
אקולוגיה 
תחום העוסק ביחסי הגומלין בין היצור החי לסביבתו. 

ישנם מספר רב של סביבות חיים כגון: יער, חורש, מדבר, ים ועוד... 
מושגים באקולוגיה: 

 אורגניזם- כל יצור חי רב תאי, חד תאי, צומח ועוד... האורגניזם מקיים•
 את כל מאפייני החיים.

               אוכלוסייה- קבוצה של אורגניזמים השייכים לאותו מין•
 החיים ביחד , בצוותא. באוכלוסייה הצאצאים יהיו פוריים(הכלאה של

  יצורים שלא מאותו מין יהיו עקרים).
 חברה- אוכלוסיות של יצורים ממינים שונים החיים בצוותא ומקיימים•

 ביניהם יחסי גומלין.
 מערכת אקולוגית- כוללת חברות שונות ואת כל הגורמים החיים•

 והדוממים (גורמים ביוטיים ואביוטיים).
 ביוספירה- איזור שיצורים חיים מתקיימים בו ביבשה, בים ובאוויר.•

מערכת אקולוגית 
במערכת אקולוגית קיימים גורמים ביוטיים ואביוטיים המשפיעים אחד על 

השני.  
גורמים ביוטיים- כל הגורמים החיים כגון: מיקרוארגניזמים(חיידקים 

ופטריות), אורגניזמים רב תאיים(צמחים ובעלי חיים, פטריות). 
גורמים אביוטיים- גורמים דוממים לדוגמא: מינרלים(סידן, ברזל, אשלגן 

ועוד), קרקע, מים, אור, פחמן דו חמצני, חמצן, טמפרטורה ועוד.. 

גורם מגביל 
זהו גורם שבדרך כלל כמותו מוגבלת והוא קובע את קצב התהליך או את 

גודל האוכלוסייה. ברוב המקרים, בגרף, נבחין בשני גורמים מגבילים: גורם 
מגביל הנמצא על ציר x וגורם מגביל אחר שאינו מצוייג בגרף.  



הסבר לגרף: מ- 0-10 כמות המזון מהווה גורם מגביל כי כאשר כמות המזון 
גדלה גם האוכלוסייה גדלה. בטווח הזה אם יהיה פחות מזון, תקטן 

האוכלוסייה של הציפורים לכן זהו גורם מגביל.   

כושר נשיאה (מושג באקולוגיה)- היכולת של בית גידול מסויים להכיל 
אוכלוסייה מסויימת של מין כלומר, היכולת של בית גידול לשאת את הגודל 

המירבי של אוכלוסייה מסויימת שיכולה להתקיים בו. ישנה הגבלה של גודל 
האוכלוסייה בבית גידול מסויים בגלל מספר גורמים. אחד הגורמים 

המשמעותיים הוא תחרות על משאבים בעיקר משאבים אביוטיים כגון 
טריטוריה, חמצן, אור, מים, מזון ועוד... 



אירוע מקרה: השריפה בכרמל (עמוד 26 בשקף) 

שריפה זהו מצב קטסטרופלי הפוגע בבית הגידול בפרט, באוכלוסייה 
ובחברה. 

השריפה משפיעה על גורמים ביוטיים ואביוטיים .  
השפעה על גורמים ביוטיים- דלדול אוכלוסיות.  

השפעה על גורמים אביוטיים-  
 ,CO ברמה גבוהה, פליטה של CO2 א. שינוי בהרכב האוויר(פליטה של

ירידה בריכוז החמצן באוויר). 
ב. טמפרטורה- הטמפרטורה באוויר ובקרקע עלתה. 

ג. עוצמת האור עלתה. 
ד. כמות המים הזמינים ירדה. בשל פגיעה בצמחים שסופחים(קולטים) מים. 



גורמים אביוטיים: 
טמפרטורה 

לטמפרטורה יש השפעה על הפעילות האנזימטית בגוף. ישנם 3 מצבים: 
טמפרטורה נמוכה, טמפרטורה מיטבית וטמפרטורה גבוהה. 

טמפרטורה נמוכה- בטמפרטורה נמוכה אנרגיית התנועה נמוכה ולכן קישור 
אנזים סובסטרט איטי מאוד עד למצב שייתכן ולא תתקיים פעילות אנזימטית. 

במצבים מסויימים יכולה להגרם גם פגיעה בקרומי התאים עד למצב של 
מוות לתא(פגיעה בקרום התא תגרום למעבר לא מבוקר של חומרים לתא 

ומחוץ לתא ולפגיעה בהומואסטזיס). לכן, באזורי מחיה מסויימים, 
כשהטמפרטורות מתחת לאפס העלים נושרים כדי למנוע פגיעה בהם.  
טמפרטורה גבוהה- בטמפרטורה גבוהה מבנה האתר הפעיל בחלבון 

ישתנה ולכן תתרחש דנטורציה. ללא פעילות אנזימטית לא יתקיימו תהליכי 
הומואסטזיס והתא ימות. 

טמפרטורה מיטבית / אופטימלית- קצב פעילות האנזים הוא הגבוה ביותר.  

ניתן לחלק את האורגניזמים לשתי מערכות שונות: חסרי חוליות ובעלי 
חוליות. 

חסרי חוליות- כל אותם חרקים כדוגמת דבורה, פרפר, זבוב, 
סרטנים ,רכיכות ועוד.  

בעלי חוליות- נחלקים לחמש מחלקות: דגים, דו חיים, זוחלים, עופות ויונקים.  
דגים- נושמים באמצעות זימים (שטח פנים גדול ביחס לנפח) לדגים יש קצב 

חילוף חומרים איטי, אין להם מנגנונים לשמירה על חום גוף גבוה ולכן הם 
נקראים גם פויקילותרמיים(אקטותרמיים). 

דו חיים- יצורים שעוברים גלגול. מתחילים את החיים שלהם במים ואז 
עוברים ליבשה. לדוגמא: צפרדע, אילנית, קרפדה, סלמנדרה ועוד... הדו חיים 

נכללים ביצורים הפויקילותרמיים (אקטותרמיים) כלומר טמפרטורת גופם 
משתנה ומושפעת מהסביבה.  

זוחלים- בעלי חיים המתקיימים בעיקר ביבשה בעלי עור עבה ומחוספס, 
רובם מטילי ביצים, גם הם פויקילותרמיים(אקטותרמיים). לדוגמא: נחש, 

לטאה, זיקית, תנין, צב. מאופיינים ברגליים קצרות או חסרי גפיים. 
עופות- העופות מאופיינים במקור, בנוצות, מטילי ביצים. העופות בעלי 

טמפרטורת גוף גבוהה. כלומר, הם הומואסטטים, יש בהם מנגנונים 
המאפשרים חילוף חומרים מהיר לייצור חום מטבולי. טמפרטורת גופם 



בסביבות 38 מעלות צלזיוס. לכן העופות נקראים יצורים הומותרמיים 
(אנדותרמיים).  

יונקים- יונקים מאופיינים בפרווה או שיער, אפרכסות אוזניים, רחם והנקה. 
עובר גדל בתוך הרחם והנקה.  

היונקים כמו העופות הם הומותרמיים(אנדותרמיים). טמפרטורת גופם נעה 
בין 36 וחצי מעלות צלזיוס ל37 וחצי מעלות צלזיוס. 

על מנת לשמור על טמפרטורת גוף תקינה, היונקים כמו העופות, מפעילים 
מנגנונים מטבוליים בגוף , הומואסטטים, ובנוסף הם פועלים בהתנהגות 

מסויימת כדי לשמר את חום הגוף. דוגמא ליונקים: ארנבים, דולפין, קופים, 
שפנים, בני אדם, עכברים. 

 רק גרפים ב, ג רלוונטים!- גרף המייצג יצור אנדותרמי ואקטותרמי. 



הסבר לגרף: עקומה ב מייצגת יצור אנדותרמי כי ניתן לראות שטמפרטורת 
גוף נשארת קבועה ללא התייחסות לטמפרטורת הסביבה כלומר, טמפרטורת 

הסביבה לא משפיעה על טמפרטורת הגוף. 
בגלל מנגנונים הפועלים בגוף השומרים על הומואסטזיס. 

עקומה ג מייצגת יצור אקטותרמי כי ניתן לראות על פי הגרף שטמפרטורת 
הגוף שלו מושפעת בדיוק מטמפרטורת הסביבה כלומר כאשר טמפרטורת 

הסביבה היא 5 מעלות צלזיוס , גם טמפרטורת הגוף שלו תהיה 5 מעלות 
צלזיוס. ואם טמפרטורת הסביבה היא 20 מעלות צלזיוס, גם טמפרטורת 

הגוף שלו תהיה 20 מעלות צלזיוס. זהו יחס ישר בין טמפרטורת הגוף 
לטמפרטורת הסביבה. דוגמא ליצור כזה הוא: דג , לטאה, צפרדע, פרפר. 

מנגנונים לשמירה על טמפרטורת גוף קבועה 
אורגניזמים בעלי טמפרטורת גוף קבועה מפעילים מספר מנגנונים.  

כדי לקרר את הגוף בזמן פעילות גופנית או כאשר טמפרטורת הסביבה 
גבוהה, יתקיימו מספר מנגנונים פיזיולוגיים שהם:  

א. הזעה- בתהליך הזעה נפלטים מים ומומסים דרך העור. התאדות הזיעה 
גורמת לפליטת חום מן הגוף לסביבה החיצונית ועל ידי כך לקירור הגוף. 

כדי שהזיעה תתאדה, הלחות באוויר צריכה להיות נמוכה יחסית כלומר, ככל 
שהלחות תהיה נמוכה בסביבה החיצונית, כך הזיעה תתאדה מהר יותר. 

וההפך.  
לחות גבוהה באוויר = פחות התאדות של הזיעה.  

לחות נמוכה באוויר = יותר התאדות של הזיעה. 
ב. הרחבת כלי הדם ההיקפיים- כאשר טמפרטורת הגוף עולה, דם מוזרם 

יותר לכלי דם הנמצאים בסמוך לעור וקרובים יותר לסביבה החיצונית. 
כתוצאה מכך, כלי הדם מתרחבים וחום נפלט מהגוף אל הסביבה החיצונית. 

אחד הסימנים להרחבת כלי הדם ההיקפיים הוא סומק בפנים, ורידים בולטים 
בכפות ידיים ועוד... 

בתנאי קור, כדי לשמור על טמפרטורת גוף קבועה מתבצעים מספר מנגנונים 
פיזיולוגיים שהם: 

א. רעידה- רעד נותן אנרגיית תנועה שהופכת לחום. 
ב. הגברת תהליך הנשימה התאית- בנוסף ל-ATP שני שליש מהאנרגייה 

נפלטת בצורה של חום. החום מושא על ידי מערכת ההובלה לכל חלקי הגוף.  



ג. צמצום וכיווץ כלי דם היקפיים- חום הגוף לא נפלט לסביבה החיצונית כי 
פחות דם זורם בקרבת העור. 

הגדלת שטח פנים ביחס לנפח 
מנגנון הגדלת שטח פנים ביחד לנפח חשוב כדי להבין את התהליכים 

המתבצעים בגוף היצור החי כדי לשמור על טמפרטורת גוף קבועה. ביצורים 
קטנים , הגדלת שטח פנים ביחס לנפח גדול יותר מאשר ביצורים גדולים 
כלומר, המגע שלהם עם הסביבה גדול יותר. במצב זה, הגוף פולט חום 
לסביבה יותר מאשר יצור בעל שטח פנים קטן ביחס לנפח (כלומר, יותר 

מאשר ביצורים גדולים) בגלל הפליטה הגדולה של חום גוף לסביבה, אותו 
יצור צריך לספק לעצמו יותר חום כדי לשמור על טמפרטורת גוף קבועה ולכן 

הוא יקיים יותר נשימה תאית כלומר, קצב הנשימות שלו לדקה יהיה מהיר 
יותר. לדוגמא תן וגרביל .  



 
לתן שטח פנים קטן ביחס לנפח (הוא גדול יותר) לעומת הגרביל שאצלו שטח 
פנים ביחס לנפח גדול יותר (הוא יצור קטן יותר) לכן, הגרביל יאבד יותר חום 

לסביבה ובנוסף הוא צריך לקיים נשימה תאית בקצב גבוה יותר כדי לייצר 
לעצמו אנרגיית חום ובהתאם לכך הוא צריך גם לאכול כמויות מזון גדולות 

יותר.  

התאמות אורגניזמים לבית הגידול 
כדי שהאורגניזם ישרוד בסביבה שבה הוא חי, קיימים שלושה סוגים של 

התאמות:  
התאמה מורפולוגית(מבנית), התאמה פיזיולוגית ביוכימית והתאמה 

התנהגותית. 
התאמה מורפולוגית(מבנית)- זוהי התאמה שבה היצור החי נולד איתה, 

היא קבועה לאורך כל חייו. לדוגמא: קרומי שחייה בעופות מים, מקור ארוך 
ודק בצופית, הניבים אצל האריה, האוזניים הגדולות אצל שועל המדבר. 

התאמה פיזיולוגית ביוכימית- התאמה זו באה לידי ביטוי במצבים שונים 
שבהם האורגניזם צריך לפעול כדי להעלות את סיכויי ההישרדות שלו. 

לדוגמא: צבעי אזהרה, צבעי הסוואה, הפרשת רעלנים, הפרשת שתן מרוכז, 
כיווץ כלי דם בזמן קור ועוד... דוגמא נוספת: האליצין שבשום זוהי תרכובת 



חריפה בעלת ריח חריף אשר באה לידי ביטוי כאשר נוצר חתך בשום, וזאת 
כדי למנוע מבעלי החיים לאכול אותו. 

התאמה התנהגותית- מצב שבו אורגניזמים מסויימים פועלים כדי להתאים 
את עצמם לסביבה לדוגמא: גרביל בשעות היום החמות הוא חי במחילות 

ואילו בשעות הערב הוא יוצא מן המחילה ונעשה פעיל לילה. דוגמא נוספת: 
אלו הם צמחי מדבר או עצים החיים בסביבה קרה מאוד, בשני המקרים הם 

ינשירו את העלים שלהם כדי למנוע פגיעה בלב או כדי למנוע איבוד מים 
(דיוט). 

גורם אביוטי-מים 
וויסות מאזן המים והמלחים באורגניזמים החיים בסביבה של מים 

מלוחים 
דגים במי ים מלוחים-  

א. חיים בסביבה היפרטונית כלומר ריכוז המלחים במים גדול יותר מריכוז 
המלחים בגופם ולכן :  

 מים יצאו בתהליך אוסמוזה מהדג למים.1.

 מלחים יכנסו מהמים לדג.2.
ב. ההתאמה של הדג לסביבה ההיפרטונית היא: 

 שתייה מרובה- התאמה התנהגותית.1.

 הפרשת עודפי המלחים מהזימים לים על ידי העברה פעילה- התאמה2.
 פיזיולוגית ביוכימית.

 הפרשת כמות קטנה בלבד של שתן- התאמה פיזיולוגית.3.

דונליאלה- 
אצה חד תאית החיה בסביבה מלוחה. כדי למנוע אוסמוזה של מים מגוף 

הדונליאלה החוצה בתאי האצה נאגר גליצרול (חומר אורגני מסיס במים), 
כתוצאה מכך ריכוז המומסים בתאי האצה משתווה לריכוז המלחים בסביבה 

החיצונית כלומר, מבחינת האצה היא חיה בסביבה איזוטונית. 



וויסות מאזן המים והמלחים באורגניזמים החיים בסביבה של מים 
מתוקים 

דגים החיים במים מתוקים- מים מתוקים מהווים סביבה היפוטונית ולכן 
ביצורים החיים במים מתוקים עלולים להתקיים שני דברים: 

א. כניסה של מים לגוף האורגניזם. 
ב. יציאה של מלחים מגוף האורגניזם לסביבה. 

המנגנונים שהאורגניזם יפעיל לוויסות המים והמלחים הם: 
א. הפרשת שתן מרובה. 

ב. קליטה של מלחים מן המים עם הזימים על ידי העברה פעילה. 
  

סנדלית-  
יצור חד תאי שחי במים מתוקים. כדי להתפטר מעודפי המים, יש לה בועית 

מתכווצת. בבועית הזו נאגרים עודפי המים, הבועית מתקרבת לקרום, 
ופולטת את עודפי המים אל מחוץ לתא הסנדלית. התאמה זו היא התאמה 

פיזיולוגית ביוכימית. 

התאמות צמחים לחיים במים 
צמחי מים צריכים להתמודד עם מספר הגבלות של גורמים אביוטיים: 

א. עוצמת אור נמוכה ככל שמעמיקים. 
ב. כמות חמצן המומסת במים היא נמוכה יחסית. 

כדי להתמודד עם הגבלות אלו, הצמחים מותאמים במספר אופנים: 
א. עלים דקים- לקליטה טובה יותר של אור השמש בשביל חמצן. 

ב. עלים גזורים לאונות רבות- הגדלת שטח פנים ביחס לנפח כדי לקלוט 
טוב יותר את אור השמש. 

ג. עלים חסרי פיוניות- חילוף גזים דרך כל שטח העלה לקליטה טובה יותר 
של חמצן המומס במים ונמצא בכמות מוגבלת. 

ד. שכבת קוטיקולה דקה או חסרה- בצמחי יבשה תהליך הדיוט(איבוד 
המים) נעשה על ידי הפיוניות שבעלה. כדי למנוע דיוט בעיקר בצמחי מדבר 
שבהם כמות המים מוגבלת, העלים מכוסים קוטיקולה עבה. הקוטיקולה זו 

מעין שעווה שמונעת איבוד מים מהצמח. בצמחי מים אין חשש לאיבוד מים, 
יש להם מים בכמות בלתי מוגבלת, ולכן אין צורך ביצירת קוטיקולה. 

ה. חללי אוויר הגורמים להקטנת המשקל הסגולי של הצמח והצפתו 
לשכבות המים העליונות- חללי האוויר גורמים לכך שהגבעולים והעלים יהיו 



זקופים ויגיעו לשכבות המים העליונות, כך הצמח יקלוט טוב יותר את האור 
(בשכבות העליונות חודר אור רב יותר). כמו כן, בחללי האוויר נאגר חמצן 

שמובל לחלקי הצמח השונים (מסיסות החמצן במים היא נמוכה יחסית 
ומאגר החמצן בחללים הוא חיוני). 

ו. פיגמנטים אדום או חום בעיקר במעמקים.


