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הָ ַאלְ בֶּ ְטרוֹס
יקה ,חָּ יָּה הַ ִצּפוֹר הַ ְּמעוֹפֶ פֶ ת
אר ִט ָּ
מֵ עַ ל הַ יָּם הַ ְּדרו ִֹמי הַ ּסוֹעֵ ר הַ מַ ִקיף אֶ ת יַבֶ ֶשת ַאנְּטַ ְּ
הַ גְּ ד ֹולָּה בְּ יוֹתֵ ר בָּ ע ֹולָּם – הָּ ַאלְּ בֶ ְּטרוֹס.
בְּ עֶ זְּ ַרת מוֹטַ ת – כְּ נָּפַ יִ ים ֶשל ְּשלו ָֹּשה וָּ חֵ צִ י מֶ ְּט ִריםְּ ,מ ַרחֵ ף הָּ ַאלְּ בֶ ְּטרוֹס מֵ עַ ל הַ יָּם הַ ּסוֹעֵ ר
חד ִשים וְּ ָּשנִים.
וְּ עוֹבֵ ר מֶ ְּרחַ ִקים אַ ִד ִירים ִמבְּ לִ י לִ ְּראוֹת כְּ לָּל יַבָּ ָּשה בְּ מֶ ֶשְך ָּ
כִ ְּמעַ ט אֶ ת כָּל חָּ יַיו הּוא ְּמבַ לֶה בַ יָּם :הּוא י ֵָּשן עַ ל ּפְּ נֵי הַ מַ יִם וְּ נִּזוֹן בְּ עִ ָּקר ִמ ַת ְּמנּונִים
ֶשאוֹתָּ ם הּוא צַ ד בְּ עֶ זְּ ַרת מַ קוֹר ֹו הַ גָּדוֹל.
ֲצּומים ֶשהּוא עוֹבֵ ר ,הּוא יו ֵֹדעַ לָּשּוב בְּ ִדיּוק מֻ ְּשלָּם לַמָּ קוֹם ֶשב ֹו
ל ְַּמרוֹת הַ מֶ ְּרחַ ִקים הָּ ע ִ
ידה שהּוא מַ גִ יעַ
הּוא נ ֹולַד ,כְּ ֵדי לְּ ג ֵַדל ָּשם גוֹזָּ ל בו ֵֹדד ּפַ עַ ם בִ ְּשנ ַָּתיִם .ז ֹו גַם הַ ִּסבָּ ה הַ י ְִּח ָּ
ַליַבָּ ָּשה.
בְּ נֵי הַ ּזּוג נ ְִּשאֲ ִרים נֶאֱ מַ נִים זֶ ה לַּזֶ ה כָּ ל יְּמֵ י חֲ יֵיהֶ ם ,וְּ הֵ ם נִפְּ ג ִָּשים לְּ יַד הַ ֵקן ֶשאוֹת ֹו ב ֹונֶה
ש אֶ ת כְּ נָּפָּ יו וְּ יֵצֵ א לְּ ֶד ֶרְך אֲ רֻ כָּה
הַ ּזָּ כָּרָּ .שנָּה ְּשלֵמָּ ה ַת ֲעבֹר מֵ הַ טָּ לַת הַ בֵ יצָּ ה עַ ד ֶשהַ גוֹזָּ ל יִפְּ ֹר ֹ
מֵ עַ ל הַ יָּם הַ ּסוֹעֵ ר .בְּ מֶ ֶשְך הַ ָּשנָּה הַ ּז ֹו ְּמחַ לְּ ִקים בֵ ינֵיהֶ ם בְּ נֵי הַ ּזּוג אֶ ת הַ מַ טָּ לוֹת ֶשל גִ דּול
ירה עַ ל הַ בֵ יצָּ ה ,הַ הֲ ַגנָּה עָּ לָּיו וְּ הָּ אֲ כָּ לָּתוֹ.
הַ גוֹזָּ ל ,הַ ְּדגִ ָּ
ָאדם ,וְּ נ ִַתן
מֵ ַאחַ ר ֶשהָּ ַאלְּ בֶ ְּטרוֹס ְּמ ַקנֵן בְּ ִאיִים בִ לְּ ִתי ְּמי ָֻּשביִם ,הּוא אֵ ינ ֹו ּפוֹחֵ ד כְּ לַל ִמבְּ נֵי ָּ
לְּ ִה ְּת ָּק ֵרב אֵ לָּיו וְּ ַאף ַלגַעַ ת ב ֹו ִמבְּ לִ י ֶשיִ בְּ ַרח א ֹו יִ ְּתקֹף.
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

 2אלבטרוסים רבים על מזון

 .1קרא את הקטע וענה על השאלות:
א.

ב.
ג.

ד.

ה.
ו.
ז.
ח.

במה האלבטרוס מיוחדת בכל העולם ?
______________________________________________
______________________________________________
היכן מבלה האלבטרוס את רוב חייו ?
______________________________________________
באיזו תדירות מגיע האלבטרוס ליבשה ולשם מה ?
______________________________________________
______________________________________________
מהן התכונות המיוחדות של זוג האלבטרוסים ?
______________________________________________
______________________________________________
כמה ביצים מטילה הנקבה ?________________________
מהו הגיל בו הגוזל יכול לפרוש כנפיים ולעוף על הים ?__________
ממה ניזון האלבטרוס ?___________________
למה האלבטרוס אינו חושש מבני האדם ?_________________
______________________________________________

 .2השלם את הטבלה :סמן  Vבמקום הנכון.
נאמנות

בנית
הקן

דגירת
על
הביצה

גידול
הגוזל

הבאת
אוכל
לגוזל

זכר
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הגנה
על
הגוזל

לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
נקבה

 .0נסה לכתוב הכי הרבה מילים מאותיות המילה

אלבטרוס :א.ל.ב.ט.ר.ו.ס
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________
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