
 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור
 

 

  תנינים, אליגטורים, קיימנים וגאביאלים
 

 
 

 מאת

 
 
  

1 



 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 תוכן עניינים
 

 
 

 2תוכן עניינים

 4מבוא

 5מידע כללי

Introduction and General Information7 

 9הידעת?

 10אנטומיה של טורף-על: סוד הצלחתם של התנינאים

 12אבולוציה ומיון של התנינים
 12אבולוציה ואבות קדומים

 14המיון המודרני

 15משפחות התנינאים
 15תניניים

 15אליגטוריים
 16גאביאליים

 17מיני התנינאים כיום
 18גלריית תמונות של רוב מיני התנינאים החיים כיום

 19טבלת מידע – מיני התנינאים

 22על הגודל של התנינאים – ענקים וגמדים

 24התנינים בפעולה

 

 

2 



 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 31התנינים הגדולים – עימות הענקים
 32תנין היאור

 33תנין הים
 34דיינוסוכוס

 35התנינים במקרא

 36ספרים לקריאה נוספת

 37קישורים חיצוניים להעשרה ולקריאה נוספת
 37מידע כללי
 37סרטי וידאו

 39קרדיטים ומקורות
 

 
 

  עודכן לאחרונה: 6.1.2021

3 
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 מבוא
 

 התנינאים הם בעלי חיים מדהימים ושורדים מעולים. שורשיהם נעוצים בעידן
 הדינוזאורים, המזוזואיקון, ומאז הם התפתחו באופן כמעט מושלם לגומחה האקולוגית
 אותה הם ממלאים: טורפים במקווי מים (לרוב מתוקים) שתוקפים כל בעל חיים בתוך

 המים או על שפת המים. גודלם, כוחם ונשיכתם החזקה הופכת אותם לטורפי-העל של
 האקוסיסטמה שלהם, ואילו תוכנית הגוף המתוחכמת שלהם וההתאמות האבולוציוניות

  שלהם הופכת אותם לשורדי-על.
 

 הגדולים שבהם - תנין הים ותנין היאור - מגיעים לאורך של 6–7 מטר ומשקל של
 למעלה מטונה ובעלי עוצמת הנשיכה הגדולה ביותר כיום בעולם החי. תנין היאור ותנין

 הים ידועים לשמצה גם כאוכלי אדם, ומסוכנים לכל בעל חיים שמגיע לקרבת המים.
 תנינאים גדולים נוספים הם האליגטור האמריקני, ששולט בדרום ארצות הברית, והתנין

 האמריקני - שזכור לנו מהספר הידוע "פיטר פן" בתור התנין המטקטק שטרף את ידו
 בעלת השעון של קפטן הוק, ומאז רודף אותו עד לסופו.  האליגטור האמריקני והתנין

 האמריקני יכולים להגיע לאורך של 5 מטר אך לרוב לא עוברים את ה-4 מטרים. בדרום
 אמריקה הקיימן השחור הוא התנינאי הגדול ביותר, לצד תנין אורינוקו הנדיר. בעבר חיו
 תנינאים גדולים אף יותר: הדיינוסוכוס שחי באמריקה הצפונית הגיע לאורך של 10–12

  מטר ומשקל של 5–8.5 טונות, ודינוזאורים היו חלק מהתפריט שלו.
 

 אך התנינאים הם לא רק בעלי חיים גדולים ומפחידים. הם יצורים מורכבים עם התאמות
 רבות ומתוחכמות לסגנון החיים שלהם, שהופכים אותם לשורדים מעולים. הם חכמים

 יותר מהמצופה: הם בעלי יכולת למידה ומטפלים בצאצאיהם. התנינאים מהווים מרכיבים
 חשוב מאוד באקולוגיה, ודואגים לשמור על המערכת האקולוגית שלהם בריאה ונקייה:

 הם מאזנים מינים אחרים מהתרבות יתר ומנקים פגרים וגופות מרקיבות על ידי אכילתם,
 ובכך מונעים זיהומים והפצת מחלות. התנינאים הם מדהימים ומגניבים, הם שרדו את

 ההכחדה הגדולה שהשמידה את דודניהם: הדינוזאורים (למעט העופות), והם עדיין
 שולטים כיום. עלינו לשמר אותם למען הדורות הבאים.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 מידע כללי
 תנינאים (שם מדעי Crocodilia , לעתים גם Crocodylia) הם סדרה של בעלי

 חיים זוחלים בקבוצת הזאורופסידה ותת-הקבוצה ארכוזאוריה הכוללת כ-26 מינים הנפוצים בדרום
 אסיה, בצפון אוסטרליה,  באפריקה ובאמריקה. הסדרה כוללת שלוש משפחות: תניניים,

  אליגטוריים וגאביאליים. התנינאים, יחד עם העופות,  הם השורדים היחידים מקבוצת
 הארכוזאוריה "(זוחלים שולטים") שהגיעה לשיאה במזוזואיקון וכללה גם את הדינוזאורים (שמהם

 התפתחו העופות) והפטרוזאורים המעופפים. התנינאים הם ציידים מימיים-למחצה בעלי כוח
 נשיכה אדיר, והגדולים שבהם מהווים טורפי-על.  מבנה גופם מותאם היטב לאורח חייהם, ולכן השתנה
 רק במידה מועטה בחלוף מאות מיליוני השנים. בעבר גם בארץ ישראל חיו תנינים (מהמין תנין היאור)

 אך כיום ניתן לראותם בישראל רק בשבי (כגון בחמת גדר וחוות קרוקולוקו, ובגני חיות כגון הספארי
 ברמת גן וגן החיות התנ"כי).

 היסטוריית המאובנים של התנינאים עשירה מאוד (שורשי הקבוצה הם עוד בטריאס). מבנה גופם
 מותאם היטב לסביבה, ולכן השתנה רק במידה מועטה בחלוף מאות מיליוני השנים. כך,

  עורם מכוסה מגנים קרניים קשיחים;  זנבם חזק; רגליהם מותאמות לזחילה, להליכה ולריצה גם יחד;
 גופם שטוח יחסית; מערכות הגוף מותאמות לאורח חייהם המימי למחצה; הפה מצויד בלסתות חזקות

 ושיניים חדות המתאימות לתפיסת הטרף בכוח עצום;  וחושיהם חדים. שיטות הציד שלהם מגוונות,
 כשהידועה שבהן היא מארב סבלני לטרפם. תזונתם מגוונת וכוללת כמעט כל בעל חיים אותו הם

 מסוגלים להרוג. בצעירותם הם אוכלים בעיקר חסרי חוליות ודגים קטנים, אך בבגרותם אוכלים
 גם דגים גדולים ועופות ויונקים שבאים לשתות מהמים. התנינים הגדולים צדים וטורפים

 גם יונקים גדולים דוגמת גאור,  תאו אפריקאי,  זברה,  גנו ואנטילופות. המבנה החברתי שלהם
 כולל מדרג חברתי ברור, כשבראשו הזכרים ומתחתיהם - הנקבות. הנקבות מטילות מספר ביצים רב

 לתוך קנים הבנויים לרוב מבוץ ומצמחייה. בתחילת חייהם אבקועי התנינים פגיעים מאוד, אולם עם
 הגיל והגודל מספר האיומים הטבעיים עליהם קטן משמעותית. התנינאים חיוניים לבריאות המערכת

 האקולוגית בה הם חיים, בהיותם מווסתי טורפי ביניים וגם אחראיים לניקוי פגרים מרקיבים. לדמו של
 התנין יש סגולות אנטיביוטיות חזקות המאפשרות לו לעמוד בפני זיהומים קשים (בשר מרקיב, מים

 עכורים מלאי חיידקים ופציעות  פיזיות).
 

 
 גולגולת של תנין יאור (Crocodylus niloticus) לעומת גולגולת אדם.
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 התנינאי הגדול ביותר כיום הוא תנין הים, שאורכו יכול להגיע ל-7 מטר ומשקלו לטונה או שתיים, 

 נשיכתו היא החזקה ביותר בעולם החי כיום והוא טורף על בדרום מזרח אסיה ואוסטרליה . לא הרבה
 אחריו נמצא תנין היאור, אוכל-אדם קטלני שטורף מאות בני אדם באפריקה מדי שנה, אורכו יכול להגיע

 ללמעלה מ-6 מטר ומשקלו לטונה .התנין האמריקאי והקיימן השחור הם התנינאים הגדולים
 של אמריקה המרכזית ואמריקה הדרומית.

 בעבר חיו תנינאים גדולים יותר, דוגמת דיינוסוכוס (10–12 מטר, 5.5–8.5 טונות) ופורוסזאורוס (אורכו
 מוערך כ-10–11 מטר, משקלו כ-5–8.4 טונות), שהיוו טורפי-על בזמנם. הדיינוסוכוס הענקי טרף

 אף דינוזאורים בינוניים-גדולים (כגון הדרוזאוריים ותרופודים).
 מקומם של התנינאים בתרבות האנושית נרחב, והם שימשו כסמלים בתרבויות מזרחיות ומערביות

 רבות. התנין מוזכר רבות בתנ"ך כייצור מפלצתי שנברא על ידי אלוהים וכפוף לו, בניגוד למיתוסים של
 דתות אחרות שהציגו את התנין כיצור אלוהי שמרד באל. ציד אינטנסיבי התרחש מאז המהפכה

 התעשייתית,  והביא להידלדלות אוכלוסיות תנינאים רבות; חלקן אף הובאו למצב של סכנת הכחדה.
 סכנה זו, יחד עם הרס בתי גידול, הביאו לנקיטת צעדים לאומיים ובינלאומיים לשימורם, בהם

 הקמת חוות תנינאים בהם מגדלים תנינאים לגרעיני רבייה וכן לקצירת עורם, דבר שהפחית באופן ניכר
 את ציד התנינאים המסחרי הגדול שעשה בהם שמות. כיום אוכלוסיות תנינים רבות נמצאות בתהליכי

 התאוששות ותנינים כגון תנין היאור, תנין הים ואליגטור אמריקאי כבר לא נמצאים בסיכון, ובעלי
 אוכלסיות גדולות ובריאות.

  https://he.wikipedia.org/wiki/Crocodilia :מקור 
 

 
 

 כיצד להבדיל בין תנין, אליגטור וגאביאל?
 בתמונה הימנית ביותר מצולם תנין. חוטמו הוא בצורת האות V מחודד יחסית. כאשר הוא סוגר●

 את פיו, השן הרביעית הגדולה נראית מבחוץ, שכן היא מחליקה אל מחוץ לפה. לתנינים יש
 איברי חישה עוריים (שנראים כנקודות שחורות על הקשקשים) בכל גופם ולא רק בראש.

 בתמונה האמצעית מצולם אליגטור. חוטמו הוא בצורת האות U מעוגל למדי. כאשר הוא סוגר●
 את פיו, השן הרביעית הגדולה מחליקה לשקע בתוך פיו ואינה נראית מבחוץ. הלסת העליונה

 רחבה יותר מהתחתונה ומסתירה את השיניים התחתונות כאשר הפה סגור.
 בתמונה השמאלית מצולם גאביאל. חרטומו צר מאוד ומלא בשיניים מחודדות, הזכרים בעלי●

 תפיחה גדולה בקצהו (האף).
 

 
 מימין לשמאל: תנין, אליגטור וגאביאל
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Introduction and General Information 
The Crocodylians are amazing creatures and excellent survivors. Evolved during the Age 
of Dinosaurs, their body is almost perfectly adapted to their semi-aquatic life and predatory 
tactics. Their size, strength and powerful bite make them the top predators of their 
ecosystem, and their sophisticated body plans and unique adaptations make them great 
survivors. 

Crocodilians like Deinosuchus were about 12 meters long and weighed about 8 tonnes 
and with a bite force of 103,000 Newton they could punch through the hardest of turtles' 
shells and thickest dinosaur's skin. Today Crocodiles are among the largest predators. 
The Saltwater Crocodile (Crocodylus porosus) can reach a length of 6-7 meters and a 
mass of 1000-2000 kg, Its bite force is the greatest of any living beings today, making it a 
super-predator who can eat almost whatever it wants, including humans. Not far behind is 
the Nile Crocodile (Crocodylus niloticus), a lethal vicious men-killer (killing about 300 
people per year) which can exceed 6 meters in length and 1000 kg in mass, and 
dominates the rivers and water ponds of Africa. The American Crocodile, famously known 
to eat the hand of Captain Hook and haunting him ever since  in the story Peter Pan, is 
one of the common Crocodilians of central America and can reach to a length of 5 meters. 

But there is more in Crocodylian than size and fearful awe. They are very complex 
creatures with many sophisticated adaptions to their lifestyle, which make them great 
survivors. They are smarter than you think: they have learning ability and they exhibit 
parental care for their young. Crocodylians are of vital importance to their ecosystem, 
keeping it healthy and clean: they keep other species in check preventing overpopulation, 
and cleaning (by eating) rotting carrions which may spread infections and diseases. 

Crocodylians are amazing and cool, they survived the extinction which wiped out their 
cousins, the non-avian dinosaurs, and are still dominant today.  We must conserve them 
for future generations. 
 

 
 
 
 
The Crocodilia (or Crocodylia) are an order of large, predatory, semiaquatic reptiles. 
They appeared 83.5 million years ago in the Late Cretaceous period 
(Campanian stage) and are the closest living relatives of birds, as the two groups are 
the only known survivors of the Archosauria. Members of the crocodilian total group, 
the clade Pseudosuchia, appeared about 250 million years ago in the Early 
Triassic period, and diversified during the Mesozoic era. The order Crocodilia includes 
the true crocodiles (family Crocodylidae), 
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the alligators and caimans (family Alligatoridae), and the gharial and false 
gharial (family Gavialidae). Although the term 'crocodiles' is sometimes used to refer to 
all of these, a less ambiguous vernacular term for this group is crocodilians. 
Large, solidly built, lizard-like reptiles, crocodilians have long flattened snouts, laterally 
compressed tails, and eyes, ears, and nostrils at the top of the head. They swim well 
and can move on land in a "high walk" and a "low walk", while smaller species are 
even capable of galloping. Their skin is thick and covered in non-overlapping scales. 
They have conical, peg-like teeth and a powerful bite. They have 
a four-chambered heart and, somewhat like birds, a unidirectional looping system of 
airflow within the lungs, but like other reptiles they are ectotherms. 
Crocodilians are found mainly in lowlands in the tropics, but alligators also live in the 
southeastern United States and the Yangtze River in China. They are 
largely carnivorous, the various species feeding on animals such as fish, crustaceans, 
molluscs, birds, and mammals; some species like the Indian gharial are specialised 
feeders, while others like the saltwater crocodile have generalised diets. Crocodilians 
are typically solitary and territorial, though cooperative feeding does occur. During 
breeding, dominant males try to monopolise available females. Females lay eggs in 
holes in mounds and, unlike most other reptiles, care for their hatched young. 
Eight species of crocodilians are known to have attacked humans. The largest number 
of attacks comes from the Nile crocodile. Humans are the greatest threat to crocodilian 
populations through activities that include hunting and habitat destruction, but farming 
has greatly reduced unlawful trading in wild skins. Artistic and literary representations 
of crocodilians have appeared in human cultures around the world since at 
least Ancient Egypt. The earliest known mention of the story that crocodiles weep for 
their victims was in the 9th century; it was later spread by Sir John Mandeville in 1400 
and then by William Shakespeare in the late 1500s and early 1600s. 
 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Crocodilia 

 

 

Saltwater Crocodile (Crocodylus porosus) - the largest extant reptile & crocodilian 
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 הידעת?
 עשר עובדות מעניינות על תנינאים (תנינים, אליגטורים, קיימנים, גאביאלים וקרוביהם)

 

 

 תנינאים (Crocodilia) זהו השם של סדרת זוחלים הכוללים את התנינים האמיתיים,1.
 האליגטורים והקיימנים, הגביאלים ומספר סוגים שנכחדו. לרוב קוראים לכולם פשוט
 "תנינים" ואת התנינים עצמם (כלומר, בני המשפחה Crocodilidae) מכנים "תנינים

 אמיתיים" או "קרוקודילים".
 למרות שהתנינים נראים כמו לטאות כבדות וגדולות, ושויכו מסורתית למחלקת הזוחלים,2.

 למעשה התנינים קרובים יותר לעופות של ימינו. שניהם שייכים לענף פילוגנטי שנקרא
 "ארכוזאוריה" (ביוונית: זוחלים שולטים), שלו היו שייכים גם הדינוזאורים הנהדרים

 והפטרוזאורים המעופפים.
 התנינאי הגדול ביותר שחי אי-פעם היה ככל הנראה דיינוסוכוס, מהחוף המזרחי של אמריקה3.

הצפונית. הוא חי בשלהי הקרטיקון, כ-80–73 מיליון שנה לפני זמננו. אורכו המירבי הגיע ל-
 12 מטר ומשקלו המירבי ל-8.5 טונות. המתמודד העיקרי על תואר זה היה קיימן ענק ענק

 בשם פורוסזאורוס, שחי באמריקה הדרומית בתקופת המיוקן, כ-8 מיליון שנה לפני
 זמננו. אורכו מוערך ב-10–11 מטר ומשקלו ב-5.6–8.4 טונות. לשם השוואה, הגבול העליון

 על מימדי התנין הגדול ביותר כיום הוא אורך של 7 מטר ומשקל של 2 טון.
 התנין הגדול ביותר בתקופת האדם, שגודלו נמדד באופן מדעי, הוא תנין יאור מאפריקה4.

 שאורכו היה 6.45 מטר ומשקלו 1,090 ק"ג. עם זאת, ספר השיאים של גינס קיבל טענה
 שבשמורת טבע בהודו חי תנין ים ענק באורך של כ-7 מטר ומשקל של כ-2 טונות. מאחר

 שהוא עדיין חי וקשה לתפוס ולהרגיע תנין ענק כזה בשביל למדוד אותו, מימדיו טרם אושרו
 בוודאות וקפדנות מדעית.

 התנין האמריקאי ממלא תפקיד חשוב בסיפור הילדים "פיטר פן". הוא היצור החי היחיד5.
.(Captain Hook) שממנו מפחד שודד הים האכזרי קפטן ג'יימס הוק 

 תנין היאור הוא התנינאי הקטלני ביותר בעולם. באפריקה תוקפים תניני יאור מדי שנה בין6.
 275 ל-745 בני אדם וכ-63% מהתקיפות מסתיימות במותו של הקורבן. רבים מהשבטים

 הילידים באפריקה, המאמינים במאגיה ורוחות הטבע, מייחסים את הטריפה על ידי תנין
 לעונש - שהוטל משמיים, או על ידי רוחות הטבע או  על ידי שאמאן/מכשפה - על הקורבן.

 לדם של התנין יש סגולות אנטיביוטיות, המאפשרות לו לשרוד זיהומים קשים, מים עכורים7.
 שורצי חיידקים ואכילת נבלות בתהליכי ריקבון. מדענים חוקרים כיצד לנצל את הדם של

 התנינים למטרות רפואיות.
 מערכת העיכול של התנין היא מבין החזקות של עולם הטבע. הקיבה שלו כה חומצית עד8.

 שהיא מסוגלת לעכל גם חלקים קשים של בעלי חיים בהם עצמות, קרניים, פרסות, שיער,
 נוצות וקוטיקולה (השלד החיצוני של החרקים).

 בדרום אמריקה חיים הקיימנים. מדובר בתנינאים קטנים ממשפחת האליגטוריים. אורכם לא9.
 עולה על 3 מטר ובדרך כלל נמצא באזור ה-1.5 מטר. בגלל גודלם הקטן יחסית הם אינם

 טורפי על, ומהווים מזון ליגוארים ולאנקונדות. הם נפוצים ברוב יבשת דרום אמריקה וביערות
 הגשם, ומספרם מוערך במיליונים. בשל תפוצתם הרבה וגודלם הקטן יחסית הם מכונים

 "הגרסה התנינאית לחולדה" או בקיצור "חולדות תנינאיות".
 בארץ ישראל חיו עד תחילת המאה ה-20 תנינים מהמין תנין היאור. הפרט האחרון של תנין10.

 בישראל ניצוד בתחילת המאה ה-20 בנחל תנינים (כמה מפתיע). כיום ניתן למצוא תנינים
  בישראל רק בגני חיות או בחוות תנינאים כגון חמת גדר ברמת הגולן וקרוקולוקו בערבה.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 אנטומיה של טורף-על: סוד הצלחתם של התנינאים

 

 התנינאים הם טורפי-על ושורדים מעולים, הן כמין והן כפרטים, ששרדו למעלה מ-100 מיליון שנה
 ללא שינויים משמעותיים. מה הסיבות שהם בעלי חיים מוצלחים כל-כך?

 אינטליגנציה גבוהה יחסית: התנינים חכמים יותר מהצפוי ובעלי יכולת למידה. הם יודעים●
 לזהות דפוסים חוזרים בהתנהגות הטרף שלהם ולנצל זאת נגדו. הם יודעים לאמוד ולתזמן
 בדייקנות את המארב והזינוק על טרפם. מספר מינים תועדו גם משתמשים בטקטיקות ציד

 מתוחכמות יותר כדי ללכוד טרף.

 נשיכה חזקה ומרסקת עצמות: עוצמת הנשיכה של התנינאים היא החזקה ביותר בעולם●
 הטבע כיום ורק העמלץ הלבן (כריש לבן גדול, קרכרודון) מתחרה בהם. התנינים הגדולים

 ביותר מפעילים בין 1.6 ל-3.4 טון-כוח כאשר הם נושכים בעוצמה מלאה. בשילוב השיניים
 החדות, החזקות והארוכות שלהם, כאשר לסתות התנין נסגרות על הטרף הוא חווה

 טראומה רב-מערכתית קשה (פציעות קשות ועמוקות, עצמות שבורות, קטיעת עצבים ואובדן
  דם רב) וסיכוייו לשבור את האחיזה ולהימלט נמוכים מאוד.

 שרירים חזקים: לתנין שרירים חזקים מאוד, הן שרירי הלסת המאפשרים לו לנשוך בעוצמה●
 מרסקת עצמות, והן שרירי הזנב המאפשרים לו לשחות מהר ולזנק מהמים בפרץ עוצמה

 ומהירות אדירים. אחרי שתפס את טרפו התנין מבתר אותו באמצעות "גלגול המוות", בו הוא
  מסתובב בפראות ומפעיל מומנט-כוח אדיר על גופת הטרף.

 חושים חדים: לתנין ראייה טובה, כולל בלילה, וחוש ריח חד. גם שמיעתו טובה. בנוסף●
 לחושים אלו לתנינאים יש קולטני לחץ (DPR) על הראש (ואצל התניניים גם בשאר הגוף)

 המאפשרים לגלות גלי לחץ במים ולאכן במדויק את מיקומו של טרפם. החושים האלו
 מאפשרים לתנין להיות מודע מאוד לסביבתו ולאתר טרף גם בתנאי ראות קשים.
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 מערכת חיסונית חזקה מאוד: לדמם של התנינאים יש סגולות אנטיביוטיות המאפשרות●

 להם להתמודד בהצלחה עם זיהומים קשים וחיידקים פתוגניים שנמצאים במים מזוהמים
 ובפגרים מרקיבים.

 טריפה סתגלנית: התנינאים טורפים כמעט כל יצור חי או מת שהם יכולים ולא בוחלים●
 כמעט בכלום. התפריט שלהם מגוון מאוד וכולל חסרי-חוליות, דגים, עופות, יונקים קטנים

 ויונקים גדולים. חלקם אף טורפים בני אדם. התנינאים הגדולים יכולים לצוד בעלי חיים
 גדולים כגון תאו, גאור (מין של פר ענק), גנו, זברות וסוסים, ואף טורפי-על אחרים כגון אריות

 וטיגריסים. עם זאת, הם מרבים לאכול דגים וייטרפו גם בעלי חיים קטנים יותר. התנינאים
 לא בוחלים גם בטריפת נבלות ואכילת פגרים מרקיבים. המערכת החיסונית שלהם חזקה

 דייה להתמודד עם הזיהומים והחיידקים, והקיבה חזקה מספיק לעכל את האוכל. בכך שהם
 גם אוכלים נבלות מספקים התנינאים שירות סניטרי חשוב למערכת האקולוגית.

 מערכת עיכול חזקה מאוד: קיבתם של התנינאים היא חומצית כל כך שהיא יכולה לעכל●
 כמעט כל דבר, ובכלל זה כל חומר טבעי לרבות עצמות, סחוס, קרניים, פרסות, נוצות ושיער.

 יכולת זו תורמת לכך שהתנין יכול לאכול כמעט הכל (ראו "טריפה סתגלנית").

 יכולת לשרוד חודשים ארוכים ללא אוכל: התנינאים הם בעלי דם קר ולכן חסכוניים●
 באנרגיה לעומת היונקים. בשל כך הם יכולים להתקיים ללא מזון במשך תקופות ארוכות.

 חודשים ללא אוכל זה עניין שבשגרה וכאשר יש בצורת והמצב ממש קשה התנינאים יכולים
 להיכנס למצב של "חיות מושהית" בו התנינאי מקטין מאוד את קצב חילוף החומרים שבו
 ומחכה במנוחה עד שהמזון יחזור להיות זמין. במצב זה התנין יכול לשרוד ללא מזון אף

 למעלה משנה.

 אנטומיה שמותאמת לסגנון חייהם המימי-למחצה: התנינאים מותאמים מאוד לחיים במים.●
 גופם בנוי כך שיהיה להם קל לשהות פרקי זמן ארוכים במים, מוסתרים מתחת לפני השטח,
 כאשר רק העיניים והנחיריים בולטים. מערכת הדם שלהם יכולה לאפשר להם להיות שעות

 ללא תנועה במארב סבלני וכן לשהות פרקי זמן ארוכים (ממספר דקות ועד מספר שעות)
 מתחת למים. בתוך פיהם ישנו איבר הנקרא שסתום החך שמונע ממים להיכנס לגרון כאשר

 התנין פותח את פיו מתחת למים, ובכך מונע מהתנין להיחנק ולטבוע. הם מסוגלים לשלוט
 במצב הציפה שלהם ולנוע בחשאיות מתחת למים. בניגוד לשאר מיני הזוחלים, הלב של

 התנין הוא בעל 4 מדורים (שני חדרים ושתי עליות) וכולל שסתום מיוחד ("שסתום פניצה")
 המאפשר לווסת את זרימת הדם בהתאם לצורך.

 שריון: גוף התנינאים מכוסה בקשקשי שריון גרמיים הנקראים אוסטאודרמים. אלה מספקים●
 הגנה לגוף התנין אך ממלאים תפקידים נוספים: מתן תמיכה לשרירים ולגפיים, דבר

 המאפשר לתנינאים ללכת יחסית ביעילות ביבשה; וויסות חום הגוף (הם פועלים כרדיאטור
  בעל שטח פנים גדול).

 טיפול הורי: נקבות התנינאים שומרות על הביצים ומטפלות באבקועים בחודשים הראשונים●
 (ולעיתים עד לשנה הראשונה) לחייהם, ובכך מגדילות את סיכוייהם לשרוד ולהגיע לבגרות.

 תוחלת חיים: בטבע תנינים יכולים לחיות למעלה מ-70 שנה. בשבי תועדו לא מעט תנינים●
 שחיו למעלה מ-100 שנה.
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 אבולוציה ומיון של התנינים
 

 היצורים החיים הקרובים ביותר לתנינאים הם העופות - יחד הם השרידים היחידים והאחרונים לקבוצת
 הארכוזאוריה. קבוצה זו כללה גם את קבוצת הדינוזאוריה, הכוללת את כל הדינוזאורים. אבותיהם
 הקדומים של התנינאים, אם כן, היו זוחלים קדומים. במיונים המודרניים מצויה קבוצה בשם "דמויי

 תנינים" (Crocodylomorpha) הכוללת את התנינאים המודרניים ואת כל קרוביהם שנכחדו. התנינאים
 הקדומים הופיעו כבר לפני 200 מיליוני שנים לערך, ובמהלך התקופה הארוכה שעברה מאז חל רק

 שינוי קטן יחסית במבנה הבסיסי של גופם. במהלך האבולוציה שלהם התנינאים היו עדים לתהליכים
 עולמיים רבי השפעה, כמו נדידת היבשות והתפצלות פנגיאה, עידן הקרח האחרון, היכחדות

 הדינוזאורים והזוחלים הגדולים ותפיסת מקומם על ידי היונקים. תהליכים אלו השפיעו לאין ערוך על
 האבולוציה של התנינאים ועל תפוצתם המודרנית.

 אבולוציה ואבות קדומים
 קבוצת הארכוזאוריה, שכוללת את האבות הקדמונים של הדינוזאורים, העופות והתנינאים כולם,

 התפצלה במרוצת השנים לשושלות יצורים רבות, שרק לשתיים מרכזיות מהן התמזל המזל והן הביאו
(Ornithodira) לקיומם של יצורים החיים גם היום. שני ענפי הארכוזאורים הללו נקראים אורניתודים 

 וקרורוטרסנים (Crurotarsi); האורניתודים הם אבותיהם של הדינוזאורים והעופות, בעוד
 שהקרורוטרסנים הם אבותיהם של התנינאים. הקרורוטרסנים הקדומים היו בעלי-חיים פרימיטיבים,

 שהמאפיין המאפשר להבחין בינם לבין אחיהם האורניתודים הוא מבנה עצמות קרסול ייחודי. בין
 קבוצות הקרורטורסנים הבולטות ניתן למנות את הפייטוזאוריים (Phytosauria), שחיו בטריאס עליון

 ושנפוצו באירופה ובצפון אמריקה, את האטוזאורים (Aetosauria), שגופם היה מכוסה ברובו המכריע
 בשריון חד, ואת הראויסוכים (Rauisuchia), שהיו מהטורפים היבשתיים הדומיננטיים ביותר לפני בוא

 הדינוזאורים.
 מעט אחרי-כן הופיעו הספנוסוכים (Sphenosuchia), שחיו באזורים רבים בעולם מאמצע-סוף תור

 הטריאס ובתור היורה (אחרון הספנוסוכים נכחד, כנראה, בסמוך לסוף תקופת הדוגר). גודלם היה קטן
 יחסית וגופם - זקוף. אחרי הספנוסוכים הגיעה תורם של הפרוטוסוכים (Protosuchia). ביחס

 לתנינאים המודרניים, הפרוטוסוכים היו יצורים קטנים (הגדולים שבהם הגיעו לאורך של מטר אחד
 לערך), חוטמם היה צר וגפיהם - ארוכות. הם היו כנראה יצורים יבשתיים, אף שייתכן שחלקם החזיקו

 באורח חיים מימי למחצה. באותה עת היו כל יבשות העולם "המודרניות" מחוברות לכדי יבשת על אחת
 שנקראה פנגיאה. תצורת יבשות זו אפשרה להם להרחיב את תפוצתם לכל יבשת אמריקה, לדרום
 יבשת אפריקה, לאירופה ולמזרח אסיה. הפרוטוסוכים בלטו בתור הטריאס, אך מספרם הצטמצם

 במהירות בתחילתו של תור היורה, והם נעלמו כליל בסופו של תור זה, סמוך לתחילתו של תור
 הקרטיקון.

 את מקומם של הפרוטוסוכים תפסו בהדרגה קבוצה של תנינאים קדומים שנקראה
 Mesoeucrocodylia (להלן: "תנינאי הביניים"). מאובנים לא מעטים של חברי קבוצה זו נמצאו ברבות
 השנים, אולם הגדרתה של קבוצה זו אינה יציבה ועתידה אינו ברור. בעבר היא כלל לא הייתה קיימת,

 ובמקומה הוגדרה קבוצת ה-Mesosuchia, אולם נמצא שהאחרונה היא פרפילטית ולכן הוחלט על
 ביטולה. תנינאי הביניים התקיימו החל מתחילת תור היורה; מרביתם נכחדו עד סוף הקרטיקון, אולם

 חלקם הקטן חי גם בתור השלישון. קרבתם של תנינאי הביניים לסביבות החיים המימיות הייתה גדולה
 יותר מזו של קודמיהם, אף שבמידה משתנה - חלקם שמרו על אורח חיים יבשתי בעיקרו, בעוד

שחלקם האחר הפך ליצורים מימיים באופן כמעט מלא. כך למשל, שתי משפחות של ת'לאטוסוכים (
 Thalattosuchia): הטלאוזאוריים (Teleosauridae) והמטריורינכוסיים (Metriorhynchidae), אימצו

 אורח חיים מימי עד כי גפיהם הפכו לדמויות-משוטים; יתר על כן, זנבם של בני הקבוצה האחרונה אף
 הפך לדמוי סנפיר.
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 בתור הקרטיקון הופיעו קבוצות נוספות של תנינאי ביניים: ה-Atoposauridae, שהיו יצורים יבשתיים

 קטנים בעלי חוטם קצר ורגליים ארוכות יחסית, חיו בסוף היורה ובתחילת הקרטיקון בגונדוואנה,
 היבשת הצפונית; ה-Pholidosauridae, שהיו בעלי חוטם ארוך במיוחד, נפוצו בלאוראסיה ובגונדוואנה
 גם יחד; ידוע במיוחד הוא סרקוסוכוס (Sarcosuchus) שחי בקרטיקון התחתון. הסרקוסוכוס היה תנין

 עצום בגודלו: גולגולתו הגיעה לאורך של שני מטרים, גופו - לכדי 11–13 מטרים לערך, ומשקלו היה
 מעל שמונה טונות. הוא חי באפריקה ובדרום אמריקה, ותזונתו העשירה כללה גם דגים גדולים

 ודינוזאורים בינוניים.
 אחת מהמשפחות האחרונות של תנינאי הביניים היא ה-Dyrosauridae, שכללה תנינאים גדולים בעלי

 חרטום ארוך. בני משפחה זו חיו בסוף הקרטיקון ובתחילת הקנוזואיקון, והם בילו חלק נכבד מזמנם
 במים. הם שרדו את אירוע ההכחדה שבסוף הקרטיקון (שהוביל בין היתר להכחדת הדינוזאורים).
 בעבר נטען כי יצורים אלו נכחדו במהלך האאוקן, לפני כ-45 מיליוני שנים לערך, אולם נראה שהם

  שרדו גם אחרי כן.

 את מקומם של תנינאי הביניים תפסו "התנינאים החדשים" (Eusuchia). היסטוריית המאובנים של
 התנינאים החדשים חושפת כי ההתפצלות של התנינאים לשלוש המשפחות הקיימות כיום החלה כבר
 בתור הקרטיקון. המחקר אינו אחיד בדעתו באשר לסדר התפצלות המשפחות בחלוף הזמן - המחקר
 המורפולוגי מראה כי הגאביאליים התפצלו ראשונים, ומאוחר יותר התרחשה ההתפצלות של התנינים
 מהאליגטורים ומהקיימנים; המחקר המולקולרי, לעומת זאת, מראה כי דווקא האליגטורים והקיימנים

 הם שהתפצלו ראשונים. מגוון מיני התנינאים הצטמצם משמעותית במהלך 100 מיליוני השנים
 האחרונות - צניחת הטמפרטורות הביאה לריכוז מרבית מיני התנינאים באזורים הטרופיים והחמים

 בעולם.

 
 האיור שלעיל הוא קלדוגרמה - עץ פילוגנטי המתאר את התפתחות התנינאים והתפצלותם לשלוש

  המשפחות המוכרות לנו כיום.
 בבסיסו נמצא ענף (קלייד) הדיאפסידה - בעלי חיים עם 4 רגליים ושני זוגות של פתחי צדע בחלק

 האחורי של הגולגולת. הדיאפסידה כוללת את כל הזוחלים של ימינו אך גם את העופות. הדיפאסידים
 התפצלו למספר ענפים, אחד מהם הוא הלפידוזאוריה, שכולל את הקשקשאים של ימינו, קרי: לטאות
 ונחשים, והשני הוא ארכוזאוריה, שכולל את התנינאים, הפטרוזאורים, הדינוזאורים והעופות. כאמור,

,(Crurotarsi) וקרורוטרסנים (Ornithodira) בענף הארכוזאוריה, התרחש הפיצול בין אורניתודים 
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
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 כאשר מהאורניתודים התפתחו הדינוזאורים ומהם העופות, ואילו מהקרורוטרסנים התפתחו אבות
 התנינאים, ובפרט ענף דמויי תנינאים. מהם התפתחו תנינאים עצמם (הצומת Crocodylia) וענפי

 הביניים לא מוצגים בעץ זה (מטעמי פשטות ונוחות ההצגה).
 יש מחלוקת על סדר התפצלותם של התנינאים לשלוש המשפחות המוכרות לנו כיום, והעץ הפילוגנטי

  לעיל מייצג אפשרות אחת. בסעיף הבא נתאר את שלושת משפחות התנינאים שחיים כיום.

  המיון המודרני
 על-פי המיון המודרני המקובל, סדרת התנינאים נחלקת לשלוש משפחות:

 משפחת הגאביאליים (Gavialidae). במשפחה 1–2 מינים.●
 משפחת האליגטוריים (Alligatoridae). במשפחה 8 מינים.●
 משפחת התניניים (Crocodylidae). במשפחה 16–17 מינים.●

 מיונים מקבילים אחרים קובעים כי בסדרת התנינאים ישנה משפחה אחת (Crocodylidae), ובה שלוש
 תת-משפחות - גאביאליים, אליגטוריים ותניניים. ההבדל בין שתי צורות המיון הללו חסר משמעות

 מיוחדת - ובעיקרם עומד בסיס זהה: התנינאים היא קבוצת-על הכוללת שלוש תת-קבוצות. המשפחה
 הגדולה בסדרה היא משפחת התניניים, כשאחריה ניצבות על-פי הסדר משפחת האליגטוריים ומשפחת

 הגאביאליים. בסך הכול קיימים בסדרה כ-26 מינים, כאשר מספר מינים הוגדרו והתקבלו מדעית רק
  בשנים האחרונות עקב הערכות מחדש ומחקרים מורפולוגיים ומולקולריים נרחבים.

 כך למשל, המין "תנין צר-חרטום" הועבר לסוג Mecistops ופוצל לשני מינים: תנין צר-חרטום●
  מערב-אפריקני ותנין צר-חרטום מרכז-אפריקני.

  הסוג תנין גמדי, שכיום יש בו מין אחד, ייתכן ויפוצל ל-3 מינים.●
 המין תנין מערב-אפריקני הוגדר כמין נפרד אחרי שבעבר נחשב לתת-מין של תנין היאור. מה●

 שמוזר הוא שמחקרים מולקולריים הראו שתנין היאור קרוב יותר גנטית לתנין האמריקני ותניני
 מרכז אמריקה מאשר לתנין המערב-אפריקני, שכאמור נחשב בעבר לתת-מין שלו.

 הסוגיה הקשה ביותר במיון המודרני (טקסונומיה וסיסטמטיקה) שלגביה אין עדיין פתרון מוסכם
.(Tomistoma schlegelii) (שמקובל על כלל הקהילה המדעית) היא סיווגו של המין גאביאל חקיין 

 בעבר, תחת חסותם של המחקרים המורפולוגיים (גם העדכניים), הוא סווג תחת משפחת התניניים,
 בעוד שמחקרים מולקולריים מודרניים הראו כי הוא קרוב יותר לגאביאל, ולכן משייכים אותו למשפחת

 הגאביאליים.
 להלן קלדוגרמה (עץ משפחה פילוגנטי) של התנינאים כיום, עד לרמת הסוג:
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 משפחות התנינאים
 

 תניניים
 ַּתִּניִנִּיים  (שם מדעי: Crocodylidae) היא משפחה של זוחלים בסדרת התנינאים מקבוצת

 הארכוזאוריה הקרובים מבחינה פילוגנטית לעופות. משפחה זו התפצלה כ-55 מיליון שנה לפני זמננו,
 באאוקן, והתפתחה מאז. הסוג העתיק ביותר במשפחה הוא תנין צר-חרטום (Mecistops) שמתוארך

 לפליוקן, כ-5–6 מיליון שנה לפני זמננו. עם זאת, הסוג הדומיננטי ביותר במשפחה זו, גם מבחינת מגוון
 מינים (בין 15 ל-18 מינים שחיים כיום), וגם מבחינת כמות פרטים וגם מבחינת גודלם ועוצמתם הוא

 תנין (Crocodylus). המין היחיד מהמשפחה שתפוצתו כללה בעבר את ארץ ישראל הוא תנין היאור,
 אולם אוכלוסייתו נכחדה מנופי הארץ בתחילת המאה ה-20. התניניים נפוצים בכל העולם למעט

 אירופה ואנטרקטיקה, ותחום תפוצתם כולל את אוסטרליה, אסיה, אפריקה ואמריקה (מהאורינוקו
 שבאמריקה הדרומית ועד דרום פלורידה שבאמריקה הצפונית).

 גוף התנינים מכוסה בלוחות קרניים שמתחתם מונחים לוחות עצם. על עורו של התנין מפוזרים גלאי
 לחץ עוריים רבים (Dermal Pressure Receptors) שנראים כמו פטמות בולטות עם שערה עבה.

 הגפיים האחוריות ארוכות מן הקדמיות ועליהן ארבע אצבעות לעומת חמש אצבעות בגפיים הקדמיות.
 זנבם משמש לשחייה. לב התנינים הוא המפותח בכל הזוחלים והוא דומה במבנהו ללב העופות

 והיונקים. ראשם מוארך, ולאורך מלתעותיהם כמה עשרות שיניים חדות וחרוטיות. השיניים משמשות
 לתפיסה ולא ללעיסה או לחיתוך. החיתוך נעשה על ידי סיבוב גופו של התנין במים וקריעת נתחי בשר

 מהטרף, שנבלעים בשלמותם. לתנינים יש לאורך לסתותיהם מערכת חושית יעילה לאיתור תנודות
 במים וכך הם מגלים את טרפם.

 חוטמם של התנינים הוא בצורת האות V וכאשר התנין סוגר את פיו, השיניים של הלסת התחתונה
 בולטות החוצה, ביחד עם שיני הלסת העליונה. דבר זה נכון במיוחד לשן הרביעית הגדולה, שבה השן

 נכנסת לחריץ חיצוני ונראית גם כשהפה סגור. כמו כן, רק לתניניים יש גלאי לחץ עוריים על כל הגוף.

 
 אליגטוריים

 אליגטוריים (שם מדעי: Alligatoridae) היא משפחה של זוחלים מסדרת התנינאים. במשפחה שתי
 תת-משפחות: קיימנים (Caimaninae) ואליגטורים (Alligatorinae), בה שרד סוג יחיד - אליגטור.

 במשפחה 8 מינים: 2 מיני אליגטור ו-6 מיני קיימנים. משפחה זו שייכת לענף דמויי אליגטור והיא
המשפחה היחידה ששרדה מענף זה, שהתפצל כנראה בסוף הקרטיקון. המין אליגטור מתוארך לכ-16

 –14 מיליון שנה לפני זמננו, בסין ואמריקה בהתאמה.
 האליגטוריים ה"אמיתיים" כוללים כיום שני מינים בלבד: אליגטור אמריקני ואליגטור סיני. האליגטור

 האמריקני חי בארצות הברית, כפי שרומז שמו, והאליגטור הסיני נפוץ בסין לאורך נהר היאנגצה אך
 נמצא בסכנת הכחדה חמורה. במרכז ובדרום אמריקה האליגטוריים מיוצגים על ידי שישה מיני קיימן

 המחולקים לשלושה סוגים. הקיימנים נבדלים מהאליגטורים האמיתיים בכך שבין הנחיריים שלהם לא
 קיימת מחיצה עצמית. כמו כן, השריון הבטני שלהם מורכב מקשקשים גדולים, עצמיים וחופפים, כאשר

 כל אחד מקשקשים אלה מורכב משני חלקים המחוברים בתפר.
 ההבדלים הבולטים בין האליגטורים לבין התניניים הם חוטם רחב וקצר יותר, שבאליגטורים האמיתיים
 הוא בצורת האות U, וכן העובדה שהשן הרביעית בלסת התחתונה, שהיא השן הגדולה, נכנסת לגומה

 מתאימה בלסת העליונה, וכך היא נותרת חבויה כשהפה סגור. אצל התניניים, לעומת זאת, השן בולטת
 אל מחוץ לפה גם כשהפה סגור. הבדל נוסף הוא החוסר בגלאי לחץ עוריים בגוף, אצל האליגטוריים

 גלאי הלחץ העוריים קיימים רק בגולגולת.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%95%D7%92)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A0%D7%A3_(%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9D_(%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A1%D7%AA_%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
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 בתמונה: קיימן שחור, הקיימן הגדול ביותר כיום. אורכו הממוצע כ-4 מטר ויכול להגיע ל-5–6 מטר

 בפרטים גדולים במיוחד.
 

 גאביאליים
 גאביאליים (שם מדעי: Gavialidae, איות נפוץ נוסף "גוויאל") היא אחת משלוש המשפחות הקיימות

 בסדרת התנינאים. בעבר היא כללה רק מין אחד - גאביאל הודי (Gavialis gangeticus). כיום, לעומת
Tomistoma) זאת, המחקר נתון במחלוקת באשר לצירופו של מין נוסף למשפחה - הגאביאל החקיין 

 schlegelii). בעבר סווג האחרון תחת משפחת התניניים בחסות מחקרים שהתבססו על מאפיינים
 מורפולוגיים, אולם מחקרים מודרניים המבוססים על ניתוחים מולקולריים מיקמו אותו במשפחת

 הגאביאליים, לצדו של הגאביאל ההודי.
 המאפיין הבולט ביותר של הגאביאליים הוא פיהם המוארך והצר. מבנה פיהם מותאם במיוחד

 לתזונתם, המורכבת בעיקרה מדגים. שני המינים נמצאים במצב שימור בעייתי - הגאביאל ההודי מצוי
 בסכנת הכחדה חמורה, והגביאל החקיין - בסכנת הכחדה. תפוצתם של שני המינים די מוגבלת -

 הגאביאל ההודי נפוץ בתת היבשת ההודית, אף שנראה שהוא נכחד ממדינות רבות באזור; הגאביאל
 החקיין נפוץ באזור סומטרה ומלזיה, וכן בבורניאו, באי ג'אווה ובאיים נוספים, אם כי בכמות מעטה

 יותר.

 
 בתמונה: גאביאל הודי. שימו לב לחוטם הצר במיוחד שלו, שמלא בשיניים מחודדות וצרות לתפיסת

 דגים חלקלקיים. אצל הזכרים ישנה תפיחה בקצה החרטום, ותפקידה כנראה חיזור. תפיחה זו העניקה
 למין את שמו שכן ghara בהינדית פירושו "כד".
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_(%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
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 מיני התנינאים כיום

 
גאביאל גאביאל-חקיין, סיני, אליגטור היאור, תנין הים, תנין מינים): 26) העולם             תנינאי
קיימן אמריקני, אליגטור אמריקני, תנין קיימן-שחור, הביצות, תנין אורינוקו, תנין            הודי,
צר-חרטום תנין מערב-אפריקני, צר-חרטום תנין סיאמי, תנין         רחב-חרטום,
(גינאה-החדשה האלי תנין (צפוני), גינאה-החדשה תנין ג'ונסטון, תנין          מרכז-אפריקני,
תנין גמדי, תנין ממושקף, קיימן קובני, תנין פיליפיני, תנין מערב-אפריקני, תנין             דרומי),

   מורלט, קיימן ז'קרה, קיימן- גמדי של שניידר, קיימן-גמדי של קיוויה.
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 גלריית תמונות של רוב מיני התנינאים החיים כיום
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 תנין הים
 תנין אורינוקו תנין אמריקני תנין היאור

 תנין מערב-אפריקני תנין הביצות
 תנין פיליפיני תנין ג'ונסטון 

 תנין סיאמי תנין קובני תנין גינאה החדשה תנין מורלט

 תנין גמדי (תנינון) תנין צר-חרטום
 

 אליגטור סיני אליגטור אמריקני

 קיימן ז'קרה קיימן רחב-חרטום קיימן ממשוקף קיימן-שחור

 גאביאל הודי קיימן-גמדי קיוויה קיימן-גמדי שניידר
 גאביאל-חקיין
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 טבלת מידע – מיני התנינאים
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 שם
Name 

 תפוצה
Distribution 

 אורך
 ממוצע

Length 

 אורך מירבי
Maximal 
Length 

 משקל
 ממוצע
Mass 

 משקל מירבי
Maximal 

Mass 
 דיינוסוכוס

Deinosuchus 
 אמריקה הצפונית

 (נכחד)
 8–10 מטר

meters 
 10–12 מטר

meters  
  5 טונות
tonnes 

 8.5 טונות
tonnes 

 פורוסזאורוס
Purussaurus 

 אמריקה הדרומית
 (נכחד)

 8.4 טונות 5 טונות 10–11 מטר 10.3 מטר

Crocodylidae תניניים 
 תנין הים

Crocodylus 
porosus 

5.5–4.3 
 מטר

meters 

 6.2–7 מטר
meters 

–450
 600 ק"ג

kg 

2000–1075 
  ק"ג
kg 

 תנין היאור
Crocodylus 

niloticus 

 

 4.1–5 מטר
meters 

 6.45 מטר
meters 

 450 ק"ג
kg 

 1090 ק"ג
kg 

 תנין אמריקאי
Crocodylus 

acutus 

 

 500–1000 380 ק"ג 6.1 מטר 4 מטר
 ק"ג

 תנין אורינוקו
Crcodylus 

intermedius 

 

 1000 ק"ג? 380 ק"ג 5–6 מטר 3–4.8 מטר

 תנין הביצות
Crocodylus 

palustris 

 

200– 4–5 מטר 3–4 מטר
 300 ק"ג

 450 ק"ג

 תנין ג'ונסטון
Crocodylus 
johnstoni 

 

2.3–1.5 
 מטר

 100 ק"ג 70 ק"ג 3 מטר

 תנין פיליפיני
Crocodylus 
mindorensis 

 

 75 ק"ג 15 ק"ג 3 מטר 1.5 מטר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99
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 תנין מורלט
Crocodylus 

moreletii 
 

2.7–1.5 
 מטר

 38–58 3 מטר
 ק"ג

 58 ק"ג

 תנין גינאה החדשה
 (צפוני)

Crocodylus 
novaeguineae  

 40–100 3.5 מטר 3–3.5 מטר
 ק"ג

 300 ק"ג

 תנין האלי (דרומי)
Crocodylus halli 

 דרום גינאה
 החדשה

 40–100 3.5 מטר 3.1 מטר
 ק"ג

? 

 תנין קובני
Crocodylus 
rhombifer  

3.5–2.4 
 מטר

 70–80 5 מטר
 ק"ג

 215 ק"ג

 תנין סיאמי
Crocodylus 
siamensis 

 

 40–70 4 מטר 2.1–3 מטר
 ק"ג

 350 ק"ג

 תנין מערב-אפריקני
Crocodylus 

suchus 

 

2.5–2.3 
 מטר

 ? ? 3–4 מטר

 תנין צר-חרטום
 מערב-אפריקני
Mecistops 

cataphractus 
 

125– 4 מטר 3–4 מטר
 230 ק"ג

 325 ק"ג

 תנין צר-חרטום
מרכז -אפריקני

Mecistops 
leptorhynchus 

 הוגדר כמין חדש
 ב-2018, נמצא
 בקונגו וסביבתה

125– 4 מטר 3–4 מטר
 230 ק"ג

 325 ק"ג

 תנינון / תנין גמדי
Osteolaemus 

tetraspis 

 

1.9–1.5 
 מטר

 18–32 2.1 מטר
 ק"ג

 80 ק"ג

Alligatoridae אליגטורים 
 אליגטור אמריקאי

Alligator 
mississippiensis 

 

4.6–3.4 
 מטר

 כ-500 ק"ג 270 ק"ג 5.3 מטר

 אליגטור סיני
Alligator 
sinensis 

 

 45 ק"ג 36 ק"ג 2.1 מטר 1.5 מטר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%A6%D7%A8-%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
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 קיימן-שחור
Melanosuchus 

niger 

 

4.3–2.8 
 מטר

300– 5–6 מטר
 400 ק"ג

1000–500 
 ק"ג

 קיימן ממושקף
Caiman 

crocodilus 

 

 58 ק"ג 40 ק"ג 2.5–3 מטר 1.5–2 מטר

 קיימן ז'קרה
Caiman yacare 

 50–60 2.7 מטר 2 מטר
 ק"ג

 60 ק"ג

 קיימן רחב-חרטום
Caiman 
latirostris 

 

 30–62 3.5 מטר 2–2.5 מטר
 ק"ג

 62 ק"ג

 קיימן-גמדי של
 שניידר

Paleosuchus 
trigonatus 

 

1.7–1.4 
 מטר

 36 ק"ג 9–20 ק"ג 2.3 מטר

 קיימן-גמדי של
 קיוויה

Paleosuchus 
palpebrosus 

 

1.4–1.2 
 מטר

 10 ק"ג 6–7 ק"ג 1.5 מטר

Gavialidae גאביאלים 
 גאביאל הודי
Gavialis 

gangeticus 

 

160– 6.25 מטר 3.5–5 מטר
 210 ק"ג

 977 ק"ג

 גאביאל-חקיין / תנין
 גאביאלי

Tomistoma 
schlegelii  

4.9–3.6 
 מטר

120– 5 מטר
 210 ק"ג

 250 ק"ג

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%96%27%D7%A7%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A8%D7%97%D7%91_%D7%97%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9F
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 על הגודל של התנינאים – ענקים וגמדים
 רוב התנינאים מגיעים לאורך של מספר מטרים. הקטנים שבהם הם באורך 1.5–2 מטר והגדולים

 שבהם מגיעים אף ל-7 מטר. משקלם הוא כמה מאות ק"ג. בעבר הגיעו התנינאים גם לאורך של
 למעלה מ-12 מטר ומסה של למעלה מ-8 טונות, כאשר הגדולים שבהם היו דיינוסוכוס ו פורוסזאורוס.

 התנינאים הגדולים ביותר כיום שייכים למשפחת התניניים. התנינאי הגדול ביותר כיום הוא תנין הים
 שאורכו יכול להגיע ל-7 מטר ומשקלו ל-2 טונות. תנין הים הגדול ביותר שנמדד באופן מדויק, לולונג,
 שקל 1,075 ק"ג ואורכו היה 6.17 מטר. אורכו הממוצע של תנין הים נע בין 4.3 ל-5.5 מטר, וזכרים

 רבים ארוכים יותר מ-5 מטר ושוקלים 600 ק"ג ומעלה. תנין היאור הוא התנינאי השני בגודלו, ואורכו נע
 בין 4.1 ל-5 מטר בממוצע ויכול אף להגיע לאורך של מעל 6 מטר בפרטים גדולים במיוחד. משקלו
 הממוצע הוא 450 ק"ג ופרטים באורך של למעלה מ-5 מטר שוקלים 600 ק"ג ומעלה. התנין הגדול

 ביותר שנמדד באופן מדויק היה תנין יאור מטנזניה באורך 6.45 מטר ששקל 1,090 ק"ג. רוב התניניים
 הם בגודל בינוני ואורכם נע בין 3 ל-5 מטר אך ישנם גם תניניים קטנים שאורכם לא עולה על  3 מטר.

 התנין הגמדי הוא תנינאי קטן במיוחד: אורכו נע בין 1.5 ל-1.9 מטר.
 האליגטוריים קטנים יותר בממוצע.
 הגדול שבהם הוא הקיימן השחור

 שאורכו יכול להגיע עד 5–6 מטר. שאר
 מיני הקיימנים הם קטנים: גודלם לא

 עולה לרוב על 3 מטר, ואילו אורכו של
 קיימן גמדי של קיווייה מגיע רק למטר
 וחצי. האליגטור האמריקאי גדול יותר:
 אורכו הממוצע מגיע ל-4 מטר ומשקלו
 ל-270 ק"ג אך נצפו מספר אליגטורים

 באורך של מעל 5 מטר.
 הגאביאליים הם תנינאים ארוכים אך
 רזים. אורכם יכול להגיע ל-5–6 מטר

 ומשקלם עד לטונה. למרות היותם
 גדולים מאוד, גם ביחס לתנינאים
 אחרים, הם לא תוקפניים וניזונים

 בעיקר מדגים (ורכיכות מים
 ופרוקי-רגליים כאשר הם צעירים).

 

 השוואת גדלי תנינאים מירביים: באדום - סרקוסוכוס (12 מ'), בכתום - דיינוסוכוס (12 מ'), בסגול -
  גאביאל הודי (6.25 מ'), בירוק - תנין היאור (6 מ'), בכחול - אליגטור אמריקאי (5.5 מ').
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A0%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D


 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור
 

 להלן רשימה גדלי תנינאים ראויים לציון. הגדלים מצוינים הן ביחידות מטריות והן ביחידות
 אימפריאליות הנפוצות במדינות דוברות האנגלית דוגמת ארצות הברית, הממלכה המאוחדת

 ואוסטרליה.

 אורכים:

 אורך התנינאי הקטן ביותר (כבוגר): 1.2–1.4 מטרים (3.9–4.6 רגל)●
 אורך ממוצע של אליגטור אמריקני: 3.4–4.6 מטרים (11–15 רגל)●
 אורך מירבי של אליגטור אמריקני: 5.5 מטרים (18 רגל)●
 אורך ממוצע של גאביאל הודי: 3.5–5 מטרים (11–16 רגל)●
 אורך מירבי של גאביאל הודי: 6.25 מטרים (20.5 רגל)●
 אורך ממוצע של תנין היאור: 4.1–5 מטרים (13–16 רגל)●
 אורך מירבי של תנין היאור: 6.45 מטרים (21.2 רגל)●
 אורך ממוצע של תנין הים: 4.3–5.5 מטרים (14–18 רגל)●
 אורך מירבי של תנין הים שנמדד: 6.17 מטרים (20.2 רגל)●
 אורך מירבי של תנין הים המוערך: 7 מטרים (23 רגל)●
 אורך ממוצע של פורוסזאורוס: 10.3 מטרים (33 רגל)●
 אורך מירבי מוערך של פורוסזאורוס: 11–13 מטרים (36–43 רגל)●
 אורך ממוצע של דיינוסוכוס (מערבי): 9.8–10.6 מטרים (32–35 רגל)●
 אורך מירבי מוערך של דיינוסוכוס (מערבי): 12 מטרים (39 רגל)●

 מסות ומשקלים:

 התנינאי הקל ביותר (כבוגר): 10–30 קילוגרם (22–66 ליברות)●
 משקל ממוצע של אליגטור אמריקני: 270 קילוגרם (600 ליברות)●
 משקל מירבי של אליגטור אמריקני: 500 קילוגרם (1,100 ליברות)●
 משקל ממוצע של גאביאל הודי: 160–120 קילוגרם (350–260 ליברות)●
 משקל מירבי של גאביאל הודי: 977 קילוגרם (2,154 ליברות)●
 משקל ממוצע של תנין היאור: 450 קילוגרם (990 ליברות)●
 משקל מירבי של תנין היאור: 1,090 קילוגרם (2,400 ליברות)●
 משקל ממוצע של תנין הים: 450–600 קילוגרם (990–1,320 ליברות)●
 משקל מירבי של תנין הים שנמדד: 1,075 קילוגרם (2,370 ליברות)●
 משקל מירבי מוערך של תנין הים: 2,000 קילוגרם (4,400 ליברות)●
 משקל ממוצע של פורוסזאורוס: 5.6 טונות (12,300 ליברות)●
 משקל מירבי של פורוסזאורוס: 8.4 טונות (18,500 ליברות)●
 משקל ממוצע של דיינוסוכוס (מזרחי): 2.5–5 טונות (5,500–11,000 ליברות)●
 משקל ממוצע של דיינוסוכוס (מערבי): 5.0–5.5 טונות (11,000–12,100 ליברות)●
 משקל מירבי של דיינוסוכוס: 8.5 טונות (18,700 ליברות)●
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 התנינים בפעולה

 
 תנינאי יאור מזדווגים בחוות קרוקולוקו בישראל. צילום: צחי אבנור.

 

 
 תנין הים במופע האכלה בגן חיות בקווינסלנד, אוסטרליה.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%9D


 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור
 

 
 אליגטור אמריקני שוחה בפארק הלאומי אוורגליידס בפלורידה.

 

 
 זוג גאביאלים בגן החיות סן אנטוניו, ארצות הברית.

 

 
 גאביאל הודי בשמורת טבע על גדות הנהר.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C


 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 
 תנין יאור נושך זברה ולופת אותה ברגלה. אפילו הזברות בעלות העור עבה לא חסינות מפניו.

 

 
 תנין יאור מזנק על גנו העומד לחצות את נהר המארה. לתנינים צפויה סעודת מלכים.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 

 
 תנין יאור בולע דג אמנון גדול. חלק ניכר מתזונת התנינאים, גם הגדולים שבהם, הוא דגים.

 

27 



 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 
 תנין היאור מבתר גנו מת ואוכל אותו.

 

 תנינים בחוות תנינאים במלזיה זוכים להעשרה התנהגותית ונאלצים להתאמץ כדי לאכול. במקרה זה
 תנין מזנק בעוצמה מהמים כדי לתפוס בשר עוף התלוי גבוה מעליו.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 
 אליגטור אמריקני טורף סרטן.

 

 
  קיימן גמדי של קיוויה.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 
 תנין יאור משתזף לצד נהר באפריקה, כשפיו פתוח לרווחה כדי לצנן את מוחו.

 

 
 תנין הים תופס דג חלקלק, הופך אותו ובולע אותו. בתיאבון!
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 התנינים הגדולים – עימות הענקים
 את הפרק הזה אני מבקש להקדיש למידע מפורט והשוואתי בין שלושת מיני התנינאים האהובים עליי

 – תנין היאור, תנין הים והדיינוסוכוס – ול"תחרות" שאני נהנה לערוך בראשי - מי מבין השלושה הוא
  התנינאי האולטימטיבי?

 
 לכאורה, מבחינת גודל וכוח, המנצח ברור: אף תנין שחי כיום לא יכול להתחרות בממדי הענק והכוח
 הבלתי-נתפש של דיינוסוכוס - התנינאי שטרף דינוזאורים. מכיוון שהדיינוסוכוס כבר נכחד זה למעלה
 מ-70 מיליון שנה והוא חי בתקופה בה היבשה והימים הרדודים היו מלאה בענקים (לא כמו כיום, ועם
 הלווייתנים סליחה), זו לא ממש תחרות הוגנת ולכן אפשר לתת לו את הכבוד, ומגיע לו, אבל להוציא
 אותו אל קטגוריה משלו וכעת לערוך את התחרות הבאה: "מי התנינאי החי האולטימטיבי?" וכאן יש

 שני מתמודדים שעולים על כולם: תנין היאור ותנין הים. חובבי התנינאים מאמריקה יכניסו לתחרות גם
 את האליגטור האמריקני ואולי גם את התנין האמריקני והקיימן השחור, אך אלה לא מגיעים לרמות

 הקטלניות והכוח של תנין היאור ותנין הים וגם קטנים מהם במקצת. תנין הים גדול יותר מתנין היאור
 אבל תנין היאור תוקף דרך קבע בעלי חיים גדולים וחזקים יותר מאשר תנין הים. בנוסף, תנין היאור

 הוא אוכל אדם קטלני יותר שגובה מידי שנה מאות קורבנות (לעומת תנין הים, שגובה "רק" עשרות).
 התפוצה של שניהם רחבה, שניהם חזקים מאוד ולשניהם עוצמת הנשיכה הגדולה ביותר כיום (רק

 ליצורים פרהיסטוריים הייתה נשיכה חזקה יותר). בנוסף, שניהם שורדים מעולים ונפוצים כיום במאות
 אלפים באוכלוסיות בריאות ומתחזקות. אז מי מביניהם הוא התנינאי החי האולטימטיבי?

 
 אתם מוזמנים לקרוא את תעודות הזהות של תנין היאור, תנין הים והדיינוסוכוס - שעמוסות במידע

 פיקנטי מחד ובסטטיסטיקות ומספרים מאידך - ולהחליט בעצמכם מי התנינאי האהוב עליכם ומיהו מלך
.The Top Croc - התנינאים 

 
 

 והנה איור המסביר כיצד להבדיל ויזואלית בין תנין הים לתנין היאור:
 

 
 

 ההבדל העיקרי הוא שלתנין הים חסרה שורה של רביעיית קשקשי שריון (אוסטאודרמים) על העורף,
 בעוד שאצל תנין היאור יש כאלה. הבדל הוא נוסף שעל חלקו העליון של ראשו של תנין הים יש רכסים

 גבשושיים לעומת פרופיל חלק של תנין היאור.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 תנין היאור

 
 שם עברי: תנין היאור●
●Crocodylus niloticus :שם מדעי 
●Nile Crocodile :שם עממי 
 תפוצה: כמעט כל אפריקה למעט מדבר סהרה, בעבר גם בארץ ישראל.●
 גודל מירבי: אורך - 6.45 מטר (21.16 רגל), משקל - 1,090 ק"ג.●
 גודל ממוצע: אורך - 4.1 עד 5 מטר, משקל - כ-450 ק"ג.●
 עוצמת נשיכה: כ-22,000 ניוטון (5000 ליברות-כוח), הכי חזקה שנמדדה בפועל.●
 קטילת אדם: מאות בני אדם מדי שנה.●

 
 תנין היאור הוא ככל הנראה התנינאי הידוע והנחקר ביותר. זהו תנין גדול וחזק מאוד: הפרט הגדול

 ביותר שנמדד בדיוק היה באורך 6.45 מטר ומשקל של 1,090 ק"ג. אורכו הממוצע הוא 4.1–5 מטר
 ומשקלו הממוצע 450 ק"ג. עוצמת הנשיכה שלו היא החזקה ביותר שנמדדה: הוא מפעיל כוח של 22

 קילוניוטון (עוצמה השקולה למשקל של כ-2.3 טונות). הוא טורף העל של מקווי המים של אפריקה:
 נהרות, בריכות, בורות מים וביצות. הוא תוקף, הורג וטורף כמעט כל בעל חיים שמתקרב אל שפת

 המים או נכנס לתוכם, כולל בעלי חיים גדולים כגון תאו אפריקאי, זברות, גנו ואנטילופות שונות.
 הגדולים והקטלניים שבהם טורפים אף אריות, גורי היפופוטם, גורי פילים ובני אדם. רק היפופוטמים

 בוגרים חסינים במידה גבוהה מפניו. תנין היאור הוא התנינאי המסוכן והקטלני ביותר בעולם: בכל שנה
 הוא הורג מאות בני אדם. למרות זאת, הוא "שחקן צוות" בעל מיומנות חברתית גבוהה: לתניני היאור

 יש מבנה חברתי מורכב והם משתפים פעולה בציד ובביתור חיות גדולות. לתנין היאור יש מקום מיוחד
 בתרבות האנושית, כולל בתנ"ך: הוא מוזכר בספר בראשית כ"התניִנם הגדולים" שברא אלוהים.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 תנין הים

 
 שם עברי: תנין הים●
●Crocodylus porosus :שם מדעי 
●Saltwater Crocodile :שם עממי 
 תפוצה: דרום מזרח אסיה וצפון אוסטרליה, כולל באוקיינוס השקט.●
 גודל מירבי: אורך - 6.2 עד 7 מטר, משקל - 1,070 ק"ג ויתכן שאף כ-2,000 ק"ג.●
 גודל ממוצע: אורך - 4.3 עד 5.5 מטר, משקל - כ-450 עד 600 ק"ג.●
 עוצמת נשיכה: 16,460–34,000 ניוטון (הכי חזק כיום בעולם החי).●
 קטילת אדם: עשרות בני אדם בשנה.●

 
 תנין הים הוא הזוחל הגדול ביותר כיום. אורכו יכול להגיע עד ל-7 מטר (למרות שהפרט הגדול ביותר
 שנמדד במדויק היה "רק" באורך 6.2 מטר) ולשקול למעלה מ-1,000 ק"ג וייתכן שאף 2 טונות. אורכו

 הממוצע נע בין 4.3 ל-5.5 מטר ומשקלו הממוצע בין 450 ל-600 ק"ג. תנין הים, המכונה "Saltie" בידי
 האוסטרלים, הוא טורף אכזרי ומסוכן שמסוגל להרוג ולטרוף כמעט כל בעל חיים שנכנס למים, כולל
 תאו מים, גאור, סוסים גדולים, חזירי בר, איילים, כרישים ואפילו בני אדם. יש לו את עוצמת הנשיכה

 החזקה ביותר בעולם החי כיום, שניה אולי רק לתנין היאור: מדענים העריכו אותה כ-34 קילוניוטון
 (שקול למשקל של כ-3.47 טונות) בפרט באורך 6.7 מטר, על סמך מדידה של 16.46 קילוניוטון בפרט
 באורך 5.2 מטר. תנין הים נפוץ מצפון אוסטרליה לדרום מזרח אסיה וחי כמעט בכל מקום בין לבין, הן
 במקווי מים מלוחים ומליחים והן במקווי מים מתוקים כגון נהרות, בריכות, ביצות ובילבונגים. תנין הים
 הוא טורף על בתחום מחייתו ומהווה שריד גדול ומרשים לתניני הענק המפלצתיים הפרה-היסטוריים.
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 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

 

 דיינוסוכוס

 
 שם עברי: דיינוסוכוס●
●Deinosuchus :שם מדעי 
●Fearfully Great Crocodile / Terrible Croc' / Terror Croc :שם עממי 
 תפוצה: אמריקה הצפונית בגיל הקמפן (גיל גאולוגי) (80–73 מיליון שנה לפני זמננו).●
 גודל מירבי: אורך - 12 מטר, משקל - 8,500 ק"ג.●
 גודל ממוצע: אורך - 8 עד 10 מטר, משקל - 2,500 – 5,500 ק"ג.●
 עוצמת נשיכה: כ-102,000 ניוטון (שקול ליותר מ-10 טון-כוח).●
 קטילת אדם: בתקופתו לא היו בני אדם, אבל הוא טרף דינוזאורים.●

 
 דיינוסוכוס הוא אחד התנינאים הגדולים והמפלצתיים ביותר שחיו אי-פעם. אורכו המירבי יכל להגיע אף

ל-12 מטר ומשקלו ל-8.5 טונה מטריות. עוצמת הנשיכה שלו היא החזקה ביותר של ייצור יבשתי: כ-
 102 קילוניוטון, פי 2 מעוצמת הנשיכה מרסקת העצמות של הטירנוזאורוס רקס. בשל גודלו הרב הוא

 טרף גם דינוזאורים גדולים שהתקרבו למקווי המים בהם הוא חי. עם זאת, עיקר תזונתו הייתה כנראה
 דגים וצבי ים. הדיינוסוכוס חי בגיל הקמפן, כ-80 עד 73 מיליון שנה לפני זמננו והיה נפוץ באמריקה
 הצפונית, מניו ג'רזי ועד טקסס, משני צידי הים הפנימי המערבי. מבחינה אנטומית הדיינוסוכוס היה

 דומה מאוד לתנינאים בני זמננו והיה קרוב לדמויי אליגטור. גולגולת ענק ששוחזרה על סמך שברי לסת
 מאובנת הוצגה במשך שנים במוזיאון האמריקאי לתולדות הטבע, השרתה יראה על אינספור מבקרים

 וכיכבה בסיוטיהם של ילדים. היום יודעים שהשחזור הנ"ל היה שגוי ומוגזם, והגולגולת הוסרה
 מהתצוגה. למרות זאת, מדובר בתנינאי ענק וטורף-על שחי לצד הדינוזאורים והיה בראש שרשרת

 המזון בתקופתו, ולכן זכאי בצדק לתואר "מלך התנינאים".
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Deinosuchus
https://en.wikipedia.org/wiki/Deinosuchus
https://en.wikipedia.org/wiki/Deinosuchus
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%9F_(%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%92%27%D7%A8%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F


 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור
 

 התנינים במקרא
 התנין מוזכר רבות בתנ"ך והוא מן החיות הבודדות המוזכרות בסיפור הבריאה. כבר ביום החמישי בורא

 ה' את התנינים והיא החיה היחידה המוזכרת בשמה. לתנינים ישנה גם משמעות סימבולית ומיסטית:

 "וַּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה, ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ, ַעל ְּפֵני✡
 ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים. וִַּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת  ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים  ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה

 ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַּמִים ְלִמיֵנֶהם, ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו, וַַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי
 טֹוב"  (בראשית א כא)

 "ִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּטָך✡
 ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין."   (שמות ז ט)

 "ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים; ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים ַעל ַהָּמִים."  (תהלים עד יג)✡
 "ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ; ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹמֹות"  (תהלים קמח ז)✡
 "ֲחַמת ַּתִּניִנם יֵיָנם, ְורֹאׁש ְּפָתִנים ַאְכָזר"  (דברים לב לג)✡
 "ֲהלֹוא ַאְּת ִהיא ַהַּמְחֶצֶבת ַרַהב, ְמחֹוֶלֶלת ַּתִּנין"  (ישעיהו נא ט)✡
 "ֲהָים ָאִני, ִאם ַּתִּנין, ִּכי ָתִׂשים ָעַלי ִמְׁשָמר"  (איוב ז יב)✡

 לעיתים משמש התנין כשם נרדף לנחש.
 לפי ביקורת המקרא, אזכורי התנין במקרא מראים על כך שהמקרא דוחה את סיפורי הבריאה

 הקדומים. לפי סיפורים אלו, התנין נחשב לחיה חזקה בעלת כוחות אדירים. אולם, המקרא מדגיש כי
 אלוהים ברא את התנינים ("ויברא אלהים את התנינים"), ומכאן שהם יצורים הכפופים לו. אזכורים

 נוספים במקרא, כמו אלו שמופיעים בישעיהו ובאיוב, מראים על כוחו הרב של התנין כפי שנתפס
 בתקופה הקדומה, לפי שנרמז כי לתנין הייתה מלחמה גדולה עם האל, ובסופה אלוהים ניצח. ניתן

 לראות זאת בציטוטים שלעיל: ישעיהו רומז כי אלוהים ניצח את התנין בקרב, ואיוב מוחה כנגד מעשי
 האל נגדו, וגורס שאין האל צריך לשים עליו משמר, כפי שעשה לתנין.

 מקור: ויקיפדיה - תנין (סוג)
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%96_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%93_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%91_%D7%9C%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A0%D7%90_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%95%D7%91_%D7%96_%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%95%D7%92)


 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור
 

 ספרים לקריאה נוספת
● Colin Stevenson, Crocodiles of the World, Reed New Holland, 2019 

(GoogleBooks). Written by a crocodylian conservation zoologist and a 
member of the IUCN Crocodylian Specialist Group (CSG), it is the most 
up-to-date overview of Crocodylians, and it is heavily illustrated with 400+ 
color photos. 

● Charles A. Ross (Consulting editor) and Sthpen Garnett (Editorial advisor), 
Crocodiles and Alligators, New York: Facts on File, 1989. 

● Rodney Steel, Crocodiles, London: Christopher Helm, 1989. 
● Schwimmer, David R. (2002). King of the Crocodylians: The 

Paleobiology of Deinosuchus. Indiana University Press. ISBN 
0-253-34087-X. (GoogleBooks). Written by a Ph.D. (professor of 
paleontology) about the prehistoric crocodylian Deinosuchus, the giant 
monster who predates also on large dinosaurs. 

● Grahame Webb and Charlie Manolis, Australian Crocodiles - A Natural 
History, Reed New Holland, 1989. Written by a Ph.D. who studied saltwater 
and freshwater crocodiles of Australia. 

● Michael Garlock, Killer Gators and Crocs: Gruesome Encounters from 
Across the Globe, Globe Pequot Press, 2006 (GoogleBooks). Focuses 
about attacks of crocodilians on humans and on conservation efforts. 

● Dan Wylie, Crocodile, Reakation Books, 2013. Focuses about Crocodilians 
in human culture and mythology. 

● Gregory M. Erickson et al, Insights into the Ecology and Evolutionary 
Success of Crocodilians Revealed through Bite-Force and Tooth-Pressure 
Experimentation, PLoS ONE, 2012. Scientific paper on crocodylians bite force. 
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031781) 
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/0-253-34087-X
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https://books.google.co.il/books?id=qDVXvgAACAAJ&dq=Killer+Gators+and+Crocs:+Gruesome+Encounters+from+Across+the+Globe&hl=iw&sa=X&redir_esc=y
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031781
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 קישורים חיצוניים להעשרה ולקריאה נוספת
 מידע כללי

 תנינאים באתר של ד"ר צחי אבנור●
●Google Sites-ב MathKnigt תנינאים , באתר  של  
, מידע, עובדות מעניינות וטבלת גדלים●   ד"ר צחי אבנור ו-MathKnight, תנינאים 

 של כל מיני התנינאים, באתר  MathKnigt ב-Google Sites (קישור למסמך זה!)
  מדיה וקבצים בנושא תנינאים בוויקישיתוף●
 http://crocodilian.com/ – אתר המוקדש לחקר התנינאים ולשימורם●
●IUCN-אתר קבוצת שימור התנינאים של ה - /http://www.iucncsg.org 
  גלריית תמונות של תנינאים (עם הסברים) בפליקר●
  פרופ' לו גילט, אוסף גלריות תמונות של תנינאים,  בפליקר●
  תמונות של תנינאים בפליקר●
 נדב לוי , אמנם זוחלים, אבל עם המון שיניים , טבע הדברים●
●nrg  כרמית ספיר ויץ , זהירות, תנין: סיבה לדאגה בבקעת הירדן,  באתר 
●Mikko's" באתר (Crocodylomorpha) "עץ פילוגנטי מקושר של קבוצת "דמויי תנינים 

"Phylogeny Archive 
 תנינים ואליגטורים באתר DK Find Out של דורלינג קינדרסלי●
●Our Planet התנינים הגדולים ביותר, באתר 
 תנינאים בבסיסי נתונים ביולוגיים●

○ITIS  תנינאים באתר 
○NCBI תנינאים באתר 
○(Encyclopedia of Life)   תנינאים באתר האנציקלופדיה של החיים 

 
 סרטי וידאו

YouTube רשימת השמעה, באתר  – Crocodilians  תנינאים    

 סרטי וידאו מיוטיוב על תנין היאור

 World's Deadliest - Crocs Kill with Strongest Bite תנין היאור בפעולה, ערוץ  ●
National Geographic Wild 

  Nature's Ultimate Ambush תנין היאור צד ותוקף גנו וזברות בחציית נהר המארה,●
 ערוץ הסמית'סוניאן

●Nile Crocodile Kills Wildebeest - Deadliest Showdowns - Earth  
BBC Earth  בערוץ היוטיוב של  ,Unplugged 

 Croc vs. Wildebeest & Gazelle | National Geographic ערוץ היוטיוב של  ●
National Geographic 

  Crocs catch and eat zebra - incredible feeding behaviour ערוץ היוטיוב של●
FiveZero Safaris 

  Battle of jaws - lions vs crocodiles - BBC wildlife  להקת לביאות נגד תנין●
BBC-יאור, ערוץ ה 
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https://sites.google.com/view/dr-zachi-evenor/
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https://sites.google.com/site/mathknightisrael/home/crocodilians
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https://sites.google.com/site/mathknightisrael/home/
https://he.wikipedia.org/wiki/Google_Sites
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https://sites.google.com/site/mathknightisrael/home/crocodilians
https://he.wikipedia.org/wiki/Google_Sites
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Crocodilia
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
http://crocodilian.com/
http://crocodilian.com/
http://www.iucncsg.org/
http://www.iucncsg.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-emblem-photos.svg
https://www.flickr.com/photos/zachievenor/galleries/72157664627538832/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-emblem-photos.svg
https://www.flickr.com/photos/lou_guillette/collections/72157623243233961/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-emblem-photos.svg
http://www.flickr.com/groups/alligators/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3831756,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A5
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/280/535.html
https://he.wikipedia.org/wiki/Nrg
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Archosauria/Crocodylia/Crocodylomorpha.htm
http://www.dkfindout.com/us/animals-and-nature/reptiles/crocodiles-and-alligators/
https://ourplnt.com/largest-crocodiles/#axzz62A4FXxWu
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1294634
http://eol.org/pages/2820234
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpj5SNpMh0tO6bi9XIo9tjSFqgqRLNbkA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpj5SNpMh0tO6bi9XIo9tjSFqgqRLNbkA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpj5SNpMh0tO6bi9XIo9tjSFqgqRLNbkA
https://he.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=kogAaRm314U
http://www.youtube.com/watch?v=kogAaRm314U
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C_%D7%92%27%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=BENzkqC0VKw
https://www.youtube.com/watch?v=BENzkqC0VKw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%AA%27%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=akbpHX0Wbvw
https://www.youtube.com/watch?v=akbpHX0Wbvw
https://www.youtube.com/watch?v=akbpHX0Wbvw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=I9KXRHk3AkU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/National_Geographic
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=Ez6H_1-hPRA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=gc9jFmkjizQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC


 תנינאים Crocodylia / מאת ד"ר צחי אבנור

  Crocodile Attack at the Mara River תנין תוקף גנו בנהר המארה●
●Benat סרטון מאת Crocs kill and devour wildebeest in Africa video   

 Garrigos ביוטיוב
●BBC-בערוץ ה  Sneaky spying crocodile camera - Spy in the Wild  
●FiveZero בערוץ היוטיוב של Crocs rip hippo in half during feeding frenzy  

Safaris 
  Amazing Crocodile Kill and Eat Baby Elephant ביוטיוב●
  תניני יאור מחסלים עדר של צבאים החוצים את נהר המארה, ביוטיוב●

 סרטי וידאו מיוטיוב על דיינוסוכוס

●Prehistoric Park - Deinosuchus  
● The Isle - Deinosuchus Animation Preview  
  Ultimate Prehistoric Battles Ep 10 - Deinosuchus Vs T Rex, יוטיוב●

 סרטי וידאו מיוטיוב על שאר התנינאים

 How to tell an alligator from a crocodile כיצד להבדיל בין אליגטורים לתנינים,●
 ערוץ CrocDoc ביוטיוב

●National Geographic Wild  ערוץ !World's Deadliest - Croc Attack  
  תנינים בפעולה על רקע מוזיקה גותית אפית, ביוטיוב●
●Richard Kern  מאת American Alligator-Apex predator  
●Animal Planet  ערוץ Saltwater Crocodiles Maneaters  
●ojatro  קולות חיזור של אליגטור אמריקני, ערוץ  
 Adult and baby Gharials - Ganges - BBC בקיעת תינוקות גאביאלים, ערוץ ה-●

BBC 
  Baby Nile Crocodiles - King Croc - BBC Animals בקיעת אבקועי תניני יאור●

BBC-ואליגטורים אמריקאים מהבצים, ערוץ ה 
  Alligator Smashes Watermelon אליגטור מרסק אבטיח●
●,  Flying Foxes Vs Freshwater Crocodile - Lands of the Monsoon - BBC  

 ערוץ BBC Earth ביוטיוב
●Saltwater crocodile propels its entire body out of the water with the  

 power of its tail יוטיוב
●BBC-בערוץ ה ,Sneaky spying crocodile camera - Spy in the Wild  
  Crocodile Attacks Captured in Startling New Video נשיונל ג'יאוגרפיק●
●Saltwater crocodile propels its entire body out of the water with the  

 power of its tail יוטיוב
  כמה תנינים בדיוק ברחו מהחווה בבקעת הירדן? , ערוץ היוטיוב של חדשות 2, 2011●
  עשרת התנינים הגדולים ביותר, בערוץ Trend Max ביוטיוב●
  תנין אמריקני בפלורידה, בערוץ Nature in Your Face ביוטיוב●
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=8cMRsC__fRs
https://www.youtube.com/watch?v=8cMRsC__fRs
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=CYyeiDTW89U
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=_bVZeOt7bCw
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=YrXzq75UQ5A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=CloSNd5GBDU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=wgKzAxFeA5s
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=8ao5lDiph_4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=PJcvlDJrz8A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=W5TWGdkV4_0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=3fdq3-TFT8Y
https://www.youtube.com/watch?v=3fdq3-TFT8Y
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=4h9re1bHt40
http://www.youtube.com/watch?v=4h9re1bHt40
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C_%D7%92%27%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=nbY2qy-VPfA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=rJXW8aHWV3o
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=s38iY23vEiM
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=LdBuyaHo5Vg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=ygrfp-uoMKs
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=CNL7H2KWTPE
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://www.youtube.com/watch?v=9xVwIuB-Xm4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=wi30w-Mk2yQ
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?t=23&v=NR_t3va7sb8
https://www.youtube.com/watch?t=23&v=NR_t3va7sb8
https://www.youtube.com/watch?t=23&v=NR_t3va7sb8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=_bVZeOt7bCw
https://he.wikipedia.org/wiki/BBC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
http://news.nationalgeographic.com/2015/09/150914-crocodiles-reptiles-animals-science-australia/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C_%D7%92%27%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?t=23&v=NR_t3va7sb8
https://www.youtube.com/watch?t=23&v=NR_t3va7sb8
https://www.youtube.com/watch?t=23&v=NR_t3va7sb8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=fYnPVHqooFk
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=ULP7hs0gYRU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Gnome-video-x-generic.svg
https://www.youtube.com/watch?v=Uu5VyFK3M_M
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
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 קרדיטים ומקורות
 תמונת השער:

●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NileCrocodile-- – תנין היאור 
 Etiopia-Omo-River-Valley-01.jpg  מאת  Gianfranco Gori מוויקיפדיה

 תנין הים – https://www.flickr.com/photos/clintelliott/4934646908 קלינט מפליקר●
●Cliff מאת https://www.flickr.com/photos/cliffbuckton/840430724 – תנין היאור 

 Buckton מפליקר
 תנין היאור - https://www.flickr.com/photos/lou_guillette/5566435344/  מאת פרופ'●

drgator לו גילט 
 תנין אמריקאי -●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_acutus_mexico_02-edit1
 jpg. מאת Tomás Castelazo מוויקיפדיה

 דיינוסוכוס – http://www.raul-martin.net/  מאת ראול מרטין●

  תנינאים – מבוא באנגלית ובעברית:

 ד"ר צחי אבנור ו-MathKnight מוויקיפדיה (עברית ואנגלית)●
 תמונת ההבדלים -●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison_-_Crocodilia.jpg 
 בוויקיפדיה (פרטי היוצרים בקישור)

●/https://www.flickr.com/photos/zachievenor/32234744453 תמונת גולגולת של תנין 
 - צחי אבנור

 תמונה של תנין הים -  Sankara Subramanian בפליקר וויקיפדיה●

 עשר עובדות על תנינאים:

 את הטקסט כתב ד"ר צחי אבנור על בסיס ספרים שונים וויקיפדיה●
 תמונה של תנין הים על רקע לבן -●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_porosus_white_backgro
 und.jpg מאת PG Palmer מפליקר

 טבלת מיני התנינאים:

●Encyclopedia of Life-ריכוז נתונים בעיקר מוויקיפדיה בעברית ובאנגלית, ומ 
 מפות תפוצה לקוחות מוויקיפדיה●

 
 גדלי תנינאים:

 כתיבה - MathKnight מוויקיפדיה●
 איור גדלי תנינאים●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodilians_scale.png  
●MathKnight-איור גדלים של תנין הים – צחי אבנור ו 

 

39 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NileCrocodile--%20Etiopia-Omo-River-Valley-01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NileCrocodile--%20Etiopia-Omo-River-Valley-01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NileCrocodile--%20Etiopia-Omo-River-Valley-01.jpg
https://www.flickr.com/photos/clintelliott/4934646908
https://www.flickr.com/photos/cliffbuckton/840430724
https://www.flickr.com/photos/cliffbuckton/
https://www.flickr.com/photos/cliffbuckton/
https://www.flickr.com/photos/cliffbuckton/
https://www.flickr.com/photos/lou_guillette/5566435344/
https://www.flickr.com/photos/lou_guillette/5566435344/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_acutus_mexico_02-edit1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_acutus_mexico_02-edit1.jpg
http://www.raul-martin.net/
http://www.raul-martin.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison_-_Crocodilia.jpg
https://www.flickr.com/photos/zachievenor/32234744453/
https://www.flickr.com/photos/zachievenor/32234744453/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feeding_of_Saltwater_Crocodile.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_porosus_white_background.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_porosus_white_background.jpg
http://www.flickr.com/people/52527431@N05
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodilians_scale.png
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 אבולוציה ומיון של תנינאים:

●.MathKnight-הטקסט לקוח מוויקיפדיה, מהערך תנינאים. נכתב על ידי משתמש ירון ו 

 אנטומיה של טורף על:

 כתיבה: ד"ר צחי אבנור.●
●, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_porosus_(AM_LH622-2a).jpg :תמונה 

 ויקיפדיה ומוזיאון אוקלנד. בתמונה: גולגולת של תנין הים.

 משפחות התנינאים:

 מבוסס על טקסטים מוויקיפדיה עם הרחבות שלי.●
 קיימן שחור:●

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Melanosuchus_niger_(cropped-01).jpg 
 תמונות הגביאליים:●

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gharial_san_diego.jpg ו-
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_Gharial_at_the_San_Diego_Z

oo_(2006-01-03)_(headshot).jpg 

 תנינים בפעולה (תמונות מוויקיפדיה):

 תניני יאור מזדווגים:●
/https://www.flickr.com/photos/zachievenor/32923594171/in/album-72157622993071552  

 תנין הים במופע האכלה:●
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossman_the_Croc_-_Australia_Zoo_-_Beerwah_Q

ueensland_Australia_-_Flickr_-_Cindy_Andrie_-_v02.jpg  
 אליגטור באוורגליידס:●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gator_Swimming,_Nps_photo,_G%26K_Ladner_(90
99193861).jpg  

●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gavialis_gangeticus_(Gharial,_Gavial).jpg :גאביאלים  
●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GarimaBhatia_Gharial_MG_5841.jpg :גאביאל  
 תנין וזברה:●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zebra_Escapes_the_Jaws_of_2_Crocodiles_HD_3.
png 

 תנין מזנק על גנו:●
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodile_attack_during_Mara_River_crossing_-_fra

me_1_-_Flickr_-_Lip_Kee.jpg 
 תנין אוכל דג:●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nile_Crocodile_(Crocodylus_niloticus)_trying_to_sw
 allow_a_big_Tilapia_(Oreochromis_sp.)..._(16647120860).jpg ו-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nile_Crocodile_(Crocodylus_niloticus)_trying_to_sw
allow_a_big_Tilapia_(Oreochromis_sp.)..._(16224665683).jpg  

●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodile_Feast_AdF.jpg :תנין אוכל גנו מת  
 תנין מזנק בחוות תנינאים במלזיה:●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teasing_the_crocs_(22982127414).jpg  
●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_Alligator1.JPG :אליגטור טורף סרטן 
●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dwarf_Caiman_in_Paignton_Zoo.jpg :קיימן גמדי 
●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nilecroc100.jpg :תנין יאור לצד הנהר  
●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saltie-eats-fish-LKY-3.jpg :תנין הים אוכל דג  

 התנינים הגדולים:

 תנין היאור - תמונות מוויקיפדיה:●
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_porosus_(AM_LH622-2a).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Melanosuchus_niger_(cropped-01).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gharial_san_diego.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_Gharial_at_the_San_Diego_Zoo_(2006-01-03)_(headshot).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_Gharial_at_the_San_Diego_Zoo_(2006-01-03)_(headshot).jpg
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 התנינים במקרא:

 כתיבה: ויקיפדיה, הערך תנין (סוג)●
●https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoology_of_Egypt_(1898)_(14761892336).jpg :תמונה  

 איורים נוספים:

 איור 24 מיני תנינאי העולם –  Peppermint Narwhal ודף World Croc Day בפייסבוק●
 בגלריה הגדולה של מגוון תנינאי העולם תמונות התנינאים לקוחים מוויקיפדיה, בקישור זה.●

 יש להקליק על כל תמונה לגרסה בגודל מלא וקרדיט ליוצר. רישיונות CC-BY של ויקיפדיה.
 איור פורוסזאורוס  מאת Nobu Tamura, ויקיפדיה.●
 תנין יאור לבן -●

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nile_crocodile_white_background.jpg 
 מאת Harvey Barrison בפליקר וויקיפדיה

 איורי תוכן עניינים - Alamy Stock Photography (תנין בראש הדף) וויקיפדיה (אליגטור).●

CC-BY-SA הערה: כל התוכן (טקסט ותמונות) שלקוח מוויקיפדיה הוא תחת רישיון חופשי מסוג 
 גרסה 2 ומעלה.
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