
מוצא והתפתחות החיים



4.5כדור הארץ נוצר לפני 
…מיליארד שנה



מוצא והתפתחות החיים

? כיצד נולד כדור הארץ

?איפה אנחנו נמצאים

.הכוחות המעצבים את פני עולמנו

?כיצד נוצרו החיים בכדור הארץ

..קצת על טעמו האישי של הטבע

?מה קרה לדינוזארים



?קודם כל איפה אנו נמצאים 



תמונה שצולמה על ידי  

NASA 10,000שבה

גלקסיות  

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/HSTUltra_Deep.jpg


גלקסיית שביל  

החלב שייכת  

-לקבוצה של כ

..גלקסיות30



http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/HSTUltra_Deep.jpg


כשלושה מליון שנות אור 

מפרידים בין גלקסיית שביל  

החלב לגלקסיית אנדרומדה  

שהיא הגלקסיה הגדולה 

הקרובה אלינו ביותר

http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/mw/new_parts.gif


Milky Way galaxy

גלקסיית שביל החלב מכילה  

אך יש )200-קרוב ל

מיליארד  ( 400המעריכים 

.כוכבים כמו השמש שלנו



השמש שלנו

30,000השמש שלנו נמצאת במרחק 

שנות אור ממרכז הגלקסיה



-Cassiniתומונה שצולמה על ידי 
Huygens  המעבורת האוטומטית בשנת

צדקבשעה שהגיעה לטבעות של 2004

זה כדור הארץ



Relative position of the planets on January 30, 2001

כוכבי הלכת במערכת  

השמש שלנו



Earth

8.3light-minutes

(מ"מיליון ק150)



..  אירוע מהעבר–שקיעה 



כמה אנחנו גדולים.. ועכשיו



כדור הארץ

מרספלוטו מרקורי

ונוס



כדור הארץ פלוטו

שבתאי

נפטון
אורנוס

יופיטר



השמש

כדור 

הארץ

יופיטרפלוטו



השמש סיריוס

Arturo   ארטורו

כוכב צדק יהיה בגודל של  

פיקסל אחד

כדור הארץ בלתי נראה  

לחלוטין

,  אבל מעבר לשמש

..קיים יקום רחב

פולוקס  

Pollux



בעוצמת האור שלו בשמים  15-הוא הכוכב הממוקם במקום ה( Antares)אנטרס 

.שנות אור מאתנו1,000הוא נמצא במרחק העולה על . שלנו

פיקסל אחד: השמש שלנו

צדק בלתי נראה לחלוטין







אורות הליל על הכדור



ואז עולה 

היום





















הולדת  
הכדור  
הכחול  

..שלנו







כיצד נראה  
כדור הארץ  

?הקדום



מה הם הכוחות המעצבים את  

?פני עולמנו



מיליארד שנה לא היו צמחים    4במשך 
!  על פני הארץ



מוצא החיים



היכן נוצרו  

?החיים



צורות ראשונות של חיים 
הופיעו על פני כדור הארץ 

..מיליארד שנה3.5-4לפני 



האם היצורים  
הקדומנים  

?עדיין פה



האם היצורים  
הקדומנים  
?דומים לנו



החיידקים שונים  
זה מזה יותר  

מהשוני שבינינו  
..ובין חרקים



צורות החיים הקדמוניות  
?איך , שינו את פני עולמנו





חיידקים מסוימים וכל הצמחים  

-פיתחו יכולת לבצע פוטוסינתזה 

הפקת אנרגיה ותרכובות אורגניות  

באמצעות האור



Anabaena

חיידקים  "ה

":  הכחולים

הם יצרני החמצן  

הקדמונים



Stromatolites



מתחת לאבן  כחוליות

..במדבר

חיידקים אלו מסוגלים לגדול בתנאים קשים במיוחד◼



כחוליות מסוגלות  

לגדול על קרח



אלמוגים המכילים כחוליות

רגע החיידקים  
הם כה קטנים  

פי מיליון  )
(  קטנים מאדם

אז איך הם  
השפיעו על  

א שהוא  "כדוה
?כה גדול



(  כחוליות)פריחת חיידקים  
במפרץ פינלנד

כי יש מהם  
והיה  .. הרבה

להם הרבה  
..זמן

כמה הרבה  
?  זמן

..מיליארד שנה



מיליארד שנה שקק הים 3
מליון  470חיים ורק לפני 

שנה עלו האורגניזמים 
הראשונים על פני 

..האדמה



אם נתייחס לזמן שעבר מהיווצרות כדור               
:שעות24הארץ ועד עכשיו כיום אחד בן 

(.בחמש בבוקר)שעות 19החיים הופיעו בים לפני 

ראשית החיים  
(בבוקר5בשעה )

12

618

תי לדעתכם  מ
?הופיעו בני האדם



הופעת הדינוזאורים

הופעת צמחי 
יבשה ראשונים

הופעת תאים 
אאוקריוטים ראשונים

מיליארד שנה  1.5לפני 

הופעת יצורים  
פוטוסינתטים ראשונים  

חמצן באטמוספירה  

הופעת יצורים  
רב תאיים  

הסלעים  
הקדומים ביותר  

הופעת יצורים  
פרוקריוטים  



,  הגודל היחסי של מולקולות
תאים ויצורים מורכבים

גודלם של רוב התאים

למה כדאי  
?להיות גדול



..אבות היצורים החיים היו בגודל מיקרוסקופי

בחופן אדמת גינה  
מצויים יצורים חיים  

במספר העולה על  
מספרם של כל  

!תושבי כדור הארץ



הגודל של חיידקים

Bacillusחיידקי  cereusעל ראש סיכה



לגודל גוף יתרון 
בהישרדות





ששת ממלכות  
החיים

.חידקים

.חיידקים החיים בתנאים קיצוניים

.חד תאים

.צמחים

.פטריות

.בעלי חיים

למי הכי  ? מי הממלכה האחרונה שנתגלתה
?לבני אדם או לצמחים: קרובים הפטריות



Biologcal Diversity–מגוון ביולוגי 

בשלושת מיליארד השנים שבהן  
חיים יצורים על פני כדור הארץ  

נוצרו מיליוני מינים מאבות  
.קדמונים ספורים

כיום חיים בעולם עשרות מליוני  
.מינים שונים של אורגניזמים





מי היא קבוצת  
היצורים שבה קיים  
עושר המינים הגדול  

?ביותר

צמחים

אצות

בעלי חיים אחרים

חד תאים

פטריות

חיידקים

ווירוסים

חרקים

?ואיפה אנחנו



..סוף


