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העמקהעמק

הבארהבאר

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - נס ציונה

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

         945 דונם.

גישה מכל הרחובות המקיפים
את האתר: העמק, אבנר בן-
יהודה, יצחק רבין ותרמ"ג.

במזרח: אזור התעשייה של
סטל נווה רחוב התרמ"ג והו
רבקה. בדרום שכונת העמק
וטירת שלום. במערב רחוב
האלופים ובצפון דרך יצחק

רבין.

שטח:
מיקום:

רוב השטח עמק, מעט גבעות כורכר.

סים- חלקם מעובדים וחלקם אתר מגוון שעיקרו עמק עם פרד
נטושים. לאורך האתר עובר ערוץ נחל בית עובד- מזרחו
בתעלה מקבילה לכביש והמשכו כולל חישת קנים במרכז
האתר. בדרום שיפולי גבעות, בהן צומח שרובו טבעי וגבעה
ס, שתחתה צומח טבעי מגוון. קטנה בה חורשת אקליפטו

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
ס ניצנים. סדרים.בי" שבילים חקלאיים לא מו

מקורות מידע נוספים:
ספיר, א. ספר האדום, מאת: שמידע, א. פולק, ג. פרגמן- ס על ה ס סכנת הכחדה בישראל, רט"ג, מבו אתר האינטרנט: הצמחים ב

אתר מספר          17פרדסי כפר אהרון

מפגעים:
סולת בניין ספר מערומי פ גלישת ביוב מאזור התעשייה, מ
ף- צמחייה פולשת פזורה בכל האתר. ס סט. בנו סב ומערום א

חלק ממכלול שטחים פתוחים
של אתרים:

9,12,13,14,15,16,18 ו-31.
קישוריות:
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צומח:

סקר טבע עירוני - נס ציונה

מינים אדומים:

עות כורכר עט גב שר המינים הכללי באתר גדול- הודות למ עו עזבות, אך  עיקר צמחים מלווי חקלאות וצמחי מ שטח האתר מכיל ב רוב 
שום עת האקליפטוסים- בהם נמצא המין הנדיר ביותר:  שיפולי הוסטל נווה רבקה ובגב שטחים המגוונים ביותר הם  עי. ה עם צומח טב

שיקום. ש  עקרון. הנחל מופר ודור

שארי כורכר, נחל עיקר: פרדסים, מ שונים, ב של בתי גידול  מגוון גדול 
של שנו מגוון גדול  שת אקליפטוס. בזכות מגוון זה, י אכזב וכן חור
שטחים פתוחים. ש ול עיקר המינים הם מינים אופיניים לחור ע"ח בו  ב
שטח הנחל נמצאים מינים המאפיינים סביבה לחה. כמו כן, האתר ב

שיר בפרפרים. ע

מיני דגל:
שיזף מצוי. ש ו עקרון, סחלב קדו שום 

המלצות:
שים. שטחי חקלאות נטו של  שיקום אקולוגי  של בית החולים הפסיכיאטרי.  שטח, כולל בתחום הסגור  שב עות הכורכר  שיקום גב שימור ו

שלום. טיפול עות טירת  עות הכורכר לגב שטח במסדרון אקולוגי מגב שילוב ה עובד ו עת נחל בית  של רצו שיקום אקולוגי  שימור ו
שת. בצמחייה פול

ר אהרון רדסי כפ פ

שתי שרונית, מקור-חסידה תמים, קחוון פל שת, זהבית  דבקת פל
עקרון. שום  ו

ש - רחוב נס/132/ב- את האתר חוצה כבי
עמק. שדרות ה

מיני דגל:בעלי חיים:
על מצוי. שו שרקרק מצוי, נץ מצוי ו שה מצוי,  צב-יב

ר מספר           17 את

רקע רא ייעודי הק מק
א.מגורים א'1

ע עתירת יד שיה  ע ת
מבנים ומוסדות ציבור 

ע חקלאית קרק
שטח ציבורי פתוח 

שרת-מבא''ת דרך קיימת/מאו
עת דרך מוצ

תחנת תדלוק - מבא''ת
שבות חקלאית לפי נס/1/1 התי

מגורים מיוחד
מגורים א
מגורים א 1
שטח ציבורי
מסחרי 4

שיה ע אזור ת

חקלאות
שטח ציבורי פתוח

שטח ספורט
שרת דרך קיימת/מאו

שביל
שטח למתקנים הנדסיים

אזור מיוחד
ש אזור ספורט ונופ

שטח למוסדות ציבור

ר ת רות בשטח הא תכניות מאוש

0 מטר200

ר ת תכסית בשטח הא
שים, עילים ונטו שטחים חקלאיים פ פסיפס 
ערוץ עיים,  שטחי כורכר טב של  כתמים 
ש ספורט. שת אקליפטוס ומגר נחל, חור

ר ת תכניות עתידיות בשטח הא
ע. חסר מיד
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סקר טבע עירוני - נס ציונה
אתר מספר           17פרדסי כפר אהרון

פנורמה

חד-שפה תמים על רקע הבית האדום

צופית זכר על שיח קידה שעירה נחל בית עובד

צב-יבשה מצוי- מין בסכנת הכחדה
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פירוטממצאים

נס ציונה- סקר טבע עירוני  

17פרדסי כפר אהרון

:מספר אתר

אוכלוסיות גומא הפרקים בתעלה1 יחודי/צמח נדיר

קיר עתיק עליו אוכלוסיית חשפונית עדינה2 יחודי/צמח נדיר

בריכת מים גדולה ללא מים- בצמוד לו, מבנה עתיק גדול ומרשים מצופה טיח ורדרד3 חורבה

חישת עבקנה שכיח: אתר קינון4 אתר קינון

על גבי תעלת מים עתיקה, שיח נדיר-בן, שפה תמים-אוכלוסיית חד5 יחודי/צמח נדיר

מערכת תעלות מים עתיקות6 חורבה

סוכר מצרי-קנה: מין ייחודי7 צמחי מים וסביבה לחה

עץ תות בוגר וגדול8 מיוחד/עץ בולט

אזור אשר נשארים בו מים במשך זמן רב עם קינון ברכיה9 אתר קינון

אילנית מצויה וצפרדע נחלים, שטח עם מים לאורך זמן רב עם קרפדה ירוקה10 אתר דו חיים

עץ שיזף מצוי בוגר11 מיוחד/עץ בולט

עץ תאנה12 מיוחד/עץ בולט

"עלי דפנה"מטע נטוש של עצי ער אציל 13 מיוחד/עץ בולט

מקבץ עצי תות14 מיוחד/עץ בולט

חישת עבקנה שכיח לאורך התעלה15 אתר קינון

חורשת פיקוסים קטנה וצפופה16 מיוחד/עץ בולט

חורשת אקליפטוס קטנה17 מיוחד/עץ בולט

חישת עבקנה עם קינון קנית קטנה18 אתר קינון

מקבץ עצי שיזף מצוי19 מיוחד/עץ בולט

כתם לח בשולי שדה: בית גידול ייחודי20 מקור מים עונתי

אתר ארכיאולוגי גדול עם שרידי חפירות21 חורבה

זוג עצי שיזף מצוי לאורך השביל22 מיוחד/עץ בולט

שיח מקומי בודד בשטח מופר- שיח רותם המדבר צעיר23 נקודת עניין אחרת

ועוד, י"תורמוס א, מרסיה יפהפיה: בה, כתם צמחיית חמרה עשבונית24 יחודי/צמח נדיר

עץ שיזף מצוי בוגר25 מיוחד/עץ בולט

ח"מקבץ מאורות בע26 אתר יונקים

עלים-עץ תאנה שבתוכות גדלים לנטנה ססגונית ואשחר רחב27 מיוחד/עץ בולט

ח"מצוק כורכר קטן עם חורי קינון ומאורות בע28 אתר קינון

ריכוז מקור חסידה תמים וקחוון פלשתי29 צמח אדום

כנראה דבורנית, נצפו רק עלים. אוכלוסייה קטנה של סחלב בלתי מזוהה30 יחודי/צמח נדיר

חצב סיתווני-אוכלוסייה צפופה של בן: גבי השביל ולאורכו-על31 אתר פריחה
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פירוטממצאים

נס ציונה- סקר טבע עירוני  

17פרדסי כפר אהרון

:מספר אתר

עץ שיזף מצוי32 מיוחד/עץ בולט

מין נדיר יחסית באיזור, עץ זית גדול וסביבו אוכלוסיית כלך מצוי33 מיוחד/עץ בולט

ריכוז סחלב קדוש34 יחודי/צמח נדיר

עץ תות צעיר בשטח עשבוני35 מיוחד/עץ בולט

מבנה קשתות עתיק עם נקודת תצפית נוף מרשימה36 חורבה

מקבץ שיחי לוטם מרווני37 אתר פריחה

אוכלוסיית מרווה מצויה38 יחודי/צמח נדיר

אוכלוסיה יפה של תורים מצויים וירגזי מצוי בחורשת האקליפטוס39 אתר קינון

שום עקרון40 צמח אדום

ריכוז צבי יבשה מצוי41 ריכוז זוחלים

זוג עצי תות בוגרים42 מיוחד/עץ בולט

כרם זיתים עזוב: בית גידול ייחודי43 מיוחד/עץ בולט

מרווני ושעיר- אוכלוסייה גדולה וצפופה של שני מיני הלוטם 44 אתר פריחה

זהבית שרונית וקחוון פלשתי, שום עקרון45 צמח אדום

ח"מחשוף חמרה עם מאורות בע46 אתר יונקים

עץ מיש דרומי47 מיוחד/עץ בולט

מין בסכנת הכחדה- יבשה מצוי -צב48 ריכוז זוחלים

דבקת פלשת49 צמח אדום

מקבץ צפוף של כלניות ונוריות50 אתר פריחה

חצב סיתווני-מקבץ צפוף של בן: אתר פריחה סתווית51 אתר פריחה

שיח נדיר-שפה תמים ובן-חד52 יחודי/צמח נדיר

עץ שיזף מצוי53 מיוחד/עץ בולט

כתם צפוף של סביונים54 אתר פריחה

מבנה חקלאי ועץ תמר מצוי בוגר55 מיוחד/עץ בולט

שדרת ברושים מכוסה בשיחי שרביטן56 אתר קינון
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פירוטממצאים

נס ציונה- סקר טבע עירוני  

17פרדסי כפר אהרון

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

סיכון אזורישם המין

(לפי הספר האדום)

   שם מדעי

נס ציונה  - סקר טבע עירוני 

פרדסי כפר אהרון
:מספר אתר

17

הערות

חיים-דו

עתידה בסכנה Hyla savigniאילנית מצויה

לא בסיכון Rana levantinaצפרדע נחלים

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון Lacerta laevis laevisלטאה זריזה

אותר בסקר זוחלים עתידו בסכנה .Testudo graeca sspיבשה מצוי-צב

לא בסיכון Vipera palaestinaeצפע ארץ ישראלי

בסכנת הכחדה חמורה Acanthodactylus schreiberi syriacusשנונית השפלה

יונקים

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן

לא בסיכון Vulpes vulpesשועל מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה

מקנן לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

מקנן באתר חסר מידע, מקנן Serinus serinusבזבוז אירופי

חולפת מצויה Tringa totanusכנף-ביצנית לבנת

חורפת וחולפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Anas platyrhynchosברכיה

חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית

מקנן לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי

מקנן באתר מין פולש, מקנן Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Oriolus oriolusזהבן מחלל

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן

חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

מקנן לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה

191



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

סיכון אזורישם המין

(לפי הספר האדום)

   שם מדעי

נס ציונה  - סקר טבע עירוני 

פרדסי כפר אהרון
:מספר אתר

17

הערות

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום

מקנן לא בסיכון Lanius nubicusחנקן נובי

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Carduelis chlorisירקון

חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Burhinus oedicnemusכרוון מצוי

מקנן באתר מין פולש, מקנן Acridotheres tristisמיינה מצויה

חולף לא שכיח Crex crexמלכישליו חלודי

חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Accipiter nisusנץ מצוי

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף לא שכיח Sylvia borinסבכי אפור

מקנן לא בסיכון Sylvia currucaסבכי טוחנים

חולף לא שכיח Sylvia nisoriaסבכי ניצי

מקנן לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף נפוץ Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Tachymarptis melbaסיס הרים

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Apus apusסיס חומות

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית

חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה

חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ

חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף

מקנן בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי

חולף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום

חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות
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הערות

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Prinia gracilisפשוש

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Cettia cettiצטיה חלודית

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Corvus monedulaקאק

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Clamator glandariusקוקיה מצויצת

חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן

חולפת מצויה Acrocephalus arundinaceusקנית אירופית

חולפת מצויה Acrocephalus schoenobaenusקנית פסים

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Turdus merulaשחרור

מקנן לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה

חולף מצוי Coturnix coturnixשליו נודד

מקנן באתר מקנן שעתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי

מקנן באתר מקנן בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי

מקנן באתר מקנן לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

מין נודד מזדמן Danaus chrysippusסדום-דנאית תפוח

לא בסיכון Carcharodus alceaeהספרית החלמית

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון

לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה

לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט

לא בסיכון Chilades galbaכחליל הקטנית

לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון

לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה

לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן

מין נודד נפוץ Vanessa carduiנימפית החורשף
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תדיראדמדמית פלשתית1

פולשאזדרכת מצויה2 אין נתון

נפוץאזנב מצוי3

פולשאיילנתה בלוטית4 תדיר

נטוע5 גראיקליפטוס בלתי מזוהה אין נתון

נטוע6 גראיקליפטוס המקור נפוץ

נפוץאליסון מצוי7

תדיראלית המפרק8

נפוץאלמוות הכסף9

מצויאלקנת הצבעים10

נפוץאמיך קוצני11

נפוץאמיתה גדולה12

נדיר מאודאספסת כדורית13

נפוץאספסת מצויה14

מצויאספסת עדשתית15

מצויאספסת קטועה16

מצויעלים-אספרג ארוך17

מצויאספרג החורש18

גראספרג מנוצה19 אין נתון

פולשאסתר מרצעני20 מצוי

גרארויה משיינית21 תדיר

תדירארכובית הכתמים22

מצויארכובית הציפורים23

נפוץארכובית שבטבטית24

מצויארנריה מצויה25

תרבות-פליט/נטוע26 מוגןעלים-אשחר רחב תדיר

נפוץבוצין מפורץ27

תדירחיטה אריכא-בן28

נפוץאנפין-חיטה רב-בן29

נפוץחצב סתווני-בן30

מצויישראלית-בקיה ארץ31
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נפוץבקיה מצויה32

תדירבקיה שעירה33

נפוץבקיה תרבותית34

תדיראבקנית-ברומית דו35

מצויברומית הגגות36

מצויברומית המטאטא37

נפוץברומית מאוגדת38

מצויברומית ספרדית39

מצויברומית שעירה40

תרבות-פליט/נטוע41 מצויברוש מצוי

מצוייבלית מצרית-בת42

מצויגביעול אשון43

מצויגבסנית ערבית44

נפוץגדילן מצוי45

נפוץגומא הפקעים46

נדיר מאוד מקומית47 תדירגומא הפרקים

פולשגומא מניפני48 אין נתון

נפוץגזיר דקיק49

מצויגזיר המפרקים50

מצויגזיר מזיק51

נפוץגזר החוף52

נפוץגזר קיפח53

מצויגרניון עגול54

מצוידבקה דקיקה55

מצוידבקה זיפנית56

מצוידבקת החומות57

אנדמידבקת פלשת58 צמח אדוםנדיר

מצוידבשה הודית59

גרדגנה הודית60 אין נתון

נפוץדגנין מצוי61

מצוידגנין קהה62

195



רשימת מיני צומח 

הערותסטטוסשם הצמח

נס ציונה- סקר טבע עירוני 

פרדסי כפר אהרון

שכיחות

:מספר אתר

17

סכנת הכחדה

גרדוחן קיפח63 אין נתון

תדירמוץ חום-דו64

תדירדורבנית סגולה65

נפוץצובא-דורת ארם66

מצוידחנית השלחין67

מצוינחש מצויה-דלעת68

מצוידרדית מצויה69

אנדמידרדר הקורים70 נפוץ

מצויהרדופנין הציצית71

תדירורוניקה מבריקה72

אנדמימין שרוני-זהבית שרונית תת73 צמח אדוםנדיר

נפוץזון אשון74

פולשנוצה חבוי-זיף75 אין נתון

תרבות-פליט/נטוע76 תדירזית אירופי

תדירעקרב שיכני-זנב77

מצויזעזועית גדולה78

תדירזעריר כוכבני79

נפוץזקנן שעיר80

מצויתיש ארוך-זקן81

אנדמיחבלבל החוף82 מצוי

נפוץחבלבל השדה83

נפוץחגווית שעירה84

נדיר למדישפה תמים-חד85

נפוץחוח עקוד86

מצויחומעה יפה87

מצויהסוס-חומעת ראש88

תדירחילף החולות89

גרחלבלוב הדגניים90 אין נתון

תדירחלבלוב החוף91

מצויחלבלוב השמש92

נפוץחלבלוב מצוי93
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תדירחלוקה ננסית94

נפוץפרחים-חלמית קטנת95

פולשחמציץ נטוי96 מצוי

נפוץחסת המצפן97

תדירחפורית מוזרה98

מוגןחצב מצוי99 נפוץ

נפוץחרדל לבן100

נפוץחרצית עטורה101

מוגןחשפונית עדינה102 תדיר

מצויטופח גדול103

תדירטופח נאה104

מצויטוריים מצויים105

נפוץטיון דביק106

פולשטיונית החולות107 מצוי

נפוץטרשנית שרועה108

נפוץיבלית מצויה109

נפוץילקוט הרועים110

גרירבוז מבריק111 נפוץ

גרירבוז מופשל112 מצוי

גרירבוז שרוע113 נפוץ

נפוץכליינית מצויה114

מצויכלך מצוי115

מוגןכלנית מצויה116 נפוץ

נפוץכמנון כרתי117

תדירפרחי-כספסף חד118

נפוץאווז האשפות-כף119

תדיראווז הגינות-כף120

מצויכרבולת מצויה121

מצויכרוב החוף122

גרכשות השדות123 אין נתון

נפוץלוטוס מצוי124
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מצוילוטוס שעיר125

נפוץלוטם מרווני126

נפוץלוטם שעיר127

נפוץלוטמית דביקה128

מצוילועית קטנה129

מצוילחך אזמלני130

נפוץלחך בלוטי131

נפוץלחך בשרני132

נפוץלחך כרתי133

תדירלחך מלבין134

נפוץלחך מצוי135

פולשלכיד הנחלים136 מצוי

פולשלנטנה ססגונית137 תדיר

נפוץלפתית מצויה138

מצויפר מצויה-לשון139

תדירשור מגובבת-לשון140

מצוימוצית קוצנית141

נפוץמלעניאל מצוי142

מצוימעוג כרתי143

אנדמימצילות החוף144 תדיר

נפוץמצלתיים מצויות145

מצויחסידה מפוצל-מקור146

תדיראביבי-חסידה תל-מקור147

אנדמיחסידה תמים-מקור148 צמח אדוםנדיר

נפוץמרגנית השדה149

נפוץמרווה דגולה150

מצוימרווה מצויה151

נפוץמרור הגינות152

אנדמימרסיה יפהפיה153 מצוי

תדירמרקולית מצויה154

אנדמימררית החוף155 תדיר
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מצוימתנן שעיר156

מצוינוציץ מנוצה157

מצוינוציץ עטוף158

נפוץנוצנית כדורית159

מוגןנורית אסיה160 נפוץ

נפוץנזמית לופתת161

תדירנזרית חופית162

מצוינימית ממולענת163

נפוץקרנית-ניסנית דו164

נפוץניסנית זיפנית165

אנדמיניסנית שיכנית166 מצוי

נפוץנשרן הדוחן167

נפוץנשרן צפוף168

נפוץסביון אביבי169

מצויסגינה זעירה170

פולשסולנום זיתני171 מצוי

מוגןסחלב קדוש172 נדיר למדי

נפוץסיסן אשון173

נפוץסיסנית הבולבוסין174

תדירסיסנית הגינות175

מצויספלול קטן176

תדירסרפד הכדורים177

מצויסרפד קרומי178

מצויעבקנה שכיח179

נפוץעולש מצוי180

מצויעלים-עקרב עגול-עוקץ181

תדירעקרב ריחני-עוקץ182

נפוץעירית גדולה183

תדירעלים-עירית צרת184

נפוץעכנאי שרוע185

מצויעלקת חרוקה186
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תדירעפעפית שרועה187

תרבות-פליט/נטוע188 מצויער אציל

נדיר למדיפרחים-ערבז דק189

נפוץעשנן קטן190

גרפוקה קוצנית191 תדיר

מצויפטל קדוש192

תדירפילגון צמיר193

תרבות-פליט/נטוע194 נפוץפיקוס התאנה

אנדמיפעמונית גפורה195 תדיר

נפוץפעמונית קטנה196

מצויפרג נחות197

נפוץתרמילים-פרסה דלת198

תדירתרמילים-פרסה רבת199

תדירפרסיון גדול200

נפוץפרע מסולסל201

פולשפרקינסוניה שיכנית202 מצוי

נפוץפשתה אשונה203

אנדמיפשתנית יפו204 נדיר למדי

תדירצחנן מבאיש205

נפוץחתול מצויות-ציפורני206

מצויציפורנית לילית207

נפוץציפורנית מגוונת208

תדירתיכונית-צללית ים209

מצויצלף קוצני210

מצויצמרנית הסלעים211

מצויצנון מצוי212

נפוץקורטם דק213

מוגןקורנית מקורקפת214 נפוץ

אנדמיקחוון פלשתי215 צמח אדוםנדיר

נפוץקידה שעירה216

פולשקייצת מסולסלת217 נפוץ
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פולשקייצת קנדית218 מצוי

פולשקיקיון מצוי219 תדיר

מצויקצח השדה220

תדירקרסולה מכונפת221

תדירקרצף מבורך222

פולשמוץ מחוספס-רב223 תדיר

מצויפרי בשרני-רב224

נפוץפרי מצוי-רב225

מצוירגלת הגינה226

מוגןרותם המדבר227 נפוץ

מצוישברק מצוי228

תדירשברק משונן229

תדירשברק נטוי230

מוגןשום גבוה231 מצוי

אנדמישום עקרון232 צמח אדוםנדיר מאוד

מצוישום קצר233

נפוץשומר פשוט234

תדירשומרר בואסיה235

נפוץשופרית כרתית236

נפוץשועל מתפרקת-שיבולת237

נפוץשועל נפוצה-שיבולת238

מוגןשיזף מצוי239 נפוץ

פולששיטה כחלחלה240 נפוץ

תרבות-פליט/נטוע241 גרשיטת המשוכות מצוי

מצוישלח ספרדי242

נפוץשלמון יפואי243

גרשלשי רגלני244 תדיר

נפוץשמשון מצוי245

מצוישמשון סגלגל246

תדירעלים-שנית קטנת247

נפוץשעורת העכבר248
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נפוץשעורת התבור249

תדירשעלב ריסני250

נפוץשפרירה קשקשנית251

מצוישרביטן ריסני252

תדירתגית קיצית253

תרבות-פליט/נטוע254 גרתות בלתי מזוהה אין נתון

מצוימלען מצוי-תלת255

אנדמיישראלי-תלתן ארץ256 מצוי

מצויתלתן דוקרני257

תדירתלתן הכפתורים258

נפוץתלתן חקלאי259

נפוץתלתן לביד260

תדירתלתן קיפודני261
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