
 יחסי גומלין בין 
יצורים חיים

בטבע



רמות ארגון 

   בטבע 



הטבע כולל בתוכו מרכיבים 
שונים המתחלקים למדרג 

עולה של רמות ארגון. 
 כל יצור חי הוא חלק 

מקבוצה המרכיבה את 
האוכלוסיה, והאוכלוסיות 

השונות מרכיבות את 
המערכת האקולוגית 
העולמית (ביוספרה).



כעת נלמד בקצרה על רמות 
ארגון היצורים בטבע 



המערכת האקולוגית העולמית





 לסרטון רמות ארגון בטבע לחצי
כאן
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מתוך כל רמות הארגון בטבע אנו 
נתמקד:



 בית הגידול  אוכלוסיהיצור חי 



היצור החי-

כל דבר חי המשתייך לטבע ומסוגל להתקיים 
ולהתרבות בכוחות עצמו ולבצע חילוף חומרים.



אוכלוסיה-

קבוצה של יצורים מאותו מין, החיים במקום אחד מתרבים 
אחד עם השני ומתחרים על אותם משאבים ומקורות מזון.



בית גידול-

 בית גידול הוא סך כל תנאי הסביבה שמשפיעים על התפוצה 
ועל ההשפעה של היצור במקום מחייתו הטבעי.

בית-גידול כולל את המקום הפיזי (האתר) בו חיים היצורים 
ואת כל המשתנים (ביוטיים וא-ביוטיים-נלמד בהמשך) 

והגורמים הקבועים שמשפיעים על היצורים במקום מחייתם 
הטבעי. 

משתמשים במושג זה כביטוי כללי לתיאור סביבת החיים של 
היצור. 



כדי שהיצור יוכל לחיות ולקיים את מאפייני החיים 
ישנם כמה דברים חשובים הנחוצים לו בבית הגידול-

תנאי מחיה - גורמים אביוטיים המשפיעים על היצורים. 1.

משאבים - גורמים אביוטיים/וביוטיים מתכלים, המשפיעים 2.
על היצורים.

                                  ביו= חי

                                  א-ביו= לא חי



         גורמים ביוטיים

מכלול היצורים החיים בסביבה

דוגמאות: צמחים, בעלי חיים 
פטריות ,חיידקים ועוד



גורמים אביוטיים

מכלול הגורמים הדוממים. 
 למעשה זה כולל את כל הגורמים

הפיזיים של בית הגידול.

דוגמאות: 
חומרים – הסלעים, אוויר, מים, מינרלים

מקור אנרגיה – אור שמש, חום
כוחות – רוח, גלי הים, מפל



בנות יקרות,
האם כל יצור חי יכול להתקיים בכל סביבת חיים?

לחצו על התשובה הנכונה!

 

ברור שכן!מובן שלא!



                             מובן שלא! 

התכונות של כל יצור חי מותאמות לחיים בתנאי 
סביבה מסוימים ומאפשרות את קשרי הקיום שלו 

עם מרכיבים אחרים בסביבה זאת.

כל הכבוד ! 

 לחצו פה והמשיכו לשקף הבא



טעות …
לכל יצור סביבת חיים המותאמת 
לו לפי תכונותיו ורק בסביבה זו 
יוכל לקיים את מאפייני החיים .

 לחצו פה והמשיכו לשקף הבא



 כיצד גורמים א-ביוטיים משפעים על גורמים ביוטיים?

חום, אור, מים, אוויר ומינרלים הינם גורמים א-ביוטיים, 
דוממים ,משמע - הם לא יצורים חיים המקיימים את 
מאפיני החיים, אך הם חשובים עד מאוד לקיומם של 

היצורים החיים בטבע .
 

 בשקופיות הבאות נראה דוגמאות להשפעתם בטבע-



אור
האור הוא רכיב  א-ביוטי: 

האור הוא מקור האנרגיה לתהליך הפוטוסינתזה של הצמחים. 
לכן, תנאי התאורה הא-ביוטים משפיעים על התפתחות הצמחים 

הביוטים.

אורך היום משתנה במהלך השנה בצורה הדרגתית וקבועה. יצורים 
רבים חשים בשינויים אלו, ומגיבים להם בהתנהגותם 

ובפיזיולוגיה שלהם.



חום
החום הוא רכיב א-ביוטי:

אנרגיית חום היא אחד ממרכיבי הסביבה. מקור החום הוא 
בקרינת השמש או בתהליכים המתרחשים בעומק האדמה. 

טמפרטורה היא המדד לדרגת החום , והיא אחד מתנאי המחייה 
החשובים בסביבה. רוב היצורים יכולים להתקיים בטווח טמפ' 

. 40C-צר, שאינו עולה על כ

 קיומם של היצורים החיים תלוי בטמפ' בבתי הגידול השונים 
בטבע.



 אוויר
האוויר הוא רכיב א-ביוטי:

 
לאוויר תפקידים רבים , אחד מהם הוא שהאוויר מאפשר את קיום 

אפקט החממה-
לאדי המים, לפחמן הדו חמצני ולחומרים אחרים שנמצאים 

באוויר, יש עוד חשיבות: הם גורמים לתופעה טבעית וחשובה של 
אפקט החממה תוצא החממה, השומר על חומו של כדור הארץ 

ומונע ממנו לברוח לחלל. ללא אפקט החממה היתה טמפרטורת 
! 18C-  -כדור הארץ צונחת ל

 יצורים חיים לא היו יכולים להתקיים ללא אפקט החממה !





גם הגורמים הביוטיים משפיעים על הגורמים הא-ביוטיים! 

לדוגמא,  אומנם טיב הקרקע משפיע על הרכב הצמחים 
הגדלים עליה והצמחים קובעים את אספקת המזון לבעלי 
החיים ולשאר היצורים בסביבה אך כולם יחד הם המקור 

לחומר האורגני שחוזר אל הקרקע ומשפיע על טיבה.


