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 קישור למפתח להגדרה 

 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 
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  List of several sources cited here המקורות שעליהם מבוסס התיעוד

       Soft corals and other Octocorals pose considerable difficulties in identification, 

due to local variability and lack of photographic records. Therefore we did not 

delve to the species level in most genara, except in some rare cases there is 

a list of species found in our region is found. Here alao at least one image is 

an original image from the literature (mostly  from Fabricius & Alderslade and 

Grasshoff books), and at least one taken in our region. (To arrive a few 

enlarged pictures behind the smaller ones, just click on the smaller picture.) 

Identifications had been made by researchers whose names appear at the 

bottom right box in each row. 

  מצאנו לא לרשותנו שעמדו בספרים וגם ,לזיהוי ניכרים קשיים מציבים הריפיונאים האלמוגים

  פירוט יש נדירים מקרים ובכמה הסוג שם בציון הסתפקתי לכן .מין של ברמה אבחנה תמיד

  (קבוצה או) סוג אותו על הנמנים מינים של רשימה דף  .באזורנו שמצויים המינים מספר של

 לרוב - מהספרות מקורית תמונה היא מהתמונות אחת לפחות כאן גם .תמונות2 ולפחות

  כמה אל) .באזורנו שצולמה אחת ולפחות Alderslade & Fabricius של מסיפרם

  החוקרים ידי על נעשו ההגדרות .(המוקטנת התמונה על תלחצו אם תגיעו מהמוגדלות

   .שורה בכל הימנית התיבה בתחתית מופיע ששמם

• Fabricius, K & P. Alderslade (2001) Soft Corals and Sea 

Fans,  AIMS Book, 264 pp.  

•3. Grasshoff, M (2000) The gorgonians of the Sinai coast 

and the Strait of Gubal, Red Sea CFS 224, 125 pp.  

•Reinicke, 1997 Xeniidae of the Red Sea, Fauna of Saudi 

Arabia 16: 5-62 

 


