
כוללני - סקר בוטני

ACDEFG
סטטוס שימורסטטוס חוקיסטטוס בהרי יהודהצורת חייםמשפחהשם בעברית

מצוישיחאלתייםאוג הבורסקאים
נפוץחד-שנתימורכביםאזנב מצוי

מצויחד-שנתימצליביםאיסטיס מצוי
אדום – 7.4מוגןאין תצפיות של צמחי ברגאופיטאירוסייםאירוס ענף

פולשאין תצפיות של צמחי ברחד-שנתימורכביםאל-ציצית לבנה
נפוץעץ, שיחאלונייםאלון מצוי

נפוץבן-שיחזיפנייםאלקנה סמורה
מצוישיחאלתייםאלת המסטיק

מצויחד-שנתיפרפרנייםאספסת הכתרים
נפוץחד-שנתיפרפרנייםאספסת מצויה

נפוץחד-שנתיפרפרנייםאספסת עדשתית
נפוץגאופיט, מטפסשושנייםאספרג החורש
פולשמצויחד-שנתי, לעיתים רב-שנתימורכביםאסתר מרצעני

מצויחד-שנתיפרפרנייםארבע-כנפות מצויות
אין תצפיות של צמחי ברעשבוני רב-שנתיארכוביתייםארכובית הכתמים
אין תצפיות של צמחי ברעשבוני רב-שנתיארכוביתייםארכובית משונשנת

נפוץעשבוני רב-שנתיארכוביתייםארכובית שבטבטית
נפוץשיחאשחרייםאשחר ארץ-ישראלי

נדירעץאשחרייםאשחר רחב-עלים
??עץאשלייםאשל

נפוץעשבוני רב-שנתילועניתייםבוצין מפורץ
מוגןנדירגאופיטשושנייםבן-חצב יקינתוני

מצויעשבוני רב-שנתיורדייםבן-סירה מיובל
מצויחד-שנתי, מטפספרפרנייםבקיה ארץ-ישראלית

נפוץחד-שנתי, מטפספרפרנייםבקיה מצויה
מצויחד-שנתי, מטפספרפרנייםבקיה תרבותית

מצויחד-שנתי, מטפספרפרנייםבקיית הכלאיים
נדירחד-שנתישפתנייםבר-גביע חלק

נפוץחד-שנתידגנייםברומית הגגות
נפוץחד-שנתידגנייםברומית המטאטא
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נפוץחד-שנתידגנייםברומית מאוגדת
אין תצפיות של צמחי ברחד-שנתידגנייםברומית שעירה

נפוץחד-שנתימורכביםברקן סורי
נפוץחד-שנתימורכביםגדילן מצוי
נפוץחד-שנתיסוככייםגזיר דקיק
מצויעשבוני רב-שנתיסוככייםגזר קיפח

מצויחד-שנתיזיפנייםגלעינית זעירת-פרחים
נפוץבן-שיחשפתנייםגעדה מצויה

מצויחד-שנתיפרפרנייםגרגרנית בירותית
מצויחד-שנתיפרפרנייםגרגרנית ירושלים

נדירחד-שנתיגרנייםגרניון גזור
מצויחד-שנתיגרנייםגרניון עגול

מצויחד-שנתיגרנייםגרניון רך
מוגןמצויגאופיטסחלבייםדבורנית דינסמור
מוגןמצויגאופיטסחלבייםדבורנית הקטיפה

מוגןמצויגאופיטסחלבייםדבורנית צהובה
מצויחד-שנתי, מטפספואתייםדבקה זיפנית
נפוץחד-שנתיפואתייםדבקת יהודה
נדירחד-שנתיפרפרנייםדבשה הודית

נדיר מאודחד-שנתיפרפרנייםדבשה לבנה
נפוץחד-שנתידגנייםדגנין בירותי

נדירחד-שנתידגנייםדחנית התרנגולים
העץ בר אדוםאין תצפיות של צמחי ברעץדלבייםדולב מזרחי

מצויעשבוני רב-שנתי, מטפסדלועייםדלעת-נחש סורית
מוגןמצויעשבוני רב-שנתימורכביםדם-המכבים האדום

????חד-שנתינוריתייםדמומית
מצויחד-שנתינוריתייםדמומית קטנת-פרי

נפוץחד-שנתימורכביםדרדר מצוי
נפוץחד-שנתיולרינייםולריינית משולחפת

מצויחד-שנתילועניתייםורוניקה לבנה
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נדירחד-שנתילועניתייםורוניקה מבריקה
נדיר מאודחד-שנתילועניתייםורוניקה קטנת-פרחים

????גאופיטשושנייםזהבית
מצויבן-שיחשפתנייםזוטה לבנה

נפוץחד-שנתידגנייםזון אשון
מצויעץזיתייםזית אירופי

נפוץגאופיטשושנייםזמזומית מצויה
נפוץחד-שנתירקפתייםזעריר כוכבני
מצויחד-שנתימורכביםזקן-סב מצוי

מצויעשבוני רב-שנתימורכביםזקן-תיש ארוך
נפוץגאופיט, מטפסחבלבלייםחבלבל השדה
נפוץבן-שיחשפתנייםחד-שפה מצוי

מצויחד-שנתימורכביםחוח עקוד
מצויעשבוני רב-שנתימורכביםחוחן הקנרס

נדירחד-שנתימצליביםֲחטֹוְטָרן ָמצּוי
מצויחד-שנתיחלבלובייםחלבלוב השמש

מצויחד-שנתיחלבלובייםחלבלוב מצוי
מצויחד-שנתיחלמיתייםחלמית מצויה

מצויעשבוני רב-שנתיארכוביתייםחומעה יפה
פולשנדירגאופיטחמציצייםחמציץ נטוי

נפוץחד-שנתימורכביםחסת המצפן
מצויחד-שנתידגנייםחפורית מוזרה
מצויחד-שנתידגנייםחפורית מצויה
מצויחד-שנתידגנייםחפורית קטנה

נפוץחד-שנתימצליביםחופניים מצויים
מוגןנפוץגאופיטשושנייםחצב מצוי
נפוץחד-שנתימצליביםחרדל לבן

מצויחד-שנתימורכביםחרצית עטורה
מצויבן-שיחמורכביםטיון דביק

מצויחד-שנתי, מטפספרפרנייםטופח ירושלים
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מצויחד-שנתי, מטפספרפרנייםטופח מצוי
מצויחד-שנתי, מטפספרפרנייםטופח ריסני

נפוץחד-שנתיטרשניתייםטרשנית שרועה
נפוץעשבוני רב-שנתידגנייםיבלית מצויה

מצויחד-שנתימצליביםילקוט הרועים
מוגןמצוימטפס, שיחיערתייםיערה איטלקית

פולשנדירחד-שנתיירבוזייםירבוז לבן
פולשמצויחד-שנתיירבוזייםירבוז שרוע

מצויעשבוני רב-שנתידלועייםירוקת-חמור מצויה
מצויגאופיטשושנייםכדן נאה

נדירחד-שנתיציפורנייםכוכבית חיוורת
נפוץחד-שנתימורכביםכוכבן מצוי

נפוץחד-שנתיפרפרנייםכליינית מצויה
מצויעשבוני רב-שנתיסוככייםכלך מצוי

מוגןנפוץגאופיטנוריתייםכלנית מצויה
מצויעשבוני רב-שנתיסוככייםכמנון קיפח

מצויעשבוני רב-שנתיסוככייםכנפה חרוקה
מצויחד שנתיסלקייםכף-אווז מבאישה

מצויחד-שנתיסלקייםכף-אווז לבנה
אין תצפיות של צמחי ברעשבוני רב-שנתיכף-הצפרדעכף-צפרדע אזמלנית

נפוץחד-שנתיפרפרנייםכרבולת מצויה
מצויעשבוני רב-שנתימורכביםכתמה עבת-שורשים

מצויעשבוני רב-שנתיפרפרנייםלוטוס יהודה
מצויגאופיטלופייםלוף ארץ-ישראלי

נדירעשבוני רב-שנתילחכייםלחך אזמלני
נפוץחד-שנתילחכייםלחך בלוטי
נפוץבן-שיחלוטמייםלוטם שעיר

פולשנדיר מאודחד-שנתימורכביםלכיד הנחלים
פולשמצויחד-שנתימורכביםלכיד קוצני

נפוץבן-שיחלועניתייםלוענית מצויה
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נדירעשבוני רב-שנתי, לעיתים חד שנתיזיפנייםלשון-פר מצויה
נפוץעשבוני רב-שנתיזיפנייםלשון-פר סמורה

מצויחד-שנתיחלבלובייםלשישית הצבעים
מצויחד-שנתיפרגייםמגלית גדולת-פרחים

נפוץחד-שנתי, לעיתים עשבוני רב-שנתימורכביםמוצית קוצנית
אדום – 3.2אין תצפיות של צמחי ברצמח בצה\מים, עשבוני רב-שנתיגמאייםמכבד הביצות
נדירחד-שנתיסלקייםמלוח מפושק

gfמצויחד-שנתיסוככייםמסרק שולמית
מצויחד-שנתיחלמיתייםמעוג כרתי

נפוץחד-שנתימצליביםמצלתיים מצויות
נפוץחד-שנתיגרנייםמקור-חסידה גדול
מצויחד-שנתיגרנייםמקור-חסידה גזור

נפוץחד-שנתיגרנייםמקור-חסידה חלמיתי
נפוץחד-שנתירקפתייםמרגנית השדה
מצויעשבוני רב-שנתישפתנייםמרווה מצויה
נפוץחד-שנתימורכביםמרור הגינות

נפוץעשבוני רב-שנתישפתנייםמרוות יהודה
נפוץחד-שנתיחלבלובייםמרקולית מצויה

אין תצפיות של צמחי ברצמח בצה\מים, עשבוני רב-שנתינהרוניתייםנהרונית צפה
מצויחד-שנתיזיפנייםנוניאה פלשתית

מוגןנפוץגאופיטנוריתייםנורית אסיה
נפוץחד-שנתישפתנייםנזמית לופתת
אדום – נכחדמוגןאין תצפיות של צמחי ברגאופיט, צמח בצה\מיםנופרייםנימפאה לבנה

מצויחד-שנתימורכביםניסנית ארץ-ישראלית
נפוץחד-שנתימורכביםניסנית דו-קרנית

מצויחד-שנתימורכביםניסנית זיפנית
אדום – 3.2נדיר מאודעשבוני רב-שנתישפתנייםנענע המים

מצויבן-שיחשפתנייםנפית כפופה
??גאופיטשושנייםנץ-חלב

מצויגאופיטשושנייםנץ-חלב הררי
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נפוץגאופיט, עשבוני רב-שנתידגנייםנשרן הדוחן
נפוץחד-שנתימורכביםסביון אביבי

נדירצמח בצה\מים, עשבוני רב-שנתיסופייםסוף מצוי
מוגןמצויגאופיטסחלבייםסחלב הגליל

מוגןמצויגאופיטסחלבייםסחלב פרפרני
מוגןמצויגאופיטסחלבייםסחלב שלוש-השיניים

נפוץעשבוני רב-שנתידגנייםסיסנית הבולבוסין
נפוץבן-שיחורדייםסירה קוצנית

מצויחד-שנתיסוככייםסלסילה מצויה
נדירעשבוני רב-שנתיסמרייםסמר מחויץ

מוגןנדירגאופיטסתווניתייםסתוונית ירושלים
מצויעשבוני רב-שנתידגנייםעבדקן הדורים

נפוץעץ, שיחורדייםעוזרר קוצני
נדירחד-שנתידגנייםעטיינית קצרה

נפוץעשבוני רב-שנתישושנייםעירית גדולה
נפוץבן-שיחזיפנייםעכנאי שרוע

נדירחד-שנתילועניתייםעפעפית שרועה
מצויחד-שנתיזיפנייםעוקץ-עקרב אירופי

מצויחד-שנתיזיפנייםעוקץ-עקרב שעיר
מצויעשבוני רב-שנתינר-הלילהערברבה שעירה

מצויחד-שנתיעשננייםעשנן צפוף
נפוץשיח, מטפספואתייםפואה מצויה
נפוץחד-שנתימורכביםפילגון מצוי

פולשנדיר מאודעשבוני רב-שנתידגנייםפספלון דו-טורי
מצויחד-שנתיפרגייםפרג אגסי
מצויחד-שנתיפרגייםפרג זיפני

נפוץחד-שנתיפרפרנייםפרסה דלת-תרמילים
מצויבן-שיח, מטפסשפתנייםפרסיון גדול

נפוץעשבוני רב-שנתיפרעייםפרע מסולסל
מצויחד-שנתילועניתייםפשתנית זעירה
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נפוץעשבוני רב-שנתידגנייםציבורת ההרים
נפוץגאופיטאירוסייםצהרון מצוי

נפוץחד-שנתיפואתייםצלבית ארוכת-שיבולת
מצויחד-שנתיציפורנייםצללית הכלאיים

נפוץשיחצלפייםצלף קוצני
נפוץבן-שיחמורכביםצמרנית הסלעים

נפוץחד-שנתימורכביםציפורני-חתול מצויות
מצויעשבוני רב-שנתיציפורנייםציפורנית נפוחה
נפוץחד-שנתיפרפרנייםקדד האנקולים

מצויחד-שנתיפרפרנייםקדד זעיר
מצויחד-שנתיפרפרנייםקדד מצליב

מוגןנפוץבן-שיחשפתנייםקורנית מקורקפת
נפוץחד-שנתימורכביםקחוון מצוי
נדירחד-שנתיזוגנייםקוטב מצוי

נפוץעשבוני רב-שנתימורכביםקיטה רותמית
נפוץעשבוני רב-שנתימורכביםקיפודן מצוי

נפוץעשבוני רב-שנתימורכביםקיצנית כרתית
פולשנפוץחד-שנתימורכביםקייצת מסולסלת

נדיר עשבוני רב-שנתידגנייםקנה מצוי
מצויעשבוני רב-שנתישפתנייםקערורית סגולה
נפוץחד-שנתימורכביםקרדה מכסיפה
מצויעשבוני רב-שנתימצליביםקרדריה מצויה

נפוץחד-שנתימורכביםקורטם דק
נדירחד-שנתיציפורנייםקרנונית דביקה

אין תצפיות של צמחי ברצמח בצה\מים, עשבוני רב-שנתיקרננייםקרנן טבוע
מצויחד-שנתירכפתייםרכפה לבנה

נפוץחד-שנתירכפתייםרכפה צהובה
מוגןנפוץגאופיטרקפתייםרקפת מצויה

מצויחד-שנתימצליביםרשתון השדות
נפוץבן-שיח, טפילסנטלייםשבטן לבן
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נפוץחד-שנתידגנייםשיבולת-שועל מתפרקת
נפוץחד-שנתידגנייםשיבולת-שועל נפוצה

מצויחד-שנתיפרפרנייםשברק דביק
מצויבן-שיחפרפרנייםשברק מצוי

נפוץעשבוני רב-שנתיפרפרנייםשברק קוצני
מצויגאופיטשושנייםשום משולש

מצויגאופיטשושנייםשום שעיר
נפוץחד-שנתימורכביםשופרית כרתית

מצויעשבוני רב-שנתיסוככייםשומר פשוט
נפוץחד-שנתילוטמייםשמשון מצוי

נדיר מאודחד-שנתידגנייםשעורה נימית
נפוץחד-שנתידגנייםשעורת העכבר
נפוץחד-שנתידגנייםשעורת התבור

מצויחד-שנתידגנייםשעלב מצוי
נפוץחד-שנתיסוככייםשערור שעיר

מוגןמצויעץורדייםשקד מצוי
נפוץמטפס, שיחשרביטנייםשרביטן מצוי
מצויעשבוני רב-שנתיפרפרנייםשרעול שעיר

מצויחד-שנתישלמונייםתגית ארץ-ישראלית
נפוץחד-שנתיפרפרנייםתלתן הארגמן

מצויחד-שנתיפרפרנייםתלתן הפוך
נפוץחד-שנתיפרפרנייםתלתן חקלאי
נפוץחד-שנתיפרפרנייםתלתן כוכבני

נפוץחד-שנתיפרפרנייםתלתן לביד
נפוץחד-שנתיפרפרנייםתלתן נאה

מצויחד-שנתיפרפרנייםתלתן קלוז
מצויחד-שנתיפרפרנייםתלתן תריסני
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