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  2007דוח סיכום עונת איסופי 
  

 של זרעים איסוף פעיללבצע  השנה הראשונה בה החל בנק הגנים הישראלי ה היית2007שנת 
  .מהבר

שהעבירו אותם  גורמים חיצוניים  בחסותזרעים פי בעיקר על איסוהמלאיעד לשנה זו התבסס 
בצמוד  מצומצמים בחלוקה לאזוריםברובו  איסוף זה נערך .ניקוי ותיעודשעברו   לאחר,לבנק

  .אזורל תהאופייני לרשימת צמחים מקומית
העשויים ישראל בבר  מיני 323 שמנתה רשימת יעד נבחרה ,התארגנות לעונת האיסוף הראשונהכ

  . (Barazani et al. 2008)* )1טבלה  (לתועלת האדםלשמש 
  

  
  לתועלת האדםפוטנציאלי ה םפי שימוש- עלברשימת היעד ינים  המסך: 1טבלה 

  
  מספר מינים

 קטניות 7
 עצי פרי 13
 גרעינים 16
  שמן, סיבים, צבע 18

 ירקות 29
 מספוא 51
 תבלינים, צמחי מרפא 80

 צמחי נוי 109
  סך מינים לאיסוף 323

  
  

   : שני מדדים שוניםהרשימה דורגה על פי
 . )דוגמת אנדמיות ונדירות( של כל מין מידת דחיפות לאיסוף .1
 ה קרבבהסתמך על) מספר האקוטיפים השונים שיש לאסוף(כל מין של איסוף האופי  .2

 ממגוון גדול של נאספומינים בקרבה גנטית גבוהה  .לצמח שבשימוש האדםגנטית 
 לקבל על מנת, )טופוגרפיה וכדומה, קרקע(אוכלוסיות תוך דגש על שונות בית הגידול 

 , מאזורים ספורים בלבדנאספונונית ימינים בעלי קרבה ב. צוג מרבי של המכלול הגנטייי
מבתי ,  אוכלוסיות1-2 מ נאספו ומינים בעלי קרבה נמוכה , אוכלוסיות מכל הארץ5-10

  .גידול שונים
  

והגנים  במסגרת פרויקט משותף לבנק הגנים ורשות שמורות הטבע ה הייתנוספתתוכנית איסוף 
מספר הדירוג  נבחרה על פי ת היעדרשימ.  נדירים מהבר וזרעים איסוף צמחיםהייתשמטרתו ה

כל  מהאיסוף נערך.  ועודפגיעות, אנדמיות,  נדירותכגוןפרמטרים של כל צמח שכללה אדום ה
  .2007 משקעים רבה במהלך רמתבאזור הר הנגב שזכה להתמקד הארץ ובמיוחד 

  
  : מערך שכללהנבנ ,יעיל ומסודר של הזרעים  איסוףלשם

  
   . לאוסף בשטחצמחיםהוראות איסוף ותיעוד כתיבת קובץ   .א
 ואתר האיסוף בית גידולו,  פרטים של תיאור המיןיםכוללה איסוף י טפסשל פורמט ניסוח  .ב

 בזמן אמת בשדהאיסוף נתונים לרישום ו ים נוחיהיושמחד  תוכננוהטפסים . המדויק
  .בבנק הגניםממוחשב הלמאגר  של כלל הנתונים מהירה הקלדה יאפשרוומאידך 

 . אזורים גיאוגרפים שונים28- קביעת נוסח מפה מוסכם המחלק את ישראל ל  .ג
שימוש במאגרי  .ברחבי ישראלהזרעים ו הצמחים לאיתורמאגרי מידע מ איסוף נתונים  .ד

מאגר תצפיות רשות ,  מרכז מידע לצמחי ישראל-תם"מידע דוגמת מאגר תצפיות ר
 , BioGisפרויקט -מגוון הביולוגי בישראללרכת המידע מע,  והגניםשמורות הטבע

 שטח הנערכות על איסוף מידע בהשתלמויות, תצפיות ומידע בפורומים של שמירת טבע
 .מידע הנאסף בידי הבוטנאים של בנק הגנים, תם"ידי ר

 7 גייסנובמכרז , בעבור בנק הגנים זרעים מיומנים  בוטנאים ומלקטימכרז לאיתור  .ה
היה כל אוסף רשאי ; 2007שנת מהלך בבתוכנית האיסוף  באופן פעילפו השתתשאוספים 

 באזורי הפריפריה רובם אספו בעיקר ,בפועל .הארץהיעד בכל לאסוף מכלל רשימת 
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בפרויקט איסוף הצמחים גם אוספים אלה השתתפו בחלקם  .אזורי מגוריהםהקרובים ל
 .הנדירים מהבר

כחלק , ) השנים האחרונות5-בדומה ל(א "סיטת ת בוצע גם איסוף בניהול אוניבר2007בשנת 
 , לצערנו.דוגמאות 200 -כ הניבואיסופים אלה . ורים המיועדים לבניהמפרויקט איסוף חרום באז

 אותם  יהיה צורך לאסוףולכן, מחלק גדול של האיסופים נאספה כמות קטנה מאוד של זרעים
, כ"סה  ). הטיפול וספירה מדויקת יהיה בידינו לאחר גמרהדוגמאותמספר מדויק של ( שניתב

  אזורים שונים23-מ  מינים311 כללואשר  איסופי זרעים 875 הגנים תקבלו בבנקנ 2007במהלך 
  .)2ראה טבלה (
  
  :רשימת האיסוף בכללותה מנתה 

 מינים הכלולים ברשימת 181 של  איסופים730 (זרעים שנאספו מצמחים ברשימת היעד .1
 ).3ראה טבלה ) (היעד

 –)  איסופים103(שנאספו במסגרת הפרויקט לאיסוף צמחים וזרעים נדירים מהבר זרעים  .2
 ).4ראה טבלה  (נים שנאספו משתי אוכלוסיות שונות מי12ניהם יב.  מינים91סך הכול 

צמחים שנתגלו במהלך , לדוגמא (ם שאושרו לאיסוף חריג במהלך השנהזרעים מצמחי .3
  ). איסופים68 () השדה ונמצאו כבעלי עניין עתידיסיורי

  
  פ אזורי התפוצה" ע2007 בשנת כלל המינים שנאספו: 2טבלה 

 איזור איסופים מינים
 החרמון 12 11
 גליל עליון 102 73
 בקעת דן והחולה 13 13
 צפון הגולן 29 28
 עמק עכו 28 27
 דרום הגולן 20 19
 גליל תחתון 106 76
 צפון עמק הירדן 3 3

 הר כרמל 26 22
   הכרמלחוף 16 14

 עמק יזרעאל 16 12
 גבעות מנשה 22 18
 השרון 96 73
 הרי שומרון 31 25
 הגלבוע 0  0 
 מדבר שומרון 0  0 
 דרום עמק הירדן 5 5

 פלשת 27 25
 מדבר יהודה 1 1

 שפלה 40 35
 הרי יהודה 180 90
 בקעת ים המלח 0  0 
 צפון ומערב הנגב 60 52
 רצועת עזה 0  0
 הערבה 2 1
 מרכז ודרום הנגב 7 6

 הרי הנגב 33 29
 אילת  0 0

311 875 28 
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  והתפלגותם 2007סך איסופי רשימת היעד לשנת  :3 `טבלה מס
  

עדיפות   סך האוכלוסיות השונות שנאספו למין
לאיסוף 
המין 

ברשימת 
  היעד

סך 
המינים 
 בקטגוריה

סך 
האיסופים 
  בפועל

סך 
המינים 
  שנאספו

אוכלוסיה 
  בודדת

 5 עד 2
 אוכלוסיות

 10 עד 6
 אוכלוסיות

 10מעל 
 אוכלוסיות

סך 
המינים 
שנגרעו 

ימת מרש
  היעד

  4  0  0  4  9  13  17  40  גבוהה- 1
2  66  47  21  9  12  0  0  0  
3  113  234  72  17  45  9  1  2  

  25  8  22  33  12  75  432  103  נמוכה- 4
  31  9  31  94  47  181  730  322  סך הכול

  
  
  

  ם הנדירים שנאספו על פי אזורי תפוצה סך המיני:4' טבלה מס
  

  איזור מספר מינים
 החרמון  6
 גליל עליון  1
 בקעת דן והחולה  1
 צפון הגולן  10
 עמק עכו  7
 דרום הגולן  7
 גליל תחתון  10
 חוף הכרמל  2
 השרון  5
 הרי שומרון  9
 דרום עמק הירדן  1
 הרי יהודה  5
 צפון ומערב הנגב  6
 מרכז ודרום הנגב  6

 הרי הנגב  27
 כ "סה  103

  
  

תוך דגש על מגוון אזורי האיסוף וכמות הזרעים ,  נבדק מצאי כלל האיסופים2007בתום עונת 
ביניהם ,  מיני צמחים מרשימת היעד31על פי הרשומות הוחלט לגרוע . שנקבעה בעבור כל מין

בס המדבר ונרקיס רי, שקד רמון, כרוב כרתי(ארבעה מינים נדירים הגדלים באתר בודד בישראל 
  .)אפיל

  
ניל , פרקן עשבוני, אסתר הביצות( שמונה מינים חדשים 2008 נוספו בשנת 2007  שללרשימת היעד

שלחלקם פוטנציאל ) שום הנגב ושום הגלגל, שום שחור, אביבי-שום תל, שום אשרסון, מכסיף
ספר מצומצם  ממ2007צמחים שנאספו במהלך . לשמש כירק מאכל ובחלקם לגידול כצמחי קטיף

 וצוין לצידם מאילו 2008איסופם עדיין נדרש ברשימת היעד לשנת , של אוכלוסיות ואזורים
  . אין צורך לאסוף אותם בשניתםאזורים גיאוגרפי

  
בדיקת חיוניות ואריזה , ייבוש, הכולל תהליך ניקוי,  הקמנו לראשונה מערך טיפול בזרעיםהשנה

וי ייחודי למין ושונה ממין למין בהתאם למבנה גופי תהליך הניק. של דוגמאות המגיעות לבנק
כל התהליך מתועד ונרשם במאגר הנתונים של הבנק לצורך לימוד לשנים . צורה וגודל הזרע, הפרי

 אנגליה לגבי מקרים בהם מתעוררות KEWבנוסף אנו מתייעצים עם בנק הזרעים ב . הבאות
 בעיקר , זה נמצא כי זרעים ממינים מסוימיםכפועל יוצא של הליך. שאלות ייחודיות למין ספציפי

, כל מיני המרווהב, עירית והשפתניים, חצב,  זמזומית כגוןדוגמאות ממשפחת השושניים
כמו כן נמצא . בהשוואה למינים אחרים) בעיקר חיפושיות(מאולחים במידה רבה במזיקים 

הכילו כמויות מצומצמות שדוגמאות מסוימות נשמרו או נאספו באופן שפגע בזרעים או לחילופין 
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על מנת לשפר ליקוים אלה הוחלט שיש צורך בתיאום בין פעילות האיסוף וניקוי . של זרעים
  . הזרעים

  
  : ביישומםחלנות שהלקחיםה

במהירות שתשמרנה לבנק על מנת האוספים מעבירים דוגמאות אחת לכמה חדשים  .1
  .האפשרית בתנאים מיטביים

נשמרות הן בבנק . בצורה בולטת  על ידי האוסףומנות מסנגיעותדוגמאות בעלות חשש ל  .2
 . רשתעם כיסויבנפרד תחת קופסאות אטומות 

דוגמת אף אם למראית עין אינן נגועות (דוגמאות זרעים בעלות פוטנציאל גבוה לנגיעות  .3
 .לבנקהגעתן מנוקות בעדיפות ראשונה עם ) מרווה או עירית

יתאפשר כך .  וטיבםספר הזרעים שאספומאודות האוספים מקבלים בסוף העונה עדכון  .4
 .ות יש לאסוף שובאהאם אספו נכון ואילו דוגמלהם להעריך 

 מסויםדיפה למין מנקי הזרעים מעבירים במידת הצורך הנחיות על שיטת איסוף ע .5
ניקוי זרעי חצב או עירית יעיל ומהיר יותר שהתפרחת , לדוגמא. יעילות הניקויהגברת ל

  .חים בודדים ולא כפרהנקטפת בשלמות
 מידע לגבי מצאי ועונת  כמו גםאום בין האוספים השונים במגוון בעיות אפשריותיקיים ת .6

, דוגמת איסוף בנפות להקטנת הפחת בשטח, שכלול שיטות האיסוף. איסוף למין מסוים
צמחים יעיל של הסימון . סלק ועוד,  לפיזור דוגמת צנוןהשיטות לאיסוף זרעים בעלי נטיי

  .אופן יבוש צמחים ושמירתם בתנאים מיטביים ועוד. חהבעונת הפרי
  

 למטרות או משמרים אותם האוגרים יצרנו קשר עם גופים הזרעים  ומצאיכדי להגדיל את אוסף
ואף לשפר אותו בזרעים שאינם קלים אוסף העשוי להגדיל את מעין זה שיתוף פעולה . שונות

גן , זרעיםהיחידת איסוף - ל"קקקשר הם הגופים איתם יצרנו . לאיתור או שאינם כבר בנמצא
בגבעת רם ובהר  ים הבוטניניםגה, ) של אוצר הגןזרעיםמשם קבלנו את אוסף ה(אביב - הבוטני בתל

דוגמת הגן של עתי יפה (אוספים פרטיים בארץ . זרעים ממינים רביםלרשותנו  שמסרו הצופים
ל ידי גופים שונים בסקרי צומח עבאופן פרטי  המועסקים מבוטנאיםזרעים . )ה"בקיבוץ נתיב הל

ש ברמת השרון שבעקבותיו קיבלנו זרעים ממספר "עדוגמת סקר שדה שנערך במפעלי הת ושדה
  .מינים נדירים ביותר דוגמת תלתן דגול ואספסת החילזון

 

*Barazani, O., Perevolotsky, A., and Hadas, R. (2008). A problem of the rich: 

Prioritizing local plant genetic resources for ex-situ conservation in Israel.  Biological 

Conservation, 141/2: 596-600 

 


