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2 תיאור ממצאים כללי:

סקר טבע עירוני - הרצליה

ת: נגישו

מידע כללי:
       380.6

גישה מפארק הרצליה או מהפינה
הצפונית של רחוב יוסף נבו

מזרחית לכביש 20, בצמוד לפארק
הרצליה

שטח:
מיקום:

שטח פתוח הכולל בית גידול ייחודי של בריכת חורף, צמחים ייחודיים ומין בסכנת הכחדה -אזוביון
דגול. בשטח נמצאו מגוון בעלי חיים כגון: חומט פסים, חרגולן זמירי, קנית אפריקאית וטריטון

הפסים

אזוביון דגול

צומח:
הצומח באתר מורכב מצמחיית בית גידול לח, צמחיית גינון מקומית וצמחים מלווי חקלאות כמו ינבוט השדה וחרצית השדה

תר מספר           28הבאסה א

בעלי חיים:

מיני גומא, בוציץ סוככי, כף-צפרדע אזמלני ושיח-אברהם מצוי

חלק ממקבץ רצועת פארק עירוני,
מחובר לאתר 31 פארק הרצליה
וקרוב לאתר 11 קריית שחקים

ת: קישוריו

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

מינים המתמחים בשטחים לחים ומינים מלווי אדם. מיני דו-חיים כגון: טריטון הפסים וחפרית מצויה, מיני עופות כגון: שעיר
מצוי, שליו נודד וברכיה, מיני זוחלים כמו חומט פסים

טופוגרפיה:
בריכת חורף, טופוגרפיה מתונה

דונם.
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20 482

541

2

סקר טבע עירוני - הרצליה

שטח האתר: שרות ב תכניות מאו
סה ת שטח הבא ת א ת הר/1941 מייעד תכני

תוח ובחלק המזרחי שטח לצרכי כשטח ציבורי פ
ספורט עירוני ושטח למבני ציבור ציבור, מרכז 

מוסדות חינוך ותרבות:
תר זה לא נמצאו בא

אתר מספר           28הבאסה

שתיות קליטת קהל: ת

ת ת בניין וגרוטאו סול ס שעלול לפלוש), פ תו ת גינון (כולל פלקטרנ סול ת, פ ס צמחייה, עודפי עפר ודרדר סו רי
מפגעים:

ת תי ת לילה מלאכו תאור ת - בפרט צמצום  ת אנושי תערבו ת מי הנגר ומיעוט ה ת הגידול הלח, שיפור איכו שימור בי

סט 2018. תונים נכונים לחודש אוגו הנ

ת ספורט, ברזייה, גן מקלט לצמחי בר (משיכ תקני  סלים, מ ספ
תן ס פרפרים) ובו

המלצות:

שטח האתר: תכניות עתידיות ב
ת תידיו ת ע תכניו תרו  לא או

ת ציבור סדו מבנים ומו
דרך

שטח חקלאי
תוח שטח ציבורי פ

ספורט עירוני שטח לצורכי ציבור- מרכז 

ת השטח לפארק מטרופוליני עם ת א ת מייעד תאר מחוזי ת מ תכני
ת 34/ב/3 למשק המים תאר ארצי ת מ תכני ציר ירוק מטרופוליני. 

ת תר פשט הצפה לשטפונו ת בא כולל

שי קרקע בפועל: שימו
ת חורף בריכ

ייעודי קרקע:

תכנית מתאר מחוזית ותכניות מתאר ארציות:
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סקר טבע עירוני - הרצליה
אתר מספר           28הבאסה

מראה כללי

עפיפונית משוטטת (שפירית) על בוציץ סוככני

אנפית סוף לבנית קטנה

דמסון כוכבני
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פירוטממצאים

הרצליה- סקר טבע עירוני  
28הבאסה אתר מספר

תות לבן1 מיוחד/ עץ בולט

שדרת אשלים ודקלים2 מיוחד/ עץ בולט

עשרות אלפי פרטים בסוף פריחה והבשלת פרי3 ייחודי/ צמח נדיר

שדרת פיקוסים4 מיוחד/ עץ בולט

ייחודי/ צמח נדיר5

שדרת עצי תות6 מיוחד/ עץ בולט

רימונים ובזיליקום שתולים7 חקלאות מסורתית/ בוסתן

אלון שתול8 מיוחד/ עץ בולט

גינון בצמחייה מקומית9

צמח אדום10

בשולי השלולית11 ייחודי/ צמח נדיר

אתר למשיכת פרפרים-גן מקלט לצמחי בר 12 אתר פריחה

כלול ברשימת המינים הנדירים מאד של הספר האדום13 ייחודי/ צמח נדיר

ר דמסון כוכבני" מ30כ14 ייחודי/ צמח נדיר

חורשת אקליפטוס מוצפת מים15 מיוחד/ עץ בולט

מינים שאינם בהכרח שייכים לאזור השרון16 גינון בצמחייה מקומית

ריכוז צמחי שחליים עדינים17 ייחודי/ צמח נדיר

ייחודי/ צמח נדיר18

גינון בצמחייה מקומית19

מקבץ כף צפרדע20 בית גידול לח עונתי

הבאסה- בריכת חורף גדולה 21 בריכת חורף

הבאסה- בריכת חורף גדולה 22 בריכת חורף

תות שתול23 מיוחד/ עץ בולט

צמחי מים וסביבה לחה24

צמח אדום25

ככל הנראה נטועים או מוברים, מספר עצי מילה26 מיוחד/ עץ בולט

המין לא ידוע, זריעים צעירים של אלון27 מיוחד/ עץ בולט

תות לבן- עצים 282 מיוחד/ עץ בולט

צמחי מים וסביבה לחה מיני גומא גבוהים ועוד כמה צמחי מים292

צמחי מים וסביבה לחה30

צמחי מים וסביבה לחה31

נמצאו עשרות. נחשב לנכחד מהבאסה. מופיע ברשימת המינים הנדירים מאד של הספר האדום32
בודדות של פרטים בתעלה

ייחודי/ צמח נדיר

הבאסה- בריכת חורף גדולה 33 בריכת חורף

צמחי מים וסביבה לחה34

עשרות רבות של דמסון כוכבני וכף צפרדע איזמלנית לכל אורך התעלה35 ייחודי/ צמח נדיר

פרטים רבים לאורך התעלה המתייבשת36 צמח אדום

ייחודי/ צמח נדיר37

צמחי מים וסביבה לחה38

לאורך התעלה, לשישית מקומטת ודמסון כוכבני39 צמח אדום
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פירוטממצאים

הרצליה- סקר טבע עירוני  
28הבאסה אתר מספר

שדרת אקליפטוסים40 מיוחד/ עץ בולט

צמח אדום41

צמחי מים וסביבה לחה42

הרבה פרפרניים43 אתר פריחה

שתול44 מיוחד/ עץ בולט

שדרת אקליפטוס45 מיוחד/ עץ בולט

מעביר מים עם מושבת עטל�י פירות וקינון סנונית מערות46 מעביר מים

שדירת ברושים47 מיוחד/ עץ בולט

ייתכן בצעוני48 צמחי מים וסביבה לחה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרהבאסה

28

דוחיים
עתידו בסכנה Hyla savigniאילנית מצויה
סכנת הכחדה  Pelobates syriacus syriacusחפרית מצויה
סכנת הכחדה  Triturus vittatus vittatusטריטון פסים

בסיכון נמוך Rana levantinaצפרדע נחלים

זוחלים
לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון  Hemidactylus turcicus turcicusשממית בתים

עופות
Fulica atraאגמית מצויה

Erithacus rubeculaאדום חזה
נכחד כמקנן  Ardea cinereaאנפה אפורה
בסיכון נמוך  Ardea purpureaאנפה ארגמנית

לא בסיכון  Bubulcus ibisאנפית בקר
בסיכון נמוך  Ixobrychos minutusאנפית גמדית
בסיכון נמוך  Ardeola ralloidesאנפית סוף

לא בסיכון  Nycticorax nycticoraxאנפת לילה
לא בסיכון  Pychnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון  Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע  Serinus serinusבזבוז אירופי

Actitis hypoleucosבטן-ביצנית לבנת
Tringa totanusכנף-ביצנית לבנת

Tringa glareolaביצנית מנומרת
Tringa stagnatilisביצנית עדינה

Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת
Porzana porzanaברודית גדולה
Porzana parvaברודית קטנה

Anas acutaזנב-ברווז חד
לא בסיכון  Anas platyrhynchosברכייה

Emberiza hortulanaגיבתון גנים
Saxicola rubetraגרון-דוחל חום

Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
בסיכון נמוך  Upupa epopsדוכיפת

לא בסיכון  Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון  Passer hispaniolensisדרור ספרדי
לא בסיכון  Psittacula krameriדררה
חסר מידע  Luscinia megarhynchosזמיר הירדן

Luscinia lusciniaזמיר מנומר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרהבאסה

28

סכנת הכחדה  Acrocephalus melanopogonזמירון
נכחד כמקנן  Circus aeruginosusזרון סוף

Sturnus vulgarisזרזיר מצוי
Alauda arvensisזרעית השדה
Alectoris chukarחוגלת סלעים

בסיכון נמוך  Carduelis carduelisחוחית
Calidris minutaחופית קטנה

סכנת הכחדה  Charadrius dubiusחופמי גדות
Charadrius hiaticulaחופמי צווארון

לא בסיכון  Muscicapa striataחטפית אפורה
לא בסיכון  Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים

Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים
בסיכון נמוך  Lanius collurioחנקן אדום גב
בסיכון נמוך  Lanius senatorחנקן אדום ראש
בסיכון נמוך  Lanius nubicusחנקן נובי

Lanius minorמצח-חנקן שחור
סכנת הכחדה  Locustella luscinidesחרגולן זמירי

Gallinago gallinagoחרטומית ביצות
Lymnocryptes minimusחרטומית גמדית

בסיכון נמוך  Tachybaptus ruficollisטבלן גמד
Delichon urbicumטסית בתים

Alopochen aegyptiacusיאורית מצרית
Columba livia (domesticus)יונת הבית

לא בסיכון  Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון  Carduelis chlorisירקון
לא בסיכון  Riparia ripariaכוכית גדות

Luscinia svecicaכחול חזה
בסיכון נמוך  Burhinus oedicnemusכרוון

Casmerodius albusלבנית גדולה
לא בסיכון  Egretta garzettaלבנית קטנה

Philomachus pugnaxלוחם
לא בסיכון  Plegadis falcinellusמגלן חום

Acridotheres tristisמיינה מצויה
לא בסיכון  Acridotheres tristisמיינה מצויה

Chlidonias leucopterusכנף-מירומית לבנת
לא בסיכון  Anas clypaetaמרית צפונית

Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן
בסיכון נמוך  Motacilla albaנחליאלי לבן

סכנת הכחדה  Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון  Accipiter nisusנץ מצוי
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרהבאסה

28

לא בסיכון  Dendrocopos syriacusנקר סורי
Sylvia borinסבכי אפור

חסר מידע  Sylvia hortensisסבכי החורש
לא בסיכון  Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון  Sylvia communisסבכי קוצים
חסר מידע  Sylvia atricapillaסבכי שחור כיפה
לא בסיכון  Sylvia melanocephalaסבכי שחור ראש

Sylvia rueppelliגרון-סבכי שחור
לא בסיכון  Gallinula chloropusסופית
לא בסיכון  Apus apusסיס חומות
לא בסיכון   Hoplopterus spinosusסיקסק

בסיכון נמוך  Oenanthe oenantheסלעית אירופית
לא בסיכון  Hirundo duaricaסנונית המערות
לא בסיכון  Hirundo rusticaסנונית הרפתות
לא בסיכון  Corvus coroneעורב אפור
לא בסיכון  Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
Phylloscopus collybitaעלווית חורף

לא בסיכון  Phylloscopus bonelliבטן-עלווית לבנת
בסיכון נמוך  Galerida cristataעפרוני מצויץ
בסיכון נמוך  Buteo buteoעקב חורף

Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
Anthus spinolettaפפיון מים

Anthus trivialisפפיון עצים
Anthus pratensisפפיון שדות
Fringilla coelebsפרוש מצוי

לא בסיכון  Ceryle rudisפרפור עקוד
לא בסיכון  Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון  Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון  Streptoplia sengalensisצוצלת
לא בסיכון  Cettia cettiצטיה חלודית
לא בסיכון  Corvus monedulaקאק
לא בסיכון  Clamator glandariusקוקיה מצויצת

Phalacrocorax carboקורמורן גדול
לא בסיכון  Vanellus vanellusקיווית מצויצת

Turdus philomelosקיכלי רונן
סכנת הכחדה  Acrocephalus arundinceusקנית אירופית

בסיכון נמוך  Acrocephalus stentoreusקנית אפריקנית
Acrocephalus schoenobaenusקנית פסים

לא בסיכון  Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרהבאסה

28

לא בסיכון Rallus aquaticusרלית המים
Remiz pendulinusרמית

Larus ridibundusשחף אגמים
סכנת הכחדה  Larus cachinansרגל-שחף צהוב

לא בסיכון  Turdus merulaשחרור
לא בסיכון  Hippolais pallidaשיחנית קטנה

Alcedo atthisשלדג גמדי
Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה

בסיכון נמוך   Coturnix coturnixשליו נודד
לא בסיכון  Otus scopsשעיר מצוי

עתידו בסכנה  Merops apiasterשרקרק מצוי
Anas creccaשרשיר מצוי

Myiopsitta monachusתוכי נזירי
בסיכון נמוך  Streptopelia turturתור מצוי

לא בסיכון  Streptopelia decaoctoתור צווארון
חסר מידע  Caprimulgus europeusתחמס אירופי
לא בסיכון  Himantopus himantopusתמירון

פרפרים
לא בסיכון Danaus chrysippusדנאית הדורה
לא בסיכון Pelopidas thraxהספרית הדוחן
לא בסיכון Carcharodus alceaeהספרית החלמית
לא בסיכון Thymelicus sylvestrisהספרית הנשרן
לא בסיכון Gegenes pumilioהספרית שחורה
לא בסיכון Papilio machaonזנב סנונית נאה
לא בסיכון Leptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena phlaeasכחליל הארכובית
לא בסיכון Lycaena thersamonכחליל החומעה
לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Chilades galbaכחליל הקטנית
לא בסיכון Deudorix liviaכחליל הרימון
לא בסיכון Polyommatus icarusכחליל השברק
לא בסיכון Chilades trochylusכחליל מקושט
לא בסיכון Catopsilia florellaלבנין הכסיה
לא בסיכון Pieris brassicaeלבנין הכרוב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Pieris rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרהבאסה

28

לא בסיכון Colias croceaלבנין התלתן
לא בסיכון Euchloe belemiaלבנין ירוק פסים
לא בסיכון Euchloe ausoniaלבנין מזרחי
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Gonepteryx cleopatraלימונית האשחר
לא בסיכון Melitaea triviaנימפית הבוצין
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
לא בסיכון Melitaea ornataנימפית ירושלים
לא בסיכון Maniola telmessiaסטירית פקוחה
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מצויאגמון ימי.1 Scirpus maritimus

זר, פולשאזדרכת מצויה.2 אין נתון Melia azedarach

נפוץאזנב מצוי.3 Urospermum picroides

זר, פולשאיקליפטוס המקור.4 נפוץ Eucalyptus camaldulensis

ישראל.5 צמח אדום מוגןאירוס הארגמן נדיר Iris atropurpurea

אין נתוןאלון בלתי מזוהה.6 Quercus sp.

זרציצית לבנה-אל.7 אין נתון Eclipta prostrata

נפוץאמיך קוצני.8 Emex spinosa

אין נתוןאספסת החבית.9 Medicago tuberculata

נפוץאספסת מצויה.10 Medicago polymorpha

תדיראספסת ריסנית.11 Medicago ciliaris

זראסתר מרצעני.12 מצוי Aster subulatus

תדיראפרורית מצויה.13 Glinus lotoides

נדירארכובית סנגלית.14 Persicaria senegalensis

נפוץארכובית שבטבטית.15 Polygonum equisetiforme

מוגןאשל היאור.16 נפוץ Tamarix nilotica

צמח אדום.17 מוגןבוציץ סוככני נדיר Butomus umbellatus

מוגןחצב יקינתוני-בן.18 תדיר Scilla hyacinthoides

מצויבצעוני מצוי.19 Eleocharis palustris

מצויבקיה צרפתית.20 Vicia narbonensis

תדירבקיה שעירה.21 Vicia villosa

נפוץבקיה תרבותית.22 Vicia sativa

אין נתוןברומית בלתי מזוהה.23 Bromus sp.

תדיראבקנית-ברומית דו.24 Bromus diandrus

מצויברומית ספרדית.25 Bromus madritensis

נדיר למדישיבולית-ברומית קצרת.26 Bromus pseudobrachystachys

נפוץגדילן מצוי.27 Silybum marianum

נפוץגומא הפקעים.28 Cyperus rotundus

תדירגומא מגובב.29 Cyperus macrorrhizus

נדיר למדיגומא צפוף.30 Cyperus alopecuroides

פולשגומא תרבותי.31 אין נתון Cyperus alternifolius
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מצויגזיר מזיק.32 Torilis arvensis

נפוץגזר קיפח.33 Daucus carota

תדירגעדה כרתית.34 Teucrium creticum

תדירגרניון גזור.35 Geranium dissectum

מצויגרניון עגול.36 Geranium rotundifolium

מצוידבקה זיפנית.37 Galium aparine

נדיר למדידבשה הודית.38 Melilotus indicus

מצוידבשה מחורצת.39 Melilotus sulcatus

אין נתוןדגנין בלתי מזוהה.40 Rostraria sp.

פולשדוחן קיפח.41 אין נתון Panicum maximum

פולשמוץ חום-דו.42 תדיר Leptochloa fusca

זרדורה רותמית.43 מצוי Sorghum virgatum

נפוץצובא-דורת ארם.44 Sorghum halepense

מצוידחנית התרנגולים.45 Echinochloa crusgalli

נדיר למדידמסון כוכבני.46 Damasonium alisma

מצויהגה מצויה.47 Alhagi graecorum

זרורבנה ארגנטינאית.48 אין נתון Verbena bonariensis

נפוץזון אשון.49 Lolium rigidum

זר, פולשנוצה חבוי-זיף.50 אין נתון Pennisetum clandestinum

תדירזית אירופי.51 Olea europaea

מצוישועל מצוי-זנב.52 Alopecurus utriculatus

תדירזקנונית הטבעות.53 Dichanthium annulatum

נפוץזקנן שעיר.54 Hyparrhenia hirta

מצויתיש ארוך-זקן.55 Tragopogon coelesyriacus

נפוץחבלבל השדה.56 Convolvulus arvensis

נפוץחוח עקוד.57 Scolymus maculatus

מצויחומעה יפה.58 Rumex pulcher

נדיר למדיחומעה מסולסלת.59 Rumex crispus

תדירחומעה משוננת.60 Rumex dentatus

על סף הכחדהחומעת החוף.61 Rumex maritimus

פולשחלבלוב הדגניים.62 אין נתון Euphorbia graminea
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זר, פולשחלבלוב הכדורים.63 תדיר Euphorbia hirta

זר, פולשחלבלוב זוחל.64 אין נתון Euphorbia serpens

זר, פולשחלבלוב מאדים.65 אין נתון Euphorbia supina

זר, פולשחלבלוב נטוי.66 תדיר Euphorbia maculata

נפוץחלמית מצויה.67 Malva nicaeensis

זר, פולשחמציץ נטוי.68 מצוי Oxalis pes-caprae

פולשחמציץ קטן.69 מצוי Oxalis corniculata

מצויחסה רותמית.70 Lactuca saligna

נפוץחסת המצפן.71 Lactuca serriola

תדירחפורית הפקעים.72 Phalaris aquatica

תדירחפורית מוזרה.73 Phalaris paradoxa

מצויחפורית מצויה.74 Phalaris brachystachys

נפוץחרדל השדה.75 Sinapis arvensis

נפוץחרדל לבן.76 Sinapis alba

תדירחרצית משוננת.77 Chrysanthemum myconis

נפוץחרצית עטורה.78 Chrysanthemum coronarium

מצויטופח גדול.79 Lathyrus ochrus

תדירשנתי-טופח חד.80 Lathyrus annuus

מצויטופח ירושלים.81 Lathyrus hierosolymitanus

נפוץטיון דביק.82 Dittrichia viscosa

זר, פולשטיונית החולות.83 מצוי Heterotheca subaxillaris

נפוץיבלית מצויה.84 Cynodon dactylon

נפוץילקוט הרועים.85 Capsella bursa-pastoris

מצויינבוט השדה.86 Prosopis farcta

פולשירבוז בלתי מזוהה.87 אין נתון Amaranthus sp.

זר, פולשירבוז מבריק.88 נדיר למדי Amaranthus blitum

זר, פולשירבוז שרוע.89 נפוץ Amaranthus blitoides

נפוץכוכבית מצויה.90 Stellaria media

תדירכוסנית ממולענת.91 Cornucopiae alopecuroides

נפוץאווז האשפות-כף.92 Chenopodium murale

מצויאווז לבנה-כף.93 Chenopodium album
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מוגןצפרדע אזמלנית-כף.94 נדיר למדי Alisma lanceolatum

מצויכרוב החוף.95 Brassica tournefortii

נפוץלוטוס מצוי.96 Lotus peregrinus

תדירלוטוס ריסני.97 Lotus conimbricensis

תדירלוף ירוק.98 Arum hygrophilum

תדירלוף מנומר.99 Arum dioscoridis

מצוילופית מצויה.100 Arisarum vulgare

מצוילחך אזמלני.101 Plantago lanceolata

תדירליפיה זוחלת.102 Phyla nodiflora

זר, פולשלכיד הנחלים.103 מצוי Xanthium strumarium

זר, פולשלנטנה ססגונית.104 תדיר Lantana camara

תדירשור מגובבת-לשון.105 Hormuzakia aggregata

נפוץלשישית הצבעים.106 Chrozophora tinctoria

צמח אדום.107 נדיר מאודלשישית מקומטת Chrozophora plicata

נדיר למדימדד זוחל.108 Ludwigia stolonifera

זרמילה בלתי מזוהה.109 אין נתון Fraxinus sp.

אין נתוןמלוח מפושק.110 Atriplex prostrata

מצוימעוג כרתי.111 Lavatera cretica

מצויחסידה מפוצל-מקור.112 Erodium laciniatum

נפוץחסידה מצוי-מקור.113 Erodium moschatum

נפוץמרגנית השדה.114 Anagallis arvensis

מוגןמרווה משולשת.115 נפוץ Salvia fruticosa

נפוץמרור הגינות.116 Sonchus oleraceus

מצוינורית המלל.117 Ranunculus scandicinus

ישראל וקפריסין.118 מצויניסנית שיכנית Crepis aculeata

נדיר למדינענע הכדורים.119 Mentha pulegium

אין נתוןנשרן בלתי מזוהה.120 Piptatherum sp.

נפוץנשרן צפוף.121 Piptatherum thomasii

נפוץסביון אביבי.122 Senecio vernalis

זרסביון מזוות.123 אין נתון Senacio angulatus

נדיר למדיסגינה זעירה.124 Sagina apetala
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תדירסוף מצוי.125 Typha domingensis

צמח אדום.126 תדירסיסם הודי Dalbergia sissoo

תדירסיסנית הגינות.127 Poa infirma

מצויסלק מצוי.128 Beta vulgaris

מצויסמר מצוי.129 Juncus bufonius

מצויעבדקן מצוי.130 Polypogon monspeliensis

מצויעבקנה שכיח.131 Arundo donax

מצוימים זעירה-עדשת.132 Lemna minor

נפוץעולש מצוי.133 Cichorium endivia

מצויעקרב אירופי-עוקץ.134 Heliotropium europaeum

תדירעקרב שרוע-עוקץ.135 Heliotropium supinum

תדירעטיינית קצרה.136 Crypsis schoenoides

נפוץעירית גדולה.137 Asphodelus ramosus

נדיר למדיעפעפית שרועה.138 Kickxia elatine

זרעקולית בלתי מזוהה.139 אין נתון Cmpsis sp.

תדירערבז משובל.140 Centaurium spicatum

נפוץערברבה שעירה.141 Epilobium hirsutum

אין נתוןעשנן בלתי מזוהה.142 Fumaria sp.

זר, פולשאלה-פלפלון דמוי.143 נפוץ Schinus terebinthifolius

זר, פולשטורי-פספלון דו.144 נדיר למדי Paspalum distichum

נפוץפרג אגסי.145 Papaver umbonatum

תדירפרעושית ערבית.146 Pulicaria arabica

מצויציפורנית צרפתית.147 Silene gallica

מצויצנון מצוי.148 Raphanus raphanistrum

מוגןקורנית מקורקפת.149 נפוץ Coridothymus capitatus

זר, פולשקיקיון מצוי.150 תדיר Ricinus communis

נפוץקנה מצוי.151 Phragmites australis

מצוירגלת הגינה.152 Portulaca oleracea

תדיררימון מצוי.153 Punica granatum

תדירשברק מלבין.154 Ononis mitissima

תדירשברק משובל.155 Ononis alopecuroides
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נפוץשועל נפוצה-שיבולת.156 Avena sterilis

מוגןאברהם מצוי-שיח.157 תדיר Vitex agnus-castus

זר, פולששיטה כחלחלה.158 נפוץ Acacia saligna

נפוץשלמון יפואי.159 Cephalaria joppensis

מצוישנית מתפתלת.160 Lythrum junceum

תדירעלים-שנית קטנת.161 Lythrum hyssopifolium

תדירשיניים-שנית שוות.162 Lythrum tribracteatum

נפוץשעורת התבור.163 Hordeum spontaneum

תדירתולענית דוקרנית.164 Helminthotheca echioides

חופי ישראל וסיני.165 מצויישראלי-תורמוס ארץ Lupinus palaestinus

אין נתוןתות בלתי מזוהה.166 Morus sp.

נפוץתלתן הפוך.167 Trifolium resupinatum
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