
 ארץ־ישראל* של בעלי־החיים שמות
ת ק חל m ** היונקים מ a m m a lia

לי סדרת כ ם או חךקי ה

 הקןפוךץם משפחת

ד פו מצוי ק

ד פו ת ק חולו

INSECTIVORA

Erinaceidae

ד ר קפו ב ד מ

Erinaceus europaeus 
European hedgehog 
hérisson d’Europe 
Igel

Hemiechinus auritus 
long-eared hedgehog 
hérisson 
Grossohr-Igel

Paraechinus aethiopicus 
Ethiopean hedgehog 
hérisson de désert 
Igel

זעיר חדף

מים חדף

Suncus etruscus 
Savi’s pygmy shrew 
pachiure étrusque 
Wimperspitzmaus

Neomys anomalus 
mediterranean 

water-shrew 
crossope 
Wasserspitzmaus

ם סדרת טלפי ע CHIROPTERAה

ם משפחת Soricidaeהחדפיי

ף ד מצוי ח

ף קטןזחד

בן חזיף שנים ל

Crocidura russula 
common European 

white-toothed shrew 
musaraigne musette 
Hausspitzmaus

Crocidura suaveolens 
lesser white-toothed 

shrew
musaraigne de jardins (de Pallas) 
Gartenspitzmaus

Crocidura leucodon 
bicolor white-toothed 

shrew

ם תת־סדרת טלפי ע הגדולים ה

MEGACHIROPTERA 

Petropidae טלפי משפחת ת ע הפרו

Rousettus ת פרו
aegyptiacus 

Egyptian fruit bat 
roussette 
Flughund

ם תח־סדרת טלפי ע הקטנים ה

MICROCHIROPTERA 

Rhinopomatidae היזנוביים משפחת

Rhinopoma גדול יזנוב
microphyllum T

larger rat-tailed bat 
grande rhinopome 
Klappnase

שראל. של בעלי־החיים שמות את בעיקר כוללת הזאת הרשימה י  היונקים ברשימת ארדי
 שהיה מפני ואם בעבר, בה שהיו מפני אם הארץ, מן שלא מעטים בעלי־חיים נכללו בלבד
שמם. את ולפרסם להבהיר צורך

 נוסף. מקובל שם העיקרי השם אחר מרובעים[ ]בסוגרים בא אחדים בערכים
 לזואולוגיה החברה מטעם בוועדה ממושכת הכנה עבודת קדמה האקדמיה מטעם הועדה לדיוני

 י״ח דור, מ׳ ברש, א׳ איתן, ע׳ אביבי, ע׳ והאדונים אלוךסרני ד׳ גב׳ בה שהשתתפו בישראל,
 והכין אסף דור מ׳ ,הא שטייניץ. וח׳ פלמוני י׳ מנדלסון, ה׳ כהן, א׳ ורנר, י״ל ורמן, י׳ הופיין,

לדיון. החומר את

 האקדמיה, )זיכרונות וס״א נ״ה בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו נדונו היונקים שמות
 באייר ה׳ מיום 1179 ,מס הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה יא(,—י כרך

 מטעם שלונסקי וא׳ פאיאנס א״ל האדונים היו זה, פרק שהכינו הוועדה, חברי — תשכ״ה.
 כמזכיריה המקצוע. כבעלי מנדלסון וה׳ ורנר י״ל ורמן, י׳ דור, ,מ והאדונים האקדמיה

 א׳ ברש, א׳ האדונים בכתב בהערותיהם לוועדה עזרו הנמן. וג׳ איתן ע׳ האדונים שימשו
שמאלי. וא׳ סומך ש׳ לייבל, ד׳ לולב, ש׳ ייבין, ש׳ הופיין, י״ח דותן,
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&טז Vespertilionidae הגשפוניים משפחתמנוב

היונקים מחלקת :ארץ-ישראל של בעלי־החיים שמות

Rhinopoma 
hardwickei 

lesser rat-tailed bat 
rhinopome à longue queue

Emballonuridae ־הא^מגיים משפחת —, T

אשמן

nacktbäuchiger Grabflatterer

Taphozous nudiventris 
naked-bellied tomb bat

Nycteridae הלילניים משפחת

 Nycteris thebaicaלילו
Egyptian slit-faced bat 
nyctère de Thèbes

Myotis emarginatus אזן פגום נשפון  
Geoffroy’s bat 
vespertilion échancré 
gewimperte Fledermaus

ק נשפון אזן ד

ל נ?זפון גדו

מצוי נשפון

Myotis nattereri 
Natterer’s bat 
vesperilion de Natterer 
gefranste Fledermaus

Myotis myotis
large mouse-eared bat
murin
Mausohr

myotis blythi

ם משפחת פיי ס ר פ Rhinolophidae ה

ף ס ר ל פ דו ג

ף פ ס גמלי ל

ף ס ר ר פ הי ב

ף ס ר מצוי פ

Rhinolophus 
ferrumequinum 

greater horseshoe bat 
grand rhinolophe 
grosse Hufeisennase

Rhinolophus 
hipposideros 

lesser horseshoe bat 
petit rhinolophe 
Zwerghufeisennase

Rhinolophus euryale 
Mediterranean 

horseshoe bat 
euryale
Mittelmeer-Hufeisennase

Rhinolophus blasii 
peak-saddle 

horseshoe bat 
rhinolophe de Blasius

Asellia tridens 
trident leaf-nosed bat 
trident

- t . .האשפיים משפחת  TMolossidae

Tadarida teniotis אשף
European free-tailed bat 
nyctinome, molosse de Cestoni 
Faltlippenfledermaus

גדות גשפון

ל לו פ מצוי א

ל לו פ הנגב א

Myotis capaccinii 
long-fingered bat 
vespertilion Capaccini

Eptesicus serotinus 
serotine
vespertilion serotine 
spätfliegende Fledermaus

Eptesicus innesi

Pipistreiius kuhii שולים לבן עטלפון  
KuhPs pipistrelle 
pipistrelle de Kuhl 
Zwergfledermaus

Pipistreiius bodenheimeri עטלפון

הימר בודנ

Otonycteris hemprichi R I?
Hempnch s long-eared bat

Plecotus auritus I?!?
long-eared bat
oreillard
Ohrenfledermaus

Miniopterus schreibersi 
long-winged bat 
minioptère de Schreiber 
langflügelige Fledermaus
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ארץ■ של בעלי־החיים שמות

ם סדרת אי ב ת א LAGOMORPHA ה T ־ : T T *

Leporidae הארגביים משפחת

ז בי ת א

ת מצרה ארנב

Oryctolagus cuniculus
rabbit
lapin
Kaninchen

Lepus europaeus 
European hare 
lièvre d’Europe 
Feldhase

ם סדרת מי ס מכר  ה

הזירבניים משפחת

דר?ז

RODENTIA

Hystricidae

Hystrix indica 
Indian crested porcupine 
porc-épic 
Stachelschwein

Caviidaeהקביתיים משפחת

Cavia porcellus
guinea pig T:
cobaye, cochon d’Inde 
Meerschweinchen

Dipodidaeהיירבועיים משפחת

ע מצר ירבו

ע גדול ירבו

Jaculus jaculus 
lesser Egyptian jerboa 
gerboise
W Ustenspringmaus

Jaculus orientalis 
greater Egyptian jerboa

grosse Springmaus

Muscardinidae הבמנמביים משפחת

ם נמנמן עי סל

עצים נמנמן

Eliomys melanurus 
South-West Asian 

garden dormouse 
lerot
Gartenschläfer

Dryomys nitedula 
forest dormouse 
16rotin
Baumschläfer

 היונקים מחלקת :־ישראל

החלד־יים משפחת

ד ל ח

11

עכבריים משפחת ה

Spalacidae

Spalax ehrenbergi 
Palestine mole rat

Blindmaus

Muridae

 Apodemus mystacinusגדול יערון
broad-toothed 

field mouse 
mulot rupestre 
Felsenmaus

Apodemus sylvaticus 
common field mouse 
mulot gris, sylvestre 
Waldmaus

Rattus rattus 
house rat, black rat 
rat noir 
Hausratte
Rattus norvegicus 
sewer rat, brown rat ,
rat d’égout, surmulot •• ה חלד בודדת נ,  
Wanderratte

 קטןז:ערין

ה ד ל ה ח מצר \ 5 T : T
ת חלד  עליות[ ],

ת ד חוף חל

ר ב כ ר ע צ “ T T Sמ

צר קוצן  מ

זהב קוצן

Mus musculus 
house mouse 
souris 
Hausmaus

Acomys cahirinus 
Cairo spiny mouse 
rat épineux 
Stachelmaus

Acomys russatus 
golden spiny mouse

Cricetulus migratorius בראתי*
grey hamster f •• : ־

ם( :)מ״ר רי ת א ך hamster nain ב
Grauhamster

זהב אוגר

ל מי גרבי דרו

ל אלנבי גרבי

Mesocricetus auratus 
golden hamster 
hamster doré 
Goldhamster

Gerbillus gerbillus 
lesser Egyptian gerbil 
gerbille
kleine Wüstenmaus

Gerbillus allenbyi 
Allenby’s gerbil
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12

Gerbillus pyramidum ת גרביל חולו
greater Egyptian * : v

gerbil 
gerbille des pyramides

 היונקים מחלקת :ארץ־ישראל של בעלי־החיים שמות

הטורפים סדרת

רביל ה ג ב ר ע

ם גרביל עי סל

ל בי ר זעיר ג

ב ה־זנ פ י

Gerbillus nanus 
Baluchistan gerbil 
gerbille naine

Gerbillus dasyurus 
rough-tailed gerbil, 

Wagner’s gerbil

Sekeetamys calurus 
bushy-tailed jird

ה1יבק טורפי תת־סדרת
T T “  :

ם משפחת ביי הכל

?אב

תן

מצוי שועל  Gerbillus henleyi
T Pygmy gerbil

הנגב שועל

CARNIVORA

FISSIPEDA

Canidae

Canis lupus 
wolf 
loup 
Wolf

Canis aureus 
jackal 
chacal doré 
Schakal

Vulpes vulpes 
common red fox 
renard d’Europe 
Fuchs

Vulpes rueppelli 
sand fox
renard famélique

 Meriones tristramiמצוי מריץ
Tristram’s jird 
mérion
grosse Wüstenmaus

Meriones crassus ר מריון ב ד מ
fat jird, Sundevell’s jird T : ' :v

הדבייים משפחת

ב ד

Ursidae

Ursus arctos 
brown bear 
ours brun
Landbär, brauner Bär

ת מךיון חולו

ר פסמון ן ך מ

D’ D )132־

שדות נברן

Meriones sacramenti 
Negev jird

Psammomys obesus 
fat sand rat 
rat de sable, psammomys 
Sandrennmaus

Arvicola terrestris 
water vole
campagnol amphibie 
Wasserratte

Microtus guentheri 
Gunther’s vole 
campagnol méditerranéen 
Feldmaus

הסמוריים משפחת

ק ל • T Tד

חמוס

סמור

$ גירית ב ד

גירית

Mustelidae

Martes foina 
stone marten 
fouine 
Steinmarder

Mustela putorius 
European polecat 
putois 
Iltis

Vormela peregusna 
marbled polecat 
putois marbré 
Tigeriltis

Mellivora capensis 
honey badger 
ratel
Honigdachs

Meles meles 
common badger 
blaireau 
Dachs
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ה ר ט \ : Tל

הגחרים משפחת

IK

נמייה

 היונקים מחלקת :ארץ־ישראל של בעלי״החיים שמות

הים טורפי תת־סדרת Lutra lutra 
common otter 
loutre 
Fischotter

Viveridae

Genetta genetta 
European genet 
genette
europäische Genette

Herpestes ichneumon 
Egyptian mongoose 
ichoneumon 
Ihneumon

הצבועייים משפחת

ס צבוע פ ס פ מ T ־ ! T : S

החתוליים מעזפחת

Hyaenidae

Hyaena hyaena 
striped hyaena 
hyène rayée 
gestreifte Hyäne

Felidae

Felis libyca (ocreata) ל תו ח ר  ב
African wild cat T
chat de désert, chat de brousse 
Falbkatze

תול ת ח בצו

ל ק ר י T T* Tק

נמר

טגריס

אריה

ס ל ד ר ב

Felis (catolynx) 
chaus 

jungle cat 
chat de marais 
Sumpfluchs

Felis (lynx) caracal 
caracal lynx 
caracal 
Wüstenluchs

Panthera pardus 
leopard 
panthère 
Leopard

Panthera tigris
tiger
tigre
Tiger

Panthera leo
lion
lion
Löwe

Acinonyx jubatus 
cheetah 
guépard 
Gepard

 כלבי-היים משפחת

ם ב־י ל ימ״תיכוני כ

הסירנות סדרת

תחש

13

PINNIPEDIA

Phocidae

Monachus 
monachus 
monk seal 
phoque moine 
Mönchsrobbe

 השפבאים סדרת

 השפניים משפחת

ם ]שפן שפן עי - סל

 להבחין שיש במקום רק

מן כגון אחרים, ממינים

- עצים שפן

[Dendrohyrax

HYRACOIDEA

Procaviidae

Procavia 
capensis 
syriaca 

hyrax (cony, 
dassie) 

daman
Klippschliefer

SIRENIA

Dugong dugon
(Halicore tabernaculi) 

dugong 
dugong
indische Seekuh

טי סדרת ה מפרי ס ר פ ה

PERISSODACTYLA

Equus asinus ד ערו
African wild ass T
âne de Nubie 
nubischer Wildesel

Equus hemionus, hemippus א ר פ
Asiatic wild ass 
âne de Syrie 
Kulan
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לי סדרת ה מכפי ס ר פ יחמור ה

ARTIODACTYLA

היונקים מחלקת :אוץ-ישראל של בעלי־החיים שמות 14

 החזיר דמויי תת־סדרת

 החזיריים משפחת

ר חזיר ב

SUIFORMES

Suidae

Sus scrofa 
wild boar 
sanglier 
Wildschwein

הפריים משפחת

הנגב צבי

Dama dama 
fallow deer 
daim
Damhirsch

Bovidae

Gazella dorcas 
dorcas gazelle 
gazelle 
Gazelle

־ תת־םדרח לי ע הגרה מ

RUMINANTIA

Cervidae האיליים משפחת

ל איל מ ר כ  Capreolus capreolusה
roe deer 
chevreuil 
Reh

ישראלי צבי

על י

Gazella gazella 
mountain gazelle 
gazelle d’Arabie 
arabische Gazelle

Capra ibex nubiana 
Nubian ibex 
ibex
nubischer Steinbock
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ת סדרת טאו הל

 בעלי־החיים שמות

ת ק חל הזוחלים* מ
LACERTILIA

Gecconidaeהשממית״ים משפחת

Hemidactylus turcicus בתים שממית  
Turkish gecko T T :
Scheibenfinger

Ptyodactylus hasselquistii מניפנית  
fan-footed gecko r \T ' :
Facherfinger, [ ם שממית עי סל ,] 

Facherzeher

ptyodactylus מצויה מניפנית
hasselquistii_ /  : \T
guttatus [ ם שממית עי מצויה סל ,]

ת מניפנית  גלילי

ם ],שממית עי גלילית[ סל

Ptyodactylus
hasselquistii
puiseuxi

Cyrtodactylus kotschyi עצים שממית  
bent-toed gecko ’ “ * T :
Nacktfinger

stenodactyius תמנע ישימוגית
(Ceramodactylus) r T: ’ . ד :
doriae [ תמנע שממית ,]

Persian ground gecko

ארץ־ישראל של

REPTILIA

Tropiocoiotes steudneri זוטית שממית  
Steudner’s gecko r * . ’ J :

_ ננסית[ ],שממית

Aisophyiax bianfordii ה שממית ב ר ע  
Blanford’s ground T T": ' T 5

gecko

 החוידורים משפחת

ר חרדון ב ד מ

ת חךדון חולו

סיני חךדון

Agamidae

Agama pallida 
pale agama 
Wechselagame

Agama savignii 
Savigny’s agama 
Dünenagame

Agama sinaita 
Sinai agama 
Sinai-Agame

 Agama stellioמצוי חרדון _
starred lizard 

starred agama, hardun 
Schleuderschwanz, Hardun

Agama steilio ssp. צפוני מצוי חרדון

מי מצוי חרדון  Agama stellioדרו
brachydactyla 

short-fingered hardun

stenodactyius petrfi ם ישימונית בי רבי  

Petries Dünnfinger [ ת מי מ ^ ם נ ךביבי

stenodactyius מצויה י^זימונית
stenodactyius : . י :

elegant gecko שממית,]
zierlicher Dünnfinger

Uromastix aegyptius צב * מצוי חרדון  
Egyptian dabb-lizard, T T : ” 

Egyptian mastigure 
Domschwanz, Dabb

ב צ ך דו ך ר ח  Uromastix omatusהדו
ornate dabb-lizard, 

ornate mastigure

 האקדמיה )זיכרונות וס״ג נ״ב בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו נדונו הזוחלים שמות *
 תשכ״ה. באייר ה׳ מיום 1179 מם׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה י~יא(, כרך

 א״ל מגדלסון, ה׳ דור, מ׳ ורנר, י״ל הופיין, י״ח האדונים היו זה, פרק שהכינו הוועדה, חברי —
של ישיבות בקצת הנמן. ,וג איתן ע׳ האדונים שימשו וכמזכיריה שלונסקי, וא׳ פאיאנס

רבה תועלת פלמוני. וי׳ ורמן י׳ דמיאל, ר׳ דובדבני, י׳ האדונים גם השתתפו הוועדה
 וי״ח ברש אל׳ האדונים שהוציאו ולאטינית(, )עברית הזוחלים מרשימת הוועדה הפיקה

בהשלמת ורנר וא״ל הופיין י״ח דור, מ׳ האדונים של ומטרחתם תשכ״א, בשנת הופיין
אסטרחן, א׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים לוועדה עזרו בכתב בהערות הלועזיים. השמות

לייבל. וד׳ ייבין ש׳
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הזוחלים מחלקת :ארץ־ישראל של בעלי־חחיים שמות 16

Scincidae החמטיים משפחת Chamaeleonidae הזיקיתיים משפחת

Chamaeleo chamaeleon הי.ל|י *
common chameleon 
gemeines Chamäleon

 נחשונית נחושית

נחשוני[ ],חמט

Chalcides 
guentheri 

one-toed skink

 הלטאיים משפחת

ה א ט זריזה ל : T • : T T

ה א ט ה ל ק ר י
: T T די■

ם שנונית חלי נ * 1־ : * :
ם[ ],לטאת חלי נ : T - ! י ו

Lacertidae

Lacerta laevis 
smooth lizard 
glatte Eidechse

Lacerta trilineata 
Syrian green lizard 
Smaragdeidechse

Acanthodactylus 
boskianus 

Bose’s lizard,
Bose’s fringed-toed 
lizard, sand lizard*

 עינונית גחושית

עינוני[ ],המט

ת נחושית  חולו

חולות[ ],חמט

T ־גמד חמט

Chalcides 
ocellatus 

eyed skink 
Walzenskink, 

Walzenechse

Chalcides
sepsoides

Audouin’s
sand-skink

Kelschleiche

Ablepharus 
kitaibelli 

Hungarian 
skink (,lidless skink) 

Johannisechse

Eumeces 
schneideri 

gold skink 
Tupfenechse

Acanthodactylus עזבע שנרנית אר־ ב  
מנמר חמט  parda1is r . ־•'־ י־ ! ' =

Egyptian 160 ת א ט שבע[- ל ק8<ז1באר״ ,] 
lizard*

Acanthodactylus ה^זפלה שגוגית
schreiberi , T. " ’ :

Schreiber’s fringe- ! ת א ט שפלה ל ה J
toed lizard*

Eumecesצפוני מגמר חמט
schneideri
pavimentatus

Acanthodactylus ת שגוגית חולו
scutellatus . . .  /  :

Nidua lizard* m l/in ת,1  א ט ל

Eumecesזירומי מגמר דזמט
schneideri
schneideri

ת רי ב ד עיגוגית מ • T : •Eremias guttulata 
small-spotted 

lizard**
ם חמט  Mabuya vittataפסי

bridled skink

ת רי ב ד ם מ Ophiomorusנקד חמט**Eremias olivieriפסי
latastii

(sand-skink)

“ T Tעינחש
עיגחשים( )»״>־

Ophisops elegans 
Menetries’s 

lizard, snake- 
eyed lacertid 

Schlangenauge

 Scincus scincusרפואי חמט
(skink, sandfish) 
Apothekerskink

(*) Acanthodactyls = fringetoed lizard = Fransenfinger, Sagefinger
(**) Eremias =  desert lizard = Wustenrenner, Buckelnase
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17הזוחלים מחלקת :ארץ-ישראל של בעלי־החיים שמות

הקןמטביים משפחת

.קמ?ן

Anguidae

Ophisaurus
apodus

scheltopusik
Scheltopusik, Panzerschleiche

 הכרחיים משפחת

ר( פ א ח) פו

Varanidae

Varanus griseus 
grey monitor, 

desert monitor 
Wüsten waran

Coluber najadum זיתני זעמן
Dahl’s whip-snake ’T ” T
Schlanknatter, Steignatter, Dahlsche 

Natter

Coluber ת זעמן מטבעו
ravergieri : :

coin-marked snake, Revergier’s 
whip-snake

ק זעמן  Coluberד
rhodorhachis 

Jan’s desert-racer

OPHIDIAהנחשים סדרת
ם זעמן  Coluber rogersiאכפי

Roger’s snake

 הנחשיליים משפחת

ראש חד נחשיל

Typhlopidae

Typhlops simoni 
(blind-snake)

Typhlops מצוי נחשיל
vermicularis T '

Greek blind snake,
Asia Minor blind snake 

Blödauge

 Leptotyphlopidae הנימוניים משפחת

זיק נימון

 החבקיים משפחת

י TTחנק

הזעמניים משפחת

 יפיפה זעמן

שחר זעמן

Leptotyphlops
phillipsi

(earth-snake)

Boidae

Eryx jaculus 
javelin sand-boa 
Sandschlange

Colubridae

Coluber 
elegantissimus 

most beautiful snake

Coluber jugularis 
Syrian black-snake 
Karbonarschlange

Eirenis collaris 
collared peace- 

snake

Eirenis coronelía 
banded peace- 

snake

Eirenis
decemlineata

ר שלון ל  קו

ר[ ],נחש ל קו

 אזורים שלון

 אזורים[ ],נחש

ם שלון  קוי

קן[ ],נחש מקו TT

Eirenis כתמים שלון
lineomaculata * T ~: ״

crowned peace-snake !. ם נ,נחש מי ת כ

Eirenis rothi א שלון לו ראעז ט
Jan’s peace- r . . י : : ”

snake [ ש א נח לו ראש ט ,]

Lytorhynchus ת נחש חולו
diadema “:

diademed sand-snake, Arabian 
leaf-nosed snake 

gekrönte Schnauzennatter

Natrix tessellata 3מים חש
diced water-snake, ' ~ ”:

checkered water-snake 
Würfelnatter

Rhynchocalamus ר־ ח ש ש  רא
melanocephalus :

Palestine black-headed snake (,Kukri 
snake)
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ר מטבעון ב ד  Spalerosophisמ
cliffordi 

Clifford’s snake 
Diademnatter

Macroprotodon $ה גח פ כ
cucullatus T * ”:

Mediterranean hooded snake 
Kapuzennatter

Maipoion ם ך לןש?ןשים תלו ב ד ימ
moilensis : * * ־: ־

Moila snake, Arabian rear-fanged 
snake

ם  קןש_קשים הלו

Tמצוי

מחרוזן

Maipoion 
monspessulanus 

Montpellier snake 
Eidechsennatter

Micrelaps 
muelleri 

false coral snake

Aspis cerastes עכן גדול 
greater cerastes viper,
North African homed viper 
Hornviper

Aspis vipera ע?ז.קטן
lesser cerastes viper, asp 
Avicennaviper

Atractaspis שחר צפעון
engaddensis r *

(mole viper) [ ע פ ךי צ ךג עי ,]

Echis colorata ה אפע
Burton’s 

carpet-viper 
(Efa, Sandrasselotter)

Pseudocerastes שפיפון
fieldi

Field’s horned viper, Palestinian 
false cerastes

 Psammophisאךבע-ל!ו
schokari 

Schokari sand-snake

Teiescopus ל תו ח ך עי ם  ד מ ד א
dhara ־׳־:־:

tropical cat-snake

Teiescopus ר עין״־חתול ב ר ב ח
fallax :

European cat-snake 
(Katzennatter)

Teiescopus ל תו ח ך עי ר  פ א
hoogstraali

CHELONIAהצבים סדרת

היבשתיים הצבים משפחת

Testudinidae

צוי( מ ה) ^ ב ב־י צ

שה רי צב־יב ב ד מ -T : * T T •

Testudo graeca 
Greek tortoise 
maurische 

Landschildkröte

Testudo leithii

 הפתניים משפחת

שחר פתן

Elapidae

Walterinnesia 
aegyptia

Walter Innes’s snake, desert cobra

הבצתיים הצבים משפחת

Emmydidae

Clemmys caspica צב ת  בצו
Caspian terrapin 
kaspische FluBschildkrote, 

kaspische Bachschildkrote

 הצפעוניים משפחת

ע פ מצוי צ

Viperidae

Vipera palaestinae 
Palestinian viper 
Bergotter

הגלדיים הצבים משפחת

Dermochelidae

Dermochelys coriácea גלדי צב
leathery turtle, leatherback *: ’ 

sea turtle 
Lederschildkrote
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19הזוחלים מחלקת :ארץ-ישראל של בעלי~החיים שמות

הדמיים הצבים משפחת

Chelonidae

Caretta caretta חום ״״ים ב צ
loggerhead turtle T
unechte Karettschildkrote

Chelonia mydas רק צב״״ים י
green turtle T T
Suppenschildkrote

Eretmochelys ״ צ קרבי ים ב
imbricata : ’ T

hawksbill turtle 
Karettschildkrote

ם משפחת ם הצבי הרפי

Trionychidae

Trionyx triunguis צב ך  ר
Nile soft-shelled turtle " T
farikanischer Dreiklauer 

(,Weichschildkrote)



 ארץ־ישראל של בעלי־החיים שמות

ת ק חל a * חיים הדו־ מ m p h ib ia

U RODELA לי סדרת ע הזנב ב

Salamandridea דריים משפחת מנ ־ T T • * : : ־הסל

Triturus vittatus ם טריטון פסי
newt
triton
Bandmolch

salamandra (ה צוי מ ה) ר ד מנ סל
salamandra T : T "

fire Salamander 
salamandre terrestre 
Feuersalamander

ANURA הזנב חסרי סדרת - : •• - TT

ם[ ]׳סדרת עי צפרד ה

Discoglossidae שוניים משפחת העגל

Discoglossus ר עגלשון ח גחון ע
nigriventer T ׳ TX *

discoglossus 
discoglossus 
Scheibenzüngler

T * T • • •האילניתיים משפחת

ה( ת)מצוי אילני

Hylidae

Hyla arbórea 
lemon-yellow 

tree frog 
rainette verte 
Laubfrosch

ם משפחת קרפדיי ה

ה ד פ ר ה ק רק י •t TT -י:

Bufonidae

Bufo viridis 
green toad 
crapaud vert 
wecheslkröte

ם משפחת עיי צפרד  ה

ע ד ר פ ם צ נחלי

Ranidae

Rana ridibunda 
edible frog 
grenouille verte 
Wasserfrosch

תיים משפחת  החפרי

ה( צוי מ ת) חפרי

Pelobatidae

Pelobates 
syriacus 

spadefoot toad 
pélobate
Knoblauchskröte

 והודעה י-יא(, כרך האקדמיה ס״א)זיכרונות בישיבה האקדמיה במליאת אושרו הדרחיים שמות *
 הוועדה, בישיבת— תשכ״ה באייר ה׳ מיום 1179 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על

 ומזכיריה שלונסקי, ,וא פאיאבס א״ל הופיין, י״ח דור, מ׳ האדונים השתתפו זה, פרק שהכינה
בנעט, ד״צ בךנון, י׳ האדונים לוועדה עזרו בכתב בהערות הנמן. ,וג איתן ע׳ האדונים היו

שולוב. א׳ סמילנסקי, י, נבו, א׳ מלצר, ש׳ ייבין, ש׳ ורמן, י׳
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 בעלי־החיים שמות

ת ק חל * העופות מ
T

PASSERIFORMES ר סדרת שי ה צפרי־

Corvidaeהעורב״ים משפחת

Corvus corax laurencei ב ר שחר עו  
raven T
grand corbeau 
Kolkrabe

Corvus corax ruficoiiis רב ף חום עו ער  
brown necked raven 
corbeau brun 
Braunnackenrabe

רב ר עו צ זנב ק TT ־ י :

רב ר עו פ א

רב מזרע עו

אק ק

Corvus rhipidurus 
fan-tailed raven

Kurzschwanzrabe
Corvus corone sardonius 
hooded crow 
corneille mantelée 
Nebelkrähe
Corvus frugilegus 
rook
corbeau freux 
Saatkrähe
Corvus monedula 
jackdaw
choucas des tours 
Dohle

עורבנים( ר )מ״עורבני

ךךר* משפחת םיהז

זרזיר

Garrulus
glandarius

jay
geai des chênes 
Eichelhäher

Sturnidae

Stumus vulgaris 
starling
étourneau sansonnet 
Star

ארץ־ישראל של
AYES

Onychognathus tristrami ת מי טריסטר  
Tristram’s grackle _ , • t : : • :

_ ],זרזיר;פ־המלח[
Glanzstar
Pastor roseus 
rose-coloured starling 
martin roselin 
Rosenstar

ה זרזיר ב ר א

ם משפחת הבניי הז

ם משפחת דיי הפרו

Oriolidae

Oriolus oriolus 
golden oriole 
loriot d’Europe 
Pirol

Fringillidae

פצחן

:רקין

חוחית

ת חרפי

תפוחית

קנרי בזבוז

Coccothraustes coccothraustes 
hawfinch
gros-bec casse-noyaux 
Kembeisser
Chloris chloris 
greenfinch 
verdier d’Europe 
Grünling, Grünfink
Carduelis carduelis 
goldfinch
chardonneret élégant 
Stieglitz
Carduelis spinus 
siskin
tarin des aulnes 
Zeisig
Carduelis cannabina 
linnet
linotte mélodieuse 
Hänfling
Serinus canarius 
serin 
serin cini 
Girlitz

 יא(,—י כרך )זיכרונות, ס״ג ס״א, ,ס בישיבות האקדמיה במליאת ואושרה נדונה זו רשימה *
 חברי —תשכ״ה. באייר ה׳ מיום 1179 מס׳ הפרסומים ילקוט ,,,ב״רשומות באה כך על והודעה
 —ומזכיריה שלונסקי, א׳ פאיאגס, א״ל ורנר, י״ל דור, מ׳ האדונים היו זה, פרק שהכינה הוועדה,
 צ׳רנוב, וא׳ זהבי א׳ האדונים השתתפו הוועדה של אחת בישיבה הנמן. וג׳ איתן ע׳ האדונים
 הנ״ל הוועדה לדיוני — ייבין. וש׳ ברחיים ד האדונים לוועדה סייעו בכתב ובהערות

 השתתפו ובו הזואולוגית, החברה מטעם בוועדה דיון תשי״ח בשנת קדם האקדמיה מטעם
 מירום ח׳ זהבי, א׳ דור, מ׳ ברש, אל׳ איתן, ע׳ אביבי, ע׳ והאדונים אילוךסרגי ד׳ הגב׳
מנדלסון. וה׳ ז״ל
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גבתון Sennus pusiiius גמד בזבוז

Loxia curvirostra ב לו צ ר  מקו
crossbill “ :
bec-croisé des sapins 
Fichtenkreuzschnabel

Erythrospiza ר חצוצוץ ב ד מ
githaginea T :

trumpeter bullfinch

ר חצוצרן ח ר ע מקו

Wüstengimpel

Rhodospiza 
obsoleta 

Persian desert bullfinch

העופות מחלקת

Emberiza striolata ר ב ד מ
house bunting 

Wüstenammer

T : •

Emberiza schoeniclus 
reed bunting 
bruant des roseaux 
Rohrammer

סוף

Emberiza cia ם עי סל
rock bunting 
bruant fou 
Zippammer

• T :

Emberiza citrinella הב צ
yellow hammer 
bruant jaune 
Goldammer

T

ת רדי סיני ו

ע רו מצוי פ

ע רו ם פ הרי

Erythrina sinoica 
Sinai rose-finch 
roselin
W ustenkarmingimpel

Fringilla coelebs 
chaffinch 
pinson des arbres 
Buchfink

Fringilla montifringilla 
brambling 
pinson du nord 
Bergfink

ריים משפחת הדרו

ר בית דרו

ר רו די ד ר פ ס

ר ה!ר.דן דרו

Ploceidae

Passer domesticus 
house sparrow 
moineau domestique 
Haussperling

Passer hispaniolensis 
Spanish sparrow 
moineau espagnol 
Weidensperling

Passer moabiticus 
Dead Sea sparraw

הגבתוגייים משפחת

עפרוני גבתון

ראש שחר גבתון

ם גבתון ר אד מקו

גנים גבתון

ר גבתון פ א

Emberizidae

Emberiza calandra 
com bunting 
bruant proyer 
Grauammer
Emberiza 

melanocephala 
black-headed bunting 
bruant à tête noire 
Kappenammer
Emberiza caesia 
Cretzschmar’s 

bunting 
bruant cendrillard 
grauer Ortolan
Emberiza hortulana 
ortolan bunting 
bruant ortolan 
Ortolan
Emberiza cineracea 
cinereous bunting 
bruant cendré 
kleinasiatische Ammer

Petronia petronia ת ארי ב ם  הרי
rock sparrow *T 5
moineau soulcie 
Steinsperling

Petronia brachydactyla ת ת בארי ר צ ק  
pale rock sparrow ”: ! ‘ :״
אצבעות  _

T 5העפרונייים משפחת

 מציץ עפרוני

ם...( >מ-ר עפרוני

 שרה זךעית

שרה[ ],עפרוני

 עצים חוגת

עצים[ ],עפרוני

Alaudidae

Galerida cristata 
crested lark 
cochevis huppé 
Haubenlerche

Alauda arvensis 
skylark
alouette des champs 
Feldlerche
Lullula arbórea 
wood-lark 
alouette lulu 
Heidelerche
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Melanocorypha calandra רוני פ ק ע ענ  
calandra lark T~: : v
alouette calandre 
Kalanderlerche

ר עפרוני ב ד מ

לי עפרוני לי כ ח

Ammomanes deserti 
desert lark 
alouette du désert 
Wüstenlerche

Ammomanes 
phoenicura 

bar-tailed desert lark 
alouette élégante 
Bindensandlerche

צר עפרונן ת ק צבעו א

;Töä )aines־

צחיחנית

Calandrella 
cinerea 

short-toed lark 
alouette calandrelle 
Kurzzehenlerche

Calandrella rufescens 
lesser short-toed lark 
alouette pispolette 
Stummellerche

Alaemon alaudipes 
bifasciated lark 
sirli des déserts 
W üstenlàuferlerche

Eremophila alpestris 
horned lark 
alouette hausse-col 
Ohrenlerche

Motacillidae הגחליאליים משפחת

הב פפיון צ

עצים פפיון

ה&דות פפיון

ם פפיון גרון אד

הרים פפיון

Anthus campestris 
tawny pipit 
pipit rousseline 
Brachpieper

Anthus trivialis 
tree pipit 
pipit des arbres 
Baumpieper

Anthus pratensis 
meadow pipit 
pipit des prés 
Wiesenpieper

Anthus cervinus 
red-throated pipit 
pipit à gorge rousse 
Rotkehlpieper

Anthus similis 
long-billed pipit

מים פפיון

אלי חלי בן נ  ל

ם״.( )מ״ר אלי חלי נ

אלי חלי  זנבתן נ

חליאלי אפר[ ,נ

Anthus spinoletta 
water pipit 
pipit spioncelle 
Wasserpieper

Motacilla alba 
white wagtail 
lavandrière grise 
Bachstelze

Motacilla cinerea 
grey wagtail 
bergeronnette des 

ruisseaux 
Gebirgstelze

23

אלי חלי הב נ  Motacilla flavaצ
yellow wagtail 
bergeronnette printanière 
Schafstelze

הצופיתיים משפחת

צופית

הפתלייים משפחת

Nectariniidae

Cinnyris osea 
Palestine sunbird

Honigsauger

Certhiidae

Tichodroma muraria ( תלי ם )מ״רכ תלי כ  
wall creeper ‘ : T
tichodrome échelette 
Mauerläufer

Paridaeהירגזיים משפחת

ירגזים( יתזי)מ״י־

שחר ירגזי

רמית

Parus major 
great tit
mésange charbonnière 
Kohlmeise

Parus ater 
coal tit
mésange noire 
Tannenmeise

Remiz pendulinus 
penduline tit 
rémiz penduline 
Beutelmeise

Regulidae ם משפחת תיי מלפיל ה

Regulus reguius לון מלכי
goldcrest ’ : “
roitelet huppé 
Wintergoldhähnchen
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החנקניים משפחת

לןןגיול חנ

ם חבקןן $ אד א ר

גובי חנקן

ם חנקן גב אד

מצח שחר חבקןן

Laniidae

Lanius excubitor 
great grey shrike 
pie-grièche grise 
Raubwürger
Lanius senator 
woodchat shrike 
pie-grièche à tête rousse 
Rotkopfwürger
Lanius nubicus 
masked shrike 
pie-grièche masquée 
Maskenwürger
Lanius cristatus 
red-backed shrike 
pie-grièche écorcheur 
Neuntöter
Lanius minor 
lesser grey shrike 
pie-grièche à poitrine rose 
Schwarzstirnw ürger

ם משפחת ליי בו בל Pycnonotidae ה

ל בו ל  Pycnonotus capensisב
African bulbul 
bulbul
Gelbsteißbülbül

Muscicapidae החטפיתיים משפחת

ה חטפית ר פ א

ף שחרת חטפית ער

Muscicapa striata 
spotted flycatcher 
gobe-mouches gris 
grauer Fliegenschnäpper
Muscicapa 

hypoleuca 
pied flycatcher 
gobe-mouches noir 
Trauerfliegenschnäpper

ת חטפית בנ ף ל ר  Muscícapaע
albicollis 

collared flycatcher 
gobe-mouches à collier 
Halsbandfliegenschnäpper

 Muscícapa parvaגמדית חטפית
red-breasted flycatcher 
gobe-mouches nain 
Zwergfliegenschnäpper

ם משפחת סבכיי Sylviidaeה

ף עלוית ר ח  Phylloscopus collybitaה
chiffchaff 
pouillot véloce 
Zilpzalp

phylloscopus trochiius ת ה עלוי ר פ א  
willow warbler 
pouillot fitis 
Fitislaubsänger

phylloscopus boneiii ת ת עלוי בטן לבנ  
Bonelli’s warbler 
pouillot de Bonelli 
Berglaubsänger

ה עלוית רק  Phylloscopus sibilatrixי
wood warbler 
pouillot siffleur 
Waldlaubsänger

ת קנית  אפריקני

ף מיר־סו גדול[ ],ז

Acrocephalus 
stentoreus 

clamorous reed 
warbler

ת קןבית  אירופי

קנים[ ],זמיר

Acrocephalus 
arundinaceus 

great reed warbler 
rousserolle turdoïde 
Drosselrohrsänger

 Acrocephalus scirpaceusקטנה קנית
reed warbler 
rousserolle effarvatte 1, ף מיר*סו ף ז ט ק  
Teichrohrsänger

Acrocephalus palustris חרף קנית
marsh warbler v ' T
rousserolle verderolle !. ת זמיר בצו ,!
Sumpfrohsänger

Acrocephalus ם קנית פסי
schoenobaenus _ ’ I

sedge warbler [ ף סו ר־ מי ס ז פ ס פ מ ,] 
phragmite des joncs 
Schilfrohrsänger

צטיה

זמירון

זמיו־י חרגולן

ם חרגולן חלי נ

Cettia cetti 
Cetti’s warbler 
bouscarle de Cetti 
Seidensanger

Lusciniola melanopogon 
moustached warbler 
lusciniole a moustaches 
T amariskensanger

Locustella lusciniodes 
Savi’s warbler 
locustelle luscinioide 
Rohrschwirl

Locustella fluviatilis 
river warbler 
locustelle fluviatile 
Schlangschwirl
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קטנה שיחנית • T-I ; . y

גדולה שיחנית

זיתנית שיחנית

Hippolais pallida 
olivaceous warbler 
hypolaïs pâle 
BlaBspôtter

Hippolais languida 
Upcher’s warbler

Hippolais olivetorum 
olive-tree warbler 
riverain des oliviers 
Olivenspôtter

Hippolais icterina ת שיחנית הב בטן צ
icterine warbler ' v ״ י ‘ : *T
hypolaïs ictérine
Gelbspötter

כי ב  חרש ס

( )מ״ר ם... סבכי

כי ב נצי ס

“ IDS 0 3 0 ־

n o s ־irw o s e

0 3 קוצים 0

כי ב טוחנים ס

כי ב ר ס ב ד מ

כי ב גרון שחר ס

כי ב  רונן ס

סבכי מזמר[ ],

Sylvia hortensis 
lesser whitethroat 
fauvette babillarde 
Klappergrasmücke

Sylvia nisoria 
barred warbler 
fauvette épervière 
Sperbergrasm ücke

Sylvia borin 
garden warbler 
fauvette des jardins 
Gartengrasm ücke

Sylvia atricapilla 
blackcap
fauvette à tête noire 
Mônchsgrasmücke

Sylvia communis 
whitethroat 
fauvette grisette 
Dorngrasm ücke

Sylvia curruca 
Orphean warbler 
fauvette orphée 
Orpheusgrasm ücke

Sylvia nana 
desert warbler 
fauvette naine 
W üstengrasm ücke

Sylvia rüppelli 
RüppelFs warbler 
fauvette de Rüppell 
Maskengrasmücke

Sylvia cantillans 
subalpine warbler 
fauvette passerinette 
Bartgrasmücke

בכי ת ס ערבו

חמריה

Tפשוש
פשושות( )מ״ר

Sylvia 
melanocephala 

Sardinian warbler 
fauvette mélanocéphale 
Schwarzkopfgrasm ücke

Sylvia conspicillata 
spectacled warbler 
fauvette à lunettes 
Brillengrasmücke

Erythropygia galactotes 
rufous warbler 
agrobate rubigineux 
Heckensànger

Prinia gracilis 
graceful warbler

מדברונית

הזנבניים משפחת

»?ב!

Cisticola juncidis 
fan-tailed warbler 
cisticole des joncs 
Cistensanger

Scotocerca inquieta 
scrub warbler

Timaliidae

Turdoides squamiceps 
Palestine babbler

כליים משפחת הקי

שחרור

כלי  רונן קי

קיכלי  מזמר[ ],

ם...( )מ״ר כלי קי

כלי בן קי גבות ל

כלי ר קי פ א

Drößling

Turdidae

Turdus merula 
blackbird 
merle noir 
Amsel

Turdus philomelos 
song thrush 
grive musicienne 
Singdrossel

Turdus musicus 
redwing 
grive mauvis 
Rotdrossel

Turdus pilaris 
fieldfare 
grive litorne 
Wacholderdrossel
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כלי ל קי גדו

ת צוקית ד ד בו

ת צוקית לי לי כ ה

ת עי ת סל פי רו אי

ת עי ר סל ב ד מ

ת עי לולץ סל

Turdus viscivorus 
mistle thrush 
grive draine 
Misteldrossel

Monticola solitarius 
blue rock thrush 
merle bleu 
Blaumerle

Mnoticola saxatilis 
rock thrush 
merle de roche 
Steinrötel

Oenanthe oenanthe 
wheatear 
traquet motteux 
Steinschmätzer

Oenanthe deserti 
desert wheatear 
traquet du désert 
W üstensteinschmätzer

Oenanthe hispánica 
black-eared wheatear 
traquet oreillard 
Mittelmeersteinschmátzer

Oenanthe lugens ת עי ת סל בנ בטן ל
mourning wheatear v v ": : “

ת עי ף סל ר ח  Oenanthe finschiiה
Finsch’s wheatear

Oenanthe leucopyga ת עי ת סל בנ זנב ל  
white-ramped TT ־ : : “

black wheatear 
traquet à tête blanche 
Weißbürzelsteinschmätzer

ת עי  Oenanthe monachaנזירה סל
hooded wheatear

חר״זגב #

חל גרון חום דו

ל ח גרון ?זהר דו

Cercomela melanura 
blackstart

Saxicola rubetra 
whinchat 
tarier des prés 
Braunkehlchen

Saxicola torquata 
stonechat 
tarier pâtre 
Schwarzkehlchen

ת לי  Phoenicurusעצים הכלי
phoenicurus 

redstart
rouge queue à front blanc 
Gartenrotschwanz

ת לי לי כ ם ה עי סל

הלרדן זמיר

\ Tמנמר זמיר  : * T

ה חז ל־ ח כ

ה חז מ־ ר א

אירניה _

Phoenicurus 
ochruras 

black redstart 
rouge queue noir 
Hausrotschwanz

Luscinia megarhynchos 
nightingale 
rossignol philomèle 
Nachtigall

Luscinia luscinia 
thrush-nightingale 
rossignol progné 
Sprosser

Luscinia svecica 
bluethroat 
gorge-bleue 
Blaukehlchen

Erithacus rubecula 
robin
rouge-gorge
Rotkehlchen

Irania gutturalis 
Persian robin

ת עי ד ח סל Oenanthe moesta זנב ת ל

ם משפחת Prunellidaeהסתריי

ת עי ת סל רבו ע

ת עי שיחים סל

Oenanthe isabellina 
isabelline wheatear 
traquet isabelle 
Isabellsteinschmätzer

Oenanthe leucomela 
pied wheatear 
traquet pie
Nonnensteinschmätzer

צר סתרי מ T * : ׳
ם..( )מ״ר  סתרי

צוקים סתרי

Prunella modularis 
dunnock
accenteur mouchet 
Heckenbraunelle

Prunella collaris 
alpine accentor 
accenteur alpin 
Alpenbraunelle
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 הגדרוניים משפחת

גדרון

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes 
wren
troglodyte mignon 
Zaunkönig

Hirundinidaeהסנוניתיים משפחת

ת סנונית תו רפ : : T

ת סנונית מערו

ם סנונית עי סל

Hirundo rustica 
swallow
hirondelle de cheminée 
Rauchschwalbe

Hirundo daurica 
red-rumped swallow 
hirondelle rousseline 
Rötelschwalbe

Hirundo rupestris 
crag martin 
hirondelle des rochers 
Felsenschwalbe

ם סנונית עי  סל

ת ךי ב  ],סנונית מך

T : *מדבר[

ת כי כו

Hirundo rupestris 
obsoleta

ם סנונית הערי

Riparia riparia 
sand martin 
hirondelle de rivage 
Uferschwalbe

Delichon urbica 
house martin 
hirondelle de fenêtre 
Mehlschwalbe

APODIFORMES הסיסאים סדרת• T * ־

Apodidae הסיסיים משפחת

Apus apus חומות סיס
swift
martinet noir 
Mauersegler

Apus affinis הגליל סיס
white-rumped swift ’T~
martinet à croupion blanc 
Weißbürzelsegler

Apus meiba ם סיס הרי
alpine swift ‘T
martinet à ventre blanc 
Alpensegler

: T T •התחמסאים סדרת  
CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae התחמסיים משפחת

Caprimuigus אירופי תחמס
europaeus ' T : ״

nightjar
engoulevent d’Europe 
Ziegenmelker

Caprimuigus aegyptius מצרי תחמס  
Egyptian nightjar *: T : "
engoulevent d’Egypte 
ägyptischer Ziegenmelker

Caprimuigus nubicus נובי תחמס
Nubian nightjar ‘ T : “

nubischer Ziegenmelker

ם סדרת אי חל CORACIIFORMES הפ •TT־:

ם משפחת Coraciidae הפחליי

ל ח כ

שרקרקיים משפחת ה

מצוי שרקרק

Coracias garrulus 
roller
rollier d’Europe 
Blauracke

Meropidae

Merops apiaster 
European bee-eater 
guêpier d’Europe 
Bienenfresser

רק שרקרלן י

גמד קזרקרק

Merops superciliosus 
blue-cheeked bee-eater 
guêpier de Perse 
Blauwangenbienenfresser

Merops orientalis 
little green bee-eater

השלדגיים משפחת

ר פו ר ד פ ק ע

Halcyonidae

Ceryle rudis 
pied kingfisher 
martin-pêcheur pie 
Graufichcher

Halcyon smyrnesis חזה לבן״״
Smyrna kingfisher v T v :
martin-pêcheur d’Asie Mineure 
Smymaliest
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ם משפחת תיי כיפ הדו

ת פ כי  דו

ם( )מ״ר כיפתי דו

Alcedo atthis 
kingfisher 
martin pêcheur 
Eisvogel

Upupidae

Upupa epops 
hoopoe 
huppe puput 
Wiedehopf

הנקראים סדרת
. די-ן■—־

הבקריים משפחת
 1 T ־ •

) רי סו ר) ק נ

PICIFORMES 

Picidae

Dryboates syriacus 
Syrian woodpecker 
pic syriaque 
Blutspecht

Jynx torquilla *i״»)
wryneck • : - :
torcol fourmilier 
Wendehals

 שדות ינשוף

עצים ינשוף

פוס

שעיר

ת לילי

ת ר לילי ב ד מ

Asio flammeus 
short-eared owl 
hibou brachyote 
Sumpfohreule

Asio otus 
long-eared owl 
hibou moyen-duc 
Waldohreule

Athene noctua 
little owl
chouette chevêche 
Steinkauz

Otus scops 
scops owl 
hibou petit-due 
Zwergohreule

Strix aluco 
tawny owl 
hulotte chat-huant 
Waldkauz

Strix butleri 
Hume’s tawny owl

 קאיםזהקו סדרת

הקוקיתיים משפחת

ת קוקיה פי אירו

מציצת קוקיה

CUCULIFORMES

Cuculidae

Cuculus canorus 
cuckoo 
coucou gris 
Kukuck

Clamator glandarius 
great spotted cuckoo 
coucou-geai 
Häherkuckuck

תנשמת

ם סדרת אי ^ופ STRIGIFORMES הינ

הינשופיים משפחת

אוח

T \ 1 :קטפה

Tyto alba 
barn owl 
chouette effraie 
Schleiereule

ם משפחת הפזיי

נודד בז

צוקים בז

Strigidae

Bubo bubo 
eagle owl 
hibou grand-duc 
Uhu

Ketupa ceylonensis 
fish owl 

: Hi hibou-pêcheur 
■i/ ¿Fischeule

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco peregrinus 
peregrine falcon 
faucon pèlerin 
Wanderfalke

Falco biarmicus 
lanner falcon 
faucon lanier 
Feldeggsfalke

Falco cherrug 
saker falcon 
faucon sacre 
Würgfalke

Faico subbuteo [ סנוניות ],בז עצים בז  
hobby • : ־
faucon hobereau 
Baumfalke

צידים בז

נסתיים. לא עדיין הבאים העמודים ובשני זה בעמוד * בכוכב המסומנים השמות בקביעת הדיון *
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ם בז  חופי

ר בז ח $ T ־

גמד בז T ־־ ־

ב בז ל  ע

ם בז אד T ־־

מצוי בז  T ־־
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★
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★
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Falco eleonorae 
Eleonora’s falcon 
faucon d’Eléonore 
Eleonorenfalke

Falcon concolor 
sooty falcon

Falco columbarius 
merlin
faucon émérillon 
Merlin

Falco vespertinus 
red-footed falcon 
faucon kobez 
Rotfußfalke

Falco naumanni 
lesser kestrel 
faucon crécerellette 
Rötelfalke

Falco tinnunculus 
kestrel
faucon crécerelle 
Turmfalke

Aquila chrysaëtos 
golden eagle 
aigle royal 
Steinadler

Aquila heliaca 
imperial eagle 
aigle impérial 
Kaiseradler

Aquila rapax 
tawny eagle 
aigle ravisseur 
Raubadler

Aquila clanga 
spotted eagle 
aigle criard 
Schelladler

Aquila pomarina 
lesser spotted eagle 
aigle pomarin 
Schreiadler

Aquila verreauxi 
Verreaux’ eagle

Hieraëtus fasciatus 
Bonelli’s eagle 
aigle de Bonelli 
Habichtsadler

קב  חרף ע

 סוף זרון

ל זדון כ  ת

 שדות זדון

ס זדון  פ

מצוי נץ

צר נץ ת ק עו צב א

ל נץ גדו

מצויה דיה

מה דיה אד

Hieraëtus pennatus 
booted eagle 
aigle botté 
Zwergadler
Buteo ferox 
long-legged buzzard 
buse féroce 
Adlerbussard
Buteo buteo 
buzzard 
buse variable 
Mäusebussard
Circus aeruginosus 
marsh-harrier 
busard harpaye 
Rohrweihe
Circus cyaneus 
hen-harrier 
busard Saint-Martin 
Kornweihe

Circus macrourus 
pallid harrier 
busard pâle 
Steppenweihe
Circus pygargus 
Montagu’s harrier 
busard de Montagu 
Wiesenweihe

Accipiter nisus 
sparrow hawk 
épervier d’Europe 
Sperber

Accipiter brevipes 
Levant sparrow 

hawk
épervier à pieds courts 
Kurzfangsperber 
Accipiter gentilis 
goshawk
autour des palombes 
Habicht

Haliaëtus albicilla 
white-tailed eagle 
pygargue à queue blanche 
Seeadler

Milvus migrans 
black kite 
milan noir 
schwarzer Milan

Milvus milvus 
kite
milan royal 
roter Milan

הקורם. בעמ׳ ההערה ראה «
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חויאי

ם איית עי צר

ד ל ?

ס ר פ

עזניה

הגגב עזניית

ם ח ר

Circaëtus gallicus 
short-toed eagle 
circaète Jean-le-Blanc 
Schlangenadler

Pernis apivorus 
honey buzzard 
bondrée apivore 
Wespenbussard

Pandion haliaëtus 
osprey
balbuzard fluviatile 
Fischadler

Gypaëtus barbatus 
bearded vulture 
gypaëte barbu 
Bartgeier

Aegypius monachus 
black vulture 
vautour moine 
Mönchsgeier

Torgos tracheliotus 
lappet-faced vulture 
vautour oricou 
Ohrengeier

Gyps fulvus 
griffon vulture 
vautour fauve 
Gänsegeier

Neophron percnopterus 
Egyptian vulture 
percnoptère d’Egypte 
Schmutzgeier

הפפבייים משפחת

אבי־כף[ פפן ,[

CICONIIFORMES ם סדרת החסידאי

ם משפחת Ciconiidaeהחסידתיי

ciconia ciconia חסידה ה  בנ ל
white stork TT : T י ~
cicogne blanche 
weißer Storch

ciconia nigra שחרה חסידה
black stork T *
cigogne noire 
schwarzer Storch

Leptoptilos crumeniferus *
marabou
marabout
Marabu

הקודם. שלפני בעט׳ ההערה ראה *

ל!“

• * T : ־ Tהאנפתיים משפחת

ה אנפה ר פ :-T T Tא

:־־ד t ־ : : t •ארגמנית אנפה

 גלית אנפת

ת גדולה לבני ד : • : •
לבנה[ ],אנפה : :-דד

ת  קטנה לבני

ף[ ],אנפת ס כ

ת ף לבני סו מ־  י

ר אנפית ק ב דד• :-ד•

 סוף אנפית

ה אנפת ל  לי

טת אנפה ט מסר

Plataleidae

Platalea leucorodia 
spoonbill 
spatule blanche 
Löffler
Plegadis falcinellus 
glossy ibis 
ibis falcinelle 
brauner Sichler

Ardeidae

Ardea cinerea 
grey heron 
héron cendré 
Fischreiher
Ardea purpurea 
purple heron 
héron pourpré 
Purpurreiher

Ardea goliath 
goliath heron 
héron goliath 
Riesenreiher
Egretta alba 
great white heron 
grande aigrette 
Silberreiher

Egretta garzetta 
little egret 
aigrette garzette 
Seidenreiher
Egretta gularis 
reef heron

Ardeola egret 
cattle egret 
héron garde-boeufs 
Kuhreiher

Ardeola ralloides 
squacco heron 
héron crabier 
Rallenreiher

Nycticorax nycticorax 
night heron 
héron bihoreau 
Nachtreiher

Botaurus stellaris 
bittern 
butor étoilé 
große Rohrdommel
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גמדית אנפית • ז־ ־ • :*־־ד

האוזאים סדרת
T ־־־ד: •

ם משפחת תזיי ב ה

ה כי ר T * ** :ב

זנב חד ברוז
TT ־ ־ : ־

הב ברוז  מצח צ

ת ר ר ב פ א

מ^יעז ברוז ־י■ \ ־

שרשיר

.קרקיי

• Tמרית

ל ל ד צו ל Tח

ל ל ת צו  בצו

ל ל מציץ צו

f e
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Ixobrychus minutus 
little bittern 
blongios nain 
Zwergrohrdommel

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos 
mallard 
canard col-vert 
Stockente

Anas acuta 
pintail 
canard pilet 
Spießente

Anas penelope 
wigeon
canard siffleur 
Pfeifente

Anas strepera 
gadwall 
canard chiprau 
Schnatterente

Anas angustirostris 
marbled duck 
sarcelle marbrée 
Marmelente

Anas crecca 
teal
sarcelle d’hiver 
Krickente

Anas querquedula 
garganey 
sarcelle d’été 
Knäkente

Spatula clypeata 
shoveler 
canard souchet 
Löffelente
Aythya ferina 
pochard 
canard milouin 
Tafelente
Aythya nyroca 
white-eyed pochard 
canard nyroca 
Moorente
Aythya fuligula 
tufted duck 
canard morillon 
Reiherente

ל ל ימי צו

ש ]אוקסיורה[ צחרא

Aythya marila 
scaup
canard milouinan 
Bergente

Oxyura
leucocephala J  ' . '■ V

white-headed duck ( ראשים ח צ מ״ר )
canard à tête blanche 
Ruderente

שחומה קטיפנית T i • T • י :

נטה

Melanitta fusca 
velvet scoter 
macreuse brune 
Samtente

Netta ruffina 
red-crested pochard 
brante roussatre 
Kolbenente

Bucephaia ( ש שים )מ״ר עברא עבלא
clangula 

goldeneye 
canard garrot 
Schellente

ל מרגון גדו

בינוני מו־גון

גמד מרגון

טדורנה

קהזק!ךז

ר אוז פ א

בן אוז מצח ל

Mergus merganser 
goosander 
harle bièvre 
Gànsesâger

Mergus serrator 
red-breasted merganser 
harle huppé 
Mittelsâger

Mergus albellus 
smew
harle piette 
Zwergsâger

Tadorna tadorna 
shelduck 
tadorne de Belon 
Brandente

Casarca ferruginea 
ruddy shelduck 
tadorne casarca 
Rostgans

Anser anser 
grey lag-goose 
oie cendrée 
Graugans

Anser albifrons 
white-fronted goose 
oie rieuse 
BlàBgans
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” י : T ..הקורמורניים משפחת
Phalacrocoracidae

phaiacrocorax carbo ל קורמורן גדו  
cormorant T T :
grand cormoran 
Kormoran

Phaiacrocorax pygmaeus גמד קורמורן  
pygmy cormorant t - t :
cormoran pygmée 
Zwergscharbe

Phaiacrocorax aristotelis ימי קורמורן  
shag t :
cormoran huppé 
Kràhenscharbe

ם אה ם אד י ל ת

 אחו אוז

ר בו ר שר ב T : ־

ר בו ר מצוי ב T : ־

ר בו ך קטןז ב

ה ט ת ב

Anser erythropus 
lesser white- 

fronted goose 
oie naine 
Zwerggans

Anser fabalis 
bean goose 
oie des moissons 
Saatgans

Cyngus cygnus 
whooper swan 
cygne sauvage 
Singschwan

Cygnus olor 
mute swan 
cygne muet 
Höckerschwan

Cygnus bewickii 
Bewick’s swan 
cygne de Bewick 
Zwergschwan

Branta ruficollis 
red-breasted goose 
bernache à cou roux 
Rothalsgans

 הנחשוניים משפחת

נחשון

ם משפחת תיי הסול
• • T ־

T 5 Tמצויה סולה

ת טולה בטן לבנ

Anhingidae

Anhinge rufa 
darter, snakebird 
“oiseau-serpent” 
Schlangenhalsvogel

Sulidae

Sula bassana 
gannet
fou de Bassan 
BaBtôlpel

Sula leucogaster 
brown booby

Phoenicopteridae הפלמיגגיים משפחת

Phoenicopterus ruber פלמינגו
flamingo , . , : ‘ T ‘
flamant rose ( פלמינגואים מ״ר )
Flamingoהיסעוראים סדרת

PROCELLARIIFORMES

PELECANIFORMES ם סדרת אי קנ מ ה

Pelecanidae חשקניים משפחת

Pelecanus onocrotalus מצוי שקנאי
white pelican T " : "
pélican blanc 
Rosapelikan

Pelecanus crispus ל שקנאי ס ל ס מ
Dalmatian pelican י■ : :
pélican frisé 
Krauskopfpelikan

Pelecanus rufescens קטן שקנאי
pmk-backed pelican

Procellariidae היסעוריים משפחת

Puffinus Puffinus מצוי יסעור
Manx shearwater 
puffin des Anglais 
Schwarzschnabelsturmtaucher

סעור ל י Puffinus kuhiii גדו
Mediterranean shearwater T :־

puffin cendré 
Gelbschnabelsturmtaucher

Hydrobatidae היסעורוניים משפחת

Oceanodroma monorhis רון סעו
petrel :
océanodrome 
Sturmsegler
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ם סדרת אי • T T : ־־ “הטבלנ
PODICIPITIFORMES 

Podicipitidae הטבלניים משפחת

בלן מציץ ט

בלן בינוני ט

Podiceps ruficollis 
little grebe 
grèbe castagneux 
Zwergtaucher

Podiceps cristatus 
great crested grebe 
grèbe huppé 
Haubentaucher

Podiceps nigricollis 
black-necked grebe 
grèbe à cou noir 
Schwarzhalstaucher

Podiceps griseigena [ר טבל פ לחיים א  
red-necked grebe "T : T : "
grèbe jougris 
Rothalstaucher

בן טבלן  Podiceps auritusלחיים ל
horned grebe 
grèbe esclavón 
Ohrentaucher

COLUMBIFORMES היוגאים סדרת

חיתים חת־סדרח

היוניים משפחת

ם יונת עי סל

par m r

עצים יונת

ת צל צו

COLUMBAE

Columbidae

Columba livia 
rock dove 
pigeon biset 
Felsentaube

Columba palumbus 
ring dove 
pigeon ramier 
Ringeltaube

Columba oenas 
stock dove 
pigeon colombin 
Hohltaube

Streptopelia senegalensis 
palm dove

Palmtaube

•nsa nin

הקןטות תת־סדרת

ם משפחת טיי הק

סנגלית קטה T י T•• •• T •

ת קטה זנב חד T י  T TT 

n n s nop

Streptopelia turtur 
turtle dove 
tourterelle des bois 
Turteltaube

Streptopelia decaocto 
collared turtle dove 
Turterelle turque 
Türkentaube

PTEROCLETES 

Pteroclidae

Pterocles senegallus 
spotted sandgrouse 
ganga de Sénégal 
Senegal-Spießflughuhn

Pterocles alchata 
large pin-tailed 

sandgrouse 
ganga cata 
Spießflughuhn

Pterocles coronatus 
coroneted sandgrouse

 Pterocles exustusגחון שחומת ל!טה
small pin-tailed 

sandgrouse

הדית ?טח

T : T •Tגדולה קטה

Pterocles indicus 
Lichtenstein’s sandgrouse

Streifenflughuhn

Pterocles orientalis 
imperial sandgrouse 
ganga unibande 
Sandflughuhn

־ TT•החופמאים סדרת
CHARADRIIFORMES

העזדמיתיים משפחת

ת( שדו #דמית)ה

Glareolidae

Glareola pratíncola 
pratincole 
glaréole à collier 
Brachschwalbe

Cursorius cursor ר רץ ב ד מ
cream-coloured courser T : *
courvite gaulois 
Rennvogel
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 Pluvianus aegyptiusמצךי תגינן
crocodile plover 
pluvian d’Egypte 
Krokodilwächter

החופמייים משפחת

ךי חופמי ך סנ פ ל  א

ם...( )מ״ל חופמי

צוארון חופמי

גדות חופמי

חוף חופמי

זהב חופמי

מונגולי חופמי

ה חופמי ב ר ע

\ Tמנמר חופמי  : T

],שתני[ קירית

ת ת כטוסי הקו ל

Charadriidae

Charadrius 
alexandrinus 

Kentish plover 
gravelot à collier 

interrompu 
Seeregenpfeifer

Charadrius hiaticula 
ringed plover 
grand gravelot 
Halsbandregenpfeifer

Charadrius dubius 
little ringed plover 
petit gravelot 
FluBregenpfeifer

Charadrius leschenaultii 
great sand plover

W iistenregenpfeifer

Charadrius apricarius 
golden plover 
pluvier doré 
Goldregenpfeifer

Charadrius mongolus 
Mongolian sand plover 
gravelot mongol

Charadrius morinellus 
dotterel
pluvier guignard 
Mornellregenpfeifer

Charadrius squatarola 
grey plover 
pluvier argenté 
Kiebitzregenpfeifer

Vanellus vanellus 
lapwing 
vanneau huppé 
Kiebitz

Chettusia gregaria 
sociable plover 
p!uvier sociable 
Herdenkiebitz

chettusia leucura ת ת כטוסי בנ זנב ל  
white-tailed plover ’
pluvier a queue blanche 
WeiBschwanzsteppenkiebitz

ארנריה

קסק סי

אלפיגית חופית

מגלית חופית

Arenaria interpres 
tumstone
tourne-pierre à collier 
Steinwâlzer

Hoplopterus spinosus 
spur-winged plover 
vanneau armé 
Sporenkiebitz

Calidris alpina 
dunlin
bécasseau variable 
Alpenstrandlàufer

Calidris testacea 
curlew sandpiper 
bécasseau cocorli 
bogenschnäblicher Strandläufer

קטנה חופית

טמינק חופית

ה חופית בנ ל

חם לו

Calidris minuta 
little stint 
bécasseau minute 
Zwergstrandläufer

Calidris temminckii 
Temminck’s stint 
bécasseau de Temminck 
Temminckstrandläufer

Crocethia alba 
sanderling
bécasseau sanderling 
Sanderling

Philomachus pugnax 
ruff (,reeve) 
chevalier combattant 
Kampfläufer

ת בצנית בנ  Tringa hypoleucosבטן ל
common sandpiper 
chevalier guignette 
Flußuferläufer

Tringa erythropus מת בצגית רגל אד  
spotted redshank v v x-: 
chevalier arlequin 
dunkler Wasserläufer

ת בצנית בנ ף ל פנ

ת בצנית רק ל י רג • V.! * T -י

עדינה בצנית

Tringa totanus 
common redshank 
chevalier gambette 
Rotschenkel

Tringa nebularia 
greenshank 
chevalier aboyeur 
Griinschenkel

Tringa stagnatilis 
marsh sandpiper 
chevalier stagnatile 
T eichwasserlaufer
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שלאל של בעלי־החיים שמות 35העופות מחלקת :אידי

מנמרת בצנית

ף שחרת בצנית כנ

Tringa glareola 
wood sandpiper 
chevalier sylvain 
Bruchwasserlâufer

Tringa ochropus 
green sandpiper 
chevalier cul-blanc 
waldwasserlàufer

ם פו רו ל פ

תמירון

סי?ז

מצויה לימוזה

בטן חומת לימוזה

ל חרמשון דו ג

?¡טן חרמשון

מן ת חרטו ערו הי

ת חרטומית הבצו

בינונית חרטומית

Phalaropus lobatus 
red-necked phalarope 
phalarope à bec étroit 
Odinshlinchen

Himantopus himantopus 
blacked-wing stilt 
échasse blanche 
Stelzenläufer

Recurvirostra avosetta
avocet
avocette
Säbelschnäbler

Limosa limosa 
black-tailed godwit 
barge à queue noire 
Uferschnepfe

Limosa lapponica 
bar-tailed gotwit 
barge rousse 
Pfuhlschnepfe

Numenius arquata 
curlew
courlis cendré 
großer Brachvogel

Numenius phaeopus 
whimbrel 
courlis corlieu 
Regenbrachvogel

Scolopax rusticola 
woodcock 
bécasse des bois 
Waldschnepfe

Capella gallingano 
snipe
bécassine des marais 
Bekassine

Capella media 
great snipe 
bécassine double 
Doppelschnepfe

ם( )מ״י שלצדפי

Haematopus ostralegus 
oystercatcher
huîtrier-pie
Austemfischer

ם סדרת אי חפ ש ה

 ה^חפיים משפחת

פי שחף ס כ

שחר שחף

רי שחף  אפרו

האגמים שחף

LARIFORMES

Laridae

Larus argentatus 
herring gull 
goéland argenté 
Silbermöwe

Larus fuscus 
lesser black-backed 

gull 
goéland brun 
Heringsmöwe

Larus canus 
common gull 
goéland cendré 
Sturmmöwe

Larus ridibundus 
black-headed gull 
mouette rieuse 
Lachmöwe

Lymnocryptes minima מית גמזיית חרטו  
jack snipe *T " * : ”
bécassine sourde 
Zwergschnepfe

ר צר שחף מקו

גמר שחף

ימי שחף

עין לבן שחף

מה פס

ה רס

Larus genei 
slender-billed gull 
goéland railleur 
dünnschnäbelige Möwe

Larus minutus 
little gull 
mouette pygmée 
Zergmöwe

Larus marinus 
great black-backed 

gull 
goéland marin 
Mantelmöwe

Larus leucophthalmus 
white-eyed gull

Xema sabini 
Sabine’s gull 
mouette de Sabine 
Schwaibenmöwe

Rissa tridactyla 
kittiwake 
mouette tridactyle 
Dreizehenmöwe
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מח

ת הים עחפי

ת גמדית $חפי

ת עזחרה #חפי

Rhynchops flavirostris 
skimmer 
bec-en-ciseaux 
Scherenschnabel

Sterna hirundo 
common tern 
sterne Pierre-Garin 
Flufiseeschwalbe

Sterna alibifrons 
little tern 
sterne nain 
Zwergseeschwalbe

Chlidonias niger 
black tern 
guifette épouvantail 
T rauerseeschwalbe

ת מרומית בנ  TT •Chlidonias,הנף ל
leucoptera 

white-winged black tern 
guifette a ailes blanches 
WeiBfliigelseeschwalbe

chlidonias hybnda ת מרומית בנ חי ל ל  
whiskered tern • ־ . ־ ־ :•
guifette moustac 
weiBbartige Seeschwalbe

ת פי ס כ

ת ת עחפי ב ר ע מקו

Hydroprogne caspia 
Caspian tern 
steme caspienne 
Raubseeschwalbe

Gelochelidon 
nilotica 

gull-billed tern 
steme hensel 
Lachseeschwalbe

Stercorariidaeהחמסניים משפחת

Stercorarius parasiticus ל חמסן טפי  
arctic skua * " T 5 ”
labbe parasite 
Schmarotzerraubmöwe

T T •העגוראים סדרת
GRUIFORMES, RALLIFORMES

 העגוךץם משפחת

ר עגור פ א

Gruidae

Megalornis grus 
crane
grue cendrée 
Kranich

Anthropoides virgo חן עגור
demoiselle crane 
demoiselle de Numidie 
Jungfernkranich

הפרוגיים משפחת

?הו

ם משפחת החבתיי

ה גדולה חב

קטנה חבה \ T : ־ י T

ה ר ב ח

Burhinidae

Burhinus oedicnemus 
stone curlew 
oedicnème criard 
Triel

Otididae

Otis tarda 
great bustard 
outarde barbue 
GroBtrappe

Otis tetrax 
little bustard 
outarde canepetière 
Zwergtrappe

Chlamydotis undulata 
houbara
houbara ondulée 
Kragentrappe

תיים משפחת TT• • •הרלי

ת רלי

Rallidae

ת די ת TT : I],פורצנה[ ב
 גדולה

ת די ],פורצנה[ ברו : * : TT

™ ל¡

ת די ],פורצנה[ ברו : : TT
• T ־גמדית

שלו  מלכי

שלוים( )»״ר מלכי

סופית

Rallus aquaticus 
water rail 
râle d’eau 
Wasserralle

Porzana porzana 
spotted crake 
râle marouette 
T üpfelsumpf huhn

Porzana parva 
little crake 
râle poussin 
kleines Sumpfhuhn

Porzana pusilla 
Baillon’s crake 
râle de bâillon 
Zwergsumpfhuhn

Crex crex 
corncrake 
râle de genêt 
Wachtelkönig

Gallinula chloropus 
moorhen 
poule d’eau 
Teichhuhn
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אגמיה

T ï Tחגלה

שלויש( )מ״רשלו T Î - : •

העופות מחלקת :ארץ״ישראל של בעליייהחיים שמות

Fúlica atra 
coot
foulque macroule 
BlàBhuhn

ריה רפי ה פו ל ח פ

37

Porphyrio 
poliocephalus 

Indian purple gallinule 
poule sultane 
Sultanshuhn

ם סדרת אי ל תגו ת  GALLIFORMES ה

Phasianidae הפסיוניים משפחת

Ammoperdix heyi א ר קו  Alectoris graeca
desert partridge “ rock partridge
— perdrix bartavelle
Wüstenhuhn Steinhuhn

Francolinus francolinus ן י ל ו ק ת פ  Coturnix coturnix
black partridge : : quail
francolin à collier caille des blés
Halsbandfrankolin Wachtel
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