אקולוגיה ללא הפסקה
כמו תחומים רבים בביולוגיה ,אקולוגיה קיבלה תנופה משילוב של תחומי
ידע שונים ,החל באקולוגיה מולקולארית המשלבת אקולוגיה וביולוגיה
מולקולארית ,וכלה באקולוגיה מרחבית המשלבת מודלים סטטיסטיים
מורכבים וטכנולוגית לוויינים .פרופסור ירון זיו הוא אקולוג ,והשיחה איתו
מאפשרת הצצה לעולם המחקר המודרני באקולוגיה ,ומה מכל זה אפשר
להביא ,לדעתו ,לכיתה.

דיוקן
פרופ ירון זיו
פרופ .ירון זיו הוא אקולוג במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב .את התואר הראשון בביולוגיה למד
באוניברסיטת תל אביב .את התואר השני במדעי החיים למד באוניברסיטת בן גוריון בהתמחות של אקולוגיה .את התואר
השלישי נסע ללמוד בארה”ב באוניברסיטת אריזונה ,במחלקה לאקולוגיה ואבולוציה .לאחר כחצי שנה של עבודה כפרופסור
משנה עמית באוניברסיטה של ניו מקסיקו קיבל הצעה להצטרף למחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון ,ומשנת 2004
הוא שם .למעבדה שלו הוא קורא מעבדה לאקולוגיה מרחבית.
מראיינות :זהר סנפיר וגילת בריל
למה בחרת להיות אקולוג?
אני חושב שזה בא מהשטח .בתור נער שלא כל כך היתה לו
סבלנות ללמוד בבית ספר ,הסתובבתי המון .טיולים ,טבע,
מורשת ,היסטוריה ,זה דבר שבא מהבית .אלה הובילו אותי
לבתי ספר שדה ,חוגי נוער ,חוגי סיור ,צבא ביחידה קרבית.
בבית ספר שדה היה איזשהו שלב שבו הרגשתי שאני מדקלם
הסברים ,אבל אני לא תמיד שלם עם מה שאני אומר .רציתי לא
רק להגיד לילד תראה איך הפרח פורח שזה יפה וממלא את
הלב ומרגש ,אלא גם להבין למה .הצורך שלי להבין ולחקור
הלך והתעצם עם הזמן .בשלב מסוים פניתי לאקדמיה ומשם
נתפסתי .זה היה לי ברור מהשנה הראשונה ללימודים שאני
אמשיך הלאה.

אחד הכיוונים האלה הוא אקולוגיה מולקולרית .זו הסתכלות
על מנגנונים מולקולריים ,גנטיים ,בהקשרים אקולוגיים .ניסיון
למצוא קשר בין תהליכים ביוגאוגרפיים גדולים לתהליכים
גנטיים .בתחום הזה מנסים להבין כיצד גנטיקה ותהליכים
אקולוגיים מקרינים על תפוצות של אורגניזמים במרחבים
גדולים בעולם ,על ידי איסוף של נתונים מולקולאריים על
אוכלוסיות שונות.

מהם הכיוונים של חזית המחקר באקולוגיה היום?
אקולוגיה היא תחום ענק .אני זוכר שאחרי הלימודים לתואר
שני פה בישראל נסעתי ללימודי תואר שלישי לאריזונה ,ופתאום
הבנתי שאקולוגיה היא הרבה יותר ממה שידעתי .פתאום
נפתחו בפני כיוונים פילוגנטיים ,אקולוגיה פיזיולוגית ,אקולוגיה
התנהגותית ,אבולוציה ואקולוגיה ומודלים שמסבירים תהליכים
על כל כדור הארץ .יש פריצות דרך ויש התקדמות בכל התחומים
באקולוגיה .אני חושב שהאקולוגיה לא עצרה כמעט באף כיוון.
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אתה יכול לתת דוגמה למה אתה מתכוון?
לדוגמה ,יש אוכלוסיות שבידוד גורם אצלן לקיבוע של גנוטיפים
ומשפיע על השונות הגנטית .לעומתן ,יש אוכלוסיות שלמרות
הבידוד יש להן גמישות פנוטיפית )(Phenotypic plasticity
שגזורה מסטים של גנים שמאפשרים גמישות והתמודדות
מול ברירה טבעית ,שמאפשרת לאוכלוסיות לפרוץ ,להתפשט,
ועל-ידי כך להגדיל את תחום התפוצה שלהן .כלומר ,מדובר
על יכולת של אורגניזם להסתדר במרחב ולהגדיל את גבול
התפוצה שלו על בסיס סט של גנים שמאפשר גמישות ברמה
הפנוטיפית.
בפרויקט מחקר של סטודנטית כאן במעבדה ,היא בדקה שונות
גנטית באוכלוסיות של גרבילי חולות (,)Gerbillus pyramidum
שחיים בכתמים של חולות שנמצאים בנגב :חולות שונרא,
חולות עגור ,חלוצה ,משאבים ,חולות סכר ,והיא בדקה את
הקשר של השונות הגנטית כפונקציה של מה שאנחנו יודעים
על הכתם הזה מבחינת ההיסטוריה שלו .הקורלציה בין השונות
הגנטית או הדמיון הגנטי לגיאומורפולוגיה של הכתמים היא
פשוט מדהימה :מצאנו שאוכלוסיות של מין זה הראו דמיון
גנטי באופן שמתאים למרחק בין האוכלוסיות ואופי כתם החול
(מרחק בין כתמי חולות שונים) .יש כאן חיבור בין גיאומורפולוג
שחוקר חולות ,מצד אחד ,עם גנטיקאית מצד שני ,ואני מתווך
ביניהם.
מנגנונים מולקולריים מתקשרים היום גם לשמירת טבע .נושאים
שקשורים לאוכלוסיות במרחב ,כמו סחף גנטי (,)Genetic drift
הסתברות להכחדה כפונקציה של תהליכים מולקולאריים,
הם תהליכים שמקרינים על שמירת הטבע ,וכתוצאה מכך על
החלטות כמו היכן ממקמים את שמורת הטבע.
האם יש כיוונים נוספים של שינוי משמעותי בתחום
האקולוגיה?
כיוון נוסף ,שמתחבר גם למחקר שלנו ,הוא הנושא של אקולוגיה
מרחבית .מסתכלים למשל על צמח אחד ,נגיד כלנית אחת
בשטח ,ושואלים מה קובע את מגוון המינים שיש ליד הכלנית
בשטח של  30ס”מ על  30ס”מ .הקלאסיקה האקולוגית מציעה
שיש בעיה של נוטריינטים ,ושהזרע שהצליח לנבוט ראשון
( ,)Priority effectמתמודד עם תחרות וטריפה ,כלומר ,עם
בעיית המקום והמרחב הקרוב .גורמים המוכרים כיחסי גומלין
(.)Species interactions
אבל זה תלוי בסקאלה האקולוגית .אם אני שואל מה קובע את
מגוון המינים אבל מגדיל את שטח המחקר למטר על מטר,
השאלה תהיה אותה שאלה ,אבל התשובה כבר יכולה להיות
קצת שונה .אם אגדיל את שטח המחקר ל 15-מטר על  15מטר
התשובה כבר תהיה אחרת ,ואם עוברים לכתמים גדולים יותר
במרחב ,אפשר לראות תהליכים של דינמיקה של אוכלוסיות-
על (  ,)Meta-population dynamicsכלומר תהליכי הכחדה
מול הגירה .אם מגדילים את הסקאלה עוד יותר ושואלים את
אותה השאלה על כל שפלת יהודה הדרומית ,אז כבר מעורבים
תהליכים אבולוציוניים .זאת אומרת ,בסקאלות האלו ,של
אזורים גדולים ,תחרות ,הדדיות וטריפה לא רלוונטיים .תחשבו

רציתי לא רק להגיד לילד תראה
איך הפרח פורח שזה יפה וממלא
את הלב ומרגש ,אלא גם להבין
למה
מטאפורית שיש איזה מעבד מזון קטן שנמצא בתוך מעבד
מזון יותר גדול שנמצא במעבד מזון עוד יותר גדול .כשמגיעים
למעבד המזון הגדול ,מה שקרה במעבד המזון הקטן כבר קרה,
הוא נמצא ,כבר מובנה ,ותהליכים אחרים הופכים להיות הרבה
יותר דומיננטיים.
ההבנה הזאת ,שתהליכים הם תלויי-סקלה ,או לא תלויי-סקלה,
היא שינוי עצום באקולוגיה .כל חוקר צריך היום להגדיר באיזה
סקלת מרחב וזמן הוא עוסק .יכול להיות שחוקר ישאל שאלה
על מגוון המינים של מערכת מסוימת ,ויתווכח עם חוקרת של
מערכת אחרת מה נכון ,אבל למעשה שניהם צודקים ,כי הם
עבדו על סקאלות שונות.
מצד אחד ברמה המולקולרית יש התפתחות ,ומצד שני
התפתחות בהבנת תהליכים בסקאלות אקולוגיות גדולות ,כמו
רמה אזורית ,יבשתית או כלל עולמית .מדובר כאן על ציר של
מחקר אקולוגי מבחינת רמות ארגון.
האם השימוש במושגים שונים לתאר רמות ארגון שונות לא
מאפיין מערכות מורכבות?
לא מדובר במונחים או בטרמינולוגיה .מדובר על מנגנון ביולוגי,
על תהליכים :בסקאלה הקטנה –תחרות על משאב מוגבל;
בסקלה האמצעית – הכחדה מקומית ,שתמיד יכולה לקרות
לאוכלוסיות ,הגירה ,והאינטראקציה ביניהן שיוצרת איזשהו
שיווי משקל ,כל אחד באוכלוסייה אחרת ,תלויי סביבה ותלוי
זמן; בסקאלה הגדולה – תהליכים אבולוציוניים .אז אני משתמש
באותם מינוחים ,אבל התהליכים הם שונים.
יש איזשהו כושר ניבוי למחקר כיום?
שאלה קשה .אנחנו מדברים על תהליכים של עשרות ומאות
אלפי שנים בעלי יכולת מזערית לבדיקת ניבוי .זה לא כמו בדיקת
ההשפעה של טמפרטורה או  pHעל איזה תהליך פיזיולוגי
במכרסמים ואחר כך באדם ,ואז אפשר לנבא מה יקרה למישהו
שיקבל טיפול כזה או אחר ,ולבוא עוד יום-יומיים לראות מה
קורה .במקרה של אקולוגיה ,סקאלת הזמן בעייתית .אבל אם
יש לנו כלים סטטיסטיים לבדיקת מערכת נתונה ,אז אנחנו
חושבים ,שאם הגורמים הבסיסיים לא משתנים ,התוצאות
אמורות להיות נכונות גם בעוד מאתיים שנה .אני חושב שברגע
שיודעים את התהליך ,לומדים אותו ,והכלים הסטטיסטיים
מראים שהקורלציות הן טובות ,אז זה הכלי לניבוי שאיתו אנחנו
עובדים .יש כאן שתי משמעויות :גם כלי ניבוי שמראה מה יהיה
בהמשך ,וגם ניבוי שבאמצעותו אפשר להסביר את מה שקרה
בעבר.
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אפילו בסקאלות קטנות יותר ,האם המחקר יכול לעזור
לציבור בהחלטות כמו איפה לבנות שכונה ,איפה יעבור
הכביש?
בהחלט .מבחינת מחקר שמירת הטבע ,אין שום ספק .יש
כבר קריטריונים שעל פיהם אפשר להחליט איפה כדאי לבנות
שכונה :צמוד-דופן של ישוב קיים; איך להתאים לאגן הניקוז
באזור; האם לבנות שכונה אחת גדולה ,האם לבנות כמה שכונות
ולעשות ביניהן מעבר לאורגניזמים .למשל ,יש מחקר של איריס
ברנשטיין מאוניברסיטת ת”א שבו היא השתמשה במספר
מודלים ובאוסף של תהליכים מרחביים שיכולים להשפיע על
אוכלוסיות .היא השתמשה בנתונים על מינים אינדיקטורים ,כמו
צבי ,או דורבן ,והראתה מה קורה בכל מודל לאוכלוסיות האלה,
גם ,דרך אגב ,בסקאלות שונות ,כדי להבין איך לתכנן את הבניה
בעיר מודיעין ואיפה לבנות את השכונה הבאה במידת הצורך.
התחומים האלה התפתחו גם בזכות טכנולוגיות לוויינים של
חישה מרחוק ו.GIS (Geographic Information System)-
ה GIS-יכול למדוד ולייצר שכבות לפי משתנים :גובה ,פנות,
קרקע או מסלע ,מהם אפשר לגזור את אגני הניקוז ,אפשר
לדעת איזו קרקע ואיזה מסלע יש בגזרות ,אפשר לדעת איפה
מתרחשת יותר פוטוסינתזה על בסיס ניתוח ספקטרלי מהדמיות
לווין .ואז ,אם רואים מתצפיות שהצבאים נמצאים רוב הזמן
באזורים שיש בהם משתנה מסוים של קרקע ,משתנה מסוים
של מסלע ופנות מסוימת ,ומוצאים שהם לא נמצאים בשיפוע
תלול של גבעות אלא בשיפועים מתונים יותר ,ניתן להכניס
את הנתונים הללו לתוכנות של  ,GISוהתכנה מספקת מודל
שמראה איפה כל הנתונים האלו מצטלבים בשטח .כך אפשר
לאתר את בית הגידול של הצבי ,ולבנות את השכונה כך שלא
תפגע בו.
יש קשר בין כל המידע הזה לאנשים שמקבלים את ההחלטות?
למרות שיש בדרך כלל עיכוב בדברים האלו ,אני חייב להגיד
שיש לנו מילה טובה ,יחסית ,על מקבלי ההחלטות .אני חושב

שבשנים האחרונות רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת
הסביבה השתדרגו יפה מאוד .היום גופי שמירת טבע לוקחים
אנשי מקצוע ,חוקרים ,מקימים מחלקות סטטיסטיות ,אוספים
נתונים ,עם חישה מרחוק ,ו GIS-ולוויינים ,ובעזרתם בונים
תכניות .אז כל העקרונות שאני מדבר עליהם ,התלות בסקאלה,
אקולוגיה מרחבית וקשר בין אוכלוסיות ,חברות ,בידודים ,כל
אלה הם היום בארגז הכלים היישומי בעולם .הקשר הוא מאוד
חזק עם האקדמיה ,ואני חושב שלא מעט החלטות היום תלויות
בדברים שאנחנו לומדים מהמחקר.

באקולוגיה מולקולארית מנסים
להבין כיצד גנטיקה ותהליכים
אקולוגיים מקרינים על תפוצות
של אורגניזמים במרחבים גדולים
אתם נמצאים בנגב ,במקום שהוא בין ספר-מדבר למדבר.
האם אתה חושב שיש משהו מיוחד במיקום הזה מבחינת
האקולוגיה?
כן ולא .כחוקרים אנחנו מתעניינים בתהליכים .אז מה יש
באקולוגיה מדברית? התהליכים האקולוגיים הם אותם תהליכים
אקולוגיים .זה יכול להיות שונה בסוג המשתנה ,או בערך של
המשתנה (כמה הוא גבוה או נמוך) ,ולא ברמת התהליכים.
מצד שני ,אנחנו די גוזרים את המערכת שלנו מהקרבה של
איפה שאנחנו נמצאים ו”קרוב לעין קרוב ללב” .אז אין ספק
שאם הייתי היום חוקר בטכניון ,אני לא יודע אם הייתי עושה את
המחקר שלי בחולות עגור ,שהיא מערכת יפהפייה שאני נהנה
לעבוד בה בשל קרבתה לאוניברסיטת בן-גוריון.
יש כאן שילוב של מדינה מיוחדת מבחינה גיאולוגית-אקלימית
עם אנשים עם ראש טוב על הכתפיים (לא כולל אותי .)...זו
מדינה קטנה אבל מאד הטרוגנית ,שמאוד קוסמת לאקולוגים.
לדוגמה ,המדינה הזאת מבורכת בבית הגידול החולי .יש לנו

פרופסור ירון זיו ממליץ :הפרדוקס העירוני
על פי המאמר:
Eyal Shochat, Susannah B. Lerman, John M. Anderies, Paige S. Warren, Stanley H. Faeth, and Charles H.
Nilon (2010): Invasion, Competition, and Biodiversity Loss in Urban Ecosystems. BioScience, Vol. 60 No. 3:
199-208

פרופסור ירון זיו מביא את המאמר כדוגמה למחקר אקולוגי שתורם לשמירת טבע בתכנון ערים .המאמר מציע מנגנונים
המסבירים את הירידה במגוון המינים באזורים עירוניים ,ומתמקד במיני ציפורים .אחד הכותבים של המאמר הוא ד”ר איל
שוחט ,מנכ”ל מרכז דוכיפת למחקר ואקולוגיה בירוחם ,מומחה עולמי במחקר של אקולוגיה עירונית ובהבדלים בינה לבין
אקולוגיה בשטחים פתוחים“ .היפה הוא ,שברגע שיודעים את המנגנון ,אפשר לשנות את הגורמים לירידה במגוון המינים בעיר
וכך לא רק לפצות או לשנות כדי שלא יהיו אותם מינים משתלטים כמו מאינה ,דררה או דרורים ,שגורמים לירקונים וחוחיות
להיעלם לנו מהגינות ,אלא איך ליצור גינות ציבוריות אחרות ולהפוך את העיר דווקא למפלט למינים נדירים או מינים שנדחקו.
היום יש תחום שלם שנקרא אקולוגיה מקבלת או מכילה ( ,)Reconciliation ecologyשעוסק בשמירה על מגוון מינים באזורים
מושפעי אדם”.
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