
יוצאים לטייל ושומרים על צמחים נדירים
כדי לשמור על המגוון הביולוגי – החי והצומח ובתי הגידול התומכים בקיומם - חשוב לרכז מאמצי שימור במינים 

הנמצאים בסיכון הגבוה ביותר. הספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה בישראל מרכז מידע על  צמחים שקיים חשש כי 
יכחדו מישראל, ובמקרים מסויימים אף מהעולם כולו. מידע זה מסייע להגברת המודעות ולקביעת סדר העדיפות לטיפול
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מידע עדכני על אוכלוסיות של צמחים 
בסכנת הכחדה מאפשר לרשות הטבע 
והגנים להעריך את המצב הנוכחי של 

המינים ולקבוע תכנית פעולה ספציפית 
וייחודית לשמירה על כל אחד מהמינים 

האלה. וכן, למנוע פגיעה נוספת באתרים 
שבהם גדלים המינים הנמצאים בסכנה 

על ידי פעולות פיתוח עתידיות.
מדוע נדרשת עזרת הציבור?

בספר האדום הוגדרו 414 מיני צמחים 
בסכנת הכחדה. המידע המתקבל 

ברשות על מיני הצמחים הנמצאים 
בסכנת הכחדה מגיע בעיקר מסקרים 

ייעודים הנעשים על ידי בוטנאים 
מומחים, כמו גם על ידי פקחי הרשות 

בשטח ועובדיה. מכיוון שזהו מספר 
גדול יחסית של מינים, אי אפשר לבצע 

מדי שנה סקרים ייעודים לכל המינים 
ולכן חשוב לנו לשתף את הציבור 

במאמץ לאיסוף המידע.

 כל אחד מכם יכול לעזור לנו לשמור
על הטבע! 

רשות הטבע והגנים בחרה מתוך הספר 
האדום כמה צמחים "מבוקשים". צמחים 

אלה קלים לזיהוי ונמצאים בפריחה 
בחודשים הקרובים )פברואר-אפריל(. לכל 

מין מוצעים כמה מסלולים שבהם יש 
סיכוי טוב לאתר את הצמחים. כך תוכלו 
לצאת לטיול ועל הדרך לעזור לנו בדיווח 
על הצמחים מהטלפון הנייד או ממחשב. 

www.parks. כנסו לדף המידע בכתובת
 org.il/News/Pages/pNedirim.aspx

או חפשו את המודעה באתר הרשות.

שותפים לטבע

נתקלתם בצמח בסכנת 
הכחדה?

 אתר הצמחים בסכנת הכחדה
http://redlist.parks.org.il/ מהווה 

מאגר מידע המכיל מידע משנים קודמות 
וקולט תצפיות חדשות בזמן אמת. צוות 

המומחים שלנו בודק את התצפיות 
שמגיעות אל האתר, כך שהמידע הנגיש 

לציבור עובר טיוב קודם להצגתו. 
אם יצאתם אל הטבע ופגשתם בצמח 

בסכנת הכחדה נשמח שתדווחו לנו על 
כך באתר.
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