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 البرمائيات والزواحف الليبيةدراسة مرجعية على 

 

  هالل صالح الحرير
 قسم إدارة الحياة البرية، كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة، جامعة عمر المختار ـ البيضاء، ليبيا

 

 المستخلص

آخر التصنيفات اعتمدت هذه الورقة على أسلوب استقراء أدبيات الحيوانات البرية الليبية في منهجها، وحددت 

وقد . لطائفتي البرمائيات والزواحف الحية من مستوى الطائفة إلى مستوى النوع في العالم بما فيها األنواع المعرفة في ليبيا

أظهرت هذه الدراسة االستقرائية تسجيل خمسة أنواع فقط من الضفادع والعالجم والتي تنتمي الى رتبة عديمات الذيل من 

السالحف  الرتبة األولى هي رتبة. نوعاً تنتمي الى رتبتين من رتب الزواحف 73وكذلك تم تسجيل . طائفة البرمائيات

ينتمي الى ر تيبة السحالي ( نوعاً  73)نوعاً نصفها  73والثانية هي رتبة الحرشفيات ومسجل منها  ومسجل منها ثالثة أنواع ،

 . األفاعي ابين أوالثع ينتمي الى رتيبة( نوعاً  73)والعظايا ، والنصف اآلخر 

إجللراء مسللوحات نوعيللة وكميللة متبوعللة بدراسللات ضللرورة توصلليات فنيللة مللن أهمهللا عللدة وتوصلللا الدراسللة إلللى 

بيولوجية وبيئية لتأكيلد األنلواع المسلجلة حاليلاً فلي ليبيلا واكتولا  أنلواع جديلدة ألت الدراسلات السلابقة ال تعنلع واقل  التنلوع 

 .ية بما فيها البرمائيات والزواحفالبيولوجي للحيوانات البرية الليب

 

 .ليبيا –الزواحف  –البرمائيات  -التصنيف : الكلمات الدالة

 

 المقدمة

ال تقل الحيوانات البرية قيمة عن الحيوانات الداجنة بل قد تفوقها أهمية ملن حيلد دورهلا الحيلو  فلي حفلا التلوا ت 

ى عوائدها االقتصادية وخاصة الحيوانات البرية الفقاريلة كالبرمائيلات البيئي من خالل السلسلة والوبنة الغذائيتين باإلضافة إل

والزواحف والطيور والثدييات إذا أحسن إداراتها إدارة بيئية مسلتدامة، ورملم هلذه األهميلة نجلدها معرضلة لالنقلرا  سلواء 

 .بصيدها الجائر أو بتدمير موائلها خطأ أو عمداً من قبل اإلنسات

ت الحيوانلات البريلة الليبيلة إال أت هنلاش متشلرات جيلدة بلالتنوع الحيلو  الحيلواني البلر  وبالرمم ملن نلدرة دراسلا

مقيمة وتتحمل الظرو  البيئيلة الجافلة باإلضلافة إللى قللة متطلباتهلا حيوانات الزواحف ، ألنها ووبالتحديد لطائفتي البرمائيات 

ظر  وأساس لدراسلات حقليلة نوعيلة وكميلة معمقلة ملن جميل  لذلك أعدت هذه الدراسة االستقرائية كمقدمة وإطار ن.  الغذائية

 .النواحي البيولوجية والبيئية لطائفتي البرمائيات والزواحف الليبية 

 

 : مشكلة وأهمية الدراسة

ال توجد دراسة نوعية وكمية للبرمائيات والزواحف الليبية، لذلك جاءت أهميلة هلذه الدراسلة كمقدملة وإطلار نظلر  

 .بيولوجية مستقبلية ألنواع طائفتي البرمائيات والزواحف الليبية والمعر  معظمها لالنقرا لدراسات بيئية و

 

 : أهداف الدراسة

 .ـ تعريف بالبرمائيات والزواحف وتحديد أوجه االختالفات بينها 7 

 .ـ التعر  على فصائل وأجناس وأنواع طائفتي البرمائيات والزواحف بما فيها المسجلة في ليبيا 2

 .نل طائفةبالتعر  على الصفات الخاصة  ـ 7

 .ـ تنوين أساس علمي لدراسات نوعية وكمية للبرمائيات والزواحف الليبية 3

ـ تقديم بعض التوصيات الفنيلة التلي ملن شلأنها حفلا وصليانة أنلواع البرمائيلات والزواحلف الليبيلة باعتبارهلا أحلد عناصلر  5

 .الموارد الطبيعية المتجددة
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 : سابقةالدراسات ال

بللاإلطالع علللى أدبيللات األحيللاء البريللة الليبيللة بنوعيهللا النبللاتي والحيللواني قلمللا نجللد دراسللة نوعيللة وكميللة لطللائفتي 

البرمائيات والزواحف الليبية باستثناء دراستين، األولى دراسة المركلز العربلي لدراسلات المنلاطج الجافلة واألراضلي القاحللة 

(7897)ل األخضر للبرمائيات والزواحف بمنطقة الجب
(7)

وهي دراسة حصر للبعض البرمائيلات والزواحلف بمنطقلة حلو   

واد  النو  أما الدراسة الثانية هي ما ورد في كتلاب الحيوانلات البريلة الليبيلة 
(2 )

تضلمن و(  7883)لألسلتاذ عيلاد العلوامي  

د دراسة نوعية وكمية لنافة فصائل وأنواع قائمة تصنيفية متنوعة أملبها تقارير ومالحظات  ائرين أجانب وحتى اآلت ال توج

 .األنواع المعروفة اآلت ال تعبر عن التنوع الحقيقي للحيوانات البرية الليبيةيمنن أعتبار ات الحيوانات البرية لذلك 

 

 : تعريف البرمائيات والزواحف

(728، ص  2272عبد اللرحمن ، فريد منى ) عرفتها  البرمائيات
(7)

فتلرة حياتهلا األوللى فلي  بأنهلا حيوانلات تعلي  

كملا عرفلا الزواحلف . الماء ثم تنتقل لتعي  على اليابسة، ولننها ال تستغني عن الماء طيلة فترة حياتها ألنها تتناثر فلي الملاء

بأنها حيوانات  احفة ذات أطرا  صغيرة أو عديمة األطرا  يالمع السلط  البطنلي للجلذع األر  عنلد سليرها ( 753ص)

 .واضحة ولها منطقة رقبة

 

 : أوجه االختالف بين البرمائيات والزواحف

ـ من الناحية البيئية نجد أت الزواحف تعي  في المناطج الجافة وفي مياه البحار بينما ال تستطي  البرمائيات ذلك نظلرا لعلدم  7

 .مالءمتها لمتطلبات التناسل وعدم قدرتها المورفولوجية والفيسيولوجية لمقاومة الجفا 

احف لها جلد جا  حرشفي عديم الغدد لمقاومة الجفا  بينما البرمائيات جلدها نلاعم ورطلب ومنلي بالغلدد المخاطيلة ـ الزو 2

 .وال تستطي  مقاومة الجفا  الوديد

 .ـ اإلخصاب في البرمائيات خارجي بينما في الزواحف داخلي 7

لميلاه العذبلة أو فلي األملاكن الرطبلة جلداً، وهلذا ـ تض  الزواحلف بيضلها فلول اليابسلة بينملا تضل  البرمائيلات بيضلها فلي ا 3

ومن المعلوم أت جنين البيضلة  Amnionاالختال  يرج  إلى أت أجنة الزواحف داخل بيضة ومحاط بغواء الرهل 

له القدرة على مقاومة الجفا ، وهذا التنيف التطور  جعل الزواحلف تسلبج البرمائيلات  Amniotic eggالرهلية 

 .ي  في البيئة الجافة بالرمم من أت الزواحف أصالً نوأت من البرمائياتفي مزو األر  والع

ـ التنفع في البرمائيات ينوت خيولومياً فلي الطلور اليرقلي ورئويلاً فلي الطلور البلالا بينملا التلنفع فلي الزواحلف رئويلاً فلي  5

 . الطورين اليرقي والبالا

اصلة والتصلنيف مل  قائملة بلاألنواع المسلجلة فلي ليبيلا وفيما يلي نتناول كل طائفة على حلده ملن حيلد الصلفات الخ

 .وتو يعها المناني

  Class Amphibia: أوال ـ طائفة البرمائيات 

 : الصفات الخاصة

ـ لها خياشيم في أطوارها اليرقية تتنفع بها، ثم تتنوت لها رئات تتنفع بها على األر  في أطوارها البالغة وبعضها  7

 .ياةيحتفا بالخياشيم مدى الح

ـ الجلد ناعم وأملع وال يوجد عليه هينل خارجي، وهو مني بالغدد المخاطية والسمية والبرو ات، ولهلا القلدرة عللى  2

 .تغيير لوت جلدها حسب لوت البيئة المحيطة بها

 .ـ لها عورة أ واج من األعصاب المخية، ولها أُذت على سط  الجسم وفتحتا أنف داخليتات 7

 .  بنل طر  خمسة أصاب  والقلب يتنوت من خمسة حجراتـ لها أربعة أطرا 3

ـ التلقي  خارجي، حيد تض  األنثى البيض في الماء أو في األماكن الرطبة ثم يلقحله اللذكر واألجنلة لليع لهلا أمولية  5

 .جنينية لذلك فهي ليسا من الحيوانات الرهلية كالزواحف والطيور والثدييات 

 .تتنفع خالله عن طريج الجلد ـ معظمها تبيا بياتاً شتوياً  6

 .ـ البرمائيات حيوانات ذات الدم البارد حيد يتب  درجة حرارة جسمها درجة حرارة الوسيط المحيط بها 3
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  Classification of amphibiansتصنيف البرمائيات 

وتزيلد  Class Amphibia، طائفلة البرمائيلات  phylum Chordataتنتمي البرمائيلات إللى شلعبة الحبليلات 

 : نوعاً وتنقسم إلى ثالث رتب حية هي 7822أنواعها الحية عن 

وهلي دوديلة الولنل عديملة  Caecilansأو سيسليليا  Apodaأو  Order Gymnophionaـ رتبلة علديمات األرجلل  7

 73وتتنلوت ملن سلا علائالت تنقسلم إللى . تعلي  فلي المنلاطج االسلتوائية. فقرة 295-85األطرا ، عدد فقراتها 

(.Arnold and Burton,1980) نوعاً في العالم  762نساً ويمثلها حوالي ج
(4)
 

وهلي ملن ذوات اللذيل وتولمل السللمندر والنيلوت، ويتنلوت جسلمها ملن اللرأس،  Order Coudataـ رتبلة اللذيليات  2

نلوت ملن وتت. تتواجد بمنطقلة القطلب الولمالي. فقرة 62-72والجذع والذيل وال توجد حراشيف، عدد الفقرات من 

 . نوعاً في العالم 752جنساً يمثلها حوالي  62تس  عائالت حية، تنقسم إلى 

 .وهاتين الرتبتين لم يسجل منها في ليبيا أية أنواع نظراً لعدم مالءمة الظرو  البيئية لها

م  الجلذع  وهي تومل الضفادع والعالجم وأهم صفاتها الخاصة، التحام الرأس  Order Anuraـ رتبة عديمات الذيل  7

وتنتولر فلي . فقلرات بملا فيهلا العصلع  72-6والفم كبير ولها رئات في الطور البالا ويتراوح عدد فقراتهلا ملن 

 . نوعاً  7322جنساً يمثلها  727عائلة تنقسم إلى  27يوجد منها في العالم . جمي  بقاع العالم

 

 : ويمثله ثالثة أنواع هي (Rana)يوجد في ليبيا جنع واحد من الضفادع  ،وطبقاً للدراسات المتوفرة

1- Rana ridibunda 2- Rana occipitalis 3- Rana zavattari 

 : ويمثله نوعات هما  Bufoأما العالجم الليبية يوجد فقط جنع واحد هو 

1- Bufo viridis  2- Bufo regularis 

ة واألمللاكن الرطبلة فللي معظللم وجميل  أنللواع رتبلة أنيللورا المسلجلة فللي ليبيلا توجللد بلالقرب مللن منلاب  الميللاه العذبل

 .المناطج الليبية

 

 Class Reptiliaثانياـ طائفة الزواحف 

 : الصفات الخاصة

 .ـ الجنع منفصل واإلخصاب داخلي 7

 Amnionـ البيض مغطلى بقولور كلسلية أو جلديلة وخلالل الفتلرة الجنينيلة تحلاط األجنلة بأمولية خاصلة هلي أمنيلوت  2

 .Alantoisوالمنبار  yolk sac، كيع الم   Chorionكوريوت 

حيللد حللامض البوليللك هللو مللادة اإلخللراج النيتروجينيللة  Metanephric kidneysـ لهللا  وج مللن النلللى البعديللة  7

 .األساسية

 .ـ لها قلب ذو ثالث مر  باستثناء رتبة التماسي  التي لها قلب من أرب  عر  3

 .ـ الهينل كامل التعظم 5

 .و جا  ال يحتو  على مددـ الجلد مغطى بقوور قرنية وه 6

 .ـ التنفع رئو  في جمي  األطوار اليرقية والبالغة 3

 . وجاً  72ـ األعصاب المخية عددها  9

 .ـ الزواحف من الحيوانات ذات الدم البارد 8

 

 Clssification of reptilesتصنيف الزواحف 

وهللي أول الفقاريللات  phylum Chordateإلللى شللعبة الحبليللات  Class Reptiliaتنتمللي طائفللة الزواحللف 

مليلوت سلنة خلالل عصلر  الجوراسلي والطباشلير  ملن  762األرضية الحقيقية التي ظهرت على اليابسة ، وسادت لمدة 

(732، ص7889، وأخروت هينمات) الحقب األوسط   
(5)

وحالياً تعي  أرب  مجموعات ملن أصلل أثنلى عولرة مجموعلة  

 : رب  هيقد ظهرت أول األمر، وهذه المجموعات األ

 

  Order Crocodiliaرتبة التماسيح  ـ 0
 .نوعاً في العالم وهي من الزواحف المعرضة حالياً لالنقرا  25وهي تتنوت من 
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  Order Rhynchocephaliaـ رتبة خرطومية الرأس  2

للرتبتين وهلاتين ا. وهذه المجموعة شبه منقرضلة وال يوجلد منهلا فلي العلالم إال نلوع واحلد هلو حيلوات سليفنودوت 

 .األولى والثانية مير مسجلة في ليبيا لعدم توفر البيئة المناسبة لهما

 

   Order Cheloniaـ رتبة السالحف  3

من أهم الصفات التي تميز السالحف عن ميرها من الزواحف ات جسمها محلاط بصلندول ملن الصلفائ  العظميلة 

، الفنللوش عديمللة  Plastronوالسللفلي بالدرقللة  Carapaceالناشللئة مللن أدمللة الجلللد، الجللزء العلللو  منلله يعللر  بالقصللعة 

ميلر متحلرش، تللتحم الفقلرات والضللوع مل  الصلندول ،  quadrateاألسنات ولننها مزودة بأملفة قرنية ، العظلم المربعلي 

 .فتحة الورج عبارة عن شج طولي

نوعلاً فلي العلالم، مسلجل منهلا فلي ليبيلا حتلى اآلت نوعلات بريلات وآخلر بحلر  أملا  772عللى هذه الرتبلة مل توتو

 : وهما Testudoالنوعات البريات يتبعات جنع واحد هو 

 Testudo graeca سلحفاه أغريقية  -0

  Testudo ibera سلحفاه مغربية  -2
ية، وهما أكثر توفراً في األجزاء الجنوبيلة ينتور هذات النوعات في جمي  المناطج الومالية سواء الساحلية أو الجبل

(7883العوامي، )من الجبل األخضر، علما بأت هذين النوعين واسعا االنتوار في الومال األفريقي 
(6)

.  

وتنتور عللى معظلم الولواطل الليبيلة وهلي  Caretta carettaأما النوع البحر ، فهو السلحفاة البحرية المسماة 

 .وارها الواس  على مستوى قارات العالم واالهتمامات الدولية بهامعرضة لالنقرا  رمم انت

 

  Order Squamataـ رتبة الحرشفيات  4

 .  Snakesوالثعابين  Lizardsوتنقسم هذه الرتبة إلى مجموعتين هما العضايا أو السحالى 

  Suborder Lacertaliaأ ـ رتيبة العضايا أو السحالي 

نوعاً، وتتميز السحالي بجسم رفي  ولهلا علادة أربل  أطلرا  ويوجلد اللبعض بلدوت  7772يوجد منها في العالم حالياً 

، عللادة الجفللوت متحركللة واألسللنات مثبتللة بللالفنوش والعظللم  Amphisbaenidsأطللرا  وتسللمى السللحالي الدوديللة 

ليبيلا  المربعي حر الحركة والورج عبارة عن شلج مسلتعر  وأعضلاء السلفاد مزدوجلة، أملا األنلواع المسلجلة فلي

 ( .7جدول ) نوعاً من السحالي  73حتى اآلت هي 

 

  Suborder Ophidiaب ـ رتيبة الثعابين أو األفاعي 

نوعاً حياً من الثعابين وهي تتميز بأجسامها المستطيلة وال توجد لها أطلرا  وال فتحلات  2322يوجد في العالم حاليا 

 73وطبقاً للدراسلات السلابقة يوجلد فلي ليبيلا حلوالي . وقولأذت ، العيوت عادة بدوت جفوت ومير متحركة، اللسات م

وتعتبر رتبة الحرشفيات الليبية واسعة االنتوار فلي جميل  البيئلات البريلة الليبيلة باسلتثناء نلوعين  ( .2جدول )  نوعا

اللذين ينتورات فلي منطقتلي ملا قبلل  Varanus gresceusوالورل  Uromasyx acanthinurusوهما الضب 

والصحراء، وتأتي رتبلة الزواحلف فلي المرتبلة الثالثلة بعلد الثلدييات والطيلور، ملن حيلد التنلوع الحيلو   الصحراء

ولنن هذا ال يعبر عن الواقل  ألت الدراسلات التلي أجريلا معظمهلا ميلر ( 7أنظر الجدول ) واألهمية البيئية في ليبيا 

لك يتطلللب األمللر إجللراء مسللوحات شللاملة ودقيقللة دقيقلة مللن ناحيللة وميللر شللاملة لجميلل  المنللاطج والبيئللات الليبيللة لللذ

 .ومناسبة من حيد الزمات والمنات حتى يمنن لنا التحقج من التنوع البيولوجي الحيواني البر  الليبي نوعاً وكماً 
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 Suborder Lacertaliaالعضايا أو السحالي المسجلة في ليبيا  :(0)جدول 

 االسم العلمي للنوع االسم العربي والمحلي

 Uromastyx acanthinurus لضبا

 Varanus gresceus الورل

 Agama mutabilis بوكشاش

 Chamaeleon chamaeleon حرباء شائعة

 Chamaeleon Saharicus حرباء صحراوية

 Agama inermis حرذون

 Chalcides ocellatus (شحمة الرمل) رضيعية 

 Scincus officialis سقنقور

 Lacerta muralis سحلية برقشة

 Mabuya vittata سحلية ذهبية

 Ophiops elegans سحلية ذات العيون

 Hemidactyus turcicus بوبريص التركي

 Sthenodactlus sthenodactylus بوبريص

 Terentola mauritanica بوبريص المستنقعات

 Acanthod actylus (زلومية ) سحلية ثعبانية 

 Boskianus asper (زلومية ) سحلية بوسكية 

 Eremias guttulata سحلية ذات نقط

(0221)  عياد العوامي: المصدر
(6)

 . 

 

 Suborder ophidiaالثعابين واألفاعي المسجلة في ليبيا  :( 2)جدول  

 االسم العلمي للنوع االسم العربي أو المحلي

 Erxy jaculus (الدساس) ثعبان الرمل 

 Coluber algirus ثعبان الجزائر الوسطي

 Cullatus Cullatus ثعبان ذو الغطاء

 Macroprotodon Cullatus ثعبان البحر المتوسط

 Echis Carinatus الثعبات األربد

 Spalerosophis diadema الثعبان األرقم األحمر

 Malpolon moilsis ثعبان بو العيون

 Malpolon monspessulans الثعبان الخضاري

 Psammophis schokari جبليثعبان أبو السيور ال

 Vipera latetina األفعى البتراء

 Cerastes Cerastes األفعى القرناء

 Ceraste vepera (أم جنيب) األفعى القرعاء 

 Lytorhynchus diadema ثعبان البسباس

 Coluber rogersi ثعبان السف الرمادي

 Colube algirus ثعبان الحفاث الجزائري

 Naga haje haje يةالكبرى المصر

 Walterinnesia aegyptia ثعبان البرجيل

(0290) المركز العربي للدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة : المصدر
(1) 
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  هالل صالح الحرير
 

 

 .عدد رتب الحيوانات البرية الفقارية الحية في العالم وفي ليبيا وأنواعها المعروفة حاليا   :( 3)جدول 

 اسم الطائفة
 عدد األنواع المعروفة حاليا حيةعدد الرتب ال

 في ليبيا في العالم في ليبيا في العالم

 5 7822 7 7 البرمائيات

 73 6796 2 3 الزواحف

 732 9993 78 28 الطيور

 65 3226 9 76 الثدييات

 .إعداد الباحث من مصادر مختلفة: المصدر

 

 :االستنتاجات

 : حيوانات البرية الليبية تم التوصل إلى اآلتيمن خالل هذه الدراسة االستقرائية ألدبيات ال

ـ معظم الدراسات السابقة عن الحيوانات البرية الليبية ال تعنلع الواقل  الحقيقلي للتنلوع البيوللوجي للحيوانلات البريلة الليبيلة  7

فيهلا طلرل  بما فيها طائفتي البرمائيات والزواحف ألنله ال توجلد دراسلة نوعيلة وكميلة تخضل  للمعلايير العلميلة بملا

 .الحصر والتصنيف والزمات والمنات

ـ ال يعر  حتلى اآلت أنلواع وأعلداد الحيوانلات البريلة المعرضلة لالنقلرا  والمنقرضلة بالفعلل فلي ليبيلا وخاصلة األنلواع  2

 .السامة من الثعابين كاألفعى القرناء والقرعاء والنوبرا المصرية وذلك لصعوبة اكتوافها وإمساكها والتعامل معها

ـ ال توجللد محميللات طبيعيللة بحنللم القللانوت وال توجللد جهللة إداريللة مختصللة بحمايللة الحيوانللات البريللة وبالتللالي ال توجللد  7

 .مخصصات مالية ضمن ميزانية الدولية الليبية للصر  منها على تنمية الثروة الحيوانية البرية

نفيذ قانوت حماية البيئة وال حماية الموارد الطبيعيلة بملا فيهلا ـ رمم وجود هيئة عامة للبيئة في ليبيا إال أنها مير قادرة على ت 3

 .الحيوانات البرية وموائلها

واعتماد إنواء قسم إدارة الحياة البرية بجامعة عمر المختار  7889ـ إنواء كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة في نهاية عام  5

د الطبيعيللة بمللا فيهللا األحيللاء البريللة بوللقيها النبللاتي سللو  يسللاهم فللي حفللا وصلليانة المللوار  2272بهللا خللالل عللام 

 .والحيواني من خالل مخرجات هذه النلية من النوادر العلمية وإجراء البحوث والدراسات واكتساب الخبرة

 

 :التوصيات

 : توصي الدراسة باآلتي

 .حالياً والبحد عن أنواع جديدة ـ إجراء مس  نوعي وكمي للبرمائيات والزواحف الليبية بهد  تأكيد األنواع المسجلة 7

ـ توجيلله طللالب الدراسللات العليللا بأقسللام علللم الحيللوات واألحيللاء البريللة إلجللراء أبحللاثهم علللى بيئللة وبيولوجيللة البرمائيللات  2

والزواحف باعتبارها أكثر تنوعلاً للحيوانلات البريلة الليبيلة المقيملة  ملن ناحيلة وأنسلب الحيوانلات البريلة الليبيلة للبيئلة 

 .محلية من ناحية أخرىال

ـ االهتمام التوريعي والعمل الجلاد عللى إقاملة المحميلات الطبيعيلة لحفلا وصليانة هلذه الثلروة البريلة المعرضلة لالنقلرا   7

 .واستثمارها بونل مستدام

 .ـ توجي  حضور وإقامة الندوات والمتتمرات العلمية في مجال الحيوانات البرية والبرمائيات والزواحف تحديداً  3

ـ تنظيم حمالت الدعاية وتعليم أفراد المجتم  الملدني بأسلع وبلرامق وقواعلد حفلا وصليانة التنلوع البيوللوجي ملن مخلاطر  5

 .االنقرا  

 .ـ االهتمام بإنواء متاحف التاريخ الطبيعي وحدائج الحيوانات وتفعيل دورها العلمي والثقافي والسياحي 6
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 المراجع

، حصلر البرمائيلات والزواحلف فلي منتلزه واد  ( 7897)راسلات المنلاطج الجافلة واألراضلي القاحللة ـ المركز العربي لد 1

 .النو  بالجبل األخضر ـ ليبيا 

 .، الحيوانات البرية الليبية، منوورات جامعة عمر المختار، البيضاء ـ ليبيا(7883) ـ العوامي عياد موسى  2

 .يات ، المنتبة األكاديمية ، القاهرة، مصرالفقار .(2272)  عبد الرحمن ـ  منى فريد 3

4- Arnold .E.N and Burton J.A. (1980). A field guide to the reptiles and amphibians of Britain 

and Europe. 

 .األساسيات المتناملة لعلم الحيوات، الدار العربية للنور والتو ي  ، مصر .(7889)ـ هنيمات وآخروت 5
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ABSTRACT 

This study aimed to review the Libyan wild life literatures. Then, it identified the last 

classification (from class level to species level) of living amphibians and reptiles in the world 

including those identified in Libya.  The literature review showed that only five recorded 

species of frogs and toads belonging to order Anura, class Amphibia. Also, 37 reptilian species 

were recorded and they belonging to 2 orders of reptiles. The first order is Chelonia with 3 

species. The second order is Squamata with 34 species; half of these reptilian species (17 

species) is belonging to suborder Lacertilia (lizards), and the other to suborder Ophidia 

(snakes).  

The present study indicated that quality and quantity revisions for Libyan species must 

be carried out with detailed biological and ecological studies, to confirm the recorded species 

in Libya and to discover the new species; where the previous literatures didn’t reflect the real 

biodiversity of wild life in Libya including amphibians and reptiles.  
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