רבייה ביצורי שוני
ד פעילות בנושא הרביה ביצורי שוני
עריכה :מוריה מור

א .מרבית הציפורי החיות באזורי ממוזגי מזדווגות בתחילת האביב וצאצאיה בוקעי במהל
האביב .ליונקי  ,לעומת זאת ,תקופת הריו ארוכה יחסית וה מזדווגי בסתיו או בחור ,כ שג
צאצאיה נולדי באביב.
במחקר שנער באזור אוקספורד שבאנגליה אודות הירגזי המצוי ,נבדק הקשר שבי מועד הטלת
הביצי לבי ממוצע הטמפרטורות השוררות בחודש מר .כאשר החו בחודש מר היה גבוה מהרגיל
באזור התרחשה ההטלה במהל אפריל ,ואילו כאשר חודש מר התאפיי בטמפרטורות נמוכות יחסית
נדחתה ההטלה בארבעה שבועות.
מערכת הרביה של החפרית )הנמנית על מחלקת הדו חיי ( ,המבלה את העונה היבשה כשהיא
מחופרת בקרקע ,מופעלת על ידי תנודות קלות של הקרקע ,הנגרמות על ידי טפטו הגש על הקרקע.

שאלות
 .1ישנה טענה":הגורמי בעלי החשיבות הגדולה
ביותר להצלחה רבייתית ה תנאי אקלי וזמינות
מזו לצעירי"
הא הנתוני לגבי מועד הרבייה של העופות
והיונקי תומכי בטענה זו?
 .2עונת ההזדווגות והקינו של

עופות רבי

באיזורי טרופיי אינה מוגבלת אלא מתפרשת על
פני כל השנה .הסבר .
 .3צאצאי היונקי מתפתחי ברח הא ואילו צאצאי
העופות והדו חיי מתפתחי בביצה .מה הקשיי
הצפויי ,לדעת" ,בכל אחד מאופני ההתפתחות
הללו? באיזה אופ יש בטחו גבוה יותר לקיומו
של העובר ,לדעת"?

בישראל נלחמי הזכרי זה בזה .הזכר המנצח מגרש את יריביו ,מוש אליו

ב .ביעלי המצויי
נקבות רבות ויוצר סביבו הרמו .הוא מחזיק בנקבות ההרמו כל עוד הוא ממשי לנצח את הזכרי
הנלחמי בו .כאשר יובס ,תעבורנה נקבות ההרמו למנצח החדש.
העיט האפריקאי מפגי בשעת החיזור את כוחו על ידי מעו תו נשיאת ענפי כבדי  .עיט אחר,
העיט הקולני ,משמיע את קולו ,שהוא בולט ומיוחד ,תו הקשתת צווארו לאחור ,עד שמקורו נוגע
במורד גבו ,אז הוא מחזירו לפני וחוזר חלילה) ...על פי פרקי בהתנהגות בעלי חיי  /טרקל  #לב
ינאי(.
החנקני מאופייני בי ציפורי השיר בהתנהגות מיוחדת :ה משפדי את טרפ )נחשי  ,לטאות,
ציפורי אחרות ועוד( על עצמי בולטי  .שיפודי אלה נמצאי במקומות בולטי  ,עובדה המעלה
תמיהה ,שכ ריכוזי בולטי אלה עלולי להגנב על ידי בעלי חיי אחרי  .מתברר שכמות השיפודי
גדלה לקראת עונת הקינו .כמו כ ,מתברר שזכרי אשר לה ריכוזי שיפודי גדול י מצליחי
למשו אליה נקבות ולהעמיד צאצאי מוקד יותר )"טבע ואר"  247תשנ"ב .(1/92
שאלות
 .1זכרי של בעלי חיי רבי משקיעי אנרגיה
רבה מאד במופעי ראווה ומאבקי במהל"
חיזור אחרי בנות זוג .האי זו "טרחה"
מוגזמת? בהסבר" התייחס למשמעותה של
הרבייה מבחינה תורשתית ואבולוציונית.
 .2מהי ,א כ ,חשיבותו של תהלי" הרבייה
לפרט? מהי חשיבותו לאוכלוסיה כולה?
הסבר.

ג .קריאות העיט משמשות בעיקר לתקשורת תו מינית ,וה מושמעות לעיתי קרובות על ידי שני
בני הזוג יחדיו ,במעי דואט .ע בוא עונת הקינו ,נוהג כל זוג עיטמי לבצע מעו ראווה ,המלווה
בקריאות ובהזדווגויות ,אשר תדירות הולכת וגוברת לקראת הטלת הביצי  .ה בוני את קיניה
לרוב בראש עצי גבוהי  ,א ג על מצוקי )בהט" ,טבע ואר" .(11/92 252
דגי הסלמו חופרי גומה קטנה בקרקעית הנחל ולתוכה משחררי הזכר והנקבה את תאי הרבייה
שלה  ,כ שה מוגנות מהסחפות בזר .
נקבת צב הי חופרת בור בחול שעל שפת הי  ,מטילה לתוכו את ביציה המופרות ולאחר מכ מכסה
את הביצי בחול .כ מוגנות הביצי מטריפה ומהתייבשות.
בצופיות שותפי שני בני הזוג בבניית הק ,בשמירה על הביצי ובדאגה לגוזלי שבקעו.

ג ביעני שותפי שני בני הזוג בדאגה לצאצאי  ,תו חלוקת זמני ברורה :הנקבה ,שצבעה חו ,
דוגרת על הביצי בשעות היו  ,ואילו הזכר ,שצבעו שחור ,דוגר במש הלילה.

שאלות
 .1הסבר את היתרו הביולוגי בהתנהגות של
העיט ,דגי הסלמו ,צבות הי
והצופיות.
 .2העיט ,הסלמו ,צבי הי והצופיות
שוני מאד זה מזה וא #שייכי למחלקות
שונות בטבע )עופות ,דגי וזוחלי(,
ובכל זאת שותפי לעיקרו מנחה משות.#
נסח עיקרו זה במשפט אחד.

ד .צמחי ה יצורי חסרי יכולת ניידות .ה זקוקי למתוו שיעביר את גרגירי האבקה )תאי הרבייה
הזכריי ( אל האיברי הנקביי שבה מתרחשת ההאבקה.
מתווכי יעילי מאד ה בעלי החיי  .התאמה בי מבנה הפרח לבי מבנה החרק המאביק הנה
תופעה נפוצה ביותר .הצמח מוש חרקי באמצעות פרח גדול וצבעוני ,וכאשר מגיע החרק את הפרח,
מעניק לו האחרו "מתנה" בדמות צו ,אבקה או שניה .
רוב העצי והשיחי שאנו מכירי בישראל יוצרי המו פרחי  .ע השקד )"השקדיה פורחת"(...
למשל ,יוצר כ 20,000 #פרחי  .מעניי שרק כ 5#10% #מה הופכי לפירות .עוד מעניי שכל הפרחי
בע השקד פורחי כמעט בו זמנית ,ומסיימי פריחת לאחר מספר מועט של ימי )שמידע" ,טבע
ואר"  263תשנ"ד(.

שאלות
 .1הפרח הגדול והיפה מהווה אמצעי פרסו יעיל.
מהי ה"סחורה" שמספק הצמח באמצעות פרסומת זו?
הסבר.
 .2מהי חשיבותו של תהלי" ההאבקה?
 .3מהו המושג בבעלי חיי המקביל לפרי הצמחי?
)חשבו על המושג "פרי בט"(...
 .4כמו השקד ,עצי רבי משקיעי אנרגיה רבה
ביצירת פרחי רבי בעוד שרק חלק הקט זוכי
לעבור הפרייה ולהתפתח לפרי .האי זה בזבוז
אנרגיה של הטבע? הסבר.

ה .הנפוצי ביותר בי סרטני השלולית ה הדפניות .הדפניה מטילה את ביציה אל תו חלל הדגירה
שבי השריו לבי הגב .בביצי הדפניה מבחיני בי ביצי קיימא שה ביצי מופרות ,לבי ביצי בלתי
מופרות .מביצי הקיימא בוקעות נקבות בלבד וה עצמ תתרבינה בהמש בדר של רביית בתולי .ג
צאצאיה תהיינה כול נקבות .תהלי העמדת דור חדש בדר זו נמש לרוב במש כל חודשי החור
ועד בוא האביב .ע התחממות מי השלולית והתאדות  ,בראשית האביב ,מופיעי ג זכרי בחללי
הדגירה של הנקבות .מתברר שע בוא גשמי החור "נובט" רק חלק מביצי הקיימא שנותרו בשלולית
בחור שעבר .יצוי שלביצי כושר לנבוט ג כעבור מספר שני .
שאלות
" .1אי התעוררות" של מרבית הביצי ע ראשית התהוות השלולית ,הא זה
יתרו או חיסרו ,לדעת"? נמק) .מה יקרה א תהיה תקופת יובש בשלולית
באמצע החור.(?#
 .2לדפניה שתי דרכי לרביה .אפיי אות .באילו תנאי סביבה מתרחשת כל
אחת משתי הדרכי של רביית הדפניה? מהו היתרו בכל אחת מדרכי הרביה
הללו?
 .3מה נית ללמוד מ הדפניה על חשיבותו של תהלי" הרביה בטבע?

