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Shrimps and prawns have a somewhat laterally compressed body with a thin 
carapace that encloses the head and the thorax (cephalothorax), as well as 

a distinct elongated muscular abdomen. Like all decapods, they have five pairs 
of appendages modified into walking legs. They range from few millimetres 
to more than 35 cm in size. They are typically scavengers, feeding mainly on 
detritus found on the bottom.
There are about 2 500 species of shrimps and prawns worldwide. Although 
some are freshwater species, most are marine or live in estuaries. They mainly 
occur close to the bottom but some live in midwater. They are distributed 
worldwide at all depths and on various types of substrate.

Few hundred species of shrimps and prawns have a commercial importance 
worldwide and about 30 species are important in the Mediterranean. Total shrimp 
and prawn landings between the years 2000 and 2007 in the Mediterranean 
and Black Sea (FAO area 37) amounted to about 40 000 tonnes/year. Total 
landings for the area covered by the guide are about 20 000 tonnes/year 
(2000–2007). These numbers are considered to be slightly underestimated 
as some countries lack proper fishery statistics and do not report their catches 
accurately.

ح جانبياً ودرع رقيق يحتوي الرأس والصدر معاً إ ن لإلربيانات وبراغيث البحر جسم طفيف التََّسطُّ
ى “الرأس الصدري”) وبطن عضلي ُمَتَميز باستطالته. وهي شأنها شأن عشاريات األرجل  (فيما يُسمَّ
بضعة  بين  أحجامها  تتراوح  للمشي.  أرجل  إلى  َرة  الُمَحوَّ الزوائد  من  أزواج  خمسة  لديها  جميعها 
الكائنة  والبقايا  الُفتات  على  أساساً  تتغذى  أنموذجية  امات  َقمَّ 35 سنتيمتراً. وهي  وَنيٍِّف و  مليمترات 

على القاع.

ثمة قرابة 500 2 نوع من اإلربيانات وبراغيث البحر في أنحاء العالم. ورغماً عن أن بعض األنواع 
يعيش في المياه العذبة فإن معظمها يعيش في البحر أو قرب مصبات األنهار. يألف معظمها األوساط 
القريبة من القاع مع أن بعض األنواع يعيش في المستويات الوسطى من عمود الماء. تُشاَهد في أنحاء 

العالم على مختلف األعماق وعلى ُمرتكزات قاعية متباينة.

يتمتع بضع مئات من أنواع اإلربيان وبراغيث البحر بأهمية تجارية على الصعيد العالمي، يوجد منها 
نحو 30 نوعاً في البحر المتوسط. بلغ إجمالي حصيلة اإلنزال السنوي من اإلربيان وبراغيث البحر 
بين عامي 2000 و 2007 في منطقة البحر المتوسط والبحر األسود (الفاو، منطقة 37) نحو 000 40 
طن/سنة. في حين كان إجمالي اإلنزال السنوي في المنطقة التي يشملها الدليل قرابة 000 20 طن/
ح أنه  سنة (2000–2007). تجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام تُعَتَبر تقديرات متواضعة لَِمِصيد يَُرجَّ
أكبر، إذ أن بعض الدول تفتقر إلى نُُظٍم إحصائية متخصصة لمصايد األسماك أو أنها ال تُبلِغ عن حجم 

َمِصيدها بدقة.
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eyestalk without 
tubercle

سويقة عينية دون 
ُحَديبة

eyestalk with 
tubercle

سويقة عينية مع 
ُحَديبة

telson

الَعُجز )الفص الذيلي(

movable spines
أشواك قابلة للتحريك

fixed spines
أشواك غير قابلة للتحريك

antennal flagellum
َسوط استشعاري )ُزباني(

flagella
أسواط

antennule
ُقَرينات استشعار )ُزَبيِنيِّات(

transverse suture
درز مستعرض

carapace
َدَرَقة / ِدرع

abdomen
البطن

pleopods
أرجل سباحة

pereiopods or legs
أرجل مشي

longitudinal suture
درز طوالني

1-6 abdominal segments )or somites(
فصوص بطنية )أو فلقات(

dorsal crest
ذروة ظهرية

tail fan
المروحة الذيلية

telson
الَعُجز )الفص الذيلي(

uropod
رجل ذيلية

eye
عين

rostrum
ِمنَقار

antenna
قرون استشعار

pleuron
َجنب

petasma
آلة السفاد

tergum
ظهر

total length
الطول الكلي
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apical portion )tip(
الجزء القمي )اأَلَسلَة، القمة( orbital margin

حد المحجر

gastrofrontal crest
الذروة األمامية للمعدة
gastrofrontal groove

الثلم األمامي للمعدة
gastro-orbital crest
الذروة المدارية للمعدة

median groove
األخدود / الثلم المتوسط

postrostral crest
الذروة الخلفية للمنقار

adrostral groove
grooved carapaceالثلم قبل الِمنقاري

درع ُمَثلَّم
carapace dorsal view
منظر علوي للدرع / للدرقة

non-grooved carapace

درع غير ُمَثلَّم

rostrum
ِمنَقار

carapace
َدَرَقة / ِدرع

adrostral crest
الذروة قبل الِمنقارية

carapace lateral view

منظر جانبي للدرقة / للدرع 

submarginal crest
الذروة التحت هامشية

epigastric )or 1st rostral( tooth
السن الفوق َمِعِديّة )أو الِمنقارية األولى(

rostral teeth
أسنان ِمنقارية

postorbital spine
شوكة خلف محجرية

antennal crest
ذروة قرن االستشعار

orbito-antennal groove
َثلم َزباني ِمْحَجري branchiostegal spine

شوكة غطاء الغالصم

suprahepatic spine
 cervicalالشوكة الفوق كبدية

groove
ثلم عنقي

hepatic crest
ذروة كبدية

hepatic spine
شوكة كبدية

orbital spine
شوكة حجاجية

antennal spine
شوكة استشعارية )ُزبَّانيِّة(

pterygostomian spine
الشوكة الفموية الجناحية

pincer
ِملَقط

dactylus
اصبع

carpus
رسغ

basis
قاعدة

propodus
قطعة قبلية

exopod
َشَدَفة وحشية

merus
َفِخذ

pereiopod

رجل  مشي

petasma of a male shrimp 
)lateral view(

آلة السفاد في َذَكر اإلربيان
)منظر جانبي(

distomedian projections
نتوء وسطي أقصى

ventral costa
ضلع بطني

median lobe
فص أوسط

lateral lobe
فص جانبي

thelycum of a female shrimp 
)ventral view(

الجيب المنوي في أنثى اإلربيان
)منظر بطني(

left pereiopod of 5th pair
رجل مشي يُسرى من الزوج 

الخامس

left pereiopod 
of 4th pair

رجل مشي يُسرى من 
الزوج الرابع

anterior process
نامية أمامية

posterior process
نامية خلفية

lateral plates
صفائح جانبية

Penaeus
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SOLENOCERIDAE Solenocerid shrimps إربيانات الطينإربيانات الطين

ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط (منطقة  ُسجِّ
الصيد 37 لدى منظمة األغذية والزراعة). ويبقى 
بحاجة  إضافي  غريب  لنوع  المنتظم  الوجود 

لتوثيق.

One species reported from the 
Mediterranean (FAO Fishing Area 37). 
The regular presence of one additional 
exotic species needs confirmation.

ARISTEIDAE Aristeid shrimps

Three species reported from 
the Mediterranean (FAO 
Fishing Area 37).

ِكة كةاإلربيانات الُمَشوِّ إربيانات ُمَشوِّ

المتوسط  البحر  في  أن��واع  ثالثة  وج��ود  ل  ُسجِّ
األغ��ذي��ة  منظمة  ل��دى   37 الصيد  (منطقة 

والزراعة).

postorbital spine present
الشوكة الخلف ِمحجرية موجودة

long cervical groove
أخدود عنقي طويل

telson with 2 fixed spines
شوكتان ثابتتان على العجز

overlapping pleuron posteriorly
التراكب الخلفي للجنب

long antennular flagella
سوط استشعاري )ُزبيني( طويل

pincers on 1st 3 pereiopods well developed
المالقط على أرجل المشي الثالثة األولى ُمتمايزة بوضوح

pincers on 1st 3 pereiopods 
well developed

المالقط على أرجل المشي الثالثة 
األولى ُمتمايزة بوضوح

telson with movable spines
َعُجز ذو أشواك قابلة للتحريك

overlapping pleuron posteriorly
التراكب الخلفي للجنب

no postorbital spine
 short upper antennularال وجود لشوكة خلف ِمحجرية

flagellum
سوط استشعاري )ُزبيني( 

علوي قصير

eyestalk with a tubercle
السويقة العينية ذات ُحَديبة

tubercle
ُحَديَبة

tubercle
ُحَديَبة

page 77 صفحة 77
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PENAEIDAE Penaeidae shrimps

Eleven species reported from the 
Mediterranean (FAO Fishing Area 37), 
out of which 8 are exotic. The regular 
presence of 1 additional exotic species 
needs confirmation.

اإلربيانات الريشية

ل وجود أحد عشر نوعاً في البحر  ُسجِّ
المتوسط (منطقة الصيد 37 لدى منظمة 
األغذية والزراعة)، ثمانية أنواع منها 
لنوع  المنتظم  الوجود  ويبقى  غريبة. 

غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

اإلربيانات الريشية

SICYONIIDAE Rock shrimps

One species reported from 
the Mediterranean (FAO 
Fishing Area 37).

إربيانات الصخر إربيانات الصخرة الرمادية 

pincers on 1st 3 pereiopods 
well developed

المالقط على أرجل المشي 
الثالثة األولى ُمتمايزة بوضوح

short cervical groove
أخدود عنقي قصير

no tubercle on eyestalk
ال وجود للحديبة على السويقة العينية

overlapping pleuron posteriorly
التراكب الخلفي للجنب

hepatic spine
شوكة كبدية

no postorbital spine
ال وجود للشوكة الخلف ِمحجرية

ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  (منطقة 

والزراعة).
anterodorsal spine

سن ظهري أمامي
distinct furrows 

and grooves
أثالم وأخاديد ُمتمايزة

indentation of 2nd segment
َتَسنُّن العقلة الثانية

posterodorsal tooth
سن ظهري خلفي

overlapping pleuron posteriorly
التراكب الخلفي للجنب

hepatic spine present
الشوكة الكبدية موجودة

antennular flagella of similar length
سوطان استشعاريان )ُزبينيان( متساويان طواًل

postorbital and antennal 
spines absent

ال وجود لألشواك الخلف ِمحَجرية 
واالستشعارية )الُزبانية(

body robust in appearance
الجسم يبدو قوياً

no tubercle
ليس من ُحَديبة

page 80 صفحة 80
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Size: From 8 to 10 cm TL (12 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found 
usually between 40 and 700 m depth. Active at night. Feeds 
mainly on benthic polychaetes, bivalves, gastropods and 
echinoderms.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught 
occasionally to rarely with bottom trawls.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. 
Northeastern and neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 8–10 سم واألقصى 12 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 
40 و 700 متر. ينشط لياًل. يتغذى أساساً على عديدات األهالب القاعية وثنائيات 

المصراع وَمِعِديات األرجل وشوكيات الجلد.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في شباك الجرف القاعي.

ع: البحر المتوسط، عرضي إلى نادر في المنطقة. ينتشر  في مياه األطلسي  التََّوزُّ
المجاورة والشمالية الشرقية منه.

petasma

آلة السفاد

thelycum

الجيب المنوي

antennular flagella 
forming a tube

السوط االستشعاري 
ل أنبوباً )ُزبيني( يَُشكِّ

postorbital spine
شوكة خلف ِمحَجرية

long and distinct 
cervical groove

أخدود عنقي طويل ُمَتمايز
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Size: From 13 to 15 cm TL (22 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually between 
120 and 700 m depth. Feeds mainly on small crustaceans and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species, targeted in Turkey and Tunisia. 
Caught commonly to occasionally with bottom trawls. 

Distribution: Mediterranean, common to occasional in eastern part of area, 
occasional to rare in western part. Atlantic and Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 13–15 سم واألقصى 22 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 120 و 700  متر. 
يتغذى أساساً على القشريات واألسماك الصغيرة.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. ُمسَتهدف في تركيا وتونس. شائع إلى عرضي في شباك الجرف 
القاعي. 

ع: البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في شرقي المنطقة، وعرضي إلى نادر في غربيها. ينتشر  التََّوزُّ
في المحيط األطلسي والهندي-الباسيفيكي.

thelycum

الجيب المنوي
petasma

آلة السفاد

antennal spine
شوكة استشعارية 

)ُزبَّانيِّة(

hepatic spine
شوكة كبدية

♀ female

♀ األنثى

5-6 stout teeth at base of rostrum
5–6 أسنان قوية على قاعدة المنقار

keeled abdomen with 
posteromedian teeth

م بأسنان خلفية  بطن ُمَدعَّ
وسطى

long rostrum females 
and young males

منقار طويل لدى اإلناث 
وصغار الذكور

branchiostegal spine
شوكة غطاء الغالصم

grooved carapace
َدَرَقة ُمَثلََّمة

male rostrum

منقار الذكر

antennal spine
شوكة استشعارية  )ُزبانية(

short rostrum in males
منقار قصير لدى الذكور
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الحجم: الطول الكلي 10–18 سم واألقصى 22 سم.

يتواجد  رخوة.  قيعان  على  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
عادة على أعماق بين 80 و 1400 متر. يمارس هجرة يومية. 
وعديدات  والقشريات  الصغيرة  المصراع  ثنائيات  على  يتغذى 

األهالب وشوكيات الجلد واألسماك.

ومن  تركيا  في  الصيد  في  ُمسَتهَدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
تونس إلى المغرب. مصيد ثانوي في بقية أنحاء المنطقة. شائع 

إلى نادر في شباك الجرف القاعي.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في غربيه، وعرضي  التََّوزُّ
إلى نادر في شرقيه. ينتشر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية 

الشرقية منه.

Size: From 10 to 18 cm TL (22 cm TL).

Habitat and biology: Demersal over soft 
bottoms. Found usually between 80 and 1 400 m 
depth. Undertakes important diel migrations. 
Feeds on small bivalves, crustaceans, 
polychaetes, echinoderms, and fishes.

Importance to fisheries: Targeted species in 
Turkey and from Tunisia to Morocco, bycatch 
species elsewhere in area. Caught commonly 
to rarely with bottom trawls.

Distribution: Mediterranean, common to 
occasional in western part, occasional to rare 
in eastern part. Southeastern and neighbouring 
Atlantic.

♀ female

♀ األنثى

3 teeth at base of rostrum
ثالثة أسنان على قاعدة المنقار

exopod of 2nd 
maxilliped short

الشدفة الوحشية للرجل 
الفكية الثانية قصيرة

keeled abdomen with 
posteromedian teeth

م بأسنان خلفية وسطى بطن ُمَدعَّ

carpus longer than 
merus on 5th pereiopod

رسغ رجل المشي الخامسة 
أطول من الفخذ

hepatic spine absent
ال وجود للشوكة الكبدية

long and curved 
rostrum

منقار طويل ُمنَحن

male rostrum

منقار الذكر

antennal spine
شوكة استشعارية  )ُزبَّانيِّة(

short rostrum
منقار قصير

petasma

آلة السفاد

thelycum

الجيب المنوي
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Size: From 16 to 19 cm TL (27 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually from the 
surface to 90 m depth. Active at night, buried in substrate during daytime.

Importance to fisheries: Targeted species. Caught commonly to occasionally 
with bottom trawls and beach seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 16–19 سم واألقصى 27 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين السطح و 90  متراً. 
ينشط لياًل ويدفن نفسه في الرسابة أثناء النهار.

األهمية في الصيد: نوع مستهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في شباك الجرف القاعي والجرف 
الشاطئي.   

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع  في شرقي المتوسط. ينتشر  في الهندي-الباسيفيكي. التََّوزُّ

thelycum

الجيب المنوي

telson

َعُجز

3 pairs of 
movable spines
ثالثة أزواج من 

األشواك القابلة للتحَرك
petasma

آلة السفاد

carapace 
)dorsal view(

منظر علوي 
للدرع / للدرقة

relatively long adrostral 
crest and groove

ذروة وثلم قبل ِمنقاريان طويالن نسبياً

9–10 teeth
9–10 أسنان

1 tooth on 
ventral side

سن واحدة على 
الجانب البطني

3 bands
3 أشرطة

pereiopods and pleopods 
yellow and blue

أرجل مشي وسباحة صفراء وزرقاء

3 cicatrices
3 ندوب
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Size: From 8 to 17 cm TL (22.5 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually between 5 
and 90 m depth. Juveniles found in brackish waters. Feeds mainly on small 
molluscs, crustaceans, and polychaetes.

Importance to fisheries: Targeted species. Caugth commonly to occasionally 
with bottom trawls, traps and entangling nets.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Eastern 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 8–17 سم  واألقصى 22.5 سم.  

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 5 و 90 متراً. 
تتواجد األفراد اليافعة في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على الرخويات الصغيرة والقشريات 

وعديدات األهالب.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى عرضي في شباك الجرف القاعي والفخاخ 
والشباك المشربكة أو المبطنة.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في المنطقة. ينتشر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

thelycum

الجيب المنوي
petasma

آلة السفاد

3 cicatrices
3 ندوب

spines on base of first 2 pairs of pereiopods
أشواك على قاعدة الزوجين األولين من أرجل المشي

8–13 teeth
8–13 سناً

1 tooth on ventral side
سن واحدة على الجانب البطني

sternum

الَقص )عظم الَصدر(

carapace )dorsal view(

منظر علوي للدرع / للدرقة

gastro-orbital crest long
ذروة َمِعديَّة َحجاجية طويلة

long adrostral crest and groove
ذروة وثلم قبل ِمنقاريان طويالن
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الحجم: الطول الكلي 10.5–13.5 سم واألقصى 20 سم.  

السطح  بين  أعماق  على  ع��ادة  يتواجد  رخ��وة.  قيعان  على  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
و  170  متراً. كثيراً ما يتواجد في المياه القليلة الملوحة. نوع قاِرت.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى عرضي في شباك الجرف القاعي والجرف 
الشاطئي.

البحر  ينتشر في  إلى تونس.  المتوسط من تركيا  السويس. شائع في شرقي  قناة  ع: دخل عبر  التََّوزُّ
األحمر والمحيط الهندي.

Size: From 10.5 to 13.5 cm TL (20 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually from the 
surface to 170 m depth. Frequently found in brackish waters. Omnivorous 
species.

Importance to fisheries: Targeted species. Caught commonly to occasionally 
with bottom trawls and beach seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean, from Tunisia to Turkey. Red Sea and Indian Ocean.

petasma

آلة السفاد

thelycum

الجيب المنوي

carapace )lateral view(

منظر جانبي للدرقة / للدرع 

9–12 teeth
9–12 سناً

prominent spine
شوكة بارزة

telson with movable spines
عجز ذو أشواك قابلة للتحرك

basial spine on first 
3 pereiopods

شوكة قاعدية على أرجل 
المشي الثالث األولى
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Size: From 8 to 12 cm TL (14 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft 
bottoms. Found usually from the surface to 90 m 
depth. Frequently found in brackish waters.

Importance to fisheries: Targeted species. 
Caught commonly to occasionally with bottom 
trawls and beach seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. 
Common along the Levantine coast. Red Sea 
and Indian Ocean.

الحجم: الطول الكلي 8–12 سم واألقصى 14 سم.  

على  عادة  يتواجد  رخوة.  قيعان  على  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
أعماق بين السطح و 90 متراً. كثيراً ما يتواجد في المياه القليلة الملوحة.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى عرضي في شباك 
الجرف القاعي والجرف الشاطئي.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع على امتداد الساحل الشرقي (الليفانت).  التََّوزُّ
ينتشر  في البحر األحمر والمحيط الهندي.

carapace

َدَرَقة / ِدرع

petasma

آلة السفاد
thelycum

الجيب المنوي

merus of 5th leg )male(

َفِخذ الرجل الخامسة )لدى الذكر(

telson

الَعُجز )الفص الذيلي(

7–10 teeth
7–10 أسنان

no ischial spine 
on 1st pereiopod

ال وجود لشوكة وركية 
على رجل المشي األولى

basial spine on first 3 pereiopods
شوكة قاعدية على أرجل المشي الثالث األولى
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الحجم: الطول الكلي 8–16 سم واألقصى 19 سم.  

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد 
عادة على أعماق بين 20  و 700 متر. يتغذى أساساً على 

عديدات األهالب والقشريات والرخويات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع في شباك 
الجرف القاعي  والِفخاخ.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. ينتشر في شرقي  التََّوزُّ
وغربي األطلسي.

Size: From 8 to 16 cm TL (19 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft 
bottoms. Found usually between 20 and 
700 m depth. Feeds mainly on polychaetes, 
crustaceans and molluscs.

Importance to fisheries: Targeted species. 
Caught commonly with bottom trawls and 
traps.

Distribution: Mediterranean, common in 
the area. Eastern and western Atlantic.

petasma

آلة السفاد

thelycum

الجيب المنوي

8 teeth
8 أسنان

carapace

َدَرَقة / ِدرع
transverse suture

درز ُمسَتعِرض

longitudinal suture along 
entire length of carapace

tip of rostrum without teethدرز طوالني على طول الدرقة كاملها
أسلة المنقار غير مسننة

telson

الَعُجز )الفص الذيلي(

2 fixed spines
شوكتان ثابتتان
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Size: From 17 to 22 cm TL (23 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over 
soft bottoms. Found usually from the 
surface to 130 m depth. Active at night. 
Feeds mainly on bivalves, foraminiferans, 
polychaetes, benthic diatoms and small 
benthic crustaceans.

Importance to fisheries: Targeted 
species. Caught commonly to occasionally 
with bottom trawls and beach seines.

Distribution: Introduced via the Suez 
Canal. Common from Egypt to Turkey, 
rare to absent elsewhere in the area. 
Indo-Pacific.

petasma

آلة السفاد
thelycum

الجيب المنوي

adrostral groove reaching 
to beyond last tooth

ثلم قبل ِمنقاري يمتد إلى خلف السن األخير

antennae banded white and brown
قرنا االستشعار تطّوقهما أحزمة بيضاء وبنية متبادلة

3 cicatrices
ثالثة ندوب

no spines on telson
ال وجود ألشواك على العجز

carapace

َدَرَقة / ِدرع

2–4 teeth on ventral side
2–4 أسنان على الجهة البطنية

5–8 teeth
5–8 أسنان

الحجم: الطول الكلي 17–22 سم واألقصى 23 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. 
متراً.   130 و  السطح  بين  أعماق  على  عادة  يتواجد 
المصراع  ثنائيات  على  أساساً  يتغذى  لياًل.  ينشط 
والُمَنخَربات وعديدات األهالب والمشطورات القاعية 

والقشريات القاعية الصغيرة.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى 
عرضي في شباك الجرف القاعي والجرف الشاطئي.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع من مصر إلى  التََّوزُّ
تركيا، نادر إلى غائب في بقية أنحاء المنطقة. ينتشر 

في الهندي-الباسيفيكي.
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الحجم: الطول الكلي 5.5–8.3 سم واألقصى 11.5 سم. 

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة 
على أعماق بين 5 و 300 متر. ينشط لياًل.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى عرضي في 
شباك الجرف القاعي والجرف الشاطئي.

من  المتوسط  شرقي  في  شائع  السويس.  قناة  عبر  دخل  ع:  التََّوزُّ
مصر إلى تركيا. ينتشر في البحر األحمر.

Size: From 5.5 to 8.3 cm TL (11.5 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. 
Found usually between 5 and 300 m depth. Active 
at night.

Importance to fisheries: Targeted species. 
Caught commonly to occasionally with bottom 
trawls and beach seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. 
Common in eastern Mediterranean, from Turkey 
to Egypt. Red Sea.

thelycum

الجيب المنوي
abdomen

البطن

crest
ذروة

carapace

َدَرَقة / ِدرع

7–11 teeth
7–11 سناً

rostrum curved 
upwards

ِمنقار معقوف لألعلى

petasma

آلة السفاد

T-shaped
T ذات شكل

surface tuberculate
ن transverse sulcusسطح متدرِّ

أخدود ُمسَتعِرض

body covered with setae
الجسم مغطى باألهالب

telson with 3–4 pairs 
of movable spines

العجز ذو 3–4 أزواج من 
األشواك القابلة للتحرك
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Size: From 3 to 6 cm TL (8 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms and seagrass meadows. 
Found usually between 2 and 40 m depth.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
bottom trawls and beach seines.

Distribution: Mediterranean, occasional to very rare in the area. Southeastern 
and neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 3–6 سم واألقصى 8 سم. 

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادة على 
أعماق بين 2 و 40 متراً.

األهمية في الصيد: َمصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في شباك الجرف القاعي والجرف الشاطئي.

ع: البحر المتوسط، عرضي إلى شديد الندرة في المنطقة. ينتشر في مياه األطلسي المجاورة  التََّوزُّ
والجنوبية الشرقية منه.

carapace

َدَرَقة / ِدرع

anterodorsal spine
شوكة أمام ظهرية

furrows and grooves
أثالم وأخاديد

rostrum straight
ِمنقار مستقيم

4th abdominal pleura rounded
غشاء الجنب البطني الرابع مستدير

3 teeth of equal size
ثالث أسنان متساوية الحجم
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PASIPHAEIDAE Glass shrimps
Three species reported from the 
Mediterranean (FAO Fishing 
Area 37), out of which one is 
exotic. The regular presence 
of one additional exotic species 
needs confirmation.

اإلربيانات الزجاجية
البحر  ف��ي  أن���واع  ثالثة  وج��ود  ��ل  ُس��جِّ
لدى منظمة   37 الصيد  المتوسط (منطقة 
منها  واح��د  ن��وع  وال��زراع��ة)،  األغذية 
لنوع  المنتظم  الوجود  ويبقى  غريب. 

غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

اإلربيانات الزجاجية

PALAEMONIDAE Palaemonid shrimps

Twelve species reported from 
the Mediterranean (FAO Fishing 
Area 37), out of which one is 
exotic. The regular presence 
of one additional exotic species 
needs confirmation.

قريدسيات المويئدات القديمةالمويئدات القديمة
البحر  في  نوعاً  اثني عشر  ل وجود  ُسجِّ
المتوسط (منطقة الصيد 37 لدى منظمة 
منها  واح��د  نوع  وال��زراع��ة)،  األغذية 
لنوع  المنتظم  الوجود  ويبقى  غريب. 

غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

first 2 pairs of pereiopods large and strong
الزوجان األوالن من أرجل المشي كبيران وقويان

carpus on 2nd pereiopods unsegmented
ص الرسغ في الزوج الثاني من أرجل المشي غير ُمَفصَّ

rostrum short
ِمنقار قصير

3rd pair of pereiopods without pincers
الزوج الثالث من أرجل المشي دون مالقط

overlapping pleuron 
anteriorly and posteriorly

َتراُكب خلفي وأمامي لغشاء الجنب

small pincers on 1st pereiopods, 2nd pereiopods 
longer with larger, robust pincers

ِملقطان صغيران على الزوج األول من أرجل المشي، 
والزوج الثاني من األرجل أطول ويحمل ملقطين قويين

carpus on 2nd pereiopods unsegmented
ص الرسغ في الزوج الثاني من أرجل المشي غير ُمَفصَّ

overlapping pleuron 
anteriorly and posteriorly

َتراُكب خلفي وأمامي لغشاء الجنب

teeth present on dorsal 
and ventral sides

األسنان كائنة على الجانبين 
الظهري والبطني

pincer with teeth on inside of cutting edge
الِملقط ذو أسنان على حافته الداخلية القاطعة

page 90 صفحة 90

page 92 صفحة 92



89

PANDALIDAE Pandalid shrimps

At least 11 species reported from the Mediterranean (FAO Fishing Area 37).

إربيانات البنداري
ل وجود أحد عشر نوعاً على األقل في البحر المتوسط (منطقة الصيد 37 لدى منظمة األغذية  ُسجِّ

والزراعة).

البنداريات

pincers on first 2 pereiopods 
very small or absent

الِمالقط على الزوجين األولين من أرجل 
المشي صغيران للغاية أو غائبان

carpus on 2nd pereiopods segmented
ص الرسغ في الزوج الثاني من أرجل المشي ُمَفصَّ

long and slender 3rd and 5th pairs of pereiopods
الزوجان الثالث والخامس من أرجل المشي طويالن ونحيالن

overlapping pleuron 
anteriorly and posteriorly

َتراُكب خلفي وأمامي لغشاء الجنب

rostrum well developed with teeth 
present on dorsal and ventral sides
المنقار ناِم بوضوح وذو أسنان على 

جانبيه الظهري والبطني

small pincers
مالقط صغيرة

page 95 صفحة 95
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الحجم: الطول الكلي 5–10 سم واألقصى 12.5 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي. يتواجد عادة على أعماق بين 200 و 800 متر. يتغذى أساساً على 
القشريات الصغيرة وهلبيات الفكوك واألسماك الصغيرة.

األهمية في الصيد: َمصيد ثانوي. نادر في شباك الجرف القاعي والفخاخ.

ع: البحر المتوسط، عرضي في المنطقة. ينتشر في شمال شرقي األطلسي وشمال غربيه. التََّوزُّ

Size: From 5 to 10 cm TL (12.5 cm TL).

Habitat and biology: Pelagic. Found usually between 200 and 800 m depth. 
Feeds mainly on small crustaceans, chaetognaths and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with bottom trawls 
and traps.

Distribution: Mediterranean, occasional in area. Northeastern and 
northwestern Atlantic.

2nd pereiopod

رجل المشي الثانية

spine-like rostrum
ِمنقار أشبه بالشوكة

4th pair of pereiopods short
الزوج الرابع من أرجل المشي قصير

basal part of 2nd periopod

الجزء القاعدي من رجل المشي الثانية

7–12 spines
7–12 شوكة

telson

الَعُجز )الفص الذيلي(

margin deeply incised
حافة ُمَثلََّمة بعمق

no spines
ليس ِمن أشواك
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Size: From 4 to 7 cm TL (8 cm TL).

Habitat and biology: Benthopelagic. Found usually between 200 and 500 m 
depth. Feeds mainly on pelagic crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
bottom trawls.

Distribution: Mediterranean, occasional in the area. Northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 4–7 سم واألقصى 8 سم. 

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر. يتواجد عادة على أعماق بين 200 و 500 متر. يتغذى أساساً على 
القشريات البيالجية.

األهمية في الصيد: َمصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في شباك الجرف القاعي.

ع: البحر المتوسط، عرضي في المنطقة. ينتشر في شمال شرقي األطلسي. التََّوزُّ

basal part of 2nd 

pereiopod

الجزء القاعدي من 
رجل المشي الثانية

single spine
شوكة وحيدة

telson

الَعُجز )الفص الذيلي(

no spines
ليس من أشواك

distal margin 
convex not incised
الحافة النهائية محدبة 

وغير مثلمة

4th pair of pereiopods short
الزوج الرابع من أرجل المشي قصير
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الحجم: الطول الكلي 3–6 سم واألقصى 8 سم.

رخوة  ُمرَتَكزات  على  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادة على أعماق بين السطح و 

10 أمتار. كثيراً ما يتواجد في البرك الصغيرة.

األهمية في الصيد: َمصيد ثانوي. نادر في الشباك اليدوية والِفخاخ. 
يُسَتخَدم أساساً كطعوم من قبل صيادي الصنارة الشاطئيين.

ع: البحر المتوسط، عرضي إلى نادر في المنطقة. ينتشر في  التََّوزُّ
شمال شرقي األطلسي.

Size: From 3 to 6 cm TL (8 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, neritic over 
soft substrates and seagrass meadows. Found 
usually from the surface down to 10 m depth. 
Frequently found in small pools.

Importance to fisheries: Bycatch species. 
Caught rarely with hand nets and traps. Used 
mainly as bait by shore anglers.

Distribution: Mediterranean, occasional to 
rare in area. Northeastern Atlantic.

antennula

ُقَرينات استشعار )ُزَبيِنيِّات(

rostrum

ِمنَقار

dark spots
بقع داكنة

antennal spine
شوكة استشعارية )ُزبانية(

branchiostegal spine margin
حافة شوكة غطاء الغالصم

mandible

فك سفلي

3 segmented 
palp

المس ذو ثالث 
فصوص

2nd pereiopod

رجل المشي الثانية

pincer
ِملَقط

carpus slightly 
longer than merus
الرسغ أطول بقليل 

من الفخذ

often 3 teeth on 
ventral side

غالباً 3 أسنان على 
الجانب البطني

bifid tip of rostrum
أسلة المنقار مشقوقة شطرين

6–7 teeth
6–7 أسنان
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Size: From 3 to 5 cm TL (6 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard substrates. Found 
usually from the surface down to 2 m depth. Sedentary, frequently found in 
small pools. Feeds mainly on algae, small crustaceans and foraminiferans.

Importance to fisheries: Targeted species. Caught commonly to occasionally 
with hand nets and traps. Used mainly as bait by shore anglers.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Eastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 3–5  سم واألقصى 6 سم.

عادة على  يتواجد  القاسية.  والُمرَتَكزات  الصخور  للقاع شاطئي على  مجاور  الحياة:  الموئل وعلم 
أعماق بين السطح ومترين. ُمقيم. كثيراً ما يُشاَهد في البرك الصغيرة. يتغذى أساساً على الطحالب 

والقشريات الصغيرة والُمَنخَربات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الشباك اليدوية والِفخاخ. يُسَتخَدم 
أساساً كطعوم من قبل صيادي الصنارة الشاطئيين.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. ينتشر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

antennula

ُقَرينات استشعار  )ُزَبيِنيِّات(

7–9 teeth
7bifid tip of rostrum–9 أسنان

أسلة المنقار مشقوقة 
شطرين

2nd pereiopod

رجل المشي الثانية

pincer
ِملقط

carpus slightly 
longer than merus

الرسغ أطول بقليل من الفخذ

rostrum

ِمنَقار

3 teeth on carapace behind rostrum
3 أسنان على الدرقة خلف المنقار

mandible

فك سفلي

2 segmented palp
المس ذو فصين
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الحجم: الطول الكلي 5–8  سم واألقصى 11 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على الصخور و مروج  األعشاب 
ما  البحرية. يتواجد عادة على أعماق بين السطح و 10 أمتار. ُمقيم. كثيراً 

يُشاَهد في البرك الصغيرة. يتغذى أساساً على الرخويات والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع إلى عرضي في شباك 
قبل  كطعوم من  أساساً  يُسَتخَدم  اليدوية.  والشباك  والفخاخ  الشاطئي  الجرف 

صيادي الصنارة الشاطئيين.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. ينتشر في مياه األطلسي المجاورة  التََّوزُّ
والشمالية الشرقية منه. 

Size: From 5 to 8 cm TL (11 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, neritic over 
rocks and seagrass meadows. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Sedentary, 
frequently found in small pools. Feeds mainly on 
molluscs and crustaceans.

Importance to fisheries: Targeted species. 
Caught commonly to occasionally with beach 
seines, traps and hand nets. Used mainly as bait 
by shore anglers.

Distribution: Mediterranean, common in the 
area. Northeastern and neighbouring Atlantic.

antennula

ُقَرينات استشعار  )ُزَبيِنيِّات(

2nd pereiopod

رجل المشي الثانية

pincer
ِملَقط

carpus shorter than 
merus and pincers
الرسغ أقصر من كل 

من الفخذ والِملقط

mandible

فك سفلي

3 segmented palp
الِمسة ذات ثالثة فصوص 

rostrum

ِمنَقار
4–6 teeth on ventral side
4–6 أسنان على الجهة البطنية

2 teeth on carapace behind rostrum
سنان على الَدَرَقة خلف المنقار

dark lines on body
خطوط قاتمة على الجسم

elongated rostrum bent upwards
المنقار المتطاول معقوف لألعلى

no spines
ليس من أشواك
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Size: From 2.5 cm TL.

Habitat and biology: Demersal, offshore over soft 
bottoms. Found usually between 50 and 500 m depth.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught 
occasionally with bottom trawls.

Distribution: Western Mediterranean, occasional in the 
area. Neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي بدءاً من 2.5 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع بعيداً عن الشاطئ على قيعان رخوة. يتواجد عادة 
على أعماق بين 50  و 500 متر.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. َمصيد ثانوي. عرضي في شباك الجرف القاعي. 

ع: غربي البحر المتوسط، عرضي في المنطقة. ينتشر  في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ
12–18 teeth
12–18 سناً

4–5 movable teeth
4–5 أسنان قابلة 

للتحرك

4th and 5th segments each 
with a posterior tooth
كل من الفصين الرابع 

والخامس مزود بسن خلفية

15–19 teeth on ventral side
15–19 سناً على الجهة البطنية

left pereiopod long
رجل المشي اليسرى طويلة

right pereiopod short
رجل المشي اليمنى قصيرة
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الحجم: الطول الكلي 8–12 سم واألقصى 17 سم.

على  الشاطئ  عن  بعيداً  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
قيعان رخوة وتلك الناشئة عن طحلب مرجاني. يتواجد عادة 
على أعماق بين 300 و 400 متر. يتغذى أساساً على الباديات 

الحقيقية وعديدات األهالب واألسماك البيالجية الوسطى.

الجرف  بشباك  يصاد  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
القاعي والفخاخ. 

ع: البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في المنطقة، نادر  التََّوزُّ
في  ينتشر  شرقيها.  في  غائب  إلى 
وجنوب  األطلسي  شرقي  جنوب 

غربيه.

Size: From 8 to 12 cm TL (17 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, offshore 
over soft and coralligenous bottoms. Found 
usually between 300 and 400 m. Feeds 
mainly on euphausiids, polychaetes and 
mesopelagic fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. 
Caught with bottom trawls and traps.

Distribution: Mediterranean, common to 
occasional in the area, rare to absent from 
eastern part. Southeastern and southwestern 
Atlantic.

carapace

َدَرَقة / ِدرع

no tooth on 3rd segment
ليس من سن على الفص الثالث

rounded pleuron
جنب مستدير

tooth present on 5th segment
سن على الفص الخامس

2nd pair of pereiopods with 
21–25 carpal segments

الزوج الثاني من أرجل المشي 
ذو 21–25 فصاً رسغياً

rostrum

ِمنَقار

28–34 teeth
28–34 سناً

33–55 teeth on ventral side
33–55 سناً على الجهة البطنية
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الحجم: الطول الكلي 5–8 سم واألقصى 10 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 40 و 
الحقيقية والمطبقات وثنائيات المصراع واألسماك  الباديات  800 متر. يتغذى أساساً على 

الصغيرة.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في شباك الجرف القاعي.

مياه  في  ينتشر   المنطقة.  في  عرضي  إلى  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
األطلسي المجاورة والجنوبية الشرقية منه.

Size: From 5 to 8 cm TL (10 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually 
between 40 and 800 m depth. Feeds mainly on euphausiids, mysids, 
bivalves and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to 
occasionally with bottom trawls.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. 
Southeastern and neighbouring Atlantic.

rostrum

ِمنَقار

15–23 teeth
15–23 سناً

unequal 2nd pair 
of pereiopods

رجال الزوج الثاني من أرجل 
المشي غير متساويتين

4–6 movable teeth
4–6 أسنان قابلة للتحرك

2 left
الرجل الثانية اليسرى

4th and 5th segments each 
with a posterior tooth
لكل من الفصين الرابع 

والخامس سن خلفية

2 right
الرجل الثانية اليمنى
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Size: From 7 to 12 cm TL (17 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, over soft bottoms. Found usually between 
300 and 800 m depth. Feeds mainly on mesopelagic decapods, polychaetes, 
euphausiids and carrion.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with bottom trawls and traps.

Distribution: Western Mediterranean, common to occasional in the area. 
Eastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 7–12 سم واألقصى 17 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على قيعان رخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 300 و 800 متر. 
الحقيقية  والباديات  األهالب  وعديدات  الوسطى  البيالجية  األرجل  عشاريات  على  أساساً  يتغذى 

والجيف.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في شباك الجرف القاعي والِفخاخ.

ع: غربي البحر المتوسط، شائع إلى عرضي في المنطقة. ينتشر  في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

abdomen

البطن

3rd segment without median 
dorsal carina or tooth

الفص الثالث دون ضلع أوسط 
ظهري أو سن

carpus of 2nd pereiopod with 
more than 3 segments

رسغ رجل المشي الثانية ذو أكثر 
من ثالثة فصوص

long rostrum
ِمنقار طويل

pincer on 1st pereiopod 
very small

الملقط على رجل المشي 
األولى صغير للغاية

rostrum

ِمنَقار

no teeth
ليس من أسنان

42–52 teeth on ventral side
42–52 سناً على الجهة البطنية
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الحجم: الطول الكلي 5–12 سم واألقصى 15 سم.

رخوة  قيعان  على  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
متر.  و 900   10 بين  أعماق  على  عادة  يتواجد  أساساً. 
على  يتغذى  المائية.  تحت  الكهوف  في  يُشاَهد  ما  كثيراً 

الالفقاريات المختلفة وأساساً القشريات .

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في 
شباك الجرف القاعي.

ع: غربي وأواسط البحر المتوسط، شديد الندرة إلى  التََّوزُّ
شرقي  جنوب  في  ينتشر  المنطقة.  أنحاء  بقية  في  غائب 

األطلسي.

Size: From 5 to 12 cm TL (15 cm TL).

Habitat and biology: Demersal, 
mainly over soft bottoms. Found 
usually between 10 and 900 m depth. 
Frequently found in underwater caves. 
Feeds on various invertebrates, mainly 
crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch 
species. Caught commonly to 
occasionally with bottom trawls.

Distribution: Western and central 
Mediterranean, very rare to absent 
elsewhere in the area. Southeastern 
Atlantic.

carapace

َدَرَقة / ِدرع

21–44 teeth on ventral side

21–44 سناً على الجهة البطنية

39–63 teeth
39–63 سناً

tooth present on 5th segment
سن على الفص الخامس

rounded pleuron
جنب مستدير

2nd pair of pereiopods 
subequal with 22–31 

carpal segments
الزوج الثاني من أرجل 
المشي شبه متساٍو وذو 

22–31 فصاً رسغياً




