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תיאור כללי:

סקר טבע עירוני - ירוחם

נגישות:

מידע כללי:
      1031.1 דונם.

גישה מכביש 204 אל האגם.

פון גובל באתר 2 הר האתר ממוקם ממערב לעיר. גבולותיו: בצ
קשקשים, בדרום ובמערב באתר 10- חלמוניות ירוחם ובמזרח

בכביש 204 באזור הכניסה.

שטח:
מיקום:

פארק בניהול קק"ל. האגם מהווה בית גידול נדיר וייחודי באזור המדברי ומושך אליו אגם מלאכותי גדול ומסביבו 
פות רבים, בניהם מינים נדירים ביותר, אשק בעקבותיהם מגיעים בעלי חיים רבים ממגוון מחלקות ובעיקר מיני עו

פרות ברמה ארצית ואף בינלאומית ועל כן מהווה עוגן תיירותי חשוב פרים מכל העולם. האגם הינו אתר צ צ
במרחב.

פוסק. מינים נדירים או על סף איום: יתדן מ

צומח:
פולשים ומעט מינים של בתי גידול לחים שהגיעו מהמלחה שבנחל פר, נטוע ינבוטים ואורנים, שחלקו אגם עם מים לא נקיים שבשוליו מינים  שטח מו
פו מהשטחים פוליגון, אשר נשט פך אל האגם, ובו נרשמו הרוב המכריע של המינים שאותרו ב אבנון. בשטח ערוץ רחב וחצצי של נחל אבנון הנש

פרים קטנים בערוץ הנחל. הטבעיים החיצוניים ונבטו במס

אתר מספר           11אגם ירוחם

בעלי חיים:

פזרית בוקון, חנק מחודד. אשל מרובע, סמר ערבי, א

פתוחים במערב ירוחם הכוללים את חלק ממכלול שטחים 
פון האתרים: 1,2,10,11 בסקר זה. מקושר לשטחי נגב נרחבים מצ

פון פריד בין מכלול זה למכלול אתרי צ וממערב. כביש 224 מ
פשרים תנועה של פר מעבירי מים המא ירוחם. לאורך הכביש מס
פריד בין מכלול זה למכלול אתרי בעלי חיים שונים. כביש 204 מ
פר מעבירי מים מקשרים בניהם. כבישים אלו הם דרום ירוחם, מס

דו סטריים ומהווים סכנת דריסה לבעלי חיים.

קישוריות:

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

פיניים לשיחיות פיריה כחולה וכן קינון של מינים מדבריים ומינים האו פורי פרות נדיר ומהחשובים בארץ. באתר קינון של מינים נדירים כגון:  אתר צ
פורים מדבריות רבות, כגון: חצוצרן מדבר, גבתון מדבר, קטה מדבריות כגון: זנבן ערבי, חמריה חלודת-זנב. באתר שיחור מזון ונקודת שתיה של צי
פי חרקים פות, חלקן נדירות ביותר בארץ. הוא מושך גם יונקים שונים ועטל פורים נודדות וחור גדולה וקטת כתר. האתר משמש לחנייה ועצירה של צי

פחים שאינם חסיני נבירה. רבים מגיעים לשתות ולשחר מזון באתר. היונקים הגדולים אוכלים בעיקר מה

טופוגרפיה:
שטח מישורי למדי, עם אגם במרכזו.

פס. פס פיריה כחולה, זנבן ערבי, צבוע מ פור מיני דגל:
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מצד ירוחםמצד ירוחם

ירוחםירוחםצומתצומת

סקר טבע עירוני - ירוחם

תכניות מאושרות בשטח האתר:
פארקים וגנים ציבוריים, נחלים ובדרום האתר פוליגון למתקנים

הנדסיים.

מוסדות חינוך ותרבות:
אין מוסדות חינוך בקרבת האתר.

אגם ירוחם
 אתר מספר

תשתיות קליטת קהל:

שים בנטיעות, חדקונית הדקל. ש בעצים פול שימו שוטטים רבים,  שאינו חסין נבירה, חתולים מ שפה  מערך איסוף א

מפגעים:

שטח האגם, ש בפחים חסיני נבירה בכל  שימו ש על ציפורים באתר,  שידרוג  ועידוד מרכז הצפרות המקומי, פיתוח מערכי חינוך בדג
שלים, איתור דליפות ביוב באתר. ש הא שות הקנים וחור שימור אזור חי שים במינים מקומיים,  של עצים ממינים פול החלפה הדרגתית 

הנתונים נכונים לנובמבר 2019

שיבה מוצלות, פינות לפקנייק, אמפיתאטרון, פינות חניה, פינות י
שועים. שע שתיה ומתקני 

המלצות:

          11

ש או חנייה דרך או כבי
רת ש דרך קיימת או מאו

ייעודים בתכנית מתאר כוללנית
נחלים

רת ש דרך קיימת או מאו
מתקנים הנדסיים

פרקים וגנים צבוריים

תכניות עתידיות בשטח האתר:
לא התקבל מידע בנוגע לתכניות עתידיות.

תכניות מתאר ארציות ומחוזיות:
שי בתכנית מתאר ארצית 1 מסומן נחל רא

שיך דרומה, ממנו מתפצל מזרחה רביבים הממ
שני שי ירוחם וממנו מתפצל נחל מ נחל רא

שועלים. במזרח האתר מסומנת דרך אזורית.
רה ש שיבות להחדרה והע שטח בעל ח כמו כן ה
של מי תהום ברמה נמוכה ובינונית. בתכנית

שמורות וגנים (תמ"א 8) מסומן מתאר ארצית ל
גן לאומי מוצע "ירוחם". בתכנית מתאר ארצית

23 למסילות ברזל - מסילת ברזל יחידה
של מתוכננת לעבור בקצהו הדרום-מערבי 

סומן האתר. בתכנית מתאר ארצית 35 האתר מ
שות נופית סביבתית גבוהה וכמרקם כפרי. ברגי
שטח הם בתכנית מתאר מחוזית 4/14 - יעודי ה
שטחים פתוחים, אזור בינוי עירוני גן לאומי, 

שמורת טבע. ו

מקרא ייעודי הקרקע
בשטח האתר:
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סקר טבע עירוני - ירוחם
אגם ירוחם

 אתר מספר

אגמית

דייגים

חטפית לבנת-עורף עופות מים

מטיילת 

           11

מבט כללי
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ירוחם- סקר טבע עירוני  

אגם ירוחם
11 אתר מספר

פירוטממצאים

קנה מצוי.1 צמחי מים וסביבה לחה

' מ5עומק . באר מנדטורית יבשה ושקתות.2 באר

מסורגת. מים בקרקעית',  מ3.5עומק . באר ירוחם.3 באר

חספסת שרועה.4 ייחודי/ צמח נדיר

יתדן מפושק.5 ייחודי/ צמח נדיר

דגנין גמוד.6 ייחודי/ צמח נדיר

עשנן החפים.7 ייחודי/ צמח נדיר

טרסות משוחזרות.8 ממצא ארכיאולוגי

איטום פלסטי, מאגר ביוב מגודר.9 נקודת עניין אחרת

סמר ערבי.10 ייחודי/ צמח נדיר

שתולים- תמר מצוי .11 מיוחד/ עץ בולט

מערכת טרסות.12 ממצא ארכיאולוגי

אשל מרובע.13 מיוחד/ עץ בולט

חצב מצוי.14 אתר פריחה

מאחוריו אגם ירוחם, סכר בערוץ נחל רביבים.15 נקודת עניין אחרת
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ירוחם  - סקר טבע עירוני 
אגם ירוחם

11אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

חיים-דו
לא בסיכון Pelophylax bedriagaeצפרדע הנחלים

בסכנת הכחדה Bufo viridis Laurentiקרפדה ירוקה

זוחלים
לא בסיכון Laudakia stellio brachydactylaחרדון מצוי דרומי
לא בסיכון Ptyodactylus guttatusמניפנית מצויה
לא בסיכון Chalcides ocellatusנחושית עינונית
לא בסיכון Hemidactylus turcicus turcicusשממית בתים

יונקים
עתידו בסכנה Otonycteris hemprichiiאודנן

בסכנת הכחדה Taphozous perforatusאשמן קטן
לא בסיכון Tadarida teniotisאשף מצוי
לא בסיכון Hystrix indicaדרבן

עתידו בסכנה Rhinopoma microphyllumיזנוב גדול
עתידו בסכנה Rhinopoma hardwickiiיזנוב קטן

לא בסיכון Pipistrellus kuhliiשוליים-עטלפון לבן
בסכנת הכחדה Hyaena hyaenaצבוע מפוספס

לא בסיכון Vulpes vulpesשועל מצוי
לא בסיכון Canis aureusתן זהוב

עופות
לא בסיכון Fulica atraאגמית מצויה מקנן

חורף מצוי Erithacus rubeculaחזה-אדום
חולפת מצויה Pernis apivorusאיית צרעים

חולפת וחורפת מצויה Ardea cinereaאנפה אפורה
חולפת וחורפת נדירה Botaurus stellarisאנפה משורטטת

מתפרצת- לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Ixobrychos minutusאנפית גמדית

חולפת לא שכיחה Ardeola ralloidesאנפית סוף
לא בסיכון Nycticorax nycticoraxאנפת לילה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף מקנן

בסכנת הכחדה Falco pelegrinoidesבז מדברי
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי מקנן

חולף לא שכיח Falco peregrinusבז נודד
בסכנת הכחדה Falco subbuteoבז עצים

חולפת לא שכיחה Tringa erythropusרגל-ביצנית אדומת
חולפת לא שכיחה Tringa nebulariaרגל-ביצנית ירוקת

חולפת וחורפת מצויה Actitis hypoleucosבטן-ביצנית לבנת
חולפת מצויה Tringa totanusכנף-ביצנית לבנת
חולפת מצויה Tringa glareolaביצנית מנומרת
חולפת מצויה Tringa stagnatilisביצנית עדינה

חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת
חולפת לא שכיחה Porzana porzanaברודית גדולה

חולפת מצויה Porzana parvaברודית קטנה
חורף לא שכיח Anas acutaזנב-ברווז חד
חורף לא שכיח Anas penelopeמצח-ברווז צהוב

לא בסיכון Anas platyrhynchosברכיה מקנן

חולף מצוי Emberiza caesiaמקור-גבתון אדום
חולף מצוי Emberiza hortulanaגבתון גנים

קרוב לסיכון Emberiza striolataגבתון מדבר
לא בסיכון Miliaria calandraגבתון עפרוני
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ירוחם  - סקר טבע עירוני 
אגם ירוחם

11אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

חולף וחורף לא שכיח Emberiza schoeniclusגיבתון סוף
חולף מצוי Saxicola rubetraגרון-דוחל חום
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Upupa epopsדוכיפת

חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית מקנן

לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי
לא בסיכון Petronia brachydactylaאצבעות-דרורית קצרת
פולש- לא בסיכון Psittacula krameriדררה מקנן

חולפת וחורפת נדירה Carpodacus erythrinusורדית אירופית
חולף לא שכיח Oriolus oriolusזהבן מחלל

חולף מצוי Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר
חולף מצוי Acrocephalus melanopogonזמירון
לא בסיכון Turdoides squamicepsזנבן ערבי מקנן

חולף וחורף מצוי Circus aeruginosusזרון סוף
חולף מצוי Circus pygargusזרון פס

חולף וחורף מצוי Circus cyaneusזרון תכול
חולף נדיר Sturnus roseusזרזיר ארבה
לא בסיכון Alectoris chukarחוגלת סלעים מקנן

לא בסיכון Carduelis carduelisחוחית מקנן

חולפת מצויה Calidris minutaחופית קטנה
חולף מצוי Charadrius alexandrinusחופמי אלכסנדרי
חולף מצוי Charadrius dubiusחופמי גדות

חורף לא שכיח Spinus spinusחורפי
חולפת מצויה Muscicapa striataחטפית אפורה

חולפת נדירה מאוד Ficedula semitorquataחטפית טורקית
חולפת לא שכיחה Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת
חולפת לא שכיחה Ficedula hypoleucaעורף-חטפית שחורת

לא בסיכון Circaetus gallicusחיוויאי הנחשים
חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

עתידה בסכנה Cercotrichas galactotesזנב-חמריה חלודת מקנן

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
חולף מצוי Lanius senatorראש-חנקן אדום
לא בסיכון Lanius excubitorחנקן גדול
חולף מצוי Lanius nubicusחנקן נובי

חולף לא שכיח Lanius minorמצח-חנקן שחור
חולפת מצויה Ciconia ciconiaחסידה לבנה
חולפת מצויה Ciconia nigraחסידה שחורה

לא בסיכון Bucanetes githagineusחצוצרן מדבר
לא בסיכון Rhodospiza obsoletaמקור-חצוצרן שחור
חולף מצוי Locustella luscinidesחרגולן זמירי

מזדמן נדיר ביותר Locustella naeviaחרגולן מנומר
חולפת וחורפת מצויה Gallinago gallinagoחרטומית ביצות

חורפת לא שכיחה Lymnocryptes minimusחרטומית גמדית
חולף לא שכיח Scolopax rusticolaחרטומן יערות

לא בסיכון Tachybaptus ruficollisטבלן גמדי מקנן

לא בסיכון Onychognatus tristramiiטריסטרמית
מתפרצת- לא בסיכון Columba livia domesticaיונת הבית מקנן
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ירוחם  - סקר טבע עירוני 
אגם ירוחם

11אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי מקנן

לא בסיכון Carduelis chlorisירקון מקנן

חולפת מצויה Riparia ripariaכוכית גדות
חולף וחורף מצוי Luscinia svecicaחזה-כחול

חולף לא שכיח Coracias garrulusכחל מצוי
חולף לא שכיח plataleaכפן

לא בסיכון Burhinus oedicnemusכרוון מצוי מקנן

חולפת וחורפת מצויה Casmerodius albusלבנית גדולה
קרוב לסיכון Egretta garzettaלבנית קטנה

חולף וחורף מצוי Philomachus pugnaxלוחם
לא בסיכון Plegadis falcinellusמגלן חום
פולש- לא בסיכון Acridotheres tristisמיינה מצויה מקנן

חולפת מצויה Chlidonias leucopterusכנף-מירומית לבנת
חולפת מצויה Chlidonias hybridaלחי-מירומית לבנת
חורפת מצויה Anas clypeataמרית צפונית

חורף לא שכיח Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

חולף וחורף נדיר Motacilla citreolaנחליאלי לימוני
חולף מצוי Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
חולף מצוי Accipiter brevipesאצבעות-נץ קצר

בסכנת הכחדה חמורה Gyps fulvusנשר מקראי
חולף מצוי Sylvia borinסבכי אפור
חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש
חולף מצוי Sylvia currucaסבכי טוחנים

חולף לא שכיח Sylvia nisoriaסבכי ניצי
קרוב לסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף נדיר Sylvia cantillansסבכי רונן
חולף לא שכיח Sylvia rueppelliגרון-סבכי שחור

חולף מצוי Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור

חולף לא שכיח Jynx torquillaסבראש
לא בסיכון Gallinula chloropusסופית מקנן

חולף מצוי Apus melbaסיס הרים
לא בסיכון Apus pallidusסיס חוורוור
לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Hoplopterus spinosusסיקסק מקנן

לא בסיכון Oenanthe lugensכנף-סלעית לבנת
לא בסיכון Hirundo obsoletaסנונית מדבר
לא בסיכון Cecropis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
חולף מצוי Grus grusעגור אפור
מתפרץ- לא בסיכון Corvus coroneעורב אפור מקנן

לא בסיכון Corvus ruficollisעורף-עורב חום
קרוב לסיכון Corvus coraxעורב שחור

חולף מצוי Hieraaetus pennatusעיט גמדי
חולף מצוי Clanga pomarinaעיט חורש

חולף לא שכיח Aquila nipalensisעיט ערבות
חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
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חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus bonelliבטן-עלווית לבנת

מזדמנת נדירה Phylloscopus inornatusגבות-עלווית צהובת
לא בסיכון Ammomanes desertiעפרוני מדבר
לא בסיכון Galerida cristataעפרוני מצויץ מקנן

חולף וחורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי
לא בסיכון Buteo rufinusעקב עיטי
לא בסיכון Porphyrio porphyrioפורפיריה כחולה מקנן

חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פיפיון אדום
חורף מצוי Anthus spinolettaפיפיון מים
חולף מצוי Anthus trivialisפיפיון עצים
חולף מצוי Anthus campestrisפיפיון צהוב
חולף מצוי Anthus pratensisפיפיון שדות

חורף לא שכיח Coccothraustes coccothraustesפצחן
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש מקנן

לא בסיכון Streptoplia sengalensisצוצלת מקנן

לא בסיכון Cettia cettiצטיה חלודית מקנן

חסר מידע Cuculus canorusקוקיה אירופית
לא בסיכון Clamator glandariusקוקיה מצויצת מקנן

לא בסיכון Ammoperdix heyiקורא מדברי
חורף מצוי Phalacrocorax carboקורמורן גדול
לא בסיכון Pterocles orientalisקטה גדולה

חורף לא שכיח Turdus philomelosקיכלי רונן
חולפת מצויה Acrocephalus arundinceusקנית אירופית
חולפת מצויה Acrocephalus schoenobaenusקנית פסים

לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
חולף מצוי Anas querquedulaקרקיר

בסכנת הכחדה חמורה Neophron percnopterusרחם
חורפת לא שכיחה Remiz pendulinusרמית

לא בסיכון Cercomela melanuraזנב-שחור
חורף מצוי Larus ridibundusשחף אגמים
חורף מצוי Larus armenicusשחף ארמני

חולפת מצויה Sterna hirundoשחפית ים
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Hippolais pallidaשיחנית קטנה מקנן

חורף מצוי Alcedo atthisשלדג גמדי
לא בסיכון Halcyon smyrnensisחזה-שלדג לבן
חולף מצוי Pelecanus onocrotalusשקנאי מצוי
לא בסיכון Merops orientalisשרקרק גמדי
חולף מצוי Merops apiasterשרקרק מצוי
חורף מצוי Anas creccaשרשיר מצוי

קרוב לסיכון Streptopelia turturתור מצוי מקנן

לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון מקנן

לא בסיכון Oena capensisתורית זנבנית
עתידו בסכנה Himantopus himantopusתמירון

לא סיכון Carduelis cannabinaתפוחית מצויה

פרפרים
לא בסיכון Danaus chrysippus chrysippusדנאית הדורה
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לא בסיכון Papilio machaon syriacusסנונית נאה-זנב
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחלון הקוטב
לא בסיכון Pieris (Artogeia) rapae leucosomaלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidice daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Lycaena thersamonנחושתן החומעה
לא בסיכון Vanessa cardui carduiנימפית החורשף
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נפוץ  1. Mesembryanthemum nodiflo אהל מצוי

תדיר  2. Suaeda aegyptiaca אוכם מצרי

מוגן  3. תדיר Pinus halepensis אורן ירושלים

מצוי  4. Achillea santolina אכילאה ערבתית

מצוי  5. Paronychia arabica אלמוות ערבי

אין נתון  6. Eclipta prostrata ציצית לבנה-אל

נפוץ  7. Emex spinosa אמיך קוצני

נפוץ  8. Medicago polymorpha אספסת מצויה

אין נתון  9. Spergularia bocconei אפזרית בוקון

נפוץ 10. Spergularia diandra אבקנית-אפזרית דו

נדיר למדי 11. Spergularia salina אפזרית מלוחה

תדיר 12. Glinus lotoides אפרורית מצויה

תדיר 13. Persicaria lapathifolia ארכובית הכתמים

נפוץ 14. Polygonum equisetiforme ארכובית שבטבטית

אין נתון 15. Arnebia decumbens ארנבית שרועה

מוגן 16. נפוץ Tamarix nilotica אשל היאור

מוגן 17. מצוי Tamarix tetragyna אשל מרובע

מוגן 18. תדיר Matricaria aurea בבונג זהוב

מצוי 19. Verbascum fruticulosum בוצין שיחני

מצוי 20. Gastrocotyle hispida בטנונית שעירה

מצוי 21. Aegilops kotschyi חיטה מדברי-בן

תדיר 22. Roemeria hybrida פרג סגול-בן

נפוץ 23. Erucaria microcarpa שלח מנוצה-בן

תדיר 24. Vicia monantha בקיה מדורבנת

נפוץ 25. Vicia sativa בקיה תרבותית

תדיר 26. Bromus diandrus אבקנית-ברומית דו

מצוי 27. Bromus scoparius ברומית המטאטא

נפוץ 28. Bromus fasciculatus ברומית מאוגדת

נפוץ 29. Silybum marianum גדילן מצוי

תדיר 30. Monerma cylindrica גלימה גלילנית

מצוי 31. Nasturtiopsis coronopifolia גרגריון ערבי

נפוץ 32. Trigonella stellata גרגרנית כוכבנית

נפוץ 33. Trigonella arabica גרגרנית ערבית

מצוי 34. Galium aparine דבקה זיפנית

מצוי 35. Rostraria smyrnacea דגנין בירותי

תדיר 36. Rostraria pumila דגנין גמוד

מצוי 37. Spergula fallax דורית רפה

מצוי 38. Centaurea pallescens דרדר המדבר

מצוי 39. Alhagi graecorum הגה מצויה

מצוי 40. Withania somnifera ויתניה משכרת

נדיר למדי 41. Verbena supina ורבנה שרועה

נפוץ 42. Lolium rigidum זון אשון

ישראל וסיני 43. תדיר Onopordum alexandrinum חוחן אלכסנדרוני

תדיר 44. Cutandia dichotoma קרנית-חולית דו

מצוי 45. Rumex pulcher חומעה יפה
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מצוי 46. Aizoon hispanicum חייעד ספרדי

תדיר 47. Malva sylvestris חלמית גדולה

תדיר 48. Malva aegyptia חלמית מצרית

נפוץ 49. Malva parviflora פרחים-חלמית קטנת

נפוץ 50. Haloxylon scoparium חמד המדבר

תדיר 51. Cynanchum acutum חנק מחודד

תדיר 52. Asperugo procumbens חספסת שרועה

נפוץ 53. Phalaris minor חפורית קטנה

מצוי 54. Schimpera arabica חרטומית ערבית

נפוץ 55. Chrysanthemum coronariu חרצית עטורה

פולש 56. נפוץ Nicotiana glauca טבק השיח

מצוי 57. Diplotaxis erucoides טוריים מצויים

נפוץ 58. Cynodon dactylon יבלית מצויה

ינבוט 59.

נדיר למדי 60. Sphenopus divaricatus יתדן מפושק

נפוץ 61. Pteranthus dichotomus כנפן קוצני

נפוץ 62. Chenopodium murale אווז האשפות-כף

מצוי 63. Carrichtera annua כפיות שעירות

אין נתון 64. Onobrychis crista-galli כרבולת התרנגול

מצוי 65. Brassica tournefortii כרוב החוף

פולש 66. נפוץ Cuscuta campestris כשות השדות

נפוץ 67. Launaea nudicaulis לוניאה שרועה

נדיר למדי 68. Plantago notata לחך משונן

מצוי 69. Plantago coronopus לחך שסוע

אין נתון 70. Enchylaena tomentosa לחן לביד

פולש 71. מצוי Xanthium strumarium לכיד הנחלים

פולש 72. תדיר Xanthium spinosum לכיד קוצני

נפוץ 73. Lappula spinocarpos לפית שיכנית

תדיר 74. Maireana brevifolia עלים-מאירית קצרת

מצוי 75. Moricandia nitens מוריקה מבריקה

מצוי 76. Ifloga spicata מחטנית משובלת

מצוי 77. Enarthrocarpus strangulatus מחרוזת משונצת

תדיר 78. Atriplex semibaccata מלוח הענבות

תדיר 79. Atriplex holocarpa מלוח ספוגי

אין נתון 80. Atriplex suberecta פרי-מלוח קטן

מצוי 81. Atriplex halimus מלוח קיפח

מצוי 82. Salsola tragus מלחית אשלגנית

נפוץ 83. Salsola inermis מלחית חומה

נדיר למדי 84. Salsola imbricata מלחית מבאישה

נפוץ 85. Stipa capensis מלעניאל מצוי

נפוץ 86. Matthiola livida מנתור המדבר

נפוץ 87. Erodium malacoides חסידה חלמיתי-מקור

תדיר 88. Erodium touchyanum חסידה מדברי-מקור

תדיר 89. Erodium neuradifolium חסידה מצרי-מקור

נפוץ 90. Anagallis arvensis מרגנית השדה
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נפוץ 91. Sonchus oleraceus מרור הגינות

תדיר 92. Marrubium alysson מרמר הנגב

תדיר 93. Picris asplenioides מררית שסועה

נפוץ 94. Lamarckia aurea משערת זהובה

מצוי 95. Thymelaea hirsuta מתנן שעיר

נפוץ 96. Crepis sancta קרנית-ניסנית דו

נפוץ 97. Senecio glaucus subsp. cor סביון הערבות

אין נתון 98. Solanum lycopersicum סולנום העגבניה

פולש 99. מצוי Solanum elaeagnifolium סולנום זיתני

מצוי100. Solanum nigrum סולנום שחור

תדיר101. Poa infirma סיסנית הגינות

מצוי102. Beta vulgaris סלק מצוי

מצוי103. Juncus bufonius סמר מצוי

מצוי104. Juncus rigidus סמר ערבי

תדיר105. Urtica pilulifera סרפד הכדורים

מצוי106. Urtica urens סרפד צורב

מצוי107. Polypogon monspeliensis עבדקן מצוי

נפוץ108. Cichorium endivia עולש מצוי

עשנן החפים109.

נפוץ110. Papaver umbonatum פרג אגסי

תדיר111. Frankenia pulverulenta פרנקניה מאובקת

מצוי112. Pulicaria undulata פרעושית מסולסלת

תדיר113. Linaria albifrons פשתנית מלבינה

מצוי114. Linaria haelava פשתנית ססגונית

נפוץ115. Calendula arvensis חתול מצויות-ציפורני

נפוץ116. Silene colorata ציפורנית מגוונת

מצוי117. Silene decipiens ציפורנית מקופחת

מצוי118. Astragalus hamosus קדד האנקולים

תדיר119. Astragalus hispidulus קדד שעיר

מצוי120. Bassia indica קוכיה הודית

ישראל וסיני121. נפוץ Anthemis melampodina קחוון הנגב

נפוץ122. Anthemis pseudocotula קחוון מצוי

מצוי123. Conyza albida קייצת מלבינה

פולש124. נפוץ Conyza bonariensis קייצת מסולסלת

נפוץ125. Phragmites australis קנה מצוי

תדיר126. Carduus australis קרדה דרומית

תדיר127. Crassula alata קרסולה מכונפת

אין נתון128. Reseda decursiva פרחים-רכפה קטנת

תדיר129. Peganum harmala שבר לבן

נפוץ130. Hedypnois rhagadioloides שופרית כרתית

נפוץ131. Avena sterilis שועל נפוצה-שיבולת

מצוי132. Avena wiestii שועל ערבתית-שיבולת

מצוי133. Trisetaria macrochaeta שילשון מדברי

נפוץ134. Erucaria rostrata שלח הערבות

תדיר135. Leontodon laciniatus ארי שעירה-שן
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נפוץ136. Schismus arabicus שסיע ערבי

נפוץ137. Hordeum glaucum שעורת העכבר

סוריה ולבנון, ישראל138. נפוץ Chaetosciadium trichosper שערור שעיר

מצוי139. Sisymbrium irio תודרה סייגית

תדיר140. Trifolium repens תלתן זוחל

נפוץ141. Trifolium tomentosum תלתן לביד

מוגן142. תדיר Phoenix dactylifera תמר מצוי

נפוץ143. Reichardia tingitana תמריר מרוקני
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