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25 תיאור ממצאים כללי:

ת תיבו סקר טבע עירוני - נ

ת: נגישו

מידע כללי:
       873.1

של ספר רב  ת ממ שה רגלי גי
ת כמעט לאורך כל גבול מקומו
ת ת מחורבו ת עיקריו שו הנחל. גי

תר ש, א ת החור שכונ במזרח -
ת תר חורבו ת מערב וא תיבו ת נ טייל
שיפוט שטח ה בוהו, בדרום -גבול 
שרון ת נווה  שכונ העירוני, בצפון -

ת יזרעם. שדו ובמזרח- 

שטח:
מיקום:

ס. לאורך הנחל ס עמוקה, הוא מיוער לכל אורכו בעיקר בעצי אורן ואקליפטו תר בקרקע ל תח נחל בוהו מ
ת ייחודיים לעיר תר בעיר הכולל מגוון צומח ועופו שיר ביו שטח הע שימים. ה ס מר של מצוקי ל ספר רק  מ

ת יונקים גדולה. סיי תרי פריחה מרהיבים ואוכלו ולאזור, א

ף איום" ס קצח זעיר-פרחים - מין "על 

של אורנים ת יער מגוון  תרונו ת חנקן (בעיקר מיני דגניים) ואילו בב ס. באפיק עצמו צמחייה חובב ת ל תרונו תר בב תח ערוץ הנחל מ
שיח. ת, כולל ריכוזי גיאופיטים ומעט בני  שבוני של צמחייה ע שיר  ת-היער מגוון ע ת סים. ב ואקליפטו

תר מספר            1נחל בוהו א

שקיק, חצב גלוני, סחלב ה סמור,  ת דינ ת מצויה, דבורני כלני
ש. שור שינן עב- ת היורה ו תווני ס צבעוני ההרים, 

תוחים שטחים פ חלק ממכלול 
סקר תרים: 4,3,2,1 ב ת א הכולל א
שך נחל בוהו שר להמ זה. מקו

שיפוט. שטח ה מחוץ ל

ת: קישוריו

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

תר נמצאו שועל מצוי. בא ת מצויה ו ת כגון: דרבן, גירי תרונו ת בב ת לקרקע הרכה נמצאים בנחל יונקים רבים החופרים מחילו הודו
ת סיי ת הכחדה. אוכלו סכנ ת לצבי א"י הנמצא גם הוא ב שיכו ש תכן  שר י ת א ת הכחדה ועקבו סכנ שהינו ב ס  ספ של צבוע מפ ת  עקבו
שחור-כיפה וירגזי מצוי. כמו כן ת הכחדה), עורבני  סכנ ש כגון: בז עצים (ב ת וחור ת בעיקר ממינים המאפיינים יערו ת מורכב העופו
ת סכנ ת קרפדה ירוקה (מין ב סיי תרה אוכלו תר או של הייעור הנרחב. בא ת כיום ב שברובן לא פעילו ת קינון  ת הנחל נמצאו מחילו בגדו

ש. שמ שוף ל שטח הרחב הח ת ל הכחדה) ובצפון הנחל נמצאו פרפרים הודו

תון. שטח גבעי מ ת  ס ומעל הגדו ת ל תרונו תיו מצוקים גדולים וב ס, בגדו תר בקרקע ל תח נחל המ

דונם.

טופוגרפיה:

צומח:

בעלי חיים:
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25

סקר טבע עירוני - נתיבות

שטח האתר: שרות ב תכניות מאו
תמ"ל/1050- שכונת נווה שרון, תמ"ל/1051-

מעלות הנחל, תמ"ל/1040- רמות יורם,
127/02/22- נתיבות מערב. מצפון לנחל

מתוכננות שכונות מגורים חדשות, כולל מסחר,
קה, מבני ציבור ושטחים פתוחים. תעסו

קול נטעי ראובן, נתיבות יהודה, נראה אור, חניכי הישיבות, ישיבת 
קב, הצבי מדעי, ישיבה תורנית מדעית. יע

אתר מספר            1נחל בוהו

קר עצי שיטה שונים וצומח עשבוני בתוואי הנחל בדגש על חמציץ נטוי. בנוסף, אותרו גרוטאות רבות, צמחיה פולשת לאורך הנחל בעי
קדים לאורך גבול הנחל והשטח הבנוי. שטחי 'זולה' ופסולת בניין במו

ק ממכלול שטחים פתוחים, מניעת הזרמת שפכים שונים לנחל ושמירה על יכולת תנועה לאורך שימור האתר כשטח ציבורי פתוח כחל
קשר את הנחל גם לשטחים מצפון לכביש 25, דרך שדות חמדת הדרום. בנוסף, כל הנחל לבעלי חיים. ככל הניתן, יצירת מסדרון המ
קים הסמוכים לנחל, למנוע שפיכת פסולת בניין בשטחי הנחל ולטפל בצמחייה פולשת חשוב למנוע זליגת זיהום אור מהשכונות והפאר

ובפרט במיני שיטה וינבוט.

הנתונים נכונים לאפריל 2019.

קהל. קליטת  אין תשתיות ל

לא אותרו תכניות עתידיות.

מגורים
נחל / תעלה / מאגר מים
ק ק וגן ציבורי / פאר פאר

דרך
דרך מוצעת

חניון

יער
קיים יער נטע אדם 
שטח ציבורי פתוח

תכנית מתאר ארצית 34/ב/3 – נחל משני.
קיים. תכנית מתאר ארצית 22 – יער נטע אדם 
תכנית מתאר מחוזית 4/14/23 – יער נטע אדם
קולוגי ובו אתר קיים התחום בתוך מרחב א

קות משני. עתי

ערוץ נחל ושטחים פתוחים טבעיים.

שתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך ותרבות: ת

המלצות:

מפגעים:

שבהכנה: יעודי קרקע לפי תכנית המתאר 

שי קרקע בפועל: שימו

תכנית מחוזית ותכניות מתאר ארציות:

שטח האתר: תכניות עתידיות ב



סקר טבע עירוני - נתיבות
אתר מספר            1נחל בוהו

מבט כללי

קוקיה מצויצת

מרבד כלניות ירוק-כנף מפספס על דבורנית דינסמור

גירית מצויה
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סקר טבע עירוני - נתיבות
אתר מספר            1נחל בוהו

 מבט כללי

שועל מצוי

דנאית הדורה על גדילן מצוי מרבד מרווה דגולה

פרגה 
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פירוטממצאים

נתיבות- סקר טבע עירוני  

1נחל בוהו אתר מספר

מספר אטדים1 ייחודי/ צמח נדיר

ח"ללא סימני בע. מעביר מים חדש2 מעביר מים

מצילות מצויצות  וחצב מצוי, צבעוני הרים- ריכוז גיאופיטים גדול 3 אתר פריחה

אתר פריחת צבועי הרים4 אתר פריחה

אתר פריחה של סיתוונית היורה5 אתר פריחה

עשרות רבות. משטח פריחה של סתוונית היורה6 אתר פריחה

ריכוז משיין גליליני7 ייחודי/ צמח נדיר

מקבץ קטן- שורשים -כתמה עבת8 ייחודי/ צמח נדיר

מוצף9 מעביר מים

שומר פשוט10 ייחודי/ צמח נדיר

מקבץ סנא בלתי מזוהה11 ייחודי/ צמח נדיר

פריחת סיתוונית היורה וחצב גלוני12 אתר פריחה

לופית מצויה, חבלבל כפני13 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז כתמה וכלניות14 אתר פריחה

דגני בלתי מזוהה15 ייחודי/ צמח נדיר

חורי קינון16 אתר צפרות

ריכוז דבורניות17 ייחודי/ צמח נדיר

אשל בלתי מזוהה צעיר18 ייחודי/ צמח נדיר

חלב-נץ19 ייחודי/ צמח נדיר

מעביר מים20

מחשוף כורכר ומאורה21 אתר גיאולוגי

שיחיית אטד22 ייחודי/ צמח נדיר

פריחת סתוונית היורה23 אתר פריחה

ריכוז חצב מצוי24 אתר פריחה

סחלב השקיק בודד ומעט דבורניות דינסמור25 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז זמזומיות26 ייחודי/ צמח נדיר

מספר פרטי חצב גלוני27 ייחודי/ צמח נדיר

פרחים-ריכוז קצח זעיר28 ייחודי/ צמח נדיר

עלים-ריכוז מרווה דגולה ועירית צרת29 אתר פריחה

מספר צמחי קזוח30 ייחודי/ צמח נדיר

מספר פרטי צבעוני ההרים31 ייחודי/ צמח נדיר

שיחיית אטד32 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז כלניות וסביונים33 אתר פריחה

ריכוז דרדית מצויה34 אתר פריחה

ריכוז סיתוונית היורה35 אתר פריחה

ריכוז חריג של צמרנית הסלעים36 ייחודי/ צמח נדיר

חבלבל כפני37 ייחודי/ צמח נדיר

עשרות פרטים ולידם ריכוז חצבים. ריכוז של עירית גדולה38 אתר פריחה
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פירוטממצאים

נתיבות- סקר טבע עירוני  

1נחל בוהו אתר מספר

עכובית הגלגל39 ייחודי/ צמח נדיר

מצוק לס40 מצוק

ריכוז חבלבל כפני41 אתר פריחה

חצב גלוני וקצת סיתוונית היורה42 אתר פריחה

ריכוז נוריות43 ייחודי/ צמח נדיר

דבורניות ושום מזרחי44 ייחודי/ צמח נדיר

לוליינית מעובה45 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז סתוונית היורה וחצב גלוני46 ייחודי/ צמח נדיר

אתר פריחה פרטים50סביב . ריכוז חצב מצוי47

ריכוז נוריות48 ייחודי/ צמח נדיר

פריחת חרדל לבן וטוריים לאורך כל השלוחה49 אתר פריחה

ריכוז כלניות50 אתר פריחה

ריכוז סיתוונית היורה ועירית גדולה51 אתר פריחה

וסתוונית היורה, ריכוז חצב מצוי52 אתר פריחה

מגלש מדורג53 נקודת עניין אחרת

ריכוז כלניות54 אתר פריחה

עכובית הגלגל55 ייחודי/ צמח נדיר

מגלש מדורג56 נקודת עניין אחרת

דבורניות57 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז אטד בלתי מזוהה58 ייחודי/ צמח נדיר

פתח ניקוז נגר עם שלושלית בפתח59 בריכת חורף

ריכוז פרגה בלתי מזוהה60 ייחודי/ צמח נדיר

מצילות מצויצות וצמר מפוצל, מרבד פריחת מרווה דגולה61 אתר פריחה

דברנית וזמזומיות מצויה, ריכוז צבעונים62 אתר פריחה

עכובית הגלגל63 ייחודי/ צמח נדיר

מרבדים גדולים של פריחת כלנית מצויה לאורך כל השלוחה מהנחל64 אתר פריחה

ריכוז כלניות65 אתר פריחה

סתוונית היורה וחצב גלוני, ריכוז גיאופיטים עירית גדולה66 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז גדול של עירית גדולה67 אתר פריחה

מגלש מדורג בערוץ הנחל68 נקודת עניין אחרת

ריכוז  צמר מפוצל ולידו שום בלתי מזוהה69 ייחודי/ צמח נדיר

חצב גלוני וסתוונית היורה70 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז כלניות71 אתר פריחה

סחלב בלתי מזוהה לפני פריחה72 ייחודי/ צמח נדיר

אטד בלתי מזוהה73 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז סיתוונית74 אתר פריחה

מרבד פריחת כלניות75 אתר פריחה
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פירוטממצאים

נתיבות- סקר טבע עירוני  

1נחל בוהו אתר מספר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

נתיבות - סקר טבע עירוני 

נחל בוהו
:מספר אתר

1

דוחיים

בסכנת הכחדה  Bufo viridis Laurentiקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticristaתיכונית-זיקית ים
לא בסיכון  Coluber jugularis asianusזעמן שחור
לא בסיכון Stellagama stellioחרדון מצוי צפוני

עתידו בסכנה Testudo graecaיבשה מצוי-צב

יונקים

לא בסיכון  Lepus capensisארנבת מצויה
בסכנת הכחדה  Taphozous nudiventrisאשמן גדול

קרוב לסיכון  Tadarida teniotisאשף מצוי
לא בסיכון  Meles melesגירית מצויה
לא בסיכון  Hystrix indicaדרבן הודי
לא בסיכון  Spalax leucodon חולד מצוי

עתידו בסכנה Rhinopoma sp. / Taphozous perforarusאשמן קטן/יזנוב בלתי מזוהה
לא בסיכון  Herpestes ichneumonנמיה מצויה
לא בסיכון  Pipistrellus kuhliiשוליים-עטלפון לבן

בסכנת הכחדה  Hyaena hyaenaצבוע מפוספס
לא בסיכון  Erinaceus concolorקיפוד מצוי
לא בסיכון  Vulpes vulpesשועל מצוי
לא בסיכון  Canis aureusתן זהוב

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaחזה-אדום
לא בסיכון  Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון  Pychnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון  Falco tinnunculusבז מצוי
שכיח-חורף לא  Falco peregrinusבז נודד

בסכנת הכחדה  Falco subbuteoבז עצים
לא בסיכון  Serinus serinusבזבוז אירופי
חולף מצוי  Emberiza caesiaמקור-גבתון אדום
חולף מצוי  Emberiza hortulanaגבתון גנים
לא בסיכון  Miliaria calandraגבתון עפרוני
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
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
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

נתיבות - סקר טבע עירוני 

נחל בוהו
:מספר אתר

1

לא בסיכון  Passer hispaniolensisדרור ספרדי
פולש  Psittacula krameriדררה

חולף מצוי Circus pygargusזרון פס
חורף מצוי Circus cyaneusזרון תכול

חורפת מצויה Alauda arvensisזרעית השדה
לא בסיכון  Alectoris chukarחוגלת סלעים
לא בסיכון  Carduelis carduelisחוחית
שכיח-חורף לא Carduelis spinusחורפי

עתידו בסכנה  Muscicapa striataחטפית אפורה
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי  Lanius collurioגב-חנקן אדום
חולף מצוי  Lanius nubicusחנקן נובי
שכיח-חורף לא Scolopax rusticolaחרטומן יערות

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון  Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון  Carduelis chlorisירקון
לא בסיכון  Athene noctuaכוס החורבות
חורף מצוי Luscinia svecicaחזה-כחול

עתידו בסכנה  Coracias garrulusכחל מצוי
לא בסיכון  Burhinus oedicnemusכרוון מצוי

פולש  Acridotheres tristisמיינה מצויה
חורף מצוי  Motacilla albaנחליאלי לבן
חולף מצוי  Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון  Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי  Sylvia hortensisסבכי החורש
חולף מצוי  Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי  Sylvia communisסבכי קוצים
חולף מצוי  Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון  Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון   Hoplopterus spinosusסיקסק
לא בסיכון  Hirundo duaricaסנונית המערות
לא בסיכון  Hirundo rusticaסנונית הרפתות
לא בסיכון  Corvus coroneעורב אפור
לא בסיכון  Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
חולפת מצויה  Phylloscopus bonelliבטן-עלווית לבנת

לא בסיכון  Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי  Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

נתיבות - סקר טבע עירוני 

נחל בוהו
:מספר אתר

1

חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים
שכיח-חורף לא Coccothraustes coccothraustesפצחן

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון  Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון  Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון  Corvus monedulaקאק
לא בסיכון  Clamator glandariusקוקיה מצויצת

בסכנת הכחדה  Pterocles alchataזנב-קטה חדת
שכיחה-חורפת לא  Vanellus vanellusקיווית מצויצת
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון  Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון  Turdus merulaשחרור
לא בסיכון  Hippolais pallidaשיחנית קטנה
לא בסיכון Halcyon smyrnensisחזה-שלדג לבן
חולף מצוי   Coturnix coturnixשליו נודד

עתידו בסכנה  Merops apiasterשרקרק מצוי
קרוב לסיכון  Streptopelia turturתור מצוי

לא בסיכון  Streptopelia decaoctoתור צווארון
לא בסיכון  Tyto albaתנשמת לבנה

פרפרים

לא בסיכון Carcharodus alceaeאפרית החלמית
לא בסיכון Danaus chrysippusדנאית הדורה
לא בסיכון Papilio machaonזנב סנונית נאה
לא בסיכון Euchloe ausoniaכנף טלוא-ירוק
לא בסיכון Euchloe belemiaכנף מפספס-ירוק
לא בסיכון Euchloe charloniaכנף צהבהב-ירוק
לא בסיכון Leptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Polyommatus icarusכחליל השברק
לא בסיכון Pieris brassicaeלבנין הכרוב
לא בסיכון Pieris rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Lycaena thersamonנחושתן החומעה
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Colias croceusצהבוני התלתן
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותשם הצמח

נתיבות- סקר טבע עירוני 

נחל בוהו

שכיחות

:מספר אתר

1

סטטוסשם מדעי

פולשאורן קפריסאי.1 אין נתון Pinus brutia

נפוץאזנב מצוי.2 Urospermum picroides

אין נתוןאטד בלתי מזוהה.3 Lycium europaeum

אין נתוןאיקליפטוס בלתי מזוהה.4 Eucalyptus sp.

פולשאיקליפטוס המקור.5 נפוץ Eucalyptus camaldulensis

נפוץאמיך קוצני.6 Emex spinosa

נפוץאספסת מצויה.7 Medicago polymorpha

מצויאסתר מרצעני.8 Aster subulatus

מצויארכובית הציפורים.9 Polygonum arenastrum

נפוץארכובית שבטבטית.10 Polygonum equisetiforme

מוגןאשל בלתי מזוהה.11 אין נתון Tamarix sp.

נפוץבוצין מפורץ.12 Verbascum sinuatum

נפוץאנפין-חיטה רב-בן.13 Aegilops peregrina

תדירסירה מיובל-בן.14 Sanguisorba minor

תדירבקיה מדורבנת.15 Vicia monantha

נפוץבקיה מצויה.16 Vicia peregrina

נפוץבקיה תרבותית.17 Vicia sativa

מצויבקיית הכלאיים.18 Vicia hybrida

תדיראבקנית-ברומית דו.19 Bromus diandrus

מצויברומית המטאטא.20 Bromus scoparius

תדירברומית יפנית.21 Bromus japonicus

מצויברומית ספרדית.22 Bromus madritensis

נפוץברקן סורי.23 Notobasis syriaca

נפוץגדילן מצוי.24 Silybum marianum

נפוץגומא הפקעים.25 Cyperus rotundus

נפוץעלים-גזיר צר.26 Torilis leptophylla

נפוץגזר קיפח.27 Daucus carota

מצויגרניון הארגמן.28 Geranium robertianum

מוגןדבורנית דינסמור.29 מצוי Ophrys umbilicata

מצוידבקה זיפנית.30 Galium aparine

נדיר למדידבשה הודית.31 Melilotus indicus
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותשם הצמח

נתיבות- סקר טבע עירוני 

נחל בוהו

שכיחות

:מספר אתר

1

סטטוסשם מדעי

מצוידרדית מצויה.32 Crupina crupinastrum

מצויהרדופנין הציצית.33 Scorzonera papposa

מצויויתניה משכרת.34 Withania somnifera

פולשושינגטוניה בלתי מזוהה.35 אין נתון Washingtonia sp.

נפוץזון אשון.36 Lolium rigidum

פולשנוצה חבוי-זיף.37 אין נתון Pennisetum clandestinum

ישראל וסיני.38 תדירזמזומית איג Bellevalia eigii

נפוץזקנן שעיר.39 Hyparrhenia hirta

סב/תיש-זקן.40

נפוץחבלבל השדה.41 Convolvulus arvensis

תדירחבלבל כפני.42 Convolvulus althaeoides

נפוץחוח עקוד.43 Scolymus maculatus

מצויחומעה יפה.44 Rumex pulcher

תדירחלבלוב מגלי.45 Euphorbia falcata

נפוץחלבלוב מצוי.46 Euphorbia peplus

נפוץחלמית מצויה.47 Malva nicaeensis

פולשחמציץ נטוי.48 מצוי Oxalis pes-caprae

מצויחסה רותמית.49 Lactuca saligna

נפוץחפורית קטנה.50 Phalaris minor

תדירחצב גלוני.51 Urginea undulata

מוגןחצב מצוי.52 נפוץ Urginea maritima

נפוץחרדל לבן.53 Sinapis alba

מוגן, שתולחרוב מצוי.54 Ceratonia siliqua

נפוץחרחבינה מכחילה.55 Eryngium creticum

נפוץחרצית עטורה.56 Chrysanthemum coronarium

פולשטבק השיח.57 נפוץ Nicotiana glauca

מצויטופח ירושלים.58 Lathyrus hierosolymitanus

מצויטוריים מצויים.59 Diplotaxis erucoides

נדיר למדיטוריים קטנים.60 Diplotaxis viminea

נפוץיבלית מצויה.61 Cynodon dactylon

פולשינבוט המסקיטו.62 אין נתון Prosopis juliflora
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותשם הצמח

נתיבות- סקר טבע עירוני 

נחל בוהו

שכיחות

:מספר אתר

1

סטטוסשם מדעי

פולשירבוז שרוע.63 נפוץ Amaranthus blitoides

נדיר למדיכוכבית חיוורת.64 Stellaria pallida

נפוץכליינית מצויה.65 Hymenocarpos circinnatus

מוגןכלנית מצויה.66 נפוץ Anemone coronaria

אין נתוןאווז בלתי מזוהה-כף.67 Chenopodium sp.

מצויאווז לבנה-כף.68 Chenopodium album

מצויכרבולת מצויה.69 Onobrychis squarrosa

פולשכשות השדות.70 אין נתון Cuscuta campestris

נפוץשורשים-כתמה עבת.71 Leontodon tuberosus

נפוץלוטוס מצוי.72 Lotus peregrinus

תדירלוליינית מעובה.73 Eminium spiculatum

מצוילופית מצויה.74 Arisarum vulgare

תדירלחך מלבין.75 Plantago albicans

נפוץלחך מצוי.76 Plantago lagopus

פולשלכיד הנחלים.77 מצוי Xanthium strumarium

נפוץלפתית מצויה.78 Hirschfeldia incana

נפוץפר מצרית-לשון.79 Anchusa aegyptiaca

נפוץלשישית הצבעים.80 Chrozophora tinctoria

מצוימוצית קוצנית.81 Pallenis spinosa

פולשמכנף נאה.82 אין נתון Tipuana tipu

תדירמלוח הענבות.83 Atriplex semibaccata

אין נתוןמלוח מילר.84 Atriplex muelleri

נפוץמלעניאל מצוי.85 Stipa capensis

מצוימעוג כרתי.86 Lavatera cretica

מצוימצילות מצויצות.87 Leopoldia comosa

נפוץחסידה גדול-מקור.88 Erodium gruinum

נפוץחסידה חלמיתי-מקור.89 Erodium malacoides

נפוץמרגנית השדה.90 Anagallis arvensis

נפוץמרווה דגולה.91 Salvia viridis

נפוץמרור הגינות.92 Sonchus oleraceus

מצוימרמר מצוי.93 Marrubium vulgare
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נתיבות- סקר טבע עירוני 
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שכיחות

:מספר אתר

1

סטטוסשם מדעי

תדירמרקולית מצויה.94 Mercurialis annua

תדירמשיין גלילני.95 Imperata cylindrica

תדירמשנצת קוצנית.96 Hedysarum spinosissimum

ישראל.97 אין נתוןנוניאה פלשתית Nonea philistaea

אין נתוןנוציץ עטוף.98 Pterocephalus brevis

נפוץנוצנית כדורית.99 Lagoecia cuminoides

מוגןנורית אסיה.100 נפוץ Ranunculus asiaticus

נפוץנזמית לופתת.101 Lamium amplexicaule

נפוץניסנית זיפנית.102 Crepis aspera

מררית בלתי מזוהה/ניסנית.103

מצויחלב צרפתי-נץ.104 Ornithogalum narbonense

נפוץנשרן הדוחן.105 Piptatherum miliaceum

נפוץנשרן צפוף.106 Piptatherum thomasii

נפוץסביון אביבי.107 Senecio vernalis

מצויסולנום שחור.108 Solanum nigrum

אין נתוןסוף בלתי מזוהה.109 Typha sp.

מוגןסחלב השקיק.110 תדיר Orchis collina

נפוץסיסנית הבולבוסין.111 Poa bulbosa

שתולסירה קוצנית.112 Sarcopoterium spinosum

מצויסלק מצוי.113 Beta vulgaris

מוגןסתוונית היורה.114 נפוץ Colchicum stevenii

נפוץעולש מצוי.115 Cichorium endivia

מצויעקרב אירופי-עוקץ.116 Heliotropium europaeum

נפוץעוקצר מצוי.117 Brachypodium distachyum

נפוץעירית גדולה.118 Asphodelus ramosus

תדירעלים-עירית צרת.119 Asphodelus tenuifolius

מוגןעכובית הגלגל.120 מצוי Gundelia tournefortii

שתולעכנאי שרוע.121 Echium angustifolium

נדיר למדיפרחים-ערבז דק.122 Centaurium tenuiflorum

מצויערטנית השדות.123 Leontice leontopetalum

אין נתוןעשבה רותמית.124 Chloris virgata
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סטטוסשם מדעי

תדירעשנן מטפס.125 Fumaria capreolata

מצויעשנן צפוף.126 Fumaria densiflora

נפוץעשנן קטן.127 Fumaria parviflora

תדירפיגמית מצויה.128 Haplophyllum buxbaumii

נפוץפילגון מצוי.129 Filago pyramidata

תדירפקטורית אשרסון.130 Factorovskya aschersoniana

נפוץפרג אגסי.131 Papaver umbonatum

נפוץתרמילים-פרסה דלת.132 Hippocrepis unisiliquosa

נפוץפרע מסולסל.133 Hypericum triquetrifolium

פולשפרקינסוניה שיכנית.134 מצוי Parkinsonia aculeata

נפוץפשתה אשונה.135 Linum strictum

מוגןצבעוני ההרים.136 מצוי Tulipa agenensis

מצויציפורן נקוד.137 Dianthus strictus

נפוץחתול מצויות-ציפורני.138 Calendula arvensis

מצויציפורנית מקופחת.139 Silene decipiens

אין נתוןצלבית בלתי מזוהה.140 Crucianella sp.

תדירצמר מפוצל.141 Eremostachys laciniata

מצויצמרנית הסלעים.142 Phagnalon rupestre

מצויקדד האנקולים.143 Astragalus hamosus

פולשקוכיה הודית.144 מצוי Bassia indica

נפוץקורטם דק.145 Carthamus tenuis

אין נתוןקזוח בלתי מזוהה.146 Deverra sp.

שתולקידה שעירה.147 Calicotome villosa

נפוץקיטה רותמית.148 Tolpis virgata

פולשקייצת בלתי מזוהה.149 אין נתון Conyza sp.

פולשקיצנית כרתית.150 נפוץ Carlina curetum

פולשקיקיון מצוי.151 תדיר Ricinus communis

נפוץקנה מצוי.152 Phragmites australis

מצויקצח השדה.153 Nigella arvensis

על סף הכחדהפרחים-קצח זעיר.154 Garidella nigellastrum

נפוץקרדריה מצויה.155 Cardaria draba
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סטטוסשם מדעי

תדירקרדת המדבר.156 Carduus getulus

מוגן, שתולרותם המדבר.157 Retama raetam

מצוישברק דביק.158 Ononis pubescens

תדירשברק משובל.159 Ononis alopecuroides

מצוישברק סיצילי.160 Ononis sicula

מצוישברק קוצני.161 Ononis spinosa

אין נתוןשום בלתי מזוהה.162 Allium sp.

מוגןשום גבוה.163 מצוי Allium ampeloprasum

נפוץשום האבקנים.164 Allium daninianum

נפוץשומר פשוט.165 Foeniculum vulgare

נפוץשופרית כרתית.166 Hedypnois rhagadioloides

נפוץשועל נפוצה-שיבולת.167 Avena sterilis

מוגןשיזף מצוי.168 נפוץ Ziziphus spina-christi

קרנית-שיטה חד.169

פולששיטה כחלחלה.170 נפוץ Acacia saligna

פולששיטת ויקטוריה.171 אין נתון Acacia victoriae

פולשהערבה-שיטת עלי.172 אין נתון Acacia salicina

תדירשורש-שינן עב.173 Taraxacum cyprium

נפוץשלח הערבות.174 Erucaria rostrata

נפוץשמשון מצוי.175 Helianthemum salicifolium

מצוישמשון ריסני.176 Helianthemum ledifolium

נפוץשעורת הבולבוסין.177 Hordeum bulbosum

נפוץשעורת העכבר.178 Hordeum glaucum

נפוץשעורת התבור.179 Hordeum spontaneum

סוריה ולבנון, ישראל.180 נפוץשערור שעיר Chaetosciadium trichospermum

מצויתודרה מעובה.181 Sisymbrium erysimoides

אין נתוןתלתן בלתי מזוהה.182 Trifolium sp.

נפוץתלתן הארגמן.183 Trifolium purpureum

נפוץתלתן חקלאי.184 Trifolium campestre

מצויתלתן כוכבני.185 Trifolium stellatum

מצויתלתן נאה.186 Trifolium dasyurum

19



רשימת מיני צומח 

אנדמיותשם הצמח

נתיבות- סקר טבע עירוני 

נחל בוהו

שכיחות

:מספר אתר

1

סטטוסשם מדעי
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