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 9.2..2..טיוטה להערות ציבור  –רשימות מינים אסורים ומותרים ביבוא 

 :9.2..2..טיוטה להערות ציבור  -רשימת עקרונות לאיסור יבוא )רשימה שחורה(  ..

 מין הסבר קבוצת יבוא

 איסור על כל המינים מקבוצה זו במחלקת הזוחלים Iבנספח   CITESאיסור על מינים הרשומים באמנת  שחורה

 איסור על כל המינים מקבוצה זו במחלקת הזוחלים IUCNלפי   CR-ו  EN איסור על מינים בסכנת הכחדה בקטגוריות שחורה

המהווים סיכון אקולוגי כמינים פולשים לפי מנגנון הערכת סיכון של  מינים על איסור שחורה
 (4-5רט"ג )דרגות 

 הזוחלים במחלקת זו מקבוצה המינים כל על איסור

 איסור על כל המינים בסוג: משפחה, על רקע סיכון אקולוגי, סוג ברמת גורף איסור שחורה

Anolis 

Hemidactylus  

Tarentola 

Testudo 

 :בסדרה המינים כל על איסור

Testudines משפחת למעט Testudinidae 

 במשפחה המינים כל על איסור מהבר מסיבי משפחה, על רקע איסוף, סוג ברמת גורף איסור שחורה

Chamaeleonidae 

 :בסדרה המינים כל על איסור

Testudines משפחת למעט Testudinidae 

 הזוחלים במחלקת זו מקבוצה המינים כל על איסור מטר 5.5אורך גוף מעל ארס, נשיכה,  –איסור על מינים מסוכנים  שחורה

 הזוחלים במחלקת זו מקבוצה המינים כל על איסור ק"ג 55או משקל מעל \מטר ו 5.5 מעל גוף אורך בגלל תנאי החזקה: מינים על איסור שחורה
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 (:9.2..2..רשימה מינים אסורים ביבוא )רשימה שחורה( לפי מינים המופיעים בקטלוג מינים רט"ג )טיוטה להערות ציבור  ..

 .1בטבלה פירוט על הסיבות לאיסור עבור כל מין בהתאם להגדרות בטבלה 

 קבוצה

  

החלטת  CITES נוסף\שם לטיני ישן שם לטיני קוד מין
 יבוא

סיכון 
אקולוגי 

-4דרגות 
5 

IUCN 
EN\CR 

איסור גורף 
ברמת סוג, 

 משפחה

מסוכנות 
 לאדם

תנאי 
 החזקה

Crocodilia 186550 Alligator mississippiensis Alligator mississippiensis   שחורה    X  

Crocodilia 186520 Caiman crocodilus Caiman crocodilus (CITES 
II) 

CITES-II שחורה X   X  

Crocodilia 186511 Crocodylus niloticus Crocodylus niloticus (CITES 
II) 

CITES-II שחורה X   X  

Crocodilia 186515 Crocodylus novaeguineae Crocodylus novaeguineae   שחורה    X  

Crocodilia 186517 Crocodylus porosus Crocodylus porosus (CITES 
II) 

CITES-II שחורה X   X  

     X שחורה -- Agama agama Agama agama 182360 לטאות

   X  invasive genus שחורה -- Anolis carolinensis Anolis carolinensis 181450 לטאות

   X  invasive genus שחורה -- Anolis equestris Anolis equestris 181470 לטאות

   X  invasive genus שחורה -- Anolis sagrei Anolis sagrei 181460 לטאות

 chamaeleon   שחורה Calumma parsonii Chamaeleo parsonii CITES-II 181920 לטאות
ban 

  

 X  chamaeleon שחורה Chamaeleo calyptratus Chamaeleo calyptratus CITES-II 181730 לטאות
ban 

  

 chamaeleon   שחורה Furcifer pardalis Chamaeleo pardalis CITES-II 181930 לטאות
ban 
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     X שחורה -- Gekko gecko Gekko gekko 181010 לטאות

     X שחורה    Leiolepis belliana Leiolepis belliana 181775 לטאות

   X  invasive genus שחורה   Tarentola annularis Tarentola annularis 181050 לטאות

 chamaeleon   שחורה Trioceros jacksonii Chamaeleo jacksonii CITES-II 181940 לטאות
ban 

  

 chamaeleon   שחורה Trioceros johnstoni Chamaeleo johnstoni CITES-II 181910 לטאות
ban 

  

 chamaeleon   שחורה Trioceros melleri Chamaeleo melleri CITES-II 181950 לטאות
ban 

  

     X שחורה Uromastyx acanthinura Uromastyx acanthinurus CITES-II 181845 לטאות

     X שחורה Varanus acanthurus Varanus acanthurus CITES-II 183525 לטאות

     X שחורה Varanus albigularis Varanus albigularis CITES-II 183515 לטאות

     X שחורה Varanus exanthematicus Varanus exanthematicus CITES-II 183510 לטאות

     X שחורה Varanus niloticus Varanus niloticus CITES-II 183520 לטאות

     X שחורה Varanus salvator Varanus salvator CITES-II 183530 לטאות

 X   X X שחורה Boa constrictor Boa constrictor CITES-II 184270 נחשים

 X X    שחורה Eunectes murinus Eunectes murinus CITES-II 184120 נחשים

 X X    שחורה Malayopython reticulatus Python reticulatus CITES-II 184220 נחשים

 X X    שחורה Morelia spilota Morelia spilota CITES-II 184025 נחשים

  X    שחורה   Naja naja Naja naja 184830 נחשים

     X שחורה -- Opheodrys aestivus Opheodrys aestivus 184550 נחשים

 X   X X שחורה Python molurus Python molurus bivitittatus CITES-II 184250 נחשים

םצבי  180530 Aldabrachelys gigantea Aldabrachelys gigantea   שחורה     X 
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 (:9.2..2.. ציבור להערות טיוטה) ג"רט מינים בקטלוג המופיעים מינים לפי( לבנה רשימה) ביבוא מותרים מינים רשימה .3

 

החלטת  CITES שם לטיני נוסף שם לטיני קוד מין קבוצה
 יבוא

 לבנה -- Basiliscus plumifrons Basiliscus plumifrons 181560 לטאות

 לבנה -- Broadleysaurus major Gerrhosaurus major 182410 לטאות

 לבנה -- Chlamydosaurus kingii Clamydosaurus kingi 181860 לטאות

 לבנה -- Correlophus ciliatus Rhacodactylus ciliatus 181152 לטאות

 לבנה -- Dipsosaurus dorsalis Dipsosaurus dorsalis 181630 לטאות

 לבנה    Dopasia harti Ophisaurus harti 181691 לטאות

 לבנה -- Eublepharis macularius Eublepharis macularius 181150 לטאות

 לבנה -- Gekko vittatus Gekko vittalus 181020 לטאות

 לבנה -- Gerrhosaurus flavigularis Gerrhosaurus flavigularis 182417 לטאות

 לבנה   Hemitheconyx caudicinctus Hemitheconyx caudicinctus 181195 לטאות

 לבנה Iguana iguana Iguana iguana CITES-II 181410 לטאות

 לבנה -- Lepidothyris fernandi Riopa fernandi 182310 לטאות

םצבי  180510 Centrochelys sulcata Geochelone sulcata CITES-II שחורה     X 

םצבי  180580 Malacochersus tornieri Malacochersus tornieri CITES-II שחורה  CR    

םצבי  180550 Stigmochelys pardalis Stigmochelys (=Geochelone) 
pardalis 

CITES-II שחורה     X 

םצבי  180572 Testudo hermanni Testudo hermanni   שחורה X  Testudo ban   

םצבי  180220 Trachemys scripta Pseudemys scripta elegans -- שחורה X  aquatic turtle 
ban 
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 לבנה -- Physignathus cocincinus Physignathus cocincinus 181710 לטאות

 לבנה -- Pogona vitticeps Pogona (=Amphibolurus) viticeps 181850 לטאות

 לבנה -- Rhacodactylus leachianus Rhacodactylus leachianus 181151 לטאות

 לבנה Salvator rufescens Tupinambis rufescens CITES-II 182611 לטאות

 לבנה   Sceloporus magister Sceloporus magister 181555 לטאות

 לבנה -- Sceloporus olivaceus Sceloporus olivaceus 181552 לטאות

 לבנה -- Sceloporus poinsettii Sceloporus poinsetti 181554 לטאות

 לבנה -- Tiliqua scincoides Tiliqua scincoides 182230 לטאות

 לבנה Tupinambis teguixin Tupinambis teguixin CITES-II 182610 לטאות

 לבנה Varanus dumerilii Varanus dumerilli CITES-II 183580 לטאות

 לבנה Aspidites melanocephalus Aspidites melanocephalus CITES-II 184205 נחשים

 לבנה Aspidites ramsayi Aspidities ramsayi CITES-II 184206 נחשים

 לבנה Bothrochilus albertisii Morelia albertisii (=Liasis alber.) CITES-II 184030 נחשים

 לבנה Candoia aspera Candoia aspera CITES-II 184281 נחשים

 לבנה Candoia carinata Candoia carinata CITES-II 184280 נחשים

 לבנה Corallus caninus Corallus caninus CITES-II 184050 נחשים

 לבנה Corallus hortulanus Corallus hortulanas CITES-II 184051 נחשים

 לבנה   Cyclophiops major Cyclophiops major 184751 נחשים

 לבנה -- Elaphe carinata Elaphe carinata 184731 נחשים

 לבנה -- Elaphe taeniura Elaphe taeniurus 184740 נחשים

 לבנה Epicrates cenchria Epicrates cenchria CITES-II 184160 נחשים

 לבנה   Euprepiophis mandarinus Elaphe mandarinus 184778 נחשים

 לבנה   Gonyosoma boulengeri Rhynchophis boulengeri 184361 נחשים

 לבנה -- Gonyosoma oxycephalum Gonyosoma oxycephal 184380 נחשים

 לבנה -- Heterodon nasicus Heterodon nasicus 184595 נחשים

 לבנה -- Heterodon platirhinos Heterodon platyrhinos 184592 נחשים

 לבנה -- Lampropeltis alterna Lampropeltis alterna 184635 נחשים

 לבנה -- Lampropeltis getula Lampropeltis getulus 184620 נחשים

 לבנה -- Lampropeltis mexicana Lampropeltis (= Getula) mexicana 184610 נחשים
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 לבנה -- Lampropeltis triangulum Lampropeltis triangulum 184630 נחשים

 Liasis mackloti Morelia mackloti (=Liasis 184027 נחשים
mackloti=L.fuscus) 

CITES-II לבנה 

 לבנה Lichanura trivirgata Lichanura trivigata CITES-II 184090 נחשים

 לבנה Morelia viridis Morelia viridis CITES-II 184021 נחשים

 Oreocryptophis 184752 נחשים
porphyraceus 

Oreocryptophis porphyraceus pulcher   לבנה 

 לבנה --  Pantherophis guttatus Elaphe guttata guttata, Elaphe guttata 184730 נחשים

 לבנה -- Pantherophis obsoletus Elaphe obsoleta 184720 נחשים

 לבנה -- Pituophis melanoleucus Pituophis melanoleucus 184570 נחשים

 לבנה   Ptyas nigromarginata Zaocys nigromarginatus 184784 נחשים

 לבנה Python brongersmai Python brongersmai CITES-II 184231 נחשים

 לבנה Python curtus Python curtus CITES-II 184230 נחשים

 לבנה Python regius Python regius CITES-II 184240 נחשים

 לבנה -- Thamnophis marcianus Thamnophis marcianus 184330 נחשים

 לבנה -- Thamnophis saurita Thamnophis sauritus 184320 נחשים

 לבנה -- Thamnophis sirtalis Thamnophis sirtalis 184310 נחשים

םצבי  185540 Chelonoidis carbonarius Chelonoidis (=Geochelone) carbonaria CITES-II לבנה 

 לבנה Chelonoidis denticulatus Chelonoidis (=Geochelone) denticulata CITES-II 180515 צבים

 לבנה Geochelone elegans Geochelone elegans CITES-II 180520 צבים

 

 


