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  8200דוח סיכום איסופי 
  

  .הלהלן נתונים הכוללים את איסופי בנק הגנים הישראלי במהלך שנת פעילותו השניי
 שזו , מינים137ניהם יב,  מינים שונים305 איסופים שכללו 981 הופקדו בבנק הגנים 2008בשנת  

  ). 1טבלה (בבנק הפקדתם הראשונה 
     

  2008-2007היקף איסוף הזרעים במהלך : 1טבלה 
  

 אזורים גיאוגרפים סך
  איסוףבהם נערך 

    כ איסופים"סה   מינים שנאספוסך

24  313 920  2007 
22  305) 137(*  981  2008 
 סך מצטבר  1901 450  26

  2008מספר  המינים החדשים שנאספו בשנת *          
  

) 2007רשימת (ם התבסס על רשימת מיני היעד שהותוותה בתחילת הפרויקט עיקר איסוף הזרעי
). 2טבלה ( בעלי פוטנציאל לשימוש לתועלת האדם ם מיני בר מקומיי298 2008ומנתה במהלך 
 75%  -במאזן הכלל שנתי נאספו עד כה ככאשר  , מהמינים ברשימת היעד65% -בשנה זו נאספו כ
 ובמאזן המצטבר ,2008- אוכלוסיות שונות ב6ם נאספו מעל המינישל  27% -מ. מרשימת הייעד

  .  של המינים43%- מעל ל
  

  והתפלגותם 2008-2007נים סך איסופי רשימת היעד לש :2טבלה 
  

עדיפות   סך האוכלוסיות השונות שנאספו למין
לאיסוף 
המין 

ברשימת 
  היעד

סך 
המינים 
 בקטגוריה

סך 
האיסופים 
  בפועל

סך 
המינים 
 שנאספו
  בפועל

אוכלוסיה 
  בודדת

 5 עד 2
 אוכלוסיות

 10 עד 6
 אוכלוסיות

 10מעל 
 אוכלוסיות

ך ס
המינים 
שנגרעו 
מרשימת 
  היעד

2008  
  1  0  1  7  6  10  21  36  גבוהה- 1
2  69  92  37  15  19  3  0  1  
3  115  328  80  21  43  12  6  5  
  10  13  19  31  11  68  397  78   נמוכה- 4

  17  19  35  100  53  195  838  298  סך הכול
2007-2008  

  5  0  1  8  12  21  38  41  גבוהה- 1
2  70  137  44  16  22  5  1  1  
3  122  605  96  19  37  25  19  7  
  35  31  35  28  8  98  882  113   נמוכה- 4

  48  51  66  95  55  259  1662  346  סך הכול
  
  

 כן בשל אך לקו בחסר בגלילות הדרום בשל מיעוט אוספים ו,האיסופים נערכו בכל רחבי הארץ
, הכרמל,  הגלילימרבית האיסופים התמקדו באזור. 2008מיעוט משקעים באזור במהלך עונת 

 האוספים העיקרית של אזורים התואמים לתחום פעילותם -  יהודה ושומרון, פלשת, השרון
 איסופים 1901 2007-2008סך הכול נאספו במהלך ). 3טבלה . (2008-עבור בנק הגנים במרכזיים ה

 איסופים 146 מינים התואמים את רשימות היעד ו346 איסופים של 1662בניהם  , מינים450של 
  . המינים הכלולים בספר האדום413כלל  מ24% מינים אדומים שהם 100של 

  
 ריבוי מיני בר נדירים בשדות מכון וולקני ליצירת מסת זרעים לשם כלל בשנה זופרויקט נוסף 
 בשיתוף בנק הגנים ורשות הטבע והגנים שמטרתו 2007זהו המשכו של מיזם משנת . אחסון עתידי

הזרעים נוקו , לעת עתה כשנה בלבדשארך  ,בתום הפרויקט. איסוף צמחים וזרעים נדירים מהבר
 -)  זרעים לאיסוף500-פחות מ(מינים שמספר זרעיהם היה מצומצם . וכמותם ואיכותם הוערכה

 מנה מזרעיהם שימשה -  ה לצמחחנטה נמוכקושי באיסוף או , אם מפאת אוכלוסיות קטנות
 על מנת, מאחר וריבוי ממוקד עשוי להפחית את השונות הגנטית של האיסוף המקורי. לריבוי

  :לשמרה הוא בוצע על פי אמות המידה הבאות



 3

  
  

 .  ריבוי מינים חד שנתיים לעונה אחת בלבד  .א
- סטית כסדר גודל זה אמור לייצג סטטי.  פרטים אקראיים מכל מין60-30 - של כגייצו  .ב

 . מכלל הגנים האפשריים של אותו מין95%
 . בברמופעוגידול המין בהתאמה למועד   .ג
 .ית הצמחים בשלב ההנבטה וההקשחה הראשונית בלבדיהשק  .ד
 .בתוספי דישון או חומרי הדברהבשדה אי שימוש   .ה

  
  :הליך הטיפול בצמחים כלל

רים בחדר דגימה אקראית של זרעים משקיות האיסוף והנבטתם במצעי גידול מעוק  .א
 במידת הצורך ניתנו טיפולים שוברי תרדמה לקבלת אחוז נביטה .מבוקר אור וטמפרטורה

  .מקסימלי
העתקת נבטים עם פסיגים לתערובת קרקע בעציצים בחדר מבוקר אור וטמפרטורה   .ב

 .להקשחה ראשונית
 .הקשחה שניונית לצמחים בעלי עלים ראשונים בבית רשת חיצוני  .ג
. גות במרווחים התואמים את גודלו המשוער של הצמח הבוגרשתילה בערו. העתקה לשדה  .ד

 .  או הדליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר\הצללה ו
טיפול ממוקד במזיקים ובעשבים , פריחה והבשלת הזרעים, ניטור התפתחות הצמחים  .ה

 .שוטים
 .בכפוף לקצב הבשלתם, איסוף זרעים במספר מחזורים  .ו
 .טורה נמוכיםסון מיידי בתנאי לחות וטמפרחא  .ז

  
דוגמת  (2007 מינים נדירים שמקורם באיסופי 19 גידלנו בשדות מכון וולקני 2008במהלך , בפועל

 מינים שקיבלנו כצימחונים מעודפי ריבוי 9ועוד ) שמשונית הטיפין ועוד, טופח חכלילי, אוכם חופי
חודיים , שיובית הגלילמו, דוגמת מגנונית פקטורי(שהוכנו עבור הגן הבוטני הר הצופים בירושלים 

  ).מנוצים ועוד
  

  .מרבית הזרעים נוקו והם כעת בתהליך של קביעת כמות ואיכות להערכת יעילות ההליך
  
  
  

  פ אזורי התפוצה" ע2008-7200 יםכלל המינים שנאספו בשנ: 3 טבלה
  

  סך איסופים איזור
2007  

  סך מינים
2007 

  סך איסופים
2008 

  סך מינים
2008 

  כ איסופים"סה
2007-8 

  כ  מינים"סה
2007-8 

 43 47 33 35 11 12 החרמון
 98 158 39 54 73 104 גליל עליון

 33 41 21 28 13 13 בקעת דן והחולה
 57 66 32 35 29 31 צפון הגולן
 66 86 42 58 27 28 עמק עכו

 44 58 26 32 21 26 דרום הגולן
 125 222 67 111 77 111 גליל תחתון

 8 12 5 5 4 7 צפון עמק הירדן
 63 92 44 65 22 27 הר כרמל

 35 45 24 29 14 16 חוף הכרמל
 38 60 28 42 14 18 עמק יזרעאל
 45 70 32 47 18 23 גבעות מנשה

 117 228 64 134 74 94 השרון
 73 101 57 71 24 30 הרי שומרון
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 25 35 25 35 0 0 הגלבוע
 3 3 3 3 0 0 מדבר שומרון

 17 28 13 21 5 7 דרום עמק הירדן
 64 97 44 61 25 36 פלשת

 8 9 7 7 2 2 מדבר יהודה
 56 68 12 12 48 56 שפלה

 128 231 60 66 86 165 הרי יהודה
 3 5 2 2 1 3 בקעת ים המלח

 49 67 0 0 49 67 צפון ומערב הנגב
 0 0 0 0 0 0 רצועת עזה

 1 2 0 0 1 2 הערבה
 6 7 0 0 6 7 מרכז ודרום הנגב

 29 33 0 0 29 33 הרי הנגב
 0 0 0 0 0 0 אילת

  
  

. (Land Races) היה איסוף ושימור זני חיטה מסורתיים ועתיקים 2008פרויקט שלישי בשנת 
,  BERC Biodiversity & Environmental Research Centerהתכנית יצאה לפועל בשיתוף עם 

זה כלל איסוף חיטים פרויקט .  במימון קרן יד הנדיב)הרשות הפלשתינאית(אוניברסיטת שכם 
ת אופי השוואל) כולל בשדות מכון וולקני(עתיקות מאזור שכם והסביבה וגידולם באתרים שונים 

–יבאנו חזרה מה  ,בנוסף). 4טבלה ( זנים של חיטה קשה וחיטת הלחם 18סך הכול נאספו . גידולם
USDA,  קה שלוקטו  זנים של חיטה מסורתית עתי37של משרד החקלאות האמריקאי בנק הגנים

 זנים נוספים נתקבלו מחקלאים המגדלים 9. עשריםירדן ולבנון בתחילת המאה ה, מאזור ישראל
ל גודלו במכון וולקני " זנים מהמצאי הנ42 . לרבות יהודה ושומרוןחיטה מסורתית ברחבי הארץ

  . למטרות אפיון ויצירת מאגר זרעים לשימור
  
  

  2008כלל איסופי חיטים עתיקות בשנת :  4 טבלה
  

 חיטת לחם חיטה קשה 
  כ"הס לבנון ירדן ישראל לבנון ירדן ישראלמקור הזן
 18 0 0 3 0 0 15אזור שכם

 37 2 3 5 3 7 17ב"ארה
 9 0 0 0 1 1 7 אחרמקור 
 64 2 3 8 4 8 39 כ"סה
         

 42 2 2 0 3 6 29 ריבוי בשדה
  
  

דגש על מגוון אזורי האיסוף וכמות  שימתתוך ,  נבדק מצאי כלל האיסופים2008בתום עונת 
). 1גרף (שני גלים בהתבצע  שהואעל פי מסד נתוני האיסוף נמצא . דוגמאכל אספה מהזרעים שנ

איסוף האביב שכלל בעיקר חד שנתיים ואחריהם עשבוניים רב שנתיים ושיחים ואיסוף סתווי 
  .שכלל ברובו רב שנתיים שיחים ועצים
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גרף 1 :  פיזור  האיסופים במהלך 2008

מס. מינים מס. איסופים

  
  

ביניהם מינים נדירים ,  מיני צמחים מרשימת היעד17הוחלט לגרוע הסופיות ת על פי הרשומו
  ).תורמוס צהוב, דוגמת אסתר הביצות( בישראל ים בודדאזוריםבאו אחד  הגדלים באתר

  
ארכובית , אקינוס ריחני, אזובית המדבר ( מינים חדשים14 נוספו 2009  של שנתלרשימת היעד

, מלוח קיפח, לעוסית מטפסת, חלבלוב השיח, וינקה עשבונית, ייןגפן ה, חצב החורש-בן, הציפורים
שלכולם  ,)שעלבית מסרקית, ציבורת ההרים, עקר שעיר, סיפן סגול, מלענים- מלענת ארוכת

 ממספר מצומצם של 2008צמחים שנאספו במהלך . כלכלי עתידיאו \חקלאי ופוטנציאל 
 2009ברשימת היעד לשנת . 2009 בשנת עדיין להמשיך באיסופם גםנדרש , אוכלוסיות ואזורים

  .בשניתפם  אין צורך לאסםצוין לצידם מאילו אזורים גיאוגרפי
  

למגוון רחב של  נרכש מכשיר המתאים.  שופר מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוף2008במהלך 
דגימת זרעים   כל,בנוסף. ת הזרעים המלאהגמודמוייעודו הפרדת זרעים פגומים וריקים , מינים
אי של זרעים לקביעת אחוז הזרעים שמהותו חיתוך אקר (Cut-Test) מבחן איכותייה עוברת  נק

או ריקים רבים עוברת לניקוי חוזר או נפסלת /דגימה עם זרעים נגועים ו. החיוניים בכל איסוף
השוואת מספר . חסנו בסיום התהליךושרק זרעים באיכות גבוהה בלבד יאהבטחה לחלוטין תוך 
שמספר הזרעים במרבית ) 5טבלה ( מראה 2007-2008קדו לכל איסוף במהלך הזרעים שהופ

-  זרעים ומעלה הוא כ10000בעוד היעד הרצוי להפקדה של , 1000-10000נע בין ) 48%(האיסופים 
 והוא מורכב בעיקר ממינים נדירים 1000- מהאיסופים מספר הזרעים פחות מ13%- ב.  בלבד39%

אנחנו מבחינים בירידה  2008במהלך ). עדשה ועוד, גמת מיני טופחדו(תי יאו מינים שאיסופם בעי
אנו מניחים שזה נובע , 7% ירידה של במספר האיסופים שכלל זרעיהם הוא מעל עשרת אלפים

הפחתת מספר הזרעים הריקים והפגומים שנשארו בכל דגימה בהשוואה להליך שהיה קיים עד מ
 מאופסנות דוגמאות ה804 והופקדו בבנק הגנים  נארזו2008 במהלך שנת ,לסיכום .2007לשנת 

  .כיום במרתפי הבנק בקירור עמוק
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  2008-2007התפלגות סך הזרעים לאיסוף בשנים : 5 טבלה

  

  2007  2008  2007-2008  
 אחוז מכלל האיסופים אחוז מכלל האיסופים אחוז מכלל האיסופים מספר זרעים לאיסוף

1-1001.3% 1.1% 1.2% 
101-100012% 11% 12% 

1001-1000045% 53% 48% 
10001-10000036% 32% 35% 

100001-10000005% 2% 4% 
 0.3% 0.3% 0.3%מעל מליון זרעים

  

  

  

  :2008 מפעילות הבנק במהלך שנת ים כלקח ביישומםחלהושינויים נוספים ש
  

חרים  והוראות האיסוף על פי מידע שהתקבל מבנקי גנים א האיסוףעדכון טופסי .1
  . םוהערות אוספי השטח המקומיי

מצב  - שמירת הזרעים בתנאי לחות וטמפרטורה נמוכים מרגע הגעתם לבנק  .2
 . במאוד את איכותם לאורך שניםשישפר

 .בושם באופן מבוקריויניקוי זרעים המוגדרים כעסיסיים מיד עם הגעתם לבנק  .3
ל מידע שנצבר שיפור וקיצור פרוטוקולים לניקוי מיני זרעים שונים בהסתמך ע .4

 .משנים קודמות
ם אפשרות לאסוף אותה במהלך ע האוספים על דוגמא פגועה או נגועה של עדכון .5

  .העונה הבאה
  
  

 העוסקים בשימורגורמים שיתופי הפעולה עם  את רחיב נמשכו המאמצים לה2008גם בשנת 
ים נעזרו שיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנב. שבבנקאוסף ומצאי הזרעים במטרה להגדיל את 

 של מיניםפקחים והאקולוגים האזורים לאיתור ואיסוף זרעים מאוכלוסיות בבנק האוספי רבים מ
. הנדיב-  רמתפארק צוות ניהול  עםנוסף נוצר  פעולהשיתוף. נדירים ובסכנת הכחדה רבים כולל
בנוסף למינים נדירים אחרים רבים ממיני היעד האזור ברחבי  אספנו פעילות הבנקבמסגרת 

איסוף זה . )שום הגלגל ועוד, גידוגמת מרוות אי(הפארק בתחומי ונשמרים בקפדנות צויים המ
קריטית במקרה של פגיעה גיבוי להבטיח  ,השוטפת של הבנקהשימור  לפעילות במקבילנועד 

  .  במיני הבר המצויים באזור)שינוי בפנוטיפ, מחלה, שריפהדוגמת (
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  


