
 ,צמחים בסכנת הכחדה

 אתגרים ודרכי התמודדות

 כמון 30.7.21

 חגי שמש  

 החוג למדעי הסביבה

 חי-מכללת תל



 נדירות וסכנת הכחדה

לא כל כך קל להחליט אילו מינים  •
 נמצאים בסכנת הכחדה

 :יש הרבה גורמים רלוונטיים•

 נדירות•

 פגיעות•

 אטרקטיביות•

 אנדמיות•

 פריפריליות•

 צמצום מספרי פרטים•

 צמצום אזור תפוצה•

 



 נדירות בסקאלות מרחביות  

 אדמונית החורש נדירה מאוד בישראל•

 גדלה רק באזור מצומצם מאוד•

יש התייחסות ממשקית רחבה למין זה  •

 (סקרים וגיזומים)

 המין נפוץ בצפון אגן הים התיכון•

 ?למה לשמור עליו•

 מוטיבציות שונות לשמירת טבע•

 



 נדירות בסקאלות מרחביות  

 מאוד נדיר בישראל. פרע מנוקב•

 אין לו יחסי ציבור•

 נפוץ בהרבה מקומות בעולם  •

צמח פולש ועשב רע במקומות •

 מסוימים

 ?למה לשמור עליו•

 

 

 

 ספיר-פרגמןאורי 



 (Iris lortetii)אירוס הדור 

 צמח מוכר עם יחסי ציבור טובים•

 גאופיט רב שנתי•

 י זכרי דבורים"ע מואבק•

 (כנראה חום)איננו מספק גמול מזון •

 !איננו סובל האבקה עצמית•

 קיים רק בכמה אתרים בגליל ובשומרון•

 מין אנדמי•

 



 מינים אנדמיים
מין שקיים רק באזור גאוגרפי  •

מסוים ולא מופיע במקומות  

 אחרים

כל המינים אנדמיים לכדור  •

 הארץ

ככל שתפוצת המין מצומצמת  •

 כך הוא פגיע יותר

 ?היכן יש מינים אנדמיים רבים•

למה איים הם כר פורה למינים •

 ?אנדמיים

 שרה גולד איים לא קיימים רק בים•



 מינים אנדמיים

 .  מערכת סגורה וקטנה יחסית•

 לעיתים קרובות ייחודית•

עץ  : איים זה לא רק בים•

ערמת גללים  , בשדה חיטה

אגם  , אלפיניותפסגות , באחו

תא  , הוא אי בים של יבשה

מערכת החיסון הוא אי בים  

 ...של דם

 



 מינים אנדמיים

 ?אנדמיות כתלות במשך הניתוק•

  9000כ, אלף מינים 21יש כ( שנה מליון 65כ)בהוואי •

 פולשים 5000אנדמיים וכ

רק  )שנים לא היו מינים אנדמיים בהוואי  מליון 65לפני •

 (פולשים

 ?איך לנו יש מינים אנדמיים•

 

 



 כמקרה בוחן( Iris lortetii)אירוס הדור 
 (2016מיני צמחים בישראל נכון ל 51)  אנדמימין •

 דגם תפוצה מקוטע•

 אוכלוסיות משמעותיות 3•

 (עשרות בודדות של פרטים)כל האוכלוסיות קטנות •

הר  

 פועה
 מלכיה אביבים



 ?כמה קטן זה קטן

 ?איך מחליטים מה היא אוכלוסייה קטנה•

 ?נגיד ויש כאלף אירוסים הדורים זה מעט או הרבה•

אם היו אלף נמרים במדבר יהודה זה היה מעט או •
 ?הרבה

 תלוי במאפיינים של המין המדובר•

 גודל האורגניזם•

 רבייתיתאסטרטגיה •
 קצב גידול•

 יכולת להתמודד עם שונות •

 והפרעות     

 מספר פרטים גדול איננו ערובה •

 לאריכות ימים     



 אוכלוסיות קטנות מאופיינות במגוון גנטי נמוך•

 ?למה•

יש גבול למספר האללים שיכולים להופיע במספר קטן  •

 של פרטים

 ?למה חשוב שיהיה מגוון גנטי•

 יש כמה סיבות שונות•

 

 העדר מגוון גנטי: הסכנה שבאוכלוסיות קטנות



 מגוון גנטי כדלק לאבולוציה
שינוי אבולוציוני הוא אחת הדרכים של אורגניזמים  •

חשוב במיוחד  )להתמודד עם שינויים בסביבה 
 (לצמחים

 .  בלי שונות גנטית לא מתאפשרת אבולוציה•

זאת הסיבה העיקרית לכך שרוב היצורים החיים  •
עוד על זה בהרצאה של שנה  )עוסקים בסקס 

 (הבאה

 . בלי מגוון לרוב לא שורדים זמן רב•

 ...אבל•

 רלוונטי בסקאלות זמן ארוכות יחסית•

 יש חשיבות למגוון גם בסקאלות זמן קצרות•



 !את עצמם להאביקאירוסי ההיכל אינם מסוגלים •

 ?לא, קצת מגביל? למה זה טוב•

 ?למה לא מומלץ להעמיד צאצאים עם אחותך•

 הצאצאים יצאו פגועים בהסתברות גבוהה•

 ?מה המנגנון שגורם לכך•

יש  לטאלית רצסיביתלמוטציה  הטרוזיגוטלפרט •

רצסיבי   הומוזיגוטלהעמיד צאצא  25%הסתברות של 

 . לטאלי

 

 אוכלוסיות קטנות

 רביית קרובים  –חשיבות המגוון הגנטי 



לתופעה של ירידה בכשירות כתוצאה מרביית קרובים  •

 inbreeding depression קוראים

 צפוי להביא לדעיכה של האוכלוסייה•

 Inbreeding depressionבאירוס הנצרתי וההדור קיים•

 

38.33 

31.25 

17 

האבקה  מקומית זרה
 טבעית

השפעת מקור האבקה על  
 מספר זרעים ממוצע בהלקט

 אוכלוסיות קטנות

 רביית קרובים  –חשיבות המגוון הגנטי 

  סגל ועמיתיה

   2006 
 



כשאין מגוון גנטי אתה בעצם מתרבה עם קרובי  •

זאת המשמעות הביולוגית של קרובי  )משפחה 

 (משפחה

 ...אבל. זה כמעט תמיד רע•

 

 

 אוכלוסיות קטנות

 רביית קרובים  –חשיבות המגוון הגנטי 



 

 

  רביית קרובים –חשיבות המגוון הגנטי 



 .נראה שלפעמים רביה עם זרים היא גם בעייתית•

לתופעה הזאת של ירידה בכשירות כתוצאה מרבייה עם •

 Outbreeding depression פרטים זרים קוראים

 פירוק של קומבינציות גנטיות טובות –גנטי  מנגון•

 התאמות מקומיות -מנגנון אקולוגי •

 (יכולת תנועה)יותר נפוץ בצמחים מאשר בבעלי חיים •

 

 

 

 רבייה עם זרים –חשיבות המגוון הגנטי 



מינים בסכנת הכחדה לרוב נמצאים באוכלוסיות קטנות  •

 Inbreeding depressionולכן חשופים ל ומקוטעות

אחד הפתרונות הנפוצים הוא הבאת פרטים נוספים  •

 (במידה וקיימות)מאוכלוסיות אחרות 

 Outbreeding depressionערבוב שכזה עשוי לגרום ל•

 (.פנתרים בפלורידה)ולאובדן של התאמות מקומיות 

 מדובר באחת השאלות הגדולות בשמירת טבע•

 .אין תשובה טובה, למרות זאת•

In and Out breeding depression  

 וההשלכות לשמירת טבע



 לא קל להכריע בשאלה הזאת•

מחקר חדש מצא שברוב המקרים מוצאים שעדיף •

 לערבב ושברוב המקרים לא מערבבים

תמיד יותר קל להיות   –פסיכולוגיה של שמירת טבע •

 פסיביים

אין לראות בשקופית זאת עידוד לערבוב אוכלוסיות  •

 !!!באופן עצמאי

 

 

 

 

In and Out breeding depression  

 וההשלכות לשמירת טבע



 יש עוד בעיה גנטית באוכלוסיות קטנות
 אללים דגימה לא מייצגת של: סחיפה גנטית

 משמעותי בעיקר באוכלוסיות קטנות

 (75:25)אוכלוסייה נגזרת  (50:50)אוכלוסיית מקור 

 קטסטרופה

הגירה לא 

 מייצגת



 של פרט לפיטנסהקשר בין מספר פרטים 

ככל שיש יותר פרטים באוכלוסייה כיצד זה ישפיע על  •

 ?של הפרט הבודד הפיטנס

 יותר פרטים צורכים יותר משאבים•

 פחות משאבים לכל פרט•

 ...קשר שלילי•

 ?מה חסר פה•

 במספרים קטנים משאבים•

 אינם בהכרח הגורם המגביל   

 
 מספר פרטים באוכלוסייה
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Alee effect 

 בפיטנסיש מצבים שבהם יותר פרטים יגרמו לעליה •

 ?איך זה יתכן. הממוצע

 (לוותינים כחולים)מחסור בבני זוג •

 (התגוננות עדרית)הגנה קבוצתית •

 (גודל להקה מינימלי)שיחור מזון קבוצתי •

 (דישון נהרות בסלמון)שינוי בית גידול •

 (אירוס נצרתי)מחסור במגוון גנטי •

 מספר פרטים באוכלוסייה
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 איך כל זה מתחבר חזרה לאירוס הדור

האוכלוסיות הקיימות קטנות וכנראה מבודדות  •

 (קיטוע) כרגע

התאמות מקומיות יתכן שנבררו בכל אוכלוסיה •
 (Local adaptations)שונות 

 סחיפה גנטית צפויה להקטין את המגוון  •

  Inbreeding depressionיש כבר עדויות ל•

ואולי עדיף )השאלה היא מה הדבר הנכון לעשות •

 (לא לעשות כלום



 ?מה אפשר לעשות כדי לסייע לאירוס ההדור

בתוך  )הפתרון המתבקש הוא ערבוב בין אוכלוסיות •

 (בין הגליל לשומרון, הגליל

 קודם כל צריך להחליט האם מערבבים•

 ?איפה, אם כן•

 ?את מי מערבבים•

 ?מה הסכנות•

אנסה לענות על השאלות תוך חזרה למושגים  •

 עליהם דיברנו

 



 ?מה הפתרון לבעיותיו של האירוס ההדור

 Inbreeding depressionסחיפה גנטית ו

כיום נראה שיש מחסור במגוון גנטי באוכלוסיות  •

 הטבעיות

מאחר והאוכלוסיות קטנות הן בוודאות די גבוהה  •

 סחיפה גנטיתסובלות מאובדן מגוון כתוצאה מ

 Inbreedingהמגוון המצומצם צפוי להתבטא ב•

depression 

 יש עדויות להצטמצמות בחלק מהאוכלוסיות•

 

 



 ?מה הפתרון לבעיותיו של האירוס ההדור

 Inbreeding depressionסחיפה גנטית ו

האוכלוסיות שהראו מחסור חמור במגוון הן אלו  •

 שמראות הצטמצמות בימים אלו

 

 



 ?מה הפתרון לבעיותיו של האירוס ההדור

Outbreeding depression 

 ערבוב אוכלוסיות יכול להגדיל מגוון גנטי•

 בוודאות די גדולה הוא יגדיל את יצור הזרעים•

 מצד שני הוא יכול לדלל מגוון גנטי מקומי•

 ...ערבוב עם השומרון קצת יותר נועז•

 

 



 ?מה הפתרון לבעיותיו של האירוס ההדור

 אפקט עלי

 תחרות בין פרטים היא זניחה באוכלוסיות אירוסים•

 רוב התחרות היא בין מינית•

סביר מאוד להניח שהוספת פרטים רק תגדיל את  •

 קצב גידול האוכלוסיה

 



 הקמת אוכלוסיות חדשות באתרים חדשים•

 לא יפגע באוכלוסיות קיימות•

אפשר לבדוק האם יש התאמות מקומיות והאם יש •

 מחסור במגוון גנטי ללא סיכון האוכלוסיות הטבעיות

 אוכלוסיות חדשות 6הקמנו  2013ב•

 בהתחלה זה נראה מאוד מבטיח•

 ...בסוף באו דורבנים•

 ?מה הפתרון לבעיותיו של האירוס ההדור
 אוכלוסיות חדשות 

רפי קנט יוחאי   ,יובל ספיר

 גבריאלה שני, כרמל



 תודה על ההקשבה



 איך מחליטים איכן למקם את האוכלוסיות

שלושת האוכלוסיות הגדולות ממוקמות בשלושה •

 אתרים שונים ונבדלות בדגם פיזורן

 (הר פועה)רצף של קרחות ביער אורנים •

 (אביבים)גבעה טרשית ועשבונית •

 (מלכיה)כתם גדול ובודד בקרקע עמוקה יחסית •



 ?היכן למקם את האוכלוסיות

נהוג למצוא את התנאים שמאפיינים את בית •
 הגידול הטבעי ולחפש תנאים דומים

במקרה של האירוס מודל לפי תנאים אקולוגיים לא •
 (יותר מדי שונות בין האוכלוסיות הקיימות)סביר 

 אוכלוסיות תאומות לכל אוכלוסיה טבעית•

,  מפנה)מציאת אתרים דומים , פועה-אוכלוסיית הר•
 GIS...( חברת צומח, טמפרטורות, קרקע, רום

לכל אוכלוסייה    הקמת מספר אוכלוסיות תאומות•
 טבעית

 



 ?איך מוצאים מקום

  GISהפלט של מודל •

 עבור אוכלוסיית פועה

הנקודות האדומות הן  •

 האוכלוסיות החדשות

 



 ניבויים

 מדדי כשירות גבוהים ביותר לאוכלוסיית פועה

איילת   אביבים מלכיה פועה
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 אוכלוסייה

 תוצאות

לא בתוצאות   –לאוכלוסיית פועה אין יתרון 

 השרידות ולא בתוצאות הפריחה
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 אוכלוסייה

 פריחה שרידות

 תחזית



 תוצאות

 אתרים 6מתוך  5אחוזי שרידות מאוד גבוהים ב•

 אחוזי פריחה גבוהים•

 השפעה ברורה של אתר השתילה על גדילה ופריחה•

 שנים 5טבח על ידי דורבנים לאחר כ•

 חשיבות למיקרו אתר•

 



 ניבויים

הצלחה רבייתית גדולה יותר בהאבקות בין  

 אוכלוסיות
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 טיפול
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 טיפול

 תוצאות

הטיפולים נבדלו באחוז חנטת  

בתוך   ההלקטים
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 טיפול

P<0.001, n=124 

 תחזית



 תוצאות

במספר הזרעים   75%עלייה של 
 הממוצע להלקט

שנה לאחר מכן התקבלו אותן 
 !תוצאות
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 טיפול

P<0.001, n=123 

בתוך  
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 טיפול

 תחזית



 תוצאות

 אילת השחר ומלכיה הראו מחסור במיוחד במגוון גנטי



התוצאות לא תומכות  •
 בקיום התאמות מקומיות

ערבוב מקורות גנטיים  •

של אירוס הדור מגדיל 

 הרבייתיתאת ההצלחה 

  ש"בסופסקר אירוסים •

 הקרוב

 מסקנות



מינים מקומיים   2400מיני צמחים מתוך כ  413•

 17%) -נמצאים בסכנת הכחדה , בישראל

. מהם מוגנים על פי חוק 67רק  (מהמינים בארץ

מהמינים המופיעים ברשימת הצמחים   36
  .כבר נכחדו" אדומים"ה



 (במובן הטוב )טיהור גנטי 

Genetic purging 

 20היחמור הפרסי נחשב לנכחד בתחילת המאה ה•

פרטים בחורש צפוף על גדות  25נמצא עדר של  1956ב•
 .נהר בפרס

הם צאצאים של יחמורים  בעולםכל היחמורים הפרסיים •
 אלו

 פרטים 8מקורם של היחמורים בארץ הוא מ•

  200כ)כיום יש בארץ מאות פרטים רבים מהם בטבע •
האוכלוסייה הטבעית הגדולה  , פרטים בגליל המערבי

 (בעולם

 לא נראה שיש להם בעיות גנטיות חמורות•

 ?איך זה יתכן•



 (במובן הטוב )טיהור גנטי 

Genetic purging 

באוכלוסיות קטנות אללים רצסיביים שליליים פוגשים  •

 אחד את השני יותר

במידה וזה לא מכחיד את האוכלוסייה יש סיכוי  •

 שהאללים האלו יכחדו

באוכלוסייה גדולה זה לא סביר כי תמיד יהיו פרטים  •

 הטרוזיגוטים להתחבא בהם

 ישנה חשיבות לקצב בו•

 האוכלוסייה הצטמצמה   


