
Link to identification key 

 קישור למפתח להגדרה 

" דף הצהוב"קישור ל -בתחתית הדף   At the bottom - link to the “yellow page” 

 סוף-ו מינים שדווחו או צפויים להיות בצפון ים/במגדיר זה נכללו רק סוגים או

 אם יש יותר מתמונה אחת בכל מסגרת: הערה חשובה

 הקרדיט העליון מיוחס לקדמית והתחתון לנפתחת ברקע

the –If two pics in one frame : Important note 

 lowest credit is for the bkgr opened picture 

B. 



In the green and yellow pages 

appears “Previous reports*” 

And data, including :   

Hebrew name 

Scientific name 

Who first described it and when 

Distribution – in Hebrew 

 

Link to “Corals of the World online” 

 

* Confirmation sources for Eilat: 
• Loya & Slobodkin 1971 

• Benayahu & Loya several papers 

• Chadwick-Furman 1998 

•Goffredo&  Chadwick-Furman 2000 

* Confirmation sources for Aqaba: 
•Mergner et alies. 1974-1992 

•Al-Moghrabi 2003 (unpublished ?) 

** Confirmation  Sources for Red Sea: 
•Veron, 2000 - Sinai & South Red Sea 

•Sheppard & Sheppard, 1991 Saudi Arabia 

•Scheer & Pillai,  1983 – Red Sea   

 

 המקורות שעליהם מבוסס התיעוד

List of sources cited here  

        (A) section displays 3 pictures for each species confirmed for our region. In 

the right margin find also a link to Corals of the World online. Section B (Yellow 

page) lists species we are uncertain at their identity  

       At least one picture for each species was taken to compare with picures of 

same species from Veron’s website (red frames). Right margin: Links to 

Veron’s “Corals of the World Online” site. 

 לפחות . (ושלד כללי) תמונות 3 ולפחות (קבוצה או) סוג אותו על הנמנים מינים של רשימה בדף

 ואחת (מימין) "ברשת העולם כל אלמוגי אתר"מ מקורית תמונה היא התמונות מבין אחת

 A סעיף תחת .(המוקטנת התמונה על תלחצו אם תגיעו מהמוגדלות כמה אל) .באזורנו שצולמה

  .בזהותם מלא בטחון שאין מינים (בהמשך – צהוב דף) B .בבטחה שהוגדרו המינים מופיעים

 הדף בתחתית קישור ראו

 Initialsקיצורים  

CW = Coral World park 

GBR = Great Barrier Reef 

PNG = Papua New Guinea 

SRS= South Red Sea 

W Australia = West Austr. 

WIP = West Indian Ocean 

Gulf of Aqaba= מפרץ אילת    

N. Shore = Northern Shore 

Eilat 


