/cpetzny/5622049783/in/photolist-9yNtwP-2ciYaug-2ciYcig-2ciYc7V-29xr1BY-2ciYb4x-2ciYbDa-29xr28Y-NxKj8F-29xr5ZL-29xr5f9-29xr4SL-aiytrG-dg573J-BVesuA-f3ont6-amUQhN-amUPPq-B18b7c-39szdx-6rxT7V-9uVSQC-r7WRiV-BXwXRV-ryos9f-rQYfvZ-Bvptcf-BVeuNo-ryyFxR-eAKZdE-BXwYzP-feya7z-9AFE7Y-BQfFpM-9uSUmM-6P8pqk-BMWx1w-BMWweb-rNJ2D7-BQfDdc-BXwY5R-2eBcpgw-97VFkd-rypsRh-BMWyjy-B12pQC-rypzJA-29xr4hh-B1897F-Bvptmd


תרגיל התאמות לבתי גידול
האתגרים בבית הגידול במי המפרץ

קרקעית הים רחוקה מפני הים

קרינת שמש חזקה

היעדר צל

מליחות יחסית גבוהה במים

היעדר הגנה במים

ריבוי בעלי חיים במים

 flicker:מקורשונית האלמוגים

https://www.flickr.com/photos/cpetzny/5622049783/in/photolist-9yNtwP-2ciYaug-2ciYcig-2ciYc7V-29xr1BY-2ciYb4x-2ciYbDa-29xr28Y-NxKj8F-29xr5ZL-29xr5f9-29xr4SL-aiytrG-dg573J-BVesuA-f3ont6-amUQhN-amUPPq-B18b7c-39szdx-6rxT7V-9uVSQC-r7WRiV-BXwXRV-ryos9f-rQYfvZ-Bvptcf-BVeuNo-ryyFxR-eAKZdE-BXwYzP-feya7z-9AFE7Y-BQfFpM-9uSUmM-6P8pqk-BMWx1w-BMWweb-rNJ2D7-BQfDdc-BXwY5R-2eBcpgw-97VFkd-rypsRh-BMWyjy-B12pQC-rypzJA-29xr4hh-B1897F-Bvptmd


תרגיל התאמות לבתי גידול
ההתאמות בבית הגידול במי המפרץ

צמחי אצה זעירים ופלנקטון

צבעוניות הדגים

מחסה בין השוניות

השרצה של צאצאים רבים

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/cpetzny/5622049783/in/photolist-9yNtwP-2ciYaug-2ciYcig-2ciYc7V-29xr1BY-2ciYb4x-2ciYbDa-29xr28Y-NxKj8F-29xr5ZL-29xr5f9-29xr4SL-aiytrG-dg573J-BVesuA-f3ont6-amUQhN-amUPPq-B18b7c-39szdx-6rxT7V-9uVSQC-r7WRiV-BXwXRV-ryos9f-rQYfvZ-Bvptcf-BVeuNo-ryyFxR-eAKZdE-BXwYzP-feya7z-9AFE7Y-BQfFpM-9uSUmM-6P8pqk-BMWx1w-BMWweb-rNJ2D7-BQfDdc-BXwY5R-2eBcpgw-97VFkd-rypsRh-BMWyjy-B12pQC-rypzJA-29xr4hh-B1897F-Bvptmd


תודה רבה

 flicker:מקור
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שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות

א 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

אם הנך בעל הזכויות  . 2007-ח"תשס, לחוק זכות יוצרים
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