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 תקציר 

פרויקט לשימור מינים בלשיתוף הפעולה של בנק הגנים עם רשות הטבע והגנים  השמיניתזו השנה 

נדירים ומינים בסכנת הכחדה. מטרת הפרויקט היא שימור זרעים של המינים הנ"ל לצורכי גיבוי, 

 ו.לימוד הפנולוגיה וכמאגר זרעים לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחד

נדירים ואדומים שאינם שמורים בבנק כמו גם איסוף באיסוף מינים התמקד בנק הגנים השנה 

 מינים שמורים מאזורים גיאוגרפים חדשים.

שור -לשוןהאדומים  ניםהמיושימור בהצלת  סייע השנה בנק הגניםפי בקשת רט"ג -על ,בנוסף

איסוף זרעים,  מינים אלו בבר,ות של מעקב אחר אוכלוסיהפעילות כללה . ואלקנת הגליל נגבית

 וכן מעקב אחר אוכלוסיות של אותם מינים שנשתלו בגני מקלט של רט"ג. ייחורים צמחונים מ הכנת

 מינים חדשים.  9לאוסף מינים אדומים, שהשנה נוספו  291בנק הגנים בהופקדו  היוםעד 

 54 ,מינים נדירים 69דוגמאות של  80( תחילת דצמבר)עד  2016הופקדו בבנק במהלך סה"כ 

 מינים אדומים. 47של היו דוגמאות מתוכן 

בימים אלה אנחנו בעיצומה של פעילות הניקוי והטיפול בזרעים במטרה לבדוק את כמותם 

 והן הועברו לאריזה. הושלם ןעתה, ניקיונעד  שנאספו השנה טופלומהדוגמאות  67%ואיכותם. 

 21מינים אדומים ונדירים מהם  76 השנה הנביטהבנוסף היחידה להנבטת זרעים של בנק הגנים 

 לראשונה. 2016מינים שהונבטו בשנת 

 1-מינים אדומים, ו 2מינים ) 3גודלו בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים  2016במהלך 

ריבוי לגודל בבית הספר החקלאי הכפר הירוק במסגרת פרויקט משותף מין אדום נוסף  .נדיר(

 . ראת השבתם לבר באזור השרוןלק מינים נדירים

הארי של המינים יועברו לגני  חלקםמינים נדירים ואדומים.  18תכלול תוכנית הריבוי  2017בשנת 

יגודלו מקלט של רט"ג )נבי סמואל, ציפורי, חי רמון(, מספר מינים ישמשו להשבה לבר והשאר 

 למטרת יצור זרעים.  במינהל המחקר החקלאי

 . המרשימה זו כבר הונבטו והנבטים נמצאים כעת בשלב ההקשחה הראשונמינים ראשונים 
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 רקע

מינים האופייניים לטיפוסי צומח ניתן למצוא בכפיפה אחת  מגוון מאוד.הצומח הטבעי בישראל 

עולמי. שינויי אקלים ה תםגבול תפוצ זהוטורני וסודני, שלרבים מהם -ערבי, אירנו-תיכוני, סהרו-ים

איום על בתי הגידול ואוכלוסיות הצמחים הטבעיות  יחדיו מהוויםנמרצת  בניתאורלצד פעילות 

 הנפגעות כתוצאה מהרס ופיצול, שימוש לא מבוקר במשאבי טבע, פלישה של מינים זרים ועוד. 

"הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל"  בשנים האחרונות םפורס מגמה זוכהערכות ל

פרסום זה  .סכנת הכחדה בישראל )להלן המינים האדומים(רשימת מיני הצמחים בהמפרט את 

היווה את הבסיס לפרויקט הנ"ל שמטרתו המרכזית הייתה שימור המינים האדומים והנדירים מחוץ 

לבית גידולם הטבעי. במסגרת זו חברו בנק הגנים ורשות הטבע והגנים במאמץ משותף לשימור 

Ex-situ יקט התמקדה באיסוף זרעים של מינים נדירים, של המינים הנ"ל שעיקר הפעילות בפרו

הזרעים . והפקדתם בבנק לשימור ארוך טווח אנדמיים, ומינים המצויים בסכנת הכחדה מהבר

נאספו בידי צוות בוטנאים מומחים שעבד בכפוף לרשימות האיסוף וההנחיות שגיבש צוות בנק 

 הגנים לפרויקט הנ"ל. 

עם תום האיסוף, הטיפול בזרעים כלל ניקוי והכנתם לשימור בבנק הגנים לתקופות ארוכות. מינים 

נבחרים שמספר הזרעים שנאספו מהם מהבר היה מועט, אם מפאת נדירותם הרבה או הקושי 

הטכני באיסופם, דוגמא מזרעיהם עברה תהליך ריבוי מבוקר בשדות מינהל המחקר החקלאי או 

מטרת יצור זרעים. פועל יוצא של הליך ריבוי זה הוא פיתוחו של פרוטוקול באתרים אחרים ל

הנבטה בעבור כל מין ולימוד הפנולוגיה )מועד פריחה, מועד יצור זרעים, מחלות נלוות ועוד( 

 במהלך עונת הגידול בשדה. 
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 מטרות

 Ex-situמיני בר נדירים, אנדמיים ומינים בסכנת הכחדה כגיבוי זרעים של איסוף  .1

 לאוכלוסיות טבעיות.

וכמקור זרעים זמין  למחקרשימור ארוך טווח של דוגמאות הזרעים בבנק הגנים כבסיס  .2

 לאישוש אוכלוסיות והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר.

מיני בר נדירים או על סף הכחדה שעל פי מצאי הזרעים ונתוני האיסוף בבנק הגנים  ריבוי .3

 וליצור דוגמת זרעים נאותה לשימור ארוך טווח. ש צורך להגדיל אותו וי מספרם מועט 

הכנת פרוטוקול הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהליך גידולם ליצירת מסת זרעים  .4

 לשימור.

 . ברתיעוד הפנולוגיה של המינים כמידע חיוני ובסיסי לאפשרות השבה ל .5

המודעות הציבורית ושמירה של הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לצורך חיזוק  .6

 מינים נדירים.

 

 

 אור המחקר )ביצוע ושיטות(ית

 

 : איסוף מינים נדירים ואדומים

עמוס בכור באיסוף הזרעים השתתפו השנה יאיר אור, רן לוטן, עפרה פרידמן, דפנה כרמלי, 

 . ואלון זינגר תומר פרג')סיקו(, 

עיקר האיסוף התבסס על רשימת המינים האדומים המופיעים בספר האדום, המינים שהוגדרו 

כנדירים בנספחי הספר האדום, המינים שהוגדרו כנדירים בנספח למגדיר הצמחים הצהוב "רשימת 

. בנוסף חלק מהמידע BIOGisישראל וסביבותיה ומאגר הנתונים של אתר -צמחי הבר של ארץ

ומערכת התצפיות  עבור רט"גבשנים האחרונות מכון דש"א  שערךדירים סקר מינים נמהגיע 

  שהושקה לאחרונה באתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל בחסות רט"ג באינטרנט.
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מינים  הכוללים גםדוגמאות של מינים נדירים  1200הופקדו בבנק הגנים מעל  2016עד סוף 

גנים בוטניים, גינות פרטיות וריבוי בשדות מינהל בקטן מקורו ה םאדומים. רובם נאסף בבר שחלק

 המחקר החקלאי. 

מינים שזו הפקדתם  9מינים אדומים מהם  47דוגמאות של  54הופקדו בבנק בלבד  2016בשנת 

מינים אדומים המהווים  291דוגמאות של  870היום בבנק  הופקדו עדסך הכול  .הראשונה בבנק

 (.1ברשימות הספר האדום. )טבלה מסך המינים האדומים הכלולים  70%-כ

 

)נתונים  שהופקדו בבנק הגנים בחלוקה לפי שנים אדומים: מספר איסופים ומספר מינים 1טבלה מס' 

מגנים בוטנים  שהתקבלו בבנקאלה כוללים גם דוגמאות שעברו ריבוי בחלקת ההצלה של בנק הגנים וכן דוגמאות 

  ואוספים פרטיים(.

 

 

 

 

 

 מספר מינים חדשים מספר מינים/לשנה מספר דוגמאות שנת איסוף

2007 86 71 71 

2008 119 83 47 

2009 114 85 39 

2010 74 62 23 

2011 82 72 28 

2012 129 88 32 

2013 72 66 18 

2014 78 63 19 

2015 62 54 5 

2016 54 47 9 

2007-2016 870  291 
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כל איסוף לווה במידע אודות המין ובית גידולו, תועד במערכת המיידע של הבנק וכלל נ.צ. מדויק, 

תיאור מילולי של אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית בו הוא נאסף. בנוסף, נאספו עבור כל דוגמא 

 נתונים אודות גודל האוכלוסייה, תחומי התפשטותה, סוג הקרקע, רמת סלעיות, מפנה, התערבות

האדם בבית הגידול, צמחיה מלווה, מועדי פריחה, דרגת הבשלת הזרעים בזמן האיסוף, החלק 

היחסי באוכלוסייה המייצר זרעים ועוד. מכל אוכלוסייה נלקחה דוגמת עשבייה שנשלחה לעשבייה 

 בירושלים לתיעוד, שימור והגדרה מחודשת לשם אימות הגדרת המין. 

-מינים אדומים ו 47דוגמאות של  54דוגמאות של מינים נדירים,  80 2016סך הכול נאספו בשנת 

( 2016על פי המאזן המצטבר )עד סוף  לסיכום .(2מינים נדירים )טבלה מס'  22דוגמאות של  26

 291דוגמאות של  870שכוללות דוגמאות של מינים אדומים ונדירים  1269הופקדו בבנק הגנים 

 (.3)טבלה מס'  מינים נדירים 154דוגמאות של  399-מינים אדומים ו

 *ע"פ רמת נדירותם 6201-ב שהופקדו בבנק הגנים : מספר מינים אדומים ונדירים2טבלה מס' 

 מספר מינים מספר דוגמאות מספר אדום קטגוריה של נדירות

 0 0 --- נכחד

 7 7 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 13 13 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 27 34 4.1 - 3.2 באיום

 47 54  סה"כ אדומים

 14 14  על סף איום*

 8 12  נדירים מאוד בישראל*

 69 80  נדירים ואדומים  סה"כ

 בספר האדום כרך ב 2-ו 1 יםנספחעל פי * 
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 *ע"פ רמת נדירותם 2016עד שנת : מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק 3טבלה מס' 

 קטגוריה של נדירות
מספר מינים  מספר אדום

 אדומים בישראל

מספר 

איסופים 

 בבנק

מספר מינים 

 בבנק

סך המלאי בבנק 

% 

 17 6 10 36 --- נכחד

 79 47 121 59 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה 

62 120 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה   2 85 71 

 77 153 477 199 4.1 - 3.2 באיום  

 70 291 870 414  סה"כ אדומים

  75 227   על סף איום*

  79 172   נדירים מאוד בישראל*

  445 1269   נדירים ואדומים  סה"כ

 בספר האדום כרך ב' 2ונספח  1* על פי נספח 

 

 טיפול בזרעים

איסופי זרעים של מינים נדירים ואדומים. פרטי כל דוגמא  80במהלך השנה הגיעו לבנק הגנים 

נרשמה במאגר הנתונים הממוחשב והזרעים הועברו למעבדת הניקוי להמשך טיפול. בתום שלב 

( ליבוש C015-לחות יחסית ו %15הניקוי הדוגמאות הועברו לחדר מבוקר לחות וטמפרטורה )

ווח ובדיקות נביטה. כחלק מתהליך הניקוי הדרגתי שלאחריו הן הועברו לאריזה, אחסון ארוך ט

. עד לעתיד הוערך מספר הזרעים בכל דוגמא שבעזרתו ניתן היה לקבוע איזו דוגמא דורשת ריבוי

מדוגמאות המינים הנדירים שהגיעו השנה ונקבע מספר  66%טופלו במעבדת הניקוי  2016דצמבר 

 הזרעים בכל הדוגמאות שנוקו.מפרטת את אומדן מספר  4הזרעים המלאים בכל דוגמא. טבלה 

 6201אומדן מספר הזרעים של מינים נדירים שנאספו במהלך  :4טבלה מס' 

 הערות מהדוגמאות שנאספו % מספר זרעים

  33 עדיין לא טופל

 לריבוי מומלץ 16 500-קטן מ 

 לריבוי מומלץ 5 501-1000

1001-5000 15  
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 הזמנות זרעים

מינים(  19דוגמאות זרעים של מינים נדירים ואדומים )סה"כ  25השנה הוזמנו ממאגר בנק הגנים 

דוגמאות לגן  7דוגמאות נועדו למחקר,  14בידי גופים העוסקים במחקר ובשימורם בנוף המקומי. 

החקלאי  דוגמאות הועברו לגני מקלט של רט"ג, ודוגמא אחת לבית הספר 3הבוטני בתל אביב, 

 בכפר הירוק. 

 

 בתנאים מבוקרים נדירים ואדומיםהנבטת זרעים של מינים 

לבנק הגנים מונבטת מספר חודשים לאחר אחסונה ע"י היחידה  הוגמא מכל איסוף זרעים המגיעד

 נדירים ואדומיםמינים  76הונבטו  2016להנבטת זרעים לבדיקת טיב הדוגמא ואיכותה. בשנת 

מתוכם  11 ופותח עבורם פרוטוקול נביטה. במעבדה הי הנבטתם הראשונהזומינים מה 21שונים. 

. ראוי לציין שחלק מזרעים אלה )המונבטים במסגרת הפעילות (5)טבלה מס'  כאדומים הוגדרו

השוטפת של הבנק( אינם הולכים לאיבוד והנבטים מועברים לגנים בוטניים )בעיקר לגן הבוטני 

 בהר הצופים( להמשך גידול.

  .במסגרת פעילות הבנק 1620שהונבטו לראשונה בשנת  *רשימת מינים נדירים :5מס' טבלה 

שכיחו

 ת

אנדמיו

 ת

צורת 

 חיים

מספר 

 אדום
 שם עברי משפחה שם מדעי

R EE C  Convolvulus spicatus  חבלבל משובל חבלבליים 

R  H  Scaligeria hermonis  סקליגריה חרמונית סוככיים 

O  S  Sida acuta Burm.  סידה מחודדת חלמיתיים 

RR  H  Achillea aleppica צובא-אכיליאת ארם מורכבים 

RR  A  Centaurea sinaica דרדר סיני מורכבים 

RR  C  Morettia parviflora. פרחים-מורטיה קטנת מצליבים 

RR  A  Moricandia sinaica מוריקת סיני מצליבים 

RR  A  Lysimachia dubia ליסימכיה מסופקת רקפתיים 
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RR  S  Lavatera bryoniifolia מעוג קיפח חלמיתיים 

RR  H  Clinopodium vulgare קלינופודיון מנוצה  שפתניים 

RP  H 3.2 Aeluropus littoralis חתול שרועה-כף דגניים 

RP  H 3.2 Arabis alpina ארביס קווקזי מצליבים 

RP  H 3.2 Phlomis pungens  שלהבית הגלגל שפתניים 

R  A 3.2 Saxifraga tridactylitis  
בקעצוריי

 ם

-בקעצור שלוש

 האונות

RP  A 3.2 Anchusa ovata  פר מזרחית-לשון זיפניים 

RR  A 4.2 Adonis aestivalis  שיבולת-דמומית עבת נוריתיים 

RR  S 4.2 Phlomis chrysophylla שפתניים 
-שלהבית צהובת

 עלים

O EC H 4.7 
Verbascum 

berytheum 
 בוצין ביירותי לועניתיים

R EI C 5.3 Satureja thymbrifolia צתרה מדברית שפתניים 

RP EI C 5.3 Stachys paneiana אשבל נמרוד שפתניים 

O  C 6.3 Salvia rubifolia  מרות הפטל שפתניים 

=נדיר, גדל RPאתרים;  4-30 -=נדיר מאוד, גדל בRRאתרים;  1-3 -=על סך הכחדה, גדל בO.שכיחות: 1999*לפי פרגמן וחובריו 

  =תדיר.F=נדיר למדי; Rאתרים;  31-100ב 

  .=עץT=גיאופיט, G=עשבוני רב שנתי, H=חד שנתי, Aצורת חיים: 

=ישראל EL= ישראל סוריה ולבנון, ES= ישראל וקפריסין, EY= חוף ישראל סיני וחוף דרום לבנון, EC=ישראל, EIאנדמיות: 

 ולבנון

 

 

 ריבוי בשדה

מטרת הריבוי המבוקר של מינים נדירים שלא בבית גידולם הטבעי )בשדות מינהל המחקר החקלאי 

במכון וולקני או בגנים בוטנים( הוא להגדיל את כמות הזרעים ממינים שמצאי הזרעים שלהם קטן 

נמוך לשם יצירת גרעין רביה עתידי. בנוסף, במקרים  קושי באיסוף או היצע זרעים שלמאוד אם ב

שזהות המין שנאסף אינה וודאית או שיש ספק לגביה אנחנו מנביטים ומגדלים צמחים בודדים 

 לצורכי הגדרה ותיעוד. 

על מנת לאתר מינים שיש צורך בריבוי שלהם נעזרנו במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים הכולל 

 את נתוני האיסוף, הניקוי ומספר הזרעים החיוניים בכל דוגמא. 

 הקריטריונים לבחירת המינים לריבוי היו :
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 מין שזרעיו ניתנים לשימור בהקפאה ויבוש לאורך שנים. )מין אורתודוכסי( .1

 נדיר, אנדמי, או על סף הכחדה.מין  .2

 זרעים לאיסוף(. 1,000-500פחות ממספר הזרעים מאיסוף בבר מצומצם ) .3

 מין שקשה לאסוף אותו בבר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניות .4

 המלצת אוספים ומומחים. .5

 הליך הריבוי  כלל:

 דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור. .א

 בתנאים מבוקרים )אור וטמפרטורה(.הנבטת כל מין על מצע גידול מתאים  .ב

לילה \העתקת הנבטים מהמצע הראשוני לתערובת קרקע בעציצים בחדר מבוקר יום .ג

 וטמפרטורה להקשחה ראשונית.

 צמחים שהוציאו  עלים ראשונים הועברו להקשחה שניונית בבית רשת חיצוני. .ד

 כל צמח שביסס את שורשיו הועתק לשדה. .ה

 בשטח הטיפולים הבאים : לפני שתילת הצמחים בשדה בוצעו .ו

ריסוס נקודתי נגד מינים רב שנתיים מזיקים )דוגמת יבלית( שאינם ניתנים לביעור באמצעים  .1

 אחרים. 

תיחוח השדה באמצעים מכאניים להסרת העשבים ואוורור  ,השקיה, הצצה של עשבים .2

 הקרקע. 

 שתילה למניעת עירוב והכלאה שאינה רצויה בין מינים קרובים.  הכנת תוכנית  .3

. בשנים האחרונות נתקלנו בפגיעה קשה של חולדים וחיות בר אחרות הכנת ערוגות לשתילה .4

בכך שהן  ןבצמחים הפזורים בערוגות. כדי להתמודד עם כך בנינו ערוגות מיוחדות. ייחוד

ת חדירת חולדים. בנוסף הערוגות בעלות מעוגנות בקרקע אך בסיסן הוא רשת מתכת המונע

דפנות מוגבהות העשויות מפלסטיק קשיח שמונע גישה של חיות בר לצמחים מחד ומאפשר 

 החלפת מצע הגידול כתלות בסוג הקרקע בבית גידולו המקורי של המין במידת הצורך. 

 -כמוהשתילים נשתלו בערוגות במרווחים התואמים את גודלו המשוער של הצמח הבוגר.  .ז

 או הדליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר. \כן, ניתנו תנאי הצללה ו
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במהלך עונת הגידול בוצע מעקב וניטור אחר שלבי התפתחות הצמחים, פריחה והבשלת  .ח

 הזרעים. כל הנתונים רוכזו והוזנו למאגר המידע הממוחשב של הבנק. 

בעשבים שוטים בוצע באמצעות השקיה ממוקדת ניתנה רק במידת הצורך. טיפול ממוקד  .ט

 ניכוש ידני או תיחוח הקרקע בלבד.

במידת האפשר נשמר צמח אחד מכל מין ליבוש לצורך תיעוד המין. הצמחים המיובשים  .י

 הופקדו בעשבייה הלאומית בירושלים.

( 15%הזרעים נאספו במספר מחזורים, בכפוף לקצב הבשלתם ואופסנו בתנאי לחות ) .יא

 ים.( מבוקרC4)°וטמפרטורה 

הזרעים נוקו, נספרו, איכותם הוערכה, יובשו ולבסוף נארזו והועברו לאחסון בחדרי   .יב

 הקירור של הבנק. 

. חלק 6מופיעה בטבלה מס'  2016רשימת המינים שגודלו בשדה למטרת ריבוי במהלך שנת 

 מהדוגמאות עדיין בשלבי ניקוי במעבדה ולכן לא כל הפרטים בידינו.
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 ומספר זרעיהם. 2016רשימת המינים הנדירים והאדומים שרובו בשנת  : 6מס' טבלה 

 
 רט"ג. -, אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל 2011ב'  -ו 2007* שמידע וחובריו הספר האדום כרך א' 

 

מינים אדומים  2מינים ) 3  2016סה"כ גידלנו בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים בשנת 

צמחונים )צמחים בני  150-קייצנית אשכולית הונבט ויוצרו ממנו כ ,אדוםהמין ה(. אחד נדירו

בשטחי בית הספר החקלאי  עלים אמיתיים( שהועברו להמשך גידול 4שלושה עם לפחות -שבועיים

 . והשבתם לבר באזור השרון ריבוי מינים נדיריםלהכפר הירוק במסגרת פרויקט משותף 

 

 

 משפחה שם המין

 

 שם מדעי

 

מספר 

 דוגמא

 אזור

 איסוף

מספר 

 אדום*

מספר 

זרעים 

שנאספו 

 מהבר

מועד 

 הנבטה

מקום 

 ריבוי

מספר 

זרעים 

לאחר 

 ריבוי

קייצנית 

 אשכולית 
 מורכבים

Carlina 

racemosa  
 ינואר 414912 5.8  שרון  25927

ביה"ס 

הכפר 

 הירוק

בתהליך 

  ניקוי

חלב -נץ

 חום
 שושניים

Ornithogalum 

fuscescens 
25097 

גליל 

 תחתון
 דצמבר 2612 4.2

מכון 

-וולקני

עבור גן 

הצלה 

 ציפורי

בשלבי 

גידול 

 מתמשך

 צלפיים צלף רמון
Capparis 

ramonensis 
26648 

מרכז 

 נגב
 דצמבר 7939 4.2

מכון 

-וולקני

 עבור גן

הצלה 

 רמון

הריבוי 

 כשל

 פרגיים פרג סיני
Papaver 

decaisnei 
25869 

דרום 

 הנגב
 נובמבר 1114 3.7

מכון 

 וולקני

ריבוי ה

 כשל

טופח 

-ארך

 עמוד

 פרפרניים
Lathyrus 

gorgonei 
26725 

צפון 

 הגולן
 נובמבר 52 3.2

מכון 

 וולקני

בתהליך 

 ניקוי

בקיה 

 אנטולית
 פרפרניים

Vicia 

bithynica 

 

26609 

26889 

 

גליל 

 מערבי
 נובמבר 405 0

מכון 

 וולקני

בתהליך 

 ניקוי
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 בעיות שנצפו בתהליך הריבוי

מין אדום לישראל הנפוץ בדרום הנגב והערבה בלבד, לא צלח את ההנבטה השנה וגם  פרג סיני,

פרטים בודדים שנבטו קרסו ברובם בשלב ההעתקה מצלחת האגר לקרקע מוצקה. מאחר ומספר 

ההנבטה ועדינים הוחלט להפסיק את תהליך הזרעים של מין זה בבנק הוא מועט וזרעיו קטנים מאוד 

 בעתיד במטרה להרכיב פרוטוקול הנבטה וגידול מתאים.ולהתעמק בו שוב השנה 

צלף רמון הוא מין אדום ואנדמי לישראל הגדל במישורי הגבס במכתש רמון בלבד. השנה במהלך 

הניסיון לגדל אותו לקראת העברתו לגן מקלט רמון, קרסו כל הצמחים כחודשיים לאחר העברתם 

, רגיש מאוד םל בבר בתנאים מאוד ייחודיילעציצים לגידול בבית רשת. להערכתנו מין זה הגד

לשינויים בטמפרטורות ובלחות. בכוונתנו לגדל מין זה שוב בשנה הבאה תוך דגש על העברתו 

 גן מקלט חי רמון במהירות האפשרית.-לבית גידולו העתידי

 

 7201תוכנית ריבוי לשנת 

לריבוי במהלך שנת תוכנית פעולה דומה למתואר למעלה ננקטה בבחירת המינים המתוכננים 

דרכים שונות לשימורם, איתור תוף הפעולה עם רט"ג לטיפול במינים אדומים וי. כחלק מש2017

משותף לרט"ג ובית הספר הכפר הירוק שמטרתו היא השבת החלק בפרויקט  השנה שוביטול נ

הגדל א צמח אדום ושה אשבל השדהשתילים של  50מיני בר נדירים לאזור השרון. במסגרת זו נכין 

 והם יועברו לשטחי הכפר הירוק להמשך גידול ויצירת מסת זרעים.במספר אתרים מצומצם בשרון 

בפרויקט שמטרתו שימור צמחים נדירים בגני מקלט של רט"ג ננביט ונגדל השנה מינים המיועדים 

 לשתילה בשלושה גני מקלט שונים )נבי סמואל, ציפורי, חי רמון(.

שנתי נדיר הגדל באתרים בודדים בצפון הארץ תושב במסגרת מרווה מרושתת שהיא עשב רב 

הפרויקט לבר באמצעות צמחונים שנגדל שמקורם בזרעים שנאספו מאוכלוסיות הבר בעבר. 

אוכלוסיות של מין זה היו יציבות בגודלן בישראל אולם בעקבות אירועי שריפה ורעיה מסיבית של 

 ושן של האוכלוסיות לאלתר. בקר הידלדל מספר הפרטים באזור ויש צורך באיש
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שאר הדוגמאות שנבחרו השנה לריבוי יונבטו ויגודלו בשדות מינהל המחקר החקלאי עד לשלב 

 . 7איסוף הזרעים כמתואר בטבלה 

 

 7201: המינים שמתוכננים לריבוי במהלך שנת 7טבלה מס' 
 

 

 -מיועד ל שם המין

 במכון וולקניריבוי  בקית קפריסין

 במכון וולקניריבוי  שיבולת-קצרקדד 

 במכון וולקניריבוי  התיש המדברי-זקן

 במכון וולקניריבוי  תלתן ישראלי

 גן מקלט נבי סמואל דרדר אשקלון

 גן מקלט נבי סמואל שיבולת-קדד קצר

 גן מקלט נבי סמואל יעל סורית-קרן

 גן מקלט נבי סמואל פרית מכורבלת-דו

 סמואלגן מקלט נבי  חלב חום-נץ

 גן מקלט נבי סמואל חלוק זהרי

 גן מקלט נבי סמואל אבובית עדינה

 גן מקלט נבי סמואל כנף ריחני-דו

 גן מקלט נבי סמואל דוגון ירושלמי

 גן מקלט נבי סמואל בולנתוס דק גבעול

 גן מקלט ציפורי נץ חלב חום 

 חי רמוןגן מקלט  צלף רמון

 עליון מזרחיגליל השבה לבר באזור  מרווה מרושתת

 השבה לבר באזור השרון -הכפר הירוק אשבל השדה
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 Hormuzakia negevensis, שור נגבית-לשון

נרתם בנק הגנים של מין זה בבר היחידה  האוכלוסייהאת  ולשמר להציל רט"גהמאמץ של במסגרת 

 לסייע בפעילות זו.

 פעילות נרחבת לאיסוף זרעים מאוכלוסיית מין זה במישור ימין.  צוות בנק הגניםערך  2013בשנת 

 בלבד.זרעים  139הצלחנו לאסוף  באתרשביקרנו פעמים רבות   למרות

צעירים  פרטיםצמחים בוגרים ועשרות בודדות של  22בשטח נצפו דלילה ו ההיית ההאוכלוסיי

לק מהם נותרו מנוונים על פרטים אחדים בלבד חנטו זרעים שח)כנראה בני שנה עד שנתיים(. 

 ע"י נמלים. ףעל הקרקע ונאס התפזרוחלקם השיחים 

אוכלוסיית גיבוי למין בשטח גן לאומי  יצורעם נציגי רט"ג הוחלט ל 2014 בדיון שנערך בשנת

 שוכפלה. האוכלוסייה שתאם מורפולוגית וטופוגרפית לבית הגידול המקורי במישור ימין ממשית

 17-צמחונים שמקורם מ 58ולאחר גידול כשנה בעציצים התקבלו  םייחורי באמצעותוגטטיבית 

נשתלו הצמחים בתחומי גן לאומי ממשית בחלקה  2015פרטים מבית הגידול המקורי. בינואר 

 ערוצים נפרדים בסדר אקראי שכל צמח מחובר למערכת השקיה בטפטוף.  3-חולית ב

י חודש ע"י צוות בנק הגנים. התצפיות הראו לשון השור הנגבית בממשית נוטרה מיד תאוכלוסיי

 כל הצמחים שרדו, חלקם חנט ואף פיזר זרעים בשטח. 2015שהצמחים נקלטו היטב ועד סוף שנת 

מ"מ  17-התחוללה סופת גשמים ארוכה באזור שבמהלכה ירדו בממשית כ 2015בסוף אוקטובר 

נביטה מסיבית של צמחונים  . החלההגשם. לכמות משקעים זו היו מספר השפעות על האוכלוסיי

נדבקו כל הצמחים  2015בממשית ובמישור ימין ובנוסף, עם תום הגשמים בחודש נובמבר 

בממשית במחלת פטריתית מטיפוס חילדון. החילדון הוא פטריה טפילית הנפוצה בכל העולם ולכל 

הן על גבי לה. חלקן של החלדונות משלימות את מחזור חיי ימין פטריה צמח פונדקאי האופיינ

פונדקאי אחד וחלקן במעבר בין שני פונדקאים. אחת מקבוצת החלדונות הידועה ביותר היא זו 

הטפילה על מינים ממשפחת הדגנים )חילדון החיטה וחילדון השעורה( ודורשת פונדקאי נוסף 

ממשפחת השושניים או הזיפניים להשלמת מחזור החיים. החילדון שתקף את לשון השור הנגבית 

 שית שייך לקבוצה זו. סקר צומח שערכנו בממשית ובמישור ימין הראה שבממשית נפוץ מאוד בממ
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חיטה מדברי שנדבק גם הוא בחילדון ומשמש כנראה כפונדקאי העיקרי שלה. בן חיטה -המין בן

מדברי אינו מצוי במישור ימין וזו הסיבה להערכתנו שאוכלוסית מישור ימין לא נפגעה כלל 

 מהמחלה.

. 8וי הצמחים שנפגעו מהפטריה ועוצמת הנגיעות באוכלוסיית ממשית מתוארת בטבלה מיפ

הפגיעה התבטאה בעיקר בשריפת הנוף המתחדש דבר שהוביל לצמצום ניכר בפריחה וביצור 

מתוכם  60%ממשית מתו,  תפרטים מאוכלוסיי 11 2016(. עד אמצע נובמבר 1הזרעים )תמונה 

והיתרה היו צמחים בשולי אותו אזור פגיעה. אף שלכאורה כתוצאה מפגיעה קשה של הפטריה 

הצמחים נקיים כיום מהפטריה היא כנראה עדיין שם במצב תרדמה. הצפי הוא שעם הגשמים 

הראשונים הפטריה תתעורר על פונדקאי המשני שלה )קרי לשון השור הנגבית(, תשלים את השלב 

החיטה המדברי להשלמת השלב -י, בןהאל מיני )השלב האפיל( ומשם תעבור לפונדקאי הראש

המיני )שלב המכלוא(. אנו ניתקנו את מערכת ההשקיה של הצמחים במהלך הקיץ כדי למנוע 

התעוררות מוקדמת של הפטריה והמלצתנו היא לנטר את נוכחות והתפתחות הפטריה על הצמחים 

 לאורך העונה הקרובה.

גן לאומי ממשית )המספרים בטבלה מציינים מפת פיזור צמחי לשון שור נגבית באתר  :8טבלה מס' 

את מספר צמח המקור של כל פרט באוכלוסיית מישור ימין( ועוצמת הנגיעות שלהם בפטריית 

 החילדון.

סדר 

הצמחי

ם 

בערוץ 

1 

שיעור הדבקת הצמחים בחילדון 

 חריפה(-3בינונית, -2חלשה, -1)

 בתאריכי דיגום שונים

סדר 

הצמחי

ם 

בערוץ 

2 

הצמחים בחילדון שיעור הדבקת 

 חריפה(-3בינונית, -2חלשה, -1)

 בתאריכי דיגום שונים

סדר 

הצמחי

ם 

בערוץ 

3 

שיעור הדבקת הצמחים בחילדון 

 חריפה(-3בינונית, -2חלשה, -1)

 בתאריכי דיגום שונים

11.1

5 

12.1

5 

3.1

6 

6.1

6 

11.1

5 

12.1

5 

3.1

6 

6.1

6 

11.1

5 

12.1

5 

3.1

6 

6.1

6 

10 1 1 2 0 1 1 2 1 0 12 1 3 1 0 

13 2 2 2 0 17 1 2 1 0 22 1 1 1 0 

 0 1 1 1 4 מת 1 2 2 19 0 1 2 2 1

 0 2 2 2 14 מת מת 1 3 12 0 1 2 1 20

 0 1 1 3 1 מת מת 1 3 10 0 1 1 1 17

 0 2 2 2 15 מת 1 2 3 8 מת 1 1 1 22

21 3 2 2  0 1  3 2 1 0 5 1 2 2 0 

 0 1 2 1 17 0 2 2 2 20 מת 1 2 3 12

1 3 2 1 0 14 1 2 2 0 13 2 2 2 0 
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9 3 1 1 0 22 1 1 2 0 10 1 1 2 0 

 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4 מת 1 2 3 17

 0 1 2 2 20 0 1 2 2 12 מת מת 1 1 19

 מת 1 1 3 16 0 1 2 2 1 מת מת 2 1 14

10 2 2 2 0 5 3 3 1 0 22 1 1 1 0 

1 2 2 1 0 17 3 2 2 0 21 2 2 1 0 

4 1 1 1 0 15 2 2 2 0 12 1 2 1 0 

20 1 2 2 0 13 1 2 3 0 1 1 2 2 0 

 0 1 1 1 14 0 1 1 2 10 מת 1 2 3 22

12 3 2 1  2 1 2- 2 0 17 2 2 1 0 

  1מסומנת בספרה -כתמים( 2-3נגיעות חלשה בחילדון )

  2מסומנת בספרה -כתמים( 8-10נגיעות מתונה בחילדון )

 ורקע אדום 3בספרה מסומנת -נגיעות קשה בחילדון )לפחות חצי צמח נגוע(

 מסומן במילה מת בצבע חרדל-צמח מת

 

פגיעת פטריית החילדון באוכלוסיית לשון השור הנגבית באוכלוסיית ממשית.  :1תמונה מס' 

בתמונה מימין מופע הפטריה על הצמחים כחודש לאחר ההדבקה. משמאל צמח שמת בעקבות 

 פגיעת הפטריה. 
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התרחשה נביטה מסיבית של נבטי לשון שור  2015כאמור בעקבות סופת הגשמים באוקטובר 

. כל 10-נבטים חדשים ובממשית כ 100נגבית במישור ימין ובממשית. במישור ימין נצפו מעל 

שלאחריהם התייבשו כולם להוציא  2016הנבטים בממשית נתקפו בחילדון וחלקם שרד עד יוני 

ו בין שורות הצמחים בטווח של מטר ויותר מצמחי האם דבר המעיד כנראה אחד. כל הנבטים נמצא

על פעילות של נמלים בהפצת הזרעים. המלצתנו היא להמשיך לנטר את אוכלוסיית הנבטים כדי 

 לאמוד את התנאים הדרושים לשרידותם לאורך זמן.

 

 Alkanna Galilaea, אלקנת הגליל

אדום מין  שהואם זיפנייממשפחת ה של אלקנת הגליל השנה נמשך המעקב אחר מספר אוכלוסיות

בעבר ( גדל ישראל וירדןתיכונית )ים ישראל. מין זה שתפוצתו העולמית היא מזרח ל אנדמי-ותת

בקרקעות עמוקות באזורי חקלאות מסורתית בצפון הארץ. עם המעבר לחקלאות האינטנסיבית 

המרוחקים מאוד זה מזה. שתי אוכלוסיות אוכלוסיותיו וכיום הוא מצוי בכתמים בודדים  והידלדל

בהם התמקדנו היו אחת בשולי צומת גולני שבה הסתיימו לאחרונה עבודות פיתוח נרחבות 

שניה שנתגלתה במטע זיתים סמוך לצומת טורעאן שגם הוא נמצא כיום בשלבי פיתוח  הואוכלוסיי

מץ באיסוף זרעים ( ריכז צוות בנק הגנים מא2014-15והרחבה מתקדמים. במשך שנתיים )

מאוכלוסיות אלה ללא הצלחה. בעקבות הצלחת פרויקט לשון השור הנגבית השייכת גם היא 

למשפחת הזיפניים הוחלט בשיתוף עם רט"ג לרבות גם אוכלוסיות אלה וגטטיבית באמצעות 

דגמנו משתי האוכלוסיות )בסיועה של  2015-16במהלך  ןלמקרה ותכחדנה. לצורך העניי םייחורי

 6-מאמירי צמחים ב םבית דגן( ייחורי-סימה קגן מהמחלקה לפרחים במינהל המחקר החקלאי גב'

 ה(. כל אוכלוסיי2016ופברואר  2015מועדים שונים )פברואר, יולי, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 

חולקה לתת קבוצות של צמחים הקרובים זה לזה )בשל אופי הצימוח יתכן ואלו שלוחות של אותו 

ל תת קבוצה קיבלה מספר משלה. סך הכול דגמנו חמש תת קבוצות בטורעאן וארבע צמח אם( וכ

במצע ההשרשה  םהמוקדמים להשרשה כשלו. הייחורי תצומת גולני. כל הניסיונו תמאוכלוסיי

 , מאפשר לחלק יחומר אנטי פטריית-נרקבו במהירות ורק לאחר זמן נמצא שריסוס מתמשך בדקוניל
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לשרוד. עוד נמצא שאף שמין זה מתחיל לצמח ענפים חדשים כבר בתחילת הקיץ,  םמהייחורי

הוא במהלך הסתיו, עם ירידת הטמפרטורות בבית הגידול ולפני  םהמועד האופטימלי להכנת ייחורי

מומלץ לחתוך מנקודת  םתחילת מועד פריחת הצמחים לא יאוחר מסביבות סוף דצמבר. את הייחורי

ם מצוואר השורש ולא לדגום אותם כאמירי גבעול )כלומר החלק העליון של פריצת הענפים הצעירי

ללא פקעי התמיינות צדדים ואינם יכולים בהמשך להתפתח   םהענף( שהם למעשה ענפים טרמינליי

 (.2לצמח שלם )תמונה 

אף שייחורים מאוכלוסיות צומת גולני וטורעאן הושרשו במקביל, מסיבה שאינה ברורה רק 

טורעאן שרדו וכל יחורי צומת גולני נרקבו בעקביות. לא ידועה הסיבה לכך אך ניתן הייחורים מ

 הלראות בבירור שהצמחים בצומת גולני קטנים יותר, צבעם אפרפר ואינם כצבע האוכלוסיי

בטורעאן. יתכן שהאבק והזיהום שנוצר בצומת גולני במהלך עבודות הפיתוח השפיע על הצמחים 

 (.3כהלכה )תמונה  םום מהם ייחוריוכך גם על האפשרות לדג

מהמין אלקנת הגליל רובם קרסו בשלב  םלסיכום, אף שנמצאו התנאים המתאימים להכנת ייחורי

 150כלשהוא )השרשה, הקשחה, גידול בעציצים בבית הרשת(. סך הכול הוכנו במהלך שנתיים 

 90גולני נרקבו וקרסו. שנדגמו מצומת  םייחורי 60של אלקנת הגליל משתי האוכלוסיות.  םייחורי

מהם השרישו אך רובם מת עם המעבר לבית הרשת והפסקת ריסוסם  33נדגמו מטורעאן,  םייחורי

 .יבחומר האנטי פטריית
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על הצמח,  ראלקנת הגליל. משמאל איתור נקודת קיטום הייחו ידיגום והשרשת ייחור :2תמונה מס' 

 ים להשרשה.  רמימין הכנת הייחו
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טורעאן המצויים  יאלקנת הגליל במצע ההשרשה. ניתן להבחין שייחור יייחור :3תמונה מס' 

 צומת גולני מימין שהם קצרים ואפורים. ימשמאל הם ארוכים וירוקים לעומת ייחור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודשים נשתלו  8-9שרדו ושהיו בני  צמחים המייצגים שלושה תתי קבוצות מאוכלוסיית טורעאן 5

( בקרקע טרה רוסה 4בגן המקלט בגן לאומי ציפורי. רוב הצמחים נשתלו )תמונה  2016באוגוסט 

ופרט אחד נשתל בכתם קרקע שהכיל ברובו קרקע גירנית. פרט זה מת ואילו שאר הפרטים )מעודכן 

 ( חיים וחלקם אף מלבלב ומייצר ענפים חדשים.2016לאוקטובר 
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שנדגמו  םשתילת צמחי אלקנת הגליל בגן לאומי ציפורי. מקור הצמחים מייחורי :4תמונה מס' 

 מאוכלוסיית אלקנת הגליל בצומת טורעאן. 

 

 

אף שאוכלוסיית טורעאן לא הניבה זרעים זו שנה שלישית ברציפות, מרבית הפרטים באוכלוסיית 

אתר עשרות זרעים. זרעים אלה שמורים בבנק אספנו ב 2016גולני חנטו השנה זרעים ובסוף מאי 

 .27234הגנים תחת מספר אצווה 

 

 יבליוגרפיה:ב

ישראל -. רשימת צמחי הבר של ארץ1999אורי פרגמן, עוזי פליטמן, דוד הלר ואבי שמידע. 

 רם, ירושלים.-וסביבותיה. האוניברסיטה העברית, גבעת

בסכנת הכחדה בישראל. כרך א'. הוצאת . הספר האדום, צמחים 2007אבי שמידע וגדי פולק. 

 רשות הטבע והגנים.

. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל. 2011ספיר. -אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן

 כרך ב'. הוצאת רשות הטבע והגנים.

 


