הוועדה לזואולוגיה
שמות פרפרי ישראל
אלול תשע"ח ,אוגוסט 2018

הקדמה
רשימת שמות הפרפרים נדונה בוועדה למונחי זואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית.
הכין את הרשימה עוז בן־יהודה.
השתתפו בדיוני הוועדה חברי הוועדה אנשי המקצוע – עוז בן־יהודה ,אפרת גביש־רגב ,דני גולני ,ליאת גורדון,
חנן דימנטמן ,נטע דורצ'ין ,חגי הלל ,יוסף הלר (יושב ראש הוועדה) ,זוהר ינאי ,דני סימון ,אמנון פרידברג; נציגי
האקדמיה ללשון – קרן דובנוב ,מרדכי כסלו; מרכזת הוועדה :רונית גדיש .בקריאה השנייה הצטרפו לוועדה
נציגי אגודת חובבי הפרפרים דובי בנימיני ,אופיר תומר.
מטרת הוועדה הייתה להסדיר את שמות פרפרי ישראל .במידת האפשר ניתנו שמות נפרדים לסוגים השונים,
וזאת כדי לסייע למתעניינים לחדד את היכרותם עם עולם הפרפרים של ישראל ולהבחין בין פרפרים לא רק
ברמת המשפחה אלא גם ברמת הסוג .עם זאת לסוגים קרובים הדומים מאוד במראה ,ניתן במקרים רבים אותו
השם .לרוב לא שונה שם הלוואי; שונו שמות מוטעים וכן שמות לוואי על שם צמח פונדקאי לפי השמות
המעודכנים של צמחי הארץ .לא נכללו ברשימה פרפרים שאינם מצויים בישראל.
ברשימה כלולות רק משפחות שהמיון שלהן יציב יחסית :כל משפחות פרפרי היום; רפרפיים ושבתאיים
ממשפחות פרפרי לילה ,ומין ממשפחת טוואי־המשי .פרפרי לילה נוספים יידונו כאשר תתייצב הסיסטמטיקה
שלהם.
הרשימה נדונה בוועדה בשנת תשע"ז–תשע"ח בקריאה ראשונה ושנייה .באלול תשע"ח (אוגוסט  )2018נדונה
הרשימה בוועדת המינוח המרכזית.
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ"ג באלול תשע"ח 3 ,בספטמבר ( 2018ישיבה שנח).

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

שם מדעי
PAPILIONIDAE
Papilio alexanor
Papilio machaon
Papilio saharae
Iphiclides podalirius
Zerynthia cerisyi
Zerynthia deyrollei
Archon apollinus
Parnassius mnemosyne
PIERIDAE
Anthocharis cardamines
Anthocharis gruneri

שם עברי
צִ בְ עוֹנִ יִ ים
זְ נַב־ ְסנּונִ ית הַ מַ ַכבִ ים
זְ נַב־ ְסנּונִ ית נָאֶ ה
זְ נַב־ ְסנּונִ ית ִמ ְדבָ ִרי
ְסנּונִ יתַ ן הַ ּוַ ְר ִדיִ ים
ִצבְ ע ֹו ִני ָקׁשּוט
ִצבְ ע ֹו ִני ְצהַ בְ הַ ב
ִצבְ ע ֹון ׁשָ קּוף
ִׁשלְ גָן חֶ ְרמוֹנִ י
לַבְ נִ ינִ יִ ים
כְ תֹם־ ָכנָף הַ ְמ ִצלְ ַתיִ ם
כְ תֹם־ ָכנָף הַ דּו־פְ ִרית
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כְ תֹם־ ָכנָף צָ הֹב
כְ תֹם־ ָקצֶ ה ִמ ְדבָ ִרי
יְ רֹק־ ָכנָף טָ לּוא
יְ רֹק־ ָכנָף ִמ ְצ ִרי
יְ רֹק־ ָכנָף ְמפ ְֻספָ ס
יקה
ָ יְ רֹק־ ָכנָף הַ מו ִֹר
יְ רֹק־ ָכנָף הַ מַ נְ תּור
יְ רֹק־ ָכנָף ְצהַ בְ הַ ב
לַבְ ִנין הַ ְצנ ֹון
לַבְ ִנין ְמ ֹע ָרק
לַבְ ִנין הַ כְ רּוב
לַבְ ִנין הָ ִרכְ פָ ה
לַבְ ִנין הָ ִרכְ פְ תָ ן
ִר ְׁש ָתן הָ עֻזְ ָרר
לַבְ ִנין ְמׁשֻ יָׁש
ְדרו ִֹמי הַ צָ ָלף
ְדרו ִֹמי הַ סַ לְ וָ דו ָֹרה
ְדרו ִֹמי הַ מֵּ רּוָאה
צַ הֲ ב ֹו ִני הַ ִתלְ ָתן
צַ הֲ ב ֹו ִני הַ לְ בָ נוֹן
לִ ימ ֹונִי אֵּ יר ֹופִ י
לִ ימ ֹונִי הַ חֶ ְרמוֹן
לִ ימ ֹונִי הָ אֶ ְׁשחָ ר
הַ גְ ַרן הַ סֶ נֶא
יתיִ ים
ִ ימ ִפ
ְ ִנ
ָד ָנ ִאית הֲ דּו ָרה
ִימפִ ית הָ ְר ֵּג ָלה
ְ נ
ִימפִ ית כְ חֻ לָה
ְ נ
ִימפִ ית הָ ִריסָ ן
ְ נ
ִימפִ ית ְמ ֻגּוֶ ֶנת
ְ נ
ִימפִ ית טּובְ יָה
ְ נ
ִימפִ ית ְמׁשֻ ֶנ ֶנת
ְ נ
ִימפִ ית הַ ִס ְרפָ ד
ְ נ
ִימפִ ית הַ חֻ ְרׁשָ ף
ְ נ
ִימפִ ית הַ חֶ ְרמוֹן
ְ נ
כִ ְת ִמית הַ לְ בָ נ ֹון
כִ ְת ִמית ִמ ְדבָ ִרית
כִ ְת ִמית הַ חֶ ְרמוֹן
כִ ְת ִמית ְצפ ֹו ִנית
כִ ְת ִמית יְ רּוׁשָ לַיִ ם
כִ ְת ִמית אֵּ ירוֹפִ ית
ִיקה
ָ כִ ְת ִמית הַ ּוֵּ ר ֹונ
כִ ְת ִמית הַ ַד ְר ַדר

Anthocharis damone
Zegris uarda
Euchloe ausonia
Euchloe aegyptiaca
Euchloe belemia
Euchloe falloui
Euchloe penia
Euchloe charlonia
Pieris rapae
Pieris napi
Pieris brassicae
Pontia daplidice
Pontia glauconome
Aporia crataegi
Belenois aurota
Colotis fausta
Colotis phisadia
Colotis chrysonome
Colias croceus
Colias libanotica
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx farinosa
Gonepteryx cleopatra
Catopsilia florella
NYMPHALIDAE
Danaus chrysippus
Hypolimnas misippus
Junonia orithya
Junonia hierta
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Polygonia egea
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Melitaea didyma
Melitaea deserticola
Melitaea acentria
Melitaea collina
Melitaea ornata
Melitaea phoebe
Melitaea cinxia
Melitaea arduinna
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בּוצין
ִ ַכִ ְת ִמית ה
כִ ְת ִמית הַ ִסגָל
כִ ְת ִמית פַ נְדו ָֹרה
כִ ְת ִמית פְ נִינִ ים
ֵּקיסָ ִרית הַ ְקטָ ָלב
אֲ ִצילִ ית הַ ַיע ֲָרה
אֲ בִ יבִ ית ְמׁשֻ יֶׁשֶ ת
סָ ִט ִירית פְ קּוחָ ה
סָ ִט ִירית סּו ִמית
סָ ִט ִירית ִחּוֶ ֶרת
זּוטית
ִ טַ בָ עִ ית
סָ ִט ִירית אֲ פֵּ לָה
סָ ִט ִירית ִסי ַני
סָ ִט ִירית ְצפוֹנִ ית
סָ ִט ִירית טּו ְר ִקית
סָ ִט ִירית חֶ ְרמ ֹונִית
סָ ִט ִירית ְמעָ ר ֹות
סָ ִט ִירית ְטלּוָאה
סָ ִט ִירית ְמ ֻפ ַיחַ ת
חּומית הַ ַיבְ לִ ית
ִ
חּומית הַ ִצ ֹב ֶרת
ִ
חּומית ְמנֻמֶ ֶרת
ִ
חּומָ נִ ית עֵּ ינ ֹונִית
כ ְַחלִ ילִ יִ ים
נְחֻ ְׁש ַתן־נְמָ לִ ים ִמ ְדבָ ִרי
נְחֻ ְׁש ַתן־נְמָ לִ ים ְמפ ְֻספָ ס
נְחֻ ְׁש ַתן־נְמָ לִ ים גְ לִ ילִ י
כ ְַחלִ יל הָ ִרמוֹן
ְתכִ לְ ַתן הַ הַ ְרנּוג
אַ לוֹנִ י סָ גֹל
ְשעִ יר הָ אַ לוֹן
ְשעִ יר הַ דֻ בְ ְדבָ ן
ְשעִ יר הַ שָ ֵּקד
ְשעִ יר הָ אֶ ְׁשחָ ר
יְ רֻ ִקי הֶ ְרקּו ֶלס
יְ רֻ ִקי אֵּ יר ֹופִ י
צַ ְמ ִריר הַ ֶק ֶדד
ַארכֻבִ ית
ְ ָנְחֻ ְׁש ַתן ה
נְחֻ ְׁש ַתן הַ חֻ ְמעָ ה
נְחֻ ְׁש ָתן ִמזְ ָר ִחי
נְחֻ ְׁש ָתן זָ הֹב
ִׁשטָ ן אֵּ יל ִָתי
כ ְַחלוֹן הַ ַי ְנבּוט

Melitaea syriaca
Argynnis niobe
Argynnis pandora
Issoria lathonia
Charaxes jasius
Limenitis reducta
Melanargia titea
Maniola telmessia
Hyponephele lupina
Hyponephele lycaon
Ypthima asterope
Hipparchia fatua
Hipparchia pisidice
Hipparchia pellucida
Pseudochazara mamurra
Pseudochazara pelopea
Pseudochazara thelephassa
Chazara persephone
Satyrus amasinus
Lasiommata maera
Lasiommata megera
Pararge aegeria
Kirinia roxelana
LYCAENIDAE
Apharitis myrmecophila
Apharitis acamas
Apharitis cilissa
Deudorix livia
Iolaus glaucus
Favonius quercus
Satyrium ilicis
Satyrium myrtale
Satyrium abdominalis
Satyrium spini
Callophrys herculeana
Callophrys rubi
Tomares nesimachus
Lycaena phlaeas
Lycaena thersamon
Lycaena asabinus
Lycaena ochimus
Anthene amarah
Azanus jesous
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כ ְַחלוֹן הַ ִשטָ ה
כ ְַחלוֹן הָ ָאפּון
ַאספֶ סֶ ת
ְ ָכ ְַחלוֹן ה
כ ְַחלוֹן הַ בַ לְ ָקן
כ ְַחלוֹן הַ שֵּ יזָ ף
כ ְַחלוֹן הַ קֹטֶ ב
ְתכֹל־ ָכנָף ִקיסו ִֹסי
קד
ֹ ְתכֹל־ ָכנָף ָנ
ַק ְר ָק ִׁשי הַ ְסנֶה
כ ְַחלִ יל הַ ִדבְ ׁשָ ה
ַתכְ לִ יל הָ אֵּ ז ֹוב
ַתכְ לִ יל ַנבָ ִטי
ַתכְ לִ יל הַ מַ ְרוָ ה
כ ְַחלִ יל הַ ג ֵַּרנְ יוֹן
כ ְַחלִ יל מַ אֲ פִ יר
כ ְַחלִ יל ִחּוֵּ ר
כ ְַחלִ יל ִח ָנ ִני
כ ְַחלִ יל הַ בִ ְק ָיה
כ ְַחלִ יל הַ שַ בְ ָרק
כ ְַחלִ יל הַ חֶ ְרמוֹן
כ ְַחלִ יל הַ פִ ְס ָגה
כ ְַחלִ יל חֲ ל ִֻדי
כ ְַחלִ יל ִניק ֹול
כ ְַחלִ יל עַ ְרבָ ִתי
כ ְַחלִ יל ְק ֵּלא ֹופַ ְט ָרה
כ ְַחלִ יל ִשיאוֹן
כ ְַחלִ יל הַ ִמ ְדבָ ר
כ ְַחלִ יל ְמקֻ שָ ט
יקס
ָ כ ְַחלִ יל הַ ִצ
כ ְַחלִ יל הַ ִק ְטנִ ית
יתיִ ים
ִ הֶ ְספֵּ ִר
אֲ פ ִֹרית ַאפְ לּולִ ית
אֲ פ ִֹרית הַ חֶ לְ ִמית
אֲ פ ִֹרית הַ מַ ַכבִ ים
אֲ פ ִֹרית הַ גַל ֹונִית
בּוטילוֹן
ִ ַאֲ פ ִֹרית הָ א
נ ְִק ִדית הַ ּוַ ְר ִדיִ ים
נ ְִק ִדית הַ חֶ ְרמוֹן
נ ְִק ִדית הַ חֲ בַ לְ בַ ל
אֲ פ ִֹרית מַ לְ בִ ינָה
אֲ פ ִֹרית הַ ַשלְ הָ בִ ית
אֲ פ ִֹרית חֲ ל ִֻדית
אֲ פ ִֹרית אֵּ ירוֹפִ ית

Azanus ubaldus
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
Tarucus balkanicus
Tarucus rosaceus
Zizeeria karsandra
Celastrina argiolus
Turanana endymion
Iolana alfierii
Glaucopsyche alexis
Pseudophilotes vicrama
Pseudophilotes abencerragus
Pseudophilotes bavius
Aricia agestis
Aricia bassoni
Aricia isauricus
Cyaniris bellis
Polyommatus amandus
Polyommatus icarus
Polyommatus juno
Polyommatus isauricoides
Polyommatus alcestis
Kretania nicholli
Kretania philbyi
Kretania cleopatra
Kretania eurypilus
Plebejidea loewii
Chilades trochylus
Luthrodes pandava
Luthrodes galba
HESPERIIDAE
Erynnis marloyi
Carcharodus alceae
Carcharodus orientalis
Carcharodus stauderi
Gomalia elma
Spialia orbifer
Spialia phlomidis
Spialia doris
Muschampia nomas
Muschampia hieromax
Muschampia proteides
Muschampia proto
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סּורית
ִ אֲ פ ִֹרית
אֲ פ ִֹרית ִמזְ ָר ִחית
אֲ פ ִֹרית הַ חַ ְמׁשָ ן
הֶ ְספֵּ ִרית בִ צוֹת
הֶ ְספֵּ ִרית הַ ֹדחַ ן
הֶ ְספֵּ ִרית עֵּ שֶ ב
הֶ ְספֵּ ִרית ְׁשח ָֹרה
נְחּוׁשַ ת הַ ַנ ְׁש ָרן
נְחּוׁשָ ה נָָאה
נְחּוׁשַ ת הַ ְשעו ָֹרה
נְחּוׁשַ ת הַ ִחטָ ה
נְחּוׁשָ ה לִ בְ נַת־כְ תָ ִמים

Muschampia poggei
Pyrgus melotis melotis
Pyrgus serratulae
Borbo borbonica
Pelopidas thrax
Gegenes nostrodamus
Gegenes pumilio
Thymelicus sylvestris
Thymelicus hyrax
Thymelicus acteon
Thymelicus lineola
Hesperia comma

ַר ְפ ַר ִפיִ ים

SPHINGIDAE

Marumba quercus
Smerinthus kindermanni
Dolbina elegans
Akbesia davjdi
Agrius convolvuli
Acherontia atropos
Acherontia styx
Sphinx pinastri
Hemaris syra
Hemaris croatica
Proserpinus proserpina
Daphnis nerii
Clarina syriaca
Clarina kotschyi
Macroglossum stellatarum
Hyles euphorbiae
Hyles nicaea
Hyles livornica
Hippotion celerio
Hippotion osiris
Theretra alecto
Deilephila porcellus
Sphingonaepiopsis gorgoniades
SATURNIIDAE

Saturnia pyri
Perisomena caecigena
Samia cynthia
BOMBYCIDAE

Bombyx mori
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ַרפְ ַרף הָ אַ ל ֹון
ַרפְ ַרף הַ צַ פְ צָ פָ ה
ַרפְ ַרף הַ מֵּ י ָלה
ַרפְ ַרף הָ אֵּ ָלה
ַרפְ ַרף הַ חֲ בַ לְ בַ ל
גֻלְ ֹגלֶת־מֵּ ת ְמצּו ָיה
גֻלְ ֹגלֶת־מֵּ ת ִמזְ ָר ִחית
א ֶרן
ֹ ַָרפְ ַרף ה
ַרפְ ַרף הַ ַיע ֲָרה
ַרפְ ַרף הַ ָתגִ ית
ַרפְ ַרף הָ ֲע ַרבְ ַרבָ ה
ַרפְ ַרף הַ הַ ְרדּוף
ַרפְ ַרף ְמ ֻצ ָיץ
ַרפְ ַרף פָ ְר ִסי
ַרפְ ַרף הַ ְדבֵּ ָקה
ַרפְ ַרף הַ חֲ ַלבְ לּוב
ַרפְ ַרף הַ חֶ ְרמוֹן
ַרפְ ַרף ְמסֻ ְרטָ ט
ַרפְ ַרף כְ סּוף־ ַקו
ַארכֻבִ ית
ְ ַָרפְ ַרף ה
ַרפְ ַרף הַ ֶגפֶ ן
ַרפְ ַרף וָ רֹד
ַרפְ ַרף זָ עִ יר
ַשבְ תָ ִאיִ ים
ׁשַ בְ תַ אי הַ שָ ֵּקד
ׁשַ בְ תַ אי הָ אַ לוֹן
יקיוֹן
ָ ׁשַ בְ תַ אי הַ ִק
משפחת טַ וַאי־הַ מֶ ִשי
בּותי
ִ טַ ּוַ אי־מֶ ִׁשי ַת ְר

.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175
.176
.177
.178
.179
.180
.181
.182
.183

