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  תקציר 

לשימור  פרויקט במסגרתעם רשות הטבע והגנים  הפעולה של בנק הגנים שיתוףל השביעיתזו השנה 

,  לצורכי גיבויל"המינים הנ היא שימור זרעים שלמטרת הפרויקט . בסכנת הכחדה ומיניםמינים נדירים 

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

 קבעו )הכחדהמינים בסכנת (" אדומים"ה מינים לטיפול בג"רטי "המלצות וועדה מקצועית שהוקמה ע

 התמקד השנה בנק הגנים לפיכך . אנדמיים שהם גם אדומיםמינים ראשונית לשימור עדיפות לתת שיש 

 למינים שעדין עדיפותב נעשו אסופיםה. נדיריםהאדומים והמינים ה ףאיסוף מינים אלה בצד המשך איסוב

  . בבנק שמורים אינם

 מעקב אחר בוצע. שור נגבית-מאמץ לסייע בהצלת המין לשוןהשנה נעשה  ג"טפי בקשת ר-עלבנוסף 

להכנת פרוטוקול הנבטה וכן נאספו  ששימשו  זרעיםנאספו ,במישור ימיןשל המין היחידה האוכלוסייה 

אוכלוסיית חדשה של ישמשו כעתודה ליסוד ובמכון וולקני צמחי נוי ל במרכז הריבוי ושרשוייחורים שה

  .באתר חדש המין 

 מינים אדומים 21לכלל המינים ה נוספו השנש,  מינים אדומים282 באוסף בנק הגנים הופקדועד כה 

 38שפרסמה הרשות מופקדים בבנק הגנים )   מינים40( מרשימת המינים האדומים והאנדמיים .חדשים

 . מינים

דוגמאות  98,  מינים נדירים שונים82 דוגמאות של 118הופקדו בבנק ) עד סוף נובמבר (2014במהלך 

  .מינים אדומים 63מתוכן הם של 

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

  . הושלם הניקוי והן הועברו לאריזה51% –למעבדת הניקוי כאשר ל עד כה דוגמאות הוכנסו מה 53%

 מינים 14מהם נדירים אדומים ו מינים 50 הנביטה השנהבנוסף היחידה להנבטת זרעים של בנק הגנים 

  . לראשונה2014טו בשנת שהונב

ומין אחד ,  מינים אדומים8(מינים  9 גודלו בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים 2014במהלך 

לגידול במסגרת פרויקט משותף  מינים נדירים שגודלו בבית הספר החקלאי הכפר הירוק 2ועוד ) נדיר

ם שהוא בחזקת צמח אדום ובמעמד נכחד  פרוטוקול הנבטה למין מרוות החפיענחפו .וריבוי מינים נדירים

 בגןהמין  תיירושלים לאישוש אוכלוסיבוהנבטים שהתקבלו הועברו לגן הבוטני בגבעת רם בישראל 

  .ולמטרת יצור זרעים

שחלקם יונבטו מזרעים וחלקם בריבוי  מינים נדירים ואדומים 8 תוכנית הריבוי תכלול 2015שנת ב

כחלק משתוף הפעולה ינהל המחקר החקלאי וחלקם באתרים אחרים מרבית המינים יגודלו במ. מייחורים

 הונבטו והנבטים נמצאים מרשימה זו כבר ראשונים מינים. ג ובית הספר החקלאי הכפר הירוק"רטעם 

  . ראשוניתההקשחה הבשלב כעת 

  

  

  



  רקע

מיקומה . תו במכלול העולמיהצומח הטבעי בישראל הוא מהמגוונים בעולם ליחידת שטח וידוע בחשיבו

. הגיאוגרפי של ישראל במפגש בין יבשות וימים מאפשר נוכחות טיפוסי צומח שונים בכפיפה אחת

 רביםשל, טורני וסודני-אירנו, ערבי-סהרו ,תיכוני-בישראל ניתן למצוא מינים האופייניים לטיפוסי צומח ים

מהווים יחדיו  נמרצת לצד פעילות אנושית אקלים שינויי . עולמיגבול תפוצהלמעשה ישראל היא מהם 

שימוש לא מבוקר , פיצול וכתוצאה מהרסהנפגעות טבעיות הצמחים הגידול ואוכלוסיות האיום על בתי 

   . ועודפלישה של מינים זרים, במשאבי טבע

להלן המינים (כהערכות למצב פורסמה בשנים האחרונות רשימת מיני הצמחים בסכנת הכחדה בישראל 

מאת אבי ' כרך א ,"צמחים בסכנת הכחדה בישראל, הספר האדום"שיצאה בשני כרכים ) םהאדומי

 בהוצאת רשות 2011ספיר -גדי פולק ואורי פרגמן, מאת אבי שמידע'   וכרך ב2007שמידע וגדי פולק 

ל שמטרתו המרכזית הייתה שימור כל המינים "פרסום זה היווה את הבסיס לפרויקט הנ. הטבע והגנים

 במאמץ רשות הטבע והגניםו חברו בנק הגנים זובמסגרת . ם והנדירים מחוץ לבית גידולם הטבעיהאדומי

מינים זרעים של  באיסוף התמקדהעיקר הפעילות בפרויקט ש ל" הנמיניםה של Ex-situשימור משותף ל

מים אדוהועדת מומחים שקמה לטיפול במינים . מהברומינים המצויים בסכנת הכחדה , אנדמיים, נדירים

המליצה להתמקד בעיקר בשימור מידי של מינים שהם אדומים ואנדמיים ולכן גם השנה נתן בנק הגנים 

  . עדיפות למינים בקבוצה זו בדגש על מינים שלא נאספו ונשמרו עד כה בבנק הגנים

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

אם מפאת נדירותם הרבה או הקושי הטכני , מספר הזרעים שנאספו מהם מהבר היה מועטשים נבחר

או באתרים  תהליך ריבוי מבוקר בשדות מינהל המחקר החקלאי עברהדוגמא מזרעיהם , פםבאיסו

 פיתוחו של פרוטוקול הנבטה בעבור כל מין ואפועל יוצא של הליך ריבוי זה ה. למטרת יצור זרעיםאחרים 

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

  

 מטרות
  . לאוכלוסיות טבעיותEx-situ כגיבוי  ומינים בסכנת הכחדהאנדמיים, איסוף מיני בר נדירים .1

ור זרעים זמין כבסיס ללימוד המינים וכמקשל דוגמאות הזרעים בבנק הגנים ארוך טווח שימור  .2

  .לאישוש אוכלוסיות והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר

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

  .צורך לרבות אותם וליצור דוגמת זרעים נאותה לשימור ארוך טווח

  .יצירת מסת זרעים לשימורל ים כחלק מתהליך גידולםל הנבטה למינים הנדירהכנת פרוטוקו .4

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

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

 .נדירים
  
  
  



  )ושיטותביצוע (תאור המחקר 
  : איסופים

   .'תומר פרגאלון זינגר ו, דפנה כרמלי, עפרה פרידמן, לוטןרן , יאיר אורהשנה ם השתתפו באיסוף הזרעי

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

שימת צמחי הבר ר"בנספח למגדיר הצמחים הצהוב  המינים שהוגדרו כנדירים, בנספחי הספר האדום

בנוסף חלק מהמידע הגיע בזמן אמת . BIOGisישראל וסביבותיה ומאגר הנתונים של אתר -של ארץ

בזכות מידע זה הצלחנו . ג" עבור רטא"מכון דשבחסות השנה בעקבות סקר המינים הנדירים שנערך 

שת באזור יער לדוגמא לאסוף זרעים של המין זהבית שרונית תת מין שרוני באזור רחובות ודבקת פל

ל היה ניתן לזהות אותם בנקל ולאסוף "אילנות שהם מינים מאוד קשים לזיהוי ואיתור ובזכות הסקר הנ

  .זרעים במועד ובאיכות הראויה

רובם .  דוגמאות של מינים נדירים כולל מינים אדומים1000 מעל הופקדו בבנק הגנים 2014עד סוף 

ות מינהל המחקר גינות פרטיות וריבוי בשד,  בוטנייםםגנימקורו מ  מהם שחלק קטןהגדול נאסף בבר

   .החקלאי

שזו הפקדתם הראשונה  מינים 21אדומים מהם  מינים 63של  דוגמאות 98 הופקדו בבנק 2014בשנת 

 66%- מינים אדומים שונים המהווים כ282 דוגמאות של 785ובסך הכול מופקדים היום בבנק בבנק 

  ).1טבלה . (שימות הספר האדוםמסך המינים האדומים הכלולים בר

  

נתונים אלה  ( שהופקדו בבנק הגנים בחלוקה לפי שניםאדומיםמספר איסופים ומספר מינים : 1' טבלה מס

ם ומאוסף הגן הבוטני יכוללים גם דוגמאות שעברו ריבוי בחלקת ההצלה של בנק הגנים וכן דוגמאות שקיבלנו מאוספים פרטי

  ).2008בעיקר בשנת , םשבהר הצופי

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מדויק בעזרת . צ.נוכלל  במערכת המיידע של הבנק תועד ,גידולוות המין ובית אוד במידע לווהכל איסוף 

GPS,  נאספו עבור כל דוגמא , בנוסף. נאסףתיאור מילולי של אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית בו הוא

התערבות האדם , מפנה, רמת סלעיות, סוג הקרקע,  תחומי התפשטותה,גודל האוכלוסייהנתונים אודות 

 החלק היחסי , דרגת הבשלת הזרעים בזמן האיסוף,מועדי פריחה, צמחיה מלווה, ידולבבית הג

מספר מינים חדשים לשנה/מספר מינים מספר דוגמאות שנת איסוף

2007 86 71 71 
2008 120 84 48 
2009 121 86 40 
2010 74 62 22 
2011 82 71 27 
2012 130 87 33 
2013 74 66 20 
2014 98 63 21 

2007-2014 785  282 



 עשבייה בירושליםל  שנשלחהעשבייהה נלקחה דוגמת ימכל אוכלוסי .ה המייצר זרעים ועודיבאוכלוסי

   .שימור והגדרה מחודשת לשם אימות הגדרת המין, לתיעוד

 מינים 56 דוגמאות של 68מהם , ינים נדירים מ דוגמאות של88 מהבר 2014סך הכול נאספו בשנת 

גידול מכוון ב מקורןכל שאר הדוגמאות  ) 2' טבלה מס(.  מינים נדירים19 דוגמאות של 20-אדומים ו

  . גנים בוטניים וגינות פרטיות,  המחקר במכון וולקניבחלקת השדה במינהל

  

  *פ רמת נדירותם" ע2013-בעי במספר מינים אדומים ונדירים שנאספו בבית הגידול הט: 2' טבלה מס

 מספר מינים מספר דוגמאות מספר אדום קטגוריה של נדירות
 1 1 --- נכחד

 9 10 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה
 14 16 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 32 41 4.1 - 3.2 באיום
 56 68  כ אדומים"סה

 11 12  **על סף איום
 8 8  ***ישראלנדירים מאוד ב
 75 88  כ"סה

  הנתונים בטבלה זו אינם כוללים מינים שרובו בשדה ומינים שהתקבלו מגנים בוטניים וגינות פרטיות*
   בספר האדום כרך ב1' נספח מס, צמחים על סף איום בישראל** 

  מינים שלא נכללו ברשימת האדומים',  בספר האדום כרך ב2צמחים נדירים מאוד בישראל  נספח *** 
  
  

של מינים אדומים  דוגמאות 1005 בבנק הגנים הופקדו) 2014עד סוף (המאזן המצטבר לסיכום על פי 

 מינים נדירים 142של דוגמאות  344- מינים אדומים ו272של דוגמאות  706. רבב שמקורםונדירים 

   .)3טבלה (

  

  **פ רמת נדירותם" ע2013-2007שהופקדו בבנק בשנים * מספר מינים אדומים ונדירים: 3' טבלה מס

 קטגוריה של נדירות
מספר 
 אדום

מספר מינים 
אדומים 
 בישראל

מספר 
איסופים 

 קבבנ

מספר מינים 
 בבנק

סך המלאי 
 %בבנק 

 17 6 8 36 --- נכחד
 69 41 91 59 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה 

 67 80 215 120 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה  
 73 145 392 199 4.1 - 3.2 באיום  

 66 272 706 414  כ אדומים"סה
  72 194   *על סף איום

  70 150   *נדירים מאוד בישראל
  414 1005   כ"סה

  ' בספר האדום כרך ב2 ונספח 1על פי נספח * 
  של מינהל המחקר החקלאיהנתונים בטבלה זו אינם כוללים מינים שרובו בשדה **
  

   םיאנדמיומינים אדומים איסוף 

שהם בהתאם להמלצות הוועדה לטיפול במינים בסכנת הכחדה המשכנו השנה להתמקד באיסוף מינים 

.  מינים40 מינים מתוך הרשימה המונה 38 הצלחנו לאסוף 2014עד סוף .  כאחדואנדמיים" אדומים"

מינים . מכל אחד מהם בבנק הגניםשהופקדו ומספר הדוגמאות  המינים 40 מוצגת רשימת 4' בטבלה מס

, לא נאספו עדייןהם מינים ש רקע צהוב עםמינים , נאספו בשנים קודמות) בשם המין בעברית (ללא רקע



 מינים 2 . לבנקלראשונה סולמית ליד שמם נוספו השנה מינים עם רקע ירוק נאספו השנה ועםמינים 

א "ברשימות היעד של צוות הניטור ממכון דש הם ,זמזומית ורבורג וסתוונית הרמון, שעדיין לא נאספו

ר האוכלוסיות הגדולות איתול לצורך "אנו נעזר במידע הנפעולה עימם השיתוף מסגרת וב הקרובהשנה ל

  . שנה הבאההאיסוף זרעים ממינים אלו במהלך ביותר ו

  

  אנדמיםומינים אדומים  :4' טבלה מס 

שכיחות** שם מדעי שם המין
צורת **

 אנדמיותגידול 
מספר *

 אדום
מספר 
 איסופים

 Origanum ramonense RP C EI 3.7 1 #אזובית רמון 
 Iris atropurpurea O G EI,EI 6.8 14 אירוס הארגמן
 Iris haynei R G EI 4.2 8 אירוס הגלבוע
 Iris lortetii R G EI,EI 4.2 6 אירוס הדור

 Iris hermona RR G EI 4.2 1 אירוס החרמון
 Iris mariae RR G EE 4.7 2 אירוס הנגב

 Iris vartanii RR G EI 4.2 1 אירוס הסרגל
 Iris petrana RR G EI 4.7 1 אירוס ירוחם
 Stachys zoharyana O A EI 6.3 3 אשבל זוהרי 
 Stachys paneiana RP C EI 5.3 1 אשבל נמרוד

 Bufonia ramonensis O C EI 5.3 1 #בופונית הרמון 
 Tanacetum negevensis R C EI 3.7 4 חרצית נגבי-בן

 Vicia basaltica R A EI 4.2 1 בקית הבזלת
 Vicia hulensis R A EI 4.2 3 בקית החולה
 Vicia esdraelonensis O A EI 6.3 4 בקית יזרעאל
 Cyperus sharonensis RP H EI 3.2 1 גומא שרוני 

 Galium philistaeum RR A EI 4.7 2 #דבקת פלשת 
   Bellevalia warburgii RR G EI 4.7 זמזומית ורבורג

 Onopordum carduiforme RP H EI 3.7 1 #חוחן קרדני 
 Rumex rothschildianum O A EI 6.3 2 עת האוירוןחומ

 Lathyrus lentiformis O A EI 7.4 6 טופח עדשתי
 Ferula daninii RP H EI 3.7 1 כלך דנין

 Anchusa negevensis O H EI 6.3 2 שור נגבית-לשון
 Scandix blepharicarpa O A EI 5.8 3 מסרק ריסני

 Erodium subintegrifolium R A EI 4.7 3 חסידה תמים-מקור
 Salvia eigii O H EI 5.3 5 מרות אייג

 Ornithogalum aff. nutans O A EI 6.3 1 #חלב הרודיאני -נץ
 Orchis israelitica RP G EI 3.7 1 סחלב מצויר

   Colchicum ramonensis sp.nova R G EI 4.7 סתוונית הרמון
 Limonium gallilaeum RR H EI 4.2 1 עדעד הגליל

 Crypsis minuartioides RR A EI 4.7 2 עטיינית מגובבת
 Silene physalodes R H EI 4.7 1 ציפורנית מצוייצת 

 Satureja thymbrifolia R C EI 5.3 1 #צתרה מדברית 
 Anthemis philistea R A EI 3.7 1 קחוון פלישתי

 Anthemis brachycarpa O A EI 7.4 2 פירות-קחוון קצר
 Allium negevense R G EI 3.2 4 שום דרומי
 Allium meronense R G EI 3.7 2 שום הגליל
 Allium tardiflorum RP G EI 3.2 2 שום סתווי
 Allium kolannianum O G EI 5.3 3 שום קולמן

 Trifolium israeliticum RP A EI 4.2 4 תלתן ישראלי
  
  2011 ' ב- ו2007 'הספר האדום כרך אשמידע וחובריו *

-31 -גדל ב, נדיר=RP;  אתרים4-30 -גדל ב, נדיר מאוד=RR;  אתרים1-3 -גדל ב, על סך הכחדה=O: שכיחות.1999פרגמן וחובריו ** 
  עץ =T, גיאופיט=G, עשבוני רב שנתי=H, חד שנתי=A: צורת חיים/.תדיר=F; נדיר למדי=R;  אתרים100

  



  טיפול בזרעים

נרשמה דוגמא כל  פרטי . ואדומיםשל מינים נדירים  זרעים איסופי98 לבנק הגניםהגיעו השנה במהלך 

בתום שלב הניקוי . להמשך טיפולת הניקוי הועברו למעבדהממוחשב והזרעים במאגר הנתונים 

ליבוש הדרגתי ) 150C- ו לחות יחסית 15%( מפרטורהמבוקר לחות וט הועברו לחדר הדוגמאות

 מספר הוערךכחלק מתהליך הניקוי  .ובדיקות נביטהאחסון ארוך טווח , לאריזה הועברו שלאחריו הן

 טופלו 2014עד דצמבר .  שבעזרתו ניתן היה לקבוע איזו דוגמא דורשת ריבויהזרעים בכל דוגמא

בכל ים שהגיעו השנה ונקבע מספר הזרעים המלאים  מדוגמאות המינים הנדיר51%במעבדת הניקוי 

  . מפרטת את אומדן מספר הזרעים בכל הדוגמאות שנוקו5לה טב. דוגמא

  4201שנאספו במהלך דן מספר הזרעים של מינים נדירים  אומ:5' טבלה מס

 הערות  מהדוגמאות שנאספו% מספר זרעים
  45 עדיין לא טופל
  3 בתהליך ניקוי

 מיועד לריבוי 15 500-קטן מ 
 מיועד לריבוי 9 501-1000

1001-5000 15  
5001-10,000 6  

  5 10,000-גדול מ 
  

  הנבטת זרעים של מינים אדומים ונדירים בתנאים מבוקרים
י היחידה "דוגמא מכל איסוף זרעים המגיעה לבנק הגנים מונבטת מספר חודשים לאחר אחסונה ע

.  מינים אדומים ונדירים שונים50 הונבטו 2014בשנת . יכותהבדיקת טיב הדוגמא ואללהנבטת זרעים 

 7מהם , ופותח עבורם פרוטוקול הנבטה, )6' טבלה מס(הונבטו לראשונה במעבדה  מינים נדירים 14

   .מינים המוגדרים כאדומים

  

  בנק הת  במסגרת פעילו4201בשנת שהונבטו לראשונה מינים נדירים רשימת  :6' טבלה מס
מספר  שם מדעי עברית לועזית שם בעברית משפחה

 אדום
צורת 
*שכיחות*אנדמיות*חיים

 Ventenata blanchei  A ES RR דגניים Poaceae בשנית עדינה
 Crypsis faktorovskyi   A   RR דגניים Poaceae עטיינית פקטורי

 Astragalus guttatus  A   RR פרפרניים Fabaceae קדד מכופל
 Salvia ceratophylla 3.7 H   RP שפתניים Lamiaceae מרוה שסועה

 Salsola soda 3.7 A   RP סלקיים Chenopodiaceae מלחית הבורית
 Lathyrus setifolius 4.2 A   R פרפרניים Fabaceae טופח שרוני

 מורכבים Asteraceae ראשים-חוחן גדול
Onopordum 
macrocephalum  4.7 H ES R 

 Zaleya pentandra 5.3 H   O חיעדיים Aizoaceae זליה מחומשת
 Anthemis brachycarpa 7.4 A EI O מורכבים Asteraceae פירות-קחוון קצר

 Lupinus hispanicus   A   Rפרפרניים Fabaceae תורמוס ספרדי
 Galium philistaeum 4.7 A EI R פואתיים Rubiaceae דבקת פלשת

 Vicia articulata  A   Oפרפרניים Fabaceae בקיה
 Lens culinaris  A   Rפרפרניים Fabaceae עדשה תרבותית
 Seidlitzia rosmarinus  C   R סלקיים Chenopodiaceae שנהבית רוזמרין

-31 גדל ב, נדיר=RP;  אתרים4-30 -גדל ב, נדיר מאוד=RR;  אתרים1-3 -גדל ב, על סך הכחדה=O: שכיחות.1999לפי פרגמן וחובריו *
חוף = EC, ישראל=EI: אנדמיות/ עץ=T, גיאופיט=G, עשבוני רב שנתי=H, חד שנתי=A: צורת חיים/.תדיר=F; נדיר למדי=R;  אתרים100

  שראל ולבנוןי=EL, ישראל סוריה ולבנון= ES, ישראל וקפריסין= EY, ישראל סיני וחוף דרום לבנון



  ריבוי בשדה
בשדות מינהל (אנדמיים ואדומים שלא בבית גידולם הטבעי , מטרת הריבוי המבוקר של מינים נדירים

ים  ממינים שמצאי הזרע כמות הזרעיםהוא להגדיל את) המחקר החקלאי במכון וולקני או בגנים בוטנים

, בנוסף .עתידייצירת גרעין רביה לשם  היצע זרעים נמוך אואם בגלל קושי באיסוף  שלהם קטן מאוד

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

  . לצורכי הגדרה ותיעוד

דע הממוחשב של בנק הגנים הכולל את  נעזרנו במאגר המישיש צורך בריבוי שלהםעל מנת לאתר מינים 

  . הניקוי ומספר הזרעים החיוניים בכל דוגמא, נתוני האיסוף

   : היומינים לריבויהקריטריונים לבחירת ה

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

  .או על סף הכחדה, אנדמי, נדירמין  .2

  ). זרעים לאיסוף1,000-500( מצומצם ברבמספר הזרעים מאיסוף  .3

 בר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניותב לאסוף אותומין שקשה  .4

 .המלצת אוספים ומומחים .5

מינים רב שנתיים בדרך כלל  (או עשבוני המייצר זרעים כבר בשנתו הראשונהמין חד שנתי  .6

 .) לגידול וריבוי בגנים בוטניםמופנים

  :הליך הריבוי  כלל
  .דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור  .א

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

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

 .להקשחה ראשונית

 . בבית רשת חיצוניצמחים שהוציאו  עלים ראשונים הועברו להקשחה שניונית  .ד

 .כל צמח שביסס את שורשיו הועתק לשדה  .ה

 :הטיפולים הבאים בשטח לפני שתילת הצמחים בשדה בוצעו   .ו

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

  .באמצעים אחרים

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

 )תהליך זה בוצע פעמיים. (הקרקע

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

  הכנת ערוגות לשתילה .4

,  כן-כמו. השתילים נשתלו בערוגות במרווחים התואמים את גודלו המשוער של הצמח הבוגר  .ז

  . ינים שזה אופן הצימוח שלהם בבראו הדליה למ\ניתנו תנאי הצללה ו

פריחה והבשלת , במהלך עונת הגידול בוצע מעקב וניטור אחר שלבי התפתחות הצמחים  .ח

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

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

 . או תיחוח הקרקע בלבדידני



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

 .בעשבייה הלאומית בירושלים

בכפוף לקצב הבשלתם ואופסנו באופן מידי בתנאי לחות , הזרעים נאספו במספר מחזורים  .יא

 .מבוקרים) C4°(וטמפרטורה ) 15%(

יובשו ולבסוף נארזו והועברו לאחסון בחדרי הקירור של , איכותם הוערכה, נספרו, קו הזרעים נו  .יב

  . הבנק

חלק . 7' מופיעה בטבלה מס 2014שנת בשדה למטרת ריבוי במהלך רשימת המינים שגודלו 

  .פרטים בידינומהדוגמאות עדיין בשלבי ניקוי במעבדה ולכן לא כל ה

  

   ומספר הזרעים שהתקבלו בריבוי4201נדירים שרובו בשנת המינים רשימת ה  :7 'טבלה מס

שם המין 
מספר ** אתר איסוף שם מדעי משפחה בעברית

 אדום

 זרעים 'מס
שנאספו 
 מהבר

 מספר זרעים בריבוי

-הגן הבוטניSalvia bracteata פרפרניים #מרות החפים 
עדין לא הסתיים  565 נכחד ם"גבעת רם י

 האיסוף
 Stachys שפתניים אשבל זוהרי

zoharyana
 8187 826 6.3 מעלה צביה

 Anchusa זיפניים שור נגבית-לשון
negevensis

צומת , מישור ימין
תיים עדין לא הס 139 6.3 כמוס

 האיסוף
-זכריני זקוף

 עוקצים
עין , הר קטעMyosotis stricta זיפניים

 בתהליך ניקוי 40 5.8 חוורית

 Scandix סוככיים מסרק ריסני
blepharicarpa

בין נטור לאום 
 בתהליך ניקוי 743 5.8 קנאטיר

ציפורנית 
 מצוייצת 

 עדין לא הסתיים 29 4.7 נחל ערערSilene physalodes צפורניים
 האיסוף

 Viola סגליים סיגל תמים
pentadactyla

מדרום מערב 
 הריבוי נכשל 908 4.2 למצפה יאיר

ביר אל -רכס מעוןReseda globulosa רכפתיים רכפה כרסנית
 הריבוי נכשל 32 4.2 עיד

 בתהליך ניקוי 54 3.2 מורדות הר נשףZoegea purpurea מורכבים זגאה ארגמנית

 Lens odemensis פרפרניים עדשת אודם
מזרח ,סניה'הר ע
 RP 1011 7934 הגולן

 Aegilops searsii דגניים $חיטה סירס-בן
ליד , עד-עדי

 RR 1527 3535 כביש אלון-קידה

 Lens ervoides פרפרניים $עדשה מצויה
 הר 40חורשת 
 R 329 3589 כרמל

  2011'  ב- ו2007' שמידע וחובריו הספר האדום כרך א* 
   בעת רםגודלו בג# 
  גודלו בכפר הירוק$ 

  

ומין ,  מינים אדומים8(מינים  9בחלקת ההצלה של בנק הגנים  גידלנו בריבוי מבוקר 2014כ בשנת "סה

 מינים נדירים גודלו 2מין אחד אדום ובמעמד נכחד גודל בגן הבוטני בגבעת רם ירושלים ועוד  ).אחד נדיר

. גידול וריבוי מינים נדיריםלמטרת  כפר הירוקבית הספר החקלאי הבשטחי במסגרת פרויקט משותף 

אינם חונטים זרעים , שור נגבית וציפורנית מצויצת הם רב שנתיים-לשון, חלק מהמינים כגון מרות החפים

מתאים לשימור מספר זרעים בשנה הראשונה ואנו נמשיך לגדל אותם מספר עונות ברציפות עד לקבלת 

  . ארוך טווח

  

  



  ריבויבעיות שנצפו בתהליך ה

דוגמת הזרעים של . ויבחנו שוב בעתיד לא צלחו את הריבוי בשדהסיגל תמים ורכפה כרסנית , שני מינים

 כל הזרעים והנבטים אולם טריה ות זרעיםמהגן הבוטני של גבעת רם כדוגמהתקבלה הכרסנית הרכפה 

 זרעים ממין זה ברשות הבנק אין כרגע. ראשונים ואף אחד מהם לא הגיע לשדההעבודה הקרסו בשלבי  

 בהעברה אך כהלכה המין השני סיגל תמים נבט .ואנו ננסה בעתיד לאסוף אותם שוב ולנקוט גישה שונה

מין זה מאוד רגיש לרוחות חזקות מחד . 5רק  שרדו 90ומתוך לשטח מרבית הצמחים התמוטטו 

 לדוגמא בדליים ולהתייבשות מהירה של הקרקע מאידך ולכן בעתיד ננסה לגדל אותו במצעים מנותקים

  .לשליטה טובה יותר בתנאי מיקרו האקלים להם נחשפים הצמחים

  2015תוכנית ריבוי לשנת 

. 2015תוכנית פעולה דומה למתואר למעלה ננקטה בבחירת המינים המתוכננים לריבוי במהלך שנת 

ה הקרובה החלטנו בשנ, טיפול במינים אדומים ודרכים שונות לשימורםל ג"רטעולה עם כחלק משתוף הפ

בית הספר הכפר הירוק שמטרתו היא השבת מיני בר נדירים לאזור ו ג"לרט בפרויקט משותף יטול חלקל

והם  השרון לאזורפירות שהוא צמח אדום ואנדמי -רצקחון ק שתילים של 200במסגרת זו נכין . השרון

  .יועברו לשטחי הכפר הירוק להמשך גידול ויצירת מסת זרעים

איסוף בשדות מינהל המחקר החקלאי עד לשלב יונבטו ויגודלו רו השנה לריבוי שנבח הדוגמאות שאר

שניהם מינים רב ,  יוצאי דופן הם המינים קדד הקרקפות ולשון שור נגבית.8 כמתואר בטבלה הזרעים

ממינים אלו נלקחו ייחורים מבית גידולם הטבעי להשרשה . שנתיים שהיה קושי רב באיסוף זרעיהם

  .ו ישמשו לגידול מבוקר למטרת יצור זרעיםוהצמחים שהתקבל

  
  

   5201 שמתוכננים לריבוי במהלך שנת המינים: 8 'טבלה מס

  2011'  ב- ו2007' שמידע וחובריו הספר האדום כרך א* 
  בכפר הירוקיגודלו # 
 יגודלו בגן לאומי ממשית$ 

  

  

 משפחה שם המין בעברית
 שם מדעי

 
מספר 
מספר  אתר איסוף דוגמא

*אדום  תאריך איסוף 

מספר 
הזרעים 
שנאספו 
 מהבר

 מורכבים # פירות-קחוון קצר
Anthemis 
brachycarpa 24773

, שמורת אודים
 7.4 נגייטימכון ו

23/04/2012 
14129 

 5.3 מדרכה, אילתZaleya pentandra 26174 חייעדים זליה מחומשת
17/05/2014 

1592 

 מורכבים ראשים-חוחן גדול
Onopordum 
macrocephalum  26302

אום , מואב, ירדן
 4.7 רסאס

24/05/2014 
1756 

 פואתיים דבקת פלשת
Galium 
philistaeum 26191

 אילנות יער
 4.7 מערב

01/06/2014 
4664 

 פרפרניים קדד הקרקפות
Astragalus 
oocephalus 26363

מערבית 
 6.3 לעפולה עילית

03/02/2014 
 ייחורים

 פרפרניים תורמוס ספרדי
Lupinus 
hispanicus 18733הר כרמים R 

19/06/2001 
541 

Vicia articulata 26263 פרפרניים בקיה
הר אביטל 
 O מזרח

14/05/2014 
41 

 זיפניים  $שור נגבית-לשון
Anchusa 
negevensis  

, מישור ימין
 6.3 צומת כמוס

10/02/2014 
 ייחורים



 Anchusa(, Hormuzakia negevensis) הרמוצקיה נגבית, פר נגבית-לשון(, שור נגבית-לשון

negevensis(  

כחלק מהמאמץ של הרשות לטפל במין זה ולנסות להציל את האוכלוסייה היחידה ששרדה נרתם בנק 

 הטבעית של מהאוכלוסייהזרעים  139 אסף צוות בנק הגנים 2013בשנת  .הגנים לסייע בפעילות זו

 צמחים בוגרים 22בשטח נצפו  .ורים שנערכו באתר ביק10 במהלך  באזור מישור ימיןשור נגבית-לשון

למרות שסרקנו את כל ). כנראה בני שנה עד שנתיים(ועוד כמה עשרות בודדות של צמחים צעירים 

וחלקם בנוסף חלק מהזרעים התפתחו שלא כראוי והתנוונו על השיח שהפרטים רק חלקם ייצר זרעים 

  .י נמלים" עףנאסו על הקרקע נפלו

גן לאומי למין זה בשטח  גיבוי אוכלוסיית ליצר הוחלט שישג "עם נציגי רט 2014כה במרץ בישיבה שנער

 לימוד התהליך שבוצעל פיילוט מוצלח בעקבותוזאת וגטטיבית  תשוכפלהאוכלוסייה המקורית . ממשית

- ב. מהמחלקה לפרחים במינהל המחקר החקלאי, בסיועה של גברת סימה קגן 2013במהלך שנת 

ענפים  דגםסיועה של סימה קגן בובמישור ימין  המקורית לאוכלוסייההגיע צוות בנק הגנים  10/02/2014

ענפים ). וביל למותםי ייחורים צמחים בוגרים לא נדגמו מחשש שחיתוך 4( פרטים שונים 18- מלהשרשה

במצע השרשה בתנאי שנטמנו  ייחורים 98 להכנתהועברו לבית רשת במינהל המחקר החקלאי אלה 

 78  נוסףולאחר חודש  קטניםהועברו לעציציםהשרישו ו ייחוריםמה 88שבועיים כלאחר  .גבוהיםלחות 

ליטר במצע חול שהובא במיוחד  1 בנפח העתקה לעציציםבלבית רשת פתוח הועברו צמחים ששרדו המ

  ).9טבלה (. מאתר הגידול העתידי שלהם בגן לאומי ממשית

  מהמין לשון שור נגבית ייחוריםושרידות  הסיכום הכנ: 9' טבלה מס

הצמח ' מס
 במישור ימין

  ייחורים' מס
10.02.14 

צמחונים שעברו ' מס
  השרשה

26.02.14 

צמחים ' מס
  שהועברו 

  רשת-לבית
27.03.14  

 

  צמחים ' מס
  רשת בתחילת החורף- בבית

11.12.14  
 

1 10 10 10 10 
2 4 4 4 1 
    צמח קטן לאיסוף ייחורים 3
4 4 4 3 3 
5 3 4 3 2 
    צמח קטן לאיסוף ייחורים 6
    צמח קטן לאיסוף ייחורים 7
8 2 2 2 1 
9 4 2 2 1 

10 6 6 6 5 
    צמח קטן לאיסוף ייחורים 11
12 7 7 6 6 
13 3 3 3 3 
14 6 4 5 4 
15 9 7 6 2 
16 1 1 1 1 
17 13 11 10 6 
 לא שרדו ייחורים מצמח זה 1 3 3 18
19 4 4 4 2 
20 5 5 4 4 
21 5 4 2 2 
22 6 7 6 5 
 22כ סומנו "סה

 צמחים בוגרים
 18-  ייחורים מ94כ "סה

 צמחים
  צמחונים58כ "סה  צמחונים78כ "סה  צמחונים88כ "סה

 61% 83% 94% 100% שרידות



 לכל אורך לפריחה מתמשכתדבר שגרם להם  ,באופן רציףכל הצמחים קיבלו השקיה פעמיים בשבוע 

צמחים . צוואר השורשמריקבונות בבעיקר חול סבלו הלמצע  שמתו עד להעברה הייחוריםמרבית . העונה

 מאבדים את  בו הצמחיםמועד(שהועברו לחול ומתו בהמשך היו בעיקר צמחים שנכנסו לתרדמת הקיץ 

  .אך לא שרדו אותה)  בברים העל אדמתייהםחלקרוב 

גידול צמחים למטרת כן אשונה ובמקביל כדי ללמוד על הפנולוגיה של המין במהלך שנת התפתחותו הר

  . 2013שנאספו מהבר בשנת הנבטנו זרעים של לשון שור נגבית לשימור גדולה  זרעיםמסת  ליצור

ו ת למין ומשמש להפצהאופייני של הסרת גופיף הקרנקולה טרום נביטהכל הזרעים עברו טיפול 

 1%במצע אגר רעים הונבטו הז. חיטוי ופציעת קליפת הזרע באזור יציאת השורשון,  נמליםאמצעותב

 זרעים 69סך הכול נזרעו וטופלו בדרך זו . C20°בטמפרטורה של  ו12/12 חושך/בתנאי משטר אור

במישור שנאספה קרקע חולית בהנבטים הועתקו לעציצונים .  מהם נבטו54שבמהלך תקופה של חודש 

 הועברו לאחר כשבועיים.  ומבוקריםבתנאי טמפרטורה ואור קבועיםהקשחה ראשונית ל והועברוימין 

גבעול מרכזי אחד ב התאפיינו צמחים שכולם 36  שרדו חודשים4- כשם לאחרלבית רשת פתוח הצמחים 

אחת (עם תחילת הקיץ ולמרות השקיה רציפה . וחלקם אף הגיע לפריחה מועטהללא התפצלויות 

דצמבר -ובמברעד לתחילת נ)  כל החלק העל אדמתיהתייבשות(רדמת הצמחים נכנסו לת) לשבוע

 יועתקו לעציצים אלה  פרטים. צמחים5 רקלעת עתה ולהתעורר שלאחריה החלו לצמח ענפים חדשים 

  .יצור זרעיםו ויועברו לשדה הפתוח להמשך לימוד גדולים

  

   Salvia bracteata, מרוות החפים

ין זה מ.  מרוות החפים ממשפחת השפתניים שנחשב כמין נכחד בישראלהיהחקר השנה נמין נוסף ש

 4- ב90-גדל עד אמצע שנות ה) טורקיה ואיראן, עיראק, סוריה(שתפוצתו העולמית היא מזרח תיכונית 

מאז נכחד המין מהבר בישראל וכיום אוכלוסייתו היחידה נמצאת בתחומי . אתרים בלבד בתחומי ירושלים

. 1994במהלך שנת הגן הבוטני בגבעת רם לשם הועתקו פרטים אחדים עם סלילת כביש בגין בירושלים 

בשנים האחרונות היא החלה לדעוך עקב נביטת , בגן פורחת ומניבה זרעיםהמצומצמת אף שהאוכלוסייה 

 מצב שאילץ את אנשי הגן הבוטני להיערך בהתאם ולרבות את המין וגטטיבית ,זרעים דלה מאוד

זמן הבסיס הגנטי שלה  השעם בודדת יש חשש אוכלוסייהבריבוי ווגטטיבי ממושך של . באמצעות ייחורים

כדי למנוע תרחיש זה נרתם בנק הגנים למציאת פתרונות לסוגית .  לניוונה והכחדתהעדיקטן ילך ו

 עשרות זרעים של מרוות החפים מהגן הבוטני 2014במהלך שנת הבנק במסגרת זו קבל . הנביטה

  .מגבעת רם לפענוח פרוטוקול ההנבטה

זרעים באיכות תחילה יש לברור של הזרעים נביטה גבוה  שיעורממצאי העבודה הראו שכדי להגיע ל

שעשויים לנבוט מתבטאת במשקל הזרע ובדגם פספוס מיוחד למין המופיע רק בזרעים המתאימה 

  .בהצלחה

קילוף מלא של קליפת הזרע , טיפולי קדם נביטה של חיטוי הזרעיםעוד נמצא שבתנאים שכללו 

ליטר חומצה /ג" מ 250 על מצע אגר בנוכחותוזריעהית בקיעה מכוונת של הקליפה הפנימ, החיצונית

 12D/L12חשיפה למשטר תאורה של  בהמהווה תחליף לטיפול הכמנת קור לזרעים ,ברילית'ג

  .  נביטה100% -בהזריעה ממועד כשבועיים ניתן לצפות   20°Cבטמפרטורה קבועה של 



חה ראשונית במינהל המחקר  צמחים של מרוות החפים שלאחר הקש60-בדרך זו הצלחנו להנביט כ

  .הועברו לגן הבוטני בגבעת רם להמשך הגידול

 הצליח צוות הגן הבוטני לשפר את 2014במהלך אביב ,  של בנק הגניםבהנחיית יחידת ההנבטהבנוסף 

 שעות בחומצה 24-ל, באמצעות השריית הזרעים בטיפול קדם נביטה נביטת זרעי מרוות החפים

אולם הכפיל את אחוז הזרעים הנובטים של הזרעים נביטה מלאה ל הובילא אמנם לזה  הליך .ברילית'ג

שישמשו כעתודה לעיבוי אוכלוסיית שיטה זו תאפשר הנבטת פרטים רבים ומגוונים יישום . בגןבדרך כלל 

  . בגןןהמי

  
   המלצות

דע  בעיקר אודות למיבבנק וזההשנה הושלם איסוף ראשוני של מרבית המינים האדומים והאנדמיים 

 מסקר המינים האדומים שמקורוג " המינים האדומים ברטריכוז נושאשקיבלנו בזמן אמת מאחראית 

 מכלה ,אורך זמן רבבפריסה רחבה איתור מינים נדירים ובעיקר מינים אדומים . א"י מכון דש" עבוצעש

המין המבוקש מבלי שנוכל לאסוף זרעים של לעיתים ,  של בנק הגניםהזרעים צוות איסוף זמנו שלאת כל 

מאפשרת לנו וגודלן של האוכלוסיות  מיקום המינים שלקבלת מידע בזמן אמת . במהלך אותה עונה

 במועד המתאים ת הזרעיםלבקר באוכלוסיות מספר פעמים עד להבשל, להתרכז בעיקר בתהליך האיסוף

בדרך זו אנו .  מצב שהיה עשוי להתרחש בעבר, מפגיעה לא רצויה באוכלוסיות קטנותלהימנעובעיקר 

 לדגום את האוכלוסיות הגדולות ביותר שגם יכולות לשאת את מעמסת הדיגום ללא יכולים ומעדיפים

אנו בהחלט ממליצים ומעודדים .  שהמגוון והשונות בדיגום המין תהיה נאותהלהבטיח וגם  גדולהפגיעה

  .המשך שיתוף פעולה זה שהניב השנה תוצאות נאות

 או בית גידול  השבת מינים לברניסיוןבנק הגנים לפעילות מצומצמת של בנוסף בשנה האחרונה נכנס 

 זה אינו פשוט כלל ועיקר ודורש לימוד מקיף של המינים בטרם שעניין הקצר מסתמן ניסיוננועל פי . חליפי

הדרושות ג מעונין בהשבתם יטופלו בכל הרמות "המלצתנו היא שמינים שרט. ניתן בכלל ליישמו בשטח

שמש ליצירת שיאיכות חומר הזרעים והמגוון ,  המקורי של המיןובית גידול שבהייחודוהבנת  סקירתכולל 

מהלך , לימוד הפנולוגיה של המין בתנאים מבוקרים כולל פרוטוקול הנביטה שלו,  החדשההאוכלוסייה

בהתאמתו לבית הגידול החדש שרידותו בעונות היבשות וכלה , הפרייה והאבקה, התבססותו בשטח

ל דורשים אמנם השקעה רבה אך עשויים להבטיח "כל הנ.  לאורך זמןקיימא-לתו ליצר אוכלוסייה בתויכו

  .שעשוי לקרות ללא ההכנה שלהלןכפי הצלחה ולא מפח נפש 
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