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  מגוון מינים ומיון

יש בתי גידול לחים, יבשים, חמים, קרים, מוארים, מוצלים הארץ הוא גדול:  מגוון בתי הגידול על כדור

מגוון המינים החיים אכן, תנאי הסביבה שבו. בחיים לוכדומה. כל בית גידול כולל את כל היצורים המותאמים 

. מאז ומעולם ביקש האדם "לעשות שיש כמה מיליוני מינים ההערכה היא, והארץ הוא עצום על פני כדור

פי מידת הדמיון נים את היצורים החיים לקבוצות על מדענים ממייסדר" בעולם ולמיין את היצורים החיים. ה

, והם שונים משותפים( תורשתיות . כל קבוצה כוללת יצורים שיש להם מאפיינים )תכונותביניהםוהשוני 

 רים בקבוצות אחרות. מיצו ואלבמאפיינים 

 

 תאיים-תאיים ורב-חד

תאיים וקבוצת -המיון הפשוט ביותר הוא חלוקה של היצורים החיים לשתי קבוצות: קבוצת היצורים החד

 תאיים. -היצורים הרב

 :תאיים-רביצורים תאיים ל-בין יצורים חד השוואה

 

 
 

 תאי-יצור רב תאי-יצור חד 

 רביםתאים  תא אחד מספר התאים

את כל  עושההתא הבודד  ד תפקי
 פעולות החיים

 לכל קבוצת תאים יש תפקיד שונה 

תאיים שחיים בסביבה -יש יצורים רב לחהיכול לחיות רק בסביבה  סביבת קיום
 יבשה ויש שחיים בסביבה  ,לחה

חילוף חומרים עם הסביבה )נשימה, 
 קליטת חומרים וסילוק פסולת(

 כות מיוחדות נעשה על ידי מער נעשה דרך קרום התא

 אטי מהיר קצב רבייה

 אדםכלנית, , כלב, שלשול חיידק, אמבה, סנדלית ותאדוגמ
 

ביותר  חשובתאיים, יש ביניהם הבדל -שהחיידק, האמבה והסנדלית הם כולם חדאף על פי  :חשוב להדגיש

כל התא; לאמבה לחיידק אין גרעין תא, והחומר התורשתי שלו מפוזר ב :ארגון החומר התורשתי בתאמבחינת 

 תאיים מכילים גרעין תא.-ולסנדלית יש גרעין תא, והחומר התורשתי מרוכז בתוכו. התאים של כל הרב

 חיים וצמחים בעלי –גוון בטבע : המ1נושא -תת
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 המיון המדעי 

. הוא 81-בן המאה ה שוודיהראשון שנקט גישה מדעית ושיטתית למיון היצורים החיים היה ִליֵנאּוס, מדען 

ים אחרפי מאפיינים  פי התנהגותם ועל פי תכונותיהם הגופניות, על מיין את היצורים החיים לקבוצות על

. עם הזמן חיים בעליו צמחים: ַמְמָלכוֹתשהצליח להבחין בהם. לינאוס חילק את כל היצורים החיים לשתי 

 חמשהשתכללו שיטות המיון, וכיום נהוג לחלק את היצורים החיים לוהתגלו יצורים חדשים כמו החיידקים 

  ;יצורים אחרים תאכילתאיים שמקבלים את מזונם על ידי -יצורים רב –( Animalia) חיים בעלי. 1ממלכות: 

-יצורים רב – (Fungi) פטריות. 3 ;תאיים שמייצרים את מזונם בעצמם-יצורים רב –( Plantae) צמחים. 2

יצוני חיים הם מבצעים עיכול חהבעלי  לעומתרים אחרים, אך יצו תאכילתאיים שמקבלים את מזונם על ידי 

החומר התורשתי שלהם מפוזר בכל  ,תא גרעין חסריתאיים -חד – (Bacteria) חיידקים. 4 מחוץ לגוף הפטרייה;

 גרעין. בעליתאיים -חד –( Protista) ְפרוִֹטיְסָטה .5 התא;

 החיים והצמחים. הלימוד בכיתה יתמקד בשתי הממלכות המוכרות ביותר: בעלי
 

 ,משותפותתורשתיות נבדלים זה מזה בתכונות רבות, אך לכולם יש תכונות  כלשהי ממלכההיצורים ב

, לכל היצורים בממלכת הצמחים יש וגמהלדאותם ומבדילות אותם מבני הממלכות האחרות. מאפיינות ה

שאינם שאר הממלכות, מאפיין משותף: הם מייצרים את מזונם בעצמם. בכך הם שונים מכל היצורים ב

 .  )או לקלוט( מזון ממקור חיצוני בעצמם אלא חייבים לאכול נםמזואת מייצרים 
 

, כל מחלקה מחלקותנחלקת ל תמערככל , מערכות –נחלקת לקבוצות קטנות יותר  ממלכותהן כל אחת מ

 . מינים, כל סוג נחלק לסוגים, כל משפחה נחלקת למשפחות, כל סדרה נחלקת לסדרותנחלקת ל

 

 

 מה משמעותן של קבוצות המיון? 

  ,ומייחדים יש מאפיינים משותפים המבדילים אותם  כלשהילכל היצורים השייכים לקבוצת מיון כאמור

קווי הדמיון ל שב ,העטלף שייך למחלקת היונקים עם האדם והעכבר ,דוגמהל. כך, מקבוצות אחרות אותם

יכולים לשמור על טמפרטורת כולם הם חלב אמם,  יניקתדרך הייחודיים להם: הצאצאים שלהם ניזונים 

 גוף קבועה, הם נושמים בעזרת ריאות ולא בעזרת זימים, ועוד. 

 סדרה, פרטים השייכים לאותה דוגמהל, כך הדמיון בין חבריה גדול יותר. יותר טנהככל שקבוצת המיון ק 

דומים זה לזה יותר מאשר פרטים השייכים לאותה  ,אוגר ועכבר השייכים לסדרת המכרסמים(כגון: )

שני  כגון:) מין, עכבר וחתול השייכים למחלקת היונקים(. פרטים השייכים לאותו הדוגמהל) מחלקה

שני מינים השייכים לסוג  –)למשל, נמר ואריה  סוגמים זה לזה יותר מפרטים השייכים לאותו הנמרים( דו

 פנתר(. 

 הנה, לדוגמה, המיון של אריה: 

 

 
 

 

 חיים בעלי ממלכה

 מיתרניים תמערכ

 חוליות בעלי תמערכ תת

 יונקים מחלקה

 טורפים סדרה

 חתוליים משפחה

 פנתר סוג

 )פנתר האריה( אריה מין

 

 ניםמי           יםסוג           ותמשפח           ותסדר           ותמחלק           ותמערכ           ממלכה
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אדם(  דוגמה,ל: שם הסוג שלו )מדעי שםנקבע  מין, לכל המדעי ובהסתמך על המיוןלאומית -ןביעל פי הסכמה 

שיטה זו מאפשרת לאנשים שונים מילה. עוד כולל את שם הסוג ו שם המיןנבון(. אדם , לדוגמהושם המין )

 בארצות שונות להבין זה את זה, כאשר הם מדברים על היצורים השונים החיים בעולמנו.

 

 חוליות חוליות וחסרי בעלי

 החוליות. החוליות וחסרי רכזיות: בעליממיון שתי קבוצות נחלקת להחיים  ממלכת בעלי

 

  נים(חוליות )חוליית בעלי

בין  ,החוליות נפוצים ביבשה, במים ובאוויר, וכוללים החיים. בעלי החוליות היא קבוצה בממלכת בעלי בעלי

 או פינגוויןבין הבין הדג לגדולים ה יםההבדל למרותאת החיות הגדולות ביותר בעולם וגם את האדם.  ,השאר

 החוליות. היצורים בקבוצת בעליכל ל יםמשותפוסימנים ה תכונות, אפשר לזהות פילבין הצפרדע לבין ה

 הסימן המוכר ביותר הוא מציאותן של עצמות, שיוצרות עמוד שדרה.

 

 :כמה מהסימנים המשותפים לבעלי החוליותהנה 

 הוא מורכב משורה של עצמות קצרות הנקראות  ;עמוד שדרה במרכז הגוף יש : לכולםעמוד שדרה

 חוליות )ומכאן שם הקבוצה(.

 הוא עשוי מעצם ומסחוס. השלד גדל במהלך  ;יש שלד פנימי הנמצא בתוך הגוף : לכולםשלד פנימי

 החיים.

 הצד הימני של הגוף דומה לצד השמאלי.צדדית-סימטריה דו : 

 התנוונו הגפיים )נחשים(. מקצתם. אצל ;ות יש שני זוגות גפייםהחולי : לרוב בעליגפיים 

 הדם סגור רכתמעהדם זורם בתוך  ,החוליות : אצל כל בעלימערכת הדם. 

 הזנב )אדם, דוב, שרקן(.התנוון  מקצתםאצל  ;החוליות יש זנב : לרוב בעליזנב 
 

                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותאדוגמ מאפיינים סימנים המחלקה

 דגים
 סנפירים בעלי 

 זימים בעזרת במים נושמים 
 צלופח, כריש, קרפיון

 חיים-דו
 ולח דק, חשוף העור  

 חיים סביבות"( דו)" בשתי חיים רובם :
 .ביבשה ובבגרותם מיםב החיים בתחילת

, קרפדה, צפרדע
 טריטון

 (מזיעים אינם) יבש גופם עור  זוחלים

 קשקשים מכוסה הגוף 
 זיקית, שממית, נחש

 עופות
 נוצות מכוסה הגוף 

 מקור בעלי 

 קבועה גוף טמפרטורת בעלי  

 עורב, פשוש, תרנגול

 יונקים
 (פרווה) שער מכוסה הגוף 

 אוזניים אפרכסות בעלי כלל בדרך 

 יונקים חלב יםהצאצא 

 קבועה גוף טמפרטורת בעלי  

 אדם, דולפין, כלב
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כל מחלקה  היונקים.ו העופות, הזוחלים, חיים-הדו, הדגים: מחלקות חמשהחוליות נחלקת ל קבוצת בעלי

שניהם שייכים למחלקת הצב והנחש ). (נחלקת לקבוצות קטנות יותר )סדרות, משפחות, סוגים ומינים

חוליות  בעליך למחלקת היונקים(. אבל שלושתם הם הזוחלים( דומים זה לזה יותר מאשר לעכבר )ששיי

  החוליות(. )ששייכת לקבוצה אחרת לגמרי: חסרידומים זה לזה יותר מאשר לחיפושית ו

  ,חוליותה קבוצת בעליבהשונות המאפיינים העיקריים של המחלקות  בטבלה שמופיעה למעלה : דוגמאות של 

 
 

 יש לשים לב: 

)יצורים פויקילותרמיים(, אלא מושפעת  חיים וזוחלים אינה קבועה-טמפרטורת הגוף של דגים, דו

מטמפרטורת הסביבה: כשטמפרטורת הסביבה גבוהה, גם טמפרטורת גופם גבוהה. כשטמפרטורת הסביבה 

הם ם יורדת מתחת לנקודת סף כלשהי, ת הגוף שלהטמפרטורכש. נמוכה, גם טמפרטורת גופם נמוכה

 מפסיקים להיות פעילים.

)יצורים הומיותרמיים(, ואינה מושפעת מטמפרטורת הסביבה  טמפרטורת הגוף של עופות ויונקים היא קבועה

מעלות  04 –ושל העופות  ,מעלות צלסיוס 73, האדם( היא דוגמהלשלהם. טמפרטורת הגוף של היונקים )

 צלסיוס. 

 

 ותחולי חסרי

. בעולם החיים בעליהמינים של רוב חיים, והיא כוללת את ה החוליות היא קבוצה בממלכת בעלי חסרי

עכבישים(, החרקים, התולעים, רבים מן ה, מדוזות, סרטנים(, אחרים ביבשה )אלמוגיםחיים במים )ם מקצת

אחד: אין בגופם יש מאפיין משותף  ,ללא יוצא מן הכלל ,אך לכולם ;מעופפיםם מקצת ,קופציםם מקצת

 חסריקבוצת יש שלד חיצוני. גם  )לפרוקי הרגליים( מקצתםל ;גם אין להם שלד פנימי עצמות. משום כך

 החוליות נחלקת למערכות, למחלקות, לסדרות, למשפחות, לסוגים ולאלפי מינים. 

 והנפוצות  המערכות המגוונותן החוליות, והיא אחת מ חסרישייכת לקבוצת  וז תמערכ – מערכת הרכיכות

לרוב , וגופן של הרכיכות רךביותר על פני כדור הארץ. רוב הרכיכות חיות במים, אך יש גם רכיכות ביבשה. 

 : צדפות וחלזונות.הדוגמל ,יהקונכיהוא מוגן על ידי 

 הרגליים יש תכונות  לכל פרוקי .החוליות שייכת לקבוצת חסרי וז תמערכ – הרגליים רוקיפ רכתמע

של המערכת(.  שמה)ומכאן  פרקים-לכולם יש כמה זוגות רגליים העשויות פרקים, דוגמהלמשותפות. 

ומחלקת  , מחלקת הסרטניםמחלקות, ובהן: מחלקת החרקים חמשלהרגליים מחולקת  מערכת פרוקי

רגליים, ואילו  שש, אך לחרקים יש אלול אלוהחיים בשתי המחלקות דומים  שניים. בעליהעכבי

רגליים. הזבוב והפרפר )שניהם שייכים למחלקת החרקים( דומים זה לזה יותר  שמונהלעכבישניים יש 

דומים זה לזה והרגליים  ניים(. שלושתם שייכים למערכת פרוקימאשר לעכביש )ששייך למחלקת העכביש

 החוליות(.  אחרת לגמרי: בעליר מאשר לדג )ששייך לקבוצה יות

 

 

 

 

 

 חוליות חסרי                                                        :קבוצה
 
 

 רכיכות            ספוגיים   פרוקי רגליים                  תולעים                                       :             ותמערכ
 
 

  צדפות    חלזונות     רגליים-רב     נדלים    עכבישניים         חרקים    סרטנים       :ותמחלק
 

 
 דבוראים   זבובאים   חיפושיות  פרפראים        :ותסדר

 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%94
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החיים. קיימים  בין בעליביותר  גדולההוא בה  מיניםמספר ה, שחרקיםמחלקת ההדגיש את בהקשר זה כדאי ל

ויש להם  המכיל כיטין חיצוני בעלי שלדהם ולכולם יש המאפיינים הבאים:  ,מיני חרקים ליוןילמעלה ממ

. דוגמאות לחרקים: מחושיםולעתים גם כנפיים ם יש לרוב. רגליים( שש)בסך הכול  שלושה זוגות רגליים

 זבובים, נמלים, דבורים, פרפרים, שפיריות ויתושים.חיפושיות, פשפשים, פרעושים, כינים, 
 

 לשם מה למיין?

הנטייה למיין דברים קיימת באדם מאז ומעולם, והיא נובעת מרצונו לעשות סדר בעולם ולהבין את החוקים 

ם והנוחות שלהם, וכל אחד עושה זאת הרכיופי צ לעאנשים ממיינים חפצים יום -םהיובחיי השולטים בו. 

פי שם הסופר,  לעפי הנושא שלהם, אחרים ממיינים  לעספרים ממיינים ה, יש אנשים דוגמהל. בדרך שונה

  פי גודל הספר ועוד. לעאחרים 

 אחת:תכונה ולא רק על  תכונות רבותתכונות הגוף, ומסתמך על מתבסס על של היצורים החיים מדעי המיון ה

נים האחרונות גם במבנה החומר התורשתי תכונות שקשורות בצורת הגוף של היצורים, בהתנהגותם ובש

 הקשרים ביניהם. מאפשרים להסיק מסקנות על היצורים החיים ועל  ואל)דנ"א( שלהם. כל 

הכריש  –חי ביבשה. אבל  העכבר, הכריש והדולפין דומים זה לזה בכך ששניהם חיים במים. לעומתם, דוגמהל

פרטורת הגוף שלו אינה קבועה, ואילו הדולפין נושם בעזרת זימים, העובר שלו מתפתח בתוך ביצים וטמ

גוף האם וטמפרטורת הגוף שלהם קבועה. שבוהעכבר נושמים בעזרת ריאות, העוברים שלהם מתפתחים ברחם 

הדולפין  ,גם החומר התורשתי )הדנ"א( של הדולפין דומה יותר לזה של העכבר מאשר לזה של הכריש. ואכן

 נקים( בעוד שהכריש משתייך למחלקה אחרת )הדגים(. והעכבר משתייכים לאותה מחלקה )היו

 

 

 המינים התפתחות
 

הדנ"א( הסיקו  –בין היצורים החיים )במאפייני החיים, במבנה התאי ובחומר התורשתי על סמך הדמיון 

המדענים שכל היצורים החיים קשורים זה לזה. קיימות עדויות רבות לכך, שמינים מורכבים של יצורים חיים 

היא מציאותם של מאובנים של יצורים חיים  העדויותמיליוני שנה. אחת ך הלבמממינים פשוטים  התפתחו

 7.3הארץ נמצאו בסלעים עתיקים בני  שנכלאו בשכבות קדומות של סלעים. עדויות ראשונות לחיים על כדור

צאים בהן גם מויותר ים פשוטים. ככל שמסתכלים על שכבות סלע צעירות יתא-מיליארד שנה, ואלה היו חד

החוליות, רואים שגם בהם יש שוני ברמת  . כאשר מתמקדים בבעלייותר ויותר תאיים מורכבים-יצורים רב

 המורכבות של המבנה ושל ההתנהגות שלהם. ככל שהמין מורכב יותר הוא הופיע מאוחר יותר על פני כדור

ותיקים" ביותר(, והם בעלי החוליות ה" ואלהחוליות הראשונים שהופיעו הם מיני הדגים )כלומר,  הארץ: בעלי

חיים, אחר כך הזוחלים ולבסוף העופות והיונקים. האדם, שהוא המורכב ביותר, הופיע -הופיעו הדו אחר כך

 הארץ(.  אחרון )כלומר המין אדם הוא ה"צעיר" ביותר על כדור

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)

