
 !מניין צצים הברווזים

 ביאתיוסחוקר טבע ושמו  16 -לפניכם קטע שכתב במאה ה

 

התולעים יפתחו   . קטנותתולעים יתפתחו בה במשך הזמן , אם זורקים קורת עץ לים" 
ויעופו למעלה , לבסוף יגדלו למידתם של ברווזים. נוצות וכנפיים, רגליים, בהדרגה ראש

 ."בעזרת כנפיהם הנושאות אותם באוויר
 

 .השערה הקשורה לתופעה שעוררה סקרנות רבה בעבר ביאתיוסבקטע זה מעלה 

.  מופיעות בעונת החורף להקות גדולות של ברווזים, ליד הים, באזור המרכזי של בריטניה

הברווזים כביכול , ואפרוחיהם לא נראו בוקעים מן הביצים, הברווזים לא נצפו דוגרים באזור

,  חוקרים רבים ניסו להסביר את חידת הופעתם הפתאומית של הברווזים. צצים פתאום

 .היה אחד מהם וביאתיוס

 

 

 ?לתאר את מוצאם של הברווזים כאילו הם מתפתחים מתולעים לביאתיוסגרם מה 

בין בעלי . אוניותולתחתיות של , ישנם בעלי חיים קטנים הנדבקים לקורות עץ הצפות במים

, הקבועים במקומם סרטניםוכן מין של , הדומות לתולעים צדפותחיים אלה יש מין מסוים של 

וזה  " ברווזון" מתפתחת ל" תולעת"שה, חשב שביאתיוסנראה . ודומים לברווזים קטנים

 .בעל כנפיים ברווזמתפתח ל

 

 .  ביאתיוסהציעו דרך לבדוק את השערתו של : שאלת אתגר

 

רבייה  ,  ב"לחט -פרקים ברבייה: מקור

,                        בבעלי חיים ובצמחים, באדם

הוצאת מעלות  , האגף לתוכניות לימודים

 1כרטיס  מספר , 1991

 גרשברקו  מילכה: מחודשתעריכה 

 ביאתיוסהשערת 

 צדפה דמוית תולעת

 סרטן דמוי ברווזון

 ברווז



במשך השנים נערכו תצפיות ומחקרים רבים  . ביאתיוסהיום ההסבר להופעתם של הברווזים שונה מההסבר של 

 .ומין נוצר מבן מינו, כי חי נוצר רק מחי, לפי המידע שנאסף קבעו החוקרים. בדבר מוצאם של בעלי חיים שונים

.                                      ביאתיוסבקטעים הבאים מובא מידע בני זמננו על שלושת המינים המתוארים בהשערתו של 

 .לפי מידע זה תוכלו להסביר מניין באמת צצים הברווזים

 

 ברנטה לבנת לחיים: הברווז
 

דוגר באזורים צפוניים  . הצוואר והחזה שחורים והלחיים לבנות, צבעו אפור, סנטימטר 80אורכו 

בגלל הופעתו  . מגיע עד מצרים, נודד בחורף למרכז אירופה ולדרומה(.זמליה-נובאיה, גרינלנד)

 (..מין סרטן) הים  -נפוצה האגדה שהוא נוצר בקליפות של ברווזון, הפתאומית בחורף באירופה
 

 1965, דור' מאת מ, לכסיקון זואולוגי: "לפי 

הה  קודחת ספינות: ִצְדפָּ

 וצורתה המוארכת  , הקודחת בעץ ושוכנת בתוכו, צדפה דמוית תולעת

 .  מותאמת לתעלה שהיא קודחת בעץ

 .ולספינות עץ, הצדפה גורמת נזקים קשים לבנייני נמל

 

 1975, מרגולין' י: מאת" חסרי חוליות -זואולוגיה" לפי 

 

 ברווזון ים: הסרטן

                                                           ,  הנמצאים על סלעי החוף או על עצמים שטים במים, שייך לסרטנים הקבועים במקומם

 .הם שונים מרוב הסרטניםבצורתם 

 .  לבנות סידניותשל חמש לוחיות " כותרת"שבקצהו " גבעול"ברווזון הים הוא בעל 

 .וכשהן פתוחות הוא מזכיר ברווז צעיר, צדפהברווזון הים מזכיר , סגורותכשהלוחיות 

 ,  ושם זה נשאר גם בימינו, "ברווזון ים" בגלל צורתו נקרא הסרטן הימי 

 .על פי שכיום ידוע כי אין כל קשר בינו לבין ברווזאף 

 

 1983 4כרך ". הצומח והחי של ארץ ישראל" לפי 

 צדפה קודחת ספינות

 ברווזוני ים

ברנטה  

  -לבנת

 לחיים


