הפרדוקס העירוני:
מדוע נמוך מגוון המינים בעיר?
חוקרים בארצות הברית מנסים להסביר את הסתירה בין צפיפות אוכלוסיה
גבוהה לירידה במגוון המינים בסביבת החיים העירונית.
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 Ecosys

עיבוד :גילת בריל

למה חשוב לחקור וללמד על סביבת החיים
העירונית?
יותר ויותר אזורים ברחבי העולם עוברים תהליך של עיור
(אורבניזציה) ,על חשבון מדבריות ,יערות ,חורש או עשביה
טבעית .לכן ,סביבת החיים העירונית הופכת להיות נושא חשוב
למחקר בניסיון להבין את הגורמים הא-ביוטיים והביוטיים
הפועלים על היצורים החיים בסביבה זו .העובדה שרבים
מאיתנו גרים בסביבה עירונית הופכת את סביבת החיים הזו
לזמינה לתלמידים ,ומקושרת לחיי היום-יום שלהם.

מהם המאפיינים של העיר כסביבת חיים?
אחד המאפיינים הבולטים בסביבת החיים העירונית הוא
הירידה במגוון הביולוגי :השימוש השונה בקרקע למטרות
עירוניות (בניה מאסיבית) והשינויים המשמעותיים בצמחיה
גורמים לאובדן בית הגידול הטבעי ,וכתוצאה מכך להיעלמות
של מיני צמחים ובעלי חיים רבים .בבתי גידול עירוניים חלה
תמיד ירידה במגוון המינים לעומת הסביבה הטבעית ,ללא קשר
למיקום הגיאוגרפי על פני כדור הארץ.
בנוסף ,המינים המעטים (יחסית לבתי גידול טבעיים) שחיים
בסביבה העירונית מאופיינים בצפיפות אוכלוסיה גבוהה
במיוחד יחסית לבתי גידול טבעיים.

א .כאשר בית הגידול משתנה בסביבה הטבעית ,לדוגמה
התפשטות המדבריות ,יש לרוב החלפה של מינים מותאמים
פחות לבית הגידול החדש במינים המותאמים אליו יותר
( .)Grimm et al., 2008לאורך זמן ,המגוון הביולוגי נשמר ולא
נצפית בו ירידה.
ב .בסביבה הטבעית ,צפיפות גבוהה של אוכלוסיות מאפיינת
דווקא מגוון ביולוגי רחב .לעומת זאת בעיר מוצאים אוכלוסיות
בצפיפות גבוהה אבל ירידה במגוון המינים.
אם כך ,בית הגידול העירוני מציב פרדוקס של צפיפות אוכלוסיה
גבוהה בד בבד עם ירידה במגוון הביולוגי.

העובדה שרבים מאיתנו גרים
בסביבה עירונית הופכת את
סביבת החיים הזו לזמינה
לתלמידים ,ומקושרת לחיי היום-
יום שלהם

מהו הפרדוקס העירוני?
הירידה במגוון המינים בעיר נראית
לנו כמעט ברורה מאליה .לרוב
יש נטיה לייחס אותה לאובדן בית
הגידול הטבעי של מינים רבים.
אבל הסבר זה נמצא בסתירה לשתי
עובדות שמתקבלות ממחקרים
רבים:
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מה היתה שאלת המחקר של החוקרים?
הפרדוקס של מגוון ביולוגי מצומצם בד בבד עם צפיפות
אוכלוסייה גבוהה באזורים עירוניים מציב איפוא את האתגר
למצוא הסבר אפשרי לתופעה.
השאלה שהחוקרים מנסים לענות עליה היא מדוע מספר מיני
הציפורים המאכלסים בתי גידול עירוניים הוא לרוב נמוך יותר
ממספר מיני הציפורים שנדחקו על ידי העיר .בעוד שהסברים
כמו אי התאמה לבית הגידול החדש מסבירים תופעות ברמת
המין ( )speciesהחוקרים מציעים לבדוק תופעות ברמת
החברה ( ,)communityכמו יחסי הגומלין בין המינים ,ובעיקר
את תפקיד התחרות כגורם לירידה במגוון הציפורים בעיר.
עיקר המחקר הוא תיאורטי ,אבל על מנת להציע את המודלים
שפיתחו החוקרים ,הם משלבים תוצאות של מחקרים מעשיים
שלהם ושל רבים אחרים.

מדוע מספר מיני הציפורים
המאכלסים בתי גידול עירוניים
נמוך יותר ממספר מיני הציפורים
שנדחקו על ידי העיר?
מהו הרקע המחקרי ששימש את החוקרים
לגיבוש התיאוריה?
החוקרים אספו מידע על הגורמים העשויים להשפיע על
צפיפות האוכלוסייה של הציפורים בעיר:
 .1המזון הזמין לציפורים בעיר שונה מהמזון הזמין להן בסביבה
טבעית משום שהוא נמצא בשפע ,לאורך כל השנה ,ללא שינויי
עונות משמעותיים ,ולרוב גם ללא שינויים משמעותיים משנה
לשנה ( .)Marzluf 2001לעומת זאת ,בסביבה הטבעית ,כמות
המזון מוגבלת ומשתנה על פי העונות ואפילו משנה לשנה.

 .2טורפים רבים של ציפורים נמנעים מלהגיע לאזורים עירוניים,
אבל כמות הטורפים העירוניים של ציפורים ,לדוגמה :חתולים,
דביבונים ,ועורביים (כמו עורבים ,עקעקים ,עורבנים) ,היא
גדולה מאוד .ניתן היה לצפות שלחץ הטריפה הגדול יקטין את
צפיפותן של אוכלוסיות הציפורים בעיר .בניגוד לכך ,יש דיווחים
על צפיפות גבוהה של אוכלוסיות של מינים רבים של ציפורים
בעיר לעומת אותם מינים בסביבת גידול טבעית .במחקר שנעשה
בפריז לאחר שהוצאו ממספר פארקים עקעקים (Magpie, Pica
 )picaשהם טורפי ציפורים ,הסתבר שכמעט שלא הייתה לכך
השפעה על השכיחות והרבייה של  14מיני ציפורים (Chiron
.)and Julliard 2007
 .3התנהגות החיפוש אחר מזון של ציפורים בסביבה הטבעית
שונה מהתנהגותן בעיר .במחקרים שבהם נבדקה התנהגות
החיפוש אחר מזון של ציפורים בסביבה הטבעית נמצא,
שציפורים מלקטות מזון לפרקים קצרים ,בקרבת מקומות
מחסה .התנהגות זו מרמזת על לחץ טריפה בסביבה הטבעית.
לעומת זאת בעיר ,פרקי הזמן שהוקדשו לחיפוש אחר מזון היו
ארוכים יותר ,ובאזורים פתוחים ורחוקים ממקומות מסתור
( .)Bowers and Breland 1996; Schochat, 2004התנהגות כזו
מרמזת על לחץ טריפה נמוך יחסית.

מגוון ביולוגי ופיזור שווה
אחד המאפיינים של מגוון ביולוגי רחב ,בנוסף לצפיפות גבוהה
של אוכלוסיות ,הוא פיזור כמות הפרטים באוכלוסיות של מינים
שונים (פיזור שווה= .)evennessכלומר ,כאשר המגוון הביולוגי
רחב ,יש כמות דומה של פרטים באוכלוסיות של מינים שונים.
לעומת זאת ,כאשר המגוון הביולוגי צר ,מוצאים מינים שבהם
כמות הפרטים באוכלוסיה גדולה באופן משמעותי מכמות
הפרטים באוכלוסיה של מינים
אחרים.
באחד הפרויקטים בארצות
נספרו
שבהם
הברית
באופן שיטתי מינים של
ציפורים ,נבדקה כמות הפרטים
במינים שונים של ציפורים בשני
בתי גידול :סביבה טבעית (יער)
וסביבה עירונית (העיר בולטימור).
כפי שאפשר לראות בגרף  ,1בסביבה
הטבעית יש כמות דומה של פרטים
באוכלוסיות של מינים שונים .לעומת
זאת ,בסביבה העירונית ישנם מינים שבהם
כמות הפרטים באוכלוסיה גבוהה בהרבה
ממינים אחרים.
תוצאות דומות התקבלו בשני אזורים נוספים שנבדקו בארצות
הברית :בשלושתם בסביבה הטבעית קיים מגוון ביולוגי רחב
יותר גם מבחינת הפיזור השווה של מספר הפרטים בכל מין.
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סביבה עירונית
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דירוג מיני הציפורים
גרף  :1דירוג מיני ציפורים על פי מספר הפרטים באוכלוסייה
בעיר בולטימור לעומת היערות הסמוכים
הסבר לגרף  :1כל עמודה בציר ה X-מייצגת מין אחר של ציפורים .העמודות מוצגות כך ,שהמין שבו מספר הפרטים באוכלוסיה הוא
הגבוה ביותר הוא בדירוג  ,1והנמוך ביותר – בסביבות  .36לכן ,מין מסוים יכול לקבל ביער דירוג מסוים ובעיר דירוג אחר .שמות
המינים אינם כתובים בגרף ,ולכן מוסיפים החוקרים לדוגמה ,שדרור הבית עבר מדירוג  11ביער לדירוג  1בעיר ואחריו הזרזיר ויונת
הסלע בדירוג  2ו 3-בהתאמה .יחד הם מהווים  51%מכלל הציפורים בעיר בולטימור.

מלקטי מזון יעילים יותר בעיר

בגרף  2נראים הממצאים של ערכי הויתור על ליקוט מזון של
המינים הנפוצים ביותר של ציפורים במדבר אריזונה והמינים
הנפוצים ביותר בעיר פניקס שבארצות הברית.
על פי הגרף אפשר לראות ,שהמינים הנפוצים של ציפורים בעיר
הם בעלי ערכי ויתור על ליקוט מזון קטנים באופן משמעותי
מאשר המינים הנפוצים במדבר (השוואה בין זוגותt=4.09, ,
 .)N=4, p=0.026כלומר ,מיני הציפורים הנפוצים בעיר הם
מלקטי מזון יעילים יותר ,ויכולים לנצל כמויות גדולות יותר של
מזון מאזור מסוים לעומת המינים הנפוצים בסביבה הטבעית.
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צפיפות הויתור

במחקרים נוספים שהחוקרים מסתמכים עליהם נערכו
ניסויים שבהם נבדקה יעילות ליקוט המזון של מיני ציפורים
( .)Shochat et al., 2004החוקרים מפזרים בשטח המחקר
מגשים קטנים עם מזון מלאכותי ,לדוגמה ,זרעים ,שמעורבבים
בתוך חול .ככל שהציפור מלקטת יותר גרעינים ,צפיפותם בחול
קטנה ,והיא תתקשה יותר ויותר למצוא אותם .בסופו של דבר
הציפור מוותרת על הגרעינים שנותרו ,וממשיכה למגש אחר
שבו הונחו גרעינים .מינים שהם מלקטי מזון יעילים ישאירו
בחול גרעינים בצפיפות נמוכה יחסית ,וערכי ה”ויתור” שלהם
על ליקוט המזון יהיו נמוכים .מינים שהם מלקטי מזון פחות
יעילים ישאירו בחול גרעינים בצפיפות גבוהה יחסית ,וערכי
ה”ויתור” שלהם יהיו גבוהים יותר.
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גרף  :2יעילות ליקוט גרגרים של מיני ציפורים נפוצות
במדבר אריזונה ובעיר פניקס

מנגנון אפשרי לירידה במגוון
הביולוגי בעיר
כיצד יכולים הנתונים הללו
לעזור בהבנת התהליך המורכב
של הירידה במגוון הביולוגי
בעיר?
לדעת החוקרים ,המנגנון
שבאמצעותו נשמר המגוון
הביולוגי בסביבה הטבעית
מושתת על כך ,שבסביבה זו
בחזית המחקר | 17

המינים השליטים של הציפורים הם מלקטי מזון פחות יעילים
(איור  .)1ציפורים ממינים אלה אוכלות ראשונות ,אבל מותירות
די מזון לאחר שהן עוזבות .ציפורים ממינים שאינם שליטים הן
מלקטות יעילות יותר ,ולכן מסוגלות ללקט את המזון שנותר.
בסביבה זו ,גודל האוכלוסייה של מינים שמלקטים מזון ביעילות,
כמו דרור הבית ,מווסת על ידי כמות המזון המוגבלת ,וצפיפות
גדולה יחסית של אוכלוסיות של טורפים טבעיים .כל זמן שגודל
האוכלוסייה של מינים אלה לא עובר סף מסוים ,מינים אחרים
יכולים לחיות לצידם בדו-קיום ואולי אף לשלוט בבית הגידול
הטבעי.
1

Predation

Native
species

Invaders

Resources

לעומת זאת ,בסביבה העירונית השפע הקבוע במזון והירידה
בלחץ הטריפה מצד הטורפים יוצרים כללים אקולוגיים חדשים
( )Shochat et al., 2006והיחסים מתהפכים (איור  :)1המינים
השליטים הם מלקטי מזון באופן יעיל יותר ,ולמינים האחרים
לא נותר די מזון כדי להתקיים .כלומר ,בעיר ,מתרחשת דחיקה
תחרותית של מינים שאינם שליטים .לאורך זמן ,נותרים רק
מינים מסוימים ,וחלה ירידה במגוון הביולוגי.

2

3

Urban

Predation

Native
species

Invaders

Resources
Wildland

איור  :1מנגנון אפשרי לירידה במגוון הביולוגי בסביבה עירונית

הסבר לאיור :המשאבים (לדוגמה ,מזון) בסביבה הטבעית (משמאל) מוגבלים .רב המזון נצרך על ידי מיני הציפורים השליטים אבל
ביעילות נמוכה .לכן ,נותר מזון גם למינים שאינם שליטים ,אך מנצלים את המזון ביעילות גבוהה .על שתי האוכלוסיות פועל גם לחץ
של טריפה ,ולכן המינים היעילים בצריכת המזון אינם השליטים בסביבה זו .יחסי כוחות אלה מאפשרים דו-קיום של שני סוגי המינים
לאורך זמן ,ולכן נשמר המגוון הביולוגי הרחב .בעיר (מימין) קיים מזון בשפע ,ולמרות שאוכלוסיות הטורפים בעלות צפיפות גבוהה ,לחץ
הטריפה נמוך .לכן ,צפיפות האוכלוסיות של מספר מינים יעילים בליקוט מזון עולה ,ולא נותר די מזון למינים שאינם יעילים בליקוט.
לאורך זמן ,לא מתאפשר דו-קיום ,המינים המלקטים מזון ביעילות נמוכה נעלמים מהסביבה העירונית ,והמגוון הביולוגי מצטמצם.
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בסביבה העירונית השפע הקבוע
במזון והירידה בלחץ הטריפה
מצד הטורפים יוצרים כללים
אקולוגיים חדשים
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כיווני מחקר בעתיד
במאמר נעשה ניסיון להסביר את אובדן המגוון הביולוגי
באמצעות מנגנון של דחיקה תחרותית תוך שילוב של תוצאות
מחקרים על אוכלוסיות של ציפורים (יעילות בליקוט מזון ופיזור
 שעל מנת להבין לעומק את, החוקרים טוענים.)האוכלוסיות
 יש לשלב,הגורמים לירידה במגוון הביולוגי בסביבה העירונית
את המנגנון של דחיקה תחרותית עם המנגנון של אי התאמה
) הציעוMarzluff, 2001( לבית הגדול החדש שחוקרים אחרים
,ולהמשיך ולבדוק פרמטרים נוספים הקשורים למגוון ביולוגי
. לחץ טריפה וזמינות מזון בבית הגידול,פיזור בין אוכלוסיות
אם יובנו לעומק תהליכים וגורמים שמשפיעים על גודל
 אפשר יהיה לנצל,האוכלוסיות של המינים השליטים בערים
את המידע לריסון אוכלוסיות אלה ולשיקום המגוון הביולוגי
.בסביבה העירונית

