מוריה אריאלי

החומר באקולוגיה (לפי תכנית הלימודים החדשה)
אקולוגיה היא ענף מחקר ,המציג את מערכת היחסים שבין היצורים החיים במערכת מסוימת .יחסים בין
יצורים חיים ,צמחים ובעלי חיים ,במקום מסוים ,והקשרים ביניהם .המילה יחסים מתארת את הדרך בה
משפיע גורם אחד על השני.
במערכת האקולוגית ישנם מרכיבים ביוטיים = חיים ,ואביוטיים .הגורמים הביוטיים והאביוטיים משפיעים
אלה על אלה.
קצת מושגים:
 סביבה = המרכיבים הביוטיים והאביוטיים הסובבים את האורגניזם.
 חברה = מספר אוכלוסיות ממינים שונים ,המתקיימות באותה סביבה.
 אוכלוסייה = מספר יצורים בני אותו מין החיים באותה סביבה( .מין  .)specie -מינים הם קבוצות של
אוכלוסיות טבעיות של אורגניזמים היכולות לקיים ביניהן קשרי רבייה ולהעמיד צאצאם פוריים.
 אורגניזם = יצור חי.
 המושג "מערכת אקולוגית" (אקוסיסטמה) כולל בתוכו את כל האורגניזמים בסביבה -בע"ח ,צמחים
ומיקרואורגניזמים ,וכן את התנאים הפיזיקאליים בסביבה .בין כל הגורמים הללו מתקיימים יחסי-
גומלין.
 ביוספרה= ( ביו-חיים ,ספרה-כדור) האזורים על פני כדור הארץ בהם מתקיימים חיים .הביוספרה
מורכבת ממגוון מערכות אקולוגיות המכילות אוכלוסיות וחברות של אורגנזמים שונים החיים בסביבה
נתונה
 ביומסה= סה"כ המסה (כמות) של האורגנזמים.
 בית גידול = מוגדר כמקום  /סביבה שבה חי אורגניזם מסויים .בית הגידול יכול להיות כל המערכת
האקולוגית ואז יש בו מספר מינים (חברה) .בד"כ בית גידול מתייחס לשטח קטן יותר ומתמקד
באורגניזם אחד או מספר אורגניזמים ספורים.
כושר נשיאה וגורם מגביל (גם לפעילות אנזימים יש גורמים מגבילים)
גורם מגביל הוא גורם שאם נשנה את רמתו או את עוצמתו הדבר ישפיע על קצב של תהליך מסוים
באורגניזם ,או על קצב גידול האוכלוסייה .כל אחד מהמשאבים העומדים לרשותו של האורגניזם יכולים
להוות גורם מגביל.
 עקום רוויה -עולה עד לתחום מסויים ,ומעבר לתחום זה אין כל השפעה .מדוע? כי גורם אחר מגביל
כעת את התהליך .דוגמאות :ריכוז פד"ח באוויר ,כמות המזון בבית הגידול.
 עקום אופטימום -יש נקודה מסוימת שהיא האופטמלית ,ובה מתקיים התהליך בקצב המהיר ביותר.
מתחת לנקודה זו ומעליה ,קצב התהליך יורד .דוגמאות :טמפרטורה ,רמת חומציות ,מליחות.

כושר נשיאה = הגודל המירבי של האוכלוסייה במערכת האקולוגית.
הגורמים המגבילים הם אלה הקובעים את כושר הנשיאה של האורגניזם בבית הגידול .בהתאם לתנאים
הללו ,כושר נשיאה של מין אחד יכול להיות שונה לחלוטין מכושר הנשיאה של מין אחד באותה מערכת
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אקולוגית .בנוסף לכך ,תחרות על משאבים ,טריפה ,מחלות ומזיקים וקטסטרופות (שריפה ,מגפה,
התפרצות הר געש וכדומה) ,משפיעים גם הם על כושר הנשיאה של בית הגידול .גורמים אלה אינם
מאפשרים לאוכלוסיות בבית הגידול לגדול ללא גבול.
תהליכים אבולוציוניים
התיאוריה האבולוציונית (של דארווין) מנסה להסביר באופן ההגיוני ביותר את מסכת העובדות הידועות
לנו בביולוגיה .אבולוציה היא שינוי בתכונות האורגניזם מדור לדור .שינוי אבולוציוני מחייב שינוי בתכונות
של אוכלוסיה.
מה הרעיון הכללי?
בטבע קיימת תחרות על משאבים מוגבלים .כתוצאה מהתחרות נוצר מצב שהפרטים ה"מוצלחים" יותר
(אלה המותאמים לסביבה) שורדים .השורדים מעבירים לצאצאיהם את התכונות ה"טובות" וכך הלאה...
התאמות אוכלוסיות של אורגניזמים לסביבתם הן תוצאה של תהליך ברירה טבעית.
לפי התיאוריה קיימים  5עקרונות לאבולוציה ע"י ברירה טבעית:
 .1עודף פוריות (כמות האורגניזמים שיוצאים לעולם גדולה מכמות האורגניזמים השורדים).
 .1מלחמת קיום בשל מיעוט משאבים – תחרות.
 .2שונות בין הפרטים באוכלוסייה( 1כאן זה מקום טוב להתחבר עם מיוזה מנושא התא)
 .3השונים גנטית שהם המותאמים יותר יעמידו יותר צאצאים – כשירות גבוהה יותר (.)Fitness
 .4התכונות עוברות בתורשה כך שהתכונות המאפשרות התאמה טובה יותר מופיעות יותר ויותר
באוכלוסייה ומתחזקות מדור לדור.
עפ"י התיאוריה של דארווין ,כאשר התנאים בסביבה משתנים ,ישנם מינים המסוגלים לחיות בתנאים
החדשים טוב יותר ממינים אחרים (יש פרטים מותאמים יותר מאחרים) .בתנאים אלה שכיחות הפרטים
המותאמים תגדל עם הזמן ,ושכיחות הפרטים שאינם מותאמים באוכלוסיה תקטן .שונות בין פרטים בתוך
המין מתבטאת בהבדלים :התנהגותיים ,פיזיולוגיים ,מבניים וברמה התאית מולקולרית.
איך נוצרת השונות באוכלוסייה? (כאן זה מקום טוב להתחבר עם מוטציות מנושא התא)
אחת לכמה זמן מתרחשת מוטציה בתאי הזוויג של אורגניזם .מוטציות הן שינויים ברצף הבסיסים שב-
 .DNAזה קורה במקרה ,ולא בגלל משהו שקורה בסביבה .המוטציות מתרחשות בספונטניות עקב טעות
בתהליך שכפול ה ,DNA-ויכולות לקרות בצורה מוגברת בעקבות גורמים סביבתיים (קרינה בעלת אנרגיה
גבוהה ,חומרים מוטגנים שונים) .רוב המוטציות גורמות לנזק ,אולם לעתים נדירות ביותר מתרחשת
מוטציה המשפרת את התאמת היצור לסביבתו .במצב זה ,ליצור יש יתרון וכשירותו עולה .כלומר ,הוא
שורד טוב יותר ,מעמיד יותר צאצאצים (המקבלים את המוטציה המוצלחת) ,שגם הם מותאמים ,מעמידים
יותר צאצאים וכו'...
 השונות היא מה שמניע את הברירה הטבעית.
 הברירה הטבעית מביאה לכך שפרטים מותאמים לסביבה שבה הם חיים.
 הברירה הטבעית פועלת על התכונות הנראות (הפנוטיפ!).
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שונות גנטית היא תוצאה של )1( :רבייה זוויגית (" )2ערבוב" הגנים בתאי הזוויג בתהליך המיוזה בשל הפרדה בלתי
תלויה של כרומוזומים בחלוקה הראשונה של המיוזה ,ובשל תהליכי שחלוף ( )3מוטציות אקראיות בתאי הזוויג (כי
הגן צריך לעבור לצאצאים) )4( .אקראיות בהפריה
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לעיתים ,אירועים אקראיים המתרחשים במקביל ליצירת השונות ע"י מוצטיות ,ובמקביל לתהליכי הברירה
הטבעית ,משפיעים גם הם על הרכב המינים בבית הגידול .למשל שריפות ,מפולות ,התפרצות הרי געש
וכדומה .לעיתים אירועים כאלה מאפשרים לתכונות מסוימות "להשתלט" על האוכלוסייה למרות שאין להן
יתרון משמעותי בהישרדות האורגניזם .השפעות אלה משמעותיות יותר באוכלוסיות קטנות (הרכבן של
אוכלוסיות קטנות מושפע הרבה יותר מאירועים אקראיים כאלה).
מה ההבדל בין התאמה להסתגלות?
התאמה של אורגניזם לסביבתו מתבטאת באוסף תכונות ,הייחודי למין .התאמה מאופיינת בתכונות
קבועות העוברות בתורשה מדור לדור.
לעומת זאת ,הסתגלות היא שינוי בהתנהגות או בפיזיולוגיה במהלך החיים של האורגניזם .השינוי הוא
הפיך ,ואינו עובר בתורשה( .דוגמאות :שיזוף ,יצירת תאי דם אדומים בעת שהייה בגובה ,התפתחות
נוגדנים וכו')...
(כאן כדאי להתחבר גם לנושא גוף האדם -איפה בגוף האדם למדנו על התאמות ועל הסתגלות?)
איך נוצרים מינים חדשים?
תהליכי ברירה טבעית יכולים לגרום במשך הדורות גם למין אחד להתפצל למינים שונים .זהו אחד
המנגנונים המסבירים את המגוון הביולוגי המוכר לנו ,מאב קדמון משותף .מינים שונים אינם מתרבים זה
עם זה באופן טבעי .תופעה זו נקראת מחסום רבייתי.
איך זה קורה?
בשלב הראשון נוצר מחסום פיזי בין אוכלוסיות שונות בני אותו המין שמונע מגע ביניהן .לדוגמה ,תופעות
גאוגרפיות כמו רעידת אדמה ובעקבותיה התרוממות של רכס הרים או היווצרות של נהר יכולות לגרום
להפרדה כזאת .גם נדידה של חלק מהפרטים למקומות רחוקים ,כגון הגירה לאי מבודד ,יכולה לגרום לכך.
מכיוון שבאזורים השונים שוררים תנאים שונים ,תהליך הברירה הטבעית גורם לשינויים בהרכב הגנטי של
האוכלוסייה .השוני בתנאים מכתיב שינויים בכיוונים אחרים.
עם הזמן ,השוני הגנטי בין שתי האוכלוסיות מתבטא בכך שלמעשה הם כבר אינם בני אותו המין .כלומר
גם אם יפגישו בין זכרים ונקבות משתי האוכלוסיות הם לא יקיימו קשרי רבייה.
מינים אנדמיים הם מינים החיים רק באזור גיאוגרפי מסוים וקטן יחסית ,ואינם גדלים באופן טבעי בשום
מקום אחר בעולם.
מקורות אנרגיה ,מעברי אנרגיה ומעברי חומרים במערכת אקולוגית
כל האורגניזמים זקוקים לחומרים אורגניים 2לצורך קיומם .החומרים האורגניים מנוצלים בתאי
האורגניזמים לשתי מטרות )1( :בניית תאי הגוף ולתפקודם חלקי התא השונים בנויים מחומרים אורגניים
( )2כמקור לאנרגיה כימית -החומרים האורגניים מתפרקים בתהליך הנשימה התאית.
דרכי הזנה:
מחלקים את האורגניזמים עלפי דרך ההזנה שלהם לשתי קבוצות:
 אורגניזמים אוטוטרופים (יצרנים) :מייצרים חומר אורגאני מחומר אנאורגאני באמצעות מקור אנרגיה.
ייחודם הוא בכך שהם מנצלים מקור אנרגיה ומקור פחמן שאינו זמין להטרוטרופים .האוטוטרופים הם
הצמחים ,האצות וקבוצות אחדות של חיידקים.
 אורגניזמים הטרוטרופים (צרכנים) :מנצלים חומרים אורגאניים כמקור לאנרגיה ולחומרי בניין .הם
מקבלים חומרים ואנרגיה ע"י אכילה של אורגניזמים אחרים .ההטרוטרופים הם בעלי החיים ,פטריות
וכן רוב החיידקים ואורגניזמים חד-תאיים אחרים.
 2חומר אורגני הוא חומר שניתן להפיק ממנו אנרגיה ,הוא מיוצר רק באורגניזמים ,ויש לו שלד פחמני (כדאי להתחבר
לנושא הזנה מגוף האדם  -חומרים אורגנים ואנאורגניים)
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שרשרת מזון ומארג מזון
ניתן לייצג את האוכלים והנאכלים בבית הגידול באמצעות שרשרת מזון ומארגי מזון.
שרשרת מזון (כמו בתמונה) מציגה (באופן איכותי) רצף אחד של אוכלים ונאכלים :יצרן שנאכל על ידי
אוכל צמחים (צרכן ראשוני) שנאכל על-ידי טורף (צרכן שניוני) .בקצה שרשרת המזון נמצא טורף על.
מארג מזון מציג (באופן איכותי) את כלל יחסי הגומלין המורכבים בין אוכלים ונאכלים בבית הגידול.

כיוון החץ מעיד על כיוון מעבר החומרים והארנגיה ,והוא מצביע לכיוון האורגניזם שמקבל את החומרים
(זה שאוכל).
פירמידת מזון
אפשר לארגן את האורגניזמים בקבוצות ,על-פי רמת ההזנה שלהם – בהתאם למספר המעברים של המזון
(החומרים והאנרגיה האצורה בהם) מן היצרנים עד הצרכנים .גודלה של כל רמה בפירמידת המזון
האקולוגית ,מייצג את הביומסה (כמות החומר) של כל האורגניזמים הנמצאים בה.
פירמידת מזון אקולוגית היא ייצוג כמותי של רמות ההזנה השונות ,ולכן היא נקראת גם פירמידת ביומסה.

הביומסה הולכת וקטנה ככל שעולים ברמת ההזנה משום שחלק מהמזון הנאכל ע"י האורגניזמים מתפרק
בנשימה תאית ,או יוצא בהפרשות ,ורק חלק מנוצל לגידול המתבטא בעליית הביומסה .רק כ11% -
מהאנרגיה ברמת הזנה מסוימת עוברת לרמה הבאה! ורק חלק זה עומד לרשות רמת ההזנה הבאה.
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מפרקים  -אלו חיידקים ופטריות ,הניזונים משיירים אורגנים של כל החוליות בשרשרות המזון :צמחים
ובעלי-חיים שמתו ,חלקי צמחים שנשרו לאדמה והפרשות של בעלי-חיים.
המפרקים מפרישים אנזימים לסביבתם ,וכך הם מפרקים את החומרים האורגנים שבקרקע (ובמים),
לחומרים אנאורגניים .לכן ,למפרקים שבמערכת האקולוגית יש חשיבות מיוחדת ,כי הם מאפשרים את
ִמחזּור החומרים בטבע – הופכים חומרים אורגנים לחומרים אנאורגניים ,הזמינים לניצול על ידי היצרנים.
מחזור הפחמן
מחזור הפחמן מונע משני תהליכים עיקריים :פוטוסינתזה ונשימה תאית CO2 .נקלט מהאוויר על ידי
אורגניזמים פוטוסינתטיים (צמחים ,אצות CO2 .)...נפלט מאורגניזמים בתהליכי נשימה תאית ,ובהשפעת
האדם -בתהליכי שריפה (דלק ,מפעלים וכו').

בתהליך הפוטוסינתזה מנוצלת אנרגיית האור לבניית חומרים אורגניים (פחמימות) מחומרים אי-אורגניים
(מים ופחמן דו-חמצני) .הפחמן הדו-חמצני נקלט בצמח בתהליך קיבוע הפחמן (השלב שאינו תלוי באור)
(כאן המקום להתחבר למנגנון התאי של הפוטוסינתזה מנושא התא).
בנשימה תאית יש פירוק של חומר אורגני והפקת אנרגייה כימית  ,ATPובמהלך התהליך נפלט פחמן דו-
חמצני לסביבה (כאן המקום להתחבר למנגנון התאי של הנשימה התאית מנושא התא).
ניתן להסתכל על שני התהליכים כמשלימים זה את זה.
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מחזור החנקן
החנקן מצוי במולקולות ארוגניות כגון חלבונים (יש חנקן בחומצות אמינו) וב( RNA / DNA -יש חנקן
בבסיס החנקני של הנוקלאוטידים)( .כדאי להיזכר במבנה נוקלאוטידים וח.אמינו שלמדנו בנושא התא)
חנקן אטמוספירי אינו זמין למרבית האורגניזמים בכדוה"א .הוא זמין אך ורק לקבוצת חיידקים קטנה
המסוגלת לבצע קיבוע של החנקן האטמוספרי למולקולות חנקן אנאורגניות ( ,)NO3-שאותן צמחים יכולים
לקלוט .הצמחים משתמים בחנקן ליצירת תרכובות אורגניות ,ובע"ח שאוכלים את הצמחים מקבלים
תרכובות אורגניות המכילות חנקן (חלבונים למשל) .המפרקים בקרקע מאפשרים פירוק של החומר
האורגני בחזרה למולקולות חנקן אנאורגניות זמינות לצמחים .החנקן חוזר לאטמוספירה באמצעות חיידקי
קרקע אנאירוביים.
החומרים במערכת האקולוגית ממוחזרים כל הזמן ,לעומת זאת אנרגיה אינה ממוחזרת (ורובה נפלטת
כחום) .לכן המערכת האקולוגית תלויה כל הזמן באספקה מתמדת של אור השמש.
התאמות אורגניזמים לגורמים אביוטיים ולגורמים ביוטיים
ישנם  3סוגים של התאמות אורגניזם לסביבה:
 .1התאמות מבניות (מורפולוגיה  /אנטומיה  -מבנה איברים מבנה תאים וכו')
 .2התאמות פיזיולוגיות וביוכימיות (מנגנונים)
 .3התאמות התנהגותיות
גורם אביוטי  -מים
המים הם אחד החומרים הנפוצים ביותר על פני כדוה"א .המים נמצאים במקווי המים ,בקרקע ,באוויר
ובגוף היצורים החיים .כ 87%-משטח כדוה"א מכוסה במים 81% .זה רק האוקיינוסים .שאר המים ,כ7%-
(מים זכים) ,מהם כ 3%-מרכיבים את הקרחונים ,אגמים ,הימים העיליים ,מי התהום ,הנחלים
והאטמוספירה.
כ 81%-מגופם של האורגניזמים מכיל מים( .כאן כדאי להיזכר בחשיבותם של המים ביצורים חיים)
בסביבה היבשתית המים מהווים גורם משמעותי המשפיע על בית הגידול ועל החברות בסביבה .ישנם גם
בתי גידול אקווטים (מימיים).
תכונות המים
 קוהזיה ואדהזיה :הקשרים הכימיים בין החמצן למימנים במולקולה הם חזקים
ויציבים בין המולקולות מתקיימים קשרי מימן ,שהם קשרים כימיים חזקים.
תכונות המולקולה גורמות לכך שנוצרת קוטביות במולקולה .החמצן -הוא בעל
מטען שלילי ,והמימנים  -בעלי מטען חיובי .בשל כך ,מולקולות בעלות מטען
נמשכות למולקולות המים ,וכן מולקולות המים נמשכות אחת לשנייה .בין
מולקולות המים יש קוהזיה (משיכה של מולקולות המים זו לזו) ואדהזיה (משיכה בין מולקולות המים
לחומרים אחרים בעלי מטען) תכונות אלה מקנות למים את תכונת הנימיות .3תכונה זו חשובה במיוחד
בצינורות ההובלה של צמחים.
בשל משיכה חזקה בין חלקיקי המים לבין עצמם נוצר על פני המים מעין קרום .מתח הפנים של המים
גבוה מאד יחסית לנוזלים אחרים.
 החום הסגולי של המים גבוה (כמות האנרגיה שיש להשקיע על מנת להעלות את טמפרטורת המים ב-
 .)1oCתכונה זו של המים גורמת לכך שאין תנודות חדות בטמפרטורת המים (התחממות איטית
והתקררות איטית) ,כך ש בית הגידול המימי הוא יציב מבחינת תנודות בטמפרטורה.
3

נימיות (או בלעז :קפילריות) היא יכולתו של חומר למשוך לתוכו חומר אחר.
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 המים הם ממס טוב לחומרים בעלי מטען ,או קוטביות .בעת ההמסה ,מפוזרים חלקיקי הממס והמומס
במבנה אקראי ,כך שכל קוטב שלילי של חלקיק המומס מוקף ע"י מספר קטבים חיוביים של מולקולות
המים ,וכל קוטב חיובי של חלקיק המומס מוקף ע"י מספר קטבים שליליים של מולקולות המים .גם
גזים כגון חמצן ופד"ח מומסים במים .התמוססות החמצן במים למשל תלויה בטמפרטורה .ככל
שהטמפרטורה יותר גבוהה כמות החמצן המומס במים קטנה יותר ,וההפך.
 האנומליה של המים :בניגוד לשאר החומרים בטבע ,מים במצב צבירה מוצק הנם בעלי נפח גדול יותר
מאשר במצב הצבירה הנוזלי .בתהליך קירור של מים גדל נפח המים בתחום שבין  4מעלות ל 1 -מעלות
צלזיוס .תכונה לא רגילה זו מאפשרת ציפה של הקרח על המים .הצפיפות המקסימלית של המים היא
ב .4oC-מתחת לזה צפיפות המים יורדת (האנומליה של המים ,כי בכל החומרים בטבע הצפיפות
ממשיכה לעלות עם הירידה בטמפרטורה) .תכונה זו של המים יוצרת תופעה הנקראת שיכוב.
חשיבות המים לאורגניזמים :מערכות הובלה בבע"ח ובצמחים ,תנועה בתא ,ויסות טמפ' ,תנועת תאי זוויג,
נביטה ,ממס של מולקולות אורגניות ,תגובות כימיות בתא (כאן המקום להתחבר למגוון נושאים שלמדנו
בגוף האדם ובתא).
המים כבית גידול
תכונה

הבדל בין אויר למים

השפעות על האורגניזם

צפיפות
וצמיגות

צפיפות המים גדולה פי 711-מזו של
האוויר .צמיגות המים גדולה פי –01

הצמיגות והצפיפות גורמים לכך שכוחות גרר ,עילוי
והאצה הרבה יותר חזקים במים מאשר ביבשה.

דיפוזיה

קצב הדיפוזיה במים יחסית לאוויר
הוא איטי ולא יעיל

נשימה

חום
סגולי

במים יש להשקיע יותר אנרגיה כדי
להעלות את טמפ' המדיום במעלה 1

במים -פחות תנודות בטמפרטורה

בליעת
אור

במים בליעת אור יותר גבוהה
ותלויה גם בעכירות המים.

שכבה פוטונית ,יצרנות ראשונית

לחץ

גדל משמעותית עם ההעמקה בים.
הגידול הוא  1אטמ' לכל  11מטרים.

מרבית האורגניזמים מתקשים לחיות בלחצים
שכאלו.

התאמות לחיים במים:
 .1התאמות מבניות :מבנה גוף ואיברים המותאמים לשחייה במים.
 גוף חלק ,פחות חיכוך
 סנפירים
 קרומי שחייה
 התאמת איברי הנשימה לנשימה במים (זימים)
 .2התאמות פיזיולוגיות :אוסמורגולציה (הומיאוסטזיס!)  -התאמה לחיים במים מלוחים ובמים מתוקים.
(כאן זה המקום להתחבר לנושא אוסמוזה ותמיסות היפוטוניות ,היפרטוניות ואיזוטוניות וכן דיפוזיה
והעברה פעילה מנושא התא).
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בבית גידול של מים מתוקים (נחלים ,אגמים ,שלוליות חורף) ,שהם סביבה היפוטונית ,ריכוז המלחים בגוף
האורגניזמים גדול יותר מריכוז המומסים בסביבה
המימית הזאת ,ולכן:
 מתרחשת אוסמוזה של מים מן הסביבה אל
האורגניזמים.
 האורגניזמים מאבדים מלחים אל הסביבה,
עקב דיפוזיה של מלחים ממקום ריכוזם הגבוה
(מגוף האורגניזמים) אל מקום ריכוזם הנמוך
(אל המים בסביבה).
באורגניזמים אלה מנגנוני וויסות מאזן המים והמלחים פועלים באופן הבא:
 אין שתייה (או כמעט ואין)
 הפרשת שתן מרובה (היתרון -הפרשת עודפי מים לסביבה).
 קליטה של מלחים מן המים דרך הזימים על ידי העברה פעילה (בניגוד למפל הריכוזים) ,הכרוכה
בהשקעת אנרגיה (היתרון -קליטה של מלחים והקטנת איבוד המלחים לסביבה).
 אצל יצורים חד-תאיים (כגון סנדלית ואמבה) מצויה בועית מתכווצת ,שהיא מנגנון לסילוק עודפי המים
הנכנסים לתא בתהליך אוסמוזה.
בבית גידול של מים מלוחים (ימים ואוקיאנוסים) ,שהם סביבה היפרטונית ,ריכוז המלחים בגוף
האורגניזמים קטן יותר מריכוז המומסים בסביבה
המימית הזאת ,ולכן:
 מתרחשת אוסמוזה של מים מהאורגניזם אל הסביבה
(איבוד מים).
 האורגניזמים קולטים מלחים אל מהסביבה
(התמודדות עם עודפי מלח) ,עקב דיפוזיה של מלחים
ממקום ריכוזם הגבוה (הסביבה המימית) אל מקום
ריכוזם הנמוך (תאי האורגניזם).
באורגניזמים אלה מנגנוני וויסות מאזן המים והמלחים
פועלים באופן הבא:
 שתייה רבה
 הפרשת עודפי המלחים מהזימים לים בניגוד למפל הריכוזים (העברה פעילה)
 הפרשת כמות קטנה בלבד של שתן (מערכת הפרשה חסכונית)
 באורגניזמים חד-תאיים (למשל דונליאלה -סוג של אצה חד תאית) המצויים בסביבות מלח מאוד
מרוכזות( ,כמו ים המלח) ,יש מנגנון לאגירת גליצרול .4אגירת הגליצרול מעלה את ריכוז המומסים
בתא ,ומקטינה את איבוד המים לסביבה ,ומונעת את התכווצות התאים והתייבשותם.
התאמות של צמחים לחיים בסביבה מימית:
במים ,עוצמת האור (המשפיעה על פוטוסינתזה) היא גורם מגביל .ככל שמעמיקים כך עוצמת האור פוחתת.
(להתחבר לפוטוסינתזה ולגורם אביוטי -אור)
 עלים דקים וחסרי פיוניות ולעתים גזורים לאונות רבות (הגדלת היחס בין שטח הפנים לבין הנפח של
הצמח) ככל שהיחס בין שטח הפנים לנפח גדול יותר ,כך מתאפשרת קליטת אור רב יותר על ידי הצמח.

 4גליצרול הוא חומר אורגני מסיס במים ,המצוי בתאים ,אחד ממרכיבי הטריגליצרידים).
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 שכבת הקוטיקולה 5שעל פני העלים דקה מאוד או חסרה .הקוטיקולה מגנה על צמחי יבשה מאיבוד
מים בתהליך דיות .בסביבה מימית אין יתרון בלהשקיע חומרים ואנרגיה ביצירתה( .התאמה מבנית)
 חללי אוויר בחלקים שונים של הצמח כגון הגבעולים -הגורמים להקטנת המשקל הסגולי של הצמח
ולהעלאתו לשכבות המים העליונות .לשכבות העליונות של המים חודר אור רב יותר .מה שמאפשר
קליטת אור רבה יותר ע"י הצמח .חללי האוויר הם התאמה גם לריכוז החמצן הנמוך במים :בחללי
האוויר נאגר חמצן ומובל לחלקי הצמח השונים (התאמה מבנית)
 מלבד הכלורופיל ,באצות החיות במעמקים יש עוד פיגמנטים שצבעם אדום או חום .פיגמנטים אלה
מאפשרים את ניצול אורך הגל הירוק ,6שהוא הסוג העיקרי החודר למעמקים( .התאמה פיזיולוגית) (כאן
כדאי להתחבר לנושא הפוטוסינתזה ולגורם אביוטי -אור)
התאמות לחיים ביבשה (המים כגורם מגביל):
התאמות בעלי חיים וצמחים לחיים ביבשה:
 .1התאמות מבניות :מבנה גוף ואיברים המותאמים לתנועה ביבשה.
 איברים לתנועה ביבשה
 כיסוי גוף אטום (עור בבע"ח ,קוטיקולה בצמחים ,כיטין בחרקים ופטריות) .כיסוי השטח החשוף
לסביבה במעטה אטום למים מצמצם את אידוי המים (איבוד מים) לסביבה.
 מנגנון סגירת פיוניות 7בצמחים :פתיחת הפיוניות בצמח מלווה באיבוד מים לצמח (תהליך הקרוי דיות).
הפיונית מורכבת משני תאים הקרויים תאי שמירה ,שביניהם יש פתח .כאשר תאי השמירה קולטים
מים באוסמוזה ,לחץ הטורגור בהם עולה ,והם מתנפחים בדרך אסימטרית .התפיחה האסימטרית
גורמת להגדלת הפתח בין תאי השמירה ,ובמצב זה הפיונית פתוחה .כאשר לחץ הטורגור בתאי
השמירה יורד – הפיונית נסגרת .הפיוניות נסגרות בלילה ונפתחות ביום .הסגירה בלילה מונעת איבוד
מים בדיות בזמן שממילא אין אור.

לעיתים ,הפיוניות נסגרות גם ביום במצב שבו הצמח מאבד הרבה מים ולחץ הטורגור בו יורד ,דבר
הגורם לסגירת הפיוניות .היתרון בכך הוא מניעה של הפסד מים נוסף בדיות (וה"מחיר" הוא כמובן
הפסקה זמנית של הפוטוסינתזה) .ברוב הצמחים ,יש בצד התחתון של העלים יותר פיוניות מאשר
בצדם העליון .היתרון בכך הוא הקטנה של שיעור הדיות ,מכיוון שהצד התחתון של העלים אינו חשוף
לקרינה ישירה.

 5שכבה שומנית שעוותית ,המופרשת על ידי שכבת התאים החיצונית (אפידרמיס) ,המקיפה את החלקים העל -
קרקעיים של הצמח  -בעיקר גבעולים ועלים .הקוטיקולה שקופה ,ולכן חדירה לאור אך אטומה למים ולגזים .שכבה זו
מונעת איבוד מים בצמחי יבשה.
 6בצמחי יבשה הכלורופיל קולט את אורכי הגל הכחול והאדום בעיקר (והירוק נפלט)
 7הפיוניות הם המקום שדרכו מתרחשים תהליכי חילוף הגזים בצמח ,לתהליכי נשימה תאית ופוטוסינתזה.
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 בצמחים -מערכת שורשים ויונקות המותאמת לקליטת מים מהקרקע
 .2התאמות פיזיולוגיות:
 מערכת הפרשה חסכונית -ספיגה חוזרת של מים במערכת ההפרשה (כאן להתחבר למנגנוני
הומיאוסטזיס של וויסות מים באדם ,ולמערכת ההפרשה החיצונית)
 הפריה פנימית
 מעכבי נביטה בזרע (בצמחים) -דרושה כמות מסוימת של מים שתשטוף את מעכבי הנביטה כדי
שתתרחש נביטה .מנגנון זה מבטיח שרק כאשר יש מספיק מים הזרע ינבוט.
 .3התאמות התנהגותיות:
 שעות פעילות
 פעילות באזור מוצל ולח
 נדידה (נדידה היא גם התאמה פיזיולוגית ,והיא קשורה גם באור וגם בטמפרטורה)
התאמות צמחים לסביבה חמה במיוחד ו/או מדברית (מחסור קיצוני במים)
א .כיסוי קוטיקולה עבה בעלים ,המקטין את קצב הדיות.
ב .שטח עלים קטן או השרת עלים בקיץ .ככל ששטח הפנים קטן כך יהיה פחות תהליך דיות.
ג .החלפת עלי חורף גדולים בעלי קיץ קטנים .כנ"ל.
ד .פיוניות הנמצאות בתוך שקעים או מכוסות בשערות .השערות והשקעים כולאים אוויר רווי אדי מים
(שהתאדו מן הצמח) .קיום שכבת אוויר לחה הצמודה לצמח גורם להקטנת קצב הדיות( .על אותו
הרעיון -עלים גלולים)
ה .העלים מכוסים בשערות .כנ"ל.
ו .התאמות לקליטת יותר מים או לאגירת מים ,כגון :מערכת שורשים מפותחת ,המאפשרת קליטת מים
מוגברת .עלים או חלקי צמח אחרים בשרניים המאפשרים אגירת המים.
ז .התחמקות מתנאי סביבה לא-נוחים:
 צמחים חד שנתיים -מתחילים ומסיימים את מחזור החיים שלהם בעונה אחת .פעילות בעונות
הנוחות (בחורף ובאביב) ,פריחה והבשלת פֵּ רות עד בוא הקיץ ולאחריה התייבשות .הזרעים
נותרים באדמה ונובטים עם הגשמים הראשונים -בסתיו ובחורף הבאים( .צמחים חד-שנתיים).
 גיאופיטים -צמחים רב שנתיים בעלי בצל או פקעת .בעונה החמה מתייבשים החלקים העל-
קרקעיים .החלקים התת-קרקעיים (בצל/פקעת) ממשיכים להתקיים בתוך הקרקע עד לבוא עונה
גשומה ,אז יוצאים החלקים העל-קרקעיים ,יש פריחה ,פירות ,הפצת זרעים ,ושוב עם בוא העונה
החמה החלקים העל-קרקעיים מתייבשים .כך נמנע איבוד מים מהצמח בעונות החמות.
גורם אביוטי  -טמפרטורה
לטמפרטורה יש השפעה על פעילות אנזימתית( .כאן להתחבר לאנזימים וחלבונים מנושא התא)
אורגניזמים הומיאותרמים (=אנדותרמיים) :יצורים בעלי מנגנונים פיזיולוגיים לוויסות טמפרטורת הגוף,
כמו :הזעה ,ויסות זרימת דם לאזורים ההיקפיים ושינויים של קצב הנשימה התאית .יצורים אלה הם עופות
ויונקים( .כאן להתחבר למנגנוני הומיאוסטזיס של ויסות טמפ' באדם)
אנדותרמיים הם בעלי כושר ייצור חום פנימי בעיקר בתהליך הנשימה התאית .היכולות לשרוד בתנאי
סביבה קיצוניים מתאפשרת הודות לוויסות טמפרטורת גופם באמצעות :מנגנונים התנהגותיים ,מנגנונים
מורפולוגיים ומנגנונים פיזיולוגיים.
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בעלי חיים הומיא ותרמיים צריכים לאכול כמויות מזון גדולות הרבה יותר מבעלי חיים פויקילותרמיים,
מכיוון שהם צריכים לקיים קצב חילוף חומרים (מטבוליזם) גבוה (פי  11–31מן הפויקילותרמיים).
בתהליכים המטבוליים נפלט חום שהוא מקור החום בגוף.
אורגניזמים פויקילותרמיים (=אקסותרמיים) :יצורים שטמפרטורת גופם מוסתת באמצעות מנגנונים
התנהגותיים ומורפולוגיים בעיקר .כלל היצורים פרט לעופות ויונקים (זוחלים ,חרקים ,דגים ,וכו') .יצורים
אלה הם חסרי מנגנונים פיזיולוגיים ביוכימיים לויסות טמפרטורת גופם.

היחס שבין שטח הפנים לנפח משפיע על ויסות חום .יצורים קטנים ,ששטח הפנים שלהם ביחס לנפח הוא
גבוה ,מאבדים יותר חום (ביחס לאותה יחידת נפח) ,בהשוואה ליצורים גדולים .יצורים גדולים
הומיאותרמיים מייצרים הרבה חום ופולטים פחות חום ביחס לנפח שלהם (לדוגמא הפיל) .יצורים קטנים
חייבים בשל כך לאכול כל הזמן ,האכילה המתמדת מאפשרת להם לספק את הצרכים המטבוליים של גופם
(שמאבד כל הזמן הרבה חום משטח הפנים) .בע"ח גדולים שחיים בסביבות חמות הם בעלי מנגנונים
מבניים ופיזיולוגיים לאיבוד חום.
 .1התאמות מבניות :מניעת איבוד חום ,הגברת איבוד חום ,או קליטת קרינה מוגברת
 בהומיאותרמיים :מניעת איבוד חום לסביבה ע"י פרווה ,שומן תת־עורי ,נוצות .להגברת איבוד החום-
איברים פולטי חום שהינם בעלי יחס שטח פנים לנפח גדול מאוד -אוזני הפיל ,אוזני השועל וכו'.
 בפויקילותרמיים :הגברת קליטת קרינה מהשמש :כיסוי גוף ,צבעים כהים.
 .2התאמות פיזיולוגיות :ויסות קצב נשימה תאית ומנגנוני פליטת חום וקירור ע"י אידוי
 בהומיאותרמים :ייצור חום פנימי בעיקר בתהליך הנשימה התאית .לקירור -מנגנונים כגון שיטות לאידוי
מים (ראו תרשים זרימה למעלה)( .להתחבר למנגנוני ויסות חום בגוף האדם) .דוגמא נוספת לקירור-
הלחתה (אצל כלבים למשל) -אידוי מים מלשון רטובה .האידוי מקרר.
 .3התאמות התנהגותיות :פעילות בשעות היום או בשעות הלילה ,מעבר לאזור חם יותר או קר יותר,
חשיפה לשמש או הסתתרות בצל.
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לאורגניזמים החיים בסביבות קיצוניות (חום קיצוני או קור קיצוני) התאמות פיזיולוגיות כגון :אנזימים
שהטמפרטורה המיטבית שלהן היא גבוהה/נמוכה .מנגנון בקור -העלאת ריכוז המומסים בציטופלזמה ,מה
שמוריד את נקודת הקיפאון של התמיסה (והתא לא קופא).
גורם אביוטי  -אור
אור מורכב מפוטונים (חלקיקים) אך גם מתנהג כמו גל (אנרגיה) .מודדים את האור ביחידת הנקראת אורכי
גל .כל אורך גל נקלט במוח כצבע מסוים (בתחום האור הנראה).

אור הוא מקור האנרגיה לתהליך הפוטוסינתזה שהצמחים מבצעים .נוסף על חשיבותו הרבה של האור
בתהליך הפוטוסינתזה ,יש לו השפעות אחרות על צמחים ובעלי חיים כגון :השפעת אורך היום על מועד
הפריחה בצמחים ,תנועת עלים וצמחים ,יצירת כלורופיל ועל מועד הנדידה בבעלי חיים נודדים.
מבצעי הפוטוסינתזה ממירים אנרגיית אור מהשמש לאנרגיה כימית ,שהיא צורת האנרגיה הזמינה ליצורים
החיים .הפוטוסינתזה מתרחשת בחלקים הירוקים של הצמח .השורשים קולטים מים ומלחים .תוצרי
הפוטוסינתזה (חומרים אורגניים) נאגרים בפירות ,בזרעים ובאיברי האגירה של הצמח( .כאן המקום
להתחבר לתהליך הפוטוסינתזה מנושא התא)
התאמות צמחים לקליטת אור (ברמות ארגון שונות):
 ארגון העלים על הגבעול בצורה שתאפשר קליטה מירבית של אור.
 התאמות מבנה העלים /הצמח לפוטוסינטזה
• שטח פנים גדול ככל ששטח הפנים ביחס לנפח גדול יותר כך יש יותר שטח פנים דרכו הצמח יכול
לקלוט אור ויותר פיוניות דרכן חודר פחמן דו-חמצני.
• ארגון העלים וסידורם על הגבעול.
• ארגון חברת הצמחים ביער( .צמחים
המותאמים לקלוט עוצמות אור גבוהות
לעומת צמחים המותאמים לקלוט עוצמות
אור נמוכות) .ביער עבות הצמחים גדלים
בצפיפות רבה ומסתירים זה לזה את מקצת
האור או את רובו .אפשר לומר שהם מתחרים זה בזה על האור .לצמחים הגדלים בצל העצים האור
הוא גורם מגביל.
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להלן כמה התאמות של צמחים (שיחים ועשבים) הגדלים בצל עצים גבוהים ביער צפוף:
• שטח העלים רחב לעומת נפחם.
• העלים גדלים בניצב לכיוון האור.
• הצמחים בעלי יכולת לטפס על צמחים אחרים כדי להגיע לאזורים מוארים יותר.
• ריכוז הכלורופלסטים בעלים גדול מאוד ,ועל כן צבע העלים ירוק כהה.
• תקופת הגידול של צמחים חד-שנתיים וגיאופיטים היא בעונה שבה העצים עומדים בשלכת.
 פיוניות שדרכן נכנס  ,CO2והרקמות שבהן מתבצע התהליך( .לא לשכוח את "המחיר" של איבוד מים
בעת פתיחת פיוניות ,ואת המנגנונים בהקשר זה) .באפידרמיס נמצאות הפיוניות דרכן נעשה חילוף
הגזים בין העלה לסביבתו .תהליך הפוטוסינתזה מתבצע ברקמות שתאיהן מכילים כלורופלסטים.
ברקמות ההובלה מועברים מים ומלחים מהקרקע ,ותוצרי הפוטוסינתזה מובלים מהעלים אל שאר
חלקי הצמח.
 הימצאות כלורופלסטים בתא הצמח -הכלורופלסטים בנויים ממערכות קרומים ומכילים את כל
המרכיבים הכימיים הדרושים לביצוע הפוטוסינתזה ( פיגמנטים ,אנזימים וחומרי גלם) .המולקולות
המשתתפות בפוטוסינתזה הן :כלורופיל ,אנזימים ,מים CO2 ,ותוצרי ביניים בתהליך (  ATPונשאי
מימנים) .תוצרי הפוטוסינתזה הם פחמימות כמו סוכר ועמילן.
גם בבית הגידול המימי אחד הגורמים המגבילים הוא עצמת האור .עצמת האור הולכת ופוחתת עם העומק.
(להיזכר בהתאמות צמחים מימיים הקשורות בהתאמות צמחים לסביבה מימית)
ספקטרום הבליעה של האור בתהליך הפוטוסינתזה:
במרבית הצמחים ,הכלורופיל בולע את האור בטווח של האור
האדום והכחול .מה שהכלורופיל אינו קולט זה את תחום האור
הירוק .אורכי הגל מהתחום הירוק נפלטים חזרה ,ולכן אנחנו
רואים את הצמחים (ואת הכלורופיל) כירוקים.
צמחים החיים במים עמוקים יותר ,נחשפים לאורכי גל אחרים,
ומכילים לעיתים פיגמנטים אחרים הקולטים אורכי גל אחרים
בתהליך הפוטוסינתזה.
גורם אביוטי  -חמצן
חמצן קשור לתהליך הנשימה התאית (אירובית) .החמצן מהווה כ 21% -מהרכב האוויר.
אורגניזמים שונים פיתחו התאמות מבניות שונות לקליטת חמצן מהאוויר ,והובלתו בגוף
 בע"ח יבשתיים -ריאות (כאן כדאי להתחבר למבנה הריאות באדם ,ולהתאמה בין מבנה לתפקיד).
החמצן נספג בתהליך חילוף גזים מחלל הריאות אל הדם ועובר לכל חלקי הגוף במערכת ההובלה.
 בע"ח בסביבות מים -זימים (גם כאן עיקרון הגדלת שטח פנים ביחס לנפח וזרימת דם מרובה) .החמצן
המומס במים עובר לכלי הדם בזימים ,ומשם במערכת הובלה לשאר חלקי הגוף של האורגניזם.
 חרקים -טרכיאות :מערכת צינורות מסועפת המגיעה לכל תאי החרק ,עם פתחים בצידי הגוף דרכם
נכנס אוויר.
 דו-חיים :דיפוזיה של החמצן דרך העור (ועל כן העור חייב להיות לח תמיד) ,בשילוב של נשימה
באמצעות ריאות.
 צמחים :כניסת החמצן דרך הפיוניות .בצמחים אין הובלה של חמצן או גזים אחרים.
 חד-תאיים (ביבשה ובמים) :מקבלים את החמצן ישירות מהסביבה.
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האוזון הוא גז ,בצורה נדירה של חמצן ( .)O3האוזון נוצר בטבע בעקבות התפרקויות חשמליות (ברקים) או
בהשפעת קרינה על החמצן שבאוויר .בליעת הקרינה העל סגולה ע”י האוזון מגינה על הביוספירה.
התדלדלות שכבת האוזון קרויה "חור באוזון" .השלכותיו :באדם ובבע"ח  -פגיעה בדנ"א (שכיחות גבוהה
יותר של סרטן ומוטציות אחרות) ,פגיעה בעיניים ,פגיעה במערכת החיסון .בצמחים -מוטציות ,שבירת
חלבון ,פגיעה ביבול ,דלדול הצמחייה.
גורם אביוטי  -פחמן דו -חמצני
פחמן דו-חמצני הוא גורם מגביל בפוטוסינתזה.
פחמן דו-חמצני הוא גז התורם לאפקט החממה (המצב שבו חלק מהקרינה שמגיעה לכדוה"א לא נפלטת
כולה חזרה לחלל ,אלא חוזרת ,ומחממת את פני השטח .אפקט החממה הוא מצב טבעי בכדוה"א שחשו ב
מאוד לאורגניזמים החיים בו (מאפשר טמפרטורה מיטבית לחיים) .העלאת ריכוז פד"ח באטמוספירה גורם
להגברת אפקט החממה ולהתחממות הגלובלית ,על כל נזקיה.
התאמות אורגניזמים לסביבה מדברית ,ים -תיכונים ומימית:
יש אורגניזמים בעלי התאמות המאפשרות להם לחיות בסביבה גם כשהתנאים בה אינם אופטימליים ,ויש
אורגניזמים בעלי התאמות המאפשרות להם להתחמק מתנאי סביבה לא נוחים.
דוגמאות להתאמה לסביבה ים-תיכונית או מדברית:
בעלי חיים :פעילות בלילה ,הפרשת שתן מרוכז וגללים יבשים ,תרדמה בקיץ.
צמחים :התאמות לצמצום הדיות :עלים בעלי קוטיקולה עבה במיוחד ,מעטה שערות על העלים,
חוסר פעילות בקיץ (צמחים חד-שנתיים וגיאופיטים).
התאמות להגדלת קליטת מים :מערכת שורשים מסועפת.
התאמות לסביבה מימית
בעלי חיים :קרומי שחייה ,מבנה הידרודינמי ,מעטה שומני על הנוצות (בעופות).
עברנו על כל ההתאמות נוספות בגורמים האביוטיים :טמפרטורה ,מים ,רוח ואור.
יחסי גומלין
כל האורגניזמים זקוקים למשאבים דומים :מזון ,מים ,חמצן ,אור וכדומה .מכיוון שכמות המשאבים בכל
בית גידול היא מוגבלת ,האורגניזמים מקיימים ביניהם יחסי גומלין מסוגים שונים ,מקצתם מביאים תועלת
ומסייעים להשיג את המשאבים הנחוצים להם ,ומקצתם גורמים נזק.
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מוריה אריאלי
אוכלוסיות בטבע לא מתקיימות לבד אלא מושפעות מאוכלוסיות אחרות.
יחסי גומלין :מינים בטבע משפיעים אחד על השני אם ישירות ואם בעקיפין .ההשפעה של מין אחד על מין
שני יכולה להיות ניטרלית  ,שלילית או חיובית .יחסי הגומלין בין מינים אינם בהכרח קבועים .הם עשויים
להשתנות בזמן ובמרחב בהתאם לצפיפות ושפע המשאב ובהתאם לנוכחות מינים אחרים.
סוגי יחסי גומלין:
 .1תחרות – יחסי גומלין שבהם שני הצדדים ניזוקים (יחסי  .)- -התחרות עזה יותר בין פרטים מאותו
המין ,המתחרים בדיוק על אותם משאבים ,ופחות עזה בין פרטים ממינים שונים.
תחרות ניצול  -פרטים מסוימים מנצלים משאבים יותר מאחרים.
תחרות הפרעה  -פרטים מסוימים מונעים מאחרים להגיע למשאבים מסוימים.
 .2טריפה – יחסי גומלין שבהם אורגניזם אחד ניזון מאורגניזם שני .הטורף מפיק תועלת מן היחסים
והנאכל ניזוק (יחסי .)- +
 .3חיי שיתוף (סימביוזה) – יחסי גומלין בין פרטים המקיימים קשר הדוק לתקופות זמן ארוכות ולעתים
למשך כל החיים.
סימביוזה מסוג הדדיות – יחסי גומלין שבהם שני הצדדים מסייעים זה לזה – שניהם מפיקים תועלת
(יחסי .)+ +
סימביוזה מסוג טפילות – יחסי גומלין שבהם הטפיל מפיק תועלת ואילו הפונדקאי ניזוק (יחסי .)- +
סימביוזה מסוג קומנסליזם -יחסי גומלין שבהם צד אחד מפיק תועלת והצד השני לא ניזוק ממנה ולא
מרוויח ממנה (אינו מושפע).
תחרות
תחרות מתרחשת כאשר מינים צורכים אותו משאב לקיומם ,ומשאב זה מוגבל בכמותו.
– מזון ,מים.
– נוטריינטים (מלחים ,יסודות למשל :אשלגן ,נתרן ,זרחן)
– מרחב (אתר ,מקום קינון ורבייה ,מקום אשר שטחו מוגבל).
– בתוך האוכלוסייה גם על בני זוג  ,שליטה  ,טריטוריה ועוד.......
באילו אמצעים ניתן להקטין את התחרות בתוך האוכלוסייה?
– ארגון חברתי
– התנהגות טריטוריאלית
– אלטרואיזם (נמלים ,דבורים)
– שעות פעילות
– הפצת זרעים בצמחים (רחוק מצמח האם)
"עקרון הדחיקה התחרותית" -מינים הדומים מאוד בתכונותיהם וצורכיהם האקולוגיים אינם יכולים לחיות
בדו-קיום יציב לאורך זמן!!! אחד מן המינים נדחק למקום שבו התנאים פחות טובים ולהם הוא מותאם
יותר.
אללופתיה -יחסי גומלין (סוג של תחרות הפרעה) שבהם שותף אחד נפגע ,והשותף השני מפיק תועלת
ממנה .יש צמחים שמפרישים לסביבתם חומרים שפוגעים בצמחים אחרים .חומרים כאלה נקראים חומרים
אללופתיים.
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מוריה אריאלי
בכל בית גידול האוכלוסיות נמצאות בשיווי משקל דינמי .יחסי הגומלין משפיעים על גודל האוכלוסייה.
במארג מזון ,הוצאתו של טורף תשפיע על המארג (אוכלוסיית הנטרפים ,המזון של הנטרפים ועוד) .גם
הכנסתו של אורגניזם "לא מקומי" (מין פולש )8עשויה להשפיע על האיזון בבית הגידול.

 8מין פולש הוא מין שאין לו טורפים טבעיים בבית הגידול ,ולכן הוא עשוי להתרבות במהירות ולהשתלט על בית
הגידול .השפעותיהם של מינים פולשים הן גדולות מאוד ,ובדרך כלל מזיקות ,מאחר והם דוחקים מינים "מקומיים".
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