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 תקציר 

בפרויקט לשימור מינים נדירים ומינים משתפים פעולה מזה עשור רשות הטבע והגנים ובנק הגנים 

שימוש גיבוי, לימוד הפנולוגיה וכ  אלהבסכנת הכחדה. מטרת הפרויקט היא שימור זרעים של מינים 

 זרעים לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחדו.המאגר ב

שזו הפקדתם מינים  26מינים אדומים ונדירים, מהם   93של דוגמאות  105הופקדו בבנק  2019בשנת 

מינים אדומים ונדירים  541דוגמאות של  1584הראשונה בבנק הגנים. סה"כ מופקדות היום בבנק 

 הכלולים ברשימות הספר האדום ונספחיו.מסך המינים  72%-המהווים כ

אנו בגני הצלה, גנים לאומיים ובבר. בנוסף  לשתילההשנה התמקד בנק הגנים בהכנת צמחונים גם 

בנק כמו גם איסוף מינים שמורים מאזורים ל  שלא נאספו מעולם ונדירים אדומיםלאיסוף מינים  פועלים

  גיאוגרפים חדשים.

מין רב שנתי נוסף שהונבט ו הגניםבנק בריבוי מבוקר  למטרת מינים 7וגודלו הונבטו  2019במהלך 

לבר, גני הצלה וגנים  ההשבל כשתילים צעירים מסירה ל  2019בנוספים הונבטו מינים  7 .2018ב

לבית הספר החקלאי הכפר הירוק במסגרת פרויקט משותף השנה  ונמסר אחדמין זרעים של  .לאומיים

במתקני עדיין  גדליםמיני גאופיטים  שניכן, -כמולריבוי מינים נדירים לקראת השבתם לבר באזור השרון. 

  המקלט של רט"ג.גני ב עתידולהישתל ב להימסר המטרבלטווח ארוך, הבנק 

 

 רקע

תיכוני, -הצומח הטבעי בישראל מגוון מאוד. בכפיפה אחת מצויים מינים האופייניים לטיפוסי צומח ים

טורני וסודני, שלרבים מהם זהו גבול תפוצתם העולמי. שינויי אקלים לצד פעילות -ערבי, אירנו-סהרו

עות כתוצאה אורבנית נמרצת מהווים יחדיו איום על בתי הגידול ואוכלוסיות הצמחים הטבעיות הנפג 

 מהרס ופיצול, שינוי ייעודי קרקע, שימוש לא מבוקר במשאבי טבע, פלישה של מינים זרים ועוד. 

כהערכות למגמה זו פורסם "הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל" המפרט את רשימת מיני 

תו הצמחים בסכנת הכחדה בישראל )להלן המינים האדומים(, המהווה את הבסיס לפרויקט שמטר

המרכזית הינה שימור המינים האדומים והנדירים מחוץ לבית גידולם הטבעי. במסגרת זו חברו בנק 

 של המינים הנ"ל .  Ex-situ, במאמץ משותף לשימור 2007הגנים ורשות הטבע והגנים החל משנת 
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 פעילות הפרויקט בשנים האחרונות מתמקדת בשלושה אפיקים מרכזיים:

נים נדירים, אנדמיים, ומינים המצויים בסכנת הכחדה מהבר והפקדתם בבנק . איסוף זרעים של מי1

לשימור ארוך טווח. הזרעים נאספים בידי צוות בוטנאים מומחים שעובד בכפוף לרשימות האיסוף 

וההנחיות שגיבש צוות בנק הגנים לפרויקט הנ"ל.  עם תום האיסוף, הטיפול בזרעים כולל ניקוי, ייבוש 

 בבנק הגנים לטווח ארוך. והכנתם לשימור 

. מינים נבחרים שמספר הזרעים שנאספו מהם מהבר היה מועט, אם מפאת נדירותם הרבה או הקושי 2

הטכני באיסופם, עוברים תהליך ריבוי מבוקר בגן ההצלה של בנק הגנים או באתרים אחרים למטרת 

הנבטה בעבור כל מין ולימוד יצור זרעים. פועל יוצא של הליך ריבוי זה הוא פיתוחו של פרוטוקול 

 הפנולוגיה )מועד פריחה, מועד יצור זרעים, מחלות נלוות ועוד( במהלך עונת הגידול בשדה. 

. בתאום עם רט"ג, מועברים מידי שנה צמחים להשבות לבר, לגני מקלט וגנים בוטנים להבטחת 3

 המשך התבססות אוכלוסיות נדירות ונכחדות בטבע.

 

 מטרות

לאוכלוסיות  Ex-situל מיני בר נדירים, אנדמיים ומינים בסכנת הכחדה כגיבוי איסוף זרעים ש .1

 טבעיות.

שימור ארוך טווח של דוגמאות הזרעים בבנק הגנים כבסיס למחקר וכמקור זרעים זמין לאישוש  .2

 אוכלוסיות והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר.

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

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

פענוח והרכבת פרוטוקולי הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהליך גידולם ליצירת מסת זרעים  .4

 לשימור.

 של המינים כמידע חיוני ובסיסי לאפשרות השבה לבר.  תיעוד הפנולוגיה .5

 הכנת צמחים להשבות לבר או לגני מקלט. .6

הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לחיזוק המודעות הציבורית ושמירה על המינים  .7

 הנדירים.

 

 

 

 תיאור המחקר )ביצוע ושיטות(
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 איסוף מינים נדירים ואדומים: 

תומר פרג' לביא קורן, באיסוף הזרעים השנה השתתפו יאיר אור, רן לוטן, עפרה פרידמן, דפנה כרמלי, 

 ואלון זינגר. 

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

הגיע ממערכת התצפיות רב מידע  ,. בנוסףBIOGisבנספחי הספר האדום ומאגר הנתונים של אתר 

 האינטרנטית באתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל הפועל בחסות רט"ג. 

שיטת בחירת המינים לאיסוף מתבצעת דרך  המערכת הממוחשבת המתבססת על מיקום נקודות 

האיסוף של כל מין במרחב ומלאי הזרעים שלו בבנק. בצורה זו כאשר אוסף הזרעים מגיע לאתר בו 

ן לאסוף זרעים הוא מקבל רשימת מינים המותרת לאיסוף באותו האזור. מינים שנאספו הוא מעוניי

זרעים(, לא יוכלו  1000ק"מ ויש מהם מספיק זרעים באוסף הבנק )לפחות  10בעבר מהאזור בטווח של 

ומונעים איסוף חוזר  להיאסף בשנית. בצורה זו אנו מגדילים את השונות הגנטית של האוסף שברשותנו

 .נו הכרחישאינ

דוגמאות של מינים אדומים ונדירים. מרביתם נאספו בבר  1584הופקדו בבנק הגנים  2019עד סוף 

 ומיעוטם מקורם בגנים בוטניים, בגינות פרטיות או שרובו בגן ההצלה של בנק הגנים. 

שזו מינים  26מינים אדומים ונדירים, מהם   93דוגמאות של  105בלבד הופקדו בבנק  2019בשנת 

מינים אדומים  541דוגמאות של  1584הפקדתם הראשונה בבנק הגנים. סה"כ מופקדות היום בבנק 

 (.1-3הכלולים ברשימות הספר האדום ונספחיו. )טבלאות מסך המינים  72%-ונדירים המהווים כ

בנק הגנים  קודמות.שנים לבהשוואה  השתנו ונתוניועדכונים שנערכו בספר האדום, בעקבות שינויים 

בהחלטות דיוני הועדה למינים בסכנת הכחדה מטעם רט"ג בשינויים שמקורם מעודכן באופן שוטף 

 אדומיםמינים  נוספוהמתכנסת מעת לעת ומאגר המידע של הבנק מתעדכן בהתאם. בשנה האחרונה 

מינים אלו עודכנו ונוספו ליעדי האיסוף של . אדוםמספר ע"י הועדה אך טרם הוגדר להם רבים חדשים 

  הורדו לחלוטין מהרשימות.שאינם נדירים יותר הוגדרו כאפיזודיים ומינים אחדים ש  אחריםמינים הבנק. 

 

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

)הנתונים כוללים דוגמאות שעברו ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים וכן דוגמאות שהתקבלו מגנים 

 בוטנים ואוספים פרטיים(. 

שנת 

 איסוף

מספר 

 דוגמאות

מספר 

 מינים/לשנה

מספר מינים 

 חדשים

2007 111 92 92 
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2008 190 122 78 

2009 177 134 66 

2010 136 115 55 

2011 126 111 48 

2012 168 117 41 

2013 140 117 35 

2014 104 87 25 

2015 89 78 16 

2016 92 80 24 

2017 78 68 16 

2018 68 57 19 

2019 105 93 26 

2007-2019 1584   541 

 

כל איסוף מלווה במידע אודות המין ובית גידולו, מתועד במערכת המידע של הבנק וכולל נ.צ. מדויק, 

נאסף. בנוסף, נאספים עבור כל דוגמא  ממנהתיאור מילולי של אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית 

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 

וסף גם דוגמת עשבייה הנשלחת לעשבייה באוכלוסייה המייצר זרעים ועוד. מכל אוכלוסייה נאספת בנ

 לתיעוד, שימור והגדרה מחודשת לשם אימות המין.  אביב-תלב

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"פ רמת נדירותם* 9201-מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק הגנים ב :2טבלה מס' 

 

 מספר אדום קטגוריה של נדירות
מספר 

 דוגמאות
 מספר מינים

 1 1 --- נכחד

 6 6 10 - 5.3 הכחדה חמורהבסכנת 
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 15 18 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 24 26 4.1 - 3.2 באיום

מינים שנוספו וטרם הוגדר 

 עדהולהם מספר אדום בו
 8 6 

 52 59   סה"כ אדומים

 19 23   על סף איום*

 17 18   נדירים מאוד בישראל*

 5 5   *נדירים מאוד של החרמון

 93 105   סה"כ נדירים ואדומים 

 /https://redlist.parks.org.il* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  

 

 ע"פ רמת נדירותם* 9201-2007מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק בשנים  :3טבלה מס' 

 

 מספר אדום קטגוריה של נדירות

מספר 

מינים 

אדומים 

 בישראל

מספר 

איסופים 

 בבנק 

מספר 

 מינים בבנק

סך מלאי 

המינים 

 בבנק %

 17.85 5 9 28 --- נכחד

 81.81 54 142 66 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 81.6 102 353 125 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 79.23 145 494 183 4.1 - 3.2 באיום

מינים שנוספו וטרם הוגדר 

 עדהולהם מספר אדום בו
 32 34 21 65.62 

 75.34 327 1032 434   סה"כ אדומים

   80 251     סף איום*על 

   113 278     נדירים מאוד בישראל*

   21 23     נדירים מאוד של החרמון*

   541 1584     סה"כ נדירים ואדומים 

 /https://redlist.parks.org.il*  על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  

 

 

 

 טיפול בזרעים

. פרטי כל דוגמא נרשמו נדיריםאדומים ושל מינים איסופי זרעים  105במהלך השנה הגיעו לבנק הגנים 

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

( ליבוש הדרגתי שלאחריו C015-לחות יחסית ו %15הדוגמאות הועברו לחדר מבוקר לחות וטמפרטורה )
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הן הועברו לאריזה, אחסון ארוך טווח ובדיקות נביטה. כחלק מתהליך הניקוי הוערך מספר הזרעים בכל 

טופלו במעבדת  2019נובמבר סוף דוגמא כך שניתן היה לקבוע איזו דוגמא דורשת ריבוי לעתיד. עד 

ר הזרעים המלאים בכל דוגמא. מדוגמאות המינים הנדירים שהגיעו השנה ונקבע מספ 77%הניקוי 

דוגמאות מינים אדומים ונדירים נוספות משנים קודמות. בסה"כ  13בנוסף אליהן הושלם ניקיונן של 

מפרטת את אומדן מספר הזרעים  4דוגמאות של מינים אדומים ונדירים.  טבלה  95נוקו  2019בשנת 

 .2019בשנת ונוקו שנאספו בכל הדוגמאות 

 9201אומדן מספר הזרעים של מינים נדירים שנאספו במהלך  :4טבלה מס' 

 מספר זרעים
מספר 

 דוגמאות

מהדוגמאות  %

 שנאספו
 הערות

   22.85% 24 בניקיון

 מומלץ לריבוי 13.33% 14 500-קטן מ 

 מומלץ לריבוי 4.76% 5 501-1000

1001-5000 34 32.38%   

5001-10,000 9 8.58%   

-גדול מ 

10,000 
19 18.10%   

     105 סה"כ 

 

נמצאות  נאספו בחודשים האחרונים ולכן עדיין דוגמאות הזרעים שטרם נעשה להן אומדן זרעים

 טרם הושלם.ש בשלבים שונים של ניקיון במעבדת הזרעים 

 

 2019הזמנות זרעים 

-מינים( על 28)סה"כ ונדירים אדומים דוגמאות זרעים של מינים  48השנה הוזמנו ממאגר בנק הגנים 

מאות דוג 17דוגמאות נועדו לצרכי מחקר,  31ידי גופים העוסקים במחקר ובשימורם בנוף המקומי. 

 .הועברו לגן הבוטני בגבעת רם

פרוטוקולי הנבטה להבטיח את הצלחת הגידול של יחד עם הזרעים, אנו מעבירים לגנים הבוטנים 

 המינים. 

 

 בתנאים מבוקריםונדירים אדומים הנבטת זרעים של מינים 
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 בסיום המבחנים הזרעים.  לשם בחינת חיוניות מכל איסוף זרעים המגיעה לבנק הגנים מונבטת הדוגמ

 הנבטה פרוטוקול ומתגבש הזרעים איכות לגבי מידע מתקבל ,הזרעים נביטת פוטנציאל נקבע

 .שנבחן מין לכל אופטימלי

, מועברים חיוניות הזרעים בדיקות במהלך שמונבטים והנדירים,  האדומים חלק מהנבטים של מיני הבר

סיכויי  והגדלת המינים בגן מגוון בירושלים, למען העשרת הצופים בהר הבוטני מבנק הגנים לגן

ילות השגרה של פע במהלךכן, -כמו .בגן במספר פרטים מועט הקיימות האוכלוסיות של דותםישר

שנלמד מידע הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים, לצוות  מוסריםאנחנו  יחידת ההנבטה בבנק הגנים,

 . הנבטת מינים אדומים, נדירים ואחריםב לצוות הגןמסייע . מידע זה ביחידת ההנבטות

 

שגרה במסגרת פעילות  2019רשימת מינים אדומים ונדירים שהונבטו לראשונה בשנת  :5טבלה מס' 

 . הגנים בנקב

 צורת חיים */נדירותמספר אדום שם מדעי שם עברי

 A מין נדיר מאוד  Melilotus italicus דבשה איטלקית

 A מין נדיר מאוד  Galium cassium דבקה סורית

 A מין על סף איום  Parapholis marginata זנב מכונף-דק

 Anthemis philistea  3.7 A קחוון פלישתי

-אשבל ארך

 Stachys longispicata  3.7 H השיבולת

 Centaurea pumilio  4.7 H חופית נמוכה

 Lathyrus gloeospermus  4.7 A טופח דביק

 Astragalus sparsus  4.7 H קדד דליל

ברנכחד ב  Leptadenia pyrotechnica עשן מדברי-מעלה  S 
 

     https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל    *

 =שיחS=חד שנתי, A=עשבוני רב שנתי,  Hצורת חיים:
 

 

 

 

 

במהלך שנת לגן הבוטני בהר הצופים  שגרהבמסגרת פעילות מינים שהועברו כנבטים  :6טבלה 

2019. 

 

 מספר אדום/נדירות * שם הצמח

 6 אבובית עדינה

 4.2 אקינוס ריחני

 3.7 אשבל ארך השיבולת
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 3.7 גלדן מוארך

 על סף איום ןמי דק זנב מכונף

 4.2 ורד צידוני 

 4.7 חופית נמוכה

 3.2 חלוק עבה

 4.7 טופח דביק

 3.7 כדורן ענף

 על סף איום ןמי כרסתן מחוספס

 4.2 לוענית יריחו

 3.7 ישראלי-מסרק ארץ

 5.3 מסרק ריסני

 3.7 נץ חלב חום

 מאוד נדיר ןמי עקר שעיר

 4.7 פואת הצבעים

 על סף איום ןמי פרקן עשבוני

 ןמוג צמח צבעוני ההרים

 4.7 קדד דליל

 3.7 קחוון פלישתי

 3.2 הגלגל שום

 על סף איום ןמי שום יריחו

 3.6 שום שחור

     https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל    *

 

 ריבוי בשדה

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

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

בנוסף, במקרים שזהות המין . פםבאיסוטכני קושי נדירותם בבר או בשל בשל  נמוךהשימור בבנק 

 שנאסף אינה וודאית אנחנו מנביטים ומגדלים צמחים בודדים לצורכי הגדרה ותיעוד. 

במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים  אנו נעזריםעל מנת לאתר מינים שיש צורך בריבוי שלהם 

 . ההכולל את נתוני האיסוף, הניקוי ומספר הזרעים החיוניים בכל דוגמ

 : הםים לבחירת המינים לריבוי הקריטריונ

 מין שזרעיו ניתנים לשימור בהקפאה ויבוש לאורך שנים. )מין אורתודוכסי( .1

 מין נדיר, אנדמי, או על סף הכחדה. .2

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

 מין שקשה לאסוף אותו בבר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניות .4
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 אוספים ומומחים.המלצת  .5

 לל:והליך הריבוי  כ

 דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור. .א

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

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

 וטמפרטורה להקשחה ראשונית.

 להקשחה שניונית בבית רשת חיצוני. בריםמועעלים ראשונים  צמחים שהוציאו .ד

 ועתק לשדה.מכל צמח שביסס את שורשיו  .ה

 בשטח הטיפולים הבאים : מתבצעיםלפני שתילת הצמחים בשדה  .ו

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

 אחרים. 

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

 הקרקע. 

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

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

 הואייחודן שאחרות בצמחים הפזורים בערוגות. כדי להתמודד עם כך בנינו ערוגות מיוחדות 

שהן מעוגנות בקרקע אך בסיסן הוא רשת מתכת המונעת חדירת חולדים. בנוסף הערוגות 

גישה של חיות בר לצמחים מחד  ותמונעהמוגבהות פלסטיק קשיחות ודפנות מ בנויות

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

 הצורך. 

וער של הצמח הבוגר. כמו כן, בערוגות במרווחים התואמים את גודלו המש יםהשתילים נשתל .ז

 או הדליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר. \תנאי הצללה וים ניתנ

מעקב וניטור אחר התפתחות הצמחים, פריחה והבשלת הזרעים.  מתבצעבמהלך עונת הגידול  .ח

 בנק. למאגר המידע הממוחשב של ה מרוכזים ומוזניםכל הנתונים 

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

 ניכוש ידני או תיחוח הקרקע בלבד.

ופקדו י. הצמחים המיובשים ו בגיליון עשביהתיעודל שמר צמח אחד מכל מין יבמידת האפשר  .י

 בעשבייה.
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 בתנאי לחות  מאופסניםבמספר מחזורים, בכפוף לקצב הבשלתם ו נאספיםהזרעים  .יא

 .מבוקריםוטמפרטורה 

הם , מוערכת, איכותם נספרים, מופרדים מחלקי הצמחשנאספו הזרעים , בסיום הגידול .יב

 בחדרי הקירור של הבנק.לשימור  ומועברים נארזיםולבסוף  מועברים לייבוש

 מופיעה בטבלה להלן.  2019למטרת ריבוי במהלך שנת בוולקני בשדה  ושגדלרשימת המינים 

 

 חלקת ההצלה שבמכון וולקני.ברשימת המינים שהונבטו למטרת ריבוי וגדלים  :7טבלה מס' 

 /https://redlist.parks.org.il* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל               

 .באוניברסיטת ת"א. מכון לחקר הדגניםבאוצר בנק הדגנים   .חנן סלעד"ר  -מקור הזרעים  **       

 שם המין בעברית
 שם מדעי

 

מספר 

 דוגמא

מספר 

זרעים 

בדוגמת 

 המקור

אתר 

 איסוף בבר

מספר אדום/ 

 נדירות *

 

מספר 

זרעים 

 מריבוי

 Tordylium syriacum 26047 1907 דרכמונית סורית
חוף 

 הכרמל
6.8 

 

9763 

שועל -שיבולת

 ** צמרית
Avena eriantha 304236 50 

צפון 

ומערב 

 הנגב

 8674 מאד  נדיר ןמי

שועל -שיבולת

 ** צמרית
Avena eriantha 304237 60 

צפון 

ומערב 

 הנגב

 7524 מאד  נדיר ןמי

שועל -שיבולת

 ** גלומות-שונת
Avena clauda 304232 60 6057 4.2 הרי יהודה 

 34724 3.1 אילת Hippocrepis constricta 27416 1744 פרסה משונצת

 3.7 גליל עליון Gonocytisus pterocladus 26385 730 צלען הגליל

שנתי, -רב

איסוף 

הזרעים 

 נמשך

ברזילון כפוף 

 שיניים
Sideritis romana subsp 27145 1711  243919 3.7 עליוןגליל 

 Astragalus peregrinus 27811 86 # קדד האצבעות

צפון 

ומערב 

 הנגב

0 

הריבוי 

ממשיך 

לעונה 

 נוספת

 ##החרמוןכלך 
Ferula hermonis 

 
 הר חרמון 3392 27692

מאוד  נדיר ןמי

 של החרמון

שנתי, -רב

הריבוי 

ממשיך 

לעונה 

 נוספת
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, בחרנו לרבות או הנדירים האדומיםעל אף שמין זה לא נמצא ברשימת המינים  – קדד האצבעות# 

אותו בעונה זו, כיוון שנמצא קושי באיסוף הצמח מהבר. בעת האיסוף נמצאה אוכלוסיה קטנה בלבד, 

 ידי מזיקים. בנוסף אין במתקני השימורבעם מעט פרטים והזרעים שנאספו ממנה היו ברובם נגועים 

 ן הוחלט להכניסו לרשימת הריבוי. הריבוי ימשיך לעונה נוספת.בבנק דוגמת זרעים נוספת ממין זה, לכ

 

גדל במתקני הבנק  רב שנתי ולכן עדיין הצמח. 2018הקודמת, ## כלך חרמוני, הונבט בעונת הריבוי 

הגדלת לשם  ,למטרת ריבוי יםמיועדאלה  . פרטיםבלבד פרטים 3בשלב זה נותרו ממנו . לטווח ארוך

 מספר הזרעים השמורים ממין זה בבנק. 

 

 לשתילה בגני מקלט, גנים לאומים ובבר. הכנת צמחונים

מספר על פי בקשת רט"ג צמחונים לשתילה בבבנק הגנים באופן ייחודי, הכנו  נרכשעל בסיס הידע ש 

להמשך הצמחים הועברו  כל בגמר ההכנהבגני הצלה, גנים לאומיים ובבר.  ,אתרים ברחבי הארץ

 .(2)טבלה  בגני ההצלהגידול 

 תהליך הכנת הצמחונים:

 דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור. .א

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

לילה וטמפרטורה להקשחה \יום תמבוקר חממההעתקת הנבטים לתערובת קרקע בעציצים ב .ג

 ראשונית.

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

עתידית  שנים הראשונות בגידול מבוקר בבנק הגנים עד הכנתם להעתקהבנשארים גיאופיטים  .ה

 .לגני מקלט
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 ., למטרת מסירה לגני מקלט שונים2019-רשימת המינים שהונבטו בבנק הגנים ב :8טבלה מס' 

 

 /https://redlist.parks.org.il* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  

 

בית הספר אקולוג זרעים ממין אדום זה לרוני שושן,  3000בתחילת העונה, נמסרו  –# שברק ססגוני 

  הכפר הירוק, למטרת זריעה והשבה לטבע באזור השרון.

המקלט של  ניבגלשתילה  ריימסוצבעוני ססגוני,  נץ חלב חום ,הרודיאנינץ חלב – גיאופיטים## 

 בבנק הגנים. שנים(  5-)כרשות הטבע והגנים, רק לאחר גידול ארוך טווח 

 המין בעבריתשם 
 שם מדעי

 

מספר 

 דוגמא
 אתר איסוף בבר

מספר 

אדום/ 

 נדירות*

 

אתר 

להשבת 

 הצמחים

 #שברק ססגוני
Ononis 

variegata 
 5.2 חוף הכרמל 27530

 הכפר הירוק

 דורי-כלך דו

Ferula 

biverticillata  27948 רמון-חי 4.2 הנגב הר 

 צתרה מדברית

Satureja 

thymbrifolia  26282  נבי סמואל 4.7 יהודהמדבר 

 שיניים-ציפורנית חדת

Silene 

oxyodonta  25768 נבי סמואל 3.2 מדבר שומרון 

 שור אשונה-צלע

Bupleurum 

brevicaule  25110   נבי סמואל 3.7 הרי שומרון 

 נבי סמואל 3.2 הרי שומרון   Lisaea strigosa  20145 ליסאה סורית

 עלים-טורגניה רחבת

Turgenia 

latifolia  20138   נבי סמואל 3.2 הרי יהודה 

 ##רודיאניהחלב -נץ

Ornithogalum 

sp. nova 26101 6.3 מדבר יהודה 

הרודיון/נבי 

 סמואל

 ## צבעוני ססגוני

 

Tulipa 

polychroma 
 הר הנגב 23547

ברשימת 

המינים 

הנדירים 

 מאוד 

 חי רמון

  ##נץ חלב חום
Ornithogalum 

fuscescens 
 3.7 גליל תחתון 25097

 ציפורי

 ##חלב חום-נץ

 

Ornithogalum 

fuscescens 
 3.7 מדבר שומרון 22825

 נבי סמואל

 ###מעלה עשן מדברי
Leptadenia 

pyrotechnica 
 בבר נכחד ים המלח 24697

 וקיםצעינות 
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הצלה.  ההמינים שנבחרו השנה לשתילה בגני רשימת ב נכלללא מין זה  –מדברי מעלה עשן ### 

ומאחר שהוא מוגדר כמין בבנק הגנים  חיוניות הזרעים, השמוריםמבחני הצמח הונבט במהלך שגרת 

 , נמסר לגן הצלה של רט"ג. בישראל נכחד בבר

 

 .2020-במכון וולקני בריבוי בחלקת ההצלה ורשימת המינים שמתוכננים להנבטה  :9טבלה מס' 

              

 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *    
 
 

 הגנים, למטרת מסירה לגני מקלט שונים בנקברשימת המינים המתוכננים להנבטה  :10בלה מס' ט

 .   2020-ב

 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *   

הזרעים מכילה מעט מדי זרעים. לכן , גלילמה של מין זהמקור דוגמת ה – ישראלי-ץ** מסרק אר

 מריבוי של דוגמת המקור. ילקחו לריבוי זה שישמשו 

 

 שם המין בעברית
 שם מדעי

 
 מספר דוגמא

כמות זרעים 

 בבנק
 אתר איסוף בבר

מספר 

  אדום/נדירות *

 על סף איום ןמי מדבר שומרון Salvia syriaca  20151 251 מרווה סורית

 פרי-עשנן גדול

Fumaria 

macrocarpa 28098 
397 

 על סף איום ןמי הרי שומרון

 3.2 מדבר יהודה Abutilon indicum 28141 245 אבוטילון הודי

 ולרינית דוקרנית

Valerianella 

echinata 27737 
214 

 מין נדיר מאוד הרי יהודה

 שם המין בעברית
 שם מדעי

 

מספר 

 דוגמא
 אתר איסוף בבר

מספר 

אדום/ 

 נדירות*

 

 3.7 נגב  Capparis ramonensis 26648 צלף רמון

 3.2 הנגב הר Haplophyllum poorei  26401 פיגמית פור

 מדבר יהודה Allium hierochuntinum  24970 שום יריחו

על סף  ןמי

 איום

 3.2 הרי שומרון Petrorhagia zoharyana  24486 חלוק עבה

 גביעול מאוגד

 5.8 עכומישור  Velezia fasciculata. 23252 )מספיק שם אחד(.

-ץמסרק אר

**פלשת Scandix palaestina  22399 ישראלי  3.7 

 דוגון ירושלמי

Lachnophyllum 

noaeanum  22000 3.2 הרי שומרון 

 מדבר שומרון Salvia syriaca  20151 מרוה סורית

מין על סף 

 איום

נגב הר Ferula daninii  20139 כלך דנין  3.7 

 3.7 השרון Medicago italica  20101 אספסת איטלקית
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של צמחים בסכנת הכחדה, טיפול בזרעים  ניםמתוכנ ממשיך באיסופיםפרויקט נוסף לדיווח זה, הב

 והעברתם לשימור ארוך טווח בבנק הגנים בהתאם לפרוטוקולים המקובלים כפי שדווח להלן. 
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