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  1020דוח סיכום עונת איסופי 
  
  

  .רביעיתלהלן נתונים הכוללים את איסופי בנק הגנים הישראלי במהלך שנת פעילותו ה
 מינים שזו הפקדתם 124ניהם יב,  מינים343 איסופים שכללו 756 בבנק הגנים  הופקדו2010 בשנת

  מינים694הגנים הופקדו בבנק , 2007-2010בשנים  ,במאזן מצטבר). 1טבלה (הראשונה בבנק 
  . הפלורה של ישראלןממגוו רבעהמהווים כ ,מקומיים

     
  1020-2007היקף איסוף הזרעים במהלך : 1טבלה 

  

סך אזורים גיאוגרפים בהם  סך מינים שנאספו כ איסופים"סה
 נערך איסוף

2007924 313 24 

20081194 305 (137*) 22 

2009994 323 (120*) 26 

2010756 343 (124*) 27 

  27 694 3868 סך מצטבר
  כל שנהמספר  המינים החדשים שנאספו ב* 
  

) 2007רשימת (תחילת הפרויקט עיקר איסוף הזרעים התבסס על רשימת מיני היעד שהותוותה ב
בשנה זו ). 2טבלה ( מיני בר בעלי פוטנציאל לשימוש לתועלת האדם 302 2010  שנתומנתה במהלך

 12% -ל. 78% -במאזן הכלל שנתי נאספו עד כה ככאשר  , מהמינים ברשימת היעד54% -נאספו כ
  . 59%-  ובמאזן המצטבר מעל ל2010- אוכלוסיות שונות ב5מהמינים נאספו מעל 

  
  והתפלגותם 1020-2007נים 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

 10ד  ע6
 אוכלוסיות

 10מעל 
 אוכלוסיות

סך 
המינים 
שנגרעו 
מרשימת 
  היעד

2010  
 0 0 0 4 11 15 23 42  גבוהה- 1
2  80 53 25 13 10 2 0 2 
3  112 208 66 14 44 7 1 6 
 15 5 5 36 11 57 226 68   נמוכה- 4

 23 6 14 94 49 163 510 302  סך הכול
2007-2010  

 6 0 2 15 11 28 75 46  גבוהה- 1
2  82 287 52 9 23 11 9 4 
3  125 1014 107 10 34 27 36 18 
 60 58 28 15 0 101 1483 117   נמוכה- 4

 88 103 68 87 30 288 2859 370  סך הכול
  

עמק , הרי יהודה ושומרון אזורבהתמקדו ו) להוציא חבל עזה( הארץ גלילותהאיסופים נערכו בכל 
  אזור הערבה ואילתבשנה זו אף בו, אזור הגליל והגולן, עכו והשרון
בקעת ים המלח , רצועת עזה( גלילות 3-מו גלילות 11- ממינים  100מעל  נאספומצטבר במאזן ה

תוך ,  נבדק מצאי כלל האיסופים2010בתום עונת ). 3טבלה ( מינים 20-פחות מ) מרכז ודרום הנגבו
על פי הרשומות הסופיות .  בעבור כל מיןאספהדגש על מגוון אזורי האיסוף וכמות הזרעים שנ

או יחיד ביניהם מינים נדירים הגדלים באתר ,  מיני צמחים מרשימת היעד26 לגרוע הוחלט
  ).טופח עדשתי ואירוס הארגמןדוגמת (באזורים בודדים בישראל 

 ירידה על הצביע 2010שנת לעומת  2007-2009השוואה של ממוצע מספר איסופי הזרעים במהלך 
כנראה בהרכב מקורה זו ירידה ). 1בלה ט( הנוכחית במספר האיסופים במהלך השנה 27%- של כ
דבר שחייב מרבית המינים הנפוצים או הקלים לאיסוף האחרונות נים שביעד מהן נופו  הותרשימ
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ולהגביר את תפוקת האיסוף  הרשימהבמטרה לרענן את . ואיסוף מינים אחריםמאמץ באיתור 
נים בעלי פוטנציאל  מקומי של מייאתנו בוטנ על ידע המתבססת חדשהמינים נוסחה רשימת 

  . מינים חדשים83 2011רשימת היעד לאיסוף מרשימה זו נוספו ל. פוטנציאל למאכלאו \ורפואי 
איסופם עדיין ומספר מצומצם של אוכלוסיות ואזורים מתוך  2010  שנתצמחים שנאספו במהלך

ך לאספם מאילו אזורים גיאוגרפים אין צור 2011שנת באיסוף ברשימת היעד ל צוין לצידםנדרש 
  .בשנית

 288 איסופים של 2859ניהם יב,  מינים694 איסופים של 3868 2007-2010סך הכול נאספו במהלך 
  ).  4טבלה  (מינים אדומים 172  איסופים של398ומינים התואמים את רשימות היעד 

  
  פ אזורי התפוצה" ע1020-2007כלל המינים שנאספו בשנים : 3טבלה 

  

סך איסופים  איזור
2010 

סך מינים 
2010 

כ איסופים "סה
2007-2010 

-2007כ מינים "סה
2010 

 81 92 7 7 החרמון
 162 175 28 41 גליל עליון

 109 173 27 34 בקעת דן והחולה
 124 177 37 41 צפון הגולן
 112 175 31 42 עמק עכו

 105 174 13 15 דרום הגולן
 192 317 31 42 גליל תחתון

 46 77 8 8 צפון עמק הירדן
 117 193 28 34 הר כרמל

 66 98 18 20 חוף הכרמל
 53 84 12 15 עמק יזרעאל
 74 126 24 34 גבעות מנשה

 175 325 31 48 השרון
 131 221 49 62 הרי שומרון

 57 81 19 20 הגלבוע
 33 38 16 19 מדבר שומרון

 56 60 20 26 דרום עמק הירדן
 104 161 26 29 פלשת

 20 25 10 10 מדבר יהודה
 90 113 16 16 שפלה

 157 282 47 48 הרי יהודה
 15 20 11 14 בקעת ים המלח
 73 110 24 31 צפון ומערב הנגב

 0 0 0 0 רצועת עזה
 31 44 28 37 הערבה

 11 13 5 5 מרכז ודרום הנגב
 20 38 15 15 הרי הנגב

 25 45 23 25 אילת
  
  

  ראלאיסוף ושימור מינים נדירים ובסכנת הכחדה ביש
 ,רשות הטבע והגנים במימון בנק הגניםשל תף משוהמיזם  לשלישית זו השנה ה2010שנת 

בדרגות במהלך הפרויקט נאספו מינים . איסוף צמחים וזרעים נדירים מהבר ההייתשמטרתו 
 2-  הכלולים ב)414(  האדומים המיניםמסך 41%- כהמהווים מינים 172ניהם יב, נדירות שונות

, פולקע ושמיד, כרך א"  צמחים בסכנת הכחדה בישראל–הספר האדום  (" ספר האדוםכרכי ה
הוצאת רשות הטבע , ספיר-פולק ופרגמן, שמידע,  וכרך ב2007 ,הוצאת רשות הטבע והגנים

   .)4טבלה  ()2011, והגנים
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  2010-2007שנאספו בשנים מספר איסופים ומספר מינים אדומים : 4טבלה 
  

 לשנה/מיניםמספר  איסופיםמספר  שנה
מספר מינים 

 חדשים
200784 70* 70 
2008123 87* 41 
2009118  87 39 
201073  62 22 

2007-2010398  172 
  חלק מהדוגמאות הגיעו מהגן הבוטני האוניברסיטאי שבהר הצופים* 
  

 ,לה בקעת החו, גליל, גולן,בחרמון) 5טבלה (השונים  אזורי התפוצהבהאיסופים התפלגות על פי 
בעקבות מספר אירועי גשם  ; מינים אדומים10נאספו מעל פלשת והרי יהודה , הרי שומרון

. ל"ר הנבאזולאיסוף מינים נדירים ומינים אדומים השנה  באזור הדרום ניתן דגש מיוחד בולטים
 20 עם במיוחדבולטים . מינים אדומיםשל  16 מתוכם איסופים 19ערבה ואילת בסך הכול נאספו 

 יאורבאנפיתוח לפגיעים במיוחד הנחשבים כ אזורים , עמק עכו והשרוןגלילותויותר הם מינים 
, עמק יזרעאל( גלילות לא נאספו מינים אדומים כלל 3-מ. םייחודייה ווצפון הגולן העשיר במיני

   .)רצועת עזה, השפלה
  

  פ אזורי התפוצה" ע1020-2007אדומים שנאספו בשנים הכלל המינים : 5טבלה 

סך איסופי מינים אדומים בחלוקה לקטגורית 
 הסיכון להכחדה

 איזור
סך איסופים 
2007-2010 

סך מינים 
 בסכנה באיום 2007-2010

בסכנה 
 נכחד חמורה

 1 0 7 11 17 19 החרמון
 0 2 4 11 13 17 גליל עליון

 0 5 7 8 13 20 בקעת דן והחולה
 0 4 9 9 21 22 צפון הגולן
 0 4 10 20 22 34 עמק עכו

 0 2 9 2 12 13 דרום הגולן
 0 3 9 5 10 17 גליל תחתון

 0 0 1 3 4 4 צפון עמק הירדן
 0 2 1 4 6 7 הר כרמל

 0 4 2 4 9 10 חוף הכרמל
 0 0 0 0 0 0 עמק יזרעאל
 0 0 1 0 1 1 גבעות מנשה

 0 10 29 15 26 54 השרון
 0 2 5 13 16 20 הרי שומרון

 0 0 0 2 2 2 הגלבוע
 0 2 3 3 6 8  וןמדבר שומר

 0 0 2 2 4 4 דרום עמק הירדן
 0 4 6 8 11 18 פלשת

 0 0 0 1 1 1 מדבר יהודה
 0 0 0 0 0 0 שפלה

 0 2 4 13 13 19  הרי יהודה
 0 0 0 1 1 1 בקעת ים המלח
 0 0 3 3 6 6 צפון ומערב הנגב

 0 0 0 0 0 0 רצועת עזה
 0 2 0 5 5 7 הערבה

 0 1 0 3 3 4 מרכז ודרום הנגב
 0 0 4 4 5 8 הרי הנגב

 0 1 1 10 11 12 אילת
 0 2 16 17 31 35 ריבוי זרעים במכון וולקני

 1 10 16 8 33 35 גנים בוטניםזרעים בריבוי 

 1 25 54 92 172  כ מינים בכל קטגוריה"סה
 3% 42% 46% 45% 41%   אחוז מכלל המינים האדומים
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יצירת מסת מטרת בשדות מכון וולקני לם ואדומים נדירימינים ריבוי ל מיזםהגם נמשך  ה זובשנ
 אוספילגבות נועד  , במימון רשות הטבע והגנים,פרויקט זה .לשם אחסון עתידיקריטית זרעים 

קושי באיסוף או חנטה נמוכה ,  בברמינים שמספר זרעיהם מצומצם אם מפאת אוכלוסיות קטנות
בתום הגידול .  לריבויהשימשו)  זרעים50-100(אקראית  נדגמה זוקבוצה ב כל איסוףמנה מ. לצמח
 , איסופים59 2008-2010בשנים רובו סך הכול . הזרעים נוקו וכמותם ואיכותם הוערכה, בשדה

 מינים נדירים שמקורם 11בשדות מכון וולקני גודלו  2010במהלך  .)6טבלה ( מינים 53שכללו 
בקית , קיטה סוככנית, טופח עדשתידוגמת (אדומים כ המוגדרים מינים 7 מתוכם 2009באיסופי 
 ).ועוד החולה

 
  1020-2008  במהלך השניםריבוי מינים נדירים ואדומים למטרת יצור זרעים: 6טבלה 

 
 כ"סה 2010 2009 2008 

 59  (53*) 11 20 28 מספר איסופים שרובו לזרעים

 35  (31*) 7 11 17מספר איסופים של מינים אדומים שרובו לזרעים
  מינים הספר סך מ*  

  
   מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוףשיפור

באיכות רבות  תלוי באחסון הזרעים טיבשממחקרים המתנהלים בבנקי גנים בעולם מסתמן 
  . איסוףואופן הטיפול בזרעים לאחר  אחסונם אופי, תזמון מועד האיסוףו

תנאים אלו . םיטמפרטורה ולחות נמוכבחשיפה לרב רבים שורדים לאורך זמן ממינים זרעים 
 ,לשמור על איכות הזרעיםעל מנת .  בבנק הגניםהאחסוןומצויים בחדרי בדרך כלל  םייחודיי

מיום הזמן משך  את הדרגתיתלקצר  2010גם בשנת הצלחנו , עם האוספיםהדוק בשיתוף פעולה 
-כיום מרבית האיסופים השוהים מעל ל). 7טבלה  ( הגניםבנקעברת הזרעים לועד הבשדה  איסוףה

 ימים עד הפקדתם בבנק מקורם באיסופים ממקורות מזדמנים שאינם נמנים על צוותי האיסוף 60
  .סופם שיופקדו בבנק הגנים עד לחודש מיום איסופם) 70%(רוב האיסופים , לפיכך. הקבועים

  
  מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים ) ימים(אורך הזמן : *7טבלה 

 
 2010 2009 2008 2007 מספר ימים

1-14 0.7% 8% 22% 28% 

15-30 0.7% 17% 33% 42% 

31-60 25% 28% 36% 21.5% 

>60 74% 47% 9% 8.5% 
 מתייחסים שלהלןנתונים ה  ביום איסופם ולכןעוד של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק מקומיהצוות האיסוף * 

   . במכון וולקניהבנקי בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי "רק לדוגמאות שנאספו ע
  

) 8טבלה ( 2010- בכי  מראה 2007-2010זרעים שהופקדו לכל איסוף במהלך ההשוואת מספר 
 זרעיהם קטן סך הדוגמאות שמספר. נמשכה מגמת השיפור שהסתמנה לאורך השנים האחרונות

 והדרכת ות זרעים קטנותקליטת דוגמאאי למדיניות הבנק ישום  עקב מינימום לירד 100- מ
 גדול ןירידה הדרגתית בדוגמאות שמספר זרעיה ההייתשנרשמה  נוספתמגמה  .ספים בכךהאו

מספר הזרעים ב ניכרת הפחתהאפשר ש תהליך ניקוי הזרעים בשיפור שמקורה ממאה אלף
צים בגבולות המומל ונע) 88.5%(מרבית דוגמאות הזרעים . הריקים והפגומים בכל דוגמא

  .להפקדה
ניתן להבחין בירידה במספר דוגמאות ) 9טבלה (ף בזרעים לאחר קטיף על פי נתוני הטיפול השוט

ההאטה מקורה במחסור בעובדים מיומנים שעיקר . הזרעים שנוקו ונארזו במהלך השנה החולפת
בניסיון לייעל ולפשט את התהליך . עבודת הניקיון מבוססת על העסקה סטודנטיאלית מזדמנת

 :יםהכנסנו במהלך השנה אחרונה מספר שיפור
לצורך . רבים מהמנקים אינם מיומנים באיתור הזרעים בכל דוגמא ולעיתים מתקשים בזיהויים

שבו ניתן ) על פי הפלורה פלשתינה(כך הקמנו אוסף זרעים מעבדתי המסודר באופן סיסטמית 
  . להתבונן בדוגמאות זרעים ממכלול המינים שנוקו בעבר

. וי מוזן למערכת המידע הממוחשבת של בנק הגנים פרוטוקול הניק,בגמר ניקיון כל דוגמת זרעים
באופן דומה יכול כל עובד המנקה מין מסוים בפעם הראשונה לדלות ממאגר המידע את כל 

  .הפרוטוקולים לניקוי אותו מין
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   2010-2007התפלגות סך הזרעים לאיסוף בשנים  : *8טבלה 
  

 2010 2009 2008 2007 מספר זרעים לאיסוף
1-1001.2% 2% 0.2% - 

101-100013% 10% 5.4% 11.5% 

1001-10,00045% 51% 54% 47.5% 

10,001-100,00036% 33% 37% 39% 

100,001-1,000,0004.3% 3.8% 3.4% 2% 

>1,000,0000.2% 0.2% - - 
וץ לבית דוגמאות שנתקבלו מגנים בוטניים או עברו ריבוי מחואינו כולל   בלבדמתייחס לדוגמאות שנאספו בבר* 

  .הגידול הטבעי
  

ים מהם יניקוי היו של פירות עסיסבהרב ביותר והזמן  שדרשו את המאמץ דוגמאות הזרעיםבעבר 
בעצת היחידה לאיסוף . לשטוף את הזרעיםלאחריה והבשרנית לקלף את הציפה ראשית היה צריך 

פירות רעים מזמיוחד המתאים לניקוי מכשיר  2010במהלך שנת ל רכשנו "וניקוי זרעים של קק
מפריד ומכשיר זה פועל בעיקרון הצנטריפוגה . אגס ועוד, פטל, קטלב,  עוזררדוגמת םיעסיסי

 בודקיםתמיסה נוזלית להפעלתו אנו בכל תנאי אינו דורש ומאחר ו ציפתם זרעים מאת הביעילות 
 ם תרמילי,מצויים בהלקטים הזרעיםדוגמת ים י שאינם עסיסאיסופיםגם האם ניתן לנקות בו 

  .  עודו
  
     נתוני הטיפול השוטף בבנק הגנים בזרעים לאחר קטיף: 9בלה ט
  

 2010 2009 2008 2007 שנת פעילות
 756 994 1194 924מספר הפקדות בבנק

 739 940 959 894מספר איסופים מהבר

 69% 68% 69% 48%דוגמאות הזרעים שנאספו להם ייבושי עשבייה %

 732 1451 929 760מספר דוגמאות זרעים שנוקו

 851 1342 922 757מספר דוגמאות זרעים שנארזו להקפאה עמוקה

 0.8% 5.7% 2.3% - לחות לפני אריזהן דוגמאות זרעים שנמדדה בה%

 3 3 20 15דוגמאות שבוטלו' מס* 
גיעות גבוהה  נ4.8%;  הדוגמא אבדה19.5%;  מעט מדי זרעים או לא נמצאו זרעים73.5%: סיבות לביטול איסופים* 

   אחר 2.2%; של הדוגמא
  

עלים , ענפים(צמחית הפסולת הם עדילמה נוספת הקיימת בבנקי גנים בעולם היא כיצד להתמודד 
יכולה ובמעבדה רב פסולת זו משחררת אבק .  הזרעיםהפרדתהנותרת במעבדה לאחר ) וכדומה

ם שהיא נזרקת לפח  בנוסף ג.בקרב המנקיםתופעות של אלרגיה לגרום ל בחשיפה לאורך זמן
ומשונעת החוצה היא עדיין מהווה מפגע סביבתי הן מבחינת מחלות שונות שצמחי הבר עשויים 

פלוש לאזורים שאינם בתחום תפוצתם ל עשוייםפסולת ובזליגת זרעים שנותרו ל מחששלשאת והן 
בפחים  זולשמור פסולת במספר בנקי גנים המייבאים דוגמאות זרעים מכל העולם נהוג . הטבעית
  .לשרוף את שאריות הצמחים בחום רב ולהשתמש באנרגיה הנוצרת לשימושים אחרים ,מיוחדים

ולכן הסיכון בחשיפה למחלות בלבד הם מקומיים הישראלי בנק הגנים ב הנאספים  הברמיני
לפיכך כדי למנוע זיהום סביבתי מכל סוג שהוא רכשנו קומפוסטר . נמוכה יותר ומזיקים חדשים

 ליטרים אליו נזרקת הפסולת הצמחית הנותרת במעבדה בסיום כל יום עבודה 2000נפח תעשייתי ב
התערובת הצמחית עוברת קומפוסטציה במיכל ). החומר אינו שוהה בחלל המעבדה למשך הלילה(

לאורך תקופה ותשמש בעתיד לדישון חלקת גידול המינים הנדירים במכון וולקני תוך בקרה על 
  .  תהליך הקומפוסטציהנביטת זרעים ששרדו את

  
  הקמת מערך הנבטת זרעים

מבחני נביטה לזרעים המאוחסנים בבנק הגנים כחלק ממערך באופן שגרתי בשנה זו התחלנו לבצע 
 את חיוניות הזרעים העריךמטרת המבחנים הייתה ל). 10טבלה (הטיפול והשימור בזרעים 

  .ור לטווח ארוך בבנק הגניםקביעת איכותם לשימב כנדבך אחרון שלהםופוטנציאל הנביטה 
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לצורך לימוד הנושא נשלחה נציגה של בנק הגנים להשתלמות מרוכזת בבנק הגנים האנגלי וכציוד 
עזר להנבטה נרכשו שלושה אינקובאטורים מבוקרי אורך יום וטמפרטורה המאפשרים חשיפה של 

 .זרעים למרבית תנאי האקלים בתחומי ארץ ישראל
מבחני הנביטה יתבצעו רק לאחר  בבנקי גנים אחרים בעולם נקבע שבמסגרת כללים הנהוגים גם

  ).- cº 20( בתנאי אחסון בהקפאה) לפחות חודש(שהזרעים שהו תקופה מסוימת 
 זרעים למבחן אך לעיתים מספר הזרעים נמוך יותר כתלות 20בדרך כלל בתום התקופה נזרעים 

 .בכמות הזרעים המאוחסנת בבנק מאותה דוגמא
. רעים על גבי מצעי מזון שונים בצלחות פטרי ומעקב הנביטה מבוצע אחת לשבועהזרעים נז

בסיום כל מבחן נביטה נחתכים הזרעים שלא נבטו על מנת . הזרעים הנובטים מסולקים מהצלחת
סף ההצלחה . לאבחן האם הם ריקים או נגועים וכך להעריך את אחוז הנביטה המדויק לכל מבחן

 זרעים שאינם עומדים בסף . נביטה80%ם המאוחסנים בבנק נקבע על למבחן הנביטה עבור הזרעי
דוגמאות . הסף שנקבעהרמת ל נוספים עד לביסוס פרוטוקול םיעברו מבחני באיכות טובה הםזה ו
 תבוטלנהדוגמאות אלה . יםפגומזרעיהן מלאים אך יתכן והם , ל" בקריטריון הנות עומדןשאינ

 .  בשדה לזרעיםהליך של ריבויתעברנה , מאודנדירות  ן מחדש או לחילופין אם ההותיאספנ
  .מבחני נביטה חוזרים יתבצעו עבור כל דוגמת זרעים אחת לעשר שנים

תנאי הנביטה משתנים כמובן כתלות במינים השונים אולם  שןעל פי ממצאים ראשוניים מסתמ
  . באוכלוסיות שונות של אותו מיןמשתניםלעיתים הם אף 

מידע שמתגלה כבר כעת כבעל ,  פרוטוקול לכל מיןביסוסי ההנבטה הוא הערך המוסף של מבחנ
  .בקרב הקהילה המדעית המקומית והעולמיתחשיבות 

  
   2010סיכום פעילות ההנבטה במהלך שנת : 10טבלה 

 
 2010 שנת פעילות

 335 כ מבחני הנבטה "סה

 186 מספר דוגמאות הזרעים שעברו מבחני הנבטה

 111 חני הנבטהמספר המינים שעברו מב

  

  
  
  
  
  
  


