מדריך שדה לפרוקי-רגליים יבשתיים
ברמת הנדיב
מערכת

מחלקת ַָה ַע ְכבִיׁשָ נ ִים

()INSECTA

()ARACHNIDA

 2חלקי גוף (ראשחזה ,בטן)
 4זוגות רגליים

 3חלקי גוף (ראש ,חזה ,בטן)
 3זוגות רגליים
 2זוגות כנפיים (בדרך כלל)

מחלקת ַהנּ ְָ ָדלִים

גוף בנוי פרקים פרקים
 7זוגות רגליים
 2זוגות אנטנות

מחלקת ַרבֵּי-הַָרגְ ַלי ִם

()CHILOPODA

()DIPLOPODA

גוף ארוך וגלילי בנוי פרקים רבים
 2זוגות רגליים לכל פרק

גוף ארוך ושטוח בנוי פרקים רבים
זוג רגליים לכל פרק

מחלקת ָה ַע ְכבִיׁשָ נ ִים

מחלקת ַהסְַּר ָטנ ִים

()ARACHNIDA

סדרת ָה ַע ְכבִיׁשָ אִים

סדרת הַָרגְ ְלבִיׁשָ אִים

סדרת ָהעְַקַר ָבּאִים

סדרת הַזּטְַקַר ָבּאִים

ַע ָכּבִיׁש

ַרגְ ְלבִיש (קֹוצֵר)

עְַקָרב

זוּטְַקַרב

()ARANEAE

מחלקת

()OPILIONES

ַהסְַּר ָ
טנ ִים ()CRUSTACEA

סדרת הַשְּׁ ו ֵהַ-רגְ ָלאִים

()CRUSTACEA

()ISOPODA

()SCORPIONES

מחלקת

()PSEUDOSCORPIONES

סדרת ָהאֲָקִריֹּות
()ACARI

קְַּרצִית  /אֲָקִריּת

ַהנּ ְ ְָ
דלִים ()CHILOPODA
סדרת ַהַָר ְבנ ַ ָדּ ִָלאִים

()SCOLOPENDROMORPHA

ַר ְבנַדָּל

ַטּ ֲחבִית

סדרת ָה ַא ְצנ ַ ְדּ ָלאִים

()SCUTIGEROMORPHA

ַא ְצנַדָּל

מחלקת ַרבֵּיַ -
הַָרגְ ָלי ִם ()DIPLOPODA

ַרבֵּי-הַָרגְ ָלי ִם ַהַָרכִּים

()PSELAPHOGNATHA

ַרבֵּי-הַָרגְ ָלי ִם הַָקׁשִים
()CHILOGNATHA

כְַּדרִרית



כל הזכויות שמורות לרמת הנדיב

ַרבְֶרג ֶל

ִמבְָרׁש

יעוץ מדעי :ד“ר נירית אסף איור :גילה גלעד

מחלקת ַהחֲָרִקים

לי ִם ()ARTHROPODA Phylum
פְּרֵקיַ-רגְ ַ

מחלקת החרקים
סדרת ַהזְּנ ַ ְבז ִי ָפאִים ()THYSANURA

()INSECTA

סדרת ַהתִּיָקאִים ()DICTYOPTERA

סדרת ַה ַחגְ ַָבאִים ()ORTHOPTERA

זְנ ַ ְבז ִיף
זחל חגב

תִּיַקן

ָחג ַב

סדרת ַה ְקּ ַפזַּנ ְ ָבאִים ()COLLEMBOLA
ְק ַפזְּנ ַב

חְַרגֹּול

סדרת ַה ַצּ ְב ְתּנָאִים ()DERMAPTERA

גְּמַלׁ-שְ מה

ַצ ְבתָּן
צְַרצָר

סדרת ֲאחִיֵדיַָ -כּנ ָף

סדרת ַהדְּבֹוָראִים ()HYMENOPTERA

()HOMOPTERA

סדרת ַהפִּׁשְ פְּׁשָ אִים
()HETEROPTERA

מלָה
נְ ָ

צִּיָקדָה

סדרת הַשַּׁ פִּיָראִים ()ODONATA

דְּבֹוָרה

צְִרעָה

סדרת ַהמְַּקלֹונַאִים ()PHASMIDA

ׁשַ פִּיִרית

סדרת ַהפְַּרפָָּראִים ()LEPIDOPTERA

סדרת ָהאֲִרינ ִ ְמ ָלאִים ()NEUROPTERA

מְַּקלֹון

זחל

סדרת ַהחִפּׁשִיֹּות ()COLEOPTERA

ְרפ ָאנ ִית
 כל הזכויות שמורות לרמת הנדיב

פִּׁשְ פֵּׁש

אֲִרינָמָל בוגר

סדרת ַהזּ ְב ָבאִים
()DIPTERA

ָרצָה
ז ְבב

פְַּרפָּר

חְִדקֹונ ִית

שּׁבַע
מֹוׁשִ ית ַה ֶ

ז ִ ְבלִית
י ַתּׁש

זחל פְַּרפָּר

זחל חִפּׁשִ ית (דרן(

י ְַקרנ ִית

