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אכילאה ריחנית

אזובית המדבר

אזוב מצוי

זוזימה מדברית

אשליל הנגב

אטד ערבי

ארכובית ארץ-ישראלית

אספרג ארוך-עלים

אלה אטלנטית

יפרוק המדבר

דרדר המדבר

בר-עכנאי שיחני

ארנבית שרועה

ארכובית ארץ-ישראלית

אספסת מצויצת

יפרוק תלת-כנפי

יפרוק המדבר

גלעינון החוף

אשליל הנגב

אשבל מצרי

אספרג ארוך עלים

כחלית ההרים

כרכום דמשקאי

חבלבל צמיר

בוצין שיחני

אשליל הנגב

ארכובית ארץ-
ישראלית

כלך דו-דורי

לענת המדבר

חבצלת הנגב

בן-חצב מדברי

בלוטה גלונית

ארנריה מצויה

לענת המדבר

מלחית חומה

חורשף צהוב

געדה מצויה

בן-שלח מנוצה

אשליל הנגב

ערטנית השדות

נואית קוצנית

יפרוק המדבר

דגנין מצוי

ברומית מאוגדת

גיפסנית ערבית

שסיע ערבי

קחוון הנגב

לחך גלילי

זוגן השיח

גלעינית זעירת-פרח

דרדר החרחבינה

קיפודן בלנש

לחך מלבין

חמדת המדבר

דגנין מצוי

דרדר מצרי

לענה חד-זרעית

חרחבינה מכחילה

דרדר החרחבינה

זהבית דקת-עלים

מלענן המטאטאים

טבק השיח

זוגן השיח

חורשף קטן-קרקפת

מתנן שעיר

יפרוק המדבר

חד-שפה תמים

חסה מזרחית

נואית קוצנית

לחך סגלגל

חורשף קטן-קרקפת

חרחבינה מגובבת

עירית גדולה

לחך פעוט

חלמונית גדולה

יפרוק המדבר

קיפודן פלשתי

לענת המדבר

חפורית קטנה

כוכב ננסי

קרדה דרומית

מוצנית קטנת-פרחים

חצב מצוי

כלך דו-דורי

שילשון סרגלני

מלוח קפח

חרחבינה מגובבת

כפיות שעירות

מלחית חומה

טוריים זיפניים

כתלה חריפה

מרוביון הנגב

יפרוק המדבר

לוטמית דביקה

מררית דמשקאית

כפיות שעירות

לוענית מצויה

מתנן שעיר

כתלה חריפה

לחך לופת

סביון הערבות

לוע-ארי קטן

לענת המדבר

עכנאי זיפני

לחך חום-לוע

מוריקנדיה מבריקה

פילגון מדברי

לחך סגלגל

מלוח קפח
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צפורן נקוד

לענת המדבר

מלחית אשונה

קזוח עקום

מוצית קוצנית

מלחית חומה

קזוח תלת-קרני

מוצנית קטנת-פרחים

מלחנית הערבות

קחוון הנגב

מלחית חומה

מלעניאל מצוי

קחוון מצוי

מלעניאל מצוי

מנתור המדבר

קפודן בלנש

מנתור המדבר

מצילות ארוכות-
עוקץ

קרדה דרומית

מקור-חסידה שעיר

מקור-חסידה שעיר

רותם המדבר

מתנן שעיר

מרוה ארץ-
ישראלית

שבולת-שועל ערבתית

נואית קוצנית

מתנן שעיר

שבר לבן

נשרן הדוחן

נואית קוצנית

שיטה סלילנית

עדעד מאובק

נוציץ המדבר

שמשון לביד

עוגנן נימי

סיסנית סיני

שנס המדבר

עירית גדולה

סתוונית הקליפות

עכנאי זיפני

עדעד מאובק

ערטל מדברי

עוגנן נימי

פילגון מדברי

עוקץ-עקרב עגול-
עלים

פרג זיפני

צבעוני המדבר

פרג נחות

ציפורן נקוד

צבעוני המדבר

ציפורן סיני

קזוח עקום

צמרנית הסלעים

קיפודן בלאנש

קדד משולחף

רתם המדבר

קזוח עקום

שבולת-שועל ערבתית

קחוון הנגב

שום דרומי

קיפודן בלאנש

שום הלענה

קלפיניה סרגלנית

שום עגול

קרקש צהוב

שמשון הדור

רותם המדבר
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שמשון הנגב

רכפה קטנת-פרחים

שמשון מצוי

שלח הערבות
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