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سمات ُت عدة  في  معظمها  يشترك  الحية.  األسماك  من  العظمى  الغالبية  العظمية  األسماك  شكل 
أساس كالهيكل الُمَتكلِّس المكون من عظم وغضروف، ووجود غطاء للغالصم، والجسم المغطى 
نة من أشواك وأشعة عظمية على نقيض الزعانف  بحراشف  رقيقة مرنة ُمَتراِكَبة، والزعانف الُمكوَّ
اللحمية القاسية في األسماك الغضروفية. كما اكتسبت األسماك العظمية باإلضافة مثانًة سباحية وهي 

عضو مليء بالغاز يساعد على الُطفّو.

تتمتع  هائاًل في األشكال واأللوان.  تنوعاً  وتُبِدي  المائية،  الموائل  َشتَّى  العظمية في  تعيش األسماك 
األسماك السبّاحة السريعة كالتونه بجسم مغزلي مالئم للحركة الدؤوبة المتواصلة، في حين أن األسماك 
تكيَّفت  فقد  جانبياً  الُمنَضِغطة  األسماك  أما  بالقاع.  مستمر  تماس  على  للعيش  َتَكيُّفاً  أكثر  المفلطحة 
بأجسامها  اأُلفعوانية  بينما تالءمت األسماك  المائية،  المرجانية والنباتات  عاب  الشِّ بين  للمناورة  ُكلِّيًَّة 
َرة أو المنعدمة للعيش في الشقوق الصغيرة أو َحْفِر الجحور للتواري في  المتطاولة وحراشفها الُمصغَّ
ن التمويهي للتخفي، في حين  يَّة التِّلَوُّ القيعان الرخوة. تتميز بعض األنواع التي تعيش قرب القاع بخاصِّ
تكون األنواع التي تعيش في األوساط المائية المفتوحة داكنة الظهور وفضية البطون، بحيث يمتزج 
لون الظهر القاتم باللون القاتم للماء أدناه عندما يُنَظر إليها من األعلى، ويمتزج لون المنطقة البطنية 
مع النور الساقط على سطح الماء عندما يُنَظر إليها من األسفل. وهناك أنواع أخرى ذات ألوان زاهية 

تُحذِّر المفترسين المحتملين أو تجذب اإلناث خالل موسم التكاثر.

خالفاً لألسماك الغضروفية يتعذر عادًة تمييز جنس األسماك العظمية من خالل الشكل الخارجي. إال أن 
بعض االختالفات في شكل الجسم أو حجمه أو تلوينه تسمح بتمييز جنس بعض األنواع، فأسماك الهامور 
والببغاء والَكيَدم واللَّبروس تعاني انقالباً جنسياً إذ تستهل حياتها كإناٍث ثّم تتحول إلى ذكور، في حين أن 

أنواعاً أخرى كاألسبورات تنقلب من الحالة الذكرية إلى الحالة األنثوية مع تقدمها في السن.

تُصطاُد األسماك العظمية بمعدات صيد متنوعة. ويَُقدَّر أن حصيلة اإلنزال في منطقة البحر المتوسط 
ق معظم منتجات المصايد طازجًة وتخضع حصة صغيرة منها  تقارب 000 000 2 طن سنوياً. تَُسوَّ

للتصنيع.

يُعَرُف قرابة 000 25 نوٍع من األسماك العظمية، ويُضاف إلى ذلك أكثر من 100 نوع جديد يوصف 
سنوياً. يوجد في البحر المتوسط ما ال يقل عن 580 نوعاً من األسماك العظمية. بلغت حصيلة اإلنزال 
من إجمالي األسماك العظمية في الفترة 2000–2007 في منطقة البحر المتوسط والبحر األسود )الفاو، 
منطقة 37( نحو 000 400 1 طن / سنة. أما في المنطقة التي يستغرقها الدليل فقد بلغت الحصيلة 800 
000 طن/سنة )2000–2007(. تُعَتَبر هذه األرقام تقديرات متواضعة لَمِصيد فعلٍي أكبر، إذ تفتقر بعض 

البلدان إلى إحصاءات سمكية مناسبة أو أنها ال تُعلِن عن َمِصيِدها على وجه الدقة.

Bony fishes constitute the vast majority of living fishes. Most share several 
fundamental features such as a calcified skeleton made of bone and cartilage, a 

gill cover or operculum, thin flexible and overlapping skin scales covering the body, 
as well as fins comprised of bony spines and rays as opposed to the stiff, fleshy fins 
of cartilaginous fishes. In addition, bony fishes have acquired a swim bladder, which 
is a gas-filled organ that aids in buoyancy.
Bony fishes live in various aquatic habitats and exhibit an enormous diversity of body 
shapes and coloration. Fast swimmers like tunas have a fusiform body intended for 
constant movement while flatfishes are better adapted to live in nearly continuous 
contact with the bottom. Laterally compressed fishes are well adapted to maneuver 
among corals or between aquatic plants while eel-like fishes have elongated 
bodies and reduced or absent scales to better live in small crevices or burrow into 
soft bottoms. Some species living close to the bottom have cryptic coloration for 
camouflage while others living in the open-water have dark backs and silvery bellies. 
When seen from the top, the darker back blends into the darkness of the water 
below, when seen from below, the lighter ventral area blends into the light from the 
surface. Other species are brightly colored as a warning for potential predators or to 
attract females during the reproductive period.

Unlike cartilaginous fishes, it is often difficult to distinguish sexes externally. The sex 
of some species however, can be recognized from differences in body shape or size 
or coloration. Some fishes, such as groupers, parrotfishes, and wrasses, display 
sex reversal, starting their life as females then changing into males while for others, 
males convert to females as they age )sea breams(.

Bony fishes are captured in the Mediterranean with a great diversity of fishing gears. 
It is estimated that about 2 million tonnes are landed in the Mediterranean each year. 
Most products of the various fisheries are marketed fresh while only a small share 
is processed.

There are about 25 000 species of bony fishes with more than a 100 new fish 
described each year. At least 580 species are present in the Mediterranean. Total 
bony fish landings between 2000 and 2007 in the Mediterranean and Black Sea 
)FAO area 37( amounted to about 1 400 000 tonnes/year. Total landings for the area 
covered by the guide are about 800 000 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.
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total length
الطول الكلي

standard length
الطول القياسي

fork length
ِبي الطول التََّشعُّ

2nd dorsal-fin base
قاعدة الزعنفة الظهرية الثانية

depth of 2nd dorsal fin
عمق الزعنفة الظهرية الثانية

length of 
caudal 

peduncle
طول السويقة 

الذيلية

anal-fin base length
طول قاعدة الزعنفة الشرجية

length of pectoral fin
طول الزعنفة الصدرية

depth of body
عمق الجسم

postorbital 
length

طول الجزء 
المتأخر عن 
الِمحَجر من 

الرأس

eye
عين

head length
طول الرأس

preorbital 
length

طول الجزء 
المتقدم عن 
الِمحَجر من 

الرأس

1st dorsal-
fin base

قاعدة الزعنفة 
الظهرية األولى

interdosal space
المسافة بين الزعنفتين 

الظهريتين

Figure 1.  Common external measurements

الشكل 1.  مقاييس خارجية عامة
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lower jawالفك السفلي

opercle

عظم الغطاء الغلصمي

chin
 ذقن

2nd dorsal-fin origin
منشأ الزعنفة الظهرية الثانية

2nd dorsal fin
الزعنفة الظهرية الثانية

caudal fin (upper lobe)
الزعنفة الذيلية (الفص العلوي)

pelvic fin
زعنفة حوضية

branchiostegal rays
أشعة الغطاء الغلصمي

pectoral fin
زعنفة صدرية

preopercle
مقدم عظم الغطاء الغلصمي

nostrils
الِمنخران

maxilla
الفك العلوي

premaxilla
مقدم الفك العلوي

1st dorsal fin 
الزعنفة الظهرية األولى

opercular membrane
غشاء الغطاء الغلصمي

Figure 2.  Common external features

الشكل 2.  مالمح خارجية عامة

caudal peduncle
السويقة الذيلية

anus
الشرج anal fin

الزعنفة الشرجية

lateral line
napeالخط الجانبي

ر العنق  مؤخِّ

suborbital plate
صفيحة تحت ِمحَجرية

caudal fin (lower lobe)
الزعنفة الذيلية (الفص السفلي)
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lateral-line scales
حراشف الخط الجانبي

scales below lateral line
الحراشف أدنى الخط الجانبي

scales before dorsal fin (predorsal scales)
الحراشف المتقدمة عن الزعنفة الظهرية

scales above lateral line
الحراشف التي تعلو الخط الجانبي

Figure 3.  Common scale counts

الشكل 3.  العديد الشائع للحراشف

circumpeduncular scales
الحراشف المحيطة بالسويقة الذيلية

Figure 5.  Mouth position and protusibility

الشكل 5.  وضعية الفم وقابليته للبروز

terminal
نهائي

inferior
سفلي

superior
علوي

retracted
متراجع

protracted
بارز

protrusible
قابل للبروز

Figure 4.  Schematic examples of typical scales

الشكل 4.  نماذج تخطيطية للحراشف النََّمطيِّة

cycloid

دائرية

outer margin toothed
الحافة الخارجية ُمسنَِّنة

outer margin smooth
الحافة الخارجية ناعمة

ctenoid

ِمشطيِّة
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Figure 6.  Teeth-bearing bones in the roof of mouth and upper jaw, and 
alternative positions of premaxilla and maxilla in ancestral (clupeiform) versus 

derived (perciform) fishes

م الفك العلوي  الشكل 6. العظام الحاملة لألسنان في سقف الفم والفك العلوي والوضعيات البديلة لُِمَقدِّ
وللفك العلوي في أسالف األسماك (الصابوغيات) ُمقابل األسماك التالية (شوكيات الزعانف)

roof of mouth and upper jaw

سقف الفم والفك العلوي

premaxilla
مقدم الفك العلوي

vomer
عظم الميكعة

palatine
الحنك

premaxilla
مقدم الفك العلوي

palatine
الحنك

vomer
عظم الميكعة

maxilla
الفك العلوي

clupeiform

الصابوغيات

upper and lower jaws
الفكان العلوي والسفلي

maxilla
الفك العلوي

dentary
فك ِسنِّي perciform

شوكيات الزعانف

premaxilla
مقدم الفك العلوي

maxilla
الفك العلوي

dentary
فك ِسنِّي

premaxilla
مقدم الفك العلوي

Figure 7.  Common types of teeth

الشكل 7.  األنماط الشائعة لألسنان

villiform

أسنان خطافية
molars

أضراس 

incisors

قواطع
canines

أنياب
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gill rakers
أسنان غلصمية

gill filaments
خيوط غلصمية

gill arch 
(upper limb)
قوس غلصمية 
(الشعبة العلوية)

Figure 8.  Position of 1st left gill arch with gill cover removed

الشكل 8.  وضعية القوس الغلصمية اليسرى األولى والغطاء الغلصمي مرفوع

gill arch 
(lower limb)

قوس غلصمية (الشعبة السفلية)

Figure 9.  Structures of 1st left gill

الشكل 9.  ُبَنى الغلصمة اليسرى األولى 

gill filaments
خيوط غلصمية

rudiment
آثار لعضو غير تام النمو

rudiment
upper gill rakerآثار لعضو غير تام النمو

مشط غلصمي أعلى

lower gill raker
مشط غلصمي أدنى

central gill raker
سن غلصمية وسطى

Figure 10.  Structures on ventral side of head

الشكل 10.  ُبَنى الجهة البطنية للرأس

isthmus
ذقن

branchiostegal rays
أشعة الغطاء الغلصمي

Figure 12.  Position of swim bladder inside body cavity

الشكل 12.  وضعية المثانة الهوائية في تجويف الجسم

vertebral column
العمود الفقري

duct-like process
intestineنامية أشبه بالقناة

األمعاء

swim bladder
المثانة الهوائية extension

 Figure 11.  Position of sagittal otolith inside headامتداد
(dorsal view)

 الشكل 11.  موضع ُحَصيَّة األذن داخل الرأس 
(منظر ظهري)

brain
الدماغ

sagitta (large otolith or earstone)
الُحَصيَّة (األوتوليت الكبير أو ُحَصيَّة األذن)
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spinous rays or spines (unsegmented, 
always unbranched)

أشعة شوكية (غير مفصصة ودائما غير متفرعة)
soft rays (segmented, usually branched)

صة، وعادة متفرعة) أشعة طرية (ُمَفصَّ

Figure 13.  Example of a continuous dorsal fin of a spiny-rayed fish

الشكل 13.  أنموذج لزعنفة ظهرية زعنفة متَّصلة في سمكة شوكيَّة األشعة

Figure 14.  Accessory dorsal and anal fins: adipose fin and finlets

عينفات الشكل 14.  الزعانف الظهرية والشرجية الثانوية الُملَحَقة: الزعنفة الشحمية والزُّ

finlets
زعينفات

adipose fin
الزعنفة الشحمية

Figure 15.  Construction of fin rays

الشكل 15.  بنية أشعة الزعنفة

soft rays (branched, segmented, 2 halves)

صة، مشطورة نصفين) أشعة طرية (متفرعة، ُمَفصَّ
spinous rays (solid)

أشعة شوكية (قاسية)

side
جانب

front
واجهة

side
جانب

front
واجهة

Figure 16.  Most common types of caudal fins

الشكل 16.  األنماط األكثر شيوعاً للزعانف الذيلية

rounded
َرة ُمَدوَّ

truncate
بتراء

emarginate
ُمَسنََّنة

lunate
ِهاللية

forked
مشطورة

pointed
ُمستِدقِّة الرأس

pointed and separated from 
the dorsal and anal fins

ُمستِدقِّة الرأس ومنفصلة عن 
الزعنفتين الظهرية والشرجية
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Figure 17.  Positions of pelvic fins

الشكل 17.  مواضع الزعنفتين الحوضيتين

abdominal located towards 
the rear of the pectoral fin

بطني يقع خلف الزعنفة الصدرية

jugular located in front 
of the pectoral fin

ِوداجي يقع أمام الزعنفة 
الصدرية

thoracic located below 
the pectoral fin

صدري يقع تحت الزعنفة 
الصدرية
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ANGUILLIDAE Freshwater eels

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

األنقليسات المهاجرة

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

والزراعة(.

األنقليسات

 MURAENIDAE Moray eels أنقليسات الموراي
البحر  ف��ي  نوعين  وج���ود  ��ل  ُس��جِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
ويبقى  والزراعة(.  األغذية  منظمة 
غريبين  لنوعين  المنتظم  الوجود 

إضافيين بحاجة لتوثيق.

يقيِّات الشَّ

pectoral fins absent
posterior nostril high on headالزعنفتان الصدريتان غائبتان

منخر خلفي في أعلى الرأس

gill opening restricted to a small round slit
الفتحة الغلصمية ُمقَتِصرة على َشٍق دائري صغير

anterior tubular nostril
منخر أمامي أنبوبي

no scales
ال توجد 
حراشف

usually scaleless (except Anguillidae)
عادًة ال حراشف لها (ما عدا فصيلة األنقليسات)

body very elongate
الجسم ُمتطاول كثيراً

fin spines absent
أشواك الزعانف غائبة

pelvic fins absent
الزعنفتان الحوضيتان غائبتان

pectoral fins present
الزعانف الصدرية موجودة

dorsal-fin origin well behind 
tip of pectoral fins

َمنشأ الزعنفة الظهرية يَتَخلَُّف بعيداً 
عن حافتي الزعنفتين الصدريتين

lower jaw projecting
الفك السفلي بارز

mouth not reaching beyond eye
ال يصل الفم لخلف العين

minute scales present
الحراشف الدقيقة موجودة

Two species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 2 additional exotic species 
needs confirmation.

page 294 صفحة 294
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Eight species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 
37(. The regular presence of 2 
additional exotic species needs 
confirmation.

ل وجود ثمانية أنواع  في البحر المتوسط  ُسجَّ
األغذية   منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 
والزراعة(.  ويبقى الوجود المنتظم لنوعين 

غريبين إضافيين بحاجة لتوثيق.

 OPHICHTHIDAE Snake eels and worm eels األنقليسات األُفُعوانية والدودّية الثعبانيات
pectoral fins present or absent

الزعنفتان الصدريتان موجودتان أو غائبتان
no scales

ال وجود للحراشف

caudal fin present or absent; when 
absent, tip of tail often hard and pointed
الزعنفة الذيلة موجودة أو غائبة، وفي حال  
غيابها تكون غالباً أََسلة الذيل قاسية وُمَؤنَّفة

ل وجود ثالثة أنواع في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  
لنوع  المنتظم  الوجود  ويبقى  والزراعة(. 

غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

CONGRIDAE Conger eels

Three species reported from 
the Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 1 additional exotic species 
needs confirmation.

األنقليسات الَقنَجرية الزرقوميات

pectoral fins present
الزعنفتان الصدريتان  موجودتان

dorsal-fin origin above or 
before tip of pectoral fins

منشأ الزعنفة الظهرية يقع فوق أسلتي  
الزعنفتين الصدريتين أو قبلهما

mouth not extending behind eye
ال يمتد الفم لخلف العين

no scales
ال وجود للحراشف

page 298 صفحة 298
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االحجم: الطول الكلي 40–80 سم واٲلقصى 150 سم.

تُحَمل  البيض.  لوضع  السرجس  بحر  إلى  األنهار  من  يُهاجُر  للقاع.  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
اليرقات إلى سواحِل األطلسي الشرقية والبحر المتوسِط بواسطة التيارات البحرية. َيعيش في األنهاَر 

ُمعظم حياته. يتغذى على الالفقاريات القاعية واألسماك.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهَدف في الصيد. شائع بالِفخاخ وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شمالي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 40 to 80 cm TL )150 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, catadromous species which migrates to 
the Sargasso Sea for spawning. Larvae carried by currents towards eastern 
Atlantic coasts and the Mediterranean. Lives in rivers most of its life. Feeds 
on benthic invertebrates and fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with traps and 
by shore angling.

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

lower jaw slightly longer and projecting
الفك السفلي أطول قلياًل وبارز

dorsal-fin origin far behind pectoral fins
منشأ الزعنفة الظهرية بعيداً خلف الزعنفتين الصدريتين
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Size: From 40 to 50 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic. Feeds on fishes and large 
invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species.

Distribution: A tropical eastern Atlantic species. Rare in the area recorded 
only from the eastern part.

الحجم: الطول الكلي 40–50 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي. يتغذى على األسماك والالفقاريات الكبيرة.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي.

ل وجوده فقط  ع: َيْنَتِشُر في المياه المدارية الشرقية في المحيط األطلسي. نادر في المنطقِة ُسجِّ التََّوزُّ
في شرقيِّها.

roof of mouth

سقف الفم

irregular yellowish markings on head and body
elongate headعالمات غير منتظمة مائلة للُصفَرة على الرأس والجسم

رأس متطاول

lower jaw slightly arched
الفك السفلي ُمنَحٍن بلطف

vomerine teeth
أسنان ميكعية

unequal premaxillary teeth
أسنان فقمية أمامية غير متساوية

maxillary teeth
أسنان فقمية

only anterior nostril tubular
المنخر المتقدم فقط أنبوبي
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الحجم: الطول الكلي 80–90 سم واٲلقصى 110 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين السطح و 80 متراً. َوحداني، حاٍم لِحماه، يكمن عادة في جحور. يتغذى على األسماك والسرطانات 

ورأسيّات األرجل.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. َعَرِضي بالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط 
الِشراك، وبالصيد بالرمح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. قد يصبح خطراً ويعّض بضراوة.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 80 to 90 cm TL )110 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually from the surface down to 80 m depth. Solitary, territorial and commonly 
lurking in holes. Feeds on fishes, crabs and cephalopods.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught occasionally with 
handlines, longlines, spearfishing and by shore angling. Potentially dangerous, 
can bite ferociously.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

roof of mouth

سقف الفم

premaxillary teeth subequal
أسنان فقمية أمامية متساوية جزئياً

maxillary teeth
أسنان فقمية

vomerine teeth
أسنان ميكعية

dark brown colour
لون بني قاتم

dorsal-fin origin well before gill opening
head and snout shortمنشأ الزعنفة الظهرية يقع قبل الفتحة الغلصمية بكثير

الرأس والخطم قصيران

only anterior nostril tubular
المنخر األمامي فقط أنبوبي
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الحجم: الطول الكلي 60–90 سم واٲلقصى 130 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق 
األسماك  على  أساساً  يتغذى  يكمن عادة في جحور.  لِِحماه،  َوحداني، حاٍم  متراً.   50 و  السطح  بين 

ورأسيات األرجل.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع بالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالصيد 
بالرمح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. قد يصبح خطراً ويعّض بضراوة.

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

Size: From 60 to 90 cm TL )130 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually from the surface down to 50 m depth. Solitary, territorial and commonly 
lurking in holes. Feeds mainly on fishes and cephalopods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with handlines, 
longlines, spearfishing and by shore angling. Potentially dangerous, can bite 
ferociously.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and Northeastern Atlantic.

no pectoral fins
ال توجد زعانف صدرية

brownish colour with irregular light patterns
لون مائل للبني مع تشكيالت فاتحة غير منتظمة

dorsal-fin origin slightly below gill opening
يقع منشأ الزعنفة الظهرية أدنى الفتحة الغلصمية بقليل

anterior and posterior 
nostrils tubular

المناخر األمامية والخلفية أنبوبية

roof of mouth

سقف الفم

maxillary teeth
أسنان فقمية

2–3 premaxillary teeth
2–3  أسنان فقمية أمامية

vomerine teeth
أسنان ميكعية
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Size: From 60 to 70 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic burrowing in soft bottoms. Found 
usually between 10 and 30 m depth. Feeds on benthic invertebrates, mainly 
molluscs and crustaceans.

Importance to fisheries: None.

Distribution: A tropical eastern Atlantic species. Very rare in western part of 
area, recorded from Tunisia to Morrocco. Also recorded from France and the 
Malta Channel.

الحجم: الطول الكلي 60–70 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي يدفن نفسه في القيعان الرخوة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 10 و 30 متراً. يتغذى على الالفقاريات القاعية والسيما الرخويات والقشريات.

األهمية في الصيد: ال أهمية له.

المنطقِة،  النُدرة في غربْي  َشديد  المحيط األطلسي.  الشرقية في  المدارية  المياه  َيْنَتِشُر في  ع:  التََّوزُّ
ل ِمْن تونس إلى المغرب. مسّجل أيضاً ِمْن فرنسا وقناة مالطا. مَسجَّ

pectoral fins present
الزعنفتان الصدريتان موجودتان

caudal fin absent
الزعنفة الذيلية غائبة

15–18 dark patches
15–18 رقعة داكنة

roof of mouth

سقف الفم

anterior nostril tubular and 
directed downwards

المنخر األمامي أنبوبي ومتجه لألسفل

molariform multiserial teeth
أسنان بشكل أضراس في سالسل متعددة
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Size: From 70 to 120 cm TL )300 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually from the surface down to 1 200 m depth. Solitary, oceanodromous, 
reproduces only once in its life with 3 to 8 million eggs deposited at 2 000 to 
3 000 m depth. Feeds on fishes, crustaceans, and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, handlines and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 70–120 سم واٲلقصى 300 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان القاسية والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 200 1 متر. َوحداني، مهاجر ضمن المحيط. يتكاثر مرة واحدة في حياته حيث يضع 3 الى 
ورأسيات  والقشريات  األسماك  على  يتغذى  متر.   3 000 الى   2 000 عمق  على  بيضة  مليون   8

األرجل.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، وبالصيد بالصنانير 
في عرض البحر، وخيوط الِشراك.

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

lateral view of head

منظر جانبي للرأس 

posterior nostril
منخر خلفي

cutting edges formed 
by outer row of teeth
الحواف القاطعة يشكلها 
الصف الخارجي لألسنان

snout slightly prominent
الخطم بارز قلياًل

anterior nostril in a short tube
المنخر األمامي كائن في أنبوب قصير

dorsal-fin origin above tip of pectoral fins
منشأ الزعنفة الظهرية يقع فوق نهايتي الزعنفتين الصدريتين

dorsal and anal fins 
with a black margin
الزعانف الصدرية و 

الشرجية ذات حواف سوداء

dark greyish colour
لون مائل للرمادي الداكن
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CLUPEIDAE Herrings, sardines, 
pilchards and allies

Sixteen species reported 
from the Mediterrean Sea 
)FAO Fishing Area 37(, 
out of which 4 are exotic 
and 5 occur only in the 
Black Sea. The regular 
presence of 1 additional 
exotic species needs 
confirmation.

أسماك السردين والِبلشار وأقرانها
المتوسط  البحر  في  ل وجود 16 نوعاً  ُسجِّ
األغذية  لمنظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 
وخمسة  غريبة  منها  أربعة  وال��زراع��ة(، 
ويبقى  األسود.  البحر  في  فقط  توجد  منها 
الوجود المنتظم لنوع غريب إضافي بحاجة 

لتوثيق.

الصابوغيات

ENGRAULIDAE Anchovies

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

سمك األُنشوجة
ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  لمنظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

األُنشوَجات

scutes present in most species
القشور موجودة عند معظم األنواع

pelvic fins abdominal, 
with 6–10 fin rays

الزعنفتان الحوضيتان بطنيَّتا الموضع 
وذات 6–10 أشعة زعنفية

no dorsal adipose fin
ال توجد زعنفة ظهرية شحمية

no fin spines
ال وجود ألشواك الزعانف

maxilla does not extend behind eye
ال يمتد العظم الفقمي إلى ما خلف العين

snout does not project 
in front of lower jaw

ال يبرز الخطم أمام الفك السفلي

maxilla extends well behind eye
العظم الفقمي يمتد بوضوح إلى ما خلف العين

snout projects in 
front of lower jaw

يبرز الخطم ليتقدَّم عن 
الفك السفلي

pelvic fins abdominal, with 6–10 fin rays
الزعنفتان الحوضيتان بطنيّتا الموضع وذات 6 إلى 10 أشعة زعنفية

page 301 صفحة 301

page 302 صفحة 302
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Size: From 10 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
200 m depth. Gregarious, oceanodromous, tolerates a wide range of salinity. 
Feeds on planktonic organisms.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls and 
seines.

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

الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واألقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 200  متر. ِسربٌي. 
مهاجر ضمن المحيط، ويتحمل طيفاً واسعاً من الملوحة. يتغذى على العوالق.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

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

no scutes
ال وجود للقشور

silver stripe edged by a dark line from above
شريط فضي يحفه من األعلى خط داكن اللون

large mouth, reaching well back behind eye
فم ضخم يمتد طوياًل خلف العين

projecting snout
خطم بارز



302

الحجم: الطول الكلي 30–35 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. مهاجر من البحر إلى النهر للتكاثر. يتواجد عادًة على أعماق 
بين السطح و 50 متراً. ِسربي، يَُشّكل أسراباً كبيرة. يتغذى أساساً على ِمجذاِفيات األرجل وعشاريات 

األرجل والباديات الحقيقية واألسماك الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: َغربي البحر المتوسط، َعَرِضي إلى ناِدر من المغِرب إلى تونس، وغاِئب في شرقي المنطقة.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي.

Size: From 30 to 35 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Anadromous species which migrates 
to running freshwater for spawning. Found usually from the surface down to 
50 m depth. Gregarious, forms large schools. Feeds mainly on copepods, 
decapods, euphausiids and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
trawls, entangling nets and seines.

Distribution: Western Mediterranean, occasional to rare from Morocco to 
Tunisia, absent from eastern part of area. Eastern Atlantic.

85–130 gill rakers
 85–130 سناً غلصمية

gill filaments
خيوط غلصمية

distinct median notch on upper jaw
ثلم متوسط واضح على الفك العلوي

1 faint dark spot
بقعة واحدة داكنة شاحبة

scutes present
القشور موجودة

maxilla extends behind mideye
العظم الفقمي يمتد إلى ما خلف منتصف العين
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Size: From 15 to 25 cm TL )55 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Anadromous species which migrates to 
running freshwater for spawning. Found usually from the surface down to 50 m 
depth. Gregarious, forms important schools. Feeds mainly on euphausiids, 
mysids, isopods and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in Turkey and from Libya 
to Morocco. Very rare to absent elsewhere in the area. Northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 55 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. مهاجر من البحر إلى النهر للتكاثر. يتواجد عادًة على أعماق 
بين السطح و 50 متراً. ِسربي، يَُشَكل أسراباً ذات شأن. يتغذى أساساً على الباديات الحقيقية والمطبقَّات 

ومتشابهات األرجل واألسماك الصغيرة.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في تركيا ومن ليبيا إلى الَمغِرب وَشديد النُدرة إلى غاِئب  التََّوزُّ
في بقيّة أنحاء المنطقة. َيْنَتِشُر في شمالي شرقي األطلسي.

30–80 gill rakers
 30–80 سناً غلصمية

gill filaments
خيوط غلصمية

distinct median notch on upper jaw
ثلم متوسط واضح على الفك العلوي

scutes present
القشور موجودة

maxilla reaching behind mideye
العظم الفقمي يمتد إلى ما خلف منتصف العين

1 dark spot followed by 5–7 lighter ones
بقعة داكنة تليها  5–7 بقع أفتح لوناً
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الحجم: الطول الكلي 12–14 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 20 متراً. ِسربي.  يتغذى 
على العوالق الحيوانية والسيما يرقات األسماك والقشريات.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل  التََّوزُّ
من ليبيا إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 12 to 14 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down 
to 20 m depth. Gregarious. Feeds on zooplankton, mainly crustaceans and 
fish larvae.

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

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
Levantine basin, not recorded from Libya to Morocco. Indo-Pacific.

small mouth not reaching eye level
فم صغير ال يصل مستوى العين

black margin 
on caudal fin

هامش أسود على 
الزعنفة الذيلية

dorsal-fin origin slightly 
behind midpoint of body

يقع منشأ الزعنفة الظهرية خلف 
منتصف الجسم بقليل

scutes absent
القشور غير موجودة

pelvic fin under dorsal-fin base
الزعنفة الحوضية تحت قاعدة الزعنفة الظهرية
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Size: From 10 to 18 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
20 m depth. Gregarious. Feeds on zooplankton.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Levantine basin, not 
recorded from Libya to Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 10–18 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 20 متراً. ِسربي. يتغذى 
على العوالق الحيوانية.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل من ليبيا إلى  التََّوزُّ
الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

small mouth not 
reaching eye level
فم صغير ال يصل 

مستوى العين

pelvic fin behind dorsal-fin base
الزعنفة الحوضية خلف قاعدة الزعنفة الظهرية

scutes absent
القشورغير موجودة

cylindrical body
جسم اسطواني الشكل
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الحجم: الطول الكلي 6–8 سم واٲلقصى 10 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 20 متراً. ِسربي. يتغذى 
على العوالق الحيوانية.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل من تونس  التََّوزُّ
إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 6 to 8 cm TL )10 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
20 m depth. Gregarious. Feeds on zooplankton.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Levantine basin, not 
recorded from Tunisia to Morocco. Indo-Pacific.

scutes present
القشور موجودة

black spots
بقع سوداء

yellow or orange midlateral line
أواسط الخط الجانبي صفراء أو برتقالية
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Size: From 10 to 20 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
200 m depth. Gregarious, oceanodromous, found in deep waters during the 
day. Feeds on zooplankton, mainly crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls and 
seines.

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

الحجم: الطول الكلي 10–20 سم واٲلقصى 25 سم.

ِسربي.  200 متر.  و  السطح  بين  أعماق  يتواجد عادًة على  بيالجي شاطئي.  الحياة:  الموئل وعلم 
والسيما  الحيوانية  العوالق  على  يتغذى  العميقة.  المياه  في  نهاراً  يتواجد  المحيط.  ضمن  مهاجر 

القشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

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

series of dark spots
سالسل من البقع الداكنة

scutes present
القشور موجودة

opercle with 3–5 bony striae
عظم الغطاء الغلصمي ذو  3–5  شروخ ضيقة رفيعة
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الحجم: الطول الكلي 12–30 سم واٲلقصى 38 سم.

350 متراً. ِسربي.  بين السطح و  يتواجد عادًة على أعماق  الحياة: بيالجي شاطئي.  الموئل وعلم 
مهاجر ضمن المحيط . يتغذى على العوالق الحيوانية والسيما ِمجذاِفيات األرجل.

والِشباك  الجيبية،  والشباك  الَجرف،  ِشباك  في  شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
َنة. الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في جنوبي شرقي وَغربي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 12 to 30 cm TL )38 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
350 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds on zooplankton, especially 
copepods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
seines and entangling nets.

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

dark spot on hind margin of opercle
رقعة داكنة عند الحافة الخلفية لعظم الغطاء الغلصمي

total of 9 pelvic-fin rays
مجموعة من 9 أشعة للزعنفة الحوضية

pectoral fins pale yellow
الزعنفة الصدرية صفراء باهتة

scutes present
القشور موجودة

opercle without striae
عظم الغطاء الغلصمي دون شروخ

faint golden line
خط ذهبي باهت
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Size: From 12 to 25 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down 
to 200 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds on small planktonic 
invertebrates, fish larvae and phytoplankton.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with trawls and 
seines.

Distribution: Southern and eastern Mediterranean, common to occasional in 
the area. Tropical Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 12–25 سم واٲلقصى 30 سم.

ِسربي.  200 متر.  و  السطح  بين  أعماق  يتواجد عادًة على  بيالجي شاطئي.  الحياة:  الموئل وعلم 
مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على عوالق الالفقاريات الصغيرة ويرقات األسماك والعوالق النباتية.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

َيْنَتِشُر في مياه األطلسي  المنطقة.  إلى َعَرِضي في  المتوسط، شائع  البحر  ع: جنوبي وشرقي  التََّوزُّ
المدارية.

scutes present
القشور موجودة

a dark spot behind operculum
بقعة قاتمة خلف الغطاء الغلصمي

total of 8 pelvic-fin rays
زعنفة حوضية ذات ثمانية أشعة

faint black spot
بقعة سوداء باهتة

black edges
حواف سوداء
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الحجم: الطول الكلي 5–7 سم واٲلقصى 7 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 20 متراً. ِسربي. يتغذى 
على العوالق الحيوانية.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. ناِدر في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت( لَْم يَُسَجْل من مصر إلى  التََّوزُّ
الَمغِرب أو في تركيا. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 5 to 7 cm TL )7 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
20 m depth. Gregarious. Feeds on zooplankton.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Rare in Levantine basin, not 
recorded from Egypt to Morocco or in Turkey. Indo-Pacific.

scale

حرشفة

striae
شروخ ضيقة 

رفيعة

scutes absent
ال وجود للقشور

small mouth with equal 
jaws reaching eye level

فم صغير ذو فكين متساويين  
يبلغان مستوى العين

pelvic fin below posterior of dorsal fin
الزعنفة الحوضية أدنى الحافة الخلفية للزعنفة الظهرية
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One exotic species reported 
from the Mediterranean )FAO 
Fishing Area 37(.

البحر  في  غريب  واحد  نوع  وجود  ل  ُسجِّ
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

األغذية والزراعة(.

PLOTOSIDAE Eeltail catfishes األسماك الِقَطِطيَّة الثعبانية الذيل العائمات

continuous fin
زعنفة متَّصلة

3–4 pairs of barbels around mouth
3–4 أزواج من الزوائد اللمسية على محيط الفم

1st dorsal fin and pectoral fins with a long, serrated spine
زة الزعنفة الظهرية األولى والزعنفتان الصدريتان ذات شوكة طويلة ُمَحزَّ
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الحجم: الطول الكلي 10–25 سم واٲلقصى 32 سم.

الالفقاريات  يتغذى على  ِسربي.   . القيعان  للقاع شاطئي على مختلف  الحياة: مجاور  الموئل وعلم 
القاعية والسيما القشريات واألسماك الصغيرة.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبِب َوَخَزاٍت خطرة بواسطة أشواك في الزعانِف 
الظهرية والصدرية.

)الليفانت( حيُث شائٌع  للمتوسط  الشرقي  الساحل  ل في جنوب  السويس. ُسجِّ قناة  ع: دخل عبر  التََّوزُّ
وجوده. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 10 to 25 cm TL )32 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over various bottoms. Gregarious. 
Feeds on benthic invertebrates, mainly crustaceans and small fishes.

Importance to fisheries: None. Venomous, can inflect dangerous stings from 
spines present on dorsal and pectoral fins.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Reported from the southern 
Levant coast where it is common. Indo-Pacific.

2 narrow white stripes
شريطان أبيضان ضيقان

dorsal and pectoral spines highly venomous
األشواك الظهرية والصدرية شديدة اللذع

4 pairs of barbels 
around mouth

4 أزواج من الزوائد 
اللمسية حول الفم

2nd dorsal fin continuous with anal and caudal fins
الزعنفة الظهرية الثانية  متصلة بالزعنفة الذيلية  والشرجية

scales absent
ال وجود  للحراشف
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ARGENTINIDAE Argentines or herring smelts

Three species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 37(. 
The regular presence of 1 additional 
species needs confirmation.

يَّات أو أسماك الِهف اإلسقمرية  الِفضِّ
ل وجود ثالثة أنواع في البحر المتوسط  )منطقة  ُسجِّ
الصيد 37 لدى منظمة األغذية والزراعة(. ويبقى 
الوجود المنتظم لنوع واحد إضافي بحاجة لتوثيق.

الفضيات

adipose fin over anal-fin base
الزعنفة الشحمية فوق قاعدة الزعنفة الشرجية

small mouth without 
teeth on upper jaw

 فم صغير دون أسنان
على الفك العلوي
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Size: From 15 to 20 cm TL )32 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic. Found usually between 50 and 
700 m depth. Gregarious species, smells like cucumber. Feeds mainly on 
invertebrates such as polychaetes, molluscs and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with trawls and 
entangling nets.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Northeastern 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 32 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع محيطي. يتواجد عادًة على أعماق بين 50 و 700 متر. ِسربي، 
والرخويات  األهالب  العديدة  كالديدان  الالفقاريات  على  أساساً  يتغذى  الخيار.  رائحة  تشبه  رائحته 

والقشريات.

َنة. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في شمالي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

adipose fin
الزعنفة الشحمية

50–54 scales on lateral line
50–54 حرشفة على الخط  الجانبي

silvery stripe
 tongue with strong teeth onخطوط فضية

front and sides

اللسان ذو أسنان قوية في 
مقدمته  وجانبيه
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الحجم: الطول الكلي 8–10 سم واٲلقصى 20 سم.

الُمنَحَدر  وأعلى  القاري  للجرف  الخارجية  التخوم  فوق  للقاع محيطي  مجاور  الحياة:  الموئل وعلم 
القاري. يتواجد عادًة على أعماق بين 100 و 500 متر. يُحَتَمل أنه ِسربي. يتغذى على القشريات 

البيالجية.

َنة. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عَرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: َغربي البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 8 to 10 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic on the outer continental shelf and 
upper slope. Found usually between 100 and 500 m. Probably gregarious 
species. Feeds on pelagic crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls 
and entangling nets.

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

dark lines along back and sides
خطوط داكنة على طول الظهر والجانبين

49–50 scales on lateral line
49–50 حرشفة على الخط  الجانبي

adipose fin
الزعنفة الشحمية

tongue with small teeth 
on front only

لسان ذو أسنان صغيرة 
ِمه فقط في ُمَقدِّ
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AULOPIDAE Flagfins

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

َبيَرِقّيات الزعانف

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

أنبوبيات الـحراشف

adipose fin
الزعنفة الشحمية

dorsal-fin rays often extended in males
ة عادًة عند الذكور تكون أشعة الزعنفة الظهرية ُممَتدَّ

dorsal-fin origin in front of 3rd of body
َمنشأ الزعنفة الظهرية يتقدم عن ثلث طول الجسم
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SYNODONTIDAE Lizardfishes

Two species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 37(, 
out of which 1 is exotic.

األسماك السحالي
البحر   في  غريب  أحدهما  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى  منظمة األغذية 

والزراعة(.

ُملَتِحمات األسنان

PARALEPIDIDAE Barracudinas

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

أسماك اإلصِفرني
ل وجود ثمانية أنواع في البحر المتوسط   ُسجِّ
األغذية  منظمة  ل��دى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(. 

الدَّوسعيات

premaxilla extending far beyond eye
الفقمي األمامي يمتد بعيداً إلى ما خلف العين

needle-like teeth
أسنان أشبه باإلبر

head lizard-like
رأس أشبه برأس السحلية

adipose fin
الزعنفة الشحمية

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

fang-like teeth
أسنان أشبه  باألنياب

Sudis
ِسناد

lower jaw projecting
الفك السفلي بارز

adipose fin
الزعنفة الشحمية

dorsal-fin origin behind midpoint of body
منشأ الزعنفة ا لظهرية يقع خلف نقطة منتصف الجسم
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Size: From 20 to 35 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic over continental shelf and upper 
slope, usually between 100 and 1 000 m depth. Feeds on fishes, shrimps and 
cephalopods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Eastern and 
Western central Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 20–35 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع محيطي فوق الجرف القاري وأعالي الُمنَحَدر القاري، وعلى أعماق 
بين 100 و 000 1 متر. يتغذى على األسماك واإلربيانات ورأسيات األرجل.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في الوَسط الشرقي والوَسط الَغربي من  التََّوزُّ
المحيط األطلسي.

snout length slightly longer than eye diameter
طول الخطم أكبر بقليل من قطر العين

dorsal fin high with 16 rays
زعنفة ظهرية مرتفعة ذات  16  شعاعاً

extended fin ray in males
شعاع زعنفي ممتد عند الذكور
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Size: From 20 to 30 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 30 and 70 m depth. Gregarious. Feeds mainly on fishes and 
decapods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 20–30 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 30 و 70 
متراً. ِسربي. يتغذى أساساً على األسماك وعشاريات األرجل.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة وخيوط الِشراك. أو الُمَبطَّ

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى عرضي ِمن ليبيا إلى تركيا، غائب في بقية أنحاء المنطقة.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

teeth on roof of mouth
أسنان على سقف الفم

2nd dorsal-fin ray and upper caudal-
fin ray with about 8 dark spots

الشعاع الثاني من الزعنفة الظهرية ومن الفص 
العلوي للزعنفة الذيلية ذوي  8  بقع داكنة

9 pelvic-fin rays almost equal in size
9  أشعة للزعنفة الحوضية متساوية تقريباً في الطول

8–10 dark spots along sides
8–10  بقع داكنة على امتداد الجانبين

teeth visible when mouth is closed
األسنان مرئية عندما يكون الفم مغلقاً 
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الحجم: الطول الكلي 20–30 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة وبالقرب من مروج األعشاب البحرية. 
يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 50 متراً. ِسربي. يتغذى أساساً على األسماك وبعض الالفقاريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وخيوط الِشراك. أو الُمَبطَّ

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

Size: From 20 to 30 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms and in the vicinity of 
seagrass meadows. Found usually between 5 and 50 m depth. Gregarious. 
Feeds mainly on fishes and some invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Southern 
Atlantic )east and west(.

teeth not visible when 
mouth is closed

األسنان غير مرئية إن 
كان الفم مغلقا

8 pelvic-fin rays unequal in size
8  أشعة في الزعنفة الحوضية غير متساوية في الحجم

dark saddle-like patches along back
رقع داكنة أشبه بالسرج على امتداد  الظهر
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الحجم: الطول الكلي 35–50 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي. يتواجد عادًة على أعماق بين 300 و 000 1 متر. يتغذى على 
األسماك ورأسيات األرجل.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، وخيوط الِشراك.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في المحيط األطلسي ِمْن °50 شمااًل  التََّوزُّ
إلى °40 َجنوباً.

Size: From 35 to 50 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic. Found usually between 300 and 1 000 
m depth. Feeds on fishes and cephalopods.

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

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Atlantic Ocean, 
from 50°N to 40°S.

tip of lower jaw curved upward
أَسلَة الفك السفلي منحنية لألعلى

elongate snout
خطم متطاول

pectoral fin very long reaching pelvic fin
الزعنفة الصدرية طويلة تصل إلى الزعنفة الحوضية

tooth

سن

serrated edge
حافة مشرشرة

large teeth in lower jaw armed with serrated edges
أسنان ضخمة في الفك السفلي مسلحة بحواف مشرشرة
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MERLUCCIIDAE Merluccid hakes

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

الِقد النازلي
ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

النازليات

no chin barbel
ال وجود للزوائد 
اللمسية على الذقن

a V-shaped bony ridge on top of head
حافة عظمية على شكل V في أعلى الرأس

no spinous ray in dorsal fins
ال توجد أشعة شوكية في الزعنفتين الظهريتين
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GADIDAE Cods

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

الِقدِّيات
المتوسط  البحر  في  نوعاً  عشر  اثني  وجود  ل  ُسجِّ

)منطقة الصيد 37 لدى منظمة األغذية والزراعة(.

الغادسيات

Gadiculus

1–3 dorsal fins
1–3 زعانف ظهرية

1–2 anal fins
1–2 زعنفة شرجية

caudal fin distinct from 
dorsal and anal fins

الزعنفة الذيلية ُمَتمايزة عن 
الزعنفتين الظهرية والشرجية

PHYCIDAE Phycid hakes

Two species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 
37(. Subfamily Phycinae in Nelson 
)2006(.

ّيات الُحرشونّية الِقدِّ
ل وجود نوعين في البحر المتوسط )منطقة الصيد  ٌسجِّ
فصيلة تحت  والزراعة(.  األغذية  منظمة  لدى   37

.Phycinae

الُحرشونات
2 dorsal fins

زعنفتان ظهريتان

1 anal fin
زعنفة شرجية واحدة

page 325 صفحة 325

page 327 صفحة 327



324

Size: From 20 to 50 cm TL )120 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic mainly over soft bottoms. Found 
usually between 30 and 1 000 m depth. Gregarious, living close to the bottom 
during the day. Adults feed on various fishes and squids while juveniles feed 
on small crustaceans )euphausiids and amphipods(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Neighbouring and 
northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 20–50 سم واٲلقصى 120 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على قيعان رخوة بشكل أساسي. يتواجد عادًة على أعماق بين 
ع قريباً من القاع أثناء النهار. تتغذى األفراد البالغة على األسماك  30 و 000 1 متر. ِسربي. يتوضَّ
الُمْخَتلِفة والَحبَّار بينما تتغذى األفراد اليافعة على القشريات الصغيرة )مزدوجات األرجل والباديات 

الحقيقية(.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك.

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

1st gill arch

القوس الغلصمي األول

dorsal view of head

منظر ظهري للرأس

v-shaped bony 
ridge on top of head
حرف عظمي بشكل ٧ 

في أعلى الرأس

large mouth with sharp teeth
فم ضخم ذو أسنان حادة

notches on 2nd dorsal and anal fins
أثالم على كل من الزعنفة الظهرية الثانية والشرجية
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Size: From 20 to 30 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic or oceanic over soft bottoms. 
Found usually between 50 and 1 000 m depth. Oceanodromous. Feeds on 
crustaceans and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring and 
northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 20–30 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي أومحيطي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
50 و 000 1 متر. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على القشريات واألسماك.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

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

pelvic fins with a bifid filamentous ray 
extending beyond anal-fin origin

كل من الزعنفتين الحوضيتين ذات شعاع خيطي مشطور 
يمتد إلى خلف منشأ  الزعنفة الشرجية

barbel on chin
زائدة لمسية على الذقن

2 dorsal fins
3rd ray elongateزعنفتان ظهريتان

الشعاع الثالث متطاول
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الحجم: الطول الكلي 25–35 سم واٲلقصى 65 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي أومحيطي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على 
أعماق بين 10 و 000 1 متر. َوحدانٌي، ُمقيٌم، ليلٌي، يُشاَهُد أحياناً في الكهوف البحرية. يتغذى على 

األسماك الصغيرة وعلى أنواع مختلفة من الالفقاريات.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 25 to 35 cm TL )65 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic or oceanic over hard and soft bottoms. 
Found usually between 10 and 1 000 m depth. Solitary, sedentary, nocturnal, 
sometimes found in marine caves. Feeds on small fishes and various 
invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

barbel on chin
زائدة لمسية على الذقن

pelvic fins with a bifid filamentous 
ray not reaching anal-fin origin

كل من الزعنفتين الحوضيتين ذات شعاع 
خيطي مشطور ال يبلغ منشأ الزعنفة الشرجية

2 dorsal fins
زعنفتان ظهريتان

no elongate rays
ال وجود ألشعة متطاولة
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Size: From 8 to 10 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic over soft and hard bottoms. Found 
usually between 100 and 1 000 m depth. Gregarious, sedentary. Feeds on 
small crustaceans and worms.

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

Distribution: Mediterranean, occasional to very rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 8–10 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع محيطي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 100 و 000 1 متر. ِسرِبي.  ُمقيم. يتغذى على القشريات الصغيرة والديدان.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى َشديد النُدرة في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

3 dorsal fins
ثالث زعانف ظهرية

2nd dorsal and 1st anal fins almost equal
الزعنفة الظهرية الثانية و الزعنفة الشرجية األولى متساويتان تقريباً

large eye
عين ضخمة

no barbels
ال توجد زوائد لمسية
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الحجم: الطول الكلي 20–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 150 و 000 3 
الصغيرة  القشريات  على  يتغذى  الليل.  في  نحوالسطِح  يتوجه  المحيط.  مهاجر ضمن  ِسربي،  متر. 

واألسماك ورأسيات األرجل.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى نادر في ِشباك الَجرف.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والشرقية  التََّوزُّ
والَغربية المعتدلة منه.

Size: From 20 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic over soft bottoms. Found usually 
between 150 and 3 000 m depth. Gregarious, oceanodromous, migrating 
towards the surface at night. Feeds on small crustaceans, fishes and 
cephalopods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to rarely with 
trawls.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and eastern and western temperate Atlantic.

3 dorsal fins well separated
ثالث زعانف ظهرية متباعدة

2nd dorsal fin much smaller than 1st anal fin
الزعنفة الظهرية الثانية أصغر بكثير من الزعنفة الشرجية األولى

no barbels
ال وجود لزوائد لمسية
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LOPHIIDAE Anglerfishes (Goosefishes 
and Monkfishes)

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

أسماك أبي َشص (اإلوزات والناسكات)

ل وجود نوعين في البحر المتوسط )منطقة   ٌسجِّ
الصيد 37 لدى منظمة األغذية والزراعة(.

الُعرفيات

body without scales
الجسم دون حراشف

pelvic fins present
الزعنفتان الحوضيتان موجودتان

body and head greatly flattened
الجسم والرأس شديدا التسطح

mouth very large

الفم كبير للغاية

body oval and greatly flattened or globose

الجسم بيضاوي شديد التسطح أو هو كروي

1st dorsal-fin spine modified as an illicium
رة إلى أداة جذب لألسماك شوكة الزعنفة الظهرية األولى متحوِّ
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الحجم: الطول الكلي 50–80 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 20 و 
جاِذبة  ُشَعيرة  بواسطة  الفرائَس  وَيْجذُب  الرواسب  في  مدفون  نصف  َيكُمن  َوحداني،  متر.   1 000

لألسماك. يتغذى أساساً على األسماك.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، وكذلك في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو 
َنة، وخيوط الِشراك. الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة، نادر في أقصى الجزء الشرقي. َيْنَتِشُر في  التََّوزُّ
مياه األطلسي المجاورة والشرقية منه.

Size: From 50 to 80 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over various bottoms. Found usually 
between 20 and 1 000 m depth. Solitary, lies half-buried in the sediment 
attracting preys by means of a fishing filament. Feeds mainly on fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, also 
with entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean. Common to occasional in the area, rare in 
easternmost part. Neighbouring and eastern Atlantic.

3rd cephalic dorsal spine short
الشوكة الرأسية الظهرية الثالثة قصيرة

9–10 soft rays
9–10 أشعة طرية

1st cephalic dorsal-fin spine 
with simple fleshy appendage
الشوكة الرأسية األولى للزعنفة 
الظهرية تنثهي بنتوء لحمي بسيط
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Size: From 20 to 80 cm TL )200 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft and sometimes hard bottoms. 
Found usually between 20 and 1 000 m depth. Solitary, lies half-buried in the 
sediment attracting preys by means of a fishing filament. Feeds mainly on 
fishes.

Importance to fisheries: Target 
species. Caught commonly with 
trawls, also with entangling nets 
and longlines.

Distribution: Mediterranean. 
Common from Morocco to 
Libya, occasional to very rare 
elsewhere. Northeastern and 
neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 20–80 سم واٲلقصى 200 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة وأحياناً على قيعان صلبة. يتواجد عادًة 
الفرائس   الرواسب ويجذب  َوحداني، يكمن نصف مدفون في  000 1 متر.  20 و  بين  على أعماق 

بواسطة ُشَعيرة جاِذبة لألسماك. يتغذى أساساً على األسماك.

ــد: ن��وع  ــصــي ــة فــي ال ــي ــم األه
في  شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف 
ِشباك الَجرف وكذلك في الِشباك 
وخيوط  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة 

الِشراك.

شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
َعَرِضي  ليبيا.  إلى  المغِرب  من 
أنحاء  بقيّة  في  النُدرة  ِشديد  إلى 
المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي 
الشرقية  والشمالية  المجاورة 

منه.

1st cephalic dorsal-fin spine with fleshy 
appendage composed of 2 leaf-like blades

الشوكة الرأسية األولى للزعنفة الظهرية ذات نتوء 
لحمي مؤلف من كيسين على شكل ورقة شجر

3rd cephalic dorsal-
fin spine long

الشوكة الرأسية الثالثة من 
الزعنفة الظهرية طويلة

11–12 soft rays
11–12 شعاع طري



332

MUGILIDAE Mullets

Eight species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 37(, 
out of which 2 are exotic.

أسماك البوري

البحر  في  أن��واع  ثمانية  وجود  ل  ُسجِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
منظمة األغذية والزراعة(، اثنان منها 

غريبان.

البوريات

eye usually covered by an adipose eyelid
عادًة ما تكون العين مغطاة بجفن شحمي

4 spines
أربع أشواك

2–3 spines
2–3  أشواك

small mouth
فم صغير
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الحجم: الطول الكلي 25–40 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. ِسربي. يتنقل باستمرار بين البحر والنهر، يُشاَهُد مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى على 

المشطورات القاعية والطحالب النامية على سطوح النباتات والالفقاريات الصغيرة والُفتات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في 
الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو 
والِفخاخ،  الجيبية،  والشباك  َنة،  الُمَبطَّ
الَطرح،  وشباك  بالرمح،  وبالصيد 

وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

في  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
وَغربي  شرقي  في  َيْنَتِشُر  المنطقة. 

األطلسي.

ventral view of head

منظر بطني للرأس

frontal view of mouth

منظر أمامي للفم

papillae present on upper lip
الحلمات موجودة على الشفة العليا

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

pectoral axillary scale
حرشفة إبطية صدرية

adipose eyelid not 
extending onto iris

الجفن الشحمي ال يمتد 
فوق الحدقة

stomach

المعدة

pyloric caeca
زوائد أعورية

Size: From 25 to 40 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Gregarious, amphidromous, frequently 
found in brackish waters. Feeds on benthic diatoms, epiphytic algae, small 
invertebrates and detritus.

Importance to fisheries: Target 
species. Caught commonly with 
entangling nets, seines, traps, 
spearfishing, cast nets and by 
shore angling.

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

upper lip very deep, 
larger than pupil

الشفة العليا عميقة جداً 
وأكبر من بؤبؤ العين
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الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 55 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 5 
أمتار. ِسربي. يتنقل باستمرار بين البحر والنهر، يُشاَهُد مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى على 

الكائنات القاعية والُفتات.

ــي الــصــيــد: ن��وع  األهــمــيــة ف
في  شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف 
َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك 
بالرمح،  وبالصيد  والِفخاخ، 
وبالصيد  ال��َط��رح،  وش��ب��اك 

بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع  التََّوزُّ
إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر 
المجاورة  األطلسي  مياه  في 

والشمالية الشرقية منه.

Size: From 15 to 25 cm TL )55 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found 
usually from the surface down to 5 m depth. Gregarious, amphidromous, 
frequently found in brackish waters. Feeds on benthic organisms and 
detritus.

Importance to fisheries: Target species. Caught 
commonly with entangling nets, seines, traps, 
spearfishing, cast nets and by shore angling.

Distr ibut ion:  Med i te r ranean, 
common to occasional in the 
area. Northeastern and 
neighbouring Atlantic.

ventral view of head

منظر بطني  للرأس

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

rudimentary 
adipose eyelid
جفن شحمي بدائي

stomach

المعدة

pyloric caeca
الزوائد األعورية

dorsal view of head

منظر ظهري للرأس

scales on head not 
extending beyond eyes

حراشف الرأس ال تمتد إلى 
أمام العين

golden blotch on gill cover
لطخة ذهبية على الغطاء الغلصمي

upper lip thin, less 
than pupil diameter

الشفة العليا رفيعة وأصغر 
من قطر البؤبؤ
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Size: From 20 to 25 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Gregarious, frequently found in brackish 
waters. Feeds mainly on benthic invertebrates, algae and detritus.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with 
entangling nets, seines and traps.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional from Syria to Egypt, 
not recorded from Tunisia to Morocco. Red Sea and Western 
Indian ocean.

الحجم: الطول الكلي 20–25 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. ِسربي. يُشاَهُد مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على الالفقاريات القاعية والطحالب 

والُفتات.

الجيبية  والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
والِفخاخ.

ع: دخل عبر قناة السويس. َعَرِضي من سورية إلى مصر، ولَْم يَُسَجْل من تونس إلى الَمغِرب.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في الَبحر األحَمر وغربي المحيط الهندي.

stomach

المعدة

pyloric caeca
زوائد أعورية

dorsal view of head

منظر ظهري للرأس

scales on head extending 
to level of anterior nostrils

تمتد الحراشف على الرأس إلى 
مستوى المنخر األمامي

upper lip thin, less than pupil diameter

الشفة العليا رفيعة، أقل من قطر البؤبؤ

pectoral fin tip reaching or exceeding 
the level of 1st dorsal-fin origin

أسلة الزعنفة الصدرية تبلغ أو تتجاوز 
مستوى منشأ الزعنفة الظهرية األولى
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الحجم: الطول الكلي 15–40 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. ِسربي. يتنقل باستمرار بين البحر والنهر، يُشاَهُد مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى على 

الطحالب النامية على سطوح النباتات، والُفتات والعوالق القاعية، والبيوض واليرقات البالجية.

في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  األهمية في 
أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  شائع  الصيد. 
والِفخاخ،  الجيبية  والشباك  َنة،  الُمَبطَّ
الَطرح،  وشباك  بالرمح،  وبالصيد 

وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

إلى  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  ــَوزُّ الــتَّ
مياه  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  َعَرِضي 
الشرقية  والشمالية  المجاورة  األطلسي 

منه.

Size: From 15 to 40 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Gregarious, amphidromous, frequently 
found in brackish waters. Feeds on epiphytic algae, detritus and small benthic 
or planktonic organisms, pelagic eggs and larvae.

Importance to fisheries: 
Target species. Caught 
commonly with entangling 
nets, seines, traps, 
spearfishing, cast nets and 
by shore angling.

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

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

adipose eyelid 
poorly developed
جفن شحمي بالكاد 

ظاهر

dorsal view of head

منظر ظهري للرأس

scales on head extend forward 
to level of front nostrils

تمتد الحراشف على الرأس إلى ما 
بعد مستوى المنخرين األماميين

stomach

المعدة

pyloric caeca
الزوائد األعورية

upper lip thin, less 
than pupil diameter

الشفة العليا رفيعة، أقل 
من قطر البؤبؤ
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Size: From 14 to 25 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Gregarious, amphidromous, not found 
in brackish waters. Feeds mainly on epiphytic algae.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with entangling 
nets, seines, traps, cast nets and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 14–25 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. ِسربي. يتنقل باستمرار بين البحر والنهر. ال يظهر في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على 

الطحالب النامية على سطوح النباتات.

والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  األهمية في 
الجيبية، والِفخاخ، وشباك الَطرح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي.

ventral view of head

منظر بطني للرأس

dorsal view of head

منظر ظهري للرأس

scales of head extend forward 
to level of front nostrils

تمتد حراشف الرأس لألمام  إلى ما 
بعد مستوى المنخرين  األماميين

upper lip thin, less 
than pupil diameter

الشفة العليا رفيعة، أقل 
من قطر البؤبؤ

adipose eyelid poorly developed

جفن شحمي بالكاد ظاهر

stomach

المعدة

pyloric caeca
زوائد أعورية
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الحجم: الطول الكلي 30–50 سم واٲلقصى 120 سم.

ات نباتية كثيفة. يتواجد عادًة على أعماق  الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة أو نُموَّ
القليلة  المياه  في  يُشاَهُد مراراً  والنهر،  البحر  بين  باستمرار  يتنقل  ِسربي.  متراً.   15 و  السطح  بين 

الملوحة. يتغذى على العوالق الحيوانية والكائنات القاعية والطحالب والُفتات.

َنة، والشباك الجيبية  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والِفخاخ، وبالصيد بالرمح، وشباك الَطرح، وبالصيد بالصنانير من والُفتات.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر  التََّوزُّ
عالمياً في المياه الساحلية 
المدارية  المناطق  م��ن 
في جميع  المدارية  وِشبه 

البحار.

Size: From 30 to 50 cm TL )120 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms or dense vegetation. 
Found usually from the surface down to 15 m depth. Gregarious, amphidromous, 
frequently found in brackish waters. Feeds on zooplankton, benthic organisms, 
algae and detritus.

Importance to fisheries: Target 
species. Caught commonly with 
entangling nets, seines, traps, 
spearfishing, cast nets and by 
shore angling.

Distribution: Mediterranean, 
common in the area. Cosmopolitan 
in the coastal waters of tropical 
and subtropical zones in all seas.

frontal view of head

منظر أمامي للرأس

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

well-developed adipose eyelid 
covering most of pupil

جفن شحمي ناٍم بوضوح يغطي معظم البؤبؤ

stomach

المعدة

pyloric caeca
زوائد أعورية

long axillary scale

حرشفة إبطية طويلة
broad and 

massive head
رأس ضخم 

وعريض

upper lip thin, less than pupil diameter

الشفة العليا رفيعة، أقل من قطر البؤبؤ
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الحجم: الطول الكلي 10–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. يُشاَهُد على مقربة من النهر ومياه الصرف الصحي ولكنه ال يدخل المياه القليلة الملوحة. يتغذى 

أساساً على الكائنات المجهرية.

َنة، والشباك  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  َعَرِضي في  الصيد.  ُمسَتهدف في  الصيد: نوع  األهمية في 
الجيبية والِفخاخ  وشباك الَطرح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: َجنوبي البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 10 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Gregarious, close to river and sewage 
but does not enter brackish waters. Feeds mainly on microscopic organisms.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with entangling 
nets, seines, traps, cast nets and by shore angling.

Distribution: Southern Mediterranean, occasional to rare in the area. 
Neighbouring Atlantic.

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

frontal view of head

منظر أمامي للرأس

upper lip
الشفة العليا

fine labial folds
طيات شفوية ناعمة

stomach

المعدة

pyloric caeca
زوائد أعورية

upper lip deep, more 
than pupil diameter

الشفة العليا عميقة، أكثر 
من قطر بؤبؤ العين

rudimentary adipose eyelid

جفن شحمي بدائي

faint golden stripes

خطوط ذهبية باهتة
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ATHERINIDAE Silversides
Five species reported from the Mediterranean 
)FAO Fishing Area 37(, out of which 1 is exotic.

فضيات الجانب
)منطقة  المتوسط  البحر  في  أنواع  وجود خمسة  ل  ُسجِّ
الصيد 37 لدى منظمة األغذية والزراعة(، نوع واحد 

منها غريب.

الُحساسيَّات

2–4 spines
2-4 أشواك

1 spine followed by rays
شوكة واحدة تليها أشعة

silvery band
شريط فضي

page 341 صفحة 341



341

الحجم: الطول الكلي 6–10 سم واٲلقصى 13 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي، شاطئي، يُشاَهُد مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتواجد على أعماق بين 
السطح و 5 أمتار. ِسربي. َيتَنقُل باستمرار بين البحر والنهر. يتغذى على العوالق الحيوانية والالفقاريات 

القاعية الصغيرة كالقشريات والديدان والرخويات ويرقات السمك.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الشباك الجيبية، وشباك الَرفع 
والَطرح.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 6 to 10 cm TL )13 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic, frequently found in brackish waters. 
Found from the surface down to about 5 m. Gregarious, amphidromous. 
Feeds on zooplankton, small benthic invertebrates )crustaceans, worms, 
molluscs( and fish larvae.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with seines, lift and cast nets.

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

premaxilla

مقدم الفك العلوي

premaxillary bone short, not 
reaching upper front of eye

العظم الفقمي األمامي قصير ال 
يصل ألعلى مقدم العين

short snout, about 
2/3 of eye diameter

خطم قصير، حوالي ثلثي 
قطر العين

brilliant silvery band

شريط فضي المع
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Size: From 8 to 11 cm )15 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic, frequently found in brackish waters. 
Found close to the surface. Gregarious, occuring in large schools. Feeds on 
pelagic copepods and benthic crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
seines, lift and cast nets.

Distribution: Western and central Mediterranean, rare to absent in the 
eastern area. Neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 8–11 سم واٲلقصى 15 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي كثيراً ما يتواجد في المياه القليلة الملوحة بالقرب من السطح. 
ِسربٌي، يَُشّكل أسراباً كبيرة. يتغذى على ِمجذاِفيات األرجل البيالجية والقشريات القاعية.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في الشباك الجيبية، وشباك الَرفع والَطرح.

ع: َغربي وأواسط البحر المتوسط، نادر إلى غائب في شرقي الَمنِطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي  التََّوزُّ
المجاورة.

premaxilla

مقدم الفك العلوي

premaxillary bone long, 
reaching upper front of eye

العظم الفقمي األمامي طويل 
يصل ألعلى مقدم العين

long snout, about eye diameter

خطم طويل يعادل تقريباً قطر العين

brilliant silvery band

شريط فضي المع
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الحجم: الطول الكلي 9–12 سم واٲلقصى 15 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي، شاطئي، كثيراً ما يرتاد المياه القليلة الملوحة. يتواجد على أعماق بين 
السطح و 5 أمتار. ِسربي. يتغذى على ِمجذاِفيات األرجل البيالجية والقشريات القاعية.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في شباك الشباك الجيبية  وشباك الَطرح.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط، لَْم يَُسَجْل من ليبيا إلى الَمغِرب.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 9 to 12 cm TL )15 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic, frequently found in brackish waters. 
Found from the surface down to about 5 m. Gregarious. Feeds on pelagic 
copepods and benthic crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with seines and 
cast nets.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in the eastern 
Mediterranean, not recorded from Libya to Morocco. Indo-Pacific.

large scales on head

حراشف ضخمة على الرأس

distinct notch on 
preopercular margin

ثلم واضح على حافة مقدم 
عظم الغطاء الغلصمي

dorsal fins very close

الزعنفتان الظهريتان متقاربتان

brilliant silvery band

شريط فضي المع
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BELONIDAE Needlefishes
Four species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 1 additional exotic species 
need confirmation.

األسماك اإلبرية

��ل وج��ود أرب��ع��ة أن���واع ف��ي البحر  ُس��جِّ
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
األغذية والزراعة(، ويبقى الوجود المنتظم 

لنوع غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

الخرمانيات

HEMIRAMPHIDAE Halfbeaks
Two species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(, out of which 1 is 
exotic. The regular presence of 1 
additional exotic species needs 
confirmation.

أسماك أبو منقار
المتوسط  البحر  في  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 
ويبقى  غريب.  منهما  واحد  والزراعة(، 
إضافي  غريب  لنوع  المنتظم  ال��وج��ود 

بحاجة لتوثيق.

نصفيات المنقار

EXOCOETIDAE Flyingfishes

Seven species reported from 
the Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(, out of which 2 are 
exotic. The regular presence of 2 
additional exotic species needs 
confirmation.

األسماك الطيارة

ل وجود سبعة أنواع في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 
ويبقى  غريبان.  منها  اثنان  والزراعة(، 
غريبين  إضافيين  لنوعين  المنتظم  الوجود 

بحاجة لتوثيق.

الُقنبروريات

lateral line near ventral profile of body
الخط الجانبي قريب من الناحية البطنية للجسم

elongate tooth-studded jaws
فك متطاول مرصع باألسنان

lower jaw greatly prolonged
الفك السفلي متطاول للغاية

lateral line near ventral profile of body
الخط الجانبي قريب من الناحية البطنية للجسم

lateral line near ventral profile of body
الخط الجانبي قريب من الناحية البطنية للجسم

lower lobe 
more elongate

الفص السفلي أكثر 
استطالة

pectoral fin enlarged
الزعنفة الصدرية متضخمة

pelvic fin abdominal, with 6 soft rays
الزعنفة الحوضية بطنية الموضع وذات ستة أشعة طرية
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الحجم: الطول الكلي 30–35 سم واٲلقصى 40 سم.

ِسربي.  أمتار.   10 و  السطح  بين  أعماق  يتواجد عادًة على  بيالجي شاطئي.  الحياة:  الموئل وعلم 
مهاجر ضمن المحيط. قادر على القفز خارج الماء واإلنزالق في الهواء. يتغذى على العوالق.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في الشباك الجيبية والِفخاخ.

في شمالي شرقي  َيْنَتِشُر  في شرقيها.  نادر  المنطقة،  في  المتوسط، عرضي  البحر  َغربي  ع:  التََّوزُّ
األطلسي لكن مسّجل أيضاً في المناطِق الشبه المدارية في جميع المحيطات.

Size: From 30 to 35 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
10 m depth. Gregarious, oceanodromous, capable of leaping out of the water 
and gliding. Feeds on planktonic organisms.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with seines 
and traps.

Distribution: Western Mediterranean, occasional in the area, rare in the 
eastern part. Northeastern Atlantic but also recorded in subtropical areas of 
all oceans.

juvenile

األحداث/ األفراد اليافعة

juveniles 
with flaps

لألفراد اليافعة 
زوائد صغيرة

pectoral fin

زعنفة صدرية

greyish coloration with 
a pale band and margin

تلون رمادي مع شريط 
باهت وحواف باهتة

upper jaw not 
protrusible

الفك العلوي غير 
قابل للتمطط

pectoral fin very long reaching caudal peduncle

الزعنفة الصدرية طويلة تبلغ السويقة الذيلية

anal-fin origin far behind dorsal-
fin origin and unequal in size

منشأ الزعنفة الشرجية خلف منشأ الزعنفة 
الظهرية وهما  غير متساويتين في الحجم

pectoral fin very long

الزعنفة الصدرية طويلة للغاية



346

الحجم: الطول الكلي 20–23 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي، قريباً من الشاطئ أو بعيداً عنه، وعادًة  على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. ِسربي. مهاجر ضمن المحيط. قادر على القفز خارج الماء واإلنزالق في الهواء. يتغذى على 

العوالق.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في الشباك الجيبية والِفخاخ.

ينتشر في  أنه غائب في شرقيها.  المحتمل  المنطقة ومن  نادر في  المتوسط،  البحر  ع: َغربي  التََّوزُّ
المناطق المدارية وشبه المدارية في المحيطات جميعها.

Size: From 20 to 23 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, occurs near or far from the coast. Found usually 
from the surface down to 10 m depth. Gregarious, oceanodromous, capable 
of leaping out of the water and gliding. Feeds on planktonic organisms.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with seines 
and traps.

Distribution: Western Mediterranean, rare in the area and probably absent in 
the eastern part. Tropical and subtropical areas of all oceans.

juvenile

األحداث/األفراد اليافعة

upper jaw not protrusible

الفك العلوي غير قابل للتمطط

pelvic fin short

الزعنفة الحوضية قصيرة
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Size: From 15 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic. Found usually from the surface down 
to 5 m depth. Gregarious, oceanodromous, capable of leaping out of the water 
and gliding. Feeds on planktonic organisms.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with seines 
and traps.

Distribution: Mediterranean, Common to rare in the area. Subtropical waters 
of all oceans.

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 5 أمتار. ِسربي. مهاجر 
ضمن المحيط. قادر على القفز خارج الماء واإلنزالق في الهواء. يتغذى على العوالق.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في الشباك الجيبية والِفخاخ.

جميع  في  المدارية  شبه  المياه  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  ناِدر  إلى  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
المحيطات.

juvenile

األحداث/ األفراد اليافعة

upper jaw not protrusible

الفك العلوي غير قابل للتمطط

pectoral fin very long, reaching 
at least caudal peduncle

الزعنفة الصدرية طويلة للغاية تصل 
بأقل تقدير للسويقة الذيلية dorsal and anal-fin origin at 

same level and equal in size

منشأ الزعنفة الظهرية ومنشأ الزعنفة الشرجية 
يقعان على نفس المستوى وهما متساويتين  حجماً

pelvic fin very long

الزعنفة الحوضية طويلة للغاية 
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الحجم: الطول الكلي 6–10 سم واٲلقصى 13 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 5 أمتار. ِسربي. مهاجر 
ضمن المحيط. قادر على القفز خارج الماء واإلنزالق في الهواء. يتغذى على العوالق الحيوانية.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في الشباك الجيبية والِفخاخ.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرضي في شرقي البحر المتوسط، لَْم يَُسَجْل من تونس  التََّوزُّ
إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 6 to 10 cm TL )13 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
5 m depth. Gregarious, oceanodromous, capable of leaping out of the water 
and gliding. Feeds on zooplankton.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with seines 
and traps.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
eastern Mediterranean, not recorded from Tunisia to Morocco. Indo-Pacific.

upper jaw protrusible

الفك العلوي قابل للتمطط

pectoral fin moderately long, not reaching 
beyond posterior part of anal fin

الزعنفة الصدرية معتدلة الطول . ال تصل للجزء 
الخلفي من الزعنفة الشرجية

black dorsal fin

زعنفة ظهرية سوداء

pelvic fin moderately long

الزعنفة الحوضية معتدلة الطول
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Size: From 17 to 30 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down 
to 5 m depth. Gregarious, capable of leaping out of the water. Feeds on 
zooplankton and fish larvae.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with 
entangling nets, seines and traps.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
eastern Mediterranean, not recorded from Tunisia to Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 17–30 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 5 أمتار. ِسربي. قادر 
على القفز خارج الماء. يتغذى على العوالق الحيوانية ويرقات السمك.

الجيبية  والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
والِفخاخ.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في َشرقي البحر المتوسط، لَْم يَُسَجْل من تونس  التََّوزُّ
إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

lower lobe much 
longer than upper

الفص السفلي أطول 
كثيراً من العلوي

triangular portion 
of upper jaw naked

الجزء المثلثي الشكل من 
الفك العلوي عاٍر

dark bars on sides

أشرطة داكنة على الجانبين

anal fin with 10–12 rays
الزعنفة الشرجية ذات 10–12 شعاعاً

pelvic fin abdominal, inner 
ray longer than all others

الزعنفة الحوضية بطنية الموضع. الشعاع 
الداخلي أطول من األشعة األخرى
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Size: From 30 to 80 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually in the summer from the surface down to 5 m depth. Gregarious, 
oceanodromous. Feeds on small fishes, mainly sardines and anchovies.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, seines, traps and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 30–80 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. عادًة ما يظهر صيفاً على أعماق 
بين السطح و 5 أمتار. ِسربي. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على األسماك الصغيرة والسيما السردين 

واألنشوجات.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية والِفخاخ، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

12–20 soft rays
12–20 شعاعاً طرياً

dorsal and anal fins 
almost at same level

الزعنفتان الظهرية والشرجية 
في المستوى ذاته تقريباً

19–23 soft rays
19–23 شعاعاً طرياً

27–40 gill rakers on 1st gill arch
 27–40  سناً غلصمية على القوس الغلصمية األولى
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الحجم: الطول الكلي 50–90 سم واٲلقصى 140 سم.

بين  أعماق  الشاطئ وعادة على  من  قريباً  يظهر  أن  ويمكن  بيالجي محيطي  الحياة:  الموئل وعلم 
السطح و 5 أمتار. ِسربي. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى أساساً على األسماك الصغيرة.

َنة، والشباك الجيبية والِفخاخ،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 50 to 90 cm TL )140 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic but can also be found close to the 
coast. Found usually from the surface down to 5 m depth. Gregarious, 
oceanodromous. Feeds mainly on small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with entangling 
nets, seines, traps and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

gill rakers absent

ال وجود  لألمشاط الغلصمية

23–26 soft rays
23–26 شعاعاً طرياً

dorsal fin more 
elongate than anal fin

الزعنفة الظهرية متطاولة 
أكثر من الزعنفة الشرجية

22–23 soft rays
22–23 شعاعاً طرياً



352

HOLOCENTRIDAE Squirrelfishes

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

األسماك السنجابية
ل وجود نوع واحد غريب في البحر  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 

األغذية والزراعة(.

الُسنقفيات

large eyes
عينان كبيرتان

notch dividing dorsal fin
ثلم يقسم الزعنفة الظهرية

4 spines and 7–16 soft rays
4 أشواك و 7–16 شعاعاً طرياً

spiny edges of operulum
حواف شوكية لعظم الغطاء الغلصمي

10–13 spines
10–13 شوكة
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Size: From 15 to 20 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms, next 
to crevices or small caves. Found usually from the surface down to 50 m 
depth. Nocturnal, gregarious, feeds at night on invertebrates )decapods, 
polychaetes, isopods, molluscs( and fish larvae.

Importance to fisheries: Bycatch 
species. Caught commonly 
with entangling nets, handlines, 
longlines and by shore angling.

Distribution: Introduced via the 
Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean, rare in Libya and 
not recorded from Tunisia to 
Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 25 سم.

الشقوق  من  بالقرب  الصلبة  والقيعان  الصخور  فوق  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
والكهوف الصغيرة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 50 متراً. ليلٌي، ِسربٌي، يتغذى أثناء الليل 
الالفقاريات )عشاريات األرجل وعديدات األهالب ومتشابهات األرجل والرخويات( ويرقات  على 

السمك.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في 
وبالصيد  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك 
وخيوط  البحر،  ع��رض  ف��ي  بالصنانير 

الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

في  شاِئع  السويس.  قناة  عبر  دخل  ع:  التََّوزُّ
ولَْم  ليبيا  في  ناِدر  المتوسط.  البحر  شرقي 
في  َيْنَتِشُر  الَمغِرب.  إلى  تونس  من  يَُسَجْل 

الهندي-الباسيفيكي.

11 sharp spines

11 شوكة حادة body red with longitudinal 
yellowish stripes
 الجسم أحمر ذو خطوط
طوالنية مائلة للصفرة

4 strong spines

4 أشواك حادة

strong spines

أشواك قوية
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ZEIDAE Dories

One species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 1 additional exotic species 
needs confirmation.

وري أسماك الضَّ

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

إضافي بحاجة لتوثيق.

الزايوسيات

dorsal fin with 7–11 spines
للزعنفة الظهرية 7–11 شوكة

body usually disc-like and compressed

الجسم عادة قرصي الشكل ومضغوط

pelvic fins thoracic, with 
0–1 spine and 5–10 soft rays

الزعنفتان الحوضيتان صدريتا الموضع 
وذات 0–1 شوكة و 5–10 أشعة طرية

least distance from eye to maxilla 
0.5–2.3 times eye diameter

أدنى مسافة بين العين والعظم الفقمي 
تعادل 0.5–2.3 من قطر العين
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الحجم: الطول الكلي 15–40 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي شاطئي على قيعان مختلفة باإلضافة الى مروج 
 . األعشاب البحرية. يتواجد عادًة على أعماق بين 50 و 150 متراً. َوحدانٌيً

يتغذى على أسراب األسماك وأيضاً رأسيات األرجل والقشريات.

شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو 

َنة، وخيوط الِشراك. الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي و المحيط الهندي.

Size: From 15 to 40 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Benthic, neritic over various bottoms, 
including seagrass meadows. Found usually between 50 
and 150 m depth. Solitary. Feeds on schooling fishes, also 
cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target 
species. Caught commonly 
to occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, 
common to rare in the area. 
Eastern and Western Atlantic, 
Indian Ocean.

black spot

بقعة سوداء

head profile 
straight or convex

المظهر الجانبي للرأس 
مستقيم أو محدب

filaments

شعيرات

mouth large and 
very protrusible

الفم كبير وقابل 
للتمطط كثيراً

4 spines

4 أشواك
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 SYNGNATHIDAE Pipefishes and Seahorses

Twelve species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 
37(, out of which 2 are exotic and 1 
occurs only in the Black Sea. The 
regular presence of 1 additional 
exotic species needs confirmation.

األسماك األنبوبية وأفراس البحر

)منطقة  المتوسط  البحر  في  نوعاً  اثني عشر  ل وجود  ُسجِّ
منها  اثنان  والزراعة(  األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد 
غريبان ونوع واحد يظهر في البحر األسود. ويبقى الوجود 

المنتظم لنوع غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

زمارات البحر

Hippocampus
فرس البحر

body encased in numerous 
joined bony rings

الجسم ُمّصنّدق بعديد من الحلقات 
العظمية الملتحمة

tube-like snout

خطم أشبه بالخرطوم

pelvic fins absent

ال وجود للزعنفتين الحوضيتين

caudal fin absent

ال وجود للزعنفة الذيلية

body elongate

جسم متطاول

caudal fin present

الزعنفة الذيلية موجودة

Syngnathus
سمكة أنبوبية
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MACRORAMPHOSIDAE Snipefishes

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

أسماك الَشنَقب
ُسّجل وجود نوع واحد في البحر المتوسط 
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

كبيرات المنقار

FISTULARIIDAE Cornetfishes

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

أسماك البوق

المتوسط  البحر  ُسّجل وجود نوعين غريبين في 
األغ��ذي��ة  منظمة  ل��دى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

اقيات الزرَّ

caudal fin with long filament
الزعنفة الذيلية ذات شعيرة طويلة

body extremely elongate
جسم متطاول للغاية

pelvic fin
very elongate head with tubular snoutزعنفة حوضية

رأس متطاول كثيراً ذو خطم أنبوبي

body compressed, deep
الجسم مضغوط بعمق

pelvic fins present
الزعنفة الحوضية موجودة

tubular snout
خطم أنبوبي very strong spine

شوكة قوية جداً
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الحجم: الطول الكلي 10–13 سم واٲلقصى 15 سم.

على  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
بين  أعماق  على  ع��ادًة  يتواجد  والحصى.  األحجار 
السطح و 10 أمتار.  ُمقيم. كثيراً ما يُشاَهد في الموانِئ 
البيَض  الذكوُر  َتْحمُل  الهادئة.  المياِه  حيُث  والخلجاِن 
واليرقاَت في ُجراب بطني. يتغذى على الكائنات الحيّة 

المجهرية والبقايا العضوية.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. نادر في 
أو  الجيبية،  والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك 

بالغطس. يُباع أحياناً مجففاً للذكرى والتفاُخر.

ع: دخل عبر قناة السويس. َعَرِضي في الحوض  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في الَبحر األحَمر  الشرقي للمتوسط )الليفانت(. 

وغربي المحيط الهندي.

Size: From 10 to 13 cm TL )15 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, 
neritic over stones and gravels. Found 
usually from the surface to 10 m depth. 
Sedentary, frequently found in harbours 
and bays with calm waters. Males carry 
eggs and larvae in a ventral pouch. 
Feeds on microorganisms and organic 
debris.

Importance to fisheries: None. Bycatch 
species. Caught rarely with entangling 
nets, seines or with scuba diving. Sold 
sometimes dried as a trophy.

Distribution: Introduced via the Suez 
Canal. Occasional in Levantine basin. 
Red Sea and Western Indian Ocean.

♀ female

♀ أنثى
♂ male

♂ ذكر 

short snout  
(2.0–2.6 times in head length)

خطم قصير يقع من 2.0 إلى 2.6 
مرة في طول الرأس

no dermal flaps

ال وجود للسينات جلدية

sac-like brood pouch

جراب الحضن أشبه بالجيب
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الحجم: الطول الكلي 10–12 سم واٲلقصى 16 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي بين الطحالب 
ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 12 متراً. ُمقيم. كثيراً ما يُشاَهد في األهوار 
جراب  في  واليرقاَت  البيَض  الذكوُر  َتْحمُل  الساحلية. 
والبقايا  المجهرية  الحيّة  الكائنات  على  يتغذى  بطني. 

العضوية.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. نادر في 
أو  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الجيبية،  الشباك 

بالغطس. يُباع أحياناً مجففاً للذكرى والتفاُخر.

َيْنَتِشُر  المنطقة.  المتوسط، َعَرِضي في  البحر  ع:  التََّوزُّ
في شمالي شرقي األطلسي.

Size: From 10 to 12 cm TL )16 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic 
among seaweeds or seagrass meadows. 
Found usually from the surface to 12 m 
depth. Sedentary, frequently found in 
coastal lagoons. Males carry eggs and 
larvae in a ventral pouch. Feeds on 
microorganisms and organic debris.

Importance to fisheries: None. Bycatch 
species. Caught rarely with seines, 
entangling nets or with scuba diving. Sold 
sometimes dried as a trophy.

Distribution: Mediterranean. Occasional 
in the area. Northeastern Atlantic.

long snout 
(2.5–2.7 times in head length)

 خطم طويل يقع من  2.5  إلى
 2.7  مرة في طول الرأس

sac-like brood pouch

جراب الحضن أشبه بالجيب

♂ male

♂ ذكر 

developed dermal flaps 
on head and trunk

لسينات جلدية متطورة على 
الرأس والجذع

♀ female

♀ أنثى
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الحجم: الطول الكلي 9–11 سم واٲلقصى 15 سم.

بين  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
عادًة  يتواجد  البحرية.  األعشاب  ومروج  الطحالب 
َتْحمُل  ُمقيم.  متراً.   60 و  السطح  بين  أعماق  على 
يتغذى  بطني.  ُجراب  في  واليرقات  البيض  الذكوُر 

على الكائنات الحيّة المجهرية والبقايا العضوية.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. نادر 
َنة، والشباك الجيبية،  الُمَبطَّ الُمَشْرِبَكة أو  الِشباك  في 

أو بالغطس. يُباع أحياناً مجففاً للذكرى والتفاُخر.

المنطقة.  في  َعَرِضي  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي.

Size: From 9 to 11 cm TL )15 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic 
among seaweeds or seagrass meadows. 
Found usually from the surface to 60 m 
depth. Sedentary. Males carry eggs 
and larvae in a ventral pouch. Feeds on 
microorganisms and organic debris.

Importance to fisheries: None. Bycatch 
species. Caught rarely with entangling 
nets, seines or with scuba diving. Sold 
sometimes dried as a trophy.

Distribution: Mediterranean. Occasional 
in the area. Eastern Atlantic.

♀ female

♀ أنثى

few or absent dermal flaps

لسينات جلدية قليلة أو هي غائبة

♂ male

♂ ذكر

short snout  
(2.8–3.4 times in head length)

خطم قصير يقع من 2.8 إلى  3.4 
مرات في طول الرأس

sac-like brood pouch

جراب الحضن أشبه بالجيب
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Size: From 50 to 100 cm TL )160 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms and soft bottoms. 
Found usually from the surface down to 100 m depth. Solitary or in small 
schools in the vicinity of reefs. Feeds mainly on fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines, spearfishing and by shore angling.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in the eastern 
Mediterranean, occasional to absent elsewhere in the area. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 50–100 سم واٲلقصى 160 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
على  أساساً  يتغذى  الّشعاب.  ِجوار  في  صغيرة  أسراباً  يَُشّكل  قد  أو  َوحدانٌي  متر.   100 و  السطح 

األسماك.

َنة، والشباك الجيبية وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك، وبالصيد بالرمح وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط، عرضي إلى غائب في بقية أنحاء  التََّوزُّ
المنطقة. غير موجود في المغرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

blue stripes and spots
خطوط وبقع زرقاء
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الحجم: الطول الكلي 7–14 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة أو صلبة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
50 و 500 متر. ِسربٌي. تتغذى األفراد اليافعة على الالفقاريات البيالجية )ِمجذاِفيات األرجل( بينما 

تتغذى األفراد البالغة على الالفقاريات القاعية.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  َعَرِضي  ثانوي.  له. مصيد  أهمية  الصيد: ال  األهمية في 
َنة، والشباك الجيبية. الُمَبطَّ

َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي وفي  المنطقة.  َعَرِضي في  إلى  المتوسط، شائع  البحر  ع:  التََّوزُّ
الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 7 to 14 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft or hard bottoms. Found 
usually between 50 and 500 m depth. Gregarious. Juveniles feed mainly on 
pelagic invertebrates )copepods( while adults feed on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught occasionally with 
trawls, entangling nets and seines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Eastern and 
western Atlantic, Indo-Pacific.

tubular mouth

فم أنبوبي

very strong spine
شوكة قوية جداً

reddish pink coloration

تلون وردي ُمحَمر
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DACTYLOPTERIDAE Flying gurnards

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

أسماك الغرنار الطيار

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

اصبعيات الزعانف

2 free dorsal-fin spines
شوكتان حرتان للزعنفة الظهرية 2 dorsal fins

زعنفتان ظهريتان

dorsal view

منظر ظهري

enlarged pectoral fins

زعنفتان صدريتان متضخمتان

page 365 صفحة 365
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ل وجود سبعة أنواع في البحر المتوسط )منطقة الصيد  ُسجِّ
37 لدى منظمة األغذية والزراعة(، ويبقى الوجود المنتظم 

لنوعين غريبين إضافيين بحاجة لتوثيق.

العقربيات

البحر  ف��ي  أن���واع  ثمانية  وج��ود  ��ل  ُس��جِّ
لمنظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

األغذية والزراعة(.

الِطِرخيات

SCORPAENIDAE Scorpionfishes and Rockfishes

Seven species reported from 
the Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 2 additional exotic species 
needs confirmation.

األسماك العقربية والصخرية

TRIGLIDAE Searobins and Gurnards

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

أسماك أبو الحناء والدجاج 

head but not body encased 
in expanded bony plates

الرأس فقط دون الجسم مكسو 
دة بصفائح عظمية متمدِّ

2 dorsal fins
زعنفتان ظهريتان

3 lower rays of 
pectoral fin free

األشواك الثالث السفلية من 
الزعنفة الصدرية حرة

strong pungent spines
أشواك قوية واخزة

notch on dorsal fin
ثلم على الزعنفة الظهرية

3 spines on anal fin
3 أشواك في الزعنفة الشرجية

head large
رأس ضخم

page 366 صفحة 366

page 371 صفحة 371
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Size: From 20 to 25 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 100 m depth. Solitary, capable of exploring the bottom 
with the free part of the pectoral fins. Feeds on benthic crustaceans, especially 
crabs, clams and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 20–25 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
على  يتغذى  الصدريِة.  الزعانِف  من  الحر  بالجزِء  القاِع  استكشاف  على  قادر  َوحدانٌي.  متر.   100

القشريات القاعية خاصًة السرطانات والمحار واألسماك.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

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

pectoral fin very long with a 
blue margin and blue spots

الزعنفة الصدرية طويلة جداً ذات 
هامش أزرق وبقع زرقاء

very long spine
شوكة طويلة جداً
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Size: From 25 to 35 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms, 
sometimes soft bottoms. Found usually between 10 and 500 m depth. Solitary, 
sedentary. Feeds on fishes and benthic crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines. Venomous, can inflect painful stings from 
spines present on dorsal, anal, pelvic fins or operculum.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Southeastern 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 25–35 سم واٲلقصى 50 سم.

القيعان الرخوة.  الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة وأحياناً 
والقشريات  األسماك  على  يتغذى  ُمقيم.  َوحدانٌي.  متر.   500 و   10 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد 

القاعية.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
َنة، وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبْب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك في الزعانِف الظهرية  الُمَبطَّ

والشرجية والحوضية أو غطاء الغالصم.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في جنوبي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

no black blotch

ال وجود للطخة سوداء

elongated head

رأس متطاول

large flaps

زوائد ضخمة
unscaled region

منطقة غير ُمَحرَشَفة
pink yellowish with large brown blotches on body

ة وأخرى بنية ضخمة على الجسم لطخات وردية ُمصَفرَّ
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الحجم: الطول الكلي 10–13 سم واٲلقصى 15 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين السطح و 40 متراً. َوحدانٌي. ُمقيم. يتغذى على األسماك والقشريات القاعية.

َنة، وبالصيد بالصنانير في  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة 

بواسطة أشواك في الزعانِف الظهرية والشرجية والحوضية أو غطاء الغالصم.

المنطقة،  المتوسط، شائع في شرقي  البحر  ع:  التََّوزُّ
عرضي إلى نادر في بقية أنحاء المنطقة. َيْنَتِشُر في 

مياه األطلسي المجاورة.

Size: From 10 to 13 cm TL )15 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually from the surface down to 40 m depth. Solitary, sedentary. Feeds on 
fishes and benthic crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with entangling 
nets, handlines, longlines and by shore angling. Venomous, can inflect painful 
stings from spines present on dorsal, anal, pelvic fins or operculum.

Distribution: Mediterranean, 
common in eastern part of area, 
occasional to rare elsewhere. 
Neighbouring Atlantic.

dark bars

أشرطة داكنة
scaled region

منطقة ُمَحرَشَفة

small flap

زائدة صغيرة

no occipital pit

ال وجود لندبة َقَذاليَّة

dark body with pale areas

جسم داكن ذو مناطق باهتة
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Size: From 13 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms or seagrass 
meadows, sometimes soft bottoms. Found usually between 1 and 200 m 
depth. Solitary, sedentary. Feeds on small fishes and benthic crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and longlines. Venomous, can inflect painful stings from 
spines present on dorsal, anal, pelvic fins or operculum.

Distribution: Mediterranean, common from Morocco to Libya and Cyprus, 
occasional to rare from Egypt to Turkey. Northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 13–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق القيعان الصلبة أو مروج األعشاب البحرية وأحياناً 
على القيعان الرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 1 و 200 متر. َوحدانٌي. ُمقيم. يتغذى على األسماك 

الصغيرة والقشريات القاعية.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك في الزعانف الظهرية والشرجية 

والحوضية أو غطاء الغالصم.

ع: البحر المتوسط، شائع من ليبيا إلى المغِرب وفي قبرص. َعَرِضي إلى ناِدر من مصر إلى  التََّوزُّ
تركيا. َيْنَتِشُر في شمالي شرقي األطلسي.

3 vertical bars

3large flap over each eye أشرطة عمودية

زائدة صغيرة فوق كل من العينين

unscaled region

منطقة غير ُمَحرَشَفة

colour brownish

لون مائل إلى البني
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الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة ومروج األعشاب البحرية. 
والقشريات  األسماك  على  يتغذى  ُمقيم.  َوحدانٌي.  متر.   200 و   20 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد 

ورأسيات األرجل.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك في الزعانِف الظهرية والشرجية 

والحوضية أو غطاء الغالصم.

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

Size: From 15 to 30 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms and 
seagrass meadows. Found usually between 20 and 200 m depth. Solitary, 
sedentary. Feeds on fishes, crustaceans and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and longlines. Venomous, can inflect painful stings from 
spines present on dorsal, anal, pelvic fins or operculum.

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

underside of head

الجهة السفلية من الرأس

2 mandibular pores
ثقبان صغيران في الفك السفلي

small flaps

زوائد صغيرة unscaled region

منطقة غير ُمَحرَشَفة

black spot

بقعة سوداء

variable from brick red to light pink, with dark blotches

متدرج بين األحمر القرميدي والوردي الفاتح، مع لطخات داكنة
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الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع محيطي على  القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 50 و 000 1 متر. يتغذى على القشريات واألسماك ورأسيات األرجل وشوكيات الجلد.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، وخيوط الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 15 to 30 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic over soft or hard bottoms. Found 
usually between 50 and 1 000 m depth. Feeds on crustaceans, fishes, 
cephalopods and echinoderms.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls and 
longlines.

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

back and sides reddish, belly pink

الظهر والجانبان مائلون للحمرة والبطن وردي

large eye

عين ضخمة

no flaps

ال وجود للزوائد

scaled region
منطقة ُمَحرَشَفة

black spot

بقعة سوداء 5–6 dark bands

 5–6 أطواق داكنة

lowermost rays free for about 1/3 of their length

الثلث النهائي لألشعة السفلية حر الطرف
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Size: From 18 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 30 and 200 m depth. Frequently found in brackish waters. 
Feeds on benthic invertebrates )mainly crustaceans( and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 18–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
30 و 200 متر. يُشاَهُد ِمراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى على الالفقاريات القاعية )وخصوصاً 

القشريات( واألسماك الصغيرة.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

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

lateral-line scales plate-like 
expanded vertically

حراشف الخط الجانبي األشبه 
بالصفائح متمددة عمودياً

red yellowish pectoral fins

زعنفتان صدريتان حمراوان مصفرتان

lateral-line scales high on body

حراشف الخط الجانبي تتموضع عالياً على الجسم
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Size: From 15 to 25 cm TL )35 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic mainly over soft bottoms and 
fallen rocks. Found usually between 20 and 70 m depth. Feeds on benthic 
invertebrates )mainly crustaceans(.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional from Algeria to Libya, rare 
or absent elsewhere in the area. Northeastern and neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 35 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي والسيما على القيعان الرخوة والصخور المتراكمة. يتواجد 
عادًة على أعماق بين 20 و 70 متراً. يتغذى على الالفقاريات القاعية )والسيما القشريات(.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

أنحاء  بقية  في  غائب  أَو  نادر  ليبيا،  إلى  الجزائر  ِمن  إلى عرضي  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
المنطقة. َيْنَتِشُر في  مياه األطلسي المجاورة والشمالية الشرقية منه.

lateral-line scales plate-like, 
not expanded vertically

حراشف الخط الجانبي أشبه 
بالصفائح لكنها غير متمددة عمودياً

elongated spine

شوكة متطاولة

pectoral fin with a blue margin

زعنفة صدرية ذات هامش أزرق
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الحجم: الطول الكلي 20–45 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي والسيما على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على 
أعماق بين 20 و 150 متراً. يتغذى على القشريات )عشاريات األرجل( واألسماك القاعية.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، عرضي إلى نادر في المنطقة، غائب من مصر إلى لبنان. َيْنَتِشُر في شمالي  التََّوزُّ
شرقي األطلسي.

Size: From 20 to 45 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic mainly over soft and hard bottoms. 
Found usually between 20 and 150 m depth. Feeds on crustaceans )decapods( 
and benthic fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area, absent from 
Egypt to Lebanon. Northeastern Atlantic.

round black spot

بقعة سوداء مستديرة
lateral-line scales a little larger 

than body scales and denticulated

حراشف الخط الجانبي أكبر قلياًل من 
حراشف الجسم ومسننة

short greyish pectoral fin

زعنفة صدرية قصيرة مائلة للرمادي
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Size: From 10 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 25 and 500 m depth. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 25 و 
500 متر. يتغذى على الالفقاريات القاعية.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

2 spines

شوكتان

deep groove behind eyes

أخدود عميق خلف العينين

body scales large

حراشف الجسم كبيرة

pectoral fin dark blue, rosy at its base

الزعنفة الصدرية زرقاء داكنة، وردية عند قاعدتها
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الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 20 سم.

60 و  يتواجد عادًة على أعماق بين  للقاع شاطئي على قيعان رخوة.  الحياة: مجاور  الموئل وعلم 
300  متر. يتغذى على القشريات )والسيما مزدوجات األرجل(.

َنة. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 10 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 60 and 300 m depth. Feeds on crustaceans )mainly amphipods(.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls 
and entangling nets.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

shallow groove behind eyes

أخدود سطحي خلف العينين

long pectoral fin with a dark tip

زعنفة صدرية طويلة ذات نهاية داكنة

large body scales

حراشف الجسم ضخمة
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Size: From 12 to 30 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 50 and 400 m depth. Feeds on shrimps and crabs.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 12–30 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 50 و 
400 متر. يتغذى على اإلربيانات والسرطانات.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

long reddish pectoral fin

زعنفة صدرية طويلة مائلة للحمرة

lateral-line scales small and tubular

حراشف الخط الجانبي صغيرة وأنبوبية

very long strong spine
شوكة قوية طويلة جداً
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الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 35 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على الحصى أو القيعان الرخوة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 20 و 100 متر. يتغذى أساساً على القشريات.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 15 to 20 cm TL )35 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over gravelly or soft bottoms. Found 
usually between 20 and 100 m depth. Feeds mainly on crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

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

lateral-line scales armed 
with spines

حراشف الخط الجانبي 
ُمسلَّحة بأشواك

snout short nearly vertical
الخطم قصير وعمودي نوعاً

body covered with transverse ridges of skin

الجسم مغطى بحروف جلدية مرتفعة مستعرضة

long pectoral fin with blue margins and blue spots

زعنفة صدرية طويلة ذات هوامش زرقاء وبقع زرقاء
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MORONIDAE Temperate basses
Two species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(.

القاروسيات المعتدلة
المتوسط  البحر  في  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

الفرخيات

opercle with 2 flat spines
عظم الغطاء الغلصمي ذو شوكتين مسطحتين

posterior end of maxilla exposed

النهاية الخلفية للعظم الفقمي مكشوفة

2 dorsal fins

زعنفتان ظهريتان

POLYPRIONIDAE Wreckfishes

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

أسماك الُحطام
ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

رانيات الصَّ
distinct ridge and spine on opercle

حافة وشوكة مميزتان على عظم الغطاء الغلصمي

single dorsal fin
زعنفة ظهرية مفردة

3 spines
3 أشواك

page 397 صفحة 397

page 399 صفحة 399
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SERRANIDAE Groupers and Seabasses

Eleven species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 37(. 
The regular presence of 3 additional exotic 
species needs confirmation.

أسماك األخفس والقاروس
البحر  في  نوعاً  عشر  أحد  وج��ود  ل  ُسجِّ
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
األغذية والزراعة(. ويبقى الوجود المنتظم 

لثالثة أنواع إضافية غريبة بحاجة لتوثيق.

ذئاب البحر

APOGONIDAE Cardinalfishes

Eleven species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 37(, 
out of which 5 are exotic.

ديوك البحر
��ل وج���ود أح���د ع��ش��ر ن��وع��اً في  ُس��جِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  البحرالمتوسط 
منها  خمسة  والزراعة(،  األغذية  منظمة 

غريبة.

عديمات اللحى

single dorsal fin
flat spines 3زعنفة ظهرية ُمفَرِدة

3 أشواك مسطحة

3 spines
3 أشواك

mouth large, maxilla exposed
الفم ضخم والعظم الفقمي مكشوف

2 spines
شوكتان

eye large
العين كبيرة

2 dorsal fins
زعنفتان ظهريتان

page 400 صفحة 400

page 409 صفحة 409
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SILLAGINIDAE Sillagos and Whitings

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

األسماك الشريطية والبيضاء

البحر  في  واح��د  غريب  ن��وع  وج��ود  ل  ُسجِّ  
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة األغذية 

والزراعة( . 

الحاسوميات 

POMATOMIDAE Bluefishes

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

األسماك الزرقاء

المتوسط  البحر  في  واحد  نوع  وجود  ل  ُسجِّ  
األغذية  منظمة  ل��دى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(. 

القنبريات

mouth small
الفم صغير

often 1 opercular spine
شوكة واحدة غالباً لعظم الغطاء الغلصمي

2 weak spines
شوكتان ضعيفتان

2 dorsal fins
زعنفتان ظهريتان

strong and acute teeth
أسنان قوية حادة

2 dorsal fins very close
زعنفتان ظهريتان متقاربتان جداً

2 spines
شوكتان

page 411 صفحة 411

page 412 صفحة 412
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CORYPHAENIDAE Dolphinfishes

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

األسماك الدلفينية

المتوسط  البحر  في  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(. 

الدلفينيات

no spines in dorsal and anal fins
ال وجود ألشواك على الزعنفتين الظهرية والشرجية

long single dorsal fn, origin on nape
رالعنق  body crest in malesزعنفة ظهرية طويلة، مفردة تنشأ عن مؤخِّ

عرف جسمي لدى الذكور

ECHENEIDAE Remoras and Sharksuckers

Four species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 1 additional species needs 
confirmation.

ات الكواسج أسماك اللشك وماصَّ

��ل وج��ود أرب��ع��ة أن���واع ف��ي البحر  ُس��جِّ
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
األغذية والزراعة(. ويبقى الوجود المنتظم 

لنوع إضافي آخر بحاجة لتوثيق.

اللَّشكيات

sucking disc on top of head

قرص ماص في أعلى الرأس

page 413 صفحة 413

page 414 صفحة 414
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CARANGIDAE Jacks and Pompanos

Fifteen species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 
37(, out of which 2 are exotic. The 
regular presence of 5 additional exotic 
species needs confirmation.

أسماك النوتي والبنبان

ل وجود خمسة عشر نوعاً في البحر  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 
األغذية والزراعة(، اثنان منها غريبان، 
أنواع  لخمسة  المنتظم  الوجود  ويبقى 

إضافية غريبة بحاجة لتوثيق.

الَشيِميَّات

Caranx

الشيم

Trachinotus

األسماك الخشنة

Decapterus

عشاريات األجنحة

finlets present in some species
زعينفة موجودة في بعض األنواع

scutes often present
تكون القشور عادة موجودة

2 spines
شوكتان

page 415 صفحة 415
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LEIOGNATHIDAE Ponyfishes, Slimys 
and Slipmouths

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

أسماك البوني واألسماك 
اللزجة ومنزلقات الفم

ل وجود نوع واحد غريب في البحر  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 

األغذية والزراعة(. 

ملساوات الفكوك

top of head scaleless
قمة الرأس غير ُمَحرَشَفة

nuchal crest
ُعرف َقَفوي

8–9 spines
8–9 أشواك

3 spines
3 أشواك

mouth protractile
فم قابل للتمطط

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

ثالثيات الذيل
ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط   ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى    37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(. 

ثالثيات الذيل

serrate
ُمَشرَشر

3 spines
3 أشواك

11–13 spines
11–13 شوكة

long rounded lobes
فصوص مستديرة طويلة

page 430 صفحة 430

page 431 صفحة 431
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HAEMULIDAE Grunts

Four species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 
37(, out of which 3 are exotic.

أسماك الناِخر
ل وجود أربعة أنواع في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(، ثالثة منها غريبة.

الناخريات
9–15 spines
9–15 شوكة

scales present between 
eye and mouth

ثمة حراشف بين العين والفم

enlarged chin pores 
usually present

مسام الذقن المتضخمة 
تكون  عادًة موجودة

3 spines
3preopercle usually serrate أشواك

مقدم عظم الغطاء الغلصمي عادًة ما يكون مشرشراً

NEMIPTERIDAE Threadfin breams 
and Monocle breams

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

أسماك البريم الخيطية 
الزعانف والمونوكل

البحر  في  غريب  واح��د  ن��وع  وج��ود  ل  ُسجِّ  
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة األغذية 

والزراعة(.

خيطيات الزعانف

10 spines
10 أشواك

3 spines
3 أشواك

usually 7 rays
7 أشعة عادًة

9 rays
9 أشعة

page 432 صفحة 432

page 434 صفحة 434
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SPARIDAE Porgies

Twenty-four species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 37(, 
out of which 2 are exotic. The regular 
presence of 1 additional exotic species 
needs confirmation.

البغروسيات
في  نوعاً  وعشرين  أربعة  وجود  ل  ُسجِّ
البحر المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى 
منها  اثنان  منظمة األغذية والزراعة(، 
لنوع  المنتظم  الوجود  ويبقى  غريبان. 

إضافي غريب بحاجة لتوثيق.

األسبوريات

CENTRACANTHIDAE Picarel porgies

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

البغروسيات األفَّاَقة

البحر  في  أن��واع  أربعة  وج��ود  ل  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 

األغذية والزراعة(. 

يات برِّ الصِّ

dorsal fin with 11–15 
spines and 9–17 soft rays

للزعنفة الظهرية  11–15 
شوكة و 9-17 شعاعاً طرياً

anal fin with 3 spines 
and 7–16 soft rays

الزعنفة الشرجية ذات  3 
axillary scale presentأشواك و  7–16 شعاعاً طرياً

الحرشفة اإلبطية موجودة

scaleless area

منطقة غير ُمَحرَشَفة

preopercular smooth

مقدم عظم الغطاء الغلصمي ناعم

near end of maxilla 
hidden by premaxilla

النهاية القريبة للعظم الفقمي 
مغطاة بالعظم الفقمي األمامي

well-developed teeth
أسنان نامية جيداً

11–13 spines
11–13 شوكة

no opercular spines

ال وجود ألشواك على 
عظم الغطاء الغلصمي

premaxilla very protractile
العظم الفقمي األمامي قابل للتمطط كثيراَ

page 458 صفحة 458
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SCIAENIDAE Drums and Croakers

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

أسماك الطبل والَنعَّاب

ل وجود خمسة أنواع في البحر  ُسجِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

منظمة األغذية والزراعة(.

اللُّوتيَّات

MULLIDAE Goatfishes

Five species reported from 
the Mediterranean )FAO 
Fishing Area 37(, out of 
which 3 are exotic.

أسماك أبو ذقن

ل وجود خمسة أنواع  في البحر  ُسجِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط  
ثالثة  والزراعة(،  األغذية  منظمة 

منها غريبة. 

سلطانيات

8–11 spines
8–11 شوكة

1 spine
شوكة واحدة

2 dorsal fins
زعنفتان ظهريتان

1 pair of barbels at tip of chin
زوج واحد من الزوائد اللمسية على أسلة الذقن

8–11 spines
8–11 شوكة

deep notch
ثلم عميق

2 spines
شوكتان

1 barbel
زائدة لمسية واحدة

lateral line extending to 
hind margin of caudal fin

يمتد الخط الجانبي إلى الهامش 
الخلفي للزعنفة الذيلية

page 462 صفحة 462

page 465 صفحة 465
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PEMPHERIDAE Sweepers

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

الِمكَنسيات

البحر  ل وجود نوع واحد غريب في  ُسجَّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى  منظمة 

األغذية والزراعة(.

األسماك الكاِنَسة

TERAPONTIDAE Grunters and Tigerperches

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

أسماك الناخر والفرخ النمرية

ل وجود أربعة أنواع غريبة في البحر  ُسجِّ
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

األغذية والزراعة(.

الططرانيات
11–14 spines

11–14 شوكة

3 spines

3 اشواك

2 opercular spines

شوكتان للغطاء الغلصمي

small mouth

فم صغير

lateral line extending on to caudal fin
يمتد الخط الجانبي على الزعنفة الذيلية

large eye

عين ضخمة

2–3 spines

2–3 أشواك

body compressed
الجسم مضغوط

maxillae not reaching 
beyond eye centre
العظم الفقمي ال يبلغ 

مركز العين

short dorsal fin
زعنفة ظهرية قصيرة
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POMACENTRIDAE Damselfishes

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

أسماك اآلنسة

المتوسط  البحر  في  واحد  نوع  وجود  ل  ُسجِّ
األغذية  منظمة  ل��دى   37 الصيد  )منطقة 
لنوعين   المنتظم  الوجود  ويبقى  والزراعة(. 

غريبين إضافيين بحاجة لتوثيق.

اعيَّات الصَّ
10–14 spines
10–14 شوكة

a single nostril
منخر مفرد

2 spines
شوكتان

LABRIDAE Wrasses

Twenty-two species reported from 
the Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(, out of which 2 are exotic. 
The regular presence of 1 additional 
exotic species needs confirmation.

الالبروسيات

البحر  في  نوعاً  وعشرين  اثنين  وجود  ل  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة األغذية 
والزراعة(، اثنان منها غريبان، ويبقى الوجود 

المنتظم لنوع غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

الَكيَدِميَّات

lateral line divided into 2 parts
الخط الجانبي منقسم جزئين

single dorsal fin
زعنفة ظهرية مفردة

abrupt profile
المظهر الجانبي أبتر

Xyrichtys

Coris

single dorsal fin

زعنفة ظهرية مفردة continuous lateral line

خط جانبي مستمر

Symphodus

continuous lateral line

خط جانبي مستمر
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SCARIDAE Parrotfishes

Two species reported from 
the Mediterranean )FAO 
Fishing Area 37(, out of 
which 1 is exotic.

أسماك الببغاء

المتوسط  البحر  في  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ  
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(، واحد منها غريب. 

الببغاوات

9 flexible spines
 9 أشواك مرنة

teeth fused
األسنان مندمجة

mouth not protrusible
الفم ليس قاباًل للتمطط

large scales
حراشف ضخمة

3 spines
3 أشواك

TRACHINIDAE Weeverfishes

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

األسماك الناسجة
��ل وج��ود أرب��ع��ة أن���واع ف��ي البحر  ُس��جِّ
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

األغذية والزراعة(. 

األسماك الخشنة

5–7 venomous spines

5–7 أشواك سامة
eyes high with narrow 

interorbital space

العينان مرتفعتان والمسافة 
بين الِمحجرين ضيقة

1 venomous spine

شوكة واحدة سامة
1–2 spines

شوكة إلى شوكتين
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URANOSCOPIDAE Stargazers

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

َمة األسماك الُمَنجِّ

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

الَفلَِكيَّات

eyes on top of flattened head
العينان على قمة الرأس المسطح

mouth large, vertical
الفم ضخم عمودي

jugular pelvic fins
زعنفتان حوضيتان ِوداجيتان

strong spine

شوكة قوية

BLENNIIDAE Combtooth blennies

Twenty-one species reported 
from the Mediterranean )FAO 
Fishing Area  37(, out of which 
2 are exotic

الُبلَينيات المشطية األسنان

البحر  في  نوعاً  وعشرين  واح��د  وج��ود  ل  ُسجِّ
لدى منظمة األغذية   37 الصيد  المتوسط )منطقة 

والزراعة(، اثنان منها غريبان.

long anal fin with 2 weak spines
زعنفة شرجية طويلة ذات شوكتين ضعيفتين

jugular pelvic fin
زعنفة حوضية وداجية

short snout
خطم قصير

tentacle
ِمَجس (الِمَسة) no scales

ال وجود للحراشف

long continuous dorsal fin
زعنفة ظهرية طويلة مستمرة

ْيَتريات   الجَّ
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CALLIONYMIDAE Dragonets

Eight species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing Area 
37(, out of which 1 is exotic.

التنينات الصغيرة

البحر  في  أنواع  ثمانية  ل وجود  ُسجِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
واحد  والزراعة(،  األغذية  منظمة 

منها غريب.

الصيدائيات

2nd dorsal fin with 6–10 soft rays
للزعنفة الظهرية الثانية 6–10 شعاعاً طرياً

preopercle with strong spine
مقدم عظم الغطاء الغلصمي ذو شوكة قوية gill opening reduced to a pore

الفتحة الغلصمية ُمخَتَزلة في ُسم
jugular pelvic fin

زعنفة حوضية وداجية

1st dorsal fin with 3–4 spines
الزعنفة الظهرية األولى ذات 3–4 أشواك

GOBIIDAE Gobies

Sixty-eight species reported from 
the Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(, out of which 2 are exotic 
and 16 occur only in the Black Sea. 
The regular presence of 3 additional 
species needs confirmation.

أسماك القوبيون

في  ل وجود ثمانية وستين نوعاً  ُسجِّ
 37 الصيد  )منطقة  المتوسط  البحر 
وال��زراع��ة(،  األغذية  منظمة  لدى 
اثنان منها غريبان وستة عشر تظهر 
فقط في البحر األسود. ويبقى الوجود 
بحاجة  أنواع إضافية  لثالثة  المنتظم 

لتوثيق.

القوبيونيات

pelvic fin

زعنفة حوضية

1st dorsal fin with 6 spines
الزعنفة الظهرية األولى ذات 6 أشواك

pelvic fins unite to form a disc
تتحد الزعنفتان الحوضيتان لتشكال قرصاً

2nd dorsal fin with 1 spine and 9–14 soft rays
الزعنفة الظهرية الثانية ذات شوكة واحدة و 9–14 شعاعاً طرياً
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SIGANIDAE Rabbitfishes

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

األسماك األرنبية

البحر  في  غريبين  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 

األغذية والزراعة(.

األرنبيات

2 spines separated by 3 rays
شوكتان تفصل بينهما 3 أشعة

1st spine projecting forward
الشوكة األولى بارزة إلى األمام

minute scales
حراشف صغيرة جداً

ACANTHURIDAE Surgeonfishes

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

اح أسماك الجرَّ

ل وجود نوع غريب واحد في البحر  ُسجِّ
37 لدى منظمة  المتوسط )منطقة الصيد 

األغذية والزراعة(.

شائكات الذيل
4–9 spines
4–9 أشواك

lancet-like erectile spine
شوكة منتصبة أشبه بالِمبَضع

2–3 spines
2–3 أشواك
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SPHYRAENIDAE Barracudas

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

أسماك البركودة

ل وجود ثالثة أنواع في البحر  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى 
وال��زراع��ة(،  األغ��ذي��ة  منظمة 
واحد منها غريب. ويبقى الوجود 
إضافي  غريب  لنوع  المنتظم 

بحاجة لتوثيق.

االسفرنيات
1 spine

شوكة واحدة
5 spines
5large mouth, sharp teeth أشواك

فم ضخم وأسنان حادة

lower jaw projecting
الفك السفلي بارز

2 spines
شوكتان

caudal fin forked
الزعنفة الذيلية مشطورة

GEMPYLIDAE Snake mackerels

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

اإلسقمريات األفعوانية

البحر  ل وجود نوع واحد في   ُسجِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

منظمة األغذية والزراعة(. 

االسقمريات األفعوانية

strong teeth in jaws, often fang-like
أسنان الفكين قوية وغالباً كاألنياب

2 dorsal fins
زعنفتان ظهريتان

finlets sometimes present
الزعينفات موجودة أحياناً

2 nostrils on each side of head
منخران على كل من جانبي الرأس
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TRICHIURIDAE Cutlassfishes

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

أسماك السيف

المتوسط  البحر  في  نوعين  وجود  ل  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(. 

شعريات الذيل

body elongate and compressed
الجسم متطاول ومضغوط

dorsal fin very elongate
الزعنفة الظهرية طويلة للغاية

caudal fin small or absent
pelvic fins absent or reducedالزغنفة الذيلية  صغيرة أو غائبة

الزعنفتان الحوضيتان غائبتان أو ُمخَتَزلتان

a single nostril on 
each side of head
منخر واحد على كل 

من جانبي الرأس

strong fang-like teeth

أسنان قوية أشبه باألنياب

SCOMBRIDAE Mackerels and Tunas

Fourteen species reported from 
the Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(, out of which 1 is 
exotic.

أسماك اإلسقمري والتن
ل وجود أربعة عشر نوعاً في البحر  ُسجِّ
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 

األغذية والزراعة(، واحد منها غريب.

االسقمريات

corselet

درع حرشفي

finlets
زعينفات

caudal fin lunate
الزعنفة الذيلية هاللية الشكل

2–3 keels on each side of caudal peduncle
رافدتان إلى ثالثة على كل من جانبي السويقة الذيلية
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XIPHIIDAE Swordfishes

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

أسماك أبو سيف

البحر  في  نوع واحد  ل وجود  ُسجِّ
لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

منظمة األغذية والزراعة(. 

يافيات السَّ

1 keel on each side of caudal peduncle
رافدة واحدة على كل من جانبي السويقة الذيلية

base of dorsal fin 
short in adults

قاعدة الزعنفة الظهرية 
قصيرة لدى األفراد البالغة

upper jaw forms an 
elongate, flat, bony sword

الفك العلوي يشكل سيفاً عظمياً 
طوياًل مسطحاً

pelvic fins absent
ال وجود للزعانف الحوضية anal fin separated in 2 parts

no scales in adultsالزعنفة الشرجية منقسمة لقسمين

ال وجود للحراشف لدى البالغين

CENTROLOPHIDAE Ruffs, Barrelfish 
and Blackfishes

Three species reported from 
the Mediterranean )FAO 
Fishing Area 37(. The regular 
presence of 1 additional 
species needs confirmation.

اف واألسماك  أسماك الرَّ
البرميلية والسوداء

ل وجود ثالثة أنواع في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 
لنوع  المنتظم  الوجود  ويبقى  والزراعة(. 

إضافي بحاجة لتوثيق.

األسماك السوداء

anal fin with 2–3 spines 
and 15–38 soft rays

للزعنفة الشرجية 2–3 أشواك و 
15–38 شعاعاً طرياً

pelvic fins fit into shallow groove
الزعنفتان الحوضيتان تتوافقان حجماً مع  أخدود سطحي تنغرسان فيه

1 elongate dorsal with 3–7 spines 
originating behind pectoral-fin base

زعنفة ظهرية واحدة متطاولة ذات 3–7 أشواك 
تنشأ من خلف قاعدة الزعنفة الصدرية
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STROMATEIDAE Butterfishes

One species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(. The regular presence 
of 1 additional exotic species 
needs confirmation.

عرائس البحر

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

غريب إضافي بحاجة لتوثيق.

المرقعات
compressed body

جسم مضغوط

pectoral fins wing-like

الزعنفتان الصدريتان أشبه بجناحين

small mouth

الفم صغير

pelvic fins absent
ال وجود للزعنفتين الحوضيتين

CAPROIDAE Boarfishes

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

األسماك الخنزيرية
ل وجود نوع واحد في البحر المتوسط  ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(. 

الخنزيرات

body deep

الجسم عميق

small protractile mouth

فم صغير قابل للتمطط
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Size: From 30 to 50 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually from the surface down to 30 m depth. Gregarious, oceanodromous, 
frequently found in brackish waters. Feeds mainly on fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, seines, traps, spearfishing and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 30–50 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 30 متراً. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، يُشاَهُد ِمراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً 

على األسماك.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، والِفخاخ، وبالصيد بالرمح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شمالي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

cycloid scales on head

حراشف دائرية على الرأس

diffuse black spot (sometimes invisible)

بقعة سوداء مبعثرة (أحياناً ال تكون مرئية)
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الحجم: الطول الكلي 15–40 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على  القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 30 متراً. ِسربٌي، ُمهاجٌر ضمن المحيط، يُشاَهُد ِمراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً 

على األسماك.

َنة،  الُمَبطَّ الُمَشْرِبَكة أو  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِشباك 
والشباك الجيبية، والِفخاخ، وبالصيد بالرمح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والشمالية الشرقية  التََّوزُّ
منه.

Size: From 15 to 40 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually from the surface down to 30 m depth. Gregarious, oceanodromous, 
frequently found in brackish waters. Feeds mainly on fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, seines, traps, spearfishing and by shore angling.

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

ctenoid scales on head

حراشف مشطية على الرأس

conspicuous black spot

بقعة سوداء واضحة

small scattered black spots

بقع سوداء صغيرة متناثرة
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Size: From 30 to 100 cm TL )200 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic, living preferably in a cave or a wreck 
over hard or soft bottoms. Found usually between 20 and 200 m depth, but 
adults can be found down to 1 000 m. Solitary, oceanodromous, juveniles can 
be found at the surface under floating objects. Feeds on large crustaceans, 
cephalopods and benthic fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with trawls and 
longlines.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Atlantic, Indian 
and Pacific Oceans.

الحجم: الطول الكلي 30–100 سم واٲلقصى 200 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي. يفضل أن يعيش في كهف أو في حطام سفينة على القيعان 
الصلبة أو الرخوة. يتواجد عادة على أعماق بين 20 و 200 متر،  ويمكن لألفراد البالغة أن تتوغل 
إلى عمق 000 1 متر. َوحدانٌي، مهاجٌر ضمن المحيط. قد تُشاَهُد أفراده اليافعة على السطح تحت 
األجسام الطافية.   يتغذى على القاعية خاصًة القشريات الكبيرة ورأسيات األرجل واألسماك القاعية.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، وخيوط الِشراك.

والهندي  األطلسي  المحيط  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  نادر  إلى  َعَرِضي  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
والهادئ.

head profile concave

المظهر الجانبي للرأس مقعر

rough bony ridge

حرف عظمي خشن

11–12 spines and 12 soft rays
11–12 شوكة و 12 شعاعاً طرياً

uniform greyish coloration

ن رمادي ُمتَِّسق َتلَوُّ

anal fin with 3 spines and 9–10 soft rays
للزعنفة الشرجية  3  أشواك و 9–10 شعاعاً طرياً
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الحجم: الطول الكلي 35–80 سم واٲلقصى 120 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة 
يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل  المحيط.  100 متر. مهاجر ضمن  20 و  بين  أعماق  على 

والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِفخاخ، خيوط الِشراك، وبالَجر 
بالَصنانير، وبالصيد بالرمح.

َيْنَتِشُر في مياه األطلسي  المنطقة.  إلى َعَرِضي في  المتوسط، شائع  البحر  ع: جنوبي وشرقي  التََّوزُّ
المجاورة والجنوبية الشرقية منه.

Size: From 35 to 80 cm TL )120 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms and seagrass 
meadows. Found usually between 20 and 100 m depth. Oceanodromous. 
Feeds on fishes, cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with traps, longlines, trolling and spearfishing.

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

3 prominent oblique stripes

3 خطوط مائلة واضحة

rounded caudal fin

زعنفة ذيلية مدورة
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Size: From 35 to 70 cm TL )150 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms but in the vicinity of 
soft bottoms. Found usually between 30 and 100 m depth. Solitary, sedentary. 
Feeds on fishes, cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with longlines 
and spearfishing.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 35–70 سم واٲلقصى 150 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان صلبة لكن بالقرب من القيعان الرخوة. يتواجد 
األرجل  ورأسيات  األسماك  على  يتغذى  ُمقيم.  َوحدانٌي،  متر.   100 و   30 بين  أعماق  على  عادًة 

والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. َعَرِضي في خيوط الِشراك، وبالصيد بالرمح.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

2 dark oblique stripes (sometimes absent)

خطان مائالن داكنان (وأحياناً غائبين)

white margin

هامش أبيض

caudal fin truncate

الزعنفة الذيلية بتراء
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الحجم: الطول الكلي 30–60 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان صلبة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة 
على أعماق بين 30 و 100 متر. َوحدانٌي، ُمقيم وحاٍم لِِحماه. يسبح مراراً في عمود الماء بعيداً عن 

الَقعر. يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِفخاخ، وخيوط الِشراك، وبالَجر 
بالَصنانير وبالصيد بالرمح.

َيْنَتِشُر في جنوبي شرقي  المنطقة.  إلى َعَرِضي في  المتوسط، شائع  البحر  ع: جنوبي وشرقي  التََّوزُّ
األطلسي.

Size: From 30 to 60 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms and seagrass 
meadows. Found usually between 30 and 100 m depth. Solitary, sedentary 
and territorial. Frequently found swimming in the water column. Feeds on 
fishes, cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with traps, longlines, trolling and spearfishing.

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

prominent lower jaw

الفك السفلي بارز

2 dark oblique stripes

خطان مائالن داكنان

golden blotch (disappears after death)

لطخة ذهبية (تختفي بعد الموت)

caudal emarginate

الزعنفة الذيلية ُمسنَّنة الحاشية

adult

فرد بالغ

juvenile

األحداث/ األفراد اليافعة

yellowish brown with 5–7 dark lines

بني ُمصَفّر مع 5–7 خطوط داكنة
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الحجم: الطول الكلي 40–60 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان صلبة. يتواجد عادًة على أعماق بين 80 و 200 
متر. يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. عرضي إلى نادر في الِفخاخ، وخيوط الِشراك.

األطلسي  مياه  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  نادر  إلى  َعَرِضي  المتوسط،  البحر  ع: جنوبي وشرقي  التََّوزُّ
المجاورة.

Size: From 40 to 60 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms. Found 
usually between 80 and 200 m depth. Feeds on fishes, cephalopods and 
crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally to rarely with 
traps and longlines.

Distribution: Southern and eastern Mediterranean. Occasional to rare in the 
area. Neighbouring Atlantic.

rounded caudal fin

الزعنفة الذيلية مدورة

pectoral fin long, reaching anus

الزعنفة الصدرية طويلة تبلغ المخرج
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Size: From 50 to 60 cm TL )150 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic mainly over hard bottoms. Found 
usually between 10 and 100 m depth. Solitary, sedentary and territorial. 
Feeds on fishes, cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with traps, 
longlines and spearfishing.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Southeastern and 
neighbouring Atlantic. Also in southwestern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 50–60 سم واٲلقصى 150 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان صلبة بشكل أساسي. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 10 و 100 متر. َوحدانٌي، ُمقيم وحاٍم لِِحماه. يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِفخاخ، خيوط الِشراك، وبالصيد بالرمح.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية الشرقية منه،  التََّوزُّ
وأيضاً في الجزء الجنوبي الغربي منه.

reddish brown with lighter areas and spots
بني ُمحَمّر مع مناطق وبقع أفتح لوناً

caudal fin rounded

الزعنفة الذيلية مدورة

white margin

هامش أبيض
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الحجم: الطول الكلي 25–45 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 10 و 60 متراً. َوحدانٌي، ُمقيم وحاٍم لِِحماه. يسبح مراراً في عمود الماء بعيداً َعْن الَقعر. يتغذى 

على األسماك ورأسيات األرجل والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِفخاخ، وخيوط الِشراك وبالصيد بالرمح.

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

Size: From 25 to 45 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually between 10 and 60 m depth. Solitary, sedentary and territorial. 
Frequently found swimming in the water column. Feeds on fishes, cephalopods 
and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with traps, 
longlines and spearfishing.

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

caudal fin truncate 
(slightly concave)

الزعنفة الذيلية بتراء 
ر) (طفيفة التََّقعُّ

preopercular notch

ثلم في مقدم عظم الغطاء الغلصمي

lower jaw prominent

الفك السفلي متقدم

irregular wavy pale blotches

لطخات باهتة متموجة غير منتظمة
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Size: From 14 to 25 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms, seagrass 
meadows. Found usually between 5 and 100 m depth. Solitary, sedentary and 
territorial. Feeds on fishes and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 14–25 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة ومروج األعشاب البحرية. 
األسماك  على  يتغذى  لِِحماه.  وحاٍم  ُمقيم  َوحدانٌي،  متر.   100 و   5 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد 

والقشريات.

َنة، وبالصيد  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

2–3 darker bands

شريطان أو ثالثة أشد قتامة

7–9 vertical bands

 7–9 شرائط عمودية

white band slightly below midbody

شريط أبيض أدنى قلياًل من  منتصف الجسم
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الحجم: الطول الكلي 8–12 سم واٲلقصى 25 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة ومروج األعشاب البحرية. 
يتواجد عادًة على أعماق بين 30 و 200 متر. َوحدانٌي، ُمقيم. يتغذى على األسماك والقشريات.

َنة. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 8 to 12 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms, seagrass 
meadows. Found usually between 30 and 200 m depth. Solitary, sedentary. 
Feeds on fishes and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls 
and entangling nets.

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

scales on interorbital space

حراشف فيما بين الِمحَجرين

black blotch

لطخة سوداء

dark pelvic fin

زعنفة حوضية داكنة
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Size: From 8 to 25 cm TL )35 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms and seagrass 
meadows. Found usually between 5 and 30 m depth. Solitary, sedentary and 
territorial. Feeds on fishes and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets, longlines, handlines and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 8–25 سم واٲلقصى 35 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان صلبة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة 
على أعماق بين 5 و 30 متراً. َوحدانٌي، ُمقيم وحاٍم لِِحماه. يتغذى على األسماك والقشريات.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر ومن الشاِطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

blue lines and red blotches on head
خطوط زرقاء ولطخ حمراء على الرأس

pairs of dark brown bands
أزواج من الشرائط البنية القاتمة

yellow caudal fin
الزعنفة الذيلية صفراء

bluish or purplish area
منطقة ُمزَرقَّة أو مائلة للبنفسجي
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الحجم: الطول الكلي 6–12 سم واٲلقصى 15 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة أو صلبة بالقرب من الشقوق والكهوف 
الصغيرة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 200 متر. َوحدانٌي، تحضن الذكور البيض في الفم. 

يتغذى أثناء الليل على الالفقاريات الصغيرة واألسماك.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع بالصيد بالصنانيرفي عرض البحر، ونادر في ِشباك الَجرف، 
َنة وخيوط الِشراك. والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

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

Size: From 6 to 12 cm TL )15 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard or soft bottoms, next to 
crevices or small caves. Found usually from the surface down to 200 m 
depth. Solitary, males incubate eggs in their mouth. Feeds at night on small 
invertebrates and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with handlines; 
rarely with trawls, entangling nets, and longlines.

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

very large eye with 2 white lines
عين ضخمة جداً فيها خطين أبيضين

red or pink colour
لون أحمر أو وردي

dark spots
بقع داكنة
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Size: From 5 to 8 cm TL )12 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms. Found usually 
from the surface down to 50 m. Males incubate eggs in their mouth. Feeds at 
night on zooplankton.

Importance to fisheries: None.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
Levantine basin, not recorded from Egypt to Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 5–8 سم واٲلقصى 12 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان صلبة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
50 متراً. تحِضن الذكور البيض في الفم. يتغذى أثناء الليل على العوالق الحيوانية.

األهمية في الصيد: ال أهمية له.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل  التََّوزُّ
من مصر إلى المغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

black spot with yellow margin
بقعة سوداء تحيط بها هالة صفراء

3 vertical dark bars
3 أشرطة عمودية داكنة
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االحجم: الطول الكلي 12–20 سم واٲلقصى 25 سم.

و   2 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  قيعان رخوة.  على  للقاع شاطئي  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
40  متراً. ِسربي. يتغذى على الالفقاريات القاعية )وخصوصاً عديدات األهالب والقشريات(.

والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع على  على امتداد الساحل الشرقي للمتوسط  )الليفانت( وغاِئب  التََّوزُّ
عن بقيّة المنطقِة. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 12 to 20 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 2 and 40 m depth. Gregarious. Feeds on benthic invertebrates 
)mainly polychaetes and crustaceans(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common along the Levantine 
coast, absent from rest of the area. Indo-Pacific.

snout elongate and conical
الخطم متطاول ومخروطي

mouth small
الفم صغير

light brown colour
تلون بني فاتح
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Size: From 18 to 50 cm TL )120 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, mainly neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 10 and 40 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently 
found in brackish waters. Feeds mainly on fishes but also crustaceans and 
cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, traps, longlines and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. All oceans except 
the eastern Pacific.

الحجم: الطول الكلي 18–50 سم واٲلقصى 120 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي وفي األغلب شاطئي على  القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على 
أعماق بين 10 و 40 متراً. ِسربي. مهاجر ضمن المحيط. يُشاَهُد ِمراراً في المياه القليلة الملوحة. 

يتغذى أساساً على األسماك وأيضاً على القشريات ورأسيات األرجل.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والِفخاخ واالفخاخ، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في جميع المحيطات ماعدا شرقي المحيط  التََّوزُّ
الهادئ.

visible strong teeth
أسنان قوية واضحة

base of pectoral fin black
قاعدة الزعنفة الصدرية سوداء
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الحجم: الطول الكلي 40–75 سم واٲلقصى 200 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي ولكن غالباً ما يرتاد المياه الساحلية. يتواجد عادة على أعماق 
يتغذى على  الطافية.  األدوات  إلى  ينجذب  المحيط،  مهاجر ضمن  ِسربي،  متراً.   80 و  السطح  بين 

األسماك والقشريات والَحبَّار.

َنة،  والِفخاخ، وبالَجر  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في المياه المدارية وشبه المدارية من  التََّوزُّ
المحيط األطلسي و الهندي والهادئ.

Size: From 40 to 75 cm TL )200 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic but is frequently found in coastal 
waters. Found usually from the surface down to 80 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, attracted to floating devices. Feeds on fishes, crustaceans 
and squids.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, traps and trolling.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Atlantic, 
Indian and Pacific Oceans, in tropical and subtropical waters.

head showing increase in 
steepness of profile in males

يبدي المظهر الجانبي للرأس تزايداً 
س لدى الذكور ة التَّقوُّ في ِشدَّ

58–66 soft rays
 58–66 شعاعاً طرياً

concave
تقعر

dorsal fin starts on head
تبدأ الزعنفة الظهرية من الرأس

forked caudal fin
الزعنفة الذيلية مشطورة

tooth patch on 
tongue

 رقعة من األسنان 
على اللسان
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الحجم: الطول الكلي 35–50 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي أومحيطي يلتصق بشكل مؤقت بالثدييات البحرية والسالحف 
والقروش والشفنينات. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 50 متراً. يتغذى على األسماك الصغيرة 

والطفيليات وقطع من فريسة المضيف.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك.

ع: جنوبي وشرقي البحر المتوسط، َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه المناطق الَمدارية. التََّوزُّ

Size: From 35 to 50 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic or oceanic attaching temporarily to 
marine mammals, seaturtles, sharks and rays. Found usually between 5 and 
50 m depth. Feeds on small fishes, parasites and bits of its host’s prey.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
trawls, entangling nets and longlines.

Distribution: Southern and eastern Mediterranean, occasional in the area. 
Circumtropical.

dorsal view of head showing cephalic disc
المنظر الظهري للرأس ُيظِهر قرصاً رأسياً

black stripe bordered by 2 
white lines above and below
شريط أسود يتاخمه من األعلى 

واألسفل خطان أبيضان
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الحجم: الطول الكلي 20–60 سم واٲلقصى 80 سم.

و  السطح  بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  رخوة.  قيعان  على  شاطئي  بيالجي  الحياة:  وعلم  الموئل 
70  متراً. َوحدانٌي، ولكن الصغار تعيش في جماعات. يتغذى على الَحبَّار واألسماك.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
َنة، والشباك الجيبية، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. الُمَبطَّ

ع: َجنوبي البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في جنوبي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 20 to 60 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 70 m depth. Solitary, but young gregarious. Feeds on 
squids and fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets, seines, longlines and by shore angling.

Distribution: Southern Mediterranean, common to rare in the area. 
Southeastern Atlantic.

juvenile (16 cm SL)

فرد يافع (16 سم طول قياسي) 

brown bands
أشرطة بنية

filamentous rays
أشعة خيطية

abrupt forehead with a hump
جبهة بتراء ذات َحدَبة

very compressed body
جسم شديد االنضغاط
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Size: From 15 to 30 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually between 5 and 30 m 
depth. Gregarious, amphidromous, frequently found in murky waters. Feeds 
on fishes and planktonic crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, seines, traps and handlines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Levantine basin, not 
recorded from Libya to Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 40 سم.

ينتقل  ِسربٌي،  متراً.   30 و   5 بين  أعماق  يتواجد عادًة على  بيالجي شاطئي.  الحياة:  الموئل وعلم 
يتغذى على األسماك والعوالق من  الُمظلَِمة.  المياه  في  البحر والنهر، ويُشاَهُد مراراً  بين  باستمرار 

القشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، والِفخاخ وبالصيد بالصنانير في عرض البحر.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل من ليبيا إلى  التََّوزُّ
الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

lateral-line scales

حراشف الخط الجانبي

upper jaw

الفك العلوي

adipose eyelid on posterior side of eye
الجفن الشحمي على الجانب الخلفي من العين

upper jaw ending below 
anterior margin of eye

ينتهي الفك العلوي تحت 
الحافة األمامية للعين

lateral line strongly curved
خط جانبي شديد االنحناء

scutes present along entire lateral line
قشور على طول الخط الجانبي

dark edge
حافة داكنة

yellow caudal fin
زعنفة ذيلية صفراء

black blotch surrounded 
by a white spot

لطخة سوداء محاطة ببقعة بيضاء



417

Size: From 12 to 40 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
100 m depth. Gregarious, frequently found in large schools. Feeds on fishes 
and pelagic invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, seines, traps, and handlines.

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

الحجم: الطول الكلي 12–40 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 100 متر. ِسربي وكثير 
ما يُشاَهُد في أسراب كبيرة. يتغذى على األسماك والالفقاريات البيالجية.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، والِفخاخ، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر.

من  المدارية  والَغربية  الشرقية  المياه  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
األطلسي.

black spot
بقعة سوداء

upper jaw ending below mideye
ينتهي الفك العلوي أدنى منتصف العين

dark edges
حافتان داكنتان

scutes on posterior side of body
قشور على الجزء الخلفي  من الجسم

scaleless area
منطقة غير محرشفة
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الحجم: الطول الكلي 50–60 سم واٲلقصى 100 سم.

350 متراً. ِسربٌي،  السطح و  بين  يتواجد عادًة على أعماق  الحياة: بيالجي شاطئي.  الموئل وعلم 
مهاجٌر ضمن المحيط، تُشاَهُد أفراده اليافعة عند مصبات األنهار قرب الشواطئ الرملية وعلى مروج 

األعشاب البحرية. يتغذى على األسماك والالفقاريات البيالجية.

َنة، والشباك الجيبية، وبالصيد  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالصنانير في عرض البحر.

ع: َغربي البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر من الَمغِرب إلى ليبيا وغاِئب في شرقي المنطقة.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي.

Size: From 50 to 60 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
350 m depth. Gregarious, oceanodromous, juveniles found in estuaries, near 
sandy beaches and over seagrass meadows. Feeds on fishes and pelagic 
invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with entangling 
nets, seines and handlines.

Distribution: Western Mediterranean, occasional to rare from Morocco to 
Libya, absent from eastern part of the area. Eastern and western Atlantic.

patch of scales
رقعة من الحراشف

scaled area
منطقة محرشفة

upper jaw ending below 
posterior margin of eye
ينتهي الفك العلوي تحت 
الحافة الخلفية من العين

eyelid covering 
posterior side of eye
الجفن يغطي الجانب 

الخلفي  من العين

black spot
بقعة سوداء

scutes on posterior side of body
قشور على الجزء الخلفي من الجسم
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Size: From 22 to 35 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
200 m depth. Gregarious, frequently found in shallow waters. Feeds on small 
fishes and invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines, traps and handlines.

Distribution: Southern Mediterranean, common in the area. Neighbouring 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 22–35 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 200 متر. ِسربي وكثيراً 
ما تُشاَهُد أسرابه في المياه الضحلة. يتغذى على األسماك الصغيرة والالفقاريات.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، والِفخاخ، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر.

ع: َجنوبي البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

gill chamber

حجرة الغالصم

upper jaw

الفك العلوي
lateral-line scales

حراشف الخط الجانبي

finlets

زعينفتان

scutes only on 
posterior side of body

 القشور حصراً على 
الجانب الخلفي من الجسم

black blotch
black blotch (sometimes invisible)لطخة سوداء

لطخة سوداء (غير مرئية أحياناً)
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الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 40 و 100 متر. 
ِسربي. يتغذى على عوالق الالفقاريات  واألسماك الصغيرة.

الجيبية،  والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
والِفخاخ.

ع: دخل عبر قناة السويس. عرضي في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. َيْنَتِشُر في الهندي- التََّوزُّ
الباسيفيكي.

Size: From 15 to 20 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
between 40 and 100 m depth. Gregarious. Feeds on planktonic invertebrates 
and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with 
entangling nets, seines and traps.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional in the Levantine 
basin. Red Sea and Indo-Pacific.

lateral-line scales

حراشف الخط الجانبي

adipose eyelid well developed
الجفن الشحمي ناٍم بوضوح

finlets
زعينفات

tip of pectoral fin extending posteriorly 
to about level of 2nd dorsal-fin origin

تمتد أَسلَة الزعنفة الصدرية إلى الخلف فتكاد 
تبلغ منشأ الزعنفة الظهرية الثانية
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Size: From 45 to 75 cm TL )200 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
from the surface down to 50 m depth. Oceanodromous, young gregarious 
and frequently found next to estuaries. Feeds on fishes and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, traps, longlines, trolling, spearfishing and by shore 
angling. 

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 45–75 سم واٲلقصى 200 سم.

و  السطح  بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  مختلفة.  قيعان  على  شاطئي  بيالجي  الحياة:  وعلم  الموئل 
50  متراً. مهاجر ضمن المحيط. تجتمع الصغار في أسراب وكثيراً ما تُشاَهد قرب مصبات األنهار. 

يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل.

َنة،   الُمَبطَّ الُمَشْرِبَكة أو  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِشباك 
والِفخاخ، وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير، وبالصيد بالرمح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

very large mouth
فم ضخم جداً

sinuous lateral line
خط جانبي متعرج

black tip
أسلة سوداء

no scutes
ال وجود للقشور

very small scales
حراشف صغيرة جداً

black tip
أسلة سوداء

7 spines
7 أشواك
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الحجم: الطول الكلي 25–30 سم واٲلقصى 70 سم.

والقروش  الكبيرة  البيالجية  باألسماك  ُمقَترناً  يكون  ما  عادًة  محيطي  بيالجي  الحياة:  وعلم  الموئل 
بقناديل  تقترن  الصغار  متراً.   30 و  السطح  بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  والسالحف.  والشفنينات 
البحر. يتغذى على األسماك والالفقاريات وعلى طفيليات وبقايا طعام الُمضيف و فضالِتِه الُعضوية.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه المناطق الَمدارية. التََّوزُّ

Size: From 25 to 30 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic usually associated with large pelagic 
fishes, sharks, rays and turtles. Found usually from the surface down to 
30 m depth. Young are associated with jellyfishes. Feeds on fishes and 
invertebrates, also bits of prey, parasites, excrements of its host.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
entangling nets, seines and longlines.

Distribution: Mediterranean, occasional in the area. Circumtropical.

upper jaw ending below 
anterior margin of eye
ينتهي الفك العلوي تحت 

الحافة األمامية للعين

white tips
أسلتان بيضاوان

5–6 broad black bands
5–6 أشرطة عريضة سوداء

4–5 spines
4–5 أشواك

well-developed lateral fleshy 
keel on caudal peduncle

رافدة جانبية لحمية متطورة جداً 
على السويقة الذيلية
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Size: From 35 to 50 cm TL )90 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually between 10 and 200 m depth. Gregarious, young frequently found in 
brackish waters. Feeds on zooplankton and benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with entangling 
nets, seines, traps and handlines.

Distribution: Mediterranean, rare in the area. Wide distribution in eastern 
and western Atlantic and Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 35–50 سم واٲلقصى 90 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
العوالق  على  يتغذى  الملوحة.  القليلة  المياه  في  تُشاَهُد صغاره  ما  كثيراً  ِسربٌي،  متر.   200 و   10

الحيوانية والالفقاريات القاعية.

َنة، والشباك الجيبية، والِفخاخ ،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر.

ع: البحر المتوسط، ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر على نطاق واسع في شرقي وغربي األطلسي وفي  التََّوزُّ
الهندي-الباسيفيكي.

upper jaw

الفك العلوي

upper jaw not reaching 
anterior margin of eye

ال يصل الفك العلوي للحافة 
األمامية للعين

black blotch
لطخة سوداء

longest spine
أطول شوكة

unpaired fins yellow in juveniles
الزعانف الفردية صفراء عند األفراد اليافعة
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Size: From 40 to 80 cm TL )190 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over reefs and wrecks. Found usually 
from the surface down to 350 m depth. Gregarious or solitary, oceanodromous. 
Feeds on fishes and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, traps, handlines, longlines, trolling and with spearfishing.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Eastern and 
Western Atlantic and Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 40–80 سم واٲلقصى 190 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي فوق الِشعاب وحطام السفن. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح 
و 350 متراً. ِسربٌي أو َوحداني. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل.

َنة، والشباك الجيبية،   األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد  بالَصنانير،  وبالَجر  الِشراك،  وخيوط  البحر،  عرض  في  بالصنانير  وبالصيد  والِفخاخ، 

بالرمح.

َيْنَتِشُر في شرقي وغربي األطلسي وفي  المنطقة.  إلى َعَرِضي في  المتوسط، شائع  البحر  ع:  التََّوزُّ
الهندي-الباسيفيكي.

dorsal view

منظر ظهري

peduncular furrow
ثلم سويقي

brownish stripe through eye
شريط مائل للبني عبر العين

olive-blue dorsally
 أزرق - زيتوني من الناحية الظهرية

no scutes
ال وجود للقشور

pelvic fins longer than pectoral fins
الزعنفتان الحوضيتان أطول من الزعنفتبن الصدريتين

end of upper jaw very large 
ending below midline of eye
نهاية الفك العلوي ضخمة جداً 

تنتهي أدنى  الخط المنصف للعين
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الحجم: الطول الكلي 25–30 سم واٲلقصى 67 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتغذى على األسماك ورأسيات 
األرجل.

َنة، وخيوط  الُمَبطَّ الُمَشْرِبَكة أو  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك 
الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: َيْنَتِشُر في جنوب شرقي األطلسي. َشديد النُدرة في المنطقة وَقد ُسِجل ِبضَع مرات فقط. َيْنَتِشُر  التََّوزُّ
في شرقي وَغربي المحيط األطلسي.

Size: From 25 to 30 cm TL )67 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over rocks and hard bottoms. Feeds on 
fishes and cephalopods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with trawls, 
entangling nets, longlines and trolling.

Distribution: A southeastern Atlantic species. Very rare in the area with only 
few records. Eastern and western Atlantic.

dorsal view

منظر ظهري

peduncular furrow
ثلم سويقي

no scutes
ال وجود للقشور

dark colour and sometimes pinkish dorsally
لون داكن ووردي أحياناً في الناحية الظهرية

end of upper jaw relatively slender
نهاية الفك العلوي نحيلة نسبياً
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الحجم: الطول الكلي 10–35 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 
أمتار. ِسربي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على القشريات الصغيرة والرخويات واألسماك.

والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  عرضي  إلى  شائع  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
الجيبية، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي المحيط األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 10 to 35 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 10 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds on small 
crustaceans, molluscs and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, seines and by shore angling.

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

black tips
أسلتان سوداوان

black tips
أسلتان سوداوان

no scutes
ال وجود للقشور

3–5 black elongate blotches
3–5 لطخات سوداء متطاولة
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Size:From 15 to 30 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 100 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently forms 
large schools. Feeds on sardines, anchovies and small crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines and traps.

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

الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 100 متر. 
األنشوجات  و  السردين  على  يتغذى  كبيرة.  أسراباً  مراراً  يَُشّكُل  المحيط،  ضمن  مهاجٌر  ِسربٌي، 

والقشريات الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، والِفخاخ.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

lateral-line scales

حراشف الخط الجانبي

often yellowish fins
زعنفتان صفراوان غالباً

75–89 scales and scutes along lateral line
75–89 من الحراشف والقشور على طول الخط الجانبي

end of accessory lateral line
نهاية الخط الجانبي اإلضافي
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الحجم: الطول الكلي 18–30 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 400 متر. 
ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، يَُشّكُل مراراً أسراباً كبيرة. يتغذى على ِمجذاِفيات األرجل والقشريات 

الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: شمالي البحر المتوسط بَشكل أساسي، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة وغاِئب إلى َشديد النُدرة  التََّوزُّ
من مصر إلى سورية. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة.

Size: From 18 to 30 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 400 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently forms 
large schools. Feeds mainly on copepods and small crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines.

Distribution: Mainly northern Mediterranean, common to occasional in the 
area, absent to very rare from Egypt to Syria. Neighbouring Atlantic.

lateral-line scales

حراشف الخط الجانبي

end of accessory lateral line
نهاية الخط الجانبي اإلضافي

93–100 scales and scutes along lateral line
93–100 من الحراشف والقشور على طول الخط الجانبي
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Size: From 15 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 500 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently forms 
large schools. Feeds on fishes, crustaceans and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines, traps.

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

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 500 متر. 
ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، يَُشّكُل مراراً أسراباً كبيرة. يتغذى على األسماك والقشريات ورأسيات 

األرجل.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، والِفخاخ.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في الوَسط الشرقي والوَسط الَغربي من األطلسي. التََّوزُّ

lateral-line scales

حراشف الخط الجانبي

end of accessory lateral line
نهاية الخط الجانبي اإلضافي

66–75 scales and scutes along lateral line
 66–75 من الحراشف والقشور على طول الخط الجانبي
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الحجم: الطول الكلي 5–7 سم واٲلقصى 10 سم.

و   5 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  رخوة.  قيعان  على  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
50  متراً. ِسربٌي. يتغذى على الالفقاريات القاعية.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في َشرقي البحر المتوسط، لَْم يَُسَجْل من ليبيا إلى  التََّوزُّ
الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الَبحر األحَمر.

Size: From 5 to 7 cm TL )10 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 50 m depth. Gregarious. Feeds on benthic invertebrates.

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

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
eastern Mediterranean, not recorded from Libya to Morocco. Red Sea.

mouth protruded and 
directed downward

الفم بارز ومتجه لألسفل

compressed body
جسم مضغوط

dorsal part mottled in grey 
with pink patches on sides

القسم الظهري مزركش بالرمادي 
مع رقع وردية على الجانبين
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Size: From 35 to 50 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, living close to shore. Found usually close to the 
surface swimming on its side, next to floating objects. Solitary, oceanodromous, 
juveniles drift sometimes to estuaries and small ports. Feeds on benthic 
crustaceans and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with entangling nets 
and seines.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Circumtropical.

الحجم: الطول الكلي 35–50 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي َيِعيُش بالقرب من الشاطئ. يُشاَهد عادة قريباً من السطح سابحاً على 
نحو  أحياناً  اليافعة  أفراده  تنجرف  المحيط،  ضمن  مهاجر  َوحدانٌي،  الطافية.  األجسام  حول  جانبه 

مصبات األنهار والموانئ الصغيرة. يتغذى على القشريات القاعية واألسماك الصغيرة.

َنة، والشباك الجيبية. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. ينتشر في مياه الَمناطق المدارية. التََّوزُّ

dorsal, caudal and 
anal fins rounded
الزعانف الظهرية 
والذيلية والشرجية 

مستديرة الحافة

dark grey dorsally
رمادي داكن من الجهة الظهرية

head profile concave
المظهر الجانبي للرأس مقعر

upper jaw protrusible
الفك العلوي قابل للبروز
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الحجم: الطول الكلي 17–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
5 و 100 متر. يُصِدر صوت نخيٍر وَطقَطَقة لدى اإليقاع به. يتغذى على الالفقاريات القاعية واألسماك 

الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك.

َيْنَتِشُر في جنوبي شرقي  المنطقة.  إلى َعَرِضي في  المتوسط، شائع  البحر  ع: جنوبي وشرقي  التََّوزُّ
األطلسي.

Size: From 17 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 5 and 100 m depth. Produces clicking sounds upon capture. 
Feeds on benthic invertebrates and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, handlines, and longlines.

Distribution: South and eastern Mediterranean, Common to occasional in 
the area. Southeastern Atlantic.

black opercle edge
حافة عظم الغطاء الغلصمي سوداء fins yellowish

زعنفتان مائلتان للصفرة

12 or 13 soft rays
12 أو 13 شعاعاً طرياً
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Size: From 8 to 12 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 50 m depth. Produces clicking sounds upon capture. Feeds on 
benthic invertebrates and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
trawls, entangling nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional in Levantine coast, 
not recorded from Libya to Morocco. Red Sea and Western Indian ocean.

الحجم: الطول الكلي 8–12 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 50 
واألسماك  القاعية  الالفقاريات  على  يتغذى  به.  اإليقاع  لدى  وَطقَطَقة  نخيٍر  صوت  يُصِدر  متراً. 

الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. َعَرِضي  على امتداد الساحل الشرقي للمتوسط  )الليفانت( . لَْم يَُسَجْل  التََّوزُّ
من ليبيا إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الَبحر األحَمر وغربي المحيط الهندي.

dark bands on body, the lowermost extending through eye to caudal fin
أشرطة داكنة على الجسم، واألدنى منها تمتد عبر العين إلى الزعنفة الذيلية

pelvic and anal fins yellow
الزعنفتان الحوضية والشرجية صفراوان

8–10 soft rays
 8–10 أشعة طرية
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الحجم: الطول الكلي 7–13 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 20 و 
200  متر. ِسربٌي. يتغذى أساساً على الالفقاريات  القاعية.

َنة، والشباك الجيبية. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: دخل عبر قناة السويس. َعَرِضي في على امتداد الساحل الشرقي للمتوسط  )الليفانت( وغائب  التََّوزُّ
عن بقيّة المنطقة. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 7 to 13 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 20 and 200 m depth. Gregarious. Feeds mainly on benthic 
invertebrates.

Importance to fisheries: Bycath species. Caught commonly with entangling 
nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common along the Levantine 
coast, absent from rest of the area. Indo-Pacific.

4 pale yellow stripes
4 خطوط صفراء باهتة

pelvic fin very elongate, reaching to beyond anal-fin origin
الزعنفة الحوضية متطاولة جداً بحيث تتجاوز منشأ الزعنفة الشرجية

long caudal filament
شعيرة ذيلية طويلة

body pinkish
الجسم مائل للوردي
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الحجم: الطول الكلي 14–20 سم واٲلقصى 35 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة بما فيه مروج األعشاب البحرية. 
يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 30 متراً. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، يُشاَهُد ِمراراً في المياه 

القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على القشريات والعوالق النباتية.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

Size: From 14 to 20 cm TL )35 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over hard and soft bottoms, including 
seagrass meadows. Found between 5 and 30 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, frequently found in brackish waters. Feeds mainly on 
crustaceans and phytoplankton.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines and by shore angling.

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

large eye
عين كبيرة

13–15 spines
 13–15 شوكة

dark lateral line
الخط الجانبي داكن

3–5 golden longitudinal lines
jaws and teeth 3–5 خطوط طوالنية ذهبية

الفكان واألسنان

1 series of incisiform teeth in each jaw
صف واحد من األسنان القاطعة على كل من الفكين
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Size: From 10 to 16 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms and seagrass 
meadows. Found usually from the surface down to 10 m depth. Gregarious, 
mainly present in Bardawil lagoon )Egypt(. Feeds mainly on seaweeds but 
also small benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Rare in southeastern 
Mediterranean, from Libya to Syria. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 10–16 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة 
على أعماق بين السطح و 10 أمتار. ِسربٌي، يُشاَهُد أساساً في بحيرة البردويل في مصر. يتغذى أساساً 

على الطحالب وأيضاً على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. نادر في جنوبي شرقي البحر المتوسط ِمْن ليبيا إلى سوريا. َيْنَتِشُر  التََّوزُّ
في الهندي-الباسيفيكي.

teeth

أسنان

2 series of 
incisiform teeth

سلسلتان من األسنان 
القاطعة

small hump 
on adult

َحَدَبة صغيرة 
عند األفراد 

البالغة

dark longitudinal lines

خطوط طوالنية داكنة

3 spines and 10 soft rays on anal fin

3 أشوك و 10 أشعة طرية على الزعنفة الشرجية

11 spines and 11 soft rays on dorsal fin

 11 شوكة و 11 شعاعاً طرياً على الزعنفة الظهرية
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الحجم: الطول الكلي 15–55 سم واٲلقصى 100 سم.

ومروج  صلبة  قيعان  وعلى  األنقاِض  من  قيعان  على  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
تَُشّكُل  أن صغاره  بيد  َوحدانٌي،  متراً.   50 و   15 بين  أعماق  عادًة على  يتواجد  البحرية.  األعشاب 

أسراباً. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على األسماك ورأسيات األرجل.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك وبالصيد بالرمح.

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

Size: From 15 to 55 cm )100 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rubble and hard bottoms and 
seagrass meadows. Found usually between 15 and 50 m depth. Solitary, while 
young are gregarious, oceanodromous. Feeds on fishes and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, longlines and spearfishing.

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

black and blue spots

بقع سوداء وزرقاء

11 spines

 11 شوكة

4–6 strong canines

4–6 أنياب قوية

teeth

أسنان
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Size: From 40 to 70 cm )100 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks, rubbles, hard and soft 
bottoms. Found usually between 40 and 130 m depth. Feeds on crustaceans, 
fishes and cephalopods.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, handlines, longlines and spearfishing.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 40–70 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على الصخور والقيعان من األنقاِض وعلى القيعان الصلبة 
والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 40 و 130 متراً. يتغذى على القشريات واألسماك ورأسيات 

األرجل.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالرمح. أو الُمَبطَّ

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

2 short spines

شوكتان قصيرتان

dark blotch

لطخة داكنة

filamentous and elongated spines in juveniles
أشواك شعرية متطاولة عند األفراد اليافعة

dark spot
بقعة داكنة

head of large adult

رأس فرد بالغ كبير الحجم

characteristic 
hump on forehead
حدبة متميزة على 

الجبهة

4–6 strong teeth

 4–6 أسنان قوية
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الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 65 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
50 و 150 متراً. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط، حيث تُشاَهُد األفراد البالغة على أعماق أكبر. يتغذى 

أساساً على األسماك والقشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك.

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

Size: From 15 to 20 cm TL )65 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 50 and 150 m depth. Gregarious, oceanodromous, with 
adults found deeper. Feeds mainly on fishes and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring and 
southeastern Atlantic.

lateral view of upper 
and lower jaws

منظر جانبي للفكين 
العلوي والسفلي

strong canines
أنياب قوية

very large eye
عين ضخمة جداً

reddish colour
لون مائل لألحمر

white edge
حافة بيضاء
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Size: From 15 to 25 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over various bottoms preferably 
gravels or rubbles. Found usually between 50 and 100 m depth. Feeds mainly 
on crustaceans, fishes and molluscs.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring and 
southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان مختلفة ويُفضل الحصى واألنقاض. يتواجد عادًة 
على أعماق بين 50 و 100 متر. يتغذى أساساً على القشريات واألسماك والرخويات.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
َنة، وخيوط الِشراك. الُمَبطَّ

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

upper and lower subequal 
strong canines

أنياب علوية وسفلية قوية 
وغير متكافئة

red margin on caudal fin
هامش أحمر على الزعنفة الذيلية

silvery light red
أحمر باهت فضي

eye large
عين ضخمة

small blotch
لطخة صغيرة
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الحجم: الطول الكلي 10–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على مروج األعشاب البحرية وعلى قيعان رخوة. يتواجد 
األرجل  وعشاريات  الطحالب  على  أساساً  يتغذى  ِسربٌي.  متراً.   20 و   1 بين  أعماق  على  عادًة 

والرخويات.

َنة، وخيوط الِشراك،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 10 to 20 cm )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over seagrass meadows and soft 
bottoms. Found usually between 1 and 20 m depth. Gregarious. Feeds mainly 
on seaweeds, decapods and molluscs.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, longlines and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

jaws and teeth

الفكان واألسنان

incisors
قواطع

molars
أضراس

silvery yellow in colour
تلون أصفر فضي

dark band
ُعصابة داكنة

pelvic fin yellow
الزعنفة الحوضية صفراء

small dark spot
بقعة داكنة صغيرة
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Size: From 20 to 40 cm TL )55 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually between 10 and 50 m depth. Gregarious, oceanodromous, forms 
small schools of different fish sizes. Feeds on small invertebrates )mainly 
crustaceans and bivalves( and seaweeds.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with entangling nets, handlines, longlines, spearfishing and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 20–40 سم واٲلقصى 55 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة . يتواجد عادًة على أعماق 
بين 10 و 50 متراً. ِسربٌي. مهاجر ضمن المحيط، يؤلف أسراباً صغيرة أفراُدها من مختلف األحجام. 

يتغذى على الالفقاريات الصغيرة )خاصًة القشريات وثنائيات المصراع( والطحالب.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
من  بالصنانير  وبالصيد  بالرمح،  وبالصيد  الِشراك،  البحر، وخيوط  في عرض  بالصنانير  وبالصيد 

الشاطئ.

ومياهه  األطلسي  شرقي  جنوبي  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  ناِدر  إلى  شائع  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
المجاورة الَشرقية.

jaws and teeth

الفكان واألسنان

incisors
قواطع

molars
أضراس

5 broad, dark cross-bars on sides
5 أشرطة عرضانية داكنة وعريضة على الجانبين

thick white lips
شـفتان بيضاوان ثخينتان

dark area
منطقة داكنة
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الحجم: الطول الكلي 15–40 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الرخوة والصلبة الَعِشَبة. يتواجد عادًة على 
أعماق بين 10 و 50 متراً. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، تُشاَهُد أفراده اليافعة ِمراراً في المياه القليلة 

الملوحة. يتغذى على الطحالب والديدان والرخويات واٳلربيانات.

َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  نادر  إلى  نوع مستهدف في الصيد. عرضي  الصيد:  في  األهمية 
من  بالصنانير  وبالصيد  بالرمح،  وبالصيد  الِشراك،  وخيوط  البحر،  في عرض  بالصنانير  وبالصيد 

الشاطئ.

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

Size: From 15 to 40 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms with 
vegetation. Found usually between 10 and 50 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, juveniles frequently found in brackish waters. Feeds on 
seaweeds, worms, molluscs and shrimps.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally to rarely with 
entangling nets, handlines, longlines, spearfishing and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring and 
southeastern Atlantic.

jaws and teeth

الفّكان واألسنان

incisors
قواطع

conical pointed snout
الخطم حاد ومخروطي dark margin

هامش داكن

dark band
عصابة داكنة

11–13 transverse stripes
 11–13 شريط مستعرض
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Size: From 15 to 25 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic, mainly over rocks and hard bottoms. 
Found usually between 1 and 40 m depth. Gregarious, oceanodromous, 
juveniles frequently found in brackish waters. Feeds mainly on worms, 
molluscs, crustaceans, echinoderms.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, handlines, longlines, spearfishing and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي بشكل أساسي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة 
على أعماق بين 1 و 40 متراً. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، تُشاَهُد أفراده اليافعة ِمراراً في المياه 

القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على الديدان والَرخويات والقشريات وشوكيات الجلد.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
من  بالصنانير  وبالصيد  بالرمح،  وبالصيد  الِشراك،  وخيوط  البحر،  في عرض  بالصنانير  وبالصيد 

الشاطئ.

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

upper jaw and teeth

الفك العلوي واألسنان

incisors
قواطع

molars
أضراس

8–9 transverse stripes
8–9 أشرطة مستعرضة

black membrane bordering opercle
غشاء أسود يحد عظم الغطاء الغلصمي

black saddle
سرج أسود
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الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي بشكل أساسي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة 
على أعماق بين 2 و 50 متراً. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، تُشاَهُد أفراده اليافعة ِمراراً في المياه 

القليلة الملوحة. يتغذى على القشريات والديدان والرخويات.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
من  بالصنانير  وبالصيد  بالرمح،  وبالصيد  الِشراك،  وخيوط  البحر،  في عرض  بالصنانير  وبالصيد 

الشاطئ.

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

Size: From 15 to 25 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic, mainly over rocks and hard bottoms. 
Found usually between 2 and 50 m depth. Gregarious, oceanodromous, 
juveniles frequently found in brackish waters. Feeds on crustaceans, worms 
and molluscs.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, handlines, longlines, spearfishing and by shore angling.

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

black margin
هامش أسود

broad black band
عصابة سوداء عريضة

several golden lines
broad black bandعدة خطوط ذهبية

عصابة سوداء عريضة

jaws and teeth

الفكان واألسنان

molars
أضراس

incisors
قواطع
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Size: From 16 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic mainly over soft bottoms and 
seagrass meadows. Found usually between 5 and 50 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, frequently found in large schools. Feeds on benthic 
invertebrates )mainly polychaetes and bivalves(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, handlines, longlines and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Neighbouring and 
southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 16–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي بشكل أساسي على قيعان رخوة ومروج األعشاب البحرية. 
يُشاَهُد في  ما  المحيط، وكثيراً  50 متراً. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن  5 و  يتواجد عادًة على أعماق بين 

أسراب كبيرة. يتغذى على الالفقاريات القاعية )خاصًة عديدات األهالب وثنائيات الِمصراع(.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

jaws and teeth

الفكان واألسنان

incisors
قواطع

molars
أضراس

14–15 narrow brown stripes
14elongate and pointed snout–15 شريطاً بنياً ضيقاً

خطم متطاول ومؤنَّف

posterior nostril an oblique slit
المنخر الخلفي عبارة عن شق طولي مائل
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الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان صلبة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة على 
أعماق بين السطح و 10 أمتار. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، يُشاَهُد ِمراراً في المياه القليلة الملوحة. 

يتغذى أساساً على الالفقاريات الصغيرة )ِمجذاِفيات األرجل وقشريات أخرى(.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

Size: From 15 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over hard bottoms and seagrass 
meadows. Found usually from the surface down to 10 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, frequently found in brackish waters. Feeds mainly on small 
invertebrates )copepods and other crustaceans(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, handlines, longlines and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Neighbouring and 
southeastern Atlantic.

half of upper jaw 
(internal view)

نصف الفك العلوي 
(منظر داخلي)

mouth directed upward
الفم متجه لألعلى

large black saddle bordered by a white ring
سرج أسود ضخم محاط بخاتم أبيض
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Size: From 14 to 20 cm TL )35 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic mainly over various bottoms. Found 
usually between 20 and 100 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds on 
worms, molluscs, small crustaceans and fish larvae.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 14–20 سم واٲلقصى 35 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي بشكل أساسي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق 
والقشريات  والرخويات  الديدان  على  يتغذى  المحيط.  مهاجر ضمن  ِسربٌي،  متر.   100 و   20 بين 

الصغيرة ويرقات السمك.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

jaws and teeth

الفكان واألسنان

incisors
قواطع

molars
أضراس obtuse forehead

جبهة كليلة

eye diameter shorter than snout length
قطر العين أقصر من طول الخطم

pinkish
مائل للوردي

dark red mark
عالمة حمراء داكنة
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الحجم: الطول الكلي 20–25 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
10 و 120 متراً. ِسربٌي، يتغذى على الالفقاريات القاعية واألسماك الصغيرة.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية، وخيوط الِشراك.

ل في  ع: َيْنَتِشُر في جنوب شرقي األطلسي. نادر إلى َشديد الندرة ِمْن المغرب إلى تونس، لم يَُسجَّ التََّوزُّ
شرقي المنطقة.

Size: From 20 to 25 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 10 and 120 m depth. Gregarious. Feeds on benthic 
invertebrates and small fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with trawls, 
seines and longlines.

Distribution: A southeastern Atlantic species. Rare to very rare from Morocco 
to Tunisia, not recorded in the eastern part of the area.

often small blue spots
dark red or black markبقع غالباً ما تكون صغيرة زرقاء

عالمة حمراء داكنة أو سوداء

3 spines and 10 soft rays
3 أشواك و 10 أشعة طرية
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Size: From 25 to 35 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 30 and 300 m depth. Gregarious. Feeds on pelagic 
invertebrates, eggs, larvae and fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines.

Distribution: Western Mediterranean, common to occasional from Morocco 
to Libya, rare to absent from the eastern part of the area. Eastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 25–35 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
30 و 300  متر. ِسربٌي، يتغذى على الالفقاريات البيالجية والبيوض واليرقات واألسماك.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
َنة، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. الُمَبطَّ

ع: َغربي البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي من المغرب إلى ليبيا، نادر إلى غاِئب في شرقي  التََّوزُّ
المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي.

eye diameter greater 
than snout length

قطر العين أكبر من طول 
الخطم

3 spines and 11–12 rays on anal fin
3 أشواك و 11–12 شعاعاً على الزعنفة الشرجية

large dark spot at origin of lateral line
بقعة ضخمة داكنة عند منشأ الخط الجانبي



451

الحجم: الطول الكلي 15–35 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 20 و 100  
متر. ِسربٌي، يتغذى على الالفقاريات القاعية واألسماك الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك.

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

Size: From 15 to 35 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over various bottoms. Found 
usually between 20 and 100 m depth. Gregarious. Feeds mainly on benthic 
invertebrates and small fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines.

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

3 spines and 8–9 rays on anal fin
3 أشواك و 8–9 أشعة على الزعنفة الشرجية

reddish spot
بقعة مائلة للُحمَرة

eye diameter shorter 
than snout length

قطر العين أقصر من 
طول الخطم

reddish upper edge of opercle
الحافة العليا من عظم الغطاء الغلصمي مائلة للحمرة

small blue spots
بقع زرقاء صغيرة
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Size: From 25 to 30 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms mainly rocks or 
rubble. Found usually between 10 and 80 m depth. Oceanodromous. Feeds 
on molluscs and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally to rarely with 
trawls, entangling nets and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 25–30 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان  صلبة والسيما الصخور واألنقاض. يتواجد 
عادًة على أعماق بين 10 و 80 متراً. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على الرخويات والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وخيوط الِشراك. أو الُمَبطَّ

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

4–5 dark brown to pink bands
4–5 ُعصابات بنية داكنة إلى وردية

black margin
هامش أسود

long and filamentous spines
أشواك شعرية طويلة
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الحجم: الطول الكلي 25–40 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان  صلبة والسيما الصخور واألنقاض. يتواجد 
عادًة على أعماق بين 20 و 80 متراً. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى أساساً على ثنائيات المصراع 

والقشريات واألسماك.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. أو الُمَبطَّ

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

Size: From 25 to 40 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms mainly rocks 
or rubble. Found usually between 20 and 80 m depth. Gregarious, 
oceanodromous. Feeds mainly on bivalves, crustaceans and fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, handlines and longlines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and southeastern Atlantic.

dark patch
رقعة داكنة

long and filamentous spines
أشواك شعرية طويلة

dark blue spots
بقع زرقاء داكنة
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Size: From 20 to 45 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 15 and 100 m depth. Solitary, oceanodromous. Feeds mainly 
on crustaceans, fishes and molluscs.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, handlines and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 20–45 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
واألسماك  القشريات  على  أساساً  يتغذى  المحيط.  ضمن  مهاجر  َوح��دان��ٌي،  متر.   100 و   15

والرخويات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. أو الُمَبطَّ

في شمالي شرقي وشمالي غربي  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  َعَرِضي  إلى  المتوسط، شائع  البحر  ع:  التََّوزُّ
األطلسي.

jaws and teeth

الفكان واألسنان

canines
أنياب

molars
أضراس caudal fin dark pink 

with both tips white
الزعنفة الذيلية وردية 
داكنة و طرفاها أبيضان

dark area
منطقة داكنة
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Size: From 15 to 30 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually from the surface down to 15 m depth. Gregarious, oceanodromous. 
Feeds on seaweeds and plants but young feed mainly on crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines, spearfishing and by shore angling. Very rare in 
Lebanon. Flesh can be poisonous to eat.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring and 
southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 15 متراً. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على الطحالب والنباتات لكن الصغار تتغذى 

أساساً على القشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، وبالصيد بالرمح وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. شديد الندرة في لبنان. يمكن للَّحم 

أن يكون ساماً .

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

lateral view of 
jaws and teeth

منظر جانبي 
للفكين واألسنان

half of upper jaw 
(internal view)

نصف الفك العلوي 
(منظر داخلي)

11 golden lines
11 خط ذهبي

obtuse snout
الخطم كليل

small mouth terminal
فم نهائي صغير
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الحجم: الطول الكلي 18–50 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة والرخوة ومروج األعشاب 
البحرية. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 30 متراً. َوحدانٌي، أو يعيش في َتجّمعات صغيرة. كثيراً 

ما يتواجد في المياه القليلة الملوحة. يتغذى أساساً على ثنائيات المصراع والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، والشباك الجيبية، وبالصيد بالرمح، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. أو الُمَبطَّ

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

Size: From 18 to 50 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms, soft 
bottoms and seagrass meadows. Found usually between 10 and 30 m depth. 
Solitary or in small aggregations, frequently found in brackish waters. Feeds 
mainly on bivalves and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, seines, spearfishing, longlines and by shore 
angling.

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

jaws and teeth

الفكان واألسنان

canines
أنياب

molars
أضراس

large dark irregular blotch with a reddish area
لطخة ضخمة داكنة غير منتظمة ذات منطقة مائلة للُحمرة

golden band 
between eyes
ُعصابة ذهبية 

بين العينين

black edges
أسلتان سوداوان
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Size: From 20 to 25 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over various bottoms including 
seagrass meadows. Found usually between 10 and 60 m depth. Gregarious, 
oceanodromous. Feeds on seaweeds and small invertebrates )mainly 
crustaceans(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, longlines and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 20–25 سم واٲلقصى 60 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان مختلفة بما فيها مروج األعشاب البحرية. يتواجد 
عادًة على أعماق بين 10 و 60 متراً. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على الطحالب والالفقاريات 

الصغيرة )والسيما القشريات(.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

lateral view of lower jaw

منظر جانبي للفك السفلي

no dark spots or blotches
ال وجود لبقع أو لطخ داكنة

silvery grey colour with bluish pink tints
لون رمادي فضي ذو مسحات وردية ُمزَرقَّة

small depression above eye
انضغاط خفيف فوق العين
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الحجم: الطول الكلي 8–14 سم واٲلقصى 21 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على الصخور والحصى. يتواجد عادًة على أعماق بين 30 
و 400  متر. ِسربٌي، يتغذى على األسماك الصغيرة والقشريات.

َنة. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 8 to 14 cm TL )21 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and gravels. Found 
usually between 30 and 400 m depth. Gregarious. Feeds on small fishes and 
crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls 
and entangling nets.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Neighbouring 
Atlantic.

lower part on dorsal fin
جزء منخفض على الزعنفة الظهرية

no black spot
ال وجود لبقعة سوداء

very elongate body
جسم متطاول جداً
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Size: From 10 to 13 cm TL )21 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 100 m depth. Gregarious. Feeds on small invertebrates, 
mainly crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets and seines.

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

الحجم: الطول الكلي 10–13 سم واٲلقصى 21 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 100  
متر. ِسربٌي، يتغذى على الالفقاريات الصغيرة والسيما القشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

black rectangular blotch
لطخة مستطيلة الشكل سوداء

68–73 scales on lateral line
 68–73 حرشفة على الخط الجانبي

elongate body
جسم متطاول

spines more elevated than rays
األشواك أكثر ارتفاعاً من األشعة
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الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 25 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة على 
أعماق بين السطح و 100 متر. يتغذى على العوالق الحيوانية والالفقاريات الصغيرة.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، والشباك الجيبية. أو الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 15 to 20 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms and seagrass 
meadows. Found usually from the surface down to 100 m depth. Feeds on 
zooplankton and small invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets and seines.

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

deep body
جسم عميق

bluish stripe on operculum
رَقة على غطاء الغالصم خط مائل للزُّ

black rectangular blotch
لطخة مستطيلة الشكل سوداء
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Size: From 10 to 13 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 15 and 170 m depth. Gregarious. Feeds on small benthic and pelagic 
invertebrates, mainly crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, seines and traps.

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

الحجم: الطول الكلي 10–13 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 15 و 170  متراً. 
ِسربٌي، يتغذى على الالفقاريات القاعية والبيالجية الصغيرة والسيما القشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية والِفخاخ.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

black rectangular blotch
لطخة مستطيلة الشكل سوداء

75–81 scales on lateral line
 75–81 حرشفة على الخط الجانبي

elongate body
جسم متطاول
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Size: From 20 to 70 cm TL )200 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms but in the 
vicinity of rocks. Found usually between 15 and 100 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, juveniles frequently found in brackish waters. Feeds on 
fishes, mainly sardines and grey mullets and swimming crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and spearfishing.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare from Morocco to Libya, 
absent from eastern part of area. Eastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 20–70 سم واٲلقصى 200 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة لكن على مقربة ِمن الصخور. يتواجد 
عادًة على أعماق بين 15 و 100 متر. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط، تُشاَهُد أفراده اليافعة مراراً في 

المياه القليلة الملوحة. يتغذى على األسماك والسيما السردين وسمك البوري والقشريات الساِبحة.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالصيد بالرمح.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر من الَمغِرب إلى ليبيا، وغاِئب في شرقي المنطقِة. َيْنَتِشُر  التََّوزُّ
في شرقي األطلسي.

swimbladder (half)

المثانة الهوائية (نصفها)

inner surface

 السطح الداخلي
lateral view

منظر جانبي

sagitta

»األوتوليت« أي ُحَصّية األذن الكبيرة

large terminal mouth
فم نهائي كبير

inside of mouth yellowish orange
لون الفم من الداخل برتقالي مصفر

caudal fin truncate or slightly S-shaped
S الزعنفة الذيلية بتراء أو تُشابه تقريباً حرف 
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Size: From 16 to 55 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms but 
in the vicinity of sand. Found usually between 5 and 30 m depth. Solitary, 
juveniles are frequently found in brackish waters. Feeds on small fishes and 
crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and spearfishing.

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

swimbladder

المثانة الهوائية

inner surface

 السطح الداخلي
lateral view

منظر جانبي

sagitta

»أألوتوليت« أي ُحَصّية األذن الكبيرة

inferior mouth 
nearly horizontal
فم سفلي أفقي تقريباً

الحجم: الطول الكلي 16–55 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة لكن على مقربة ِمْن الرمال. 
يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 30 متراً. َوحدانٌي، تُشاَهُد أفراده اليافعة مراراً في المياه القليلة 

الملوحة. يتغذى على األسماك الصغيرة والقشريات.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالصيد بالرمح.

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

body strongly arched
س  الجسم شديد التََّقوُّ

high spinous portion of dorsal fin
جزء شوكي مرتفع من الزعنفة الظهرية

black edges
حافتان سوداوان

pelvic and anal fins black with a white anterior part
الزعنفتان الحوضية والشرجية سوداوان وأجزاؤهما األمامية بيضاء
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Size: From 15 to 50 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 5 and 50 m depth. Gregarious, juveniles are frequently found 
in brackish waters. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and spearfishing.

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

الحجم: الطول الكلي 15–50 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
5 و 50 متراً. ِسربٌي، تُشاَهُد أفراده اليافعة مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى على الالفقاريات 

القاعية.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالصيد بالرمح.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

oblique undulating dark lines
خطوط داكنة متماوجة مائلة

short barbel

 زائدة لمسية قصيرة

black membrane 
behind opercle

غشاء أسود خلف عظم 
الغطاء الغلصمي

inner surface

 السطح الداخلي
lateral view

منظر جانبي

sagitta

»األوتوليت« أي ُحَصّية األذن الكبيرة

swimbladder

المثانة الهوائية
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Size: From 12 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms and sometimes 
gravels. Found usually between 10 and 300 m depth. Gregarious. Feeds on 
small benthic crustaceans, worms and molluscs.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls and 
entangling nets.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and Northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 12–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة وأحياناً على الحصى. يتواجد عادًة على 
أعماق بين 10 و 300  متر. ِسربٌي، يتغذى على القشريات القاعية الصغيرة والديدان والرخويات.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
َنة. الُمَبطَّ

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

very steep profile
مظهر جانبي شديد اإلنحدار

no teeth in 
upper jaw

ال وجود لألسنان 
على الفك العلوي

barbels short, equal to 
length of pectoral fins

الزائدتان اللمسيتان 
قصيرتان ومتساويتان طواًل 

مع الزعنفتين الصدريتين

pink colour without any markings
لون وردي دون أي تشكيالت

no colour on 1st dorsal fin
الزعنفة الظهرية األولى ليس لها لون
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الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على القيعان الصلبة أوالرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 
1 و 100 متر. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى على الكائنات القاعية الصغيرة والسيما اٳلربيانات 

ومزدوجات األرجل وكذلك عديدات األهالب والرخويات.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

Size: From 15 to 20 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard or soft bottoms. Found 
usually between 1 and 100 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds 
on small benthic organisms mainly shrimps and amphipods, but also on 
polychaetes and molluscs.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and Northeastern Atlantic.

no teeth in upper jaw
ال وجود لألسنان على الفك العلوي

barbels longer 
than pectoral fins
الزائدتان اللمسيتان 
أطول من الزعنفتين 

الصدريتين

no markings on anal fin
ال وجود لتشكيالت على الزعنفة الذيلية

3 red and yellow-brown lines
3 خطوط حمراء وصفراء - بنية

yellowish with dark markings
لون مائل لالصفرار مع تشكيالت داكنة
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الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 25 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 100  
متر. ِسربٌي، يتغذى أساساً على القشريات القاعية الصغيرة.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في َشرقي البحر المتوسط، ولَْم يَُسَجْل من تونس  التََّوزُّ
إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 10 to 15 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 10 and 100 m depth. Gregarious. Feeds mainly on small benthic 
crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
eastern Mediterranean, not recorded from Tunisia to Morocco. Indo-Pacific.

no dark reddish stripes 
on lower lobe

ال وجود لخطوط داكنة مائلة 
للحمرة على الفص السفلي

teeth present 
in upper jaw

ثمة أسنان على 
الفك العلوي

distinct bright yellow band
عصابة صفراء المعة مميزة

8 spines
8 أشواك
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Size: From 10 to 13 cm TL )18 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 10 and 50 m depth. Gregarious. Feeds mainly on small benthic 
invertebrates, mainly crustaceans and polychaetes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in 
eastern Mediterranean, not recorded from Tunisia to Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 10–13 سم واٲلقصى 18 سم.

10 و  يتواجد عادًة على أعماق بين  للقاع شاطئي على قيعان رخوة.  الحياة: مجاور  الموئل وعلم 
وعديدات  القشريات  والسيما  الصغيرة  القاعية  الالفقاريات  على  أساساً  يتغذى  ِسربٌي،  50 متراً. 

األهالب.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في َشرقي البحر المتوسط، ولَْم يَُسَجْل من تونس  التََّوزُّ
إلى الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

dark reddish stripes 
on both lobes

خطوط داكنة مائلة لالحمرار 
على كل من الفصين

teeth present 
in upper jaw

ثمة أسنان على 
الفك العلوي

7 spines
7 أشواك



469

Size: From 12 to 16 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic in small caves. Found usually from the 
surface down to 20 m depth. Gregarious, nocturnal, wandering outside their 
hiding place from dusk till dawn. Feeds on zooplankton, mainly crustaceans.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught occasionally with 
entangling nets.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Levantine basin, 
absent west of Gulf of Gabès, Tunisia. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 12–16 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي في الكهوِف الصغيرة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح 
و 20 متراً. ِسربٌي، ليلي يتجول خارج َمخَبئِه من الغروب حتى الفجر. يتغذى على العوالق الحيوانية 

والسيما القشريات.

َنة. األهمية في الصيد:ال أهمية له. مصيد ثانوي. َعَرِضي في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

)الليفانت(، غاِئب من غرب  للمتوسط  الشرقي  السويس. شائع في الحوض  قناة  ع: دخل عبر  التََّوزُّ
تونس إلى المغرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

brownish body
جسم مائل للبني

black edge
حافة سوداء

very large eye
عين ضخمة جداً

oblique mouth, extending back 
to the vertical of mideye

الفم مائل ممتد للخلف إلى الشاقول 
المنصف للعين
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Size: From 5 to 15 cm TL )22 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 20 m depth. Gregarious, frequently found in brackish 
waters. Feeds on small fishes and invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with trawls, 
entangling nets and seines.

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

الحجم: الطول الكلي 5–15 سم واٲلقصى 22 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
الصغيرة  األسماك  على  يتغذى  الملوحة.  القليلة  المياه  في  م��راراً  يُشاَهُد  ِسربٌي،  متراً.   20

والالفقاريات.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. نادر من تركيا إلى مصر، وغائب في بقيّة أنحاء المنطقة. َيْنَتِشُر في  التََّوزُّ
الهندي-الباسيفيكي.

blotch of variable intensity
لطخة ذات كثافات متباينة

spinous part of dorsal fin arched, not deeply notched
س وليس مثلماً بشدة الجزء الشوكي من الزعنفة الظهرية ُمَقوَّ

lower opercular spine not extending 
beyond edge of opercular flap

 شوكة عظم الغطاء الغلصمي السفلى ال 
تمتد خلف حافة مصراعه

4–6 longitudinal stripes not 
extending to caudal fin

4–6 خطوط طوالنية ال تمتد 
عبر الزعنفة الذيلية
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الحجم: الطول الكلي 12–15 سم واٲلقصى 18 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
10 أمتار. يُشاَهد مراراً في المياه القليلة الملوحة. يتغذى على األسماك الصغيرة والالفقاريات.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

أنحاء  بقيّة  إلى سورية، وغائب في  َعَرِضي من مصر  إلى  نادر  السويس.  قناة  ع: دخل عبر  التََّوزُّ
المنطقة. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 12 to 15 cm TL )18 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 10 m depth. Frequently found in brackish waters. Feeds 
on small fishes and invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Rare to occasional from Egypt 
to Syria, absent elsewhere in the area. Indo-Pacific.

large black spot
بقعة سوداء كبيرة

lower opercular spine very long, extending 
beyond distinctly beyond edge of opercular flap
 الشوكة السفلية لعظم الغطاء الغلصمي طويلة جداً تمتد 

بوضوح خلف حافة مصراعه

spinous part of dorsal fin strongly arched and deeply notched
س وعميق التثلم الجزء الشوكي من الزعنفة الظهرية شديد الَتَقوُّ

4 narrow, dark brown stripes extending to caudal fin
4 خطوط ضيقة بنية داكنة تمتد عبر الزعنفة الذيلية
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الحجم: الطول الكلي 8–10 سم واٲلقصى 14 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي فوق القيعان الصخرية ومروج األعشاب البحرية . يتواجد عادًة 
على أعماق بين 2 و 30 متراً. ِسربٌي، يتغذى على الحيوانات البيالجية والقاعية الصغيرة.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية  وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

Size: From 8 to 10 cm TL )14 cm(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic above rocky bottoms or seagrass 
meadows. Found usually between 2 and 30 m depth. Gregarious. Feeds on 
small pelagic and benthic animals.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets, seines and by shore angling.

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

colour dark brown, 
juvenile bright blue
تلون بني داكن، وفي 

األفراد اليافعة أزرق المع
1 single nostril on each side
ِمنخر وحيد عل كل من الجانبين

small protrusible mouth
فم صغير قابل للبروز

2 spines
شوكتان
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الحجم: الطول الكلي 13–18 سم واٲلقصى 25 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق القيعان الصلبة ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة 
على أعماق بين السطح و 60 متراً. َوحدانٌي، أو يعيش في جماعات صغيرة. يتغذى على معديات 

األرجل الصغيرة والقنافذ البحرية واٳلربيانات والديدان ومتشابهات األرجل ومزدوجات األرجل.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في الِفخاخ وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، 
وبالصيد بالصنانير من الشاِطئ.

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

Size: From 13 to 18 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard bottoms and seagrass 
meadows. Found usually from the surface down to 60 m depth. Solitary or 
in small groups. Feeds on small gastropods, sea urchins, shrimps, worms, 
isopods and amphipods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
traps, handlines and by shore angling.

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

9 soft spines
9 أشواك طرية

zig-zag orange stripe
خط برتقالي متعرج بانتظام

orange spot
بقعة برتقالية

black spot
بقعة سوداء dark band

عصابة داكنة

♂ male

♂ ذكر

♀ female, juvenile

 ♀ اإلناث واألفراد اليافعة

large white stripe
black spotشريط أبيض كبير

بقعة سوداء
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Size: From 5 to 6 cm TL )8 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms or 
seagrass meadows. Found usually between 10 and 40 m depth. Feeds on 
small benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional in the 
Levantine basin, not recorded from Egypt to Morocco. Red Sea and Western 
Indian Ocean.

الحجم: الطول الكلي 5–6 سم واٲلقصى 8 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة أو مروج األعشاب البحرية. 
يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 40 متراً. يتغذى على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

األهمية في الصيد: ال أهمية له.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع إلى َعَرِضي في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل  التََّوزُّ
من مصر إلى المغِرب. َيْنَتِشُر في الَبحر األحَمر وغربي المحيط الهندي.

1–3 black spots
 1–3 بقع سوداء

black blotch with yellow-
white margin anteriorly
لطخة سوداء ذات هامش 

أصفر-أبيض من الناحية األمامية longest part of anal fin
الجزء األطول من الزعنفة الذيلية

rounded caudal fin
زعنفة ذيلية مستديرة

very long ray (in males)
شعاع طويل جداً (عند الذكور)
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الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة ومروج األعشاب البحرية. 
يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 50 متراً. ِسربٌي، يبني أعشاشاً تحميها الذكور. يتغذى على 

القنافذ البحرية ونجوم البحر الثعبانية وثنائيات المصراع واٳلربيانات والسرطانات.

وبالصيد  والِفخاخ،  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 15 to 25 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms and 
seagrass meadows. Found usually from the surface down to 50 m depth. 
Gregarious, builds a nest which is kept by the male. Feeds on sea urchins, 
brittle stars, bivalves, shrimps and crabs.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with 
entangling nets, traps, handlines, longlines and by shore angling.

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

dark spot
بقعة داكنة

long snout with a 
characteristic mark
خطم طويل ذو عالمة 

ُمَميَِّزة

large lips

شفتان كبيرتان

dark blotch (sometimes absent)
لطخة داكنة (أحياناً تكون غائبة)

14–17 spines
long dark bands 3 14–17 شوكة

3 عصابات داكنة طويلة
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Size: From 14 to 20 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Benthic, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually from the surface down to 30 m depth. Found frequently in small 
groups. Feeds on small benthic crustaceans, worms and molluscs.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with traps, 
handlines and by shore angling.

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

الحجم: الطول الكلي 14–20 سم واٲلقصى 25 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
والديدان  الصغيرة  القاعية  القشريات  على  يتغذى  صغيرة.  جماعات  في  مراراً  يُشاَهُد  متراً.   30

والرخويات.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في الِفخاخ وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وبالصيد 
بالصنانير من الشاطئ.

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

head dark red with a 
reticulated blue pattern

الرأس أحمر قاتم ذو أنموذج 
أزرق شبكي

♂ male

♂ ذكر

blue vertical stripe
سير أزرق عمودي

♀ female and juvenile

♀ اإلناث واألفراد اليافعة

pointed edges
spines 3حافتان مؤنفتان

3 أشواك

5 greenish blue bands
5 عصابات زرقاء مخضرة

black spot
بقعة سوداء

8 soft spines
8 أشواك طرية
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الحجم: الطول الكلي 13–18 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الرمال ومروج األعشاب البحرية. يتواجد عادًة على 
أعماق بين 5 و 20 متراً. َوحدانٌي، أو يعيش في جماعات صغيرة. يتغذى على القشريات والرخويات 

الصغيرة.

البحر.  بالصنانير في عرض  وبالصيد  الَجرف،  ِشباك  في  ثانوي. شائع  الصيد: مصيد  األهمية في 
مرغوب إلى حٍد كبير في لبنان حيث َيِتم صيدها بالخيوط اليدوية - البولص.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 13 to 18 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over sand and seagrass meadows. 
Found usually between 5 and 20 m depth. Solitary or in small groups. Feeds 
on small molluscs and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with trawls and 
handlines. Highly esteemed in Lebanon where it is caught with handlines.

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

lateral line interrupted
الخط الجانبي متقطع

reddish or greenish pink
وردي ُمْحَمّر أو ُمْخَضّر

bluish vertical stripes
رَقة سيور عمودية مائلة للزُّ

visible canine-like teeth
أسنان ظاهرة أشبه باألنياب

body and head deep and 
strongly flattened laterally
الجسم والرأس عميقان وشديدا 

التسطح جانبياً
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Size: From 25 to 40 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually in shallow waters. Solitary or in small groups. Feeds on scraping 
seaweeds and small invertebrates from rocks.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with entangling 
nets, traps and spearfishing. Potentially dangerous, can bite strongly with its 
beak.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Rare along the Levantine coast, 
absent elsewhere. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 25–40 سم واٲلقصى 60 سم.

المياه  يتواجد عادًة في  الصلبة.  للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان  الحياة: مجاور  الموئل وعلم 
والالفقاريات  البحرية  الطحالب  بكشط  يتغذى  صغيرة.  جماعات  في  يعيش  أو  َوحدانٌي،  الضحلة. 

الصغيرة عن الصخور.

َنة، والِفخاخ، وبالصيد بالرمح.  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
قد يكون َخِطراً،إذ يمكنه أن يعَض بمنقاره بقوة.

ع: دخل عبر قناة السويس. نادر على طول الساِحل الشرقي  للمتوسط )الليفانت( وغاِئب في بقيّة  التََّوزُّ
أنحاء المنطقة. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

teeth

أسنان

dental plates smooth
الصفيحة السنية ناعمة

initial phase

rows of scales 3مرحلة ابتدائية
3 صفوف من الحراشف

terminal male

ذكر نهائي

blue scales with an orange margin
حراشف زرقاء ذات هامش برتقالي

great variety of colour during different life stages and in different environments
  تتنوع األلوان كثيراً خالل مراحل الحياة وتبعاً للبيئات المختلفة
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الحجم: الطول الكلي 12–25 سم واٲلقصى 40 سم.

بين  أعماق  يتواجد عادًة على  الصلبة.  والقيعان  الصخور  قاعي شاطئي فوق  الحياة:  الموئل وعلم 
السطح و 50 متراً. ِسربٌي، يتغذى على الطحالب والالفقاريات الصغيرة.

والِفخاخ،  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  شائع  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
وبالصيد بالرمح، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ. قد يكون خطراً، فاألفراد الكبيرة يُْمِكُن أَْن َتُعّض 

بمنقارها بقوة.

األطلسي  مياه  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  ناِدر  إلى  شائع  المتوسط،  البحر  وشرقي  جنوبي  ع:  التََّوزُّ
المجاورة.

Size: From 12 to 25 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Benthic, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually from the surface down to 50 m depth. Gregarious. Feeds on seaweeds 
and small invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, traps, spearfishing and by shore angling. Potentially dangerous, a large 
specimen can bite strongly with its beak.

Distribution: Southern and eastern Mediterranean. Common to rare in the 
area. Neighbouring Atlantic.

teeth

أسنان

white fused 
teeth

أسنان مندمجة 
بيضاء

♂ male

♂ ذكر
1 row of scales

صف واحد من الحراشف

purplish to grey colour
لون مائل لألرجواني والرمادي

grey patch
رقعة رمادية

yellow patch
رقعة صفراء

♀ female

reddish body♀ أنثى
جسم مائل لإلحمرار
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الحجم: الطول الكلي 8–12 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
10 أمتار. يتغذى على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

َنة، وبالصيد  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك في 

الزعنفة الظهرية األولى وغطاء الغالصم.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شمالي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 8 to 12 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 10 m depth. Feeds on small benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines. Venomous, can inflect painful stings 
from spines present on first dorsal fin and operculum.

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

no spines
ال وجود لألشواك

distance between eyes smaller than eye diameter
المسافة بين العينين أصغر من قطر العين small yellowish markings and spots

بقع وتشكيالت صغيرة مائلة لإلصفرار
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Size: From 10 to 30 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 100 m depth. Feeds on small fishes and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines. Venomous, can inflect painful stings 
from spines present on first dorsal fin and operculum.

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

الحجم: الطول الكلي 10–30 سم واٲلقصى 50 سم.

و   5 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  قيعان رخوة.  على  للقاع شاطئي  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
100 متر. يتغذى على األسماك الصغيرة والقشريات.

َنة، وبالصيد  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك في 

الزعنفة الظهرية األولى وغطاء الغالصم.

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

2 spines
شوكتان

distance between eyes equal to eye diameter
المسافة بين العينين تساوي قطر العين black blotches

لطخات سوداء
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الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة وحصوية. يتواجد عادًة على أعماق بين 
5 و 20 متراً. يتغذى على الالفقاريات الصغيرة واألسماك.

َنة، وبالصيد  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك في 

الزعنفة الظهرية األولى وغطاء الغالصم.

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

Size: From 15 to 30 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft and gravelly bottoms. Found 
usually between 5 and 20 m depth. Feeds on small invertebrates and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, handlines and longlines. Venomous, can inflect painful stings 
from spines present on first dorsal fin and operculum.

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

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

2 spines
شوكتان

distance between eyes smaller than eye diameter
المسافة بين العينين أصغر من قطر العين yellow and blue oblique lines

خطوط مائلة صفراء وزرقاء
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Size: From 15 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 30 and 60 m depth. Feeds on small invertebrates and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, handlines and longlines. Venomous, can inflect 
painful stings from spines present on first dorsal fin and operculum.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Southeastern 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 30 و 
60 متراً. يتغذى على الالفقاريات الصغيرة واألسماك.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة 

أشواك في الزعنفة الظهرية األولى وغطاء الغالصم.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في جنوبي شرقي األطلسي. التََّوزُّ

2 spines
شوكتان

distance between eyes smaller than eye diameter
المسافة بين العينين أصغر من قطر العين brown irregular spots

بقع بنية غير منتظمة

radiating bony plates
َعة صفائح عظمية ُمَتَشعِّ

dorsal view of head

منظر ظهري للرأس
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الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 40 سم.

 15 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  رخوة.  قيعان  على  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
و 100 متر. يتغذى أساساً على القشريات القاعية واألسماك الصغيرة وأيضاً رأسيات األرجل.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك. ساّم، يُْمِكُن أن يَُسِبب لدغات مؤلَِمة بواسطة أشواك موجودة على الكتف.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 15 to 25 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 15 and 100 m depth. Feeds mainly on benthic crustaceans and small 
fishes, also cephalopods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines. Venomous, can inflect painful stings from 
spines present on shoulder.

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

spine
شوكة

head square and flat
الرأس مربع ومسطح

1st dorsal fin black
الزعنفة الظهرية األولى سوداء

small appendage on lower lip
نتوء طرفي صغير على الشفة السفلى
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Size: From 10 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually between 30 and 150 m depth. Sedentary. Feeds at night on small 
benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally by trawls, 
seines, handlines, and longlines.

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. 
Neighbouring Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على  القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق 
تتفاوت بين 30 و 150 متراً. ُمقيم. يتغذى أثناء الليل على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية، وبالصيد بالصنانير 
في عرض البحر، وخيوط الِشراك.

األطلسي  مياه  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  نادر  إلى  َعَرِضي  المتوسط،  البحر  ع:  ــَوزُّ الــتَّ
المجاورة.

supra-orbital tentacle well developed
المسة استشعارية فوق محجرية نامية بوضوح

anterior part of dorsal fin very high
الجزء المتقدم من الزعنفة الظهرية عاٍل جداً

black spot with white margin
بقعة سوداء ذات هامش أبيض

slimy skin without scales
جلد لزج غير ُمَحرَشف
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Size: From 10 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 100 m depth. Feeds on small benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Caught occasionally with trawls and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Levantine basin, not 
recorded from Libya to Morocco. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
100 متر. يتغذى على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل من ليبيا إلى  التََّوزُّ
الَمغِرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

4–7 indentations
 4–7 َتَسنُّنات

preopercular spine

شوكة مقدم عظم الغطاء الغلصمي

dorsal fins
الزعنفتان الظهريتان elongate filamentous 

rays (only in males)
 أشعة شعيرية متطاولة 

(عند الذكور فقط)

dorsal spine filamentous and elongate
الشوكة الظهرية شعرية ومتطاولة

short snout equal to eye diameter
خطم قصير ُمساٍو لقطر العين

♂ male

♂ ذكر

♀ female

♀ أنثى
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Size: From 15 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 400 m depth. Feeds on small benthic invertebrates, mainly 
worms and crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
trawls, entangling nets and seines.

Distribution: Western Mediterranean, occasional to 
very rare in the area. Neighbouring and temperate 
eastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 30 سم.

و   5 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  قيعان رخوة.  على  للقاع شاطئي  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
400 متر. يتغذى على الالفقاريات القاعية الصغيرة والسيما الديدان والقشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: َغربي البحر المتوسط، َعَرِضي إلى َشديد النُدرة في المنطقة. َيْنَتِشُر في  التََّوزُّ
مياه األطلسي المجاورة والمعتدلة الشرقية منه.

1st dorsal fin very high
 الزعنفة الظهرية األولى مرتفعة جداً

snout long, more than 1.5 times eye diameter
 الخطم طويل، أطول من قطر العين ونصفه

2–3 small indentations on preopercular spine
 2–3 تسننات صغيرة على شوكة مقدم عظم الغطاء الغلصمي

dorsal fins

الزعنفتان الظهريتان
blue bands on body and fins in males

عصابات زرقاء على الجسم والزعانف عند الذكور

♀ female

♀ أنثى

♂ male

♂ ذكر
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Size: From 10 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic living in the intertidal zone over hard 
bottoms and seagrass meadows. Found usually from the surface down to 10 m 
depth. Solitary, frequently found in pools. Feeds on green algae, crustaceans 
and polychaetes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with 
entangling nets, traps, harpoons and by shore angling.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and northeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 10–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي يعيش في منطقة المد والجزر فوق القيعان الصلبة ومروج 
األعشاب البحرية. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 10 أمتار. َوحدانٌي، يُشاَهُد ِمراراً في البرك. 

يتغذى على الطحالب الخضراء والقشريات وعديدات األهالب.

وبالصيد  والِفخاخ،  َنة،   الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  ثانوي.  الصيد: مصيد  في  األهمية 
بالَحرَبة، وبالصيد بالصنانير من الشاطئ.

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

dark and white areas on body
 مناطق بيضاء وداكنة على الجسم

massive head
 رأس ضخم
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الحجم: الطول الكلي 15–18 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 30 و 50 
متراً. يتغذى على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

والشباك  الَجرف،  ِشباك  في  نادر  إلى  عرضي  ثانوي.  مصيد  له.  أهمية  ال  الصيد:  في  األهمية 
الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع في الحوض الشرقي للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل من ليبيا  التََّوزُّ
ن البحر األحمر فقط. إلى الَمغِرب. ُمَتَوطِّ

Size: From 15 to 18 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 30 and 50 m depth. Feeds on small benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught occasionally to 
rarely with trawls and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Levantine basin, not 
recorded from Libya to Morocco. Red Sea endemic.

upper edge of eye with a 
distinct orange cirrus-like flap
 الحافة العليا من العين ذات طية 

برتقالية متميزة أشبه بالذؤابة

predorsal ridge orange
 الحرف المتقدم من الظهر برتقالي اللون

lanceolate caudal fin
 الزعنفة الذيلية ُرَميِحيَّة
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Size: From 2 to 4 cm TL )5 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 5 m depth. Feeds on small benthic invertebrates )mainly 
nematodes and harpacticoid copepods(.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught commonly with 
seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in Bardawil lagoon, 
rare along Levantine coast, not recorded in Turkey or from Libya to Morocco. 
Red Sea endemic.

الحجم: الطول الكلي 2–4 سم واٲلقصى 5 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
الِبات. 5 أمتار. يتغذى على الالفقاريات القاعية الصغيرة والسيما الديدان الخيطية والسَّ

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. شائع في الشباك الجيبية.

ع: دخل عبر قناة السويس. شائع في بحيرة البردويل )مصر(، ونادر على امتداد الساحل الشرقي   التََّوزُّ
ن الَبحر األحَمر فقط. للمتوسط )الليفانت(. لَْم يَُسَجْل في تركيا أو من ليبيا إلى الَمغِرب. ُمَتَوطِّ

9–10 black blotches on sides
 9–10 لطخات سوداء على الجانبين
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الحجم: الطول الكلي 14–20 سم واٲلقصى 30 سم.

بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  الصلبة.  والقيعان  الصخور  فوق  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
السطح و 40 متراً. ِسربٌي، يُشاَهُد مراراً في أسراب صغيرة. يتغذى أساساً على الطحالب.

َنة والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بواسطة  مؤلَِمة  لدغات  يَُسِبب  أن  يُْمِكُن  ساّم،  الشاطئ.  من  بالصنانير  وبالصيد  والَمصاِئد،  والِفخاخ 

أشواك في الزعانِف الظهرية والشرجية  والحوضية. يُمِكن للحم أن يكون ساماً.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط، نادر في تونس وغاِئب في الجزائر  التََّوزُّ
والمغرب. َيْنَتِشُر في غربي المحيط الهندي وفي الَبحر األحَمر.

Size: From 14 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually from the surface down to 40 m depth. Gregarious, frequently found in 
small schools. Feeds mainly on seaweeds.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, traps and by shore angling. Venomous can inflect painful stings 
from spines present on dorsal, anal and pelvic fins. Flesh can be poisonous 
to eat.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean, rare in Tunisia and absent from Algeria and Morocco. Western 
Indian and Red Sea.

caudal truncate
 الزعنفة الذيلية بتراء

dark brown
بني داكن

body deep
 الجسم عميق

well-developed supra-nasal flap
طية فوق أنفية نامية بوضوح
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Size: From 15 to 20 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over hard and soft bottoms. Found 
usually from the surface down to 40 m depth. Gregarious, juveniles are found 
in large schools in ports and marinas. Feeds mainly on seaweeds.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, traps and by shore angling. Venomous can inflect painful stings 
from spines present on dorsal, anal and pelvic fins. Flesh can be poisonous 
to eat.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in the eastern 
Mediterranean, rare in Tunisia and absent from Algeria and Morocco. Western 
Indian and Red Sea.

الحجم: الطول الكلي 15–20 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع على القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح 
على  أساساً  يتغذى  والمراسي.  الموانئ  في  كبيرة  أسراباً  اليافعة  أفراده  ل  تُشكِّ ِسربٌي،  متراً.   40 و 

الطحالب.

َنة، والشباك الجيبية  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
في  أشواك  بواسطة  مؤلَِمة  لدغات  يَُسِبب  أن  يُْمِكُن  ساّم،  الشاطئ.  من  بالصنانير  وبالصيد  والِفخاخ 

الزعانِف الظهرية والشرجية والحوضية. يُمِكن للحم أن يكون ساماً.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط. نادر في تونس وغاِئب في الجزائر  التََّوزُّ
والمغرب. َيْنَتِشُر في غربي المحيط الهندي وفي الَبحر األحَمر.

olive-green colour
لون أخضر زيتوني

caudal fin forked
 الزعنفة الذيلية مشطورة

golden undulating lines
 خطوط متماوجة ذهبية
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Size: From 15 to 30 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard substrate. Found 
usually from the surface down to 200 m. Herbivorous species that supplements 
its diet with small benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Dangerous, can inflect wounds using two 
sharp-edged spines present on both sides of caudal peduncle.

Distribution: A southeastern Atlantic species. Rare in the area with only few 
records.

الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 40 سم.

يتواجد عادًة على  الصلبة.  والمرتكزات  الصخور  فوق  للقاع شاطئي  الحياة: مجاور  الموئل وعلم 
أعماق بين السطح و 200 متر. عاشب ويعزز غذاءه بالتهام الالفقاريات القاعية الصغيرة.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. خطٌر يمكن أن يسبب جروحاً بشوكتين حادتي الحافة كائنتين على 
جانبي السويقة الذيلية.

ع: َيْنَتِشُر في جنوب شرقي األطلسي. نادر في المنطقة، ُسِجَل بأعداد َقليلة فقط.  التََّوزُّ

bright yellow spot around spine
 بقعة صفراء المعة محيطة بالشوكة

pointed edges
 حافتان حادتان
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الحجم: الطول الكلي 20–30 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 2 و 50 متراً. 
السمك  أس��راب  على  يتغذى  كبيرة.  أس��راب  في  ِم��راراً  يُشاَهُد  المحيط،  ضمن  مهاجر  ِسربٌي، 

والقشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية والِفخاخ، وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط، وغائب من تونس إلى الَمغِرب.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 20 to 30 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
between 2 and 50 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently found in 
large schools. Feeds on schooling fishes and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines, traps, longlines and trolling.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean, absent from Tunisia to Morocco. Indo-Pacific.

pectoral-fin tip reaching the vertical of 1st dorsal fin
 أسلة الزعنفة الصدرية تصل للمستوى العمودي للزعنفة الظهرية األولى

pelvic fin inserted below middle of pectoral fin
 الزعنفة الحوضية تندرج تحت منتصف الزعنفة الصدرية

yellow caudal fin
 الزعنفة الذيلية صفراء



495

Size: From 40 to 45 cm TL )55 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found 
usually between 2 and 50 m depth. Feeds on schooling fishes and large 
invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught rarely with entangling 
nets, seines, traps, longlines and trolling.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Very rare in eastern 
Mediterranean, recorded from Libya to Turkey. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 40–45 سم واٲلقصى 55 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 2 و 50 متراً. 
يتغذى على أسراب السمك والالفقاريات الكبيرة.

َنة، والشباك الجيبية والِفخاخ  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: دخل عبر قناة السويس. َشديد الندرة في شرقي البحر المتوسط، ُسِجَل من ليبيا إلى تركيا.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

pelvic fin inserted below middle of pectoral fin
 الزعنفة الحوضية تندرج تحت منتصف الزعنفة الصدرية

pectoral-fin tip not reaching the vertical of 1st dorsal fin

 أسلة الزعنفة الصدرية ال تصل للمستوى العمودي للزعنفة الظهرية األولى
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الحجم: الطول الكلي 45–100 سم واٲلقصى 160 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 40  متراً. 
ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى أساساً على األسماك وأيضاً على القشريات ورأسيات األرجل.

َنة، والشباك الجيبية  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والِفخاخ وبالصيد بالرمح، وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية  التََّوزُّ
الشرقية والغربية منه.

Size: From 45 to 100 cm TL )160 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
between 5 and 40 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds mainly on 
fishes, also on cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, traps, spearfishing and trolling.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Neighbouring 
and southern Atlantic )east and west(.

preopercle entirely scaled
 مقدم عظم الغطاء الغلصمي محرشف بالكامل

pelvic  fin inserted behind tip of pectoral fin
 الزعنفة الحوضية ُمندرجة خلف أسلة الزعنفة الصدرية
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الحجم: الطول الكلي 100–120 سم واٲلقصى 120 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان مختلفة. يتواجد عادًة على أعماق بين 5 و 50 متراً. 
ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط. يتغذى أساساً على األسماك وأيضاً على القشريات ورأسيات األرجل.

والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  في  األهمية 
الجيبية والِفخاخ وبالصيد بالرمح، وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي الشرقية المجاورة. التََّوزُّ

Size: From 100 to 120 cm TL )120 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over various bottoms. Found usually 
between 5 and 50 m depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds mainly on 
fish, also on cephalopods and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with entangling 
nets, seines, traps, spearfishing and trolling.

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

preopercle partially scaled
 مقدم عظم الغطاء الغلصمي محرشف جزئياً

visible dark blotches
 لطخات سوداء واضحة

pelvic fin inserted behind tip of pectoral fin
الزعنفة الحوضية ُمندرجة خلف أسلة الزعنفة الصدرية
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Size: From 80 to 120 cm TL )200 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic over various bottoms. Found usually 
from between 100 and 800 m depth. Solitary or by pairs. Feeds on fishes, 
crustaceans and cephalopods.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
trawls, entangling nets and longlines.

Distribution: Endemic to the Mediterranean, common but not abundant in 
the area.

الحجم: الطول الكلي 80–120 سم واٲلقصى 200 سم.

و   100 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  ُمْخَتلِفة.  قيعان  على  محيطي  بيالجي  الحياة:  وعلم  الموئل 
800 متر. َوحدانٌي، أو يعيش في أزواج. يتغذى على األسماك والقشريات ورأسيات األرجل.

َنة  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك.

ن البحر المتوسط، شائع ولكن ليس بوفرة في المنطقة. ع: يتوطَّ التََّوزُّ

13–15 spines
 13–15 شوكة

2 finlets
زعينفتان

keel on belly
body colour uniform brown رافدة على البطن

 لون الجسم بني ُمتَِّسق
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الحجم: الطول الكلي 30–70 سم واٲلقصى 150 سم.

و  السطح  بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  رخوة.  قيعان  على  شاطئي  بيالجي  الحياة:  وعلم  الموئل 
على  أساساً  يتغذى  األنهار.  مصبات  في  ِمراراً  يُشاَهُد  المحيط.  ضمن  مهاجر  ِسربٌي،  400 متر. 

األسماك وأيضاً الَحبَّار والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في الشباك الجيبية، وبالصيد بالصنانير 
في عرض البحر.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرضي من سورية إلى مصر وغائب في بقية أنحاء المنطقة.  التََّوزُّ
عالمي اإلنتشار في المياه المدارية والمعتدلة.

Size: From 30 to 70 cm TL )150 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 400 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently 
found in estuaries. Feeds mainly on fishes, also on squids and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with seines and handlines.

Distribution: Mediterranean, common to occasional from Syria to Egypt, 
absent or rare elsewhere in the area. Tropical and temperate waters of the 
world.

no notch on dorsal fin
 ال وجود ألثالم على الزعنفة الظهرية

no anal fin
no caudal fin, tail tapering to a point ال وجود للزعنفة الشرجية

 ال وجود للزعنفة الذيلية والذيل يسَتِدقُّ في أسلة

no pelvic fins
 ال وجود للزعنفتين الحوضيتين



500

الحجم: الطول الكلي 25–30 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 30 متراً. ِسربٌي، مهاجر 
وأيضاً  )األنشوجات(  األسماك  على  أساساً  يتغذى  كبيرة.  أسراب  في  يُشاَهُد مراراً  المحيط،  ضمن 

يرقات القشريات والَحبَّار.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والِفخاخ وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة. َيْنَتِشُر في المحيط األطلسي والهندي والهادئ. التََّوزُّ

Size: From 25 to 30 TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
30 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently found in large schools. 
Feeds mainly on fishes )anchovies( but also crustaceans larvae and squids.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, traps, longlines and trolling.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Atlantic, Indian and Pacific 
oceans.

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

pelvic fin
 زعنفة حوضية

single large 
interpelvic process
نامية مفردة كبيرة بين 

حوضية

scaleless area
 منطقة غير محرشفة

7 finlets
7 زعينفات

1 median keel and 2 
small lateral keels

 رافدة متوسطة ورافدتان 
جانبيتان صغيرتان

corselet extends posteriorly
درع حرشفية ممتدة للخلف

dark bars
 عصابات داكنة

8 finlets
8 زعينفات

large interspace between dorsal fins
ُفسَحة كبيرة بين الزعنفتين الظهريتين

anterior view of head

منظر أمامي للرأس

2 ridges on tongue
نتوءان على اللسان
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الحجم: الطول الكلي 30–70 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 40 متراً. ِسربٌي، مهاجر 
ضمن المحيط، يُشاَهُد مراراً في أسراب كبيرة. يتغذى على األسماك والسيما السردين واألنشوجات 

والَحبَّار والقشريات البيالجية.

َنة،  والِفخاخ وبالصيد  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

َيْنَتِشُر في المياه المدارية  ع: جنوبي وشرقي البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة.  التََّوزُّ
وشبه المدارية من المحيط األطلسي.

Size: From 30 to 70 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
40 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently found in large schools. 
Feeds on fishes )mainly sardines and anchovies(, squids, and pelagic 
crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, traps, handlines, longlines and trolling.

Distribution: Southern and eastern Mediterranean, common to occasional in 
the area. Tropical and subtropical Atlantic Ocean.

interpelvic process

ناميات بين حوضية

bifid short
عب قصير  الشُّ

pelvic fin
 زعنفة حوضية

anterior view of head

 منظر أمامي للرأس

2 ridges on tongue
 نتوءان على اللسان

long spine
 شوكة طويلة

scaleless area
منطقة غير محرشفة

several dark spots (sometimes not visible)
عدة بقع داكنة (غير واضحة أحياناً)

narrow interspace between dorsal fins
 فراغ ضيق بين الزعنفتين الظهريتين

8 finlets
 8 زعينفات

7 finlets
 7 زعينفات

1 median keel and  
2 small lateral keels

 رافدة متوسطة ورافدتان 
جانبيتان صغيرتان
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Size: From 30 to 70 cm TL )100 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic. Found usually from the surface 
down to 30 m depth. Gregarious, oceanodromous, frequently found in large 
schools close to the surface. Feeds on fishes, crustaceans, cephalopods and 
molluscs.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
entangling nets, seines, traps, handlines, longlines and trolling.

Distribution: Mediterranean, occasional in the area. Cosmopolitan in tropical 
and warm-temperate waters.

الحجم: الطول الكلي 30–70 سم واٲلقصى 100 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 30 متراً. ِسربٌي، مهاجر 
من السطح. يتغذى على األسماك والقشريات  في أسراب كبيرة قريباً  يُشاَهُد مراراً  المحيط،  ضمن 

ورأسيات األرجل والرخويات.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والِفخاخ، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي في المنطقة. عالمي اإلنِتشار في المياه المدارية والمعتدلة الدافئة. التََّوزُّ

anterior view of head

منظر أمامي للرأس

2 ridges on tongue
 نتوءان على اللسان

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

bifid short
 الشعب قصير

pelvic fin
زعنفة حوضية

7–8 finlets

 7–8 زعينفات

7–9 finlets
 7–9 زعينفات

4–6 conspicuous dark bands
  median keel and 1 4–6 أشرطة داكنة واضحة

2 small lateral keels
 رافدة متوسطة ورافدتان 

جانبيتان صغيرتان

corselet
درع حرشفية

narrow interspace between doral fins
 فراغ ضيق بين الزعنفتين الظهريتين
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الحجم: الطول الكلي 35–80 سم واٲلقصى 130 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 40 متراُ. ِسربٌي، مهاجر 
ضمن المحيط وعادًة في أسراب صغيرة. يتغذى على األسماك الصغيرة )والسيما السردين واألنشوجات 

واإلسقمري(.

والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  َعَرِضي  الصيد.  في  ُمسَتهدف  نوع  الصيد:  األهمية في 
الجيبية، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: َجنوبي البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي من ليبيا إلى المغرب. نادر إلى غاِئب في شرقي  التََّوزُّ
المنطقِة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والشمالية الشرقية منه.

Size: From 35 to 80 cm TL )130 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down 
to 40 m depth. Gregarious, oceanodromous, usually in small schools. Feeds 
on small fishes )mainly sardines, anchovies and mackerel(.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with entangling 
nets, seines, handlines, longlines and trolling.

Distribution: Southern Mediterranean, common to occasional from 
Morocco to Libya, rare to absent from eastern part of area. Northeastern and 
neighbouring Atlantic.

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

bifid short
الشعب قصير

pelvic fin
زعنفة حوضية

anterior view of head

 منظر أمامي للرأس

no ridges on tongue
 ال وجود للنتوءات على اللسان

1st dorsal fin black

lateral line slightly sinuous الزعنفة الظهرية األولى سوداء
 الخط الجانبي طفيف التعرج

7–9 finlets
7–9 زعينفات

6–8 finlets
 6–8 زعينفات

1 median keel and 2 small lateral keels
رافدة متوسطة ورافدتان جانبيتان صغيرتان

no markings on body

 ال وجود لتشكيالت على الجسم
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الحجم: الطول الكلي 25–40 سم واٲلقصى 90 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 50 متراً. ِسربٌي، مهاجر 
السردين  )والسيما  األسماك  على  يتغذى  المناطق.  َبْعض  في  موسمياً  ووفير  شائع  المحيط.  ضمن 

واألنشوجات( والَحبَّار واٳلربيانات.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 25 to 40 cm TL )90 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually from the surface down to 
50 m depth. Gregarious, oceanodromous, common and seasonally abundant 
in some areas. Feeds on fishes )mainly sardines and anchovies(, squids and 
shrimps.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and trolling.

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

anterior view of head

 منظر أمامي للرأس

no ridges on tongue
 ال وجود للنتوءات على اللسان

6–8 finlets
 6–8  زعينفات

wide mouth
 فم عريض

sinuous lateral line
 خط جانبي متموج

upper jaw reaching to hind 
margin of eye or beyond

 الفك األعلى يبلغ الحافة الخلفية 
للعين أو يتجاوزها

scales present on corselet and rest of body
 الحراشف تكسو الدرع واألنحاء األخرى من الجسم

1 median keel and 2 small lateral keels
رافدة متوسطة ورافدتان جانبيتان صغيرتان

7–9 finlets
7–9 زعينفات

5–11 dark oblique stripes
 5–11 خط داكن مائل

interpelvic process

ناميات بين حوضية

pelvic fin
زعنفة حوضية
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Size: From 10 to 25 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, mainly neritic. Found between 10 and 100 m 
depth. Gregarious, oceanodromous, stays near the bottom during the day and 
moves to shallow water at night. Feeds on crustaceans )copepods(, fishes and 
squids.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and trolling.

Distribution: Mediterranean, common in the area. Atlantic Ocean. Scomber 
japonicus occurs in the Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 10–25 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي، شاطئي أساساً. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 100 متر. ِسربٌي، 
مهاجر ضمن المحيط، حيث يبقى أثناء النهار قريباً من القاع ويغادر لياًل إلى المياه الضحلة . يتغذى 

على القشريات )ِمجذاِفيات األرجل( واألسماك والَحبَّار.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

 Scomber japonicus .َيْنَتِشُر في المحيط األطلسي ع: البحر المتوسط، شائع في المنطقة.  التََّوزُّ
يظهر في أوساط الهندي-الباسيفيكي.

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

pelvic fin
زعنفة حوضية

single short

مفرد قصير

lateral view of head

منظر جانبي للرأس

adipose eyelid
 جفن شحمي

interspace between 1st dorsal-fin groove 
and 2nd dorsal fin almost equal to groove

 المسافة بين ثلم الزعنفة الظهرية األولى 
والزعنفة الظهرية الثانية تعادل تقريباً الثلم 

no median keel, only 
2 small lateral keels

 ال وجود للرافدة المتوسطة، ثمة 
رافدتان جانبيتان صغيرتان فقط

no corselet
ال وجود للدرع الحرشفية
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الحجم: الطول الكلي 20–30 سم واٲلقصى 50 سم.

متر.   100 و  السطح  بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  أساساً.  بيالجي، شاطئي  الحياة:  وعلم  الموئل 
الحيوانية  العوالق  على  يتغذى  الشتاء.  خالل  العميقة  للمياه  يرتحل  المحيط،  مهاجر ضمن  ِسربٌي، 

واألسماك الصغيرة.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 20 to 30 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, mainly neritic. Found between the surface and 
100 m depth. Gregarious, oceanodromous, moves to deep waters during the 
winter. Feeds on zooplankton and small fishes.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and by trolling.

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

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

pelvic fin
زعنفة حوضية

single short

مفرد قصير

lateral view of head

 منظر جانبي للرأس

adipose eyelid
 جفن شحمي

interspace between 1st dorsal-fin groove 
and 2nd dorsal fin greater than groove
 المسافة بين ثلم الزعنفة الظهرية األولى 

والزعنفة الظهرية الثانية أكبر من الثلم 5 finlets
 5 زعينفات

5 finlets
 5 زعينفات

no median keel, only 2 small lateral keels
 ال وجود لرافدة متوسطة، فقط رافداتان 

جانبيتان صغيرتان

no corselet
ال وجود للدرع الحرشفية
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Size: From 30 to 100 cm TL )220 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic. Found usually between 10 and 50 m 
depth. Gregarious, oceanodromous. Feeds on schooling fishes )mainly 
sardines and anchovies(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with entangling 
nets, seines, longlines and trolling.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean, not recorded in western part of area from Tunisia to Morocco. 
Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 30–100 سم واٲلقصى 220 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 50 متراً. ِسربٌي، مهاجر 
ضمن المحيط. يتغذى على أسراب السمك )والسيما السردين واألنشوجات(.

َنة، والشباك الجيبية،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وخيوط الِشراك، وبالَجر بالَصنانير.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط. لَم يَُسجل في غربْي المنطقِة ِمن  التََّوزُّ
تونس إلى المغرب. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

1 median keel and 2 
small lateral keels

 رافدة متوسطة واحدة 
ورافدتان جانبيتان صغيرتان

dark wavy bands
عصابات داكنة متموجة

lateral line shape characteristic
الخط الجانبي ذات شكل متميز

small interspace
 مسافة بينية صغيرة

no corselet and scales are found on entire body
ال وجود للدرع الحرشفية وتُشاَهُد الحراشف على الجسم كاِملِِه

snout shorter than rest of head
 الخطم أقصر من الجزء المتبقي من الرأس

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

bifid short
 شعب قصير

pelvic fin
زعنفة حوضية
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الحجم: الطول الكلي 60–80 سم واٲلقصى 130 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي، محيطي لكنه يقترب موسمياً من الشاطئ. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 100 متر. ِسربٌي، مهاجٌر ضمن المحيط، قد يَُشّكُل أسراباً مختلطة مع أنواع أخرى من 

التونة. يتغذى أساساً على األسماك والَحبَّار والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع مستهدف في الصيد. َعَرِضي في الشباك الجيبية والِفخاخ وخيوط الِشراك، 
وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. عالمي اإلنِتشار في المياه المعتدلة والمدارية  التََّوزُّ
في جميع المحيطات.

Size: From 60 to 80 cm TL )130 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic but gets seasonally closer to 
shore. Found usually from the surface down to 100 m depth. Gregarious, 
oceanodromous, can form mixed schools with other tunas. Feeds mainly on 
fishes, squids and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with seines, 
traps, longlines and by trolling.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area. Cosmopolitan 
in tropical and temperate waters of all oceans.

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

pelvic fin
زعنفة حوضية

anterior view of head

 منظر أمامي للرأس

2 ridges on tongue
 نتوءان على اللسان

1 median keel and 2 small lateral keels
 رافدة متوسطة ورافدتان جانبيتان صغيرتان

6–8 finlets
 6–8 زعينفات

7–9 finlets
 7–9 زعينفات

white margin
 هامش أبيض

pectoral fin very long reaching 
beyond origin of 2nd dorsal fin

 الزعنفة الصدرية طويلة جداً تصل 
خلف منشأ الزعنفة الظهرية الثانية
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Size: From 80 to 180 cm TL )320 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic but get seasonally closer to shore. Found 
usually from the surface down to 70 m depth. Gregarious, oceanodromous, 
schools usually by size and can form mixed schools with other tunas. Feeds 
mainly on fishes, cephalopods and shrimps.

Importance to fisheries: Target species. Caught occasionally with seines, 
traps, longlines and by trolling.

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

الحجم: الطول الكلي 80–180 سم واٲلقصى 320 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي لكنه يقترب موسمياً من الشاطئ. يتواجد عادًة على أعماق بين 
السطح و 70 متراً. ِسربٌي، مهاجر ضمن المحيط، يؤلف أسراباً من أفراد متماثلة حجماً، وقد يؤلف 
األرجل  ورأسيات  األسماك  على  أساساً  يتغذى  التونة.  من  أخ��رى  أن��واع  مع  مختلطة  أسراباً 

واٳلربيانات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. َعَرِضي في الشباك الجيبية والِفخاخ وخيوط الِشراك، 
وبالَجر بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي وَغربي األطلسي. التََّوزُّ

interpelvic process

 ناميات بين حوضية

pelvic fin
زعنفة حوضية

anterior view of head

 منظر أمامي للرأس

2 ridges on tongue
 نتوءان على اللسان

6–8 finlets
 6–8 زعينفات

7–9 finlets
 7–9 زعينفات

short pectoral fin, never reaching 
the interspace between dorsal fins

  زعنفة صدرية قصيرة ال تصل أبداً 
للمسافة البينية للزعنفتين الظهريتين

1 median keel and 2 small lateral keels

رافدة متوسطة ورافدتان جانبيتان صغيرتان
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Size: From 90 to 130 cm TL )450 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic but found sometimes in coastal waters. 
Found usually from 10 and 200 m depth. Oceanodromous. Feeds mainly on 
fishes, also on crustaceans and squids.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to rarely with 
entangling nets and by trolling.

Distribution: Mediterranean, common to occasional in the area, rare from 
Lebanon to Egypt. Atlantic, Indian and Pacific oceans.

االحجم: الطول الكلي 90–130 سم واٲلقصى 450 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي ولكنه يرتاد المياه الساحلية أحياناً. يتواجد عادًة على أعماق بين 
10 و 200 متر. مهاجر ضمن المحيط. يتغذى أساساً على األسماك وأيضاً القشريات والَحبَّار.

َنة، وبالَجر  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى نادر في الِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
بالَصنانير.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة ونادر من لبنان إلى مصر. َيْنَتِشُر في المحيط  التََّوزُّ
األطلسي والهندي والهادئ.

no scales in adults  
(present on young)

 ال وجود للحراشف لدى األفراد البالغة 
(موجودة لدى األفراد اليافعة)

single large horizontal keel
 رافدة أفقية كبيرة ووحيدة

flattened sword-like bill
 منقار مسطح أشبه بالسيف
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الحجم: الطول الكلي 50–100 سم واٲلقصى 150 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي محيطي. يتواجد عادًة على أعماق بين 40 و 000 1 متر. ِسربٌي، وتظهر  
األسماك  على  يتغذى  العائمة.  واألجسام  البحر  بقناديل  وتقترن  السطحيّة  المياه  في  اليافعة  األفراد 

الصغيرة والَحبَّار والقشريات البيالجية وعوالق أخرى.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف والشباك الجيبية.

األطلسي  وَغربي  شرقي  في  َيْنَتِشُر  المنطقة.  في  غاِئب  إلى  ناِدر  المتوسط،  البحر  َغربي  ع:  التََّوزُّ
والمحيط الهندي.

Size: From 50 to 100 cm TL )150 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic. Found usually between 40 and 
1 000 m depth. Gregarious, juveniles occur in surface waters and are 
associated with jellyfishes and floating objects. Feeds on small fishes, squid, 
pelagic crustaceans, and other plankton.

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

Distribution: Western Mediterranean, rare to absent in the area. Eastern and 
western Atlantic, Indian Ocean.

rounded snout
خطم مستدير

thick skin covered by small easily shed scales
 جلد سميك مغطى بحراشف صغيرة سهلة التقشر

brown to blue-black colour
 اللون بني إلى أسود ضارٍب للُزرَقة
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Size: From 25 to 35 cm TL )55 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, neritic over soft bottoms. Found usually between 
10 and 70 m depth. Gregarious, juveniles found with jellyfishes. Feeds on 
small fishes, jellyfishes and other zooplankton.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Mediterranean, occasional from Morocco to Algeria, rare to 
absent elsewhere in the area. Neighbouring and southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 25–35 سم واٲلقصى 55 سم.

الموئل وعلم الحياة: بيالجي شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 70 متراً. 
ِسربٌي،. تظهر األفراد اليافعة مع قناديل البحر. يتغذى على  األسماك الصغيرة وَقناديل الَبحر والعوالق 

الحيوانية.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

ع: البحر المتوسط، عرضي ِمن المغرب إلى الجزائر، نادر إلى غائب في بقيّة أنحاء المنطقة.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية الشرقية منه.

deep compressed body
جسم مضغوط عميق

pelvic fins absent in large specimens (>10 cm)
ال وجود للزعنفتين الحوضيتين في األفراد الكبيرة (<10 سم)

dark spots
بقع داكنة
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Size: From 8 to 10 cm TL )16 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic over hard bottoms and soft 
bottoms. Found usually between 40 and 700 m depth. Gregarious. Feeds on 
crustaceans, worms and molluscs.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls 
and entangling nets.

Distribution: Mediterranean, common to rare in the area. Neighbouring and 
temperate eastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 8–10 سم واٲلقصى 16 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع محيطي على  القيعان الصلبة والرخوة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 40 و 700 متر. ِسربٌي، يتغذى على القشريات والديدان والرخويات.

َنة. األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ

َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والمعتدلة  ع: البحر المتوسط، شائع إلى ناِدر في المنطقة.  التََّوزُّ
الشرقية منه.

♀ female

♀ أنثى
♂ male

♂ ذكر

head profile concave
المنظر الجانبي للرأس مقعر

protrusible mouth, forming 
a tube when protruded
ل أنبوباً  فم قابل للنتوء يَُشكِّ

عندما يبرز 
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BOTHIDAE Lefteye flounders

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

أسماك الترس اليسارية العينين
ل وجود ستة أنواع في البحر المتوسط   ُسجِّ
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

الُخرموسيَّات

pelvic-fin base on 
eyed side longer

قاعدة الزعنفة الحوضية 
على جانب العينين أطول

CITHARIDAE Largescale flounders

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

أسماك الترس الكبيرة الحراشف

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

والزراعة(.

أقمار الليل

anus on eyed side
الشرج في جانب العينين ذاته

eyes on left or right 
side of body

العينان على الطرف األيمن 
أو األيسر من الجسم

gill membranes widely separated
األغشية الغلصمية متباعدة جداً

pelvic fins with 1 flexible spine and 5 soft rays
لكل من الزعنفتين الحوضيتين شوكة واحدة مرنة و 5 أشعة طرية

gill membranes united
األغشية الغلصمية متحدة

anus on midline or on blind side
 الشرج على خط الوسط أو في الجانب األعمى من الجسم

preopercle edge 
free and distinct

حافة مقدم عظم الغطاء 
الغلصمي حرة وواضحة

eyes on left side of head
العينان على الطرف األيسر من الرأس

pelvic fins without spine
ال وجود لألشواك على الزعنفتين الحوضيتين

page 516 صفحة 516
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SOLEIDAE Soles

Fifteen species )at least( reported 
from the Mediterranean )FAO 
Fishing Area 37(.

أسماك الصول

)على  نوعاً  عشر  خسمة  وجود  َل  ُسجِّ
األقل( في البحر المتوسط )منطقة الصيد 

37 لدى منظمة األغذية والزراعة(.

اللسان األيمن

CYNOGLOSSIDAE Tonguefishes

Three species reported 
from the Mediterranean 
)FAO Fishing Area 37(, out 
of which 1 is exotic.

أسماك لسان الثور

البحر  في  أن��واع  ثالثة  وجود  ل  ُسجِّ   
المتوسط )منطقة الصيد 37 لدى منظمة 
منها  واحد  نوع  والزراعة(،  األغذية 

غريب.

اللسان األيسر

anus on midline or on blind side
الشرج على خط المنتصف أو على الجانب األعمى من الجسم gill membranes united

األغشية الغلصمية متحدة

eyes on right 
side of head

 العينان على الجانب 
األيمن من الرأس

preopercle margin covered 
by skin and scales

 هامش مقدم عظم الغطاء الغلصمي 
مغطى بالجلد والحراشف

pelvic fins without spine
ال وجود لألشواك على الزعنفتين الحوضيتين

rounded snout

 خطم مستدير

anus on midline or on blind side
الشرج على خط المنتصف أو على الجانب األعمى من الجسم

preopercle margin covered 
by skin and scales

هامش مقدم عظم الغطاء الغلصمي 
مغطى بالجلد والحراشف

pelvic fins without spine
ال وجود لألشواك على الزعنفتين الحوضيتين

eyes on left 
side of head

العينان على الجانب 
األيسر من الرأس

gill membranes united
األغشية الغلصمية متحدة

no pectoral fins
ال وجود للزعنفتين الصدريتين
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Size: From 10 to 15 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 5 and 200 m depth. Solitary, sinistral. Feeds on small fishes and 
crustaceans.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets and seines.

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

الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 30 سم.

و   5 بين  أعماق  عادًة على  يتواجد  قيعان رخوة.  للقاع شاطئي على  مجاور  الحياة:  الموئل وعلم 
200 متر. َوحدانٌي، أيسر. يتغذى على األسماك الصغيرة والقشريات.

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة. التََّوزُّ

small black spots

بقع سوداء صغيرة

upper eye slightly in front of lower eye

 العين العليا تتقدم قلياًل عن العين السفلى

large mouth

  فم كبير

1 flexible spine and 5 soft rays

شوكة واحدة مرنة و 5 أشعة طرية
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الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 25 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة أو على القواقع واألصداف. يتواجد عادًة 
على أعماق بين 80 و 350 متراً ولكن يصادف في الشتاء على أعماق أقرب للسطح. أيسر. يتغذى 

على الالفقاريات القاعية الصغيرة.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف.

ع: َغربي البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر من المغرب إلى ليبيا وتركيا وغاِئب من مصر إلى  التََّوزُّ
سورية. َيْنَتِشُر في شرقي المحيط األطلسي.

Size: From 10 to 15 cm TL )25 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms or shells. Found 
usually between 80 and 350 m depth, but encountered at shallower depth 
during winter. Sinistral. Feeds on small benthic invertebrates.

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

Distribution: Western Mediterranean, occasional to rare from Morocco to 
Libya and Turkey, absent from Egypt to Syria. Eastern Atlantic.

♀ female

♀ أنثى
♂ male

♂ ذكر
eyes separated by a bony ridge

العينان منفصلتان بحرف عظمي
dark spot

بقعة داكنة

fin rays thickened and prolonged

أشعة الزعنفة ثخينة متطاولة
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Size: From 10 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 10 and 400 m depth. Sinistral. Feeds on small invertebrates )mainly 
crustaceans( and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and seines.

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

الحجم: الطول الكلي 10–15 سم واٲلقصى 20 سم.

للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و  الموئل وعلم الحياة: مجاور 
400 متر. أيسر. يتغذى على الالفقاريات الصغيرة )القشريات خصوصاً( واألسماك.

َنة، والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

no prolonged fin rays

ال وجود ألشعة زعنفية متطاولة

very thin body almost transparent
جسم نحيل جداً وشفاف تقريباً
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الحجم: الطول الكلي 12–20 سم واٲلقصى 45 سم.

15 و  يتواجد عادًة على أعماق بين  للقاع شاطئي على قيعان رخوة.  الحياة: مجاور  الموئل وعلم 
50  متراً. أيسر. يتغذى على الالفقاريات واألسماك القاعية الصغيرة .

َنة،  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، وخيوط الِشراك.

ع: البحر المتوسط، شائع إلى َعَرِضي في المنطقة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 12 to 20 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 15 and 50 m depth. Sinistral. Feeds on benthic small invertebrates 
and fishes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, seines and longlines.

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

♀ female

   ♀أنثى

eyes widely separated 
(≥ eye diameter)

المسافة بين العينين كبيرة 
(≤ قطر العين)

♂ male

♂ ذكر

rostral spine

شوكة منقارية

very wide body
جسم عريض جداً
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Size: From 15 to 17 cm TL )30 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 10 and 100 m depth. Dextral. Feeds on a wide range of benthic 
organisms.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and seines.

Distribution: Southwestern Mediterranean, occasional from Morocco to 
Tunisia, absent from the rest of the area. Southeastern and neighbouring 
Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 15–17 سم واٲلقصى 30 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و 
100 متر. أيمن. يتغذى على طيف واسع  من الكائنات القاعية.

َنة  والشباك  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الجيبية.

أنحاء  في بّقية  وغاِئب  تونس،  إلى  المغرب  ِمن  عرضي  المتوسط،  البحر  َغربي  جنوبي  ع:  التََّوزُّ
المنطقِة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية الشرقية منه.

scale

حرشفة

lateral line S-shaped on head

الخط الجانبي يأخذ شكل  S  على الرأس

snout truncate

الخطم أبتر

pectoral fins present on both sides

الزعنفتان الصدريتان موجودتان على جانبي الجسم
black elongate spot

بقعة سوداء متطاولة

dorsal and anal fins 
separated from caudal fin

الزعنفتان الظهرية والشرجية 
منفصلتان عن الزعنفة الذيلية
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الحجم: الطول الكلي 12–18 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 20 و 
400 متر. أيمن. يتغذى على الكائنات القاعية.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف، والشباك الجيبية.

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية  التََّوزُّ
الشرقية منه.

Size: From 12 to 18 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 20 and 400 m depth. Dextral. Feeds on benthic organisms.

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

Distribution: Mediterranean, occasional to rare in the area. Neighbouring 
and southeastern Atlantic.

4 ocelli with a yellow margin

4 بقع عينية ذات هامش أصفر

dorsal and anal fins 
separated from caudal fin

الزعنفتان الظهرية والشرجية 
منفصلتان عن الزعنفة الذيلية

large dark blotch

لطخة كبيرة داكنة
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Size:From 12 to 18 cm TL )22 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 10 and 100 m depth. Dextral. Feeds on benthic organisms.

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

Distribution: Mediterranean, occasional to absent in the area. Neighbouring 
and southeastern Atlantic.

الحجم: الطول الكلي 12–18 سم واٲلقصى 22 سم.

للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 10 و  الموئل وعلم الحياة: مجاور 
100 متر. أيمن. يتغذى على الكائنات القاعية.

األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. عرضي إلى نادر في ِشباك الَجرف.

ع: البحر المتوسط، عرضي إلى غاِئب في المنطقِة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية  التََّوزُّ
الشرقية منه.

pectoral fin absent on blind side

ال وجود للزعنفة الصدرية على الجانب األعمى

nostril with a long tube 
reaching pupil of lower eye

ِمنَخر ذو أنبوب طويل يبلغ بؤبؤ 
العين السفلية 

dorsal and anal fins 
separated from caudal fin

الزعنفتان الظهرية والشرجية 
منفصلتان عن الزعنفة الذيلية

irregular darker bands

أشرطة أشد قتامة غير منتظمة



523

الحجم: الطول الكلي 20–25 سم واٲلقصى 40 سم.

للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 20 و  الموئل وعلم الحياة: مجاور 
50 متراً. أيمن. يتغذى أساساً على القشريات )مزدوجات األرجل والمطبقَّات واٳلربيانات وعشاريات 

األرجل( ثنائيات المصراع وعديدات األهالب.

َنة، وخيوط  األهمية في الصيد: مصيد ثانوي. َعَرِضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
الِشراك.

ع: البحر المتوسط، عرضي إلى غاِئب في المنطقِة. َيْنَتِشُر في شرقي األطلسي. التََّوزُّ

Size: From 20 to 25 cm )40 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 20 and 50 m depth. Dextral. Feeds mainly on crustaceans )amphipods, 
mysids, shrimps, decapods(, bivalves and polychaetes.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally with trawls, 
entangling nets and longlines.

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

black spot with a yellow margin 
in the middle of pectoral fin

بقعة سوداء ذات هامش أصفر في 
منتصف الزعنفة الصدرية

nostril on blind side 
rosette-shaped

المنخر على الجانب 
األعمى وردي الشكل

ventral view of head

منظر بطني للرأس
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Size: From 15 to 25 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
between 1 and 50 m depth. Dextral. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly with trawls, 
entangling nets, seines and longlines.

Distribution: Eastern Mediterranean, common to occasional from Tunisia to 
Egypt, absent elsewhere from the area.

الحجم: الطول الكلي 15–25 سم واٲلقصى 45 سم.

و   1 بين  أعماق  على  عادًة  يتواجد  قيعان رخوة.  على  شاطئي  للقاع  مجاور  الحياة:  وعلم  الموئل 
50 متراً. أيمن. يتغذى على الالفقاريات القاعية.

َنة،  األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
والشباك الجيبية، وخيوط الِشراك.

أنحاء  بقيّة  في  وغاِئب  مصر.  إلى  تونس  ِمْن  عرضي  إلى  شائع  المتوسط،  البحر  شرقي  ع:  التََّوزُّ
المنطقِة.

black blotch at posterior end of fin

لطخة سوداء على النهاية الخلفية للزعنفة
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Size: From 20 to 40 cm TL )70 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually 
from the surface down to 80 m depth. Dextral. Feeds on benthic invertebrates 
)worms, molluscs and small crustaceans(.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets and longlines.

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

الحجم: الطول الكلي 20–40 سم واٲلقصى 70 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
80 متراً. أيمن. يتغذى على الالفقاريات القاعية )الديدان والرخويات والقشريات الصغيرة(.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وخيوط الِشراك. أو الُمَبطَّ

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

dark band (sometimes absent)

عصابة داكنة (غائبة أحياناً)

black blotch at posterior end of fin

لطخة سوداء على النهاية الخلفية للزعنفة

mouth arched

الفم مقوس
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الحجم: الطول الكلي 8–15 سم واٲلقصى 20 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 
30 متراً. يتغذى على الالفقاريات القاعية.

والشباك  َنة،  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  في  نادر  إلى  عرضي  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
الجيبية.

ُن البحر األحمر فقط. ع: دخل عبر قناة السويس. َعَرِضي إلى ناِدر من مصر إلى تركيا. َيَتَوطَّ التََّوزُّ

Size: From 8 to 15 cm TL )20 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over soft bottoms. Found usually from 
the surface down to 30 m depth. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
entangling nets and seines.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional to rare from Egypt to 
Turkey. Endemic to the Red Sea.

hooked snout

خطم ِمنَجلي

inferior mouth

فم سفلي

pelvic fin confluent with anal fin

تلتقي الزعنفة الحوضية بالزعنفة الشرجية

no pectoral fins

ال وجود للزعنفتين الصدريتين
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Size: From 8 to 10 cm TL )12 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, oceanic over soft bottoms. Found usually 
between 100 and 1 400 m depth. Feeds on a wide variety of benthic 
invertebrates.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught occasionally to rarely with 
trawls and entangling nets.

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

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

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع محيطي على قيعان رخوة. يتواجد عادًة على أعماق بين 100 و 
400 1 متر. يتغذى على أنواع مختلفة من الالفقاريات القاعية.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  في  نادر  إلى  عرضي  ثانوي.  مصيد  الصيد:  في  األهمية 
َنة. الُمَبطَّ

ع: البحر المتوسط، َعَرِضي إلى نادر في المنطقة. َيْنَتِشُر في مياه األطلسي المجاورة والجنوبية  التََّوزُّ
الشرقية منه.

mouth terminal

الفم نهائي

pelvic fin free from anal fin

الزعنفة الحوضية متحررة من الزعنفة الشرجية

71–78 soft rays
71–78 شعاعاً طرياً

83–94 soft rays
83–94 شعاعاً طرياً

no lateral line

no pectoral finsال وجود للخط الجانبي

ال وجود للزعنفتين الصدريتين
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BALISTIDAE Triggerfishes

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

أسماك القادوح

المتوسط  البحر  في  واحد  نوع  وجود   سجل 
األغذية  منظمة  ل��دى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

الَفنَطريَّات

MONACANTHIDAE Filefishes

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

أسماك الِمبَرد

البحر  في  غريب  واح��د  ن��وع  وج��ود  سجل 
منظمة  ل��دى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 

األغذية والزراعة(.

أحاديات الشوكة

gill opening slit-like

الفتحة الغلصمية أشبه بشق طولي

3 spines

3 أشواك

pelvic fins reduced to a single rudiment
الزعنفتان الحوضيتان ُمخَتَزلتان في عضٍو مفرٍد غير مكتمل النمو

body covered with 
hard, plate-like scales

 الجسم مغطى بحراشف 
قاسية أشبه بالصفائح

gill opening slit-like
الفتحة الغلصمية أشبه بشق طولي

1st spine prominent
الشوكة األولى بارزة skin rough, with minute scales

الجلد خشن ذو حراشف دقيقة

page 530 صفحة 530

page 531 صفحة 531
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TETRAODONTIDAE Puffers

Six species reported from 
the Mediterranean )FAO 
Fishing Area 37(, out of 
which 5 are exotic. The 
regular presence of 3 
additional exotic species 
needs confirmation.

أسماك الفهقة
البحر  ف��ي  أن���واع  ستة  ��ل وج��ود  ُس��جِّ   
منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة  المتوسط 
منها  أنواع  خمسة  والزراعة(،  األغذية 
غريبة. ويبقى الوجود المنتظم لثالثة أنواع 

غريبة إضافية بحاجة لتوثيق.

رباعيات األسنان

MOLIDAE Molas
Two species reported from the 
Mediterranean )FAO Fishing 
Area 37(.

أسماك الشمس
  سجل وجود نوعين في البحر المتوسط 
األغذية  منظمة  لدى   37 الصيد  )منطقة 

والزراعة(.

حمّيات الضُّ

no pelvic fin

ال وجود للزعنفتين الحوضيتين
inflatable belly

بطن قابل لالنتفاخ

no typical scales, but 
often spiny prickles

ال وجود لحراشف نمطية 
بل غالباً أشواك واخزة

2 strong teeth 
on each jaw

ِسنّان قويتان على 
كل فك

skin naked, without elongate 
spines or bony armour

الجلد عاٍر دون أشواك متطاولة أو درع عظمية

dorsal fin

الزعنفة الظهرية

reduced caudal fin

زعنفة ذيلية ُمخَتَزلَة

anal fin

الزعنفة الشرجية

pectoral fin

زعنفة صدرية

gill opening

فتحة غلصمية

page 532 صفحة 532
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الحجم: الطول الكلي 25–40 سم واٲلقصى 45 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان الصلبة. يتواجد عادًة على أعماق 
بين 10 و 100 متر. َوحداني، أما الصغار فهي ِسربيّة. يُصاَدُف عادًة بالقرب من حطام السفن أو 

األجسام العائمة. يتغذى على الالفقاريات القاعية والسيما الرخويات والقشريات.

األهمية في الصيد: نوع ُمسَتهدف في الصيد. شائع إلى عرضي في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة 
َنة، وخيوط الِشراك، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وبالصيد بالُرمح. قد يكون خطراً  أو الُمَبطَّ

إذ يُْمِكُن أَْن َيْعضَّ بقوة.

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

Size: From 25 to 40 cm TL )45 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms. Found 
usually between 10 and 100 m depth. Solitary, but young gregarious. Frequently 
found next to wrecks or floating objects. Feeds on benthic invertebrates, 
mainly molluscs and crustaceans.

Importance to fisheries: Target species. Caught commonly to occasionally 
with trawls, entangling nets, handlines, longlines and by spearfishing. 
Potentially dangerous, can bite strongly with its beak.

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

3 spines

 3 أشواك
3 irregular bars

3 أشرطة غير منتظمة

pointed edges

حافتان مؤنَّفتان

large plate-like scales

حراشف كبيرة أشبه بالصفائح
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الحجم: الطول الكلي 13–20 سم واٲلقصى 24 سم.

الموئل وعلم الحياة: مجاور للقاع شاطئي فوق الصخور والقيعان  الصلبة المقترنة عادًة بالطحالب. 
يتواجد عادًة على أعماق بين السطح و 60 متراً. َوحدانٌي. يتغذى على الالفقاريات الصغيرة الكائنة 

على الصخور.

بالصنانير من  َنة، وبالصيد  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  الِشباك  ثانوي. شائع في  الصيد: مصيد  األهمية في 
الشاطئ.

ع: دخل عبر قناة السويس. شاِئع في شرقي البحر المتوسط، لَْم يَُسَجْل من المغرب إلى جزائر.  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في غربي المحيط الهندي.

Size: From 13 to 20 cm TL )24 cm TL(.

Habitat and biology: Demersal, neritic over rocks and hard bottoms, usually 
with seaweeds. Found from the surface down to 60 m depth. Solitary. Feeds 
on small invertebrates from rocks.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught commonly with entangling 
nets and by shore angling.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common in eastern 
Mediterranean, not recorded from Algeria to Morocco. Western Indian 
Ocean.

1 spine

شوكة واحدة

ray often prolonged
شعاع متطاول غالباً

dark bands

أشرطة داكنة

very small scales
حراشف صغيرة جداً
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الحجم: الطول الكلي 50–55 سم واٲلقصى 60 سم.

يتواجد عادًة على  الساحلية.  المياه  في  أحياناً  يُصاَدُف  ولكن  بيالجي محيطي  الحياة:  الموئل وعلم 
أعماق بين 10 و 200 متر. عندما يستشعر الخطر ينتفخ بَسْحب الماء أَو الهواِء إلى جسِمه. يتغذى 

أساساً على القشريات والَحبَّار.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  َعَرِضي في  ثانوي.  له. مصيد  أهمية  الصيد: ال  األهمية في 
َنة، وخيوط الِشراك. ساّم إن أُِكَل، وَخِطر إذ يُْمِكُن أَن َيْعضَّ بقوة. الُمَبطَّ

ْل ِمن الجزء الشرقي األقصى. َيْنَتِشُر  ع: البحر المتوسط، عرضي إلى نادر في المنطقة، لم يَُسجَّ التََّوزُّ
في المياه المدارية وشبه المدارية في جميع المحيطات.

Size: From 50 to 55 cm TL )60 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic but found sometimes in coastal waters. 
Found usually between 10 and 200 m depth. Inflates by drawing water or air 
into its body when threatened. Feeds mainly on crustaceans and squids.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught occasionally with 
trawls, entangling nets and longlines. Poisonous to eat. Dangerous, can bite 
strongly with its beak.

Distribution: Mediterranean. Occasional to rare in the area, never recorded 
from easternmost part. Tropical and subtropical waters of all oceans.

small spinules on belly

شويكات صغيرة على البطن

lower lobe more elongated

الفص األسفل أكثر تطاواًل

14–15 rays
 14–15 شعاعاً
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Size: From 30 to 60 cm TL )80 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic mainly over soft bottoms. Found 
usually between 10 and 100 m depth. Inflates by drawing water or air into its 
body when threatened. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught commonly with 
trawls, entangling nets, handlines and longlines. Very poisonous to eat. 
Dangerous, can bite strongly with its beak.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Common to occasional from 
Syria to Egypt, not recorded elsewhere in the area. Indo-Pacific.

الحجم: الطول الكلي 30–60 سم واٲلقصى 80 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على قيعان رخوة بشكل أساسي. يتواجد عادًة على أعماق بين 
على  يتغذى  جسِمه.  إلى  الهواِء  أَو  الماء  بَسْحب  ينتفخ  الخطر  يستشعر  عندما  متر.   100 و   10

الالفقاريات القاعية.

َنة،  األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم جداً إن أُِكَل، وقد يكون خطراً إذ يُْمِكُن أَن 

َيْعضَّ بقوة.

ْل في بقيّة أنحاء  ع: دخل عبر قناة السويس. شائع الى عرضي ِمن سوريا إلى مصر، لم يَُسجَّ التََّوزُّ
المنطقِة. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

small spinules on back and belly

  شويكات صغيرة على الظهر والبطن

black dots

نقط سوداء

11–19 rays
11–19 شعاعاً
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الحجم: الطول الكلي 15–30 سم واٲلقصى 40 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على قيعان رخوة بشكل أساسي. يتواجد عادًة على أعماق بين 
1 و 50 متراً. عندما يستشعر الخطر ينتفخ بَسْحب الماء أَو الهواِء إلى جسِمه. يتغذى على الالفقاريات 

القاعية.

َنة،  األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. شائع في ِشباك الَجرف، والِشباك الُمَشْرِبَكة أو الُمَبطَّ
يُْمِكُن أَن  إذ  وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم إن أُِكَل، وقد يكون خطراً 

َيْعضَّ بقوة.

أنحاء  بقيّة  ْل في  يَُسجَّ لم  إلى تركيا،  ناِدر من مصر  إلى  السويس. َعَرِضي  قناة  ع: دخل عبر  التََّوزُّ
المنطقِة. َيْنَتِشُر في الهندي-الباسيفيكي.

Size: From 15 to 30 cm TL )40 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic mainly over soft bottoms. Found 
usually between 1 and 50 m depth. Inflates by drawing water or air into its 
body when threatened. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught commonly with 
trawls, entangling nets, handlines and longlines. Poisonous to eat. Dangerous, 
can bite strongly with its beak.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional to rare from Egypt to 
Turkey, not recorded elsewhere in the area. Indo-Pacific.

pectoral fin with round posterior edge

  الزعنفة الصدرية ذات حافة خلفية مستديرة

symmetrical caudal fin

الزعنفة الذيلية متناظرة

small spinules on back and belly in patches

رقع من الشويكات الصغيرة على الظهر والبطن

12 rays
 12 شعاعاً
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Size: From 7 to 15 cm TL )18 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic mainly over soft bottoms. Found 
usually between 1 and 40 m depth. Inflates by drawing water or air into its 
body when threatened. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught rarely with trawls, 
handlines and longlines. Poisonous to eat. Dangerous, can bite strongly with 
its beak.

Distribution: Introduced via the Suez Canal. Occasional to rare from Egypt 
to Turkey, not recorded elsewhere in the area. Red Sea.

الحجم: الطول الكلي 7–15 سم واٲلقصى 18 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على قيعان رخوة بشكل أساسي. يتواجد عادًة على أعماق بين 
1 و 40 متراً. عندما يستشعر الخطر ينتفخ بَسْحب الماء أَو الهواِء إلى جسِمه. يتغذى على الالفقاريات 

القاعية.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي. نادر في ِشباك الَجرف، وبالصيد بالصنانير في عرض 
طر إذ يُْمِكُن أَْن َيْعضَّ بقوة. البحر، وخيوط الِشراك. ساّم إن أُِكَل، وِخَ

ْل في بقيّة أنحاء  ع: دخل عبر قناة السويس. َعَرِضي إلى ناِدر من مصر إلى تركيا، لم يَُسجَّ التََّوزُّ
المنطقة. َيْنَتِشُر في الَبحر األحَمر.

irregular shaped dark spots of various sizes

بقع داكنة في أشكال غير منتظمة وأحجام مختلفة

small spinules on back and belly in patches

رقع من الشويكات الصغيرة على الظهر والبطن

10–11 rays
10–11 شعاعاً
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الحجم: الطول الكلي 20–35 سم واٲلقصى 50 سم.

الموئل وعلم الحياة: قاعي حر شاطئي على القيعان الصلبة أو الرخوة . يتواجد عادًة على أعماق بين 
على  يتغذى  جسِمه.  إلى  الهواِء  أَو  الماء  بَسْحب  ينتفخ  الخطر  يستشعر  عندما  متر.   200 و   20

الالفقاريات القاعية.

أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك  َعَرِضي في  ثانوي.  له. مصيد  أهمية  الصيد: ال  األهمية في 
إذ  َنة، وبالصيد بالصنانير في عرض البحر، وخيوط الِشراك. ساّم إن أُِكَل، وقد يكون خطراً  الُمَبطَّ

يُْمِكُن أَن َيْعضَّ بقوة.

البحر  في  مترابطة  غير  ُمْخَتلِفِة  مناطق  ِمْن  مسّجل  األطلسي.  المحيط  شرقي  في  َيْنَتِشُر  ع:  التََّوزُّ
َل أيضاً في المحيط الهندي. المتوسِط. ُسجِّ

Size: From 20 to 35 cm TL )50 cm TL(.

Habitat and biology: Benthopelagic, neritic over hard or soft bottoms. Found 
usually between 20 and 200 m depth. Inflates by drawing water or air into its 
body when threatened. Feeds on benthic invertebrates.

Importance to fisheries: None. Bycatch species. Caught occasionally with 
trawls, entangling nets, handlines and longlines. Poisonous to eat. Dangerous, 
can bite strongly with its beak.

Distribution: An eastern Atlantic species. Recorded from various unrelated 
areas in the Mediterranean. The species is also recorded in the Indian 
Ocean.

no markings

ال وجود لتشكيالت
8–9 rays

8–9 أشعة

caudal fin truncate

الزعنفة الذيلية بتراء

smooth skin without scales

جلد ناعم دون حراشف
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الحجم: الطول الكلي 150–200 سم واٲلقصى 300 سم.

على  عادًة  يتواجد  محيطي.  بيالجي  الحياة:  وعلم  الموئل 
في  يظهر  وقد  َوحدانٌي،  متر.   400 و  السطح  بين  أعماق 
جماعات كبيرة في بعض المناطق. يتغذى على َقناديل الَبحر 

والالفقاريات واألسماك.

األهمية في الصيد: ال أهمية له. مصيد ثانوي.َعَرِضي في 
بواسطة  أَو  َنة  الُمَبطَّ أو  الُمَشْرِبَكة  والِشباك  الَجرف،  ِشباك 

حربة. يُباع أحياناً للذكرى والتفاُخر.

المنطقة.  في  نادر  إلى  َعَرِضي  المتوسط،  البحر  ع:  التََّوزُّ
َيْنَتِشُر في المياه الدافئة والمعتدلة في جميع المحيطات.

Size: From 150 to 200 cm TL )300 cm TL(.

Habitat and biology: Pelagic, oceanic. 
Found usually from the surface down to 
400 m depth. Solitary, but can appear 
in large groups in some areas. Feeds on 
jellyfishes, invertebrates and fishes.

Importance to fisheries: None. Bycatch 
species. Caught occasionally in trawls, 
entangling nets or harpooned. Sold 
sometimes as a trophy.

Distribution: Mediterranean, occasional 
to rare in the area. Warm and temperate 
waters of all oceans.

thick and rough skin

جلد ثخين وخشن

rounded pectoral fins

الزعنفتان الصدريتان مستديرتان

caudal fin truncate

الزعنفة الذيلية بتراء




