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ץראב םייוצמה םייחודהו םילחוזה תמישר 
היגולאיהזה יחנומל הדעוה לש הדובע ידפ איה ןלהל תספדנה המישרה 

יקםבוחינרשט.שרידו יחדזא .מ ,(ד"וי) ךבדיוא.פ ؛םה הידבה .ביבא-לתב הבשיש 

גולויטביא (ףמביל .ע ר"ד <עבטל הדומ ،שדב .לא דיד 'ההו ،ןושלה דעו ירבחמ 

להנמ-ןילוגדמ .י ,יגוגדפה-יגולויבה ןוכמה ןמ גולואוז ،ןוסלדנמ .ה ד"ד ،החמומ 

קלחב ופתתשה ןכ ומכ ."ץדאהו עבטה،. ךדוע ،םיטורגא-ןמדלפ .או לינה ןוכמה 

.(תאזדחא)ןיביי.שו (ז"צדת ןסינ-ירשת)ןמדיז .א רמ טידיכזמה התדובע לש הז 

ןולמב םג ףסונ קלחו םידחוימ תוחולב ספדנ הנממ קלחש ،םיגדה תמישדב ומכ 

תומש עובקל וקל הדעוה הל המש הלאה תומישדב םג ןכ ،חבטמה יחנומל 
תומשה תא םנשיל ריזחהל הנושארבו שאדבו ،ץדאב םייוצמה יחה ילעבל דוהיב 

יאש םוקמב קד .(םישדדמבו דומלתב ،הנשמב ،אדקמב) הקיתעה ונתורפסב םיאבה 

תונכלו שדחל הדעוה התאד הקיתעה תודפסב תויחה ןמ היחל םש אוצמל היה דשפא 

.ליגדה ואצמה םוקמ וא ויתונוכת ,והנבמ ،והאדמ לע דסוימה םשב הז יח-לעב 

איה םלואו ٠ ןודנה ןינעב םסדפתנש ינושלה דמוחה בוד היה הדעוה יניעל 

תומשהש האצמ דשא לכב הימדוק וחינהש .דממ תונשל המצעל תושד התאד 

וא םלקשמ תניחבמ וא םלילצ תניחבמ םא ،םדיקפתל ומיאתה אל םישדוחמה 
.םנכת תניהבמ 

ח-צרת זומת 'כ ,ביבא-לת 

REPTILIA םילחיזז 

I SQUAMATA םי_ק ילעב א 
LACERTILIA .1 תואטל .1 

A. GECKONIDAE ת1יטט؛ע .א 

a Stenodactylus elegans רבדמה תיממש ،עבצאה תדצק תיממשה א 
b Gymnodactylus ،otschyi תונליאה תיממש .ב 
c Troplocolotes steudnerl תיסננה תיממשה ג 

d Hemldactylns turcicus םיתבה תיממש .٦ 

٠ Ptyodactylus hasselquisti םיעלסה"תיממש م 

f. (Piistnrts rupestrls) םי1י.ד-תיממ1ק .ו 

.ח"ברת ؟רוחב pKn م ותאב ٠٢٠ תובישיב ףתתשה (1 
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B. AGAMIDAE םינ1לרח כ 
a Agama steiiio יוצמד ןיודרחד א 
b. Agama ruderata דבדעדךויזךה ב 
c. Agama pallida ד؟ךמד"ןתרזן ג 
d. Agama slnalta יאניסד ןיודךזוד ד 
e. Uromastlcus aegyptlcus בצר"ן؛ודךח ד 

c ANGUIDAE םיינטמל ג 
a. ophlsaurus (Pseudopus) apus ןטמ؛؟ד א 

D. VARANIDAE םייכנא ד 
a Varanus grlseas ז^ד דן?נא؛1 א 

E AMPHISBAENIDAE תיעבט،ד-ת1אטל ד 
a. Blanus strauchi תיןעבטד"תאטל א 

F. LACERTIDAE ת1אטל ו 
a Lacerta laevis דזירת (דאטלד) א 
b Lacerta viridis ך؛؛ר?ד (דאטלד) ב 
c. Acanthodactylus schreiberi (syriacus) דלפןעד"תאטל ג 
d. Acanthodactylus scutellatus _חד"תאטל ד 
e• Acanthodactylus bosclanus רבדמד-תאטל ד 
f. Acanthodactylus pardalis דבדעד-תאטל ו 
g. Acanthodactylus trlstraml םרטם(י)ר؟_תאטל أ 
h. Acanthodactylus robustus תלבדם؟ד דאטלד ח 
i. Eremias guttulata תינימיעד דאטלד ט 
i• Eremias brevirostris ףאד"תדצק דאטלד י 
k. Ophisops elegans עחןד"ץע תאטל אי 

G• SCINCIDAE םיטטח ז 
a• Scincus officinalis ירצמד טמחד א 
b. Mabuia vittata םיספד טמ؛ן ב 
c. Ablepharus kitalebii (pannonicus) טי??סעד"רסח טמחד ג 
d• Chalcides ocellatus ינויער טמ؛זד ד 
e. Chalcides sepsoides טמ؛זד ד 
f. Chalcides guentheri (monodactylus) آلمآكأآئو טמ؛ןד ٦ 
g. Ophiomorus latastei (punctatissimus) דקבד טמ؛זד ז 
h• Euinece؟ schneiderj ףן؛נמ،ך טמחה .ח 
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 2 RHIPTOGLOSSA 2 ןושל-יעלתמ
 A. CHAMAELEONTIDAE תויקז ,א

 a. Chamaeleon vulgaris תיקזה א
 3. OPHIDIA 3. םיזעזונ

 A.B01DAE םייקנח,א
 1. Boidae 1 םיקנח

 a. Eryx jaculus קנח .א
 B. TYPHLOPIDAE םיילו_ .ב

 a Typhlops vermicularis ילושלעה שחנה א
 b Typhlops simoni שאל,ד דח ילועלש,ד שחנה ב

 c Leptotyphiops phiuipai קדה ילושלשה שחנה ג

 c. COLUBRIDAE םיינמעז .נ
 1. Aglyphae 1. םייסלאייא

 a Natrlx tessellatus םימה-שחנ א

 b Coluber aslanus (jugularts) 3، ٦١٨٥٠٦ שחנה

 c. Coluber najadum ינתדה שחנה ג

 d Coluber ravergieri תועבטמה שחנ ד

 e. Lytorhynchus dladema תיולוחהישחנ .ה
 f Contia coroneiia חוטשה שחנה ו

 g. Contia fasciata םידגאה שחנ ,ז

 h Contia decemllneata וקוקמה שחנה ח
 1 Contia rothi עאלה אולט שחנה ט

 j Holarchus melanocephalus שאלה לוחש שחנה ١

 II Opistogiyphae 11 הצחמל םייסרא

 a. Micrelaps muellerl תזיוחמהישחנ .א

 b. Tarbophls fallax לותחה-ןיע ,ב
 c Malpolon monspessulanum םיעקעקה"םולת .ג
 d Psammophls schokarl וקעבלאה ٦

 III Proteroglyphae 111 םייסדא

 a. Naja haje ןת8 .א
 D. VIPERIDAE םיי^עפצ .ד
 1. Vlperlnae 1 םינועפצ

 a> Vipera lebetlna yes ,א
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 b• Echis coloratus העפא .ב

 c. Cerastes cornutus ןופיפש ג

 II. CROCODILIA םינינת ♦ב

 1. CROCODILIDAE 1. םיינינת

 A. EMYDOSAURIA .א

 Crocodilus vulgaris דואיהךיןת .א

 III. TESTUDINATAvelCHELONIA *םילג וא םיבצ .ג

CRYPTODIRA 1 ראיצ-יפנכט آ 

A TESTUDINIDAE הזעביה-ילנ-יבצ א 
 K חשב،,ף לג,יבצ a Testudo ibera

B EMYDINAE ת1צבה-יל3;יבצ .ב 

 K תי1צבה-לג،-בצ a. Clemmys caspica

CHELONIIDAE 2 םימיה-ילג'-יבצ 2 

A. CHELONIIDAE .א 

a. Thalassochelys caretta ٠١٨٠٦ םימ،؛ו לג/ בצ א 

b Chelone mydas קליה םימיה לג' בצ ב 

TRIONYCHOIDAE 3 םיכר؟ םילגה/םיבצה 3 
A. TRIONYCHIDAE א 

a Tfionyx trianguis (niloticus) (םינדפצה עלע) ףדה לגה' בצה א 

 AMPHIBIA טייח-ריד

 Seefrosch Rana ridibunda לחגה"עדרפצ

 grune Krote Bufo viridis הקדיה הדפרקה
 Knoblauchskrote Pelobates syriacus המוחה הדפרקה
 Laubfrosch Hyla arborea ןליאה עדרפצ
 Bandmolch Triturus vittatus (Triton١ ןי!טידט
 Feuersalamander Salamandra maculosa הרדנמלס

.יג יעמש ،ארפס• 
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