ان تحديد الكيانات الجغرافية يف هذا التقرير وعرض املواد ال تعني التعبري عن أي رأي مهام كان من جانب االتحاد الدويل لصون الطبيعة  IUCNأو املنظامت املشاركة األخرى
فيام يتعلق بالوضع القانوين لهذه النرشية ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو سلطه ،أو بشأن ترسيم حدودها أو اراضيها.
اآلراء املعرب عنها يف هذه النرشية ال تعكس بالرضورة وجهات نظر  IUCNأو املنظامت املشاركة األخرى.
النارش.IUCN, Gland, Switzerland and Malaga, Spain :
حقوق النرش © ACCOBAMS, SPA/RAC, IUCN, Birdlife Europe and Central Asia (BL ECA) and MEDASSET, 2019 :
يُسمح باستنساخ هذه النرشية ألغراض تعليمية أو أغراض غري تجارية أخرى دون إذن كتايب مسبق من صاحب حقوق الطبع والنرش رشيطة االعرتاف باملصدر بالكامل .ومع
ذلك ،تظل جميع الصور واألشكال التوضيحية املستخدمة يف هذا املنشور ملكًا لصاحب حقوق الطبع والنرش األصيل )انظر التسميات التوضيحية الفردية ملزيد من التفاصيل(.
وال يجوز نسخ الصور والرسوم التوضيحية أو استخدامها يف سياقات أخرى دون إذن كتايب من صاحب حقوق الطبع والنرش.
يحظر نسخ هذه النرشية ألغراض إعادة البيع أو ألغراض تجارية أخرى دون إذن خطي مسبق من صاحب حقوق الطبع والنرش.
تحرير :ماريا ديل مار أوتريو  ،مركز التعاون املتوسطي لالتحاد الدويل لصون الطبيعة .IUCN
املؤلفون الرئيسيون:
ماريا ديل مار أوتريو  ،1فابريزيو سريينا  ،2فاسيليس جريوفاسيليو  ،3مونيكا بارون  ،4مارزيا بو  ،5خوسيه مانويل أركوس  ،6أنطونيو فولكانو  ،7جوانا كزافيري .8
املؤلفون املساهمون:
أنيس زروق  ،9سيليا لو رافاليك  ،10باولو كاربنتريي  ،11إلينا تولوبايك  ،12فيوليتا باريوس  ،1أياكا أماها أوزتورك  ،13إبراهيم بن عامر  ،9درة معاوي  ،9مارجريتا سيسا ،11
كونستانتينا أندرينادو  ،12فييك راي  ،12أورورا ناستايس كورون ،دانيال فرينا مونوز  ،1مراد بن عمر  15ومحمد نجم الدين برادعي .15
 1مركز  IUCNللتعاون املتوسطي ،إسبانيا  2 /معهد املوارد البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية البحرية ،املجلس القومي للبحوث ،إيطاليا ؛ املجموعة املتخصصة
للكواسج  IUCN SSC Shark / 3 1املركز اليوناين للبحوث البحرية ،اليونان  4 /املجموعة املتخصصة للكواسج  ،IUCN SSC Sharkإيطاليا  5 /قسم علوم
األرض والبيئة والحياة ،جامعة جينوفا ،إيطاليا  6 /بريد اليف  SEO/BirdLife / 7بريد اليف أوروبا وآسيا الوسطى ،بلجيكا و ،BirdLife Internationalاململكة
املتحدة  8 /املركز متعدد االختصصات للبحوث البحرية والبيئية  -جامعة بورتو  ،CIIMARالربتغال ؛ جامعة برقن الرنويج  9 /برنامج األمم املتحدة للبيئة ،خطة
عمل البحر األبيض املتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة  ،SPA/RACتونس  10 /اكوبامس  ACCOBAMSموناكو  11 /الهيئة العامة
ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط ،منظمة األغذية والزراعة ،فاو إيطاليا  12 /جمعية إنقاذ السالحف البحرية بالبحر املتوسط  ،MEDASSETاليونان  13 /كلية
العلوم املائية ،جامعة اسطنبول ،تركيا ؛  ،TUDAVتركيا  ،MEDASSET 14 /اليونان ؛ مركز البيئة والحفاظ عليها  ،جامعة إكسرت ،اململكة املتحدة  15 /املعهد
الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ،تونس.
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دليل تعريف
األنواع املعرضة للخطر
املستهدفة عرضا أثناء
أنشطة الصيد يف
البحر املتوسط

مقدمة
لقد تم تطوير دليل التعريف هذا لتسهيل مراقبة الصيد العريض لألنواع املعرضة للخطر يف مناطق الصيد بالبحر املتوسط ضمن
مقاربة تشاركية .تم تنفيذ هذا العمل يف إطار مرشوع «فهم "الصيد العريض" للكائنات البحرية املهددة باالنقراض باملتوسط
وإختبار تقنيات وحلول للحد منه  -منهج تعاوين» املمول من مؤسسة «مافا» ( )MAVAمن خالل رشاكة بني اتفاق حفظ
حوتيات البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واملنطقة األطلسية املتاخمة ( ،)ACCOBAMSالهيئة العامة ملصايد أسامك البحر
األبيض املتوسط ( )GFCMالتابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (َ ، )FAOمركَز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة
خاصة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة وخطة عمل البحر األبيض املتوسط ( ،)SPA/RACواالتحاد الدويل لصون
بحامية َ
الطبيعة  /مركز التعاون املتوسطي ( ، )IUCN-Medاملنظمة الدولية لحامية الطيور ( )BL ECAوالرابطة املتوسطية لحامية
السالحف البحرية (.)MEDASSET
قام االتحاد الدويل لصون الطبيعة بالتجميع والصياغة النهائية لهذا الدليل بالتنسيق وبدعم من جميع الرشكاء املعنيني وخرباء
البحر املتوسط املذكورين يف الوثيقة .وتم تدوين مصادر النصوص واملواد املستخدمة لكل مجموعة من األصناف يف بداية كل
فصل .كام تم تجميع األنواع املعرضة للخطر من حيث التصنيف عىل الثدييات البحرية ،الطيور البحرية ،والسالحف البحرية،
واالسامك الغرضوفية (القروش ،اسامك الراية واالسامك الخرافية) ،واإلسفنج واملرجانيات.
هذا الدليل الذي يحتوي عىل وصف لألنواع تم تطويره لتزويد املراقبني عىل منت سفن الصيد والصيادين كمساعدة يف تحديد
الهوية واملعلومات العامة حول األنواع املعرضة للخطر والتي يُحتمل اصطيادها عرضا .باإلضافة إىل هذا الدليل ،فإن وثيقة
«مراقبة الصيد العريض لألنواع املعرضة للخطر يف مصايد البحر األبيض املتوسط والبحر األسود  -منهجية جمع البيانات»
وضعت من قبل الهيئة العامة ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط )GFCM/FAO( 1بنا ًء عىل املساهامت املقدمة من
طرف املنظامت الرشيكة.
يحتوي كل وصف لألنواع عىل صور ورسومات توضيحية وأوصاف رسدية لتسليط الضوء عىل البنية واملميزات الترشيحية
الهامة .وبالنظر إىل صعوبة تحديد أنواع معينة من مرجانيات وإسفنجيات البحر األبيض املتوسط ،فإن أصناف هذه
املجموعات تم تناولها كمجموعات مورفولوجية قصد تسهيل التعرف عليها ،مع أنه يوىص بتحديدها عىل مستوى األنواع
متى كان ذلك ممك ًنا.
بالنسبة لكل نوع ،تقدم الوثيقة وصفًا للخصائص الرئيسية التي ميكن استخدامها لتحديد األنواع (أو املجموعات املورفولوجية
بالنسبة لإلسفنجيات واملرجانيات) ،باإلضافة إىل اسمها العامي بعدة لغات (اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية) .كذلك
يتم توفري املعلومات إذا كان هذا النوع محم ًيا يف التذييل األول (األنواع املهاجرة املعرضة لخطر االنقراض) و/أو التذييل
الثاين (األنواع املهاجرة املحفوظة مبوجب اتفاقيات) من اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات الربية املهاجرة ( )CMS؛ امللحق األول
(األنواع املهددة باالنقراض) من اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض ( )CITES؛ اتفاق حفظ حوتيات البحر
األسود والبحر األبيض املتوسط واملنطقة األطلسية املتاخمة ( )ACCOBAMS؛ أو يف امللحق الثاين (قامئة األنواع املعرضة
للخطر أو املهددة) أو امللحق ( IIIقامئة األنواع املعرضة للخطر أو املهددة) من بروتوكول ( SPA/BDالربوتوكول الخاص
باملناطق املتمتعة بحامية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر االبيض املتوسط) من اتفاقية برشلونة.
باإلضافة إىل ذلك ،يتم تقديم معلومات إذا تم ذكر النوع ضمن توصيات الهيئة العامة ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط
( )GFCMفيام يتعلق بتدابري إدارة مصايد األسامك التي تهدف إىل ضامن حفظ األنواع يف املنطقة ،باإلضافة إىل توصيات
اإلدارة والقرارات التي اتخذتها الهيئة الدولية لصيانة التونة يف األطليس ( )ICCATبشأن الصيد العريض يف سياق صيد أسامك
التونة والتنيات.
أخ ًريا ،متت اإلشارة إىل حالة الحفظ باتباع فئات االتحاد الدويل لصون الطبيعة ( )IUCNلسنة .2019
FAO, 2019. Monitoring the incidental catch of vulnerable species in Mediterranean and Black Sea fisheries: Methodology for data collection. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper
No. 640. Rome, FAO.
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قامئة التسميات واالختصارات
 : ACCOBAMSاتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واملنطقة األطلسية املتاخمة.
 : SPA/BD Protocolالربوتوكول الخاص باملناطق املتمتعة بحامية خاصة والتنوع البيولوجي يف البحر االبيض املتوسط.
 : CITESاتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض
 : CMSاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات الربية املهاجرة.
 : GFCMالهيئة العامة ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط.
 : ICCATالهيئة الدولية لصيانة التونة يف األطليس.
اللغات EN :اإلنجليزية  SPاإلسبانية  FRالفرنسية  ARالعربية
رموز القامئة الحمراء لالتحاد الدويل لصون الطبيعة
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الثدييات
البحرية
طلبي فرعيني وخمس عائالت حارضة بانتظام يف البحر األبيض املتوسط
ْ  نو ًعا من الحيتانيات من12 يوجد
 يتم رسد بعض.) الصيد العريض،  افرتاس األسامك،والتي ميكن أن تتفاعل مع املصايد (عىل سبيل املثال
 فقد تم تضمني سوسة بلوميا يف هذه، عىل الرغم من نادرة.األنواع النادرة األخرى يف نهاية هذا القسم
 توجد األنواع التي تنتمي إىل عائلة الفوسيدا.الوثيقة ألن بعض األفراد قد لوحظت يف مناطق الصيد
 كل.)(الفوسيدا) بشكل رئييس يف الحوض الرشقي (الحاالت النادرة املبلغ عنها يف الحوض الغريب للمتوسط
.هذه االنواع معنية بالصيانة

الوثائق املرجعية
ACCOBAMS, 2015. Teaching module for the conservation of cetaceans, Cetaceans -Identification of species
occurring in the ACCOBAMS area (Module d’enseignement sur la conservation des cétacés Identification des
espèces présentes dans la zone d’ACCOBAMS). 46 pages.
UICN, 2012. Marine Mammals and Sea Turtles of the Mediterranean and Black Seas (Mammifères marins et
tortues de mer de la mer Méditerranée et de la mer Noire). Gland, Suisse et Malaga, Espagne : UICN. 32 pages.
Artwork by: Jessica Sanchez. Conservation status details are taken from the IUCN red list of threatened species
database 2018.
For Sousa plumbea illustration from Artescienza-M.Würtz and Massimo Demma.
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الثدييات البحرية

الحوتيات
البالينات املج َّنحة

© Jessica Sanchez

البالينات املج َّنحة

الحوت الشائع  ،Balaenoptera physalusأسامء شائعة أخرى :الحوت ذو الزعنفة
VU

EN

عريب :الحوت الشائع

فرنيسRorqual commun :

اسباينRorcual común :

انقليزيFin whale :

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 1ملحق  CITES: 1ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :الذكر 20 - 18 :م

األنثى 22 - 20 :م

الوليد 6,5 - 6 :م

الرأس :مثلث من األعىل ،منقار ضيق ومدبب  % 25-20من الجسم .حدبة وسطى متتد من الناصية حتى الفتحتني.
الجســم :رقيــق ،نحيــف للغايــة ومغــزيل ،رمــادي غامــق عــى الســطح الظهــري ،وأحيانًــا يكــون لونــه بنــي ،أبيــض عــى الســطح البطنــي.
شــارة فاتحــة متتــد عــى الظهــر خلــف الزعنفــة الظهريــة .شــكل الزعنفــة الظهريــة والشــارة مفيــد لتحديــد الهويــة الفوتوغرافيــة.
الخصائــص :اللــون غــر متامثــل عــى مســتوى الــرأس .الفــك الســفيل األميــن ذو لــون فاتــح بينــا الفــك الســفيل االيــر داكــن .كــا أن
لــون البلــن وداخــل الفــم والشــفة الســفلية فاتــح عــى الجانــب األميــن.
الزعنفة الظهرية :تقع يف الخلف ،وال يزيد ارتفاعها عن  60سم.
الزعانف الصدرية :قصرية جدا.
الزعنفــة الذيليــة :كبــرة نســبياً (حــوايل  4/1مــن طــول الجســم) ،الجانــب العلــوي داكــن مثــل الســطح الظهــري ،والجانــب الســفيل
أبيــض مــع حــد رمــادي غامــق .الزعنفــة الذيليــة نــادرا مــا تظهــر.
التنفس :عمودي وضيق ومريئ للغاية (ارتفاع من  4إىل  5أمتار) ،مسموع غال ًبا عىل بعد مئات األمتار.
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حيتان العنرب
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حيتان العنرب

حوت العنرب  ،Physeter macrocephalusأسامء شائعة أخرى :حوت العنرب الكبري
EN

VU

عريب :حوت العنرب

فرنيسGrand cachalot :

اسباينCachalote :

انقليزيSperm whale :

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 1ملحق  CITES: 1ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :الذكر 18 - 16 :م

األنثى 12 - 11 :م

الوليد 4,2 - 3,3 :م

الــرأس :مربــع وضخــم ،ميثــل  4/1إىل  3/1مــن الطــول الــكيل للجســم .الفــك الســفيل مميــز :رقيــق وضيــق ( 3 × 0.5م طــول) ،مــع 17
إىل  30مــن األســنان املخروطيــة بطــول  10إىل  20ســم ،عــى كل جانــب .وال توجــد أســنان عــى الفــك العلــوي .عيــون صغــرة .فتحــة
تنفيــس وحيــدة عــى شــكل “ ”Sعــى الجهــة اليــرى مــن الــرأس.
الجســم :ضخــم وممتلــئ .الجلــد متجعــد ،خاصــة يف ثلثــي الجــزء الخلفــي مــن الجســم .اللــون :مــن الرمــادي الداكــن إىل البنــي ،مالمــح
الفــم والحلــق غال ًبــا مــا تكــون بيضــاء ،مــع وجــود بقــع أكــر بياضــا ومتفاوتــة (الحجــم والشــكل) عــى ســطح البطــن.
الزعنفة الظهرية :يف شكل ذروة مميزة إىل حد ما ،تليها  4إىل  8نتوءات ذات حجم متناقص باتجاه الزعنفة الذيلية.
الزعنفة الذيلية :مثلثة مع شق وسطي عميق .تغطس رأسيا وترفع ذيلها فوق املاء ،مام يسهل تحديد الهوية الفوتوغرافية.
التنفس :نفخة مميزة ،قوية ورائعة ،بارتفاع  7 - 5م ،متيل بزاوية  45درجة إىل األمام وإىل اليسار.
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الحوت املنقاري

© Jessica Sanchez

الحوت املنقاري

حوت كوفيري املنقاري Ziphius cavirostris
DD

LC

عريب :حوت كوفيري املنقاري

فرنيسBaleine de Cuvier :

اسباينZifio de Cuvier :

انقليزي:
Cuviers’s beaked whale

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 1ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الذكر :حتى  7,5م

األنثى :حتى  7م

الوليد 2,7 - 2 :م

الـرأس :صغير مقارنـة بالجسـم .الجبهـة طفيفـة والكاممـة ظاهـرة نسـبيا .الفك السـفيل يتجاوز الجـزء العلوي .اثنين من األسـنان الكبرية
املخروطيـة بطـول  7إىل  8سـم لـدى الذكـور البالغين ،وهـي أرق لـدى اإلنـاث البالغين ،يف حـدود الفـك السـفيل وغالبا ما يتـم دمجها يف
اللثـة .اثنـان من األخاديـد يف شـكل “ ”Vمفتوحة.
الجسـم :طويـل وقـوي ،أسـطواين نسـب ًيا .اللـون :داكن نسـب ًيا عىل السـطح الظهري ،يرتاوح بين الرمـادي األزرق والبني ،أفتح عىل السـطح
البطنـي .الجبين واملنقـار أبيضين عنـد األفـراد املسـنني ،الذيـن تغطي اجسـامهم أحيانًـا الندبـات الخطية (بسـبب التفاعلات االجتامعية)
والبقـع البيضـاء .يختلـف التلويـن حسـب املـكان والعمـر والجنس .النـدوب والبقع أكثر وضوحا عىل سـطح البطـن والجانبني.
الزعنفة الظهرية :صغرية (أقل من  40سم) ،عىل شكل منجل أو مثلث يف بعض األحيان ،وتقع  3/2من الجزء الخلفي من الجسم.
الزعانف الصدرية :صغرية وبيضاوية.
الزعنفة الذيلية :كبرية مع شق أوسط طفيف أو غائب.
التنفس :ال يكاد يظهر ،وموجه نسبيا إىل األمام وإىل اليسار.
مالحظـة :ميكـن الخلـط بينـه وبين الحيتـان املنقـار األخـرى ( )Mesoplodon sppالنادرة جـ ًدا .عندما يتعـذر تحديد النوع ،حـاول التقاط
صـورة جيـدة للجـزء الجانبي مـن الرأس.
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الدالفني

© Jessica Sanchez

الدالفني

الحوت القاتل Orcinus orca
NE

DD

عريب :حوت قاتل ،أركة

اسباينOrca :

فرنيسOrque, Epaulard :

انقليزيKiller whale :

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 2ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :الذكر 9,8 - 8,5 :م

األنثى 7 - 6 :م

الوليد 2 :م

الــرأس :مــدور وضخــم ،الجبهــة بــارزة جــدا ،منقــار غــر بــارز 12 - 10 .مــن األســنان املخروطيــة بطــول  4إىل  8ســم عــى كل جانــب
مــن الفكــن.
الجســم :ثقيــل وقــوي .اللــون :مميــز ،أســود ،مــع بقعــة بيضاويــة بيضــاء خلــف العــن ،بقعــة أخــف وراء الزعنفــة الظهريــة (رسج)
وبقعــة بيضــاء كبــرة تبــدأ مــن الفــك الســفيل اىل مــا تحــت الزعنفــة الذيليــة ،وتتســع نحــو املنطقــة التناســلية .هــذه البقعــة التناســلية
طويلــة وضيقــة لــدى الذكــور ،واســعة ودائريــة تقريبــا عنــد اإلنــاث .شــكل الــرج والبقعــة مــا بعــد العــن مفيديــن لتحديــد الهويــة
الفوتوغرافيــة.
الزعنفــة الظهريــة :ازدواج شــكيل كبــر حســب الجنــس :عنــد الذكــور البالغــن ،تكــون مثلثــة وميكــن أن يصــل ارتفاعهــا إىل مرتيــن .عنــد
اإلنــاث واالصاغــر ،تكــون منجليــة الشــكل وال يتجــاوز ارتفاعهــا  80ســم.
الزعانف الصدرية :كبرية جدا ،واسعة ومستديرة ،عىل شكل مرضب سوداء الللون.
الزعنفة الذيلية :سوداء يف االعىل ،بيضاء يف االسفل ،مع شق وسطي بائن.
التنفس :منخفض وكثيف.
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© Jessica Sanchez

الدالفني

كروي الرأس الشائع
DD

LC

 ،Globicephala melasأسامء شائعة أخرى : :الحوت القائد

عريب :كروي الرأس الشائع

فرنيسGlobicephale noir :
Dauphin pilote

اسباينCalderon comun :

انقليزيLong-finned :
pilot whale

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2غري موثق  CMS:ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الذكر 6,2 - 5,5 :م

األنثى 5,5 - 4,5 :م

الوليد 1,8 - 1,7:م

الــرأس :كبــر ومــدور .الجبهــة منتفخــة جــدا ،متيــز أكــر وأكــر مــع تقــدم العمــر .منقــار غــر بــارز .مــن  8إىل  13زو ًجــا مــن األســنان
املخروطيــة بارتفــاع  5ســم عــى كل مــن الفكــن (األعــى واألســفل).
الجســم :طويــل ورقيــق نســبيا ،ممتلــئ أكــر يف املقدمــة .اللــون :أســود ،يشــوبه اللــون البنــي يف بعــض األحيــان ،مــع بقعــة بيضــاء عــى
شــكل مرســاة تحــت الحلــق وعــى الســطح البطنــي .الصغــار رماديــة اللــون.
الزعنفــة الظهريــة :منخفضــة وواســعة ج ـ ًدا عنــد القاعــدة (تقريبًــا بنســبة مرتــن ملعــدل العــرض عــى االرتفــاع) ،قويــة ومســتديرة
نســبياً ،وتقــع يف منتصــف الجســم .عنــد كبــار الســن مــن الذكــور ،تقــع الزعنفــة الظهريــة إىل األمــام مــن الســطح الظهــري .متكــن مــن
التصنيــف الســهل لهــذا النــوع.
الزعانف الصدرية :طويلة جدا ومدببة ،منحنية للخلف.
الزعنفة الذيلية :شق وسطي بائن ،عارضة سميكة.
التنفس :مرئية يف بعض األحيان يف طقس هادئ .قوية ،ميكن أن يتجاوز ارتفاع  1م.
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الدالفني

دلفني ريسو
DD

LC

 ،Grampus griseusأسامء شائعة أخرى :غرامبوس
عريب :دلفني ريسو

فرنيسDauphin de Risso :

اسباينCalderon gris, :
delfin de Risso

انقليزيRisso’s dolphin :

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 2ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :البالغ 4 - 3 :م

الوليد 1,5 - 1,2 :م

الـرأس :ضخـم ،مـع جبهـة كرويـة منحـدرة نحـو الفـم .ينقسـم مؤخـر الجبهـة اىل نصفين مـع أخـدود عمـودي ضحـل ،مـريئ فقـط عنـد
املالحظـة الجيـدة .ترتفـع نهايـة الفـم  45درجـة باتجـاه العين .لديـه  3إىل  7أزواج مـن األسـنان املخروطية عىل الفك السـفيل ؛ ال أسـنان
على الفـك العلـوي .منقـار غير موجود.
الجسـم :ضخـم وقـوي .اللـون :رمـادي غامـق .توجـد بقعة بيضاء عىل شـكل قلـب تحت الحلـق ومتتد إىل املنطقة التناسـلية .لـون الصغار
رمـادي فاتـح ،ثـم يـزداد غمقـا مـع مـرور الزمن .خاصية :عىل مر السـنني ،يصبح الجسـم مغطـى تدريجيا بعـدة ندوب ،بسـبب التفاعالت
االجتامعيـة ،حتـى يصبـح رمـادي فاتـح متاما عند األفراد املسـنني .هـذه الندوب مفيـدة لتحديد الهويـة الفوتوغرافية.
الزعنفة الظهرية :عالية ومدببة ،منجلية الشكل وميكن التعرف عليها عىل الفور ،وال سيام بفضل خطوطها البيضاء.
الزعانف الصدرية :طويلة ومدببة عىل شكل منجل.
الزعنفة الذيلية :كبرية وبادئة للغاية.
التنفس :نسبيا غري مريئ ،كثيف ،بارتفاع  0.5إىل  1مرت ،مييل قليالً إىل األمام.
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الدالفني

الدلفني ذو االسنان الخشنة  ،Steno bredanensisأسامء شائعة أخرى :دلفني ستينو
NE

LC

عريب :الدلفني ذو االسنان
الخشنة

فرنيسSténo :

اسباينDelfin :
de hocico estrecho

انقليزيRough-toothed :
dolphin

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2غري موثق  CMS:ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :البالغ 2,5 - 2,2 :م

الوليد :حوايل  1م

الرأس :متميز ،مدبب ويصبح أكرث حدة نحو املنقار الطويل والضيق.
املنقــار متجانــس مــع أســفل الجبهــة .العيــون بــارزة وكبــرة 19 .إىل  28مــن األســنان املخروطيــة الخشــنة ،املخططــة عموديــا ،عــى كل
جانــب مــن الفكــن.
الجســم :قــوي يف مقدمــة الزعنفــة الظهريــة ،أكــر نحافــة نحــو املؤخــرة .اللــون :رمــادي-أزرق غامــق يف األعــى ،أبيــض  /وردي أو حتــى
رمــادي عــى طــرف املنقــار والســطح البطنــي .بقــع واضحــة كبــرة عــى الجانبــن ،مــع عــدد أكــر لــدى األفـراد األكــر ســنا.
الزعنفة الظهرية :تقع يف منتصف الظهر ،قاعدة عريضة ،مع قمة مدببة ،وتكون الحافة الخلفية أحيانا شبه عمودية.
الزعانف الصدرية :طويلة وواسعة عند القاعدة ،مدببة عند االطراف.
الزعنفة الذيلية :واسعة مع شق وسطي واضح.
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الدالفني

الدلفني الكبري
VU

LC

 ،Tursiops truncatusأسامء شائعة أخرى :الدلفني ذو االنف الزجاجي
عريب :الدلفني الكبري

فرنيسGrand dauphin, :
dauphin souffleur

اسباينDelfin mulár :

انقليزيCommon :
bottlenose dolphin

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 2ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :الذكر 3,9 - 2,5 :م

األنثى 3,2 - 2,2 :م

الوليد 1,2 - 1 :م (مواليد البحر االسود أصغر حجام(

الــرأس :منقــار قصــر وســميك جــدا ،جبهــة مــدورة 18 .إىل  26مــن األســنان املخروطيــة بطــول  1إىل  3ســم عــى كل جانــب مــن الفكــن،
وغال ًبــا مــا تكــون متأكلــة عنــد األفـراد املســنني.
الجســم :صلــب وممتلــئ .الجــزء األمامــي عريــض وقــوي .بنيتــه القويــة متيــزه عــى دالفــن البحــر املتوســط األخــرى .اللــون :الســطح
الظهــري رمــادي غامــق ،وأحيانًــا رمــادي ً
أزرق او رمــادي ب ّنــي ،وجوانــب فاتحــة اللــون ،ســطح البطــن ابيــض ،رمــادي فاتــح أو وردي
حجــم واصطبــاغ الدالفــن يختلفــان بشــكل واســع بحســب املجموعــات.
الزعنفة الظهرية :بارزة ومنجلية الشكل ،عريضة عند القاعدة عىل شكل مخلب عند الطرف .تقع يف منتصف الظهر.
الزعانف الصدرية :متوسطة الحجم ،داكنة ورقيقة ،قاعدة عريضة ،أطراف مدببة.
الزعنفة الذيلية :مقعرة مع شق وسطي بائن.
التنفس :مسموع عندما تكون الظروف هادئة.
ملحوظــة :تــم إدراج الدلفــن الكبــر بالبحــر األســود  Tursiops truncatus ponticusضمــن القامئــة الحمــراء لألنــواع املهــددة
باالنقــراض باالتحــاد العاملــي لصــون الطبيعــة.
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الدالفني

الدلفني األزرق واألبيض
VU

LC

 ،Stenella coeruleoalbaأسامء شائعة أخرى :الدلفني املخطط

عريب :الدلفني االزرق واالبيض

فرنيسDauphin :
bleu et blanc

اسباينDelfín listado :

انقليزيStriped dolphin :

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 2ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :البالغ 2,6 - 1,8 :م

الوليد 95 - 85 :سم

الرأس :منقار طويل منفصل جدا عن الجبهة 35 .إىل  50زوجا من األسنان املخروطية والحادة عىل كل فك.
الجســم :رقيــق ونحيــل ،مغــزيل .تلويــن معقــد :ســطح ظهــري داكــن ،رمــادي غامــق ،حتــى أســود مائــل اىل الزرقــة ،ســطح بطنــي
وجوانــب بيضــاء .الســمة :شــارة قطريــة واضحــة ترتفــع مــن املنطقــة الصدريــة باتجــاه قاعــدة الزعنفــة الظهريــة .أربعــة أرشطــة معتمــة
تنطلــق مــن العــن :رشيــط عريــض ومعتــم ،باإلضافــة إىل رشيــط أصغــر ميتــدان حتــى الزعنفــة الصدريــة بصفــة متوازيــة ،رشيــط أخــر
اقــل عتمــة يصــل حتــى املنطقــة التناســلية حيــث يصبــح أكــر عرضــا ،الرشيــط األخــر يتوقــف عــى الجنــاح خلــف الزعنفــة الصدريــة.
ميكــن مالحظــة العديــد مــن االختالفــات يف التلويــن.
الزعنفة الظهرية :عالية ومنحنية ،وتقع يف منتصف الظهر ،داكنة اللون ،مثل السطح الظهري.
الزعانف الصدرية :قصرية ،منجلية الشكل ،نهايات مدببة .أغمق من االعىل أكرث من االسفل.
الزعنفة الذيلية :مقعرة للغاية ،مع شق وسطي بني جدا ّ.
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الدالفني

الدلفني الشائع Delphinus delphis
عريب :الدلفني الشائع
EN

فرنيسDauphin commun :

LC

اسباينDelfin :
común oceánico

انقليزيShort-beaked :
common dolphin

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2ملحق  CMS: 2ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الذكر 2,6 - 2 :م

األنثى 2,4 :م

الوليد 90 - 80 :سم (مواليد البحر االسود اصغر حجام(

الرأس :منقار مفصول ج ًدا عن الجبهة 45 .إىل  55زوجا من األسنان املخروطية والحادة عىل كل فك.
الجســم :رقيــق ونحيــل ،مغــزيل .تلويــن معقــد :ســطح ظهــري داكــن ،رمــادي غامــق ،اىل أســود مائــل اىل الزرقــة ،ســطح بطنــي ،وجوانــب
بيضــاء .الســمة املميــزة :شــارة قطريــة بلــون الكريــم ترتفــع مــن املنطقــة الصدريــة باتجــاه الزعنفــة الظهريــة .أربعــة أرشطــة معتمــة
تنطلــق مــن العــن :رشيــط عريــض ومعتــم ،باإلضافــة إىل رشيــط أصغــر ميتــدان حتــى الزعنفــة الصدريــة بصفــة متوازيــة ،رشيــط أخــر
اقــل عتمــة يصــل حتــى املنطقــة التناســلية حيــث يصبــح أكــر عرضــا ،الرشيــط األخــر يتوقــف عــى الجنــاح خلــف الزعنفــة الصدريــة.
ميكــن مالحظــة العديــد مــن االختالفــات يف التلويــن.
الزعنفــة الظهريــة :عاليــة ومنحنيــة ،وتقــع يف منتصــف الظهــر ،داكنــة اللــون ،ولكــن ميكــن أن يكــون الجــزء املركــزي شــاح ًبا (كــا يف
الصــورة أعــاه).
الزعانف الصدرية :نهايات مدببة قصرية الشكل .أغمق من االعىل أكرث من االسفل.
الزعنفة الذيلية :مقعرة للغاية ،مع شق وسطي جد بائن.
ملحوظــة :الدلفــن الشــائع للبحــر األســود  Delphinus delphis ponticusمــدرج عــى أنــه مهــدد يف القامئــة الحمـراء لالتحــاد الــدويل
لصــون الطبيعــة.
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الفقمنيات

© Jessica Sanchez

الفقمنيات

خنزير البحر الشائع  ،Phocoena phocoenaأسامء شائعة أخرى :فقمة امليناء الشائعة
عريب :خنزير البحر الشائع
DD

فرنيسMarsouin commun :

اسباينMarsopa común :

انقليزيHarbor porpoise :

LC

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/36/2012/2غري موثق  CMS:ملحق  CITES: 2ملحق ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم 2 :م ،اإلناث اكرب نسبيا من الذكور

الوليد 70 - 50 :سم (مواليد البحر االسود اصغر حجام(

الرأس :صغري ،بدون منقار .نهايات الفم ترتفع نحو العينني 19 .إىل  28من األسنان الصغرية عىل كل جانب من الفكني.
ـود-بني ،رمــادي غامــق جــدا ً أو رمــادي عــى الجــزء الظهــري ؛ الجانبــن والســطح البطنــي
الجســم :قــوي .اللــون :قليــل االختــاف .أسـ
ّ
خفيفــي اللــون ،وأحيانًــا توجــد بينهــا مســاحة مرقطــة .ميتــد خــط أســود ضاهــر نســبيا مــن نهايــة الفــم إىل منشــأ الزعنفــة الصدريــة.
الزعنفة الظهرية :مثلثة ،اقل ارتفاعا مام لدى الدالفني ،وتقع يف منتصف الظهر.
الزعانــف الصدريــة :صغــرة ،واســعة منجل ّيــة الشــكل ،مســتديرة قلي ـاً مــع لــون داكــن .أحيانًــا توجــد درنــات صغــرة عــى الحــد
الرئيــي.
الزعنفة الذيلية :شق وسطي بائن.
التنفس :بالكاد مرئيا.
مالحظــة :فقمــة املينــاء بالبحــر األســود  ،Phocoena phocoena ssp. relictaتــم رسدهــا عــى أنهــا مهــدد ة باالنقـراض ضمــن القامئــة
الحمـراء لالتحــاد الــدويل لصــون الطبيعــة.
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الفقميات
الفقميات
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الفقميات

الفقمة الراهب املتوسطية Monachus monachus
CR

EN

عريب :الفقمة الراهب
املتوسطية

فرنيسPhoque moine :
de Méditerrannée

اسباينFoca monje :

انقليزيMediterranean :
monk seal

املتوسطي العاملي  GFCM: GFCM/35/2011/5ملحق  CMS: 2-1ملحق  CITES: 1ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2
الحجم :الذكر أكرب نسبيا من اإلناث .يبلغ الطول حتى 2,9م لكن معدل الذكور البالغة251:سم ومعدل اإلناث 242سم.

الوليد100 :سم

الرأس :مدور بكاممة بارزة.
الجسم والزعانف :الزعانف األمامية والخلفية متواجدة بشكل جانبي أكرث مام لدى الفقميات ذات األذن.
الزعانـف األماميـة قصيرة ومغطـاة بالشـعر ،مـع مخلـب صغير على كل من االصابـع الخمسـة .تضـم الزعانف أظافـر صغيرة مقارنة مع
الفقميـات االخـرى .املخالـب والشـعر مـع حـزام رفيع تربـط االصابـع .الذيل قصير وعريض.
الحلامت االربعة تتناقض مع معظم الفقميات التي متتلك اثنني فقط .البالغني يظهرن ازدواجا للشكل الجنيس متمثال يف لون املعطف.
أخرى :الفقمة الوحيدة املتواجدة باملنطقة.
ومـع ذلـك ،فقـد تم تسـجيل فقميات أخرى يف البحراالسـود ،مثل أسـد بحر كاليفورنيـا  ،Zalophus californianusالتـي تنفلت من األرس.
وبالرغـم مـن الحـاالت النـادرة للغايـة ،تـم اإلبلاغ عـن بعـض األنـواع مـن الفقمات الشـائعة ( )Phoca vitulinaوالفقمات املغطـاة
( )Cystophora cristataيف بعـض مناطـق البحـر األبيض املتوسـط.
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 النادرة/ األنواع الشاردة
الثدييات البحرية

:هذه االنواع تم االبالغ عنها يف البحر االبيض املتوسط لكنها تعترب نادرة او شاردة

© Jessica Sanchez

Common minke :انقليزي
whale

Rorcual aliblanco :اسباين
ballena de minke común

Balaenoptera acutorostrata حوت منيك

Baleinede Minke :فرنيس

 حوت منيك:عريب

LC

ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2  ملحقCITES: 1  ملحقCMS:  غري موثقGFCM: GFCM/36/2012/2

العاملي

© Jessica Sanchez

Sei whale :انقليزي

Rorcual norteño :اسباين

Balaenoptera borealis الحوت الشاميل

Baleinoptère de :فرنيس
Rudolphi, Rorqual boréal

 الحوت الشاميل:عريب

EN

ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2  ملحقCITES: 1  ملحقCMS: 1  ملحقGFCM: GFCM/36/2012/2

العاملي

© Jessica Sanchez

False killer whale :انقليزي

 حوت قاتل مزيف: أسامء شائعة أخرى،Pseudorca crassindens أركة مزيفة
Falsa orca :اسباين
orca negra

Fausse orque, Faux :فرنيس
épaulard

 أركة مزيفة:عريب

ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2  ملحقCITES: 1  ملحقCMS:  غري موثقGFCM: GFCM/36/2012/2
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Humback whale :انقليزي
ACCOBAMS

Ballena jorobada :اسباين

Megaptera novaeangliae الحوت األحدب

Baleine à bosse, :فرنيس
jubarte ou Rorqual à bosse

 الحوت األحدب:عريب

LC

SPA/BD PROTOCOL:  ملحقCITES: 1  ملحقCMS: 1  ملحقGFCM: GFCM/36/2012/2
2

العاملي

© Food and Agriculture Organization of the United Nations, Original
Scientific Illustrations Archive. Reproduced with permission

Indian ocean :انقليزي
humpback dolphin

Delfin giboso :اسباين
indico

Sousa plumbea الدلفني االحدب

Dauphin à bosse :فرنيس
de l’océan indien

 الدلفني االحدب:عريب

EN

ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL:  غري موثقCITES: 1  ملحقCMS:  غري موثقGFCM: GFCM/36/2012/2

العاملي
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Eubalaena glacialis الحوت الحقيقي
North Atlantic :انقليزي
right whale

Ballena franca glacial o :اسباين
ballena de los vascos

Baleine franche :فرنيس
de l’Atlantique nord

 الحوت الحقيقي:عريب

ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2  ملحقCITES: 1  ملحقCMS: 1  ملحقGFCM: GFCM/36/2012/2

EN

العاملي
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Dwarf Sperm :انقليزي
whale
ACCOBAMS

Cachalote enano :اسباين

Cachalot nain :فرنيس

Kogia sima حوت العنرب القزم
 حوت العنرب القزم:عريب

DD

SPA/BD PROTOCOL:  ملحقCITES: 2  ملحقCMS:  غري موثقGFCM: GFCM/36/2012/2
2

العاملي
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Blainville’s :انقليزي
beacked whale

Zifio de Blaiville :اسباين

Sousa plumbea حوت بلينفيل املنقاري

Baleine à bec :فرنيس
de Blaiville

 حوت بلينفيل املنقاري:عريب

ACCOBAMS SPA/BD PROTOCOL: 2  ملحقCITES: 2  ملحقCMS:  غري موثقGFCM: GFCM/36/2012/2
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طيور البحر

طيور البحر
 ومن املحتمل أن يتم،تم إدراج سبعة وعرشون نو ًعا ينتمون إىل سبع عائالت كتصنيف للطيور البحرية الجد مهددة
.)صيدها عن طريق الخطأ يف البحر املتوسط أو متابعة سفن الصيد (عىل مسافات مختلفة

املصادر والوثائق املرجعية
:النصوص والرسوم التوضيحية املعدلة بواسطة
Lars Svensson (Author), Killian Mullarney (Illustrator),), Dan Zetterström (Illustrator), Peter J.Grant
(contributeur), David A Christie. 2011. Field Guide to Birds of Britain and Europe. Maison d’édition :
HarperCollins, 448 pages.
Bergier, P. ; Thévenot, M. ; Rihane, A. ; El Agbani, M.A. & Qninba, A. 2017. Liste des oiseaux du Maroc. Mise à
jour mai 2017 (rév. 4.0). Go-South Bulletin 14 : 43-68.
del Hoyo, J.and Collar, N. J. (2014). HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds ofthe
World. Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.
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النوئيات
جلم املاء الرمادي

مع اإلضاءة الكاملة،
تبدو القوادم الكربى
شاحبة جدا

املنقار عادة اقل
قوة منه لدى
الجلم الرمادي

بني
ّ

أبيض

حافة الهروب باهتة

حافة الهروب
مظلمة

عادة دون عالمات
معتمة

أبيض نقي
امتداد البياض عىل
األطراف عنرص تصنيف
أسايس لدى جلم
سكوبويل

حجم أدين لجلم
ماء سكوبويل
من الصعب
تقديره عىل
امليدان

طيور البحر

مناطق مظلمة
للقوادم الكربى يف
بعض االحيان أكرث
امتدادا مام لدى
هذا النوع

جلم املاء الشاميل

جلم املاء الرمادي

هو اكرب جلم ماء ،رأس كبري ومنقار قوي
وشاحب ،اسلوب طريان اسرتخايئ مميز

عرض البياض متغري

طرف مظلم
بالكامل او يكاد

منقار مكتنز ،اصفر
شاحب ،اكرث قوة
لدى الذكور

النوئيات

جلم ماء سكوبويل  ،Calonectris diomedeaأسامء شائعة أخرى :جلم املاء الكبري
عريب :جلم ماء سكوبويل
LC

العاملي

فرنيسPuffin de Scopoli :

اسباينPardela cenicienta :
mediterránea

انقليزيScopoli’s :
shearwater

 GFCM: GFCM/35/2011/3غري موثق  CMS:غريموثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 122 - 112 :سم

الوصف :يقارب حجم النورس البني ،يتميز بأجنحة طويلة مرنة دامئًا شبه جرسية الشكل .رمادي غامق فوق “اليد” (الجزء الخارجي من
الجناح) أكرث غمقا ،الذيل العلوي منترش شاحب (عادة ما يكون مرئ ًيا عن قرب فقط) .باطن أبيض ،باستثناء القوادم الكربى (الريش يف
الجزء الخارجي من الجناح) والقوادم الوسطى (الريش يف الجزء الداخيل من الجناح) وأنظمة الذيل الداكنة ؛ منقار أصفر شاحب مع سن
منقار داكن ؛ ومع إضاءة كافية ميكن رؤية هذا املنقار الشاحب من مسافة بعيدة.
الخياشيم األنبوبية مصحوبة بنتوءات خارجية كبرية عند قاعدة املنقار.
الطريان :طريان رشاعي طويل بالقرب من املياه ،يتخلله  3إىل ( 4نادرا ً ما يصل إىل  6إىل  )7رضبات لألجنحة ،رضبات األجنحة املقوسة
مرنة .ميكن أن يرتفع هذا الطائر عدة أمتار فوق مستوى سطح البحر مع الرياح القوية.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

النوئيات
جلم ماء إنجليزي
جلم ماء متوسطي

امتداد الساقني
قصري جدا او غائب

حافة جنبية
معتمة لدى
عديد االفراد

امتداد الساقني يعطي
انطباعا لذيل مدبب
سيقان تتجاوز عادة
الذيل القصري
الجهة العليا سوداء
جد مامثلة لجلم املاء
اإلنجليزي وتصبح
رمادية او بنيّة مع
التقادم

عالمة بيضاء كام لدى الجلم
اإلنجليزي ،ولكن اقل ظهورا لدى
عديد االفراد ألنها مصبغة بالب ّني

ريش تحت الذيلية الجانبي
عادة معتم مع ترك فضاء
محدود لألبيض

متقارب مع جلم املاء اإلنجليزي ،بدون
الهالل الفاتح وراء ريش االعني

حجم مساوي لجلم املاء
اإلنجليزي ،ولكن اكرث انسيابية

معتم

النوئيات

جلم ماء متوسطي Puffinus yelkouan
عريب :جلم ماء متوسطي
VU

العاملي

فرنيسPuffin yelkouan :

اسباينPardela :
mediterranea

انقليزيYelkouan :
shearwater
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امتداد الجناحني 84 - 70 :سم

الوصف :األجزاء العلوية الداكنة متناقضة مع األجزاء السفلية البيضاء .منقار رقيق نسبيا ،عادة ما يربز زاوية حادة وجبهة صلبة.
بين بين الـرأس
األجـزاء العلويـة ذات لـون رمـادي بنـي (قـد تبـدو سـوداء يف الطقـس امللبـس بالغيـوم)؛ السـيقان تتجـاوز الذيـل .فصـل ّ
والرقبـة بين غامـق وشـاحب .يف بعـض الحـاالت توجد حلقـة قليلة الشـحوب قليال حول العين .الخـارصة (الجانبني) بيضاء مـع عىل األكرث
خـط داكـن رقيـق؛ مـا تحـت الجنـاح أبيـض ،مـع حافـة (الحافة الخلفيـة) داكنـة ورشيط قطـري داكـن ظاهر عىل اإلبـط (إبطـي) ،غائب
يف بعـض األحيـان .الخياشـيم أنبوبيـة مصحوبـة بنتـوءات خارجيـة عنـد قاعـدة املنقـار ،عىل الرغـم من أنها ليسـت واضحة بشـكل خاص.
الطيران :تـداول بين الرضبـات الرسيعـة والطيران الرشاعي بالقرب من سـطح املـاء .ميكن أن يصعد عدة أمتار فوق مسـتوى سـطح البحر
مـع الريـاح القويـة .عادة مـا يتجمع مع الغيـوم الكبرية.
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مناطق عليا أكرث ب ّنية
من جلم املاء اإلنجليزي
او املتوسطي حديث
الريش ،االفراد االقدم
اكرث تشابها

طيور البحر

االفراد شديدة العتمة (اىل اليسار) تذكر
بالجلم األسخم ،ولكن الحجم ،الهيئة
والطريان مختلفة متاما

جلم املاء األسخم
(للمقارنة)

إبط مصبوغ
بالب ّني

سيقان تتجاوز عادة
الذيل القصري

بطن وتحت البطن
ب ّني ،يبدو مزيت

تصف اغلب الرسومات قوادم
وسطى مميزة – البعض شاحب
(مثل جلم ماء املتوسط) او معتم
(مثل جلم االء األسخم ،اعاله)

أكرب وأعتى بقليل من جلم
املاء اإلنجليزي او املتوسطي

ب ّني من اعىل ومن تحت مع تفاوت
ضئيل

النوئيات

جلم ماء موريطاين Puffinus mauretanicus
عريب :جلم ماء موريطاين

فرنيسPuffin des baléares :

اسباينPardela balear :

CR

العاملي

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 1غريموثق CITES:

انقليزيBalearic :
shearwater

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 90 - 78 :سم

الوصــف :أكــر بقليــل مــن جلــم مــاء البحــر املتوســط ،غال ًبــا مــا يبــدو ممتلئًــا وثقيــل .ذيــل قصــر يســمح للســاقني أن يــرزا قلي ـاً.
أعــى بنــي رمــادي وأســفل أبيــض متغــر اىل بنــي متفســخ ،مــا يصعــب التبايــن بــن األج ـزاء العلويــة والســفلية .مــا تحــت الجنــاح
قليــل التبايــن ،واإلبــط دامئًــا داكنــة ومتســخة (إبطــي) .منقــار أكــر قــوة مــن جلــم مــاء البحــر املتوســط ،ويشــكل زاويــة طفيفــة مــع
الجبهــة املائلــة .األغطيــة الذيليــة ،أســفل الظهــر والجانبــن مظلمــة دامئًــا .ميكــن يف بعــض األحيــان خلــط بعــض األفـراد شــديدة الظلمــة
مــع جلــم املــاء الفاحــم ،املوجــود بشــكل شــارد يف البحــر األبيــض املتوســط .مــع ان هــذا األخــر أرق وأكــر نســبيا ،مــع أجنحــة أطــول
وأضيــق .الخياشــيم أنبوبيــة مصحوبــة بنتــوءات خارجيــة عنــد قاعــدة املنقــار ،عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت واضحــة بشــكل خــاص.
الطـران :تنــاوب بــن الرضبــات الرسيعــة الجناحــن الرسيــع (ليــس بنفــس رسعــة جلــم مــاء البحــر املتوســط) والطـران الرشاعــي بالقــرب
مــن ســطح املــاء .ميكــن أن يصعــد عــدة أمتــار فــوق مســتوى ســطح البحــر مــع الريــاح القويــة .عــادة مــا يتجمــع مــع الغيــوم الكبــرة.
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النوئيات الشاملية

أجنحة مز ّوية اىل حد ما
غطائيات االجنحة
املتقادمة ،ب ّنية متاما يف
الصيف

وضعية الطريان املميزة
حافة جناحية رقيقة
مع الريش الجديد لدى
االحداث (أكتوبر)

طائر نوء صغري جدا

رشيط ابيض عريض
ابيض ينزل عىل
الجانبني (انظر طائر
النوء ابيض الخلف)

حدث

مربع او مدور

النوئيات الشاملية

طائر النوء Hydrobates pelagicus
عريب :طائر النوء

فرنيسOcéanite tempête :

LC

العاملي

اسباينPaino europeo :

انقليزيEuropean storm :
petrel
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امتداد الجناحني 41 - 37 :سم

الوصــف :أصغــر طائــر نــوء يف امليــاه األوروبيــة ،مــع ط ـران أكــر إثــارة ونشــاطا مــن أنــواع الفصيلــة األخــرى (يتواجــد فقــط بشــكل
شــارد يف البحــر األبيــض املتوســط) .مظهــر عــام معتــم ،مــع ردف (أســفل الظهــر) ورشيــط ابطــي أبيــض .الخياشــيم مصحوبــة بنتــوءات
خارجيــة كبــرة عنــد قاعــدة املنقــار.
الطريان :غري منتظم ،رفرفة متواصلة ،ودامئًا بالقرب من سطح املاء.
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طيور البحر

البجعيات

العام الرابع
من العمر (بديل)

العام الرابع
من العمر (الصيف)
العام الثاين من العمر
(ماي-أكتوبر)
حدث
العام الثالث من
العمر (اوت-سبتمرب)

بالغ صيف

حدث

بالغ شتاء

البجعيات

أطيش شاميل Morus bassanus
عريب :أطيش شاميل

فرنيسFou de Bassan :

اسباينAlcatraz atlántico :

انقليزيNorthern gannet :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 192 - 170 :سم

الوصف :طائر كبري ج ًدا (حوايل  2م ما بني الجناحني) بأجنحة ضيقة طويلة وطريان متميز .مقارن ًة بجلم املاء ،فإن األطيش الشاميل أكرب
بكثري ويتمتع بذيل مسامري بارز ،باإلضافة إىل رأس وعنق أكرث طوال .األجنحة مستقيمة عند الطريان الرشاعي ،مام يبدو عىل شكل “صليب”
من بعيد.
البالغني :لون أبيض ،برأس مشوب باألصفر وأطراف أجنحة سوداء.
األحداث :ريش رمادي-ب ّني بالكامل ،باستثناء الريش األبيض يف الجزء العلوي من الذيل .عن قرب ،يبدو الريش كله منقط باللون األبيض.
يتحول تدريجيا إىل اللون األبيض مع تقدم العمر ،بد ًءا من الرأس وأغطية الجناح واألجزاء السفلية .يكتسب ريش الكبار يف سن  5سنوات.
الطريان :رفرفة االجنحة رسيعة إىل حد ما ،منخفضة ومنتظمة ،بالتناوب مع طريان رشاعي قصرية .يف ظروف الرياح الشديدة ،مييل إىل شق
الهواء مثل جلم املاء ،وخاصة االحداث ،ميكن الخلط بينه وبني أحد األنواع الكبرية من الجلم ،مثل جلم املاء الكبري .يقوم بغطسات قطرية
مثرية لإلعجاب من علو  10إىل  40مرتًا لصيد األسامك ،ويعمد عىل طي األجنحة قبل ان يصطدم بسطح املاء مبارشةً.
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الغاقيات
جناح قصري ومستدير

عموما بقعة شاحبة
العام االول

جيد ومستقيم
بالغ
مصفر

نخر

بالغ

أكرث بياضا من النوع
الفرعي االطلنطي (الذي
ميكن ان يكون استثنائيا
شديد البياض)

غاق كبري (حدث)

خلف الرأس مدبب

سميك
داكن

ديسامريستي
(البحر املتوسط)

بقعة صفراء بيّنة

غاق كبري
(حدث)

مصفر
عنق شاحب
حصيف

تاج

انعكاسات
خرضاء

غاق كبري (حدث)
بني موحد
ّ

بالغ عادي

بالغ مظهر تزاوج

رفيع

شاحب

أطراف باهتة
العام االول

رمادي باهت
(ليس بأصفر)

حدث

مقدم القلنس ّوة
مدبب

أصفر خافت
حدث

العام االول

الغاقيات

غاق أرسطو  ،Gulosus aristotelis desmarestiiاسامء شائعة أخرى :غاق متوج
عريب :غاق أرسطو
LC

العاملي

فرنيسCormoran huppé :
)(de la Méditerranée

اسباينCormorán moñudo :

انقليزيEuropean shag :
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امتداد الجناحني 110 - 95 :سم

الوصف :أصغر وأرق من الغاق الكبري ،برقبة رفيعة ،رأس كروي أصغر ،ومنقار أدق.
البالغني :ريش أسود مع انعكاسات خرضاء ،وأجنحة أرجوانية مشوبة باألسود .قاعدة املنقار صفراء فاقعة ،متباينة مع املحيط الغامق؛ عىل
خالف ذلك املنقار مسود .يف بداية موسم التكاثر ،تظهر ذروة سوداء منحنية عىل الجزء األمامي من القلنسوة ،وهي أقل متي ًزا مام لدى
الساللة األطلسية.
الكبري غري بالغ :نسبيا كامد ،أقل ملعان .شاحب الذقن .منقار أصفر ،خاصة الفك السفيل (الجزء السفيل من املنقار).
األحداث :ب ّني شاحب (رميل) من أعىل وأبيض تقريبًا يف االسفل ،مع أغطية جناح علوية شاحبة .ساللة البحر األبيض املتوسط أكرث شحوبًا
وبياضً ا من الساللة األطلسية (فارق رئييس) .األحداث ،تدريجيا أكرث قتامة وأكرث إرشاقا حتى تصل إىل ريش الكبار.
الطريان :يختلف عن طريان الغاق العظيم مع رقبة أكرث استقامة ،وأجنحة خارجية أكرث حدة ،مظهر سهمي مع بطن مستدير ،ومسار طريان
منخفض (عىل سطح املاء عمو ًما)  ،رفرفة أكرث مرونة وبرسعة دون التناوب مع الطريان الرشاعي .قفزة غطس واضحة.
مالحظة :الغاق املتوج  Gulosus aristotelis desmarestiiهي ساللة البحر األبيض املتوسط من نوع  .Gulosus aristotelisالقامئة الحمراء
لالتحاد الدويل لصون الطبيعة تدرج .Gulosus aristotelis
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العام االول

بالغ مظهر تزاوج

تجفيف االجنحة

سميك مع انحدار

طيور البحر

بقعة صفراء ب ّينة

ذيل طويل

داكن

الغاق املتوج والغاق الكبري
عادة ما يتواجدون فوق
الصخور لالسرتحة
رمادي شاحب

غطس بعد قفزة قصرية
ابتالع سمكة كبرية

كل الرسومات تخص الغاق
الكبري ماعدا الرسم االدىن
عىل اليمني

عموما أبيض
لوسيديس /
ماروكانيس
(شامل غرب افريقيا)

دامئا معتم

بقعة
بيضاء

بالغ عادي

بالغ

بالغ مظهر تزاوج

حدث
العام االول

الغاقيات

غاق كبري Phalacrocorax carbo
عريب :غاق كبري

فرنيسGrand cormoran :

اسباينCormorán grande :

انقليزيGreat cormorant :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 94 - 77 :سم

الوصف :طويل القامة ذو عنق طويل سميك .منقار قوي رمادي فاتح مع بقعة بيضاء حول القاعدة .الساقني قامتتني .ذيل طويل.
البالغني :أسود مع ومضات مزرقة وخرضاء ،وأجنحة برونزية مع بقع سوداء .الجلد العاري عند قاعدة الفك السفيل األصفر (الجزء السفيل من
املنقار) ،محاط بحلقة بيضاء .بقعة بيضاء عىل الجزء الفخذي (الورك) ،فقط يف بداية موسم التكاثر .تاج وجزء خلفي للرقبة يحملن بعض الريش
األبيض ،عادة ما تندثر يف الصيف .أقل ملعان يف فصل الشتاء ،حيث تصبح املناطق البيضاء حول الخدين والحنجرة أكرث كامدة ج ّدا.
الكبري غري بالغ :نسبيا كامد ،أقل ملعان .شاحب الذقن .منقار أصفر ،خاصة الفك السفيل (الجزء السفيل من املنقار).
األحداث :بني غامق من أعىل ،األجزاء السفلية تبدي تفاوتا يف نسبة البياض .يصبح تدريجيا أغمق وأكرث إرشاقا بعد عامني حتى ينمو ريش
الكبار.
الطريان :تناوب طريان رشاعي قصري مع فرتات طريان نشطة و رفرفة أقل وضو ًحا .رقبة ممتدة ،وغالبًا ما تطري عىل ارتفاع معني ،وتك ّون
تشكيالت عند تواجدها يف مجموعات .الطيور املعزولة غالبا ما تطري منخفضة فوق املاء .الغوص مع نصف قفزة ،مع غمر الرأس يف املاء.
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الكركريات
بالغ

غري ناضج/بالغ (معتم)
امتداد خطوط وزخارف
شاحبة متغرية جدا ،رمبا
يف عالقة مع العمر ،تتال
الريش غري الناضج
ليس معروفا

قوي جدا

بالغ (شاحب)

ذيل قصري

هيئة دن

بالغ يف هيئة تزاوج
او تهديد

حدث

حدث
(ب ّني-محمر)
رأس اكرث
عتمة
من الجسم

موحد
عالمات شاحبة متغرية

عالمات جناحية ظاهرة جدا
كركر كبري يهاجم أطيش شاميل

حدث
بالغ

حدث

ما تحت الجسم وغطائيات
تحت ذيلية موحدة

الكركريات

كركر كبري Stercorarius skua
عريب :كركر كبري

فرنيسGrand labbe :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

اسباينPágalo grande :
o skúa

انقليزيGreat skua :

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 140 - 125 :سم

الوصف :كبري وثقيل ،بحجم النورس اصفر الساق ،ولكنه أكرث ضخامة ،بأجنحة أوسع وذيل أقرص .أثناء الطريان ،جسم غامق متا ًما به بقع
بيضاء كبرية عىل قاعدة الريش الخارجي من الجناح ،واألجزاء السفلية والعلوية من الجناح .منقار بارز (سميك) .الرأس والرقبة قوية.
ريشات الذيل املركزية عريضة ،ذات نهايات مدورة ،أو قليلة النتوء.
البالغني يف الصيف :خطوط صفراء بنية عىل الرقبة واألجزاء العلوية.
بني مح ّمر ،خاصة باألسفل ،وغال ًبا ما تظهر بق ًعا بيضاء محدودة النطاق .ميكن
األحداث :اللون البني أكرث تناسقًا من البالغني مع تلوين ّ
الخلط بينه وبني صغار النورس الكبري.
الطريان :طريان رشاعي عىل علو شاهق فوق البحر ،طريان أكرث إنظام من طريان النوارس األحداث .رفرفة االجنحة أكرث مرونة وقوة .يشاهد
أحيانا بصدد قنص النوارس والطيور البحرية األخرى.
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بعض اإلناث بدون
رشيط صدري

رشط
ما تحت الجناح م ّ
لدى غري الناضجني
بالغ صيف (معتم)

محيط املنقار
معتم
معتم
حدث

مربع
ذراع عريض

حدث (وسطي)

صيف (فاتح)
ذيل يف
شكل ملعقة

منقار قوي ذو
حدث (معتم) قاعدة شاحبة
صيف (فاتح)

قاعدة القوادم
الوسطى عادة
شاحبة

طيور البحر

بالغ صيف

الصيف الثاين

حدث

شاحب مرشط
حدث (فاتح)

منقط بخفاء

رأس ضخم
حدث (فاتح/وسطي)

رمادي فاتح

بالغ صيف (فاتح)

عادة مرشط
حدث (معتم/وسطي)

الكركريات

كركر بوماريني Stercorarius pomarinus
عريب :كركر بوماريني

فرنيسLabbe pomarin :

اسباينPágalo pomarino :

انقليزيPomarine jaeger :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري CMS:
موثق

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 125 - 115 :سم

الوصف :أجنحة طويلة“ .الذراع” (الجناح الداخيل) عريضة نوعا ما ،مع شافّة حادة .عىل الريش بأكمله ،تكون بقع فاتحة عند قاعدة
القوادم الكربى (الريش يف الجزء الخارجي من الجناح) وعىل األجزاء السفلية والعلوية لألجنحة ،وهي أقل وضو ًحا لدى الكركر الكبري.
البالغني يف الصيف :ريش ذييل مركزي طويل وعريض ،عىل شكل ملعقة ،يتجاوز بقية الذيل .ميكن أن يكون بلونني :داكن (الطائر أسود
بالكامل باستثناء بقع الجناح) وفاتح (عادة األجزاء السفلية بيضاء ،مع رشيط صدري وأطراف داكنة ؛ قلنسوة داكنة).
البالغني يف الشتاء :متغري ،مشابه للبالغني يف الصيف ولكن مع ريش أقل وضوحا ونتوء مركزي أقرص (أو غائب).
األحداث :متغري يرتاوح من الب ّني املتوسط مع أرشطة بنيّة مصفرة إىل بني أسود داكن عا ّم .قبل سن البلوغ ،يُظهر الصغار ارشطة إبطيه،
تغمق مع منو الطري.
الطريان :طريان مسرتسل ،مع رفرفة اجنحة عادية.
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بالغ صيف

صيف ثاين

سوداء

عالمة بيضاء
ظاهرة بجالء عادة
حدث (وسطي)

حد ّبي

رشط
ما تحت الجناح م ّ
لدى األحداث
بالغ صيف (معتم)
بالغ صيف (فاتح)

محيط املنقار
شاحب

طويل ومدبب

مدبب
حدث (وسطي)
حدث (معتم)

تتكون األزواج عادة
من كال الصنفني

دقيق اىل حد ما،
مقدمة املنقار
معتمة فحسب

خطوط

أطراف محمرة

حدث (فاتح)
أطراف شاحبة
حدث (وسطي)

بالغ صيف (فاتح)

حدث (معتم)

ارشطة محدودة او غائبة

الوان عادة دافئة ،اكرث احمرارا لدى
الكركر طويل الذيل الحدث

الكركريات

كركر قطبي Stercorarius parasiticus
عريب :كركر قطبي

فرنيسLabbe parasite :

اسباينPágalo parasito :

انقليزيArctic jaeger :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 118 - 108 :سم

الوصف :مشابه للنورس االسمر متوسط الحجم مع أجنحة مدببة ،مثل الصقور .عن قرب ،تظهر بقع واضحة يف قاعدة القوادم الكربى (ريش
الجزء الخارجي من الجناح) .منقار أرق قليالً من الكركر بوماريني مع ريش مشابه.
البالغني :شاحب اللون ،قلنسوة داكنة أقل أسود من غطاء الكركر بوماريني؛ دائرة املنقار شاحبة .إذا كان الرشيط الصدري موجو ًدا ،فعادة
ما يكون غامق اللون وغري محدد .ريش الذيل املركزي يتجاوز بقية الذيل.
األحداث :الرأس والرقبة والعنق وغال ًبا الجزء البطني تكون مستبيضة ومتباينة (خطوط دقيقة واضحة عن قرب).
الطريان :رسيع ومرن ،يشبه طري الصقر .يختلف عن الكركر بوماريني  ،األثقل واألكرث استقرارا ،مثل النورس كبري.
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النورسيات
الشتاء 1

الشتاء 2
بالغ
مظهر تزاوج

معتم

عادة رشيط أسود
عريض عىل
خامس القوادم (ضيق
لدى النورس الفيض)

رأس ابيض ،بقعة
صبغة رمادية مامثلة للنورس الفيض «الشاميل» معتمة ب ّينة حول
الذي تكون بعض افراده ذات سيقان صفراء ،لكن العني ،منقار قوي

الرأس أقل خطوط يف الشتاء ومحيط العني والبؤرة
حمراء فاقعة وليست برتقالية

بالغ وسطي
بالغ مظهر تزاوج
أصفر

طيور البحر

قوادم كربى باهتة

خطوط
قليلة او
غائبة

طيور املتوسط اكرب
من طيور جزر االطلنطي

الشتاء 3

ملحوظ
رشيط
قليال
ّبي الحدود
حجم كبري ،منقار قوي ورأس
أبيض يذكر بأحداث
النورس األسمر

الشتاء 2

الشتاء 1
طويلة بلون وردي

مع الشتاء األول يكتسب العديد غطائيات
األجنحة وريش الطريان الثلثي الثاين بدءا من
أكتوبر ،جيدا ما قبل النورس الفيض بنفس العمر

النورسيات

نورس ميكاييل  ،Larus michahellisاسامء شائعة أخرى :نورس اصفر الساق
عريب :نورس ميكاييل

فرنيس Goéland leucophée :اسباين Gaviota patiamarilla :انقليزيYellow-legged gull :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري موثق  CMS:غري موثق CITES:

غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 140 - 120 :سم

الوصف :النورس األكرب واألكرث شيو ًعا يف املنطقة ،يجب أن يكون املعيار الذي تقارن به النوارس الكبرية األخرى.
البالغني :املظهر العام أبيض ،مع املعطف والجزء العلوي من األجنحة رمادي المع .القوادم الكربى (الريش يف الجزء الخارجي من الجناح)
عامة سوداء ،مع وجود بقع بيضاء صغرية قرب طرف الجناح؛ منقار أصفر مع بقعة حمراء عىل الحافة لسفلية .القزحية شاحبة ،عصابة
العني ترتاوح بني األحمر إىل الربتقايل .الساقني صفراء زاهية.
األحداث :املظهر العام بني عىل خلفية بيضاء .رأس شاحب يعطي انطبا ًعا عن “قناع” داكن ،منقار سميك وأسود بالكامل ،ردف شاحب
(الجزء السفيل من الظهر) ورشيط أسود واضح عىل الذيل ،األجزاء السفلية شاحبة ،ريش الجناح الداخيل قاتم.
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مرآة صغرية جدا
رمادي ،وردي
الصبغة أحيانا
شتاء 2

بالغ صيف
صبغة رمادية باهتة

رمادي مستخرض

باطن الجناح
منقوش بوضوح

قوادم كربى باهتة
عالمة يف شكل
 Uعىل الردف

الصيف 2

يبدو داكن عن بعد
عني معتمة

رشيط
أسود ضيق

ال توجد حافة بيضاء
عىل طرف الهروب
رمادي شاحب

بالغ صيف

حدث

داكن كليا

«عقد لؤلؤي»
رمادي فاتح
مع عالمات داكنة
وسط الريش

وجه شاحب

حدث

رمادي غري
مخطط

طرف خلفي مخفف

ناعم غري مخطط

رمادي فاتح

هالل الكوايس الثالثية
نسبيا مفقود

بالغ

حدث

شتاء 1
رمادي

اطراف شاحبة بيّنة،
ارشطة وعالمات خفيفة

النورسيات

نورس أدوين Larus audouinii
عريب :نورس اودوين
LC

العاملي

فرنيسGoeland :
d’Audouin

اسباينGaviota de :
Audouin

انقليزيAudouin’s gull :

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2 1غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 128 - 117 :سم

الوصف :أصغر قليالً وأكرث أناقة من النورس اصفر الساق مع منقار رفيع ،وجبهة مائلة أطول وأجنحة طويلة وضيقة.
يتميز عن النورس اصفر الساق مبنقاره األحمر القاين مع طرف أسود وأصفر (يصعب متييزه يف بعض األحيان) ،قزحية داكنة للغاية ،أرجل
بلون رمادي غامق أو أخرض (غال ًبا ما تكون مرئية أثناء الطريان)؛ الجزء الخارجي الشاحب من الجناح يتحول إىل اللون الرمادي مع وجود
بقعة بيضاء صغرية فقط يف نهاية الجناح ونهايات بيضاء صغرية عىل ريش الجناح (تشبه “سلسلة من اللؤلؤ”).
األحداث :تشبه صغار النورس اصفر الساق ،ولكن مع الجزء الداخيل للجناح يظهر املزيد من الزركشة وأجنحة أغمق يتوسطها قسم رمادي
فاتح .لديه ردف داكن (الجزء السفيل من الظهر) وريش ابيض يف الجزء العلوي من الذيل عىل شكل U؛ ريش الذيل غالبه أسود مع حافة
بيضاء .الجوانب السفىل معت ّمة ،والسيقان رمادية داكنة؛ املنقار رمادي مع طرف أ سود .األجنحة تصبح تدريجيا رمادية مع منو الطائر.
السنة الثانية (غري بالغ)  -ينمو رشيط أسود ضيق عىل أطراف ريش الذيل وريش الجزء الداخيل من الجناح ،وتختفي تدريجياً مع بلوغ
الطري إىل مرحلة النضج.
الطريان :طريان رشاعي أكرث من النورس اصفر الساق.
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عني داكنة ،رأس مدور ،منقار قصري (خصوصا
عند الذكور) مع رشيط طريف أسود يضفي عىل
النورس األرميني هيئة منطية

عني داكنة

طرف الجناح أكرث سوادا
من العديد من نوارس
ميكاييل ،عادة مرآة وحيدة

بالغ
مظهر تزاوج
كثري السواد
شاحب

شتاء 1

طيور البحر

بالغ وسطي

رمادي نسبيا أكرث غمقا
من نورس ميكاييل
باطن القوادم
األوىل أكرث وضوحا

قصري اىل حد
ما ومبتور

ضمن املجموعة ،نوع
سهل التعريف...

بالغ
مظهر تزاوج
حسب حجم املنقار
يبدو إنه ذكر

أصغر ومتامسك مقارنة مع
نورس ميكاييل – ميكن ان
يشابه النورس مدور املنقار

شتاء 2

الذكر مبظهر التزاوج ليس مبميز كثريا
(عندما يكون الرشيط األسود حول
املنقار) عىل االنثى خارج فرتة التزاوج

شتاء 1

...ولكن االفراد املنعزلة،
خاصة عند الشتاء األول،
تكون إشكاليات عديدة

النورسيات

نورس ارميني Larus armenicus
عريب :نورس ارميني
NT

العاملي

GFCM: GFCM/35/2011/3

فرنيسGoéland :
d’Armenie
ملحقCMS: 2

اسباينGaviota Armenia :

انقليزيArmenian gull :

غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 135 - 115 :سم

الوصف:
ورأسا أكرث كرويّة وسيقان أطول .يظهر عامة عصابة
البالغني :أصغر قليالً من نورس أصفر الراس مع منقار نسبيا أقرص ،يبدو أكرث سمكاً ،
سوداء بالقرب من طرف املنقار لتنمو أكرث مام لدى النورس أصفر الراس .هذا الرشيط يكون أكرث وضوحا يف الشتاء .القزحية يف املجمل
أغمق مام لدى النورس أصفر الراس .الجزء العلوي من األجنحة والجسم رمادي أغمق قليالً من النورس أصفر الراس .بقعة بيضاء عادة ما
تكون موجودة فقط عىل الريشة القصوى من طرف الجناح.
األحداث :كثري الشبه مع النورس أصفر الراس ،والتي متيز بشكل رئييس بحجمها وبنيتها (صغرية ،رأس كروي ،منقار قصري ،أرجل طويلة).
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

بالغ وسطي

صيف1

نسبة البياض
مختلفة
ابيض

رمادي
داكن

لون شيكواليت داكن

شتاء 1
ذيل واجنحة ال
زالت حديثة،
وبعد بالية

ابيض

زخرفة
أجنحة وذيل مميزة عند
التحليق
االحداث باقية
عند الشتاء االول

شتاء  صيف (مارس)

معتم

عادة الكثري من الب ّني املحمر
عىل املناطق العليا والرأس

شتاء 1

بالغ مظهر تزاوج

بالغ وسطي

وردي
مصفر

حدث
تصنيف :البعض اكرث وضوحا من
الصور ،والبعض بلون ب ّني موحد

النورسيات

نورس أسود الرأس Larus ridibundus
عريب :نورس أسود الرأس

فرنيسMouette rieuse :

اسباينGaviata reidora :

انقليزيBlack-headed gull :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 99 - 86 :سم

الوصف :متوسط الحجم إىل صغري .أثناء الطريان ،يتم متييزه فو ًرا عن النوارس األخرى عن طريق الجزء الخارجي األبيض من الجناح الخارجي
(للبالغني) ،مع وجود حافة سوداء (الحافة الخلفية) عند طرف القوادم الكربى (ريش الجزء الخارجي للجناح) ،وغالبا ما تكون مرئية من مسافة
بعيدة .مظهر االجنحة مشابه ملظهر النورس دقيق املنقار .األجنحة مدببة (تشبه أجنحة الخرشنة ،وإن كانت أوسع يف القاعدة).
البالغني يف الصيف :قلنسوة ب ّنية داكنة (غال ًبا ما تكون سوداء) وغامقة ،ومنقار وسيقان حمراء باهتة.
البالغني يف الشتاء :رقعة األذن داكنة وب ّينة ،أرجل ومنقار بلون بني محمر أو أحمر (بطرف غامق).
األحداث :تحمل عالمات كبرية بلون ب ّني زنجبييل عىل األجزاء العلوية والرأس ،وعالمات بنية اللون عىل األجنحة ،ورشيط أسود عىل
الذيل ،وسيقان ومنقار صفراء شحمية .طرف املنقار قاتم .فصل الشتاء األول (غري البالغني) :تحتفظ األجنحة والذيل واملنقار والسيقان
عند األحداث بلونها ،لكن الرأس والجسم يشبهان لون البالغني يف الشتاء .الصيف األول (غري البالغني) :مثل الشتاء األول ،لكن الكثري منهم
يحصلون عىل قلنسوة جزئية (كاملة يف بعض األحيان)؛ األجنحة الب ّنية غالبا ما يتالىش لونها وتكون أقل انتشا ًرا؛ قاعدة املنقار والساقني أكرث
حمرة وبرتقالية.
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زخرفة أكرث تالشيا
مام لدى النورس
أسود الرأس

طيور البحر

بالغ وسطي

شتاء 1

يبدو عادة
أسود عن بعد
عند املغازلة
يبدو العنق طويال

صبغة
وردية

قزحية
شاحبة

«أنف»
ممتد

بقعة غامضة
غري واضحة

اثنني من النورس دقيق املنقار شبه بالغة (وسط الصورة)
محاطة بنوارس سوداء الرأس ،الحظ السيقان الربتقالية
الشاحبة أكرث طوال للنورس دقيق املنقار

قمة املنقار
أخف عتمة

بالغ مظهر تزاوج

حدث
طويلة نسبيا
وبرتقالية شاحبة

شتاء 1

النورسيات

نورس دقيق املنقار Larus genei
عريب :نورس دقيق املنقار

فرنيسGoéland railleur :

اسباينGaviota picofina :

انقليزيSlender-billed gull :

LC

العاملي

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 102 - 90 :سم

الوصف :أكرب قليالً من النورس أسود الساق ،الذي يبدو كثري الشبه هيئة االجنحة واملظهر العام ،لكن رأسه أبيض (بدون قلنسوة) يف الصيف؛
كام يظهر رقعة أذنيه صغرية يف الشتاء .وعادة ما تكون القزحية مصف ّرة أو بيضاء واضحة.
من العالمات املهمة ج ًدا يف تحديد النوع ،الشكل املتميز للرأس واملنقار ،وهو يتكون من منقار أطول (ولكن ليس باألساس أرق) ،وجبهة ممت ّدة
وعنق طويل للغاية عند متديده بالكامل .أرجل طويلة نسبيا.
البالغني يف الصيف :ميكن التمييز عن طريق تدرج اللون الوردي بشكل عام عىل الجزء السفيل واملنقار (الذي يبدو غالبًا أكرث سوا ًدا :أغمق
من نورس أدوين) والسيقان الحمراء الغامقة.
البالغني يف الشتاء :قد يكون لونه ورديًا فات ًحا أو ابيض مع رقعة أذن رمادية شاحبة ،باإلضافة إىل منقار وساقني حمراء أقل غمقانا.
األحداث :باملقارنة مع النورس أسود الساق ،تظهر عادة عالمات بنية باهتة عىل األجنحة؛ كام تظهر رقعة أذنيه أكرث شحبا .املنقار والساقني
ب ّنية صفراء أو برتقالية-جلدية أكرث شحوبا .املنقار قد يحمل طرف اسود صغري.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

أسود

أبيض

بالغ وسطي

عالمات سوداء متغرية

شتاء 2

بقع بيضاء صغرية
تظهر عندما تكون
االجنحة مرشعة

شتاء 1

رمادي شاحب

أبيض بدون بقع
أسود

قناع معتم

بالغ وسطي
شاحب جدا

احمر قاين

احمر

بالغ مظهر تزاوج

أبيض

رشيط طرف
الذيل ضيق

أبيض
موحد عامة

خطوط بيضاء أكرث دقّة مام
لدى النورس الرمادي

قصري
ومتني

عالمات
سوداء متغرية
شتاء 2

طويلة ومعتمة
شتاء 1

حدث

أكرث بياضا يف األسفل من
النورس الرمادي الحدث

النورسيات

نورس متوسطي Larus melanocephalus
عريب :نورس متوسطي
LC

العاملي

فرنيسMouette :
mélanocéphale

اسباينGaviota cabicinegra :

انقليزيMediterranean :
gull

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 102 - 94 :سم

الوصف :أكرب قليالً من النورس اسود الرأس ،مع منقار أقرص وأكرث سمكا؛ أجنحة غري مدببة ،أعرض وأقرص قليال؛ والسيقان أكرث طوال.
البالغني :ريش األجنحة أبيض بالكامل ،األجزاء العلوية رمادية اللون شاحبة (بيضاء فضية عن بعد) ،منقار وأرجل قرمزية (أقل ملعانا يف
الشتاء) قلنسوة كبرية وسوداء (“قناع” داكن يف الشتاء).
األحداث  /السنة األوىل (غري ناضجة) :تشابه نسبيا النورس أصفر الساق غري البالغ ،بيضاء رمادية مع أجزاء علوية ب ّنية .ريش الجناح
الخارجي والقوادم الوسطى واإلبط والذيل معتمة .منقار أحمر داكن أو اسود بالكامل ،أرجل حمراء او سوداء ،و (ابتداء من سبتمرب) تصبح
األجزاء العلوية رمادية شاحبة“ ،القناع” الداكن (أو قلنسوة جزئية خالل الصيف األول) وأجزاء سفلية بيضاء.
السنة الثانية (غري ناضجة) :عىل غرار البالغني ،ولكن مع بقايا سوداء عىل طرف القوادم الكربى (ريش الجزء الخارجي من الجناح).
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شتاء 3

شتاء 2
لون القوادم
األوىل ميكن ان
يفرق ذات الشتاء
الثاين الالمنطية من
ذوات الشتاء الثالث

حدث
قوادم أولية
قامتة موحدة

عادة بن ّية

ردف ابيض

وسطي (من اليمني) يف املعدل اكرث
عتمة من اعىل من نورس قرالسيي،
يف بعض األحيان معتم مثل
النورس األسمر

بنية جد خفيفة

رشيط الذيل
محدد جيدا
بالغ مظهر تزاوج

طيور البحر

بالغ مظهر تزاوج

نورس أسمر قرالسيي

بالغ مظهر تزاوج  وسطي (أكتوبر)
شتاء 2

رمادي اردوازي

شتاء 3

شديد العتمة بدون تشققات
عريضة يف القوادم الثالثية،
غطائيات خارجية كربى معتمة

حدث

القوادم األولية ،الذيل وغالبية غطائيات
االجنحة لدى االحداث تبقى اىل شهر
ماي من السنة  2من العمر

بالغ مظهر تزاوج

شتاء 1

نورس البلطيق

العام  2من العمر
بالغ شتاء

كثري
البياض

أسود
بشكل تام،
وتباين ضئيل

العام 3
من العمر
(جوان)

باملقابل نورس قرايلسيي ،يكتسب
عادة مظهر الباغ منذ السنة
 3من العمر

عند تساقط الريش املبكر
أنثى بالغ مظهر تزاوج

لإلناث أناقة مميزة ،مع أجنحتها األكرث
رقة وضيقة مقارنة مع نورس قرايلسيي

العام  2من العمر (جوان)

يف املعدل أصغر و أوضح من نورس
قرايلسيي ،لكن مع تغطية اكرث

يف الرشق األوسط ،نورس سيربيا ونورس بربا تجتمع
عادة ،نورس سيربيا أكرث عتمة باالسفل ويستبدل ريشه
متأخرا بالنسبة لنورس بربا
القوادم األولية عند االحداث عادة ال تتغري قبل ربيع
السنة الثانية من العمر ،لكن الجسم ،الذيل والغطائيات
الوسطى تتجدد مبكرا مقارنة مع
قاعدة عادة شاحبة
نورس قرايلسيي
بالغ مظهر تزاوج

مشابه جدا لنورس قؤايلسيي ،ولكن
باختالف ضئيل يف النسب والهيئة

نورس سيبرييا هيقليني

حدث
العام  2من العمر(ماي)

يف املتوسط أكرب وأقوى ومع سيقان
أطول من النورس األسمر ،ولكن مع
تداخل مبري

النورسيات

نورس أسمر Larus fuscus
LC

العاملي

عريب :نورس أسمر

فرنيسGoéland brun :

اسباينGaviota sombria :

انقليزيLesser black- :
backed gull

 GFCM: GFCM/35/2011/3غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 166 - 144 :سم

الوصف :يشابه النورس أصفر الساق ،ولكن نسبيا أصغر وأنحف؛ تتطور األجزاء العلوية السوداء ابتداء من الشتاء الثاين ،مام يحد مبارش ًة من تعريف هذا
النوع (باستثناء النورس البحري ،ال ًنا در الوجود يف منطقة البحر املتوسط) .للبالغني أرجل صفراء .مع ظهور تدريجي لألجزاء العاريةً :يتحول املنقار من
اللون األسود متا ًما عند األحداث إىل اللون األصفر بنقطة حمراء عند البالغني ،تتغري القزحية من العتمة إىل االصفرار (مع حلقة حمراء حول العني)؛ والساقني
من الوردي-الجلدي إىل االصفر.
األحداث :ريش كامل أنيق .الريش األسود املوحد للمعطف والجناح العلوي يصبح مسودا للغاية مع منو الطري .يصبح الوشاح وأغطية األجنحة أقل تخبب
وسوادا مع تطور الطائر .منقار مع قاعدة شاحبة بدءا من الشتاء الثاين (غري البالغ) .قد يختلف معدل الرمادي  /األسود يف األجزاء العلوية.
43

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

جرف تعشيش

سوداء بالكامل

بالغ وسطي

الشتاء 1

حدث

رمادي يف
درجتني

أبيض ناصع
(انظر الخرشنة
الصغرية)

متأكل يف الصيف
األول يستبدل يف
الشتاء الثاين

بالغ وسطي
سيقان قصرية
ومعتمة

نقش أسود بشكل w

من بعد وحسب
بعض الزوايا ،مشابه
متاما لخرشنة سابني
(انظر اسفله)

رمادي موحد

حدث

بالغ مظهر تزاوج

النورسيات

نورس ثاليث األصابع Rissa tridactyla
عريب :نورس ثاليث االصابع

فرنيسMouette tridactyle :

اسباينGaviota tridáctila :

VU

العاملي

غري موثق GFCM:

انقليزيBlack legged :
kittiwake

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 105 - 93 :سم

الوصف :أكرب قليالً من النورس أسود الرأس ،مع فجوة بسيطة يف الذيل وساقني قصريتني.
البالغني يف الصيف :الجزء العلوي من الجسم رمادي داكن واألجنحة نسبيا غري ملونة متيل نحو البياض عند االطراف ،وأطراف الجناح العليا
سوداء قامتة؛ منقار مصفر الساقني داكنة وقصرية نوعا ما؛ رأس أبيض مع عيون سوداء.
البالغني يف فصل الشتاء :مشابهة مع الصيف ،ولكن الجزء الخلفي من العنق الرمادي ورقعة األذن سوداء عىل شكل هالل.
األحداث :شكل “ ”Wقاتم عىل طول األجنحة؛ رشيط اسود يف نهاية الذيل .رأس أبيض مع رقعة أذن سوداء ونصف طوق أسود يف الجزء
الخلفي من الرقبة؛ منقار أسود.
شكل” ”Wيتالىش عادة قبل الصيف األول (غري ناضج) ،ويصبح املنقار مصف ًرا باهتًا مع وجود عالمات داكنة عىل الحافة.
الطريان :مع الرفرفة الرسيعة والجناح الخارجي الضيق ،يبدو أشبه بخرشنة من طيور النورس األخرى.
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طيور البحر

طريان ثابت برفرفة جناحيه
برسعة بني غطستني

بالغ مظهر تزاوج

حدث  الشتاء 1

أجنحة طويلة
وضيقة

جبهة بيضاء

قارن الحجم مع الخرشنة الخطافية
(عىل اليمني)
ارشطة

مقدم القلنسوة أبيض

أصفر
حدث

أسود
بالغ ما بني فرتة التزاوج

بالغ مظهر تزاوج

النورسيات

خرشنة صغرية Sternula albifrons
عريب :خرشنة صغرية

فرنيسSterne naine :

اسباينCharrancito común :

انقليزيLittle tern :

LC

العاملي

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 47 - 41 :سم

الوصف :خرشنة صغرية ج ًدا ،نصف حجم الخرشنة املألوفة ،بأجنحة ضيقة ج ًدا ومدببة.
البالغني يف الصيف :قلنسوة سوداء مع جبهة بيضاء .منقار أصفر مع طرف أسود صغري .الساقني صفراء برتقالية .من  2إىل  3ريشات سوداء
عىل الجزء الخارجي من الجناح.
البالغني يف فصل الشتاء :عىل غرار الكبار يف الصيف ،ولكن اعتبا ًرا من شهر أغسطس ،يبدي قلنسوة مركزية بيضاء ومنقار أسود.
األحداث :منقار غامق (مع قاعدة صفراء-وسخة) ،ومعطف ذو مظهر متقرش داكن ،سهل التعريف بفضل طريانه وصغر حجمه.
الطريان :رفرفة رسيعة لألجنحة .طريان منخفض فوق سطح املاء ،ثم الغوص (برسعة وبشكل متكرر) لصيد األسامك.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

بالغ مظهر تزاوج

معتم

شتاء ( 1سبتمرب)

عامة معتم

معتم

اسفل الجناح موحد

قصري

ذيل بوضوح أكرث
عتمة من البالغني

قصري
منقار أحمر كبري جدا

بالغ مظهر تزاوج

بالغ ما بني التزاوج

جبهة مخططة
بالغ وسطي
أحمر برتقايل مع
قمة معتمة

قمة معتمة

معتم

قارن الحجم مع النورس أسود الرأس (عىل اليمني)

حدث

بالغ مظهر تزاوج

النورسيات

خرشنة قزوينية Hydroprogne caspia
عريب :خرشنة قزوينية

فرنيسSterne caspienne :

اسباينPagaza piquirroja :

انقليزيCaspian tern :

LC

العاملي

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 111 - 96 :سم

الوصف :أكرب الخرشنات .منقار أحمر كبري للغاية وريش الجزء الخارجي من الجناح قاتم (مسود) يف جميع األعامر ؛ ذيل متشعب قليال.
البالغني :منقار أحمر فاقع مع طرف غامق .الساقني سوداء .قلنسوة سوداء ،مخططة باألبيض يف الشتاء (البياض عىل الرأس يف الشتاء أقل
امتدادا ً من الخرشنات األخرى).
األحداث :منقار برتقايل بطرف غامق ؛ سيقان شاحبة تتعتم برسعة مع اول خريف؛ عالمات داكنة طفيفة عىل األجزاء العلوية والذيل ؛
الجزء الداخيل من األجنحة ،شاحب بشكل كامل.
الطريان :رفرفة اجنحة بطيئة وطريان ثقيل بالنسبة للخرشنات األخرى ،ومشابه للنورس.

46

بالغ مظهر تزاوج

بحث عن االسامك

القوادم
الخارجية نسبيا
اكرث عتمة
أبيض

معتم

قصري بدون قمة شاحبة

مجموعة تزاوج
طيور البحر

بالغ مظهر تزاوج

القوادم األولية تسو ّد
مع التآكل
رشيط شيه مخفي

الشتاء 1

رشط
م ّ

جبهة بيضاء ابتداء من جوان/جويلية
تاج أشعث

قمة صفراء

رمادي موحد

بالغ وسطي

حدث

طويل ودقيق
سيقان شديدة القرص
بالغ مظهر تزاوج

الشتاء 1

النورسيات

خرشنة سندويتش Thalasseus sandvicensis
عريب :خرشنة سندويتش

فرنيسSterne caugek :

اسباينCharran patinegro :

انقليزيSandwich stern :

LC

العاملي

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 97 - 85 :سم

الوصف :خرشنة كبرية نسب ًيا (تقري ًبا نفس حجم النورس اسود الراس ،ولكن أرق) مع منقار طويل ومدبب مم ّيز (عىل شكل قلم) األجنحة
منحنية قليالً ،طويلة ،ضيقة ومدببة بشكل موحد؛ ذيل متشعب.
البالغني يف الصيف :االجزاء العلوية رمادية شاحبة ،األجزاء السفلية بيضاء عريضة وحافة هرب بيضاء (الحافة الخلفية) تعطي انطبا ًعا
للبياض الناصع؛ من  4إىل  5ريشات خارجية للقوادم الكربى (ريش الجزء الخارجي من الجناح) مسودة تشكل طرف اسود؛ الساقني
سوداوين واملنقار أسود مع طرف أصفر صغري .قلنسوة سوداء.
البالغني يف فصل الشتاء :جبهة وطوق بيضاء (بدء من يونيو) ،مع ترك “قناع” خفيف معتم.
األحداث :شكل متقرش واضح عىل الظهر ،خاصة عىل الوشاح .قلنسوة معتمة متاما .منقار معتم عموما .عالمات داكنة عىل ريش الجزء
الداخيل من الجناح والذيل .خالل السنة األوىل ،يشبه الرأس والجسم البالغني يف الشتاء ،بينام يتأكل ريش الجزء الخارجي من الجناح
والذيل ،ويصبح لونه أسود يف الربيع.
الطريان :طريان صيد رسيع مع رفرفة أجنحة منتظمة وقوية .عند الصيد ،غال ًبا ما تقوم بدوريات عىل ارتفاع أكرب من الخرشنة املألوفة ،مع
منقار موجه لألسفل ،يقوم بالغطس املفاجئ لصيد األسامك.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

بالغ مظهر تزاوج
طرف ّبي

بالغ مظهر تزاوج

الشتاء 1

عادة طرف
هروب معتم

ثالثة بالغني وفرد يف العام األول صيفا
رمادي شاحب

رمادي شاحب

اسفل الجناح اكرث
متاثال من خرشنة
ساندويتش

اصطياد الحرشات
قناع أسود

قوي ،قصري وأسود بالكامل

شاحب
شاحب شبه موحد

بالغ وسطي

غطاء املنقار مرقط باألبيض

بالغ مظهر تزاوج وسطي

طويلة جدا

بالغ مظهر تزاوج

حدث

النورسيات

خرشنة نورسية املنقار  ،Gelochelidon niloticaأسامء شائعة أخرى :خرشنة نيلية
عريب :خرشنة نورسية املنقار

فرنيسSterne hansel :

اسباينPagaza piconegra :

LC

العاملي

انقليزيCommon :
gull-billed tern

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 86 - 76 :سم

الوصف :تتميز عن خرشنة سندويتش يف جميع األعامر مبنقارها القصري ،السميك واألسود كليا ،يبلغ فقط نصف طول القلنسوة؛ قاعدة األجنحة
أوسع قليالً (عىل الرغم من أن األجنحة دامئاً طويلة ومدببة)؛ عنق أقرص وذيل متشعب قليال.
البالغني يف الصيف :األجزاء العلوية رمادية بلّورية بشكل منتظم ،مبا يف ذلك الردف (أسفل الظهر) والذيل ذو الجوانب البيضاء ؛ ريش
الجزء الخارجي للجناح غال ًبا ما يكون موح ًدا ،من  4إىل  5ريشات خارجية غال ًبا ما تشكل حافة هرب معتمة مميزة (الحافة الخلفية) ؛
قلنسوة سوداء.
البالغني يف الشتاء :رأس أبيض بشكل رئييس ،مع بقعة أو شطب معزول خلف العينني.
األحداث :منقار أنحف قليالً وأكرث شحوبًا من البالغني ؛ األجزاء العليا واألجنحة أقل وضوحا مام لدى صغار خرشنة سندويتش .خالل الصيف
(غري البالغ) ،يكون رأسه وجسمه متطابقني مع البالغني يف الشتاء ،لكنه يحتفظ بجناحي األحداث.
الطريان :أكرث ديناميكية وأناقة من خرشنة سندويتش ؛ يصطاد الحرشات يف الهواء أو يغوص لقبض الفرائس عىل سطح املاء.
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فرد الصيف األول عند الطريان
كل القوادم
األولية جديدة

الكوايس الداخلية
فقط شفافة

القوادم الخارجية متقادمة (احداث) معتمة
رشيط رسغي معتم

شق أسود شبه
متخفي يف الربيع
بني يف الصيف
خرشنة قطبية

رشيط عريض
ومتشعب
بالغ مظهر تزاوج
رأس ومنقار أطول

حافة الهروب
معتمة ومتشعبة
طيور البحر

بالغ مظهر تزاوج

حدث

رشيط القوادم
الثانوية معتم
رمادي شاحب

خرشنة خطافية

قاعدة املنقار برتقالية

طويل جدا

أصفر ب ّني

حدث (متقادم)

أحمر برتقايل،
عادة قمة سوداء

بالغ مظهر تزاوج
رشيط الذيل قصري

رمادي شاحب

بالغ مظهر بني التزاوج

بالغ مظهر تزاوج

حدث (جديد)

النورسيات

خرشنة خطافية  ،Sterna hirundoأسامء شائعة أخرى :خرشنة مألوفة
عريب :خرشنة خطافية

فرنيسSterne pierregarin :

اسباينCharrán común :

انقليزيCommon tern :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 80 - 70 :سم

الوصف:
البالغني يف الصيف :منقار أحمر برتقايل بطرف أسود (يصعب متييزه يف بعض األحيان)؛ قلنسوة سوداء؛ االجزاء السفىل بيضاء مع انعكاس
رمادي شاحب .ذيل متشعب مريئ بوضوح .من  4إىل  6ريشات خارجية للقوادم الكربى (ريش الجزء الخارجي من الجناح) أغمق من البقية،
وتصبح مرئية بوضوح عند منتصف الصيف ؛ من األسفل ،ريش الجزء الخارجي من الجناح أبيض مع حافة معتمة قليالً.
البالغني يف فصل الشتاء :الجبهة واألجزاء السفلية بيضاء ،لوحة الرسغ داكنة (الكتف) واملنقار أسود (يشبه غري البالغني).
األحداث :الجزء العلوي من الجناح رمادي مشوب بالبني ،مع لوحة الرسغ داكنة (الكتف) ؛ منقار داكن مع قاعدة شبه برتقالية .جبهة
وأجزاء علوية مرئية جدا يف لون الزنجبيل (ب ّني برتقايل) عندما يكون الطائر قد بلغ مرحلة النضج.
الطريان :طريان رشاعي وغوص مبارش لقبض األسامك .طريان أبطأ وأكرث ديناميكية من خرشنة سندويتش.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

شاحب
زخرفة أكرث خفة
مام لدى الخرشنة
امللكية

أسفل الجناح زوجي اللون أكرث من
الخرشنة امللكية ،القوادم األوىل
الجديدة فضية اللون تقريبا

رمادي

وسط الردف رمادي
أكرث والذيل معتم أكرث
من الخرشنة امللكية يف
الشتاء االول

بالغ ما بني التزاوج
نسبيا رقيق

رمادي أكرث عتمة
من الخرشنة
امللكية

بالغ مظهر تزاوج

الشتاء 1
خرشنة بنغالية بالغة (الصف األول) مع
خرشنة سندويتش بالغة

بالغ وسطي

ردف وتحت
ذيلية رماديني

حلقة العني عادة
بارزة أكرث مام لدى
أحداث الخرشنة
امللكية

حدث

النورسيات

خرشنة البنغال Thalasseus bengalensis
عريب :خرشنة البنغال

فرنيسSterne voyageuse :

اسباينCharrán bengali :

انقليزيLesser crested tern :

LC

العاملي

 GFCM: GFCM/35/2011/3ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

امتداد الجناحني 82 - 76 :سم

الوصف:
البالغني :منقار برتقايل فاقع .مشابه لخرشنة سندويتش ولكن مع األجزاء العلوية أكرث تناسقا ولون رمادي أغمق قليالً ،مبا يف ذلك الردف
(أسفل الظهر) ووسط الذيل.
األحداث :تشبه خرشنة سندويتش ولكن مع منقار برتقايل مصفر.
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بالغ مظهر تزاوج

رمادي

شاحب
بالغ مظهر تزاوج
بقعة معتمة

رمادي

بقعة
صدرية معتمة
حدث
(نوعية ذات ظهر معتم
أكرث وردف شاحب أكرث
من نورس ميكاييل

رمادي

قلنسوة سوداء ممتدة
أطراف بيّنة شاحبة

أسود موحد

رمادي موحد

حدث (منطي)

بقعة
صدرية معتمة

نسبيا طويل
بالغ مظهر تزاوج

حدث

بالغ وسطي

النورسيات

خرشنة سوداء Chlidonias niger
عريب :خرشنة سوداء

فرنيسGuifette noire :

اسباينFumarel común :

انقليزيBlack tern :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

ملحق  CMS: 2غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 62 - 56 :سم

الوصف:
البالغني يف الصيف :الرأس والجسم سوداوين بالكامل ،األجزاء العلوية متامثلة إىل حد ما بلون رمادي الداكن ،الذيلية السفىل بيضاء،
الساقني واملنقار سود ؛ الذيل نسبيا متشعب .الرأس والنواحي السفلية مغطاة باألبيض لدى البالغني عند االنسالخ (االنسالخ يستبدل الريش
القديم بريش جديد) يف الربيع (قبل مايو) وفيام بني الصيف والخريف.
البالغني يف فصل الشتاء( :ريش الرأس والجسم كامل النمو ابتداء من سبتمرب) :عىل غرار األحداث ،ولكن األجزاء العلوية رمادية اللون ومن
 5إىل  7ريشات خارجية للجزء الخارجي من الجناح أكرث عتمة.
األحداث :قلنسوة سوداء كبرية وبقع صدرية داكنة مرئية بوضوح ؛ شمل متقرش عىل األجزاء العلوية وأغطية الجناح داكنة ؛ الرسغ (الكتف)
والقوادم الوسطى داكنة.
الطريان :يتغذى عادة عىل علو منخفض مع الطريان غري منتظم ،والغوص بدقة إىل السطح.
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طيور البحر

بالغ مظهر تزاوج

بالغ وسطي

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

البطريقيات
ظهر االجنحة معتم
بالغ مظهر تزاوج

بدون بياض
فخذ معتم

رمادي

مقارنة مع بطريق أبو موىس ،املقار القطبي أكرث اكتنازا،
أسفل الجناحني معتم (بطريق أبو موىس ميلك غطائيات
بيضاء متألقة) وأكرث عتمة عىل الرأس والذيل ،وله
كذلك رشيط صدري كامل.

بالغ وسطي
رمادي مشوه

بالغ مظهر تزاوج

مقّار قطبي شتاء

بطريق أبو موىس شتاء

منقار صغري

بالغ ما بني التزاوج

حدث

البطريقيات

مقّار قطبي  ،Fratercula arcticaأسامء شائعة أخرى :ببغاء الغطاس
عريب :مقّار قطبي

فرنيسMacareux moine :

اسباينFrailecillo atlántico :

انقليزيAtlantic puffin :

LC

العاملي

غري موثق GFCM:

غري موثق  CMS:غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 60 - 50 :سم

الوصف:
البالغني يف الصيف :منقار ضخم ملون يشبه الببغاء .عن قرب ،مزيج مميز من منقار ،و”بقعة عىل الخد” واسعة ،شاحبة ،مستديرة ورشيط
حجم ،وريشه
صدر غامق غري منقطع .من بعيد ،أثناء الطريان ،من املمكن التمييز بينه وبني البطريق الصغري بجسمه األكرث إحكاما وأصغر ً
الغامق يف نهايات الرأس والذيل ،وكذلك بالجانب السفيل من أجنحته الداكنة ورشيطه .الصدري الكامل ؛ الجزء السفيل من ظهره ليس له
جوانب بيضاء ؛ ساقيه الربتقالية يف كثري من األحيان واضحة بشكل مدهش.
البالغني يف الشتاء :منقار أصغر ،حلقة العني رمادية داكنة.
األحداث :تشابه البالغني يف الشتاء ،لكن املنقار أصغر بكثري وأكرث قتامة.
الطريان :طريان مرتفع نسبيا فوق املاء .يطفو عىل سطح املاء ،وميكن أن تكون مشاهدته صعبة من مسافة بعيدة (طائر صغري معتم ،غالبًا
ما تخفيه األمواج ؛ منقار يصعب متييزه).
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بالغ ما بني التزاوج

بياض كثري
عىل الجانبني

ريش ابطي أبيض

قصري،
سميك ،مبتور

بالغ مظهر تزاوج

ذيل طويل،
مرتفع غالبا

مبتور

سيقان محجوبة
بالذيل الطويل
ذكر بالغ مصاحب حدث غري ط ّيار
أبيض

شتاء 1

بالغ ما بني التزاوج

صغري ،أكرث دقّة من البالغ
وبدون رشيط عمودي أبيض

البطريقيات

بطريق ابو موس Alca torda
عريب :بطريق ابو موس
LC

العاملي

غري موثق GFCM:

فرنيسPetit pingouin / :
Pingouin torda
غري موثق CMS:

اسباينAlca común :

انقليزيRazorbil :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

امتداد الجناحني 69 - 60 :سم

الوصف :مزيج مميز من منقار عميق حاد ،مفلطح بشكل جانبي ،أسود مع خطوط بيضاء (شكل املنقار من الصعب متييزه عىل مسافة
معينة)؛ األجزاء العلوية من الجسم واألجنحة سوداء ،الجوانب السفلية لألجنحة واإلبطني بيضاء  ،وجوانب بيضاء واضحة املعامل متتد إىل
جوانب الردف (الجزء السفيل من الظهر) ؛ رقبة قوية ذيل طويل ومدبب .يغطي الذيل الطويل الساقني أثناء الطريان وغالبًا ما يتم رفعه
عندما يطفو فوق املاء.
البالغني يف الصيف :خط أبيض عىل طول حافة املنقار؛ رأس أسود ،مع خط جانبي أبيض (املنطقة الواقعة بني العني واملنقار عىل جانب
رأس الطائر).
البالغني يف الشتاء :يحتفظ بشكل عام بالخط األبيض عىل املنقار ولكن ليس الخط الجانبي االبيض (املنطقة الواقعة بني العني واملنقار عىل
جانب رأس الطائر) ؛ الوجه والحلق أبيض.
األحداث :تشابه البالغني يف الشتاء ،مع منقار أكرث هشاشة وتدبب.
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طيور البحر

أسود

بالغ مظهر تزاوج

سلحفاة بحر خرضاء ()Chelonia mydas
تم صيدها عن طريق الخيوط املجرورة.
© جوناثان ر .غرين | Dreamstime.com
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56

السالحف البحرية
السالحف البحرية

مع وجود سبعة أنواع فقط يف العامل ،فإن السالحف البحرية هي األصناف األقل تنو ًعا بني الفقاريات البحرية الهشة،
ومن غري املرجح أن يتمكن املراقبون عىل املنت من رؤية أنواع أخرى غري السلحفاة كبرية الراس Caretta caretta
أو السلحفاة الخرضاء  .Chelonia mydasكال النوعني يكونان تجمعات سكانية متكاثرة ومقيمة يف الحوض الرشقي
للمتوسط .صغار السلحفاة كبرية الراس وبعض السالحف الخرضاء األحداث يتواجدون (رغم الندرةً) يف مياه الحوض
الغريب .كام ان صغار السالحف كبرية الراس اصيلة التجمعات االطلسية تتواجد بانتظام يف الحوض الغريب للمتوسط،
السالحف الجلدية تدخل كذلك اىل البحر املتوسط من املحيط األطليس ألجل الغذاء (وال تأيت أي منها للتكاثر) .ويبقى
هذا التواجد املشرتك نادرا .األنواع الثالثة األخرى املدرجة نادرا ً ما تدخل حوض البحر األبيض املتوسط .يتم صيد
السالحف كبرية الرأس عرضيا يف جميع مناطق البحر املتوسط دون اإلقليمية بينام يتم صيد السالحف الخرضاء بشكل
رئييس يف الحوض الرشقي .باإلضافة إىل ذلك ،مجموعة سكانية فرعية إلحدى انواع سالحف املياه العذبة ،سلحفاة النيل
اللينة الدرقة  ،Trionyx triunguisقد تتواجد يف املصايد الساحلية ومصبات األنهار يف جنوب تركيا وبالد الشام.

مصدر الوثائق واملراجع
العمل الفني من اعداد توم مكفارالند ودون ويذرنغتون  ،الذي تم تكليفه يف األصل حول :تقنيات البحث واإلدارة
للحفاظ عىل السالحف البحرية:
Eckert, K. L., K. A. Bjorndal, F. A. Abreu-Grobois, et M. Donnelly (éditeurs). 1999. Research and Management
Techniques for the Conservation of Sea Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group Publication No. 4.

مرجعية السالحف (حسب األرسة)

اللجئيات 58.....................................................................................................................................................................................
 .1سلحفاة ريديل الزيتونية 58............................................................................................... Lepidochelys olivacea
 .2سلحفاة كمب 58..................................................................................................................... Lepidochelys kempii
 .3سلحفاة ضخمة الرأس 58................................................................................................................. Caretta caretta
 .4سلحفاة صقرية املنقار 59............................................................................................. Eretmochelys imbricata
 .5سلحفاة خرضاء 59............................................................................................................................ Chelonia mydas

القبضيات 59....................................................................................................................................................................................
ُ .6سلَ ْحفَاة املُحيط جِ لديّة الظَ ْهر 59.................................................................................... Dermochelys coriacea

الرتسيات 57......................................................................................................................................................................................
 .7سلحفاة النيل اللينة الدرقة 57.................................................................................................. Trionyx triunguis
CR

املجموعة الفرعية للبحر األبيض
املتوسط ،سلحفاة النيل اللينة
الدرقة ()Trionyx triunguis
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جلدية ،دون صفائح،
 5نتوءات طولية

 4صفائح ضلعية واألوىل تصل حد الرقبة

زوجني من الحراشف القبل جبهية،
تداخل الصفائح

زوج من الحراشف
القبل جبهية

©T
 om McFarland and
Dawn Witherington

F

B

Dermochelys coriacea
ُسلَ ْحفَاة املحيط جِ لديّة الظَ ْهر
VU

SP Tortuga Laud
FR Tortue luth
ُسلَ ْحفَاة املحيط جِلديّة الظَ ْهر AR
امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2
امللحق CITES: 1
امللحق CMS: 2 - 1
توGFCM: / 35 / 2011 / 4 .
توICCAT: 13 - 11 .
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V

Chelonia mydas
سلحفاة خرضاء
EN

SP Tortuga Verde
FR Tortue franche, Tortue verte
سلحفاة خرضاء AR
امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2
امللحق CITES: 1
امللحق CMS: 2 - 1
توGFCM: / 35 / 2011 / 4 .
توICCAT: 13 - 11 .

Eretmochelys imbricata
سلحفاة صقرية املنقار
CR

SP Tortuga de Carey
FR Tortue Caret
سلحفاة صقرية املنقار AR
امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2
امللحق CITES: 1
امللحق CMS: 2 - 1
توGFCM: / 35 / 2011 / 4 .
توICCAT: 13 - 11 .

زائر =
مجموعات عاشبة عادية =
مجموعات متكاثرة مقيمة =

درع صلب وصفائح

V
F
B

 5صفائح ضلعية،
درع غري دائرية

السالحف البحرية

 5او يزيد من الصفائح الضلعية،
األوىل تالمس منطقة الرقبة

درع عريضة وشبه دائرية

 5صفائح ضلعية

V

V

B

Caretta caretta
سلحفاة ضخمة الرأس
VU

 ≥ 6صفائح ضلعية

V

Lepidochelys kempii
سلحفاة كمب
CR

Lepidochelys olivacea
سلحفاة ريديل الزيتونية
VU

SP Tortuga Careta
FR Tortue caouanne
سلحفاة كبرية الرأس AR

SP Tortuga Iora, Tortuga Marina Bastarda
FR Tortue de Kemp
سلحفاة كمب AR

SP Tortuga Olivacea
FR Tortue Bâtarde, Tortue de Ridley
سلحفاة ريديل الزيتونية AR

امللحق PROTOCOLE ASP/DB :2
امللحق CITES: 2
امللحق CMS: 2 - 1
توGFCM:/ 35 / 2011 / 4 .
توICCAT: 13 - 11 .

امللحق PROTOCOLE ASP/DB : 2
امللحق CITES: 1
امللحق CMS: 2 - 1
توGFCM: / 35 / 2011 / 4 .
توICCAT: 13 - 11 .

غري موثق SPA/BD PROTOCOL:
امللحق CITES: 1
امللحق CMS: 2 - 1
توGFCM: / 35 / 2011 / 4 .
توICCAT: 13 - 11 .
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االسامك الغرضوفية

(الكواسج ،القوابع والخرافيات)
فابريزيو سريينا ،1مونيكا باروين ،1ماريا ديل مار أوتريو.2
 1مجموعة اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة من متخصيص أسامك القرش
 2اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة مركز تعاون البحر املتوسط

يعد البحر املتوسط موطنا غنيا لتنوع االسامك الغرضوفية ،مع ما ال يقل عن  48نوعا من الكواسج ،و 38نوعا من القوابع
ونوعني من الخرافيات ،عىل الرغم من أنه مل يتأكد بعد وجود البعض منها .باإلضافة إىل ذلك ،فإن بعض هذه األنواع،
التي ال تعترب نادرة أو مهددة باالنقراض ،متثل قيمة تجارية وتباع يف أسواق األسامك .وبالتوازي بني اإلسرتاتيجية اإلنجابية
والصيد الجائر ،أصبحت أنواع كثرية نادرة أو يف حالة حفظ غري مواتية .وفيام ييل نعرض أهم األنواع التي ميكن العثور
عليها يف املصيد العريض ،مبا يف ذلك األنواع النادرة واألنواع التي ال يزال وجودها موضع تساؤل.

املصادر والوثائق املرجعية
يتم تعديل النصوص من فهارس منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وكتالوج األسامك باألكادميية علوم كاليفورنيا
( .)www.FAO.org¸ www.catalogfi sh.orgخرائط التوزيع وحالة الحفظ مستمدة من القامئة الحمراء لالتحاد
الدويل لصون الطبيعة عىل أساس األدبيات الببليوغرافية العامة وبرامج الرصد ،مثل إطار جمع البيانات يف االتحاد
األورويب ،وبرنامج  ،MEDLEMإلخ.
مصدر الرسوم التوضيحية :منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  ،األرشيف العلمي األصيل .مستنسخة بإذن.
Serena, F. 2005. Field identification guide to the sharks and rays of the Mediterranean and Black Sea.
FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes. Rome, FAO. 97p. 11 colour plates + egg cases.
FAO, 2018. Species Photographic Plates. Mediterranean Sharks, Monica Barone, Fabrizio Serena et Mark
Dimech. Rome, Italie.
FAO, 2018. Species Photographic Plates. Mediterranean skates, rays and chimaeras, par Monica Barone,
Fabrizio Serena et Mark Dimech. Rome, Italie.
Dulvy, N.K., Allen, D.J., Ralph, G.M. et Walls, R.H.L. (2016). The conservation status of Sharks, Rays
and Chimaeras in the Mediterranean Sea [Brochure]. UICN, Malaga, Espagne.
Fricke R. Ed. 2020. Eschmeyer’s Catalog of Fishes: References. (http://researcharchive.calacademy.org/
research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp). Electronic version accessed 04 May 2020.
Serena et al. Species diversity, taxonomy and distribution of Chondrichthyes in the Mediterranean and
Black Sea. Italian Journal of Zoology, In press.

شكر

تعاون العديد من الزمالء لتوفري الصور الالزمة ،حيث تم تقيدهم جمي ًعا.
نود كذلك أن نشكر محمد نجم الدين برادعي عىل اقرتاحاته أثناء إعداد هذا الفصل.
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كيفية قراءة محتوى الجدول يف بداية كل صفحة:
تم الحاق صورتان لكل ملف نوعي ،أولهام الرسم الفني ملنظمة األغذية والزراعة الذي يعرض أهم الخصائص ،والثاين
هو صورة لألسامك بعد صيدها .كام تم اعتامد الشفرة املخترصة  ASFISلكل نوع للقيام بالتصنيف والتدوين الرسيع
للمالحظات عىل امللفات فيام يخص الصيد العريض (مثل  Hexanchus griseusكلب ابو ستة .)SBL
االسامك
الغرضوفية

يتضمن امللف أيضً ا الخصائص األساسية لألنواع ،مثل الطول األقىص املسجل ،ووصفًا موجزا ملورفولوجيا األنواع مع
إضافة معلومات موجزة عن اسرتاتيجية التكاثر ،أي فيام إذا كان النوع ولود أو بيوض ،وعدد الفراخ لكل حمولة،
والحجم عند الوالدة .ومل يكن من املمكن دامئًا تحديد هذه الخصائص باستخدام البيانات املوجودة حول البحر
املتوسط .عىل هذا األساس ،يف حالة غياب املعلومات ،تم استخدام البيانات املرجعية للمحيط األطليس أو عىل
املستوى العاملي.
الفقرة الخاصة باملوائل تقدم معلومات عن البيئة التي تعيش فيها األنواع ،وكذلك العمق األقىص الذي متت معاينتها
فيه .ويرمز التوزيع املكاين اىل انتشار األنواع عىل النطاق العاملي ،مع إيالء اهتامم خاص للبحر األبيض املتوسط،
وكذلك البحر األسود .أخ ًريا ،نظ ًرا لصعوبات تعريف أنواع معينة تعيش يف البحر األبيض املتوسط  ،متت إضافة فقرة
صغرية بشأن املالحظات يف نهاية وصف النوع.

الرموز
يشري هذا الرمز إىل األنواع التي يجب إطالقها ح ّية .هذه االنواع ال ميكن االحتفاظ بها
عىل املنت ،أو نقلها ،أو إنزالها ،او تحويلها ،او تخزينها ،أو بيعها أو تقدميها أو عرضها للبيع.
يشري هذا الرمز إىل األنواع النادرة ج ًدا أو األنواع التي يعترب وجودها يف البحر األبيض املتوسط موضع
تساؤل من قبل املؤلفني .لذلك ،يجب تأكيد وجودها يف املنطقة .من املهم للغاية فحص هذه األنواع
بعناية وأخذ عينات فوتوغرافية وجينيّة.
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106.......................................................................................................... Sphyrna mokarran ابو مطرقة شائع
107......................................................................................................... Sphyrna tudes ابو مطرقة صغري العني
108................................................................................................................ Sphyrna zygaena ابو مطرقة ناعم

SQUALIFORMES  القروش كالب البحر- رتبة الكواسج

109......................................................................................................... DALATIIDAE عائلة عدميات األشواك
109.......................................................................................................... Dalatias licha كوسج رشاعي الزعنفة

110.......................................................................................... ETMOPTERIDAE عائلة غرباليات الزعانف
110.................................................................................................... Etmopterus spinax كلب مخميل البطن

111.................................................................................... SOMNIOSIDAE عائلة الكواسج النامئة الثانوية
111................................................................................................. Centroscymnus coelolepis كلب برتغايل
112....................................................................................................... Somniosus rostratus كلب راقد صغري

113............................................................................................. OXYNOTIDAE عائلة القرشيات الخنزيرية
113...................................................................................................................... Oxynotus centrina حامر البحر

114.................................................................................................. CENTROPHORIDAE عائلة الج َّوابيات
114......................................................................................................... Centrophorus cf uyato كلب ابو عني

115........................................................................................................... SQUALIDAE عائلة الكواسج الشائكة
115................................................................................................. Squalus acanthias كلب ابو شوكة مرقط
116................................................................................................. Squalus blainville كلب ابو شوكة مؤنف
117............................................................................................................ Squalus megalops قطاط ابو شوكة
118..................................................................................... ECHINORHINIDAE عائلة الكواسج الشوكية
118.......................................................................................... Echinorhinus brucus كلب مشوك الجسم
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SQUATINIFORMES  القروش املالئكية- رتبة الكواسج املسننة الخطم

119.................................................................................................................. SQUATINIDAE عائلة املالئكيات
119........................................................................................................................ Squatina aculeata مالك شويك
120......................................................................................................................... Squatina oculata مالك مرقط
121....................................................................................................................... Squatina squatina مالك شائع

Rays قوابع
TORPEDINIFORMES رتبة الشِّ فنينات
124............................................................................................ TORPEDINIDAE عائلة ال َّرعادات املُكَه ِربِة
124................................................................................................................ Tetronarce nobiliana راية سوداء
125................................................................................................................ Torpedo marmorata راية مرمرية
126................................................................................................................. Torpedo sinuspersici راية الخليج
127............................................................................................................................ Torpedo torpedo راية حلق ّية
RHINOPRISTIFORMES رتبة اإلسفينيات

128......................................................................... GLAUCOSTEGIDAE عائلة قيثارات البحر الحفارة
128...................................................................................... Glaucostegus cemiculus قيثارة سوداء الذقن
129............................................................................................................. Glaucostegus halavi قيثارة حالوي

130.................................................................................................... RHINOBATIDAE عائلة قيثارات البحر
130........................................................................................................ Rhinobatos rhinobatos قيثارة شائعة

131.......................................................................................................................... PRISTIDAE عائلة املنشاريات
131........................................................................................................................... Pristis pectinata منشار ناعم
132.................................................................................................................................. Pristis pristis منشار شائع

RAJIFORMES رتبة اللّيسائ ّيات

133.................................................................................................................................. RAJIDAE عائلة اللَّيسائيات
133.......................................................................................................................... Dipturus cf batis راية رمادية
134....................................................................................................... Dipturus nidarosiensis راية نرويجية
135............................................................................................................... Dipturus oxyrinchus سفن مؤنف
136..................................................................................................................... Leucoraja circularis راية رملية
137................................................................................................................. Leucoraja fullonica راية مشوكة
138................................................................................................................... Leucoraja melitensis راية مالطا
139......................................................................................................................... Leucoraja naevus راية مزهرة
140........................................................................................................................................... Raja asterias راية مية
141............................................................................................................................... Raja brachyura راية ملساء
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142...................................................................................................................... Raja clavata راية مشوكة الظهر
143............................................................................................................................ Raja miraletus راية ام عيون
144.............................................................................................................................. Raja montagui راية مربقشة
145............................................................................................................................ Raja polystigma راية منقطة
146........................................................................................................................................ Raja radula راية خشنة
147............................................................................................................................... Raja undulata راية مموجة
148..................................................................................................................... Rostroraja alba راية بيضاء

MYLIOBATIFORMES رتبة عقبان البحر

149........................................................................................................... DASYATIDAE عائلة القوابع الالسعة
االسامك
الغرضوفية

149........................................................................................................... Bathytoshia lata راية السعة مشوكة
150................................................................................................ Dasyatis marmorata راية رخامية السعة
151....................................................................................................... Dasyatis pastinaca راية السعة شائعة
152................................................................................................ Dasyatis tortonesei راية السعة ترتونيزي
153.................................................................................................. Himantura leoparda راية السعة فهدّ ية
154...................................................................................................... Himantura uarnak راية السعة هندية
155.............................................................................. Pteroplatytrygon violacea راية السعة بنفسجية
156................................................................................................ Taeniurops grabatus راية السعة افريقية

157.......................................................................................................... GYMNURIDAE عائلة فراشات البحر
157..................................................................................................................... Gymnura altavela راية الفراشة

158......................................................................................................... MYLIOBATIDAE عائلة عقبان البحر
158...................................................................................................................... Myliobatis aquila عقاب البحر

159.............................................................................................. AETOBATIDAE عائلة الشفنينات البقرية
159.................................................................................................................... Aetomylaeus bovinus راية بقرة

160...................................................................................... RHINOPTERIDAE عائلة الشفنينات الطائرة
160.............................................................................................................. Rhinoptera marginata راية طائرة

161............................................................................................... MOBULIDAE عائلة الشفنينات الشيطانية
161...................................................................................................................... Mobula mobular شيطان البحر

Chimaeras األسامك الخرافية
CHIMAERIFORMES رتبة الخرافيات

164................................................................................................................ CHIMAERIDAE عائلة الخرافيات
164............................................................................................................ Chimaera monstrosa ُخرافة شائعة
165................................................................................................. Hydrolagus mirabilis ُخرافة كبرية العني
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الكواسج ،القوابع والخرافيات يف البحر املتوسط والبحر األسود
الكواسج
الرتب

زعنفة رشجية غري موجودة
أشواك عىل الزعنفة الظهرية

جسم مسطح

جسم غري مسطح

فم طريف
زعانف صدرية مستقلة عن الرأس

الكواسج املسننة الخطم

الكواسج

املالئكيات

عدميات األشواك
غرباليات الزعانف
الكواسج النامئة الثانوية
القرشيات الخنزيرية
الج َّوابيات
الكواسج الشائكة
الكواسج الشوكية

(القروش املالئكية)
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(القروش كالب البحر)

 5شقوق غلصم ّية
 2زعانف ظهرية

غشاء رامش موجود

من  6اىل  7شقوق غلصم ّية
زعنفة ظهرية واحدة

ال وجود للغشاء الرامش

كواسج رمادية

كواسج حديثة

سداسية الغالصم

القطاطيات
الغرائيات
ثالثيات األشعة
ال ُبن ُبكيات
ِمطرقيات الرأس

قروش الرمل النمرية
قروش املاكريل
قرنيات الخطم
الدَّ َّراسات

ُسداسيات الغالصم

(قروش أرضية)

االسامك
الغرضوفية

زعنفية رشجية موجودة
زعنفة ظهرية بدون أشواك

(قروش االسقمري)

(كواسج بقرية و ُم َهدّ بَة)
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كواسج
سداسية الغالصم الكواسج البقرية وامل ُ َهدّ بَة
ُسداسيات الغالصم

 6او  7شقوق غلصمية ،زعنفة ظهرية واحدة.

الكواسج الحديثة  -قروش االسقمري
قروش الرمل النمرية ،قروش املاكريل ،قرنيات الخطم  ،الدَّ َّراسات

 5شقوق غلصمية 2 ،زعانف ظهرية ،غشاء جفني رامش غري موجود.
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الكواسج الرمادية  -القروش األرضية
القطاطيات ،الغرائيات ،ثالثيات األشعة ،ال ُبن ُبكياتِ ،مطرقيات الرأس

االسامك
الغرضوفية

 5شقوق غلصمية 2 ،زعانف ظهرية بدون شوك ،غشاء جفني رامش.

الكواسج  -القروش كالب البحر

عدميات األشواك ،غرباليات الزعانف ،الكواسج النامئة الثانوية ،القرشيات الخنزيرية،
الج َّوابيات ،الكواسج الشائكة ،الكواسج الشوكية
 5شقوق غلصمية ،زعنفة رشجية غري موجودة 2 ،زعانف ظهرية ذات اشواك ،جسم ال يشبه الرايات.

الكواسج املسننة الخطم  -القروش املالئكية
املالئكيات

جسم مفلطح ،فم يشبه الرايات ،زعانف صدرية غري ملتصقة بالرأس.
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قوابع
الشفنينات
الرعادات املكهربة

ذيل سميك مع الزعانف ،جسم سمني ،جلد ناعم.

الشفنينات الكوسجية
قيثارات البحر ،قيثارات البحر الحافرة ،القوابع املنشارية
خطم ممدود جدا َ ،شكل اسفيني.

الليسائيات
الليسائيات

ذيل سميك مع زعانف ،جسم صلب ،تسن ّنات (نتوءات صغرية تشبه األسنان) موجودة يف بعض األحيان.
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عقبان البحر
القوابع الالسعة ،فراشات البحر ،عقبان البحر ،الشفنينات الطائرة ،الشفنينات البقرية ،الشفنينات الشيطانية

االسامك
الغرضوفية

ذيل رقيق مع شوكة السعة ،رأس بارز من القرص أو ال ،زعانف رأسية غائبة أو موجودة.

االسامك الخرافية
الخرافيات
الخرافيات

فتخة غلصمية وحيدة عىل كل جانب من الرأس ،جلد عاري ،شوكة طويلة مع الزعنفة الظهرية األوىل ،ذيل طويل ومدبب.
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كواسج
زعنفة ظهرية وحيدة

بطن أبيض

 7شقوق غلصمية

© F. Serena

ُسداسيات الغالصم

كلب ابو سبعة Heptranchias perlo HXT
DD

NT

املتوسطي العاملي

عريب :كلب أبو سبعة
توGFCM: 42 / 2018 / 2 :

فرنيسRequin perlon :
غري موثق CMS:

اسباينCañabota :
bocadulce

غري موثق CITES:

انقليزيSharpnose :
seven gillshark

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  140سم.
الوصف :نوع ذو رأس ضيق وعيون كبرية نسبيا؛ سبعة من شقوق غلصمية .جسم مغزيل ونحيل .زعنفة ظهرية صغرية ،تنشأ مع الحافة
السفىل للزعانف الحوضية؛ زعنفة رشجية صغرية .األسنان واسعة ،منخفضة وعىل شكل مشط .ظهر رمادي غامق ،بطن شاحب ،أحيانا مع
بقع داكنة غري واضحة عىل الجسم؛ أطراف الزعانف الظهرية والذيلية داكنة لدى االحداث ،شاحبة عند البالغني .العينات الحية ذات عيون
كل عند الوالدة حوايل  26سم.
خرضاء مستشععة .ولود ،من  9اىل  20صغري يف كل حمل؛ طول ّ
املوائل :نوع قاعي (من  30اىل 400م عمقا ،احيانا حتى 1000م) ،وميكن تواجده عىل حافة الجرف القاري ،يف املياه املعتدلة والدفئة.
التوزيع :ساحل املحيط األطليس كذلك خارج خليج بسكاي .يوجد أيضً ا يف البحر األبيض املتوسط ،باستثناء شامل البحر األدرياتييك والبحر
األسود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف مناطق عديدة من توزيعها يف البحر األبيض املتوسط.
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منشأ الزعنفة الظهرية يوازي الجانب
الخلفي للزعنفة الحوضيةللزعنفة الحوضية

االسامك
الغرضوفية

 6شقوق غلصمية

© F. Serena

ُسداسيات الغالصم

كلب ابو ستة Hexanchus griseus SBL
LC

NT

املتوسطي العاملي

عريب :كلب أبو ستة
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin griset :
غري موثق CMS:

اسباينCañabota gris :

انقليزيBluntnose :
six-gillshark

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  500سم.
الوصف :خطم مكور ،جسم ثقيل مخروطي ،رأس كبري مع ستة شقوق غلصمية.
فم بطني مع  6صفوف من األسنان السفلية ،عىل شكل شفرات ،أسنان مشطية عىل كل جانب .زعنفة ظهرية واحدة أكرب من الزعنفة
الرشجية .السطح الظهري بلون رمادي أو ب ّني ،سطح بطني وضاح ،مع رشيط جانبي بائن .زعانف ذات حواف بيضاء .العينات الحية ذات
كل عند الوالدة من  60إىل  70سم.
عيون خرضاء مستشععة .ولود ،من  20إىل  50صغري يف كل حمل ،ورمبا حتى  100جنني ،طول ّ
املوائل :هذا النوع يعيش بشكل عام يف املياه العميقة (من  100اىل 2500م) بالقرب من القاع ،ويرتفع إىل السطح يف الليل ،وكذلك يف
املنطقة القرب سطحية ،نادرا ً يف املياه الضحلة.
التوزيع :سواحل املحيط األطليس إىل الشامل من الرنويج وأيسلندا ،إىل جنوب موريتانيا؛ شائع يف البحر املتوسط ،غائب شامل البحر
األدرياتييك .كام ذكر تواجده قرب قناة البوسفور وغائب يف البحر األسود.
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منشأ الزعنفة الظهرية فوق قاعدة
الزعنفة الحوضية

منشأ الزعنفة الظهرية متقدم بشكل
جيد عىل أصل الزعنفة الرشجية

 6شقوق غلصمية

© S.P.Iglesias

ُسداسيات الغالصم

كلب بقري Hexanchus nakamurai – HXN
DD

DD

املتوسطي العاملي

عريب :كلب بقري
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin vache :
غري موثق CMS:

اسباينCañabota ojigrande :

انقليزيBigeyed :
six-gillshark

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  180سم.
الوصف :رأس ضيق ،عيون أكرب من متجانساتها ( H. griseusكلب أبو ستة) .خمسة أسنان مشطية سفلية جانبية متقدمة .جسم بني
شاحب بشكل موحد عىل السطح الظهري ،دون وجود خط جانبي واضح عىل طول الجذع .سطح بطني بني فاتح .ولود ،اىل حد  26جنني،
طول كيل عند الوالدة من  40إىل  45سم.
املوائل :من انواع املياه املتوسطة العمق و/أو القاعية يعيش يف املياه العميقة (من  90إىل  600م) ،مع ترحال محتمل إىل السطح.
التوزيع :فلوريدا ،خليج املكسيك ،البحر الكاريبي ،جنوب املحيط األطليس ،جنوب غرب املحيط الهندي وتايوان .نادر جدا يف البحر
املتوسط.
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الزعنفة الظهرية االوىل
والثانية شبه متساوية الحجم

الزعنفة الظهرية االوىل متأخرة اقرب اىل
الزعنفة الحوضية منه اىل الزعنفة الصدرية
اسنان ذات نتوءات
طويلة ونحيلة

رافدة امام ذيلية غري موجودة

خطم مسطح

فص ذييل علوي ممتد
ب

االسامك
الغرضوفية

أ>ب

أ

© G.H. Burgess

قروش الرمل النمرية

قرش ثور Carcharias taurus – CCT
VU

CR

عريب :قرش ثور

فرنيسRequin-taureau :

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

غري موثق CMS:

اسباينToro bacota :
غري موثق CITES:

انقليزيSandtiger shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) يصل حتى  320سم.
الوصف :خطم قصري ومدبب ،أسنان بارزة يف شكل مسامر .الزعانف الظهرية والرشجية بنفس الحجم ،الزعنفة الظهرية األوىل أقرب إىل
الزعنفة الحوضية من الزعانف الصدرية .الزعنفة الذيلية ذات ثلم تحت نهايئ واضح وفص بطني قصري .السطح الظهري ذو اللون بني
شاحب أو رمادي ،السطح البطني أكرث شحوبا ،مع بقع داكنة اللون تبدو مشوهة عند البالغني .ولود ،عادة مع صغريين ،وأحيانًا واحد فقط،
الطول الكيل (ط ك) عند الوالدة من  95إىل  105سم.
املوائل :من األنواع الساحلية التي تعيش بشكل أسايس يف القاع أو بالقرب منه .من السطح إىل عمق  200مرت ،وعموما أقل من  70مرت.
التوزيع :األطليس ،من خليج غينيا إىل جزر الكناري؛ املحيط الهندي الغريب وغريب املحيط الهادئ .يف جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط
باستثناء البحر األسود.
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رافدة امام ذيلية غري موجودة

خطم مخروطي شبه مسطح

أ

ب

ب<أ

© S.P. Iglesias

قروش الرمل النمرية

منر رميل Odontaspis ferox – LOO
VU

CR

عريب :منر رميل

فرنيسRequin féroce :

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

غري موثق CMS:

اسباينSolrayo :
غري موثق CITES:

انقليزيSmalltooth Sandtiger :
shark

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  450سم.
بقليل من الزعنفة
الوصف :رأس مسطح ،الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ فوق أو خلف قاعدة الزعنفة الرشجية قليالً  ،زعنفة رشجية أصغر ً
الظهرية الثانية .جسم رمادي فاتح عىل السطح الظهري ،أحيانًا مع بقع داكنة غري منتظمة ،ابيض اللون عىل السطح البطني .ولود ،الطول
الكيل (ط ك) عند الوالدة حوايل  105سم.
املوائل :من األنواع الشبه سطحية أو القاعية التي تعيش عىل الجرف القاري ،من  10إىل  900مرت عمقا.
التوزيع :األطليس ،من املغرب إىل خليج بكساي ،وكذلك يف البحر األبيض املتوسط باستثناء البحر األسود .غرب املحيط الهندي ،غرب وسط
ورشق املحيط الهادئ.
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أسنان ذات حافة مسننة ومقعرة

زعنفة ظهرية ثانية صغرية

شقوق غلصمية كبرية
ال تحيط الرأس

االسامك
الغرضوفية

رافدة امام ذيلية عتيدة

خطم مدبب
للغاية

© G.H. Burgess

قروش املاكريل

قرش أبيض كبري Carcharodon carcharias – WSH
VU

CR

عريب :قرش
أبيض كبري

فرنيسGrand requin :
blanc

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

ملحق CMS: 2

اسباينJaqueton blanco :
ملحق CITES: 2

انقليزيGreat white shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  650سم.
الوصف :قرش مغزيل الشكل ذو عيون سوداء كبرية .خطم مخروطي حاد ،أسنان عريضة ثالثية الشكل عىل شكل شفرة املنشار .تبدأ الزعنفة
الظهرية األوىل عادة عىل الحواف الداخلية للزعنفة الصدرية .الزعنفة الذيلية جد منجلية الشكل .اللون رمادي-رصايص أو بني او أسود عىل
السطح الظهري ،أفتح عىل الجانبني وأبيض متاما عىل السطح البطني .بقعة سوداء عند قاعدة الزعنفة الصدرية الخلفية .ولود ،ذو خصوبة
منخفضة مع احتامل  9إىل  14صغري لكل حمل ،الطول الكيل عند الوالدة حوايل  120إىل  150سم.
املوائل :من األنواع الشبه سطحية ،غال ًبا ما تكون ساحلية ،من السطح إىل ما ال يقل عىل عمق  1300م ،غالبا من  0إىل 250م.
التوزيع :تبدو من األنواع الشائعة عامليا تعيش يف البحار الباردة املعتدلة .نادرة يف املحيط األطليس ،أكرث شيو ًعا يف جنوب إفريقيا .موجودة
يف البحر األبيض املتوسط وغائب يف البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

زعنفة ظهرية أوىل تنشا وراء الحد الداخيل
للزعنفة الصدرية

أسنان طويلة غريمسننة ،دون
نتوءات جانبية عند القاعدة

زعنفة ظهرية ثانية صغرية

أ<ب
أ
خطم مدبب للغاية
ب

رافدة امام ذيلية قوية

شقوق غلصمية كبرية ال تحيط الرأس

زعنفة صدرية أقرص من الراس

© F. Serena

قروش املاكريل

زرقايا Isurus oxyrinchus – SMA
VU

CR

عريب :زرقايا

GFCM:
املتوسطي العاملي
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسRequin taupe bleu :
تو ICCAT: 14 - 06
تو  ; 10 - 06تو 07 - 06

اسباينMarrajo dentuso :

ملحق  CMS: 2غري موثق CITES:

انقليزيShortfin mako :
SPA/BD PROTOCOL:
ملحق 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  450سم.
الوصف :قرش مغزيل الشكل ذو عيون سوداء كبرية ،خطم مدبب .أسنان كبرية مدببة ومعكوفة ذات حواف ناعمة بدون نتوءات .الزعنفة
الذيلية يف شكل الهالل ،الفص السفيل جد قوي .سطح ظهري أزرق داكن ،سطح بطني أبيض .الزعنفة الظهرية الثانية والزعنفة الرشجية
الصغرية ج ًدا .ولود ،الحمل من  6 - 4صفار ،الطول الكيل عند الوالدة حوايل  60إىل  70سم.
املوائل :من انواع الساحل ومياه املحيط ،من السطح حتى  600مرت ،غالبا ما بني  50و 150مرتعمقا.
التوزيع :تبدو من األنواع الشائعة عامليا التي تعيش يف البحار املعتدلة واملدارية  ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط وغائب يف البحر
األسود.
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زعنفة ظهرية أوىل تنشا وراء الحد الداخيل
للزعنفة الصدرية

زعنفة ظهرية ثانية صغرية

خطم مدبب للغاية

أ

رافدة امام ذيلية قوية

زعنفة

أسنان طويلة غريمسننة،
دون نتوءات جانبية
عند القاعدة

االسامك
الغرضوفية

أ =ب

ب

شقوق غلصمية كبرية ال تحيط الرأس

© NOAA Observer programme

قروش املاكريل

طوبا صغرية Isurus paucus – LMA
DD

VU

املتوسطي العاملي

عريب :طوبا صغرية

فرنيسPetit requin taupe :

غري موثق GFCM:

ملحق CMS: 2

اسباينMarrajo carite :

انقليزيLongfin mako :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  430سم.
الوصف :جسم مغزيل مع زعانف صدرية بطول الرأس ،حتى أطول ،خطم ضيق بشكل عام ومدبب .الزعنفة الذيلية منجلية الشكل ذات
فص سفيل طويل .السطح الظهري ذو لون أزرق مكثف ،السطح البطني أبيض ،مع وجود عالمات داكنة عىل الجزء السفيل من الخطم.
ولود ،الحمل من  2إىل  8صغار ،الطول الكيل عند الوالدة حوايل  97سم.
املوائل :من انواع املحيطات ،سطحية  /شبه سطحية.
التوزيع :رشق وغرب املحيط األطليس ؛ املحيط الهندي الغريب واملحيط الهادي الغريب.
مالحظة :يجب تأكيد تواجد هذا النوع يف البحر األبيض املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

زعنفة ظهرية أوىل تنشا فوق او وراء الحد
الداخيل للزعنفة الصدرية
زعنفة ظهرية ثانية صغرية

أسنان طويلة غريمسننة،
مع نتوءات جانبية
عند القاعدة

شقوق غلصمية كبرية
ال تحيط الرأس

رافده امام ذيلية قوية

© S.P. Iglesias

قروش املاكريل

طوبة Lamna nasus – POR
VU

CR

عريب :طوبة

GFCM:
املتوسطي العاملي
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسRequin taupe :
commun
تو ICCAT: 07 - 06
تو  ; 15 - 06تو 13 - 10

اسباينMarrajo sardinero :
ملحق CMS: 2

ملحق CITES: 2

انقليزيPorbeagle :
SPA/BD PROTOCOL:
ملحق 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  350سم.
الوصف :قرش ذو جسم مغزيل وقوي مع عيون سوداء كبرية ،خطم مخروطي مدبب ،شقوق غلصمية طويلة وأسنان صغرية دقيقة مع حواف
ناعمة مع نتوءات جانبية .رافده قوية عىل السويقة الذيلية ،وروافد ثانوية قصرية عىل القاعدة الذيلية وزعنفة ذيلية عىل شكل هالل .سطح
ظهري رمادي غامق ،سطح بطني أبيض ،بدون بقع .ولود ،حتى  4صغار لكل حمل ،طول كيل عند الوالدة ال يقل عن  50إىل  75سم.
املوائل :من األنواع شبه السطحية ،ساحلية ومحيطية ،غالبا ما تتواجد يف املياه العميقة بني  200و 700مرت ،ولكنها موجودة أيضً ا عىل السطح.
التوزيع :املحيط األطليس ،من املغرب إىل أيسلندا وكذلك يف املحيط الهادئ واملحيط الهندي .موجودة يف البحر األبيض املتوسط وغائب
يف البحر األسود.
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رافده امام
ذيلية قوية

خطم
طويل للغاية

االسامك
الغرضوفية

شقوق غلصمية
طويلة تحيط الرأس

أسنان صغرية معقوفة

© M. Bradai

قرنيات الخطم

كوسج ر ّحالة Cetorhinus maximus – BSK
EN

EN

عريب :كوسج ر ّحالة

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

فرنيسPèlerin :
ملحق CMS: 2

اسباينPeregrino :
ملحق CITES: 2

انقليزيBasking shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  1000سم.
الوصف :شقوق غلصمية كبرية تكاد تحيط بالرأس ،خطم مدبب ،فم كبري طريف سفيل ذو أسنان صغرية ،رافده جانبية قوية عىل السويقة
الذيلية وزعنفة ذيلية عىل شكل هالل .لون معتم رمادي بني ،مع وجود عالمات رمادية أو زرقاء كبرية ،غالبًا مع وجود بقع بيضاء غري
منتظمة أسفل الرأس وعىل السطح البطني .ولود ،طول كيل عند الوالدة من املحتمل أن يصل طوله إىل  160سم ،مع احتامل فرتة حمل
طويلة ( 3سنوات ونصف).
املوائل :من األنواع شبه السطحية ،املحيطية ،تهاجر إىل الساحل يف فصيل الربيع والصيف.
التوزيع :من األنواع الشائعة عامليا ،موجودة يف البحر األبيض املتوسط ولكنها غائبة عن البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

ثلم عميق ومميز عىل الراس

سويقة ذيلية دون رافده

فص علوي للزعنفة الذيلية
طويل جدا
بطن رمادي
غامق

أعني كبرية

الزعنفة الصدرية األوىل
اقرب اىل الزعنفة الحوضية
من الزعنفة الصدرية

© S. Chow

الدَّ َّراسات

ثعلب كبري العني Alopias superciliosus – BTH
EN

VU

عريب :ثعلب كبري
العني

املتوسطي العاملي غري موثق GFCM:

فرنيسRenard à gros yeux :
ICCAT:
تو  ; 13 - 10تو 09 - 07

اسباينZorro ojón :

ملحق CMS: 2

انقليزيBigeye thresher :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: CITES: 2
غري موثق

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  480سم.
الوصف :مؤخر ثلم أفقي عميق وطويل عىل كل جانب من مؤخر الرأس؛ خطم طويل مع عيون كبرية جدا ً .أسلة ذيلية واسعة ،أسالت
الزعانف الصدرية منحنية ؛ الزعنفة الظهرية االوىل أكرث تراجعا مام لدى انواع الثعالب األخرى .مسطح الظهر أزرق داكن إىل رمادي
أرجواين ،البطن كرميي رمادي .ولود صغريين لكل حمل ،طول كيل عند الوالدة يصل إىل  130 - 100سم.
املوائل :من األنواع شبه السطحية ،املحيطية والساحلية يف املياه املعتدلة واملدارية ،من السطح إىل  1000مرت من العمق.
التوزيع :املحيط األطليس واملحيط الهادئ واملحيط الهندي .تواجد بشكل متزايد يف البحر األبيض املتوسط وغائب يف البحر األسود.
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فص علوي للزعنفة الذيلية طويل جدا
مؤخر الرأس دون ثلم عميق

سويقة ذيلية دون رافده

بطن أبيض

أعني صغرية

االسامك
الغرضوفية

الزعنفة الصدرية األوىل أقرب اىل
الزعنفة الصدرية من الزعنفة الحوضية

© F. Serena

الدَّ َّراسات

ثعلب أبو ذنب Alopias vulpinus – ALV
EN

VU

عريب :ثعلب أبو ذنب

GFCM:
املتوسطي العاملي
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسRenard de mer :
ICCAT:
تو  ; 13 - 10تو 09 - 07

اسباينZorro :
ملحق CMS: 2

انقليزيThresher shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: CITES: 2
ملحق 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  600سم.
الوصف :مؤخر الرأس بدون ثلم أفقية عميقة ،خطم قصري ،عيون صغرية ،زعانف صدرية منحنية وذات أسالت ضيقة ،بقعة بيضاء عند
قاعدة الزعانف الصدرية .لون بني ،رمادي ،أزرق رمادي أو أسود عىل السطح الظهري والجزء السفيل من الكاممة ،سطح بطني أبيض.
الزعنفة الظهرية األوىل متقدمة جدا .ولود ،من  2إىل  4صغار لكل حمل ،طول كيل عند الوالدة يصل إىل  120سم.
املوائل :من األنواع شبه السطحية ،البحرية والساحلية التي تعيش يف املياه املعتدلة واملدارية ،من السطح إىل عمق  400مرت.
التوزيع :املحيط األطليس واملحيط الهادئ واملحيط الهندي .شائع يف البحر املتوسط .تم اإلبالغ عن إحدى العينات مؤخ ًرا خارج قناة
البوسفور.
ملحوظة :يعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

اىل حد  10بقع سوداء عىل الظهر

تغصن فموي مظلم

فم اسود
الجهة الباطنية للرأس

 1او  2خطوط سوداء عىل طول الفص
السفيل للزعنفة الذيلية

© J. Rey

القطاطيات

قط منشاري الذيل Galeus atlanticus – GHA
NT

NT

عريب :قط
منشاري الذيل

فرنيسChien atlantique :

املتوسطي العاملي غري موثق GFCM:

غري موثق ICCAT:

اسباينPintarroja atlãntica :

انقليزيAtlantic sawtail :
catshark

غري موثق  CMS:غري موثق SPA/BD PROTOCOL: CITES:
غري موثق

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  47سم.
الوصــف :الجســم نحيــل ؛ الطــول معتــدل ،الخطــم مســطح .الزعنفــة الظهريــة األوىل فــوق الجــزء الخلفــي مــن قاعــدة الزعنفــة
الحوضيــة .الزعنفــة الظهريــة الثانيــة عــى الجــزء الخلفــي مــن قاعــدة الزعنفــة الرشجيــة .الزعانــف الظهريــة مثلثــة ومتشــابهة الحجــم.
خــط واحــد او خطــن اســودين عــى طــول الفــص الســفيل مــن حافــة الزعنفــة الذيليــة ،كــا هــو الحــال داخــل الفــم .داخــل التغصــن
الفمــوي مظلــم ،عــى عكــس نــوع القــط اســود الفــم  Galeus melastomusحيــث تكــون مضيئــة .بيــوض مــع فــرة تفقيــس قصــرة.
املوائل :املنحدر القاري عىل عمق  800 - 300مرت.
التوزيــع :شــال رشق املحيــط األطلــي ،مــن الســواحل اإلســبانية إىل املغــرب .كــا يتواجــد يف البحــر األبيــض املتوســط ولكــن يقتــر
عــى بحــر البــوران.
مالحظة :من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر األبيض املتوسط.
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اىل حد  20بقع سوداء عىل الظهر

فم اسود

تغصن فموي مضيئ

االسامك
الغرضوفية

ال توجد خطوط سوداء عىل طول
الفص السفيل للزعنفة الذيلية

الجهة الباطنية للرأس

© F. Serena

القطاطيات

قط أسود الفم Galeus melastomus – SHO
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :قط اسود الفم
غري موثق GFCM:

فرنيسChien espagnol :
غري موثق CMS:

اسباينPintarroja :
bocanegra

انقليزيBlackmouth :
catshark

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  90سم.
الوصف :الجسم نحيل ؛ الطول معتدل ،الخطم مسطح .الزعنفة الظهرية األوىل فوق الجزء الخلفي من قاعدة الزعنفة الحوضية .الزعنفة
الظهرية الثانية عىل الجزء الخلفي من قاعدة الزعنفة الرشجية .الزعانف الظهرية مثلثة ومتشابهة الحجم .هامش الفص السفيل من
التغصن الفموي مضيئ .بيوض مع فرتة تفقيس قصرية.
حافة الزعنفة الذيلية اسود اللون ،كام هو الحال داخل الفم .داخل ّ
املوائل :من املنحدر القاري يف عمق  1200 - 200مرت ،وأحيانا عىل الجرف القاري اقل من  200مرت.
التوزيــع :املحيــط األطلــي ،مــن جــزر فــارو إىل الســنغال .تواجــد أيضــا يف البحــر األبيــض املتوســط فيــا عــدا شــال األدرياتيــي .ال
يوجــد يف البحــر األســود.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر األبيض املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

تواصل الثلم املنخرية
عند الوسط

الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ عند الطرف
الخلفي لقاعدة الزعنفة الرشجية

بقع صغرية عديدة

عيون طويلة يف وضعية ظهرية

الجهة البطنية للرأس

© F. Serena

الغرائيات

قط صغري مربقش Scyliorhinus canicula – SYC
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :قط صغري مربقش
غري موثق GFCM:

فرنيسPetite roussette :
غري موثق CMS:

اسباينPintarroja :

انقليزيSmall - spotted :
catshark

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) .يصل حتى  140سم.
الوصف :خطم قصري ،الثلم الشفوي العلوي غري موجود ،طية منخريه داخلية مدببة .الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ عند الطرف الخلفي
لقاعدة الزعنفة الرشجية .السطح الظهري رميل أوبني اللون ،مغطى بالعديد من البقع السوداء الصغرية ،السطح البطني بلون الكريم.
بيوض ،يتكاثر طوال العام مع ذروة يف يونيو إىل يوليو عىل قيعان طينية بعمق حوايل  200مرت .ترتاوح الخصوبة يف شامل رشق املحيط
األطليس ما بني  29إىل  62صغري .الطول الكيل عند الوالدة حوايل  10 - 8سم.
املوائل :نوع قاعي (من  30اىل  400م عمقا ،احيانا حتى  1000م) ،وميكن تواجده عىل حافة الجرف القاري ،يف املياه املعتدلة والدفئة.
التوزيع :ساحل املحيط األطليس كذلك خارج خليج بسكاي .يوجد أيضً ا يف البحر األبيض املتوسط ،باستثناء شامل البحر األدرياتييك والبحر
األسود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف مناطق عديدة من توزيعها يف البحر األبيض املتوسط.

88

الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ أمام او فوق
الطرف الخلفي لقاعدة الزعنفة الرشجية

بقع ونقط باحجام
متوسطة اىل كبرية

عيون مستطيلة ،يف
وضع ظهري-جانبي

االسامك
الغرضوفية

الجانب البطني للرأس

© F. Serena

الغرائيات

حرتوكة Scyliorhinus stellaris – SYT
NT

NT

املتوسطي العاملي

عريب :حرتوكة
غري موثق GFCM:

فرنيسGrande roussette :
غري موثق CMS:

اسباينAlitãn :

انقليزيNursehound :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  170سم.
الوصف :سمك ممتلئ الجسم مع خطم قصري ،مع بقع سوداء كبرية وصغرية وأحيانا بقع بيضاء عىل جوانب الجسم وعىل الظهر .ل َُس ْينات
أنفية أمامية صغرية ال تصل إىل الفم .الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ أمام الطرف الخلفي لقاعدة الزعنفة الرشجية .بيوض ،طول عند الوالدة
حوايل  16سم.
املوائل :قيعان ساحلية صلبة ،مياه قليلة العمق عند الحافة الخارجية للجرف القاري (بعمق  200مرت) وما بعد.
التوزيع :سواحل املحيط األطليس من جنوب اسكندنافيا إىل السنغال ،يف جميع أنحاء البحر املتوسط ما عدا البحر األسود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

زعنفة ظهرية ثانية
اصغر جليا من االويل
خطم نسبيا طويل
ومخروطي

فص سفيل طويل

© F. Serena

ثالثيات االشعة

متسولة Galeorhinus galeus – GAG
VU

VU

عريب :متسولة (قطاط)

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

فرنيسRequin-ha :
غري موثق CMS:

اسباينCazõn :
غري موثق CITES:

انقليزيTope shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  160سم ،حاالت نادرة  195سم.
الوصــف :خطــم طويــل ومدبــب ،فــم كبــر وأســنان صغــرة بشــكل شــفرات؛ الزعنفــة الظهريــة الثانيــة أصغــر مــن األوىل وتســاوي عــرض
الزعنفــة الرشجيــة .الفــص الســفيل للزعنفــة الذيليــة يســاوي طــول بقيــة الزعنفــة .لــون رمــادي إىل بنــي عــى الظهــر ،ابيــض عــى البطــن.
ولــود ،مــا يصــل إىل  45صغــر لــكل حمــل ،عــادة مــن  35 - 25؛ الطــول الــكيل عنــد الــوالدة يصــل إىل  35ســم.
املوائل :من األنواع القاعية-العامئة ،من السطح إىل عمق 500م ،بشكل استثنايئ يصل إىل  1000مرت من العمق.
التوزيع :يف جميع أنحاء العامل يف املياه املعتدلة مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط.
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نقط بيضاء

زعنفة ظهرية ثانية مشابهة اىل
األوىل من ناحية الحجم

خطم منحني

الجانب البطني للرأس

االسامك
الغرضوفية

فص سفيل قصري

© S.P. Iglesias

ثالثيات االشعة

كلب نجمي Mustelus asterias – SDS
VU

LC

عريب :كلب نجمي
(قطاط)

فرنيسEmissole tachetée :

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

غري موثق CMS:

اسباينMusola estrellada :
غري موثق CITES:

انقليزيStarry smooth :
hound shark

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  140سم.
الوصــف :خطــم مــدور ،طيــات شــفوية علويــة أطــول مــن الطيــات الســفلية .أســنان غــر متناظــرة .زعانــف ظهريــة مــن نفــس الحجــم،
ثلــم كبــر عــى الفــص الذيــي العلــوي .ســطح ظهــري رمــادي إىل بنــي مــع بقــع بيضــاء ،ســطح بطنــي أبيــض .ولــود ،تصــل إىل  20صغــر
للحمــل الواحــد ،الطــول الــكيل عنــد الــوالدة يصــل إىل  30ســم.
املوائل :من األنواع الساحلية التي تعيش يف املياه املعتدلة ،من السطح إىل عمق  350مرت.
التوزيع :املحيط األطليس ،من بحر الشامل إىل جزر الكناري ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

الزعنفة الظهرية
األوىل أكرب بقليل من الثانية

الجانب البطني للرأس

جلد رمادي موحد بدون بقع

فص سفيل قصري

© F. Serena

ثالثيات االشعة

كلب ناعم Mustelus mustelus – SMD
VU

VU

عريب :متسولة
(قطاط)

فرنيسEmissole lisse :

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

غري موثق CMS:

اسباينMusola :
غري موثق CITES:

انقليزيSmouth hound :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  200سم.
الوصف :خطم مدور ،تغصن شفوي علوي أطول من السفيل .أسنان غري متناظرة .شقوق غلصمية متساوية الحجم .الزعانف الظهرية
متامثلة ،الزعنفة الثانية أصغر قليالً .الزعنفة الظهرية االوىل تنشأ من الطرف الخلفي الحر للزعنفة الصدرية ،الفص الذييل العلوي كبري ذو
ثلم .سطح ظهري رمادي أو بني بشكل موحد ،سطح بطني أبيض .ولود ،من  4إىل  17صغري لكل حمل ،الطول الكيل عند الوالدة يصل إىل
 40سم.
املوائل :من األنواع الساحلية القاعية .من السطح إىل حوايل  600مرت.
التوزيع :املحيط األطليس ،من الجزر الربيطانية إىل جنوب إفريقيا ،مبا يف ذلك املحيط الهندي والبحر األبيض املتوسط.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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الزعانف الظهرية متشابهة من
حيث الشكل
بقع سوداء عىل السطح الظهري

الجانب البطني للرأس

االسامك
الغرضوفية

فص سفيل قصري

© F. Serena

ثالثيات االشعة

كلب منقط Mustelus punctatus – MPT
VU

DD

عريب :كلب منقط
(قطاط)

فرنيسEmissole pointillée :

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

غري موثق CMS:

اسباينMusola primienta :
غري موثق CITES:

انقليزيBlackspotted :
Smouth-hound

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  190سم.
الوصف :خطم مدور ،تغصن شفوي علوي أطول من التغصن السفيل .أسنان غري متناظرة .الزعانف الظهرية متامثلة مع حافة خلفية داكنة،
الزعنفة الثانية أصغر قليالً .سطح ظهري رمادي أو بني اللون مع بقع داكنة صغرية وسطح بطني أبيض .ولود  ،مع طول كيل عند الوالدة
يصل إىل  30إىل  43سم.
املوائل :من األنواع الساحلية ذات طبيعة قاعية عىل الجرف القاري حتى  200مرت.
التوزيع :األطليس ،من املغرب إىل جنوب الربتغال .كذلك يف البحر املتوسط.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

حدبة وسط ظهرية موجودة ومرتفعة
منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق او
يتقدم قاعدة الزعنفة الصدرية

خطم معتدل الطول
مدبب او مدور

زعانف صدرية كبرية

© R. Bonfil

ال ُبن ُبكيات

قرش احدب Carcharhinus altimus – CCA
DD

DD

املتوسطي العاملي

عريب :قرش احدب

فرنيسRequin babosse :

غري موثق GFCM:

غري موثق CMS:

اسباينTiburon baboso :

انقليزيBignose shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  300سم.
الوصف :جسم ثقيل ذو خطم طويل وعريض ،وأسنان مثلثة عالية ،وأسنان علوية عىل منشارية بدون نتوءات  ،وحدبة وسط ظهرية
معتدلة و بارزة .الزعنفة الظهرية االوىل تنشأ فوق أو أمام اإلبط .السطح الظهري رمادي فاتح ،وأحيانًا برونزي .السطح البطني أبيض دون
عالمات واضحة .ولود ،من  3إىل  15صغري ،طول كيل عند الوالدة ميكن ان يصل إىل  70حتى  90سم.
املوائل :نوع شائع يف اعايل البحار ويف املياه املعتدلة الدافئة والبحار االستوائية ،بشكل عادة بالقرب من حافة الجرف القاري والجزر ،ما
بني  90و 430مرتًا وما بعد.
التوزيع :من األنواع الشائعة حول العامل ،تتواجد بشكل غري منتظم يف البحار االستوائية والحارة ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط مع
بيانات جد قليلة.
مالحظة :يجب تأكيد تواجده يف البحر األبيض املتوسط.
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حدبة وسط ظهرية غري موجودة

االسامك
الغرضوفية

منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق او يتقدم
الطرف الخلفي للزعنفة الصدرية

© C. Duffy

ال ُبن ُبكيات

قرش نحايس Carcharhinus brachyurus – BRO
VU

NT

املتوسطي العاملي

عريب :قرش نحايس
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin cuivre :
غري موثق CMS:

اسباينTiburon cobrizo :

انقليزيCopper shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  325سم.
الوصف :قرش كبري ذو خطم معتدل الطول ،مدور أو حاد ،جسم بدون حدبة وسط ظهرية .ولود ،من  7إىل  20صغريا ،طول كيل عند
الوالدة رمبا يصل إىل  59حتى  70سم.
املوائل :من األنواع الساحلية ولكن يتواجد أيضً ا يف املناطق البحرية يف املياه املعتدلة الدافئة ،من السطح إىل عمق  100مرت عىل األقل.
التوزيع :نوع شائع عامليا .موجود أيضً ا يف البحر األبيض املتوسط ،وجميع البيانات متأتية من الحوض الغريب.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق او يتقدم الطرف الخلفي الحر للزعنفة الصدرية

خطم طويل ومدبب

حدبة وسط ظهرية غري موجودة

حافة الزعانف معتمة
فيام عدا االحداث

© M. N. Bradai

ال ُبن ُبكيات

قرش لولبي Carcharhinus brevipinna – CCB
NE

NT

املتوسطي العاملي

عريب :قرش لولبي
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin tisserand :
غري موثق CMS:

اسباين Tiburõn aleta negra :انقليزيSpinner shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  280سم.
الوصف :قرش نحيل مع خطم طويل ضيق ومدبب .الزعنفة ظهرية االوىل تبدأ أعىل أو خلف الطرف الخلفي الحر للزعنفة الصدرية .غياب
الحدبة الوسط ظهرية .سطح ظهري رمادي اللون ،سطح بطني أبيض ،مع رشيط أبيض مريئ بوضوح عىل كل جانب .ولود ،ما بني  3إىل 20
صغريا ،طول كيل عند الوالدة رمبا يصل إىل  60حتى  80سم.
املوائل :من األنواع البحرية السطحية التي تعيش يف املياه املعتدلة الدافئة واالستوائية من الجرف القاري ،بالقرب من السواحل والشاطئ،
مياه غري عميقة إىل حد  100مرت عىل األقل.
التوزيع :املنطقة الغربية الهندية من املحيط الهادئ ،املحيط األطليس ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط .يبدو وجودها يف هذا البحر
مقصو ًرا عىل سواحل شامل إفريقيا.
مالحظة :تم اإلبالغ عن خطأ عىل أنه من االنواع الدخيلة ،هو نادر ولكنه أصيل يف البحر املتوسط.
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منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق او جد
وراء الطرف الخلفي للزعنفة الصدرية

حدبة وسط ظهرية موجودة

االسامك
الغرضوفية

األطراف السائبة للزعنفة الظهرية الثانية
والزعنفة الرشجية طويلة جدا

© R. Bonfil

ال ُبن ُبكيات

قرش حريري Carcharhinus falciformis – FAL
NE

VU

املتوسطي العاملي

عريب :قرش حريري
(كلب بحر)
GFCM:
غري موثق

فرنيسRequin soyeux :
ICCAT:
تو  ; 13 - 10تو 11 - 08

اسباينTiburõn jaquetõn :
ملحق CMS: 2

انقليزيSilky shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: CITES: 2
غري موثق

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  330سم.
الوصف :قرش كبري ولكن يبدو نحيال اىل حد ما .الخطم معتدل الطول ومدور .الزعنفة الظهرية األوىل منجلية الشكل مع قمة مستديرة،
تنشأ خلف الطرف الخلفية الحرة للزعنفة الصدرية .لون السطح الظهري من رمادي إىل بني أو أسود ،السطح البطني أبيض .ولود ،من 2
إىل  16صغريا ،طول كيل عند الوالدة رمبا يصل إىل  55حتى  87سم.
املوائل :من األنواع الشبه سطحية تعيش بالقرب من حافة الرفوف القارية ولكن أيضا يف البحر املفتوح ،عموما يف املياه االستوائية .من
السطح إىل  500مرت من العمق.
التوزيع :نوع شائع يف جميع املحيطات ،مبا يف ذلك البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط .مع عدد قليل جدا من التسجيالت يف الحوض
الغريب.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

الحدبة الوسط ظهرية غري موجودة

منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق الزعنفة الصدرية

اطراف الزعانف كلها
سوداء ما عدا الزعنفة الرشجية

© R. Bonfil

ال ُبن ُبكيات

قرش مكحل Carcharhinus limbatus – CCL
DD

NT

املتوسطي العاملي

عريب :قرش مكحل
(كلب بحر)
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin bordé :
غري موثق CMS:

اسباينTiburõn macuira :

انقليزيBlacktip shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  255سم.
الوصف :قرش ذو جسم مكتنز مع خطم معتدل الطول ومدبب .الزعنفة الظهرية االوىل تنشأ فوق الزعنفة الصدرية .غياب الحدبة الوسط
ظهرية .السطح الظهري رمادي أو رمادي بني ،السطح البطني أبيض .رشيط أبيض مريئ بوضوح عىل كل جانب من الجسم ،قمم الزعانف
غامقة باستثناء الزعنفة الظهرية األوىل .ولود ،ما بني  1اىل  10من الصغار ،طول كيل عند الوالدة رمبا يصل إىل  38حتى  72سم.
املوائل :من األنواع البحرية التي تعيش يف مياه االستوائية واملعتدلة الدافئة .تتواجد بالقرب من الرفوف القارية ،ونادرا ً ما تكون يف أعايل
البحار ،من السطح إىل عمق  100مرت.
التوزيع :من األنواع الشائعة عامليا ،تسجيل وحيد يف حوض البحر األبيض املتوسط الغريب.
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قمة الزعنفة سوداء متباينة
مع الفضاء التحتي األبيض
منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق الطرف
الخلفي الحر للزعنفة الصدرية

الحدبة الوسط ظهرية غري موجودة

االسامك
الغرضوفية

رشيط ابيض بني عىل الجانبني

© J.E. Randall

ال ُبن ُبكيات

قرش االطراف السوداء Carcharhinus melanopterus – BLR
NE

NT

املتوسطي العاملي

عريب :قرش االطراف
السوداء

فرنيسRequin pointes :
noires

غري موثق GFCM:

غري موثق CMS:

اسباينTiburõn de :
puntas negras

انقليزيBlacktip reef :
shark

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  200سم.
الوصف :قرش مكتنز نسبيا .خطم قصري ومدور .الزعنفة الظهرية األوىل كبرية مع قمة مستديرة سوداء تنشأ عمو ًما فوق األطراف الخلفية
الحرة للزعنفة الصدرية .الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ فوق قاعدة الزعنفة الرشجية .ولود ،ما بني  2إىل  4صغار ،طول كيل عند الوالدة رمبا
يصل إىل  33حتى  52سم.
املوائل :من أنواع املناطق املدارية التي تفضل املياه قليلة العمق القريبة من الشعاب املرجانية ،من السطح إىل عمق بضعة أمتار.
التوزيع :من أنواع املحيط الهندي واملحيط الهادئ :من رشق إفريقيا إىل جزر هاواي وأرخبيل توياموتو .شامل اليابان وجنوب اسرتاليا.
موجود أيضا يف البحر األحمر.
مالحظة :يجب تأكيد تواجده يف البحر األبيض املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

الحدبة الوسط ظهرية موجودة

منشأ الزعنفة الظهرية األوىل فوق بقليل
الطرف الخلفي الحر للزعنفة الصدرية

© F. Serena

ال ُبن ُبكيات

قرش اسود Carcharhinus obscurus – DUS
DD

VU

املتوسطي العاملي

عريب :قرش اسود
(كلب بحر)
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin sombre :
ملحق CMS: 2

اسباينTiburõn arenero :

انقليزيDusky shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  420سم.
الوصــف :قــرش كبــر ونحيــل ،خطــم قصــر إىل معتــدل الطــول ومــدور .الزعنفــة الظهريــة االوىل شــبه منجليــة تنشــأ بشــكل عــام فــوق
أو قبــل قليــل مــن األطـراف الخلفيــة الحــرة للزعنفــة الصدريــة .وجــود حدبــة وســط ظهريــة .الســطح الظهــري بلــون رمــادي أزرق أو
رمــادي رصــايص ،الســطح البطنــي أبيــض .ولــود ،مــا بــن  3إىل  14صغـرا ،طــول كيل عنــد الــوالدة رمبــا يصــل إىل  70حتــى  100ســم.
املوائل :من األنواع الساحلية العامئة التي تعيش يف املياه املعتدلة الدافئة واالستوائية من الجرف القاري ولكن أيضً ا يف مياه املحيط .من
السطح إىل عمق  400مرت.
التوزيع :نوع شائع عامليا ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط مع عدد قليل جدا من التسجيالت يف الحوض الغريب.
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الزعنفة الظهرية األوىل طويلة وشبه منجلية

منشأ الزعنفة الظهرية األوىل
فوق قاعدة الزعنفة الصدرية

االسامك
الغرضوفية

الحدبة الوسط ظهرية موجودة

© P. Consoli

قرنيات الخطم

قرش رمادي Carcharhinus plumbeus – CCP
EN

VU

عريب :قرش رمادي
(كلب بحر)

فرنيسRequin gris :

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

غري موثق CMS:

اسباينTiburõn trozo :
غري موثق CITES:

انقليزيSandbar shark :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  300سم.
الوصــف :قــرش متوســط الحجــم مــع خطــم قصــر مــدور .الزعنفــة الظهريــة االوىل عاليــة للغايــة ،مثلثــة ،شــبه منجليــة مــع قمــة
مســتديرة ،تنشــأ فــوق أو قبــل الزعنفــة الصدريــة .وجــود حدبــة وســط ظهريــة .الســطح الظهــري بلــون رمادي-بنــي ،الســطح البطنــي
أبيــض .ولــود ،مــن  1إىل  14صغــر ،طــول كيل عنــد الــوالدة رمبــا يصــل إىل  56حتــى  75ســم.
املوائــل :مــن األنــواع الســاحلية العامئــة التــي تعيــش يف امليــاه املعتدلــة الدافئــة واالســتوائية مــن الجــرف القــاري ولكــن أيضً ــا يف ميــاه
املحيــط .مــن الســطح إىل عمــق  280مــر.
التوزيع :نوع شائع عامليا ،وكذلك يف البحر األبيض املتوسط حيث يكون وجوده عاديا .غري متواجد يف البحر األسود.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

الحدبة الوسط ظهرية موجودة

رمادي مستخرض مع ارشطة عمودية تتالىش مع الحجم
مناخري صغرية وراء العينني
رأس مدور

أسنان مسننة ،منحنية،
متامثلة يف كال الفكني،
حافة داخلية محدبة

رافده السويقة الذيلية قوية

© R. Bonfil

ال ُبن ُبكيات

قرش منر Galeocerdo cuvier – TIG
NE

NT

املتوسطي العاملي

عريب :قرش منر
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin tigre :
commun
غري موثق CMS:

اسباينTiburõn tigre :

انقليزيTiger shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  550سم.
الوصــف :جــذع ممتلــئ ،ســويقة ذيليــة مدببــة إىل نحيلــة .خطــم قصــر ومــدور ،ثلــم شــفوي يــوازي طــول الخطــم .رأس مســطح ظهريــا
وواســع .منخــر متواجــد وراء وفــوق العينــن .قمــة الزعنفــة الظهريــة األوىل مســتديرة ،ووجــود حدبــة وســط ظهريــة ،وروافــد جانبيــة
قويــة عــى الســويقة الذيليــة ،فــص ذيــي علــوي طويــل .لــون الســطح الظهــري مــن الرمــادي املخــر إىل البنــي مــع وجــود بقــع ســوداء
مرئيــة بوضــوح عنــد االحــداث ،وتتحــول إىل أرشطــة رأســية عنــد البالغــن .ولــود ،مــن  10إىل  82صغ ـرا ،طــول كيل عنــد الــوالدة قــد
يصــل إىل  60حتــى  90ســم.
املوائل :املياه الساحلية ولكن أيضً ا يف عرض البحر ،بالقرب من القاع حتى عمق  140مرتًا ،ولكن أيضً ا عىل السطح.
التوزيع :نوع شائع عامليا ،يف البحار املعتدلة واالستوائية .تم تسجيله مؤخرا يف البحر األبيض املتوسط يف خليج رست.
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منشأ الزعنفة الظهرية األوىل
عند الوسط تقريبا بني الزعنفة
الصدرية والزعنفة الرشجية
أ>2ب

رأس مدبب

ب

a

االسامك
الغرضوفية

زعنفة صدرية طويلة ومنجلية الشكل

© B.P.S.

ال ُبن ُبكيات

قرش أزرق Prionace glauca – BSH
عريب :قرش أزرق
NT
CR
(كلب بحر)
GFCM:
املتوسطي العاملي
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسPeau bleue :
تو ICCAT: 16 - 12

اسباينTiburõn azul :

ملحق CMS: 2

انقليزيBlue shark :

غري موثق SPA/BD PROTOCOL: CITES:
ملحق 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  400سم.
الوصــف :قــرش نحيــل جــدا مــع رأس ضيــق ومســطح باعتــدال ،خطــم طويــل جــدا ،عيــون كبــرة ،بــدون منخــر .عــدم وجــود حدبــة
وســط ظهريــة ،الســويقة الذيليــة مــع روافــد منخفضــة .الزعنفــة الظهرية االوىل تنشــأ بوضــوح وراء األطـراف الخلفيــة للزعنفــة الصدرية.
الزعانــف الصدريــة ضيقــة جــدا وطويلــة .الســطح الظهــري بلــون أزرق مكثــف ،والســطح البطنــي أبيــض ،دون اشــكال لونيــة .ولــود ،مــن
 4إىل  135صغـرا (عــادة مــا بــن  15و )30طــول كيل عنــد الــوالدة قــد يصــل إىل  35حتــى  44ســم.
املوائــل :مــن األنــواع العامئــة الســاحلية ويف املحيطــات التــي تعيــش يف امليــاه املعتدلــة الدافئــة واالســتوائية ،مــن الســاحل إىل أعــايل
البحــار ،مــن الســطح إىل عمــق  350م ـرًا.
التوزيع :نوع شائع عامليا ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط وغائب يف البحر األسود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

منشأ الزعنفة الظهرية األوىل عادة
يتقدم الطرف الحر للزعنفة الصدرية

شقوق غلصمية قصرية

منشأ الزعنفة الظهرية الثانية
يتأخر جليا منشأ الزعنفة الرشجية

© J.E. Randall

ال ُبن ُبكيات

قرش ذو خرطوم مقرن Rhizoprionodon acutus – RHA
NE

LC

املتوسطي العاملي

عريب :قرش ذو خرطوم
مقرن
غري موثق GFCM:

فرنيسRequin :
à museau pointu
غري موثق CMS:

اسباينTiburõn lechoso :

انقليزيMilk shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  170سم.
الوصــف :خطــم طويــل .شــقوق غلصميــة قصــرة .الزعنفــة الظهريــة االوىل تنشــأ عــادة قبــل الطــرف الحــر مــن الزعنفــة الصدريــة؛
حدبــة وســط ظهريــة موجــودة أو غائبــة؛ الزعنفــة الظهريــة الثانيــة تنشــأ عــى الثلــث الخلفــي مــن قاعــدة الزعنفــة الرشجيــة .الظهــر
رمــادي إىل بنــي والبطــن أبيــض .ولــود ،مــن  3اىل  8صغــارا ،طــول كيل عنــد الــوالدة قــد يصــل اىل  25حتــى  39ســم.
املوائل :املياه الوسطى عىل القيعان الرملية والطينية بني عمق يرتاوح بني  1و 200مرت من الجرف القاري.
التوزيــع :رشق األطلــي مــن الســنغال إىل أنغــوال ،مبــا يف ذلــك ماديـرا .كــا يتواجــد يف املحيــط الهنــدي والبحــر األحمــر واليابــان .تــم
تســجيل حالتــن يف البحــر األبيــض املتوســط.
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قوس مميز يف وسط الهامش األمامي للرأس واألخاديد األنفية

االسامك
الغرضوفية

الطرف الخلفي للزعنفة الظهرية األوىل
يتقدم جليا منشأ الزعنفة الحوضية

© SEFSC Pascagoula Laboratory; NOAA NMFS SEFSC

© R. Bonfil

مطرقيات الرأس

ابو مطرقة مخرم Sphyrna lewini – BSH
عريب :ابو مطرقة
NE
EN
مخرم
GFCM:
املتوسطي العاملي
تو 42 / 2018 / 2 :

انقليزيScalloped :
اسباينCornuda comun :
فرنيسRequin-marteau :
hammerhead
halicorne
ملحق  CMS: 2ملحق SPA/BD PROTOCOL: CITES: 2
ICCAT:
ملحق 2
تو  13 - 10؛ تو 10 - 08

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  430سم.
الوصف :الرأس والجمجمة مسطح وواسع (يف شكل مطرقة) مع عيون عىل الجانبني .محيط الرأس األمامي محدب إىل حد ما ،مع ثلم
اوسط كبري .الطرف الخلفي من الزعنفة الظهرية األوىل يتقدم قاعدة الزعنفة الحوضية ،الزعانف الحوضية منخفضة وغري منجلية .لون
السطح الظهري رمادي أو بني-رمادي أو زيتوين ،السطح البطني أبيض ،نهاية الزعانف الصدرية رمادية أو سوداء عىل الجانب البطني.
ولود ،ما بني  12إىل  41صغريا ،طول كيل عند الوالدة يصل إىل  39حتى  57سم.
املوائل :من األنواع الشبه سطحية وشبه املحيطية التي تعيش يف املناطق االستوائية والدافئة من الجرف القاري ،من الساحل إىل عمق
حوايل  250مرت او أكرث.
التوزيــع :نــوع شــائع عامليــا ،التــي تعيــش يف املحيــط األطلــي واملحيــط الهــادئ واملحيــط الهنــدي ،وكذلــك يف البحــر األبيــض املتوســط
وغائــب يف البحــر األســود.

105

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

عالية جدا ومنجلية
الشكل بوضوح

الطرف الخلفي للزعنفة الظهرية األوىل
يتقدم جليا قاعدة الزعنفة الحوضية

الهامش األمامي للرأس مستقيام
تقريبا مع عالمة طفيفة يف املركز

منجلية الشكل بوضوح

© SEFSC Pascagoula Laboratory; Collection of Brandi Noble, NOAA NMFS SEFSC

مطرقيات الرأس

ابو مطرقة شائع Sphyrna mokarran – SPK
عريب :ابو مطرقة
شائع

فرنيسGrand :
requin-marteau

GFCM:
املتوسطي العاملي
تو 42 / 2018 / 2 :

ICCAT:
تو  13 - 10؛ تو 11 - 08

NE

EN

اسباينCornuda gigante :
ملحق CMS: 2

انقليزيGreat hammerhead :

ملحق SPA/BD PROTOCOL: CITES: 2
ملحق 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  610سم.
الوصـف :الـرأس والجمجمـة مسـطح وواسـع (يف شـكل مطرقـة) مـع عيـون على الجانبين .الرأس عريـض مع محيـط محـدب للغاية ،مع
ثلـم اوسـط كبير ومقابـل فتحـات املنخـر ؛ مركـز العيـون يتقـدم الخط األمامـي الخارجـي من الفـم .الشـق الغلصمي الخامـس أقرص من
األربعـة األخـرى وتقـع خلف منشـأ الزعنفة الحوضيـة ؛ الزعنفة الظهريـة االوىل مرتفعة جدا ومنجلية الشـكل وكذلـك الزعانف الحوضية.
لـون الظهـر رمـادي أو بني-رمـادي ؛ الجانـب البطنـي أبيـض .ولـود ،مـا بين  6اىل  42صغريا ،مع طـول كيل عند الوالدة من  50اىل  70سـم.
املوائل :من األنواع الشبه سطحية وشبه املحيطية من الجرف القاري ،من الساحل إىل عمق  30م ،عادة ما يصل إىل عمق  100مرت.
التوزيع :نوع شائع عامليا ،من املحيط األطليس ،املحيط الهادئ واملحيط الهندي .تسجيل واحد قديم من البحر األبيض املتوسط.
مالحظات :حدوثه يف البحر األبيض املتوسط يحتاج إىل تأكيد.
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عالمة يف وسط الهامش األمامي
وال وجود لألخاديد األنفية

الطرف الخلفي للزعنفة الظهرية
األوىل فوق منشأ الزعنفة الحوضية

االسامك
الغرضوفية

زعانف غري
منجلية الشكل

)Aristide Takoukam (AMMCO

مطرقيات الرأس

ابو مطرقة صغري العني Sphyrna tudes – SPQ
NE

VU

املتوسطي العاملي

عريب :ابو مطرقة
صغري العني
GFCM:
غري موثق

فرنيسRequin-marteau :
à petits yeux
ICCAT:
تو  13 - 10؛ تو 11 - 08

اسباينCornuda ojichica :

انقليزيSmalleye :
hammerhead

غري موثق  CMS:غري موثق SPA/BD PROTOCOL: CITES:
غري موثق

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  150سم.
الوصــف :رأس كبــر وعريــض مــع محيــط أمامــي محــدب إىل حــد مــا .عيــون صغــرة ،مركــز العيــون يقــع أمــام الفــم ،الشــق الغلصمــي
الخامــس فــوق قاعــدة الزعانــف الصدريــة .الســطح الظهــري بلــون رمــادي إىل بني-رمــادي ،تلــون شــاحب عــى الســطح البطنــي .ولــود،
مــن  5إىل  12صغـرا ،طــول كيل عنــد الــوالدة  30ســم.
املوائل :عىل الجرف القاري ،من السطح إىل عمق  12مرت.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من فنزويال إىل أوروغواي .تسجيل واحد يف البحر األبيض املتوسط.
مالحظة :يجب تأكيد تواجده يف البحر األبيض املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

ال وجود لعالمة
يف وسط الهامش األمامي

الطرف الخلفي للزعنفة الظهرية األوىل
يتقدم جليا منشأ الزعنفة الحوضية

© M. Dicken

مطرقيات الرأس

ابو مطرقة ناعم Sphyrna zygaena – SPZ
انقليزيSmooth :
اسباينCornuda cruz :
فرنيسRequin-marteau :
عريب :ابو مطرقة ناعم
CR
VU
hammerhead
commun
(قرش بومطرقة)
ملحق  CMS: 2ملحق SPA/BD PROTOCOL: CITES: 2
تو ICCAT: 13 - 10
GFCM:
املتوسطي العاملي
ملحق 2
تو 10 - 08
تو 42 / 2018 / 2 :

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  500سم.
الوصــف :الــرأس والجمجمــة واســع ومســطح (مثــل املطرقــة) مــع وجــود عيــون عــى الجانبــن ،املحيــط األمامــي للــرأس محدبًــا بدرجــة
متوســطة ،بــدون ثلــم اوســط .الطــرف الخلفــي للزعنفــة الظهريــة األوىل أمــام قاعــدة الزعنفــة الحوضيــة .الزعانــف الحوضيــة منخفضــة
وغــر منجليــة .يـراوح لــون الســطح الظهــري مــن األخــر الداكــن إىل الرمــادي البنــي ،وميــر إىل اللــون األبيــض عــى الســطح البطنــي.
ولــود ،مــن  20إىل  50صغـرا ،طــول كيل عنــد الــوالدة قــد يصــل  50إىل  60ســم.
املوائل :شبه سطحي يف املياه الساحلية للمناطق املعتدلة ،من السطح اىل عمق يصل إىل  200مرت ،وعموما بني  0و 20م.
التوزيــع :واســع االنتشــار يف البحــار املعتدلــة واالســتوائية مــن املحيــط األطلــي والهنــدي واملحيــط الهــادئ .شــائع يف البحــر املتوســط،
غائــب عــن البحــر األســود.
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زعانف ظهرية بدون أشواك

االسامك
الغرضوفية

رأس صغري ومخروطي

© F. Serena

عدميات االشواك

كوسج رشاعي الزعنفة Dalatias licha – SCK
VU

VU

املتوسطي العاملي

عريب :كوسج
رشاعي الزعنفة
غري موثق GFCM:

فرنيسSquale liche :
غري موثق CMS:

اسباينCarocho :

انقليزيKitefin shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  182سم.
الوصـف :خطـم قصير ،سـميك وبديـن ،مـع طـرف مدور ،خياشـيم قريبة مـن الجزء العلـوي من الخطـم .فم مقوس قليالً ،شـفاه سـميكة
وممتلئـة .مناخير تقـع وراء وفـوق العينين .الزعانف الصدرية متشـابهة يف شـكل مجـداف ،بينام تشـابه الزعنفة الظهرية األوىل الفرشـاة.
الزعنفـة الذيليـة عريضـة ،مقطوعـة يف نهايتهـا ،بـدون فـص سـفيل واضح .الجسـم بنـي موحد .ولـود ،ما بين  10إىل  16صغيرا ،طول كيل
عنـد الـوالدة يصـل إىل ما بني  30إىل  42سـم.
املوائـل :مـن األنـواع القاعيـة ومتوسـطة العمـق التـي تعيـش يف امليـاه املعتدلة ،مـن عمـق  90إىل  1000مرت ،حتـى  1800متر ،عادة عىل
املنحـدرات مـن  300إىل  600مرت.
التوزيع :املحيط األطليس ،وكذلك يف نيوزيلندا واسرتاليا واليابان .شائعة ولكنها قليلة العدد يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

زعانف ظهرية ذات أشواك
مسطح ظهري رمادي

الزعنفة الظهرية الثانية تنشأ
فوق قاعدة الزعنفة الحوضية

بطن اسود

© F. Serena

غرباليات الزعانف

كلب مخميل البطن Etmopterus spinax – ETX
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :كلب مخميل البطن
غري موثق GFCM:

فرنيسSagre commun :
غري موثق CMS:

اسباينNegrito :

انقليزيVelve belly :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  60سم.
الوصف :خطم طويل ومستدير .مناخري فوق وخلف العينني .منشأ الزعنفة الظهرية الثانية فوق قواعد الزعنفة الحوضية؛ الزعنفة
الذيلية مع ثلم عىل الفص العلوي غري محدد .لون الظهر بني ،مع وجود اشكال سوداء معينة عىل جوانب الجسم؛ مسطح البطن األسود.
ولود ،ما بني  6اىل  20صغريا ،طول كيل عند الوالدة يصل إىل ما بني  9اىل  14سم.
املوائل :من األنواع القاعية تعيش حول الجرف القاري واملنحدرات ،من عمق  200إىل  2500مرت.
التوزيع :املحيط األطليس ،من أيسلندا إىل جنوب أفريقيا .نوع شائع يف البحر املتوسط ولكنه غائب يف شامل البحر األدرياتييك والبحر
األسود.
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زعانف ظهرية ذات
أشواك صغرية جدا

االسامك
الغرضوفية

رأس مسطح

© F. Serena

الكواسج النامئة الثانوية

كلب برتغايل Centroscymnus coelolepis – CYO
LC

NT

املتوسطي العاملي

عريب :كلب برتغايل
غري موثق GFCM:

فرنيسPailona commun :
غري موثق CMS:

اسباينPailona :

انقليزيPortuguese :
dogfish

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  120سم.
الوصف :مقدمة الخطم مدورة .جيب كبري يف زوايا الفم .مناخري عىل الهامش العلوي يف مستوى العني .زعانف صدرية قصرية وواسعة .اثنني
من الزعانف الظهرية من نفس الحجم ومع أشواك صغرية جدا ،ال وجود للزعنفة الرشجية .زعنفة ذيلية كبرية مع قمة مقطوعة ،سويقة
ذيلية بدون روافد .لون الجسم بني داكن .ولود ،من  13إىل  29صغريا ،طول كيل عند الوالدة من  27إىل  31سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه العميقة ،وال سيام يف منطقة املنحدر القاري ،من  150إىل  3700م.
التوزيع :املحيط األطليس ،خاصة من املغرب إىل أيسلندا .متواجد أيضا يف غرب البحر األبيض املتوسط ،ورمبا غائب عن الجزء الرشقي.
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زعانف ظهرية بدون أشواك
رأس مسطح

رافدة صغرية

© F. Garibaldi

الكواسج النامئة الثانوية

قرش راقد صغري Somniosus rostratus – SOR
DD

DD

املتوسطي العاملي

عريب :قرش راقد صغري
غري موثق GFCM:

فرنيسLaimargue de la :
méditerranée
غري موثق CMS:

اسباينTollo boreal :

انقليزيLittle :
sleeper shark

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  143سم.
الوصـف :خطـم قصير ومسـتدير ،دائـري ،زعانف ظهرية متشـابهة ولكـن ذات أحجام مختلفة وبدون أشـواك ،ال وجـود للزعنفة الرشجية.
الزعنفـة الذيليـة مـع روافـد قصيرة .الجسـم بنـي داكن .مسـام مضيئة على طول الخـط الجانبي .ولود ،مـن  6إىل  9صغار ،طـول كيل عند
الـوالدة من  21إىل  28سـم.
املوائـل :مـن األنـواع القاعيـة التـي تعيـش يف امليـاه العميقـة ،وعىل الرفـوف القاريـة الخارجيـة ويف مناطق املنحـدر العلوي ،مـن  180إىل
 2200م.
التوزيع :املحيط األطليس ،من الشامل إىل ماديرا .وكذلك يف غرب البحر األبيض املتوسط.
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زعانف ظهرية رشاعية الشكل
شوكة متجهة لألمام

االسامك
الغرضوفية

أسفل البطن حاد الزوايا

© F. Serena

القرشيات الخنزيرية

حامر البحر Oxynotus centrina – OXY
انقليزيAngular :
اسباينCerdo marino :
عريب :حامر البحر (نعجة) فرنيسCentrine commune :
CR
VU
rough shark
غري موثق  CMS:غري موثق SPA/BD PROTOCOL: CITES:
غري موثق ICCAT:
GFCM:
املتوسطي العاملي
ملحق 2
تو 42 / 2018 / 2 :

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  150سم.
الوصــف :جســم ذو مقطــع عــريض ثــايث .فــم صغــر جــدا مــع شــفاه ســميكة .زعنفتــان ظهريتــان عاليــة وثالثيــة الشــكل مــع أشــواك
كبــرة .شــوكة الزعنفــة الظهريــة االوىل متيــل إىل األمــام .مناخــر (فوهــات تنفســية) كبــرة ومســتطيلة وراء العينــن .حدبــة جلديــة مــا
بــن قواعــد الزعانــف الحوضيــة والصدريــة .جســم أســود أو رمادي-بنــي مــع بقــع داكنــة .ولــود مــن  7اىل  8صغــار ،طــول كيل عنــد
الــوالدة أقــل مــن  25ســم.
املوائل :من األنواع القاعية للجرف القاري واملنحدر العلوي من  60إىل  780م.
التوزيــع :غــرب املحيــط الهنــدي ،رشق املحيــط األطلــي مــن الرنويــج إىل جنــوب أفريقيــا .يوجــد يف البحــر املتوســط وغائــب يف البحــر
األســود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

زعانف ظهرية ذات أشواك

ثلم شبه طريف

جسم بني وعيون خرضاء

© F. Serena

الجوابيات

كلب ابو عني Centrophorus cf uyato – GUP
CR

DD

املتوسطي العاملي

عريب :كلب ابو عني
GFCM:
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسSquale :
chagrin commun
غري موثق CMS:

اسباينQuelvacho :

انقليزيGulper shark :

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  120سم.
الوصـف :خطـم قصير وسـميك .الركـن الداخلي للزعانـف الصدرية ممتـد ومدبب .الزعانـف الظهرية تحمل اشـواك .ثلم غير عميق عىل
حافـة الزعنفـة الذيليـة .الزعنفـة الظهريـة االوىل أقصر وأقـل ارتفاعـا مـن الثانية .الجسـم بني-رمـادي داكن ،السـطح البطني أخـف لونا.
ولـود ،مـن  1إىل  6صغـار ،طـول كيل عنـد الـوالدة ال يتجاوز  30إىل  42سـم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل الرفوف القارية واملنحدرات ،من  50إىل  1440م.
التوزيع :غرب املحيط الهندي ،منترشة عىل نطاق واسع يف البحر األبيض املتوسط وغائب يف البحر األسود.
مالحظـة :تـم مناقشـة تصنيـف جنـس  ،Centrophorusوخاصة نوعـي ( C. uyatoو  .)C. granulosusتعترب من األنـواع التجارية يف عدة
مناطـق مـن توزيعها يف البحر األبيض املتوسـط.
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زعانف ظهرية ذات أشواك
منشأ الزعنفة الظهرية األوىل وراء
الطرف الخلفي للزعنفة الصدرية

رافدة جانبية

االسامك
الغرضوفية

بقع بيضاء عىل الظهر

© S.P. Iglesias

الكواسج الشائكة

كلب ابوشوكة مرقط Squalus acanthias – DGS
EN

VU

عريب :كلب
ابوشوكة مرقط

فرنيسAiguillat :
chagrin commun

املتوسطي العاملي تو GFCM: 42 / 2018 / 2 :

ملحق CMS: 2

اسباينMielga :

انقليزيPicked dogfish :

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 3

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  200سم.
الوصــف :كوســج رقيــق .الركــن الداخــي للزعانــف الصدريــة مســتدير ،الشــوكة الظهريــة االوىل تنشــأ خلــف الركــن الداخــي للزعانــف
الصدريــة ،الزعنفــة الظهريــة الثانيــة تحمــل شــوكة ،وهــي أصغــر بكثــر مــن األوىل .بقــع بيضــاء عــى الجــزء العلــوي مــن الجســم بلــون
رمــادي او رمــادي بنــي يف بعــض االحيــان الســطح البطنــي شــاحب يـراوح مــن الرمــادي إىل األبيــض .ولــود ،مــن  1إىل  32مــن الصغــار،
طــول كيل عنــد الــوالدة ال يتجــاوز  18إىل  33ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل الرفوف القارية وأحيانًا عىل املنحدرات ،من  10إىل  700م.
التوزيــع :يف جميــع أنحــاء العــامل ،باســتثناء املناطــق القطبيــة واالســتوائية وشــال املحيــط الهــادئ .كذلــك يف البحــر األبيــض املتوســط
والبحــر األســود.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

زعانف صدرية ذات أشواك طويلة

زعنفة ذيلية رمادية مع
أطراف خلفية معتمة

شوكة الزعنفة الظهرية األوىل
توازي طول قاعدة الزعنفة

تسننات مع  3نتوءات (اسنان
شبه حرشفية) عىل الجسم

أكرب

رافده جانبية
حافة مدببة

© F. Serena

الكواسج الشائكة

كلب ابوشوكة مؤنّف Squalus blainville – QUB
DD

عريب :كلب ابو شوكة مؤنّف
NT
(قطاط ابو شوكة)

املتوسطي العاملي

غري موثق GFCM:

فرنيسAiguillat-coq :
غري موثق CMS:

اسباينGalludo :

انقليزيLongnose :
spurdog

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل من  50إىل  80سم ،وأحيانا يصل إىل  110سم.
الوصــف :زعنفتــان ظهريتــان مــع أشــواك يــوازي طولهــا قاعــدة الزعانــف ،لســن انفــي أمامــي مــع فــص صغــر ومتميــز .الركــن الداخــي
مــن الزعنفــة الصدريــة حــاد ،الزعنفــة الظهريــة الثانيــة أصغــر مــن األوىل .ســنينات ثالثيــة التســنن .يـراوح لــون الســطح الظهــري بــن
الرمــادي والبني-الرمــادي ،الســطح البطنــي أبيــض ،الحــواف الخلفيــة للزعانــف بيضــاء ،ولــود ،مــن  3إىل  4صغــار لــكل حمــل .طــول كيل
عنــد الــوالدة حــوايل  23ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل عمق متوسط ،بني  15و  720م.
التوزيع :البحر األبيض املتوسط والبحر األسود .وجدت يف جنوب املحيط األطليس واملحيط الهادئ واملحيط الهندي.
مالحظــة :مــع األخــذ يف االعتبــار صعوبــات التحديــد مــن عــى املــن بــن كلــب ابــو شــوكة املؤنــف Squalus blainville :وكلــب ابــو
شــوكة قصــر االنــف ،Squalus megalops :نقــرح تحديدهــا كصنــف مفــرد يقابــل .Squalus cf Blainville
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الزعنفة الظهرية األوىل متوسطة العلو ،مع شوكة متوسطة العلو
تسننات مع نتوءه واحدة
(اسنان شبه حرشفية)

رافده جانبية
زعنفة صدرية واسعة

االسامك
الغرضوفية

زعنفة ذيلية رمادية مع
أطراف خلفية بيضاء

ضيق

© S.P. Iglesias

الكواسج الشائكة

قطاط ابوشوكة Squalus megalops – DOP
DD

DD

املتوسطي العاملي

عريب :قطاك ابو شوكة
غري موثق GFCM:

فرنيسAiguillat nez court :
غري موثق CMS:

اسباينGalludo nato :

انقليزيShortnose :
spurdog

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  70سم (احيانا 100سم).
الوصـف :خطـم قصير حـاد الزوايـا وفـم صغير تقري ًبـا بطول الكاممـة .شـوكة الزعنفـة الظهرية األوىل تـوازي الزعنفـة الصدرية .سـنينات
أحاديـة التسـنن .السـطح الظهـري رمادي-برونزي ،السـطح البطنـي أبيض ،الزعانـف الظهرية بنهايات سـوداء وحواف بيضـاء .ولود ،من 2
إىل  4صغـار لـكل حمـل .طـول كيل عند الـوالدة من  20إىل  24سـم.
املوائل :يعيش عىل الجرف القاري واملنحدرات العليا ،عامة عىل القاع أو بالقرب من القاع ،عىل أعامق ترتاوح بني الساحل إىل  732م.
التوزيـع :رشق املحيـط األطلسي ،غـرب املحيـط الهنـدي ،غـرب املحيـط الهـادئ إىل جنـوب أستراليا .تـم اإلبلاغ عن هـذا النـوع يف الجزء
الغـريب مـن البحـر املتوسـط ،على الرغـم مـن أن وجـوده يف هـذا البحـر يعتبر مشـكوكًا فيه بسـبب االشـتباه مـع متجانسـات أخرى.
مالحظـة :مـع األخـذ يف االعتبـار صعوبـات تحديـد الهويـة مـن على املتن بين كلـب ابـو شـوكة املؤنـف Squalus blainville :وكلـب ابو
شـوكة قصير االنـف ،Squalus megalops :نقترح أن يتـم تعريفهـا كصنـف أصلي واحـد يتوافـق مـع .Squalus cf Blainville
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

الزعنفة الظهرية الثانية فوق
طرف الزعنفة الحوضية

تسننات عىل الجسم عريضة
بعضها يشكل صفحات جلدية

الزعنفة الظهرية األوىل تنشأ
خلف منشأ الزعنفة الحوضية

© H.B. Osmany

الكواسج الشوكية

كلب مشوك الجسم Echinorhinus brucus – SHB
EN

DD

املتوسطي العاملي

عريب :كلب مشوك الجسم
غري موثق GFCM:

فرنيسSquale bouclé :
غري موثق CMS:

اسباينTiburõn de clavos :

انقليزيBrambel shark :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  310سم.
الوصـف :خطـم بيضـاوي ،مدبـب بالتسـاوي مـن العينين .فم نصف قمـري .متوضع بين للمنخـر وراء العينين .الزعانف الصدريـة قصرية،
الزعنفـة الظهريـة األوىل تنشـأ عنـد الجـزء الخلفـي مـن قاعـدة الزعنفـة الحوضيـة ،الزعنفـة الظهريـة الثانيـة تبـدأ يف نهايـات الزعنفـة
الحوضيـة ،أصغـر قليلاً مـن الزعنفـة الظهريـة األوىل ،الزعنفة الذيلية منجلية الشـكل .التسـننات الجلدية متباعدة بشـكل غري منتظم عىل
الجسـم ،مشـكلة درع مسـطح ،واشـواك كبيرة مخططـة .لون رمادي إىل بني ،سـطح بطنـي يرتاوح من البنـي الفاتح إىل األبيـض .ولود ،من
 15إىل  26صغير ،طـول كيل عنـد الـوالدة ال يتجـاوز  40إىل  50سـم.
املوائل :من األنواع القاعية للمياه املعتدلة تعيش عىل الرفوف القارية واملنحدرات ،من عمق  200إىل  900مرت.
التوزيع :الهند الغربية واملحيط الهادئ .موجودة يف البحر األبيض املتوسط وغائب يف البحر األسود.
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سنينات جلدية عىل
الخط األوسط للظهر

بقع عينية بيضاء

االسامك
الغرضوفية

الزعنفة الظهرية االوىل تنشأ قبل
الطرف الخلفي للزعنفة الحوضية

© iSea, www.isea.com.gr

املالئكيات

مالك شويك Squatina aculeata – SUA
CR

CR

املتوسطي العاملي

عريب :مالك شويك
(سفن/وقاص)
GFCM:
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسAnge :
de mer épineux
غري موثق CMS:

اسباينAngelote espinudo :

انقليزيSawback :
angelshark

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  190سم.
الوصف :جذع رقيق نسبيا .فم طريف مع زوائد أنفية أمامية مهدبة جدا .عيون ومناخري كبرية عىل الجزء الظهري .الشقوق الغلصمية عىل
الجانبني ومؤخرة الرأس .الزعنفة الظهرية األوىل تنشأ عمو ًما أو تقابل أطراف الزعنفة الصدرية ،الزعانف الصدرية طويلة إىل حد ما ،ال
توجد زعنفة رشجية .أشواك كبرية عىل السطح الظهري عىل طول الخط الوسطي ،من الرأس إىل الزعانف الظهرية وبني قواعد الزعانف .ال
وجود لبقع عينية عىل الجسم ،مع بقع بنية فاتحة .ولود ،طول كيل عند الوالدة ال يتجاوز  30إىل  35سم.
املوائل :من األنواع القاعية للجرف القاري وأعىل املنحدرات .موجودة يف املياه املعتدلة الدافئة واالستوائية ،من اعامق  30إىل  500مرت.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من جبل طارق إىل ناميبيا .نادر يف البحر املتوسط ،غائب عن البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

بعض البقع السوداء عىل الزعانف والجسم

الزعنفة الظهرية األوىل تنشأ جليا وراء
الطرف الخلفي للزعنفة الحوضية

© F. Serena

املالئكيات

مالك مرقط Squatina oculata – SUT
CR

CR

املتوسطي العاملي

عريب :مالك مرقط
GFCM:
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسAnge :
de mer ocellé
غري موثق CMS:

اسباينPez angel :

انقليزيSmoothback :
angelshar

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  160سم.
الوصف :جذع رقيق إىل حد ما .فم طريف مع زوائد أنفية أمامية مهدبة جدا ومتشعبة قليالً .عيون ومناخري كبرية عىل الجزء الظهري.
الشقوق الغلصمية عىل الجانبني ومؤخرة الرأس .الزعنفة الظهرية األوىل تنشأ عمو ًما بشكل جيل خلف األطراف الخلفية الحرة للزعانف
الصدرية ،ال توجد زعنفة رشجية .أشواك كبرية موجودة عىل الكاممة ولكن غائبة عموما عىل وسط الظهر .البقع العينية البنية غائبة ،ولكن
توجد وشامت بيضاء متناظرة واضحة عىل الزعانف الصدرية والجسم.
ولود ،من  3إىل  8صغار ،طول كيل عند الوالدة ال يتجاوز  23إىل  27سم.
املوائل :من األنواع القاعية للجرف القاري وأعىل املنحدرات .تتواجد يف املياه املعتدلة الدافئة ،التي يرتاوح عمقها من  20إىل  500مرت.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من جبل طارق إىل ناميبيا .نادر يف البحر املتوسط ،غائب عن البحر األسود.
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االسامك
الغرضوفية

الزعنفة الظهرية األوىل
تنشأ مع توازي الحافة
الخلفية للزعنفة الحوضية

© F. Garibaldi

املالئكيات

مالك شائع Squatina squatina – AGN
CR

CR

املتوسطي العاملي

عريب :مالك شائع
(سفن وقاص)
GFCM:
تو 42 / 2018 / 2 :

فرنيسAnge de mer :
commun
امللحق CMS: 2

اسباينAngelote :

انقليزيAngelshark :

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  250سم.
الوصف :جذع نحيل نسبيا .فم طريف مع زوائد أنفية أمامية مهدبة جدا ومتشعبة قليال .عيون ومناخري كبرية عىل الجزء الظهري .شقوق
غلصمية عىل الجانبني ومؤخرة الرأس .الزعنفة الظهرية األوىل تنشأ عمو ًما بشكل جيل خلف األطراف الخلفية الحرة للزعانف الصدرية ،ال
توجد زعنفة رشجية .أشواك صغرية عىل الكاممة وفوق العينني .ال وجود لبقع عينية عىل الجسم .لون رمادي إىل بني املحمر أو مستخرض.
ولود ،من  7إىل  25صغريا ،طول كيل عند الوالدة ال يتجاوز  24إىل  30سم.
املوائل :من األنواع القاعية للجرف القاري .متواجد يف املياه املعتدلة الدافئة والباردة ،التي يرتاوح عمقها بني  5و  150مرت.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من جزر الكناري إىل الجنوب من بحر الشامل .نادر يف البحر األبيض املتوسط ،موجود أيضً ا يف البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

القوابع (الرايات)
 5شقوق غلصمية
فم بطني ،زعانف صدرية
ملتصقة بجانبي الرأس

ذيل ضخم ،مع اثنني من الزعانف
الظهرية وزعنفة الذيلية

ال وجود ألعضاء كهربائية
عىل كل جانب من الرأس

أعضاء كهربائية عىل كل
جانب من الرأس

زعانف صدرية غري مندمجة
مع الرأس والجذع
خطم طويل او طويل جدا ،شكل
اسفيني او منشاري

الشِّ فنينات

ال َّرعادات املُكَه ِربِة

اإلسفينيات

قيثارات البحر الحفارة
قيثارات البحر
املنشاريات
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االسامك
الغرضوفية

ذيل رفيع ،عادة طويلة مثل السوط،
وغالبا مع شوكة الدغة

زعانف صدرية مندمجة مع
الرأس والجذع
قرص عيني الشكل ،زعانف
حوضية ذات فصني

اللّيسائ ّيات
اللَّيسائيات

عقبان البحر
القوابع الالسعة
فراشات البحر
عقبان البحر
الشفنينات الطائرة
الشفنينات البقرية
الشفنينات الشيطانية
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

القوابع

طرف علوي
للمناخري
بدون حلمة

مسطح ظهري اسود بالكامل او بني داكن

© L. Sion

الر ّعادات املكهربة

راية سوداء Tetronarce nobiliana – TTO
LC

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية سوداء
غري موثق GFCM:

فرنيسTorpille noire :
امللحق CMS: 2

اسباينTremolina negra :

انقليزيElectric ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  180سم.
الوصــف :جســم مــدور ،خطــم قصــر للغايــة يقــع أمــام العينــن .الزعنفــة الظهريــة االوىل أكــر مــن الثانيــة .مناخــر ذات هوامــش
مجســات أو حليــات .الســطح الظهــري ذو لــون أرجــواين  /بنــي داكــن ،لــون الســطح البطنــي مــن األبيــض إىل الكرميــي،
ناعمــة ،بــدون ّ
وغالبًــا مــع هوامــش داكنــة عــى القــرص والزعانــف الحوضيــة .ولــود ،حتــى  60جنينــا ســنويًا ،طــول كيل عنــد الــوالدة  23ســم.
املوائــل :االحــداث باألســاس قاعيــة تعيــش عــى قيعــان رخــوة مــن  10إىل  350مــر عمقــا ،وكذلــك عــى منحــدرات الجــزر التــي تصــل
إىل حــد  925مـرًا عمقــا ،البالغــن غالبًــا مــا يتواجــدون يف امليــاه الحــرة او قــرب القــاع.
التوزيــع :املحيــط الهــادئ الهنــدي ورشق املحيــط األطلــي ،مــن بحــر الشــال إىل جنــوب إفريقيــا ،مبــا يف ذلــك البحــر األبيــض املتوســط.
غائــب يف البحــر االســود.
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من  6اىل  9حلامت عىل
الطرف العلوي للمناخري

االسامك
الغرضوفية

مسطح ظهري بني مع
مظهر مرمري بني

© F. Serena

الرعادات املكهربة

راية مرمرية Torpedo marmorata – TTR
LC

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية مرمرية (نعاس)
غري موثق GFCM:

فرنيسTorpille marbrée :
غري موثق CMS:

اسباينTremolina :
mármorata

انقليزيMarbled :
electric ray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  100سم.
الوصــف :جســم مــدور ،خطــم قصــر للغايــة يقــع أمــام العينــن .الزعنفــة الظهريــة االوىل أكــر قليـاً مــن الثانيــة .املناخــر تحمــل عــى
اطرافهــا مــا بــن  6إىل  8حلــات بنفــس الطــول.
ســطح ظهــري متغــر اللــون ،عــادة مــع بقــع فاتحــة أو مزركشــة عــى خلفيــة بنيــة ،ســطح بطنــي مــن اللــون األبيــض إىل الكرميــي .ولــود،
مــن  2إىل  32أجنــة ،طــول كيل عنــد الــوالدة مــن  10إىل  14ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة وصلبة تصل إىل حوايل  100مرت ،وأحيانًا تصل إىل  350مرتًا.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من بحر الشامل إىل جنوب أفريقيا ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط .غائب يف البحر االسود.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

من  9اىل 10
حلامت مثلثة
عىل الطرف
العلوي للمناخري
مسطح ظهري بني مع مظهر مرمري بني

© B. Séret

الرعادات املكهربة

راية الخليج Torpedo sinuspersici – TTJ
NE

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية الخليج
(راية مهللة)
غري موثق GFCM:

فرنيسTorpille auréoloée :
غري موثق CMS:

اسباينTremolina mármol :

انقليزيVariable :
torpedo ray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  130سم.
الوصــف :جســم مــد ّور ،خطــم قصــر للغايــة يقــع أمــام العينــن .الزعنفــة الظهريــة االوىل أكــر قليـاً مــن الثانيــة .مــع زعنفــة ذيليــة
صغــرة .املناخــر تحمــل عــى اطرافهــا مــا بــن  9إىل  10حلــات بنفــس الطــول ال متتــد إىل مركــز فتحــة املنخــر.
ســطح ظهــري مــع نقــوش عــى شــكل دوائــر ذات ألــوان زاهيــة وعالمــات غــر منتظمــة ،خلفيــة حم ـراء داكنــة أو بنيــة اىل ســوداء،
ســطح بطنــي مــن اللــون األبيــض إىل الكريــم .ولــود ،مــن  9إىل  22جنــن.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل القيعان الرخوة للجرف القاري إىل حوايل  150مرت.
التوزيع :رشق املحيط الهندي ،الخليج الفاريس ،من البحر األحمر إىل جنوب إفريقيا .نادر يف البحر املتوسط.
مالحظــة :تــم وصــف عينــات قليلــة فقــط مــن هــذه النــوع التــي تعيــش يف امليــاه الســورية .ســيكون مــن املفيــد الحصــول عــى تأكيــد
لوجودهــا يف البحــر املتوســط.
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من  9اىل
 10حلامت
عىل الطرف
العلوي
للمناخري

االسامك
الغرضوفية

مسطح ظهري بني فاتح مع بقع عينية
اىل حد  6حلامت مستديرة عىل املنخر

© F. Serena

الرعادات املكهربة

راية حلقية Torpedo torpedo – TTV
LC

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية حلقية (نعاس)
غري موثق GFCM:

فرنيسTorpille ocellée :
غري موثق CMS:

اسباينTremolina comun :

انقليزيCommon :
torpedo

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  60سم.
الوصف :جسم مدور ،خطم قصري للغاية يقع أمام العينني .الزعنفة الظهرية االوىل أكرب قليالً من الثانية.
مــن  8اىل  10حليــات صغــرة مثلثــة عــى املناخــر .ســطح ظهــري موحــد اللــون ،بنــي داكــن أو بنــي فاتــح ،عــادة مــع خمســة بقــع
عينيــة كبــرة (أحيانًــا أقــل) عــى القــرص ،الســطح البطنــي أبيــض إىل كرميــي.
ولود ،من  3إىل  21صغري لكل حمل ،طول كيل عند الوالدة من  8إىل  10سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل القيعان الرخوة للجرف القاري إىل حوايل  70م.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من خليج بسكاي إىل أنغوال ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط .غائب يف البحر االسود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

املسافة بني الزعانف الظهرية وبني
منشأ الزعنفة الظهرية االوىل وإبط
الزعنفة الصدرية شبه متساوية

مناخري وراء العينني

أ≈ب
ب

أ

حدبات الخطم
منفصلة قليال

© F. Serena

قيثارات البحر الحفارة

قيثارة سوداء الذقن Glaucostegus cemiculus – RBC
EN

EN

املتوسطي العاملي

عريب :قيثارة سوداء الذقن
(محراث  /قرس)
تو GFCM: 42 / 2018 / 2

فرنيسGuitare :
de mer fouisseuse
غري موثق CMS:

اسباينGuitara barbanegra :

انقليزيBlackchin :
guitarfish

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  242سم.
الوصـف :القـرص اسـفيني الشـكل (الـرأس والجسـم وزعانـف الصـدر ملتئمة) مـع حدبات خطميـة منفصلة قليلا .الفص االنفـي األمامي
طفيـف التمـدد من ،الفـص األنفي الخلفـي ضيق.
منخـر مـع طيتين بنفـس الحجـم تقريبـا .وجود أشـواك حـول الطـرف الداخلي للمحاجر(العينني) وبين الفتحات التنفسـية ،على الكتفني
وعلى طـول خـط الوسـطي للقـرص والذيـل .السـطح الظهري بني بـدون عالمـات مميزة ،السـطح البطني أبيـض .ولود ،مـن  1إىل  2حمل
يف السـنة ،مـع  4اىل  6أجنـة ،طـول كيل عنـد الوالدة  34سـم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رملية وموحلة ،من املياه الضحلة إىل عمق حوايل  100مرت.
التوزيع :األطليس ،من شامل الربتغال إىل أنغوال ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود.
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املسافة بني منشأ الزعنفة الظهرية االوىل وإبط الزعنفة
الصدرية تساوي مرتني ما بني الزعانف الظهرية

قطر العني اصغر  5مرات من طول الخطم

ا>2ب
ب

ا

االسامك
الغرضوفية

قطر العني

© J.E. Randall

قيثارات البحر الحفارة

قيثارة حالوي Glaucostegus halavi – RBH
NE

VU

املتوسطي العاملي

عريب :قيثارة حالوي
غري موثق GFCM:

فرنيسGuitare :
de mer halavi
غري موثق CMS:

اسباينNA :

انقليزيHalavy ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  120سم (محتمل حتى 171سم).
الوصــف :قــرص عــى شــكل إســفني ،خطــم عريــض ،مثلــث وحــادة إىل حــد مــا مــع طــرف مســتدير .ذيــل ل أطــول بقليــل مــن القــرص،
املســافة بــن الزعانــف الظهريــة تســاوي  1.5إىل  1.9م ـرات طــول قاعــدة الزعنفــة الظهريــة األوىل .لــون الســطح الظهــري مصفــر إىل
رمــادي بنــي ،الســطح البطنــي أبيــض .ولــود ،حتــى  10صغــار ،طــول كيل عنــد الــوالدة حــوايل  29ســم.
املوائل :األنواع القاعية-العامئة التي تعيش عىل القيعان الرملية للمياه شبه االستوائية ،من املياه الضحلة اىل حوايل  100مرت.
التوزيع :املحيط الهندي ،من البحر األحمر إىل الخليج الفاريس وخليج عامن .ذكرت أيضا يف البحر األبيض املتوسط.
مالحظة :يجب تأكيد تواجدها يف البحر املتوسط.

129

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

قطر العني اكرب  5مرات
من طول الخطم

منخر بطيتني

الصامم الخلفي للمنخر عريض

املسافة بني الزعانف الظهرية وبني منشأ الزعنفة
الظهرية االوىل وإبط الزعنفة الصدرية شبه متساوية

ب

حدبات الخطم
منفصلة بشكل واسع

أ
أ≈ب

قطر العني

© F. Serena

قيثارات البحر

قيثارة شائعة Rhinobatos rhinobatos – RBC
EN

EN

املتوسطي العاملي

عريب :قيثارة شائعة
(محراث  /قرس)
تو GFCM: 42 / 2018 / 2

فرنيسGuitare :
de mer commune
امللحق CMS: 2

اسباينGuitara comun :

انقليزيCommon :
guitarfish

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  150سم.
الوصـف :قـرص على شـكل إسـفني مـع حدبـات خطمية متباعـدة .طيـة األنف األماميـة تصـل إىل الزاويـة الداخليـة للمناخري ،طيـة أنفية
خلفيـة كبيرة .منخـر ذو طيتين بارزتين ،الطيـة الخارجيـة أكرثبـروزا .وجـود أشـواك صغيرة نسـب ًيا حـول الطـرف الداخلي للمحاجر وبني
املناخير ،على الكتفين وعلى طـول خـط الوسـطي للقرص والذيـل .الظهـر بني ،السـطح البطنـي أبيض.
ولود ،من  1إىل  2حمل يف السنة ،مع  4إىل  10أجنة يف كل حمل ،طول كيل عند الوالدة حوايل  25سم.
املوائل :األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رملية وموحلة ،من املياه الضحلة إىل عمق حوايل  100مرت.
التوزيع :األطليس ،من جنوب خليج بسكاي إىل أنغوال ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود.
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من  20اىل  30زوج من
االسنان عىل املنشار

االسامك
الغرضوفية

منشأ الزعنفة الظهرية االوىل فوق او
يتقدم بقليل منشأ الزعنفة الحوضية

© H. Burgess

املنشاريات

منشار ناعم Pristis pectinata – RPP
CR

CR

املتوسطي العاملي

عريب :منشار ناعم

فرنيسPoisson-scie tident :

تو GFCM: 42 / 2018 / 2

امللحق CMS: 2-1

اسباينPeje-peine :
امللحق CITES: 1

انقليزيSmalltooth sawfish :

امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  550سم.
الوصــف :خطــم طويــل مــع أســنان منقاريــة عــى املنشــار .اثنــن مــن الزعانــف الظهريــة ،شــبه متســاوية يف الشــكل والحجــم .منشــأ
الزعنفــة الظهريــة االوىل فــوق منشــأ الزعانــف الحوضيــة .جســم غامــق رمــادي  /بنــي موحــد عــى الســطح الظهــري والجانبــن ،الســطح
البطنــي أبيــض .ولــود ،مــن  15إىل  20صغــر ،طــول كيل عنــد الــوالدة حــوايل  60ســم.
املوائل :من األنواع القاعية للبحار الدافئة ،تعيش عىل قيعان رخوة  ،من املياه الضحلة اىل حوايل  90مرت.
التوزيع :املحيط األطليس وجنوب غرب املحيط الهندي .يحتمل انقراضه يف البحر املتوسط.
مالحظة :يجب تأكيد حدوثه يف البحر املتوسط.
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من  14اىل  24زوج من االسنان عىل املنشار

منشأ الزعنفة الظهرية االوىل يتقدم
جيدا منشأ الزعنفة الحوضية

© CSIRO

املنشاريات

منشار شائع Pristis pristis – RPR
CR

CR

املتوسطي العاملي

فرنيسPoisson-scie :
عريب :منشار شائع
commun
تو  GFCM: 42 / 2018 / 2امللحق CMS: 2 - 1

اسباينPez sierra :
امللحق CITES: 1

انقليزيCommon sawfish :
امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) املحتمل حتى  700سم.
الوصــف :خطــم طويــل مــع أســنان منقاريــة عــى املنشــار .اثنــن مــن الزعانــف الظهريــة ،شــبه متســاوية يف الشــكل والحجــم .منشــأ
الزعنفــة الظهريــة االوىل يتقــدم جيــدا قاعــدة الزعانــف الحوضيــة .لــون الجســم موحــد رمــادي  /امغــر عــى الســطح الظهــري والجانبــن،
الســطح البطنــي أبيــض .ولــود ،مــن  1إىل  13صغـرا ،طــول كيل عنــد الــوالدة مــن  72إىل  90ســم.
املوائل :من األنواع القاعية يف البحار املدارية ،املوجودة أيضً ا يف األنهار والثقوب املائية ،حتى عمق  45مرت عىل األقل.
التوزيع :املحيط األطليس وجنوب غرب املحيط الهندي ،وكذلك يف املحيط الهادئ .يحتمل انقراضه يف البحر املتوسط.
مالحظة :يجب تأكيد حدوثه يف البحر املتوسط.
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سطح ظهري رمادي او بني زيتوين مع نقاط فاتحة ،بقع بن ّية
وأحيانا بقع بيضوية تشابه العيون عىل كل زعنفة صدرية

خطم بارز

االسامك
الغرضوفية

مظهر مقعر

من  12ال  31شوكة فوق الصف
الوسطي ملنطقة ما قبل الظهر والذيل

© J. Ellis

اللَّيسائيات

راية رمادية Dipturus cf batis – RJB
CR

CR

املتوسطي العاملي

فرنيسPocheteau gris :

عريب :راية رمادية
(سفن ازرق)
تو GFCM: 42 / 2018 / 2

غري موثق CMS:

اسباينNoriega :

انقليزيBlue skate :

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) محتمل حتى  285سم.
الوصــف :رايــا كبــرة ذات قــرص معــن يف الغالــب .خطــم طويــل ومدبــب ،أطـراف القــرص األماميــة مقعــرة بوضــوح .األســطح الظهريــة
والبطنيــة ملســاء عنــد االحــداث ،شــوكية جزئ ًيــا عنــد الكبــار .الســطح الظهــري بنــي مــع رمــوز متغــرة ،عالمــات ،بقــع عينيــة وبقــع
فاتحــة .الســطح البطنــي مــن الرمــادي الخالــص اىل األزرق الرمــادي ،وجــود مســام مخاطيــة عــى جانبــي القــرص .بيــوض ،طــول كيل
عنــد الــوالدة حــوايل  21ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه الباردة واملعتدلة من الجرف القاري حتى عمق  600مرت عىل األقل.
التوزيــع :شــال رشق املحيــط األطلــي .يف الوقــت الحــارض ،ميكــن أن تكــون موجــودة فقــط يف املنطقــة الغربيــة مــن حــوض البحــر
األبيــض املتوســط (املغــرب وإســبانيا وفرنســا).
مالحظة :يجب تأكيد تواجده يف البحر املتوسط.
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خطم بارز
السطح الظهري األوسط
داكن رمادي-ب ّني

من  40اىل  50شوكة
صغرية عىل طول الذيل
© M.L. Geraci

اللَّيسائيات

راية نرويجية Dipturus nidarosiensis – RJB
NE

NT

املتوسطي العاملي

عريب :راية نرويجية
(سفن نرويجي)
غري موثق GFCM:

فرنيسPocheteau :
de Norvège
غري موثق CMS:

اسباينRaja noruega :

انقليزيNorwegian :
skate

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  200سم.
الوصــف :خطــم حــاد ،قــرص أوســع منــه أطــول مــع أطـراف أماميــة للزعانــف الصدريــة مقعــرة .ســطح الظهــر أملــس .الســطح الظهــري
ذو لــون رمــادي بنــي .الســطح البطنــي داكــن بشــكل موحــد مــع مســام تســمى “ملبــات لورنزينــي” مــع صبغــات داكنــة .بيــوض ،حجــم
عنــد الــوالدة غــر معــروف.
املوائـل :مـن األنـواع شـبه القاعيـة التـي تعيـش عىل القيعـان الرمليـة للجرف القـاري وعىل املنحـدرات ،من امليـاه السـاحلية ( 125م) إىل
أعامق حـوايل  1400م.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من أيسلندا إىل جنوب أفريقيا .متت كذلك مالحظته يف البحر األبيض املتوسط.
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خطم طويل جدا

االسامك
الغرضوفية

من  4اىل  11شوكة عل
الصفة متوسط املنطقة
القبل ظهرية اىل الذيل

© F. Serena

اللَّيسائيات

سفن مؤنف Dipturus oxyrinchus – RJO
NT

NT

املتوسطي العاملي

عريب :سفن مؤنف
غري موثق GFCM:

فرنيسPocheteau noir :
غري موثق CMS:

اسباينPicón :

انقليزيLongnosed :
skate

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  150سم.
الوصــف :خطــم مدبــب طويــل ج ـ ًدا ،قــرص معينــي إىل حــد كبــر بأط ـراف أماميــة مقعــرة للغايــة .الســطح الظهــري يصبــح تدريجيــا
شــائكًا متا ًمــا تقري ًبــا عنــد البالغــن ،باســتثناء املناطــق العاريــة املوجــودة عــى الزعانــف الصدريــة .عــدم وجــود أشــواك عــى القــرص،
صــف مــن  4إىل  11شــوكة عــى طــول الذيــل .ســطح بطنــي أملــس عنــد األحــداث يصبــح شــبه كليــا شــائكا عنــد البالغــن .الســطح
الظهــري يـراوح بــن الرمــادي الفاتــح إىل البنــي الغامــق أو الرمــادي الغامــق ،مــع اشــكال بقــع متميــزة ونقــط ســوداء ،الســطح البطنــي
بلــون ب ّنــي أقــرب اىل الرمــادي الغامــق او األزرق الرمــادي ،مــع العديــد مــن املســام املخاطيــة عــى جانبــي القــرص ،ويتميــز بنقــاط
ورشائــط ســوداء .بيــوض ،طــول كيل عنــد الــوالدة حــوايل  17ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه الباردة واملعتدلة يف منطقة املنحدر القاري حتى عمق  1230م عىل األقل.
التوزيع :األطليس ،من الرنويج إىل السنغال ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط غائب يف البحر األسود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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عدة ازواج متناظرة من البقع الصغرية دائرية
بلن كرميي ذات هوامش معتمة
خطم قصري مع أسلة متميزة

زعانف ظهرية
متقاربة أو مبساحة
متوسطة بدون شوك
© F. Serena

اللَّيسائيات

راية رملية Leucoraja circularis – RJI
CR

EN

املتوسطي العاملي

عريب :راية رملية
تو GFCM: 42 / 2018 / 2

فرنيسRaie circulaire :
امللحق CMS: 2

اسباينRaja falsa vela :

انقليزيSandy ray :

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  120سم.
الوصـف :خطـم قصير مـع أسـلة جـد مرئيـة ،قـرص مسـتدير وذيـل أطـول من الجسـم .سـطح ظهري خشـن مع شـويكات على الزعانف
الصدريـة ،أشـواك على الـرأس وعلى الجـزء الخلفـي مـن القـرص .مثلـث كبري من األشـواك على الكتـف .عـدة أزواج ،متناظرة عـادة ،من
البقـع الدائريـة الصغيرة ذات لـون كرميـي وهوامـش داكنـة .السـطح الظهـري مـن الرمـادي الخالـص إىل البنـي الداكـن ،السـطح البطني
أملـس وأبيـض اللـون ،هوامـش الزعانـف الصدريـة والحوضيـة داكنـة .بيـوض ،طـول كيل عنـد الـوالدة من  8إىل  9سـم.
املوائـل :مـن األنـواع القاعيـة التـي تعيـش يف امليـاه البـاردة واملعتدلة على الجرف القـاري الخارجـي واملنحـدر العلوي ،بعمق يتراوح بني
 50و 800م.
التوزيع :األطليس ،من اسكتلندا وجنوب الرنويج رمبا حتى السنغال .من غرب البحر املتوسط إىل ليبيا ،غائب يف البحر األسود.
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خطم قصري وبارز

من  3ال  9أشواك عىل الصفة الوسطى

االسامك
الغرضوفية

صفتني متوازيتني من
األشواك عىل طول الذيل

© Edward Farrell

اللَّيسائيات

راية مشوكة Leucoraja fullonica – RJF
CR

VU

املتوسطي العاملي

عريب :راية مشوكة
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie chardon :
امللحق CMS: 2 - 1

اسباينRaja cardadora :

انقليزيShagreen ray :

امللحق  CITES: 1غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  120سم.
الوصــف :خطــم واضــح ومدبــب .الســطح الظهــري شــويك .عامــة صــف طــويل مــن  3إىل  9أشــواك قفويــه ،صــف مــن حــوايل  50شــوكة
عــى كل جانــب مــن خــط الوســطي ،مــن الكتــف إىل الزعنفــة الظهريــة األوىل ،الســطح الظهــري الشــويك .رمــاد عــادي ســطح الظهــر
بلــون رمــادي رصــايص موحــد ،الســطح البطنــي أبيــض .بيــوض ،الحجــم عنــد الــوالدة غــر معــروف.
املوائــل :مــن األنــواع القاعيــة التــي تعيــش يف امليــاه البــاردة واملعتدلــة مــن الجــرف القــاري الخارجــي واملنحــدر العلــوي ،مــن عمــق 30
إىل  600مــر.
مالحظة :يجب تأكيد تواجده يف البحر املتوسط.
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رقعة مثلثة من االشواك
عىل منطقة الكتف

خطم قصري وأسلة وبارزة

بقعة عينية عريضة عىل
كل زعنفة صدرية

عادة  3بقع صغرية ومعتمة
عىل كل زعنفة صدرية

© F. Gravino

اللَّيسائيات

راية مالطا Leucoraja melitensis – JAM
CR

CR

املتوسطي العاملي

عريب :راية مالطا (قرشلة)
تو GFCM: 42 / 2018 / 2

فرنيسRaie de Malte :
غري موثق CMS:

اسباينRaja de Malta :

انقليزيMaltese ray :

غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  50سم.
الوصـف :خطـم قصير مـع أسـلة مرئيـة بوضـوح ،السـطح الظهـري شـائك نوعـا ما .رقعـة مثلثـة من االشـواك يف منطقـة الكتف .السـطح
الظهـري بنـي فاتـح ،بقعـة عينيـة كبيرة على كل زعنفـة صدرية .بيوض ،مـن  10إىل  56بيضة سـنويا ،طـول كيل عند الوالدة غير معروف.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه املعتدلة للجرف القاري الخارجي واملنحدر العلوي ،من عمق  30إىل  600مرت.
التوزيع :نوع مستوطن يف البحر األبيض املتوسط ،ترتكز يف املنطقة الوسطى.
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بقع كبرية شبه دائرية
داكنة عىل كل جناح

خطم قصري ومدبب

االسامك
الغرضوفية

صفتني من االشواك

© EAF-Nansen Project

اللَّيسائيات

راية مزهرة Leucoraja naevus – RJN
LC

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية مزهرة
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie fleurie :
غري موثق CMS:

اسباينRaja santiguesa :

انقليزيCukoo ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  81سم.
الوصــف :خطــم قصــر ومدبــب .القــرص أوســع منــه اطــول مــع أطـراف أماميــة متعرجــة .صفتــن مــن االشــواك عــى الذيــل ،ال توجــد
أشــواك بــن الزعانــف الظهريــة .الســطح الظهــري بنــي فاتــح إىل رمــادي .بقعتــن عينيتــن يف وســط كل جنــاح .يف بعــض األحيــان توجــد
نقــاط ثانويــة عــى أجـزاء أخــرى مــن القــرص .الســطح البطنــي أبيــض وأملــس .بيــوض ،مــا يصــل إىل  100بيضــة ســنويا ،طــول كيل عنــد
الــوالدة مــن  9إىل  12ســم.
املوائل :من األنواع القاعية ،تعيش يف املياه الباردة واملعتدلة للجرف القاري واملنحدر العلوي ،من عمق  10إىل  250م.
التوزيــع :ســواحل املحيــط األطلــي ،مــن الســنغال إىل إيرلنــدا وبريطانيــا العظمــى واألجـزاء الشــالية مــن بحــر الشــال .لوحظــت مــن
غــرب إىل وســط البحــر املتوســط ،مبــا يف ذلــك عــى طــول الســواحل اليونانيــة الغربيــة ،غائبــة عــن البحــر األســود.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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بقع بيضاء محاطة بنقط سوداء صغرية
سطح ظهري املس
عند األحداث مع
بقع معتمة منترشة

© F. Serena

اللَّيسائيات

راية مية Raja asterias – JR
NT

NT

املتوسطي العاملي

عريب :راية مية
(قرشلة)
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie étoilée :
غري موثق CMS:

اسباينRaja estrellada :

انقليزيMediterranean :
starry ray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  80سم.
الوصف :سطح ظهري أملس عند األحداث ،شائك عند البالغني ،ما بني  50إىل  60شوكة وسطى ،غري متنظمة نسبيا ،من القفى إىل الزعنفة
الظهرية األوىل ،أحيانًا مع صف مواز إضايف عىل الذيل عند البالغني .السطح الظهري بني فاتح مع بقع داكنة مختلفة محاطة جزئيًا ببقع كبرية
وفاتحة اللون ،السطح البطني أبيض .بيوض ما بني  30و 112جيب بييض كل سنة ،طول كيل عند الوالدة حوايل  8سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة ،يف أعامق ترتاوح بني  7إىل  300م.
التوزيع :نوع مستوطن يف البحر األبيض املتوسط .أقل شيو ًعا يف الجزء الرشقي ،غائ ًبا يف البحر األسود .ذكرت مؤخرا من مضيق جبل طارق.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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ذيل قصري نسبيا وقوي

االسامك
الغرضوفية

بقع سوداء عديدة عىل
أطراف القرص

صف وسطي من  40اىل  45شوكة من القفى
حتى الزعنفة الظهرية األوىل هذا الصف
متقطع يف املنطقة الظهرية عند كبار الذكور
© F. Serena

اللَّيسائيات

راية ملساء Raja brachyura – RJH
NT

NT

املتوسطي العاملي

عريب :راية ملساء
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie lisse :
غري موثق CMS:

اسباينRaja boca de rosa :

انقليزيBlonde ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  120سم.
الوصف :السطح الظهري شائك متا ًما فيام عدا األحداث ،السطح البطني شائك عىل أطراف القرص ،وكذلك عىل طول الجسم عند البالغني .ذيل
قصري نسبيا وقوي .لون أمغر غامق ،مع وجود بقع داكنة صغرية عىل حواف القرص (الرأس والجسم والزعانف الصدرية ملتئمة)؛ احيانا بعض
النقاط الخفيفة محاطة بحلقات سوداء .السطح البطني أبيض .بيوض ،حوايل  30جيب بييض سنويًا ،طول كيل عند الوالدة بني  16و 18سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة ،عىل الجرف القاري وعىل املنحدر العلوي ،إىل عمق  150مرت.
التوزيع :األطليس ،من الرنويج إىل املغرب .أيضا يف البحر األبيض املتوسط ،غائبة يف البحر األسود.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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خطم بأسلة مدورة
مسطح ظهري شائك
كليا مع بعض االشواك
عىل الجانب البطني

الذيل يظهر خطوط مقطعية
منوذجية واضحة وأخرى معتمة

© F. Serena

اللَّيسائيات

راية مشوكة الظهر Raja clavata – RJC
NT

NT

املتوسطي العاملي

عريب :راية مشوكة الظهر
(قرشلة)
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie bouclée :
غري موثق CMS:

اسباينRaja de clavos :

انقليزيThornback ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) من  90حتى  130سم.
الوصف :سطح ظهري شائك متا ًما مع أشواك كبرية وصلبة ،السطح البطني يظهر أحيانًا أشواكًا كبرية .ذيل قصري نسب ًيا وقوي مع خطوط عرضية
واضحة واخرى مظلمة .اشكال عىل السطح الظهري مختلفة للغاية ،بلون بني مع عالمات وبقع داكنة وخفيفة .بيوض ،حوايل  70إىل 167
جيب بييض سنويًا ،طول كيل عند الوالدة بني  10و 13سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة ،عىل الجرف القاري وعىل املنحدر ،ومن املياه الضحلة إىل عمق  1000مرت.
التوزيع :نوع واسع االنتشار من أيسلندا والرنويج إىل بحر الشامل ،البحر األبيض املتوسط ،البحر األسود الغريب ،سواحل املحيط األطليس يف
أفريقيا وجنوب أفريقيا وجنوب غرب املحيط الهندي.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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حلقة خارجية صفراء برتقالية

حلقة وسطى زرقاء غامقة
حلقة مركزية زرقاء فاتحة

االسامك
الغرضوفية

بقعة عينية كبرية وسط
كال الزعنفتني الصدريتني

© F. Serena

اللَّيسائيات

راية ام عيون Raja miraletus – JAI
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :راية ام عيون (قرشلة)
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie miroir :
غري موثق CMS:

اسباينRaja de espejos :

انقليزيBrown ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  70سم.
الوصف :مسطح ظهري عمليا أملس ،مسطح بطني أملس .لون السطح الظهري أمغر إىل بني متحمر مع بقع سوداء متناثرة ،بقع عينية
كبرية يف وسط كل زعنفة صدرية .السطح البطني أبيض .بيوض ،حوايل  40إىل  72جيب بييض سنويًا ،بطول كيل عند الوالدة  5سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل القيعان الرخوة من الجرف القاري واملنحدر العلوي ،ومن املياه الضحلة إىل عمق  500مرت.
التوزيع :رشق املحيط األطليس والبحر املتوسط وغرب املحيط الهندي ،حيث يبدو أن هذا النوع يشكل مجموعات سكانية فرعية متميزة.
مالحظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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خطم قصري مع أسلة مدورة
رشيط ابيض عىل
اطراف القرص

صف من االشواك

نقط سوداء قد
تصل اىل حافة
الزعانف الصدرية

© R.B. Diaz

اللَّيسائيات

راية مربقشة Raja montagui – RJM
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :راية مربقشة
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie douce :
غري موثق CMS:

اسباينRaja pintada :

انقليزيSpotted ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  80سم.
الوصف :جسم دائري أوسع مام هو أطول مع حافة تشكل منحنى متعرج .خطم قصري مع أسلة دائرية وشائكة .السطح الظهري أملس
مع بعض االشواك .السطح البطني أملس .لون السطح الظهري ب ّني مع اشكال غري منتظمة تتكون من نقاط سوداء وبقع فاتحة ،مع وجود
رشيط أبيض ضيق يحيط بالقرص .نقاط سوداء عىل السطح الظهري قد تصل إىل أطراف الزعانف الصدرية .بيوض ،من  24إىل  70جيب
بييض سنويا .الطول الكيل عند الوالدة من  8إىل  12سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة ،عىل الجرف القاري وعىل املنحدرات ،حتى عمق  650م.
التوزيع :سواحل املحيط األطليس ،من املغرب إىل جزر الشتالندز  ،الجزء الجنويب من بحر الشامل .غرب البحر املتوسط ،وال سيام السواحل
املغربية والجزائرية والتونسية.
مالحظـة :االشـكال على السـطح الظهـري لهـذا النـوع متغيرة جـدا .وغال ًبـا مـا يتم الخلـط بينـه وبني النـوع املامثل األخـر (رايـة منقطة)
 .Raja polystigmaلهـذا السـبب نقترح على املراقبين على املنت تسـجيله كــ  .Raja cf polystigmaيعترب من األنـواع التجارية يف العديد
مـن املناطـق التـي تـوزع يف البحر األبيض املتوسـط.
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االسامك
الغرضوفية

بني عىل ظهره مع وجود اشكال غري منتظم من نقط داكنة ونقط
مضيئة ،رشيط أبيض ضيق يحيط بالقرص .بقع داكنة مبعرثة قد ال
تصل إىل حافة الزعانف الصدرية

غالبا بقع كبرية داكنة يف
منتصف ظهر الزعنفة الصدرية

© F. Serena

اللَّيسائيات

راية منقطة Raja polystigma – RJM
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :راية منقطة
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie tachetée :
غري موثق CMS:

اسباينRaja manchada :

انقليزيSpeckled ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  70سم.
الوصف :جسم دائري ذو زعانف صدرية أوسع مام هي أطول وحافة تشكل منحنى متعرج .خطم قصري مع رأس دائري وشائك .السطح
الظهري أملس مع بضعة أشواك عىل الحواف األمامية .السطح البطني أملس ،باستثناء الخطم .السطح الظهري ب ّني مع نقط داكنة ونقط
مضيئة ،ورشيط أبيض ضيق يحيط بالقرص .بقع داكنة مبعرثة قد ال تصل إىل حافة الزعانف الصدرية .بيوض ،من  20إىل  62كيس بييض
سنويًا.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل القيعان الرخوة ،عىل الجرف القاري واملنحدر العلوي ،من عمق  100إىل  400مرت.
التوزيع :نوع مستوطن يف البحر املتوسط ،نادرة يف منطقة املرشق .غائب يف البحر االسود.
مالحظـة :االشـكال على السـطح الظهـري لهـذا النـوع متغيرة جـدا .وغال ًبا ما يتـم الخلط بينـه وبني النـوع األخر املشـابه :الراية املربقشـة
 .R. montaguiلـذا نقترح على املراقبين عىل املنت تسـجيله كــ .Raja cf polystigma
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بقع عينية صفراء البؤرة وداكنة
األطراف محاطة بنقط مضيئة

خطم قصري ومنفرج

شويكات خشنة

ما تبقى من الظهر رمادي اللون مصفر مع بقع ورشائط رمادية

© C. Mancusi

اللَّيسائيات

راية خشنة Raja radula – JAR
EN

EN

املتوسطي العاملي

عريب :راية خشنة (قرشلة)
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie rape :
غري موثق CMS:

اسباينRaja aspera :

انقليزيRough ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  70سم.
الوصـف :خطـم قصير ومنفـرج .السـطح العلـوي مغطى بشـويكات خشـنة .الجـزء البطني مشـوك ،فقط على الخطم والنصـف الخلفي من
الذيـل (األحـداث والذكـور) ،مـع صـف غير منتظـم مـن االشـواك الصغيرة ميتد مـن مؤخر العنـق إىل الزعنفـة الظهريـة األوىل ؛ شـوكتني بني
الزعانـف الظهريـة .وجـود بقعـة عينيـة على املنتصـف الداخلي لـكل زعنفـة صدرية .السـطح العلـوي املغطى بشـويكات الخشـنة .بيوض،
مـن  80إىل  154جيـب بيضي سـنويًا ،الطـول الـكيل عند الوالدة  5سـم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة ،عىل الجرف القاري واملنحدر العلوي ،من عمق  20إىل  350مرت.
التوزيع :نوع مستوطن يف البحر األبيض املتوسط .عىل ما يبدو يصل اىل سواحل املحيط األطليس يف شامل املغرب.

146

عدة ارشطة سوداء متموجة
مع بقع بيضاء

االسامك
الغرضوفية

خطم قصري

© F. Serena

اللَّيسائيات

راية مموجة Raja undulata – RJU
NT

EN

املتوسطي العاملي

عريب :راية مموجة
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie brunette :
غري موثق CMS:

اسباينRaja mosaica :

انقليزيUndulate ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  114سم.
الوصـف :خطـم قصير ،الظهـر شـائك ،مـع وجـود مسـاحات عاريـة على األجـزاء املركزيـة والخلفيـة للقـرص ،مـن  2إىل  8أشـواك عىل طول
مؤخـرة الرقبـة ،السـطح البطنـي أملـس باسـتثناء الخطـم واالطـراف األماميـة .لـون السـطح الظهـري أمغـر إىل رمادي-بنـي ،مع عـدة أرشطة
متموجـة داكنـة تحدهـا بقـع بيضـاء تشـبه سالسـل اللؤلؤ والسـطح البطنـي األبيض .بيوض ،مـن  30إىل  90جيـب بييض سـنويًا ،الطول الكيل
عنـد الوالدة  14سـم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل قيعان رخوة ،عىل الجرف القاري ،حتى عمق  200مرت.
التوزيع :املحيط األطليس ،من الجزر الربيطانية إىل السنغال ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

خطم طويل ومدبب
زعنفة صدرية مزوية

سطح ظهري مغطى بأشواك صغرية حادة ،القفى واملؤخر بدون اشواك

 3صفوف من االشواك
الكبرية عىل الذيل

شوكة بني الزعنفتني
الظهريتني
© F. Serena

اللَّيسائيات

راية بيضاء Rostroraja alba – RJA
EN

EN

املتوسطي العاملي

عريب :راية بيضاء(رايا)
غري موثق GFCM:

فرنيسRaie blanche :
غري موثق CMS:

اسباينRaja bramante :

انقليزيWhite skate :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  240سم.
الوصـف :خطـم مدببـة وطويـل مـع ــسلة بـارزة ،قـرص معيني مـع أطـراف خارجية مزويّـة .السـطح الظهري مع بقـع عارية على األجنحة.
مناطـق الرقبـة والكتـف والظهـر ملسـاء ،حـوايل  15شـوكة عىل الخط الوسـطي للذيل ،شـوكة واحـدة بني الزعانـف الظهرية ؛ عـادة ما يكون
هنـاك صـف مـن األشـواك الصلبـة على كل جانـب مـن الطـرف السـفيل مـن الذيـل .السـطح البطني نسـبيا أقـل اشـواك ،باسـتثناء املناطق
العاريـة على الجـزء الخارجـي مـن األجنحـة .لـون السـطح الظهـري مـن البنـي املحمـر إىل الرمـادي-األزرق مع بقـع مضيئة مميزة ،السـطح
البطنـي أبيـض بهوامـش داكنـة على أطـراف الزعانف الصدريـة والحوضية ،الذيل معتـم .بيوض ،مـن  55إىل  156جيب بييض سـنويًا ،الطول
الـكيل عنـد الوالدة  30سـم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل القيعان الرخوة ،عىل الجرف القاري واملنحدر العلوي ،من عمق  40إىل  600مرت.
التوزيـع :مـن سـواحل املحيـط األطلسي الرشقـي ،من الجـزر الربيطانية إىل جنـوب إفريقيـا ،يف البحر األبيض املتوسـط ،وإىل الجنـوب الغريب
من املحيـط الهندي.
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من  5اىل  6حلامت
ثخينة عىل أرضية الفم
أ
ب

أ =  1.5اىل  2.5ب

أ  :طول الخطم
ب  :مجموع طول املحجر واملنخر

درنات أو نتوءات كبرية
عىل طول الخط الوسطي
ومنتصف القرص

االسامك
الغرضوفية

اشواك كبرية عىل
طول أعىل وأطراف الذيل

طية ضيقة وطويلة
نسبيا تحت الذيل

© NOAA\NMFS\SEFSC\MS Laboratories2

القوابع الالسعة

راية السعة مشوكة Bathytoshia lata – RDC
VU

LC

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة
مشوكة (قادو)
غري موثق GFCM:

فرنيسPastenague :
épineuse
غري موثق CMS:

اسباينRaja latigo lija :

انقليزيRoughtail :
stingray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  210سم.
الوصف :خطم منفرج ،القرص معيني ،االطراف األمامية والخلفية مستقيمة اىل حد ما ،طول الذيل يساوي ضعفي طول القرص .السطح
الظهري مع درنات كبرية ،وكذلك اشواك كبرية عىل الجزء العلوي وجانبي الذيل .السطح الظهري بني-زيتوين ،السطح البطني أبيض عموما.
السطح الظهري من البني املحمر إىل اللون األزرق الرمادي مع بقع مضيئة مميزة ،السطح البطني أبيض مع هوامش معتمة عىل الزعانف
الصدرية والحوضية ،الذيل معتم .ولود ،من  2إىل  6صغار لكل حمل ،عرض القرص عند الوالدة من  34إىل  37سم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش عىل القيعان الرخوة للجرف القاري واملنحدر العلوي ،من عمق  90إىل  300مرت.
التوزيع :شامل غرب املحيط األطليس ،من كيب كود إىل خليج املكسيك ،وجنوب غرب املحيط األطليس ،من الربازيل إىل األرجنتني .رشق
األطليس ،من خليج بسكاي إىل أنغوال؛ موجودة أيضا يف املياه الساحلية للبحر األبيض املتوسط.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

خطم وقرص مزوى
بدون اشواك

منخس عىل
قاعدة الذيل

املسطح الظهري
أملس بلون ازرق
بني مذهب
اىل ّ
© M.L. Kattoura

القوابع الالسعة

راية رخامية السعة Dasyatis marmorata – RDQ
DD

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية رخامية السعة
غري موثق GFCM:

فرنيسPastenague :
marbrée
غري موثق CMS:

اسباينRaja látigo jaspeada :

انقليزيMarble stingray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  60سم.
الوصــف :خطــم وقــرص (الــرأس والجســم وزعانــف الصــدر ملتئمــة) مــز ّوي ،الذيــل أقــل مــن ضعفــي طــول الجســم؛ القــرص غــر شــائك
؛ عــادة مــا يكــون لديــه منخــس .الســطح الظهــري مــع بقــع زرقــاء فاتحــة واضحــة وخطــوط متفرعــة عــى قــرص بنــي مذهــب ،الســطح
البطنــي أبيــض .ولــود ،مــن  1إىل  4صغــار يف كل حمــل ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة غــر معــروف.
املوائل :من االنواع القاعية ،الساحلية وتعيش يف املياه الضحلة من املياه املناطق املعتدلة ،من  12إىل  65مرتا.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من املغرب إىل موريتانيا ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود.

150

ذيل ذو منخس
عىل القاعدة

املسطح الظهري
بني
رمادي-زيتوين او ّ

اطراف املنخر
والفم بيضاء

© M.N. Bradai

القوابع الالسعة

راية السعة شائعة Dasyatis pastinaca – JDP
VU

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة شائعة
(حامم)
غري موثق GFCM:

فرنيسPastenague :
commune
غري موثق CMS:

اسباينRaja látigo común :

انقليزيCommon :
stingray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  68سم.
الوصــف :خطــم منفــرج وقــرص معينــي ،األطـراف األماميــة متعرجــة اىل حــد مــا ،طــول الذيــل يبلــغ  1.3إىل  1.5اضعــاف طــول القــرص
مــع طيــة غشــائية قصــرة يف الجــزء الســفيل .عــدم وجــود درنــات كبــرة عــى الســطح الظهــري ،حتــى عنــد البالغــن .حدبــة ظهريــة
طويلــة تحــت املنخــس .ســطح ظهــري بلــون رمــادي ،بني-زيتــوين ،الســطح البطنــي أبيــض مــع رشيــط عريــض بني-رمــادي اىل أســود.
ولــود ،مــن  3إىل  7صغــار لــكل حمــل ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة  12ســم.
املوائل :من األنواع الساحلية القاعية التي تعيش يف املياه الضحلة يف مياه املناطق املعتدلة ،التي يصل عمقها إىل  200مرت.
التوزيع :شامل رشق املحيط األطليس ،من فرنسا إىل موريتانيا ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط والبحر األسود.
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االسامك
الغرضوفية

خطم منفرج

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

املسطح الظهري
زيتوين-بني اىل رمادي
ّ

خطم منفرج
أطراف املنخر والفم معتمة
قرص معيني ،أطراف امامية متعرجة

© C. Capapé

القوابع الالسعة

راية السعة ترتونيزي Dasyatis tortonesei – JDP
VU

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة
تورتنيزي (حامم)
غري موثق GFCM:

فرنيسPastenague :
de tortonese
غري موثق CMS:

اسباينRaja látigo :
de Tortonese

انقليزيTortonese :
stingray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  84سم.
الوصــف :الخطــم منفــرج والقــرص معينــي ،األطـراف األماميــة متموجــة اىل حــد مــا ،يبلــغ طــول الذيــل مــن  1.2إىل  1.4مــرة طــول القــرص
مــع طيــة غشــائية قصــرة يف الجــزء الســفيل .عــدم وجــود درنــات كبــرة عــى الســطح الظهــري ،ولكــن الســطح مغطــى ،بشــكل كبــر،
بالتس ـ ّننات عنــد البالغــن والكبــار .الســطح الظهــري بني-زيتــوين اىل الرمــادي ،الســطح بطنــي أبيــض بهامــش بنــي حــول القــرص .ولــود،
مــن  3إىل  9صغــار لــكل حمــل ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة مــن  15إىل  16ســم.
املوائل :من األنواع القاعية والساحلية ،تعيش يف املياه الضحلة من مياه املنطقة املعتدلة ،التي يصل عمقها إىل  100مرت.
التوزيع :شامل رشق املحيط األطليس ،من فرنسا إىل موريتانيا ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط ،غائبة يف البحر األسود.
مالحظة :من املحتمل أن تكون مرادفة لـلراية الالسعة الشائعة .D. pastinaca :هذه املعلومات تتطلب تأكيدا.

152

بني فاتح او مصفر مع اشكال
املسطح الظهري ّ
“فهدية” بحلقات داكنة كبرية اىل حد ما

ب

ا  :طول ما بني املحاجر
ب  :طول املحجر
أ =  2.5اىل  3.6ب

خطم مدبب

االسامك
الغرضوفية

أ

ذيل ذو خطوط متشابكة بنيّة

© N. Yücel

القوابع الالسعة

راية السعة فهدية Himantura leoparda – DKL
NE

VU

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة فهدية

فرنيسPastenague :
leoparda

غري موثق GFCM:

غري موثق CMS:

اسباينNA :

انقليزيHoneycomb stingray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  140سم (طول كيل حوايل  410سم).
الوصــف :القــرص معينــي وقــوي ،قمــة الزعانــف الصدريــة مســتديرة .خطــم مثلــث الشــكل مــع أســلة صغــرة .عــادة مــا يكــون لديــه
منخــس عــى الجــزء الذيــي مــن الذيــل .الســطح الظهــري بلــون بنــي مصفــر مــع اشــكال دائريــة معتمــة وكبــرة اىل حــد مــا .الســطح
البطنــي أبيــض .ولــود ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة  20ســم.
املوائل :من األنواع شبه القاعية التي تعيش عىل القيعان الرملية واملوحلة يف الجرف القاري ،اىل أعامق تصل  70م.
التوزيــع :غــرب املحيــط الهنــدي واملحيــط الهــادي ،مــن جنــوب أفريقيــا إىل رشق أس ـراليا وامليــاه اليابانيــة .يجــب تأكيــد وجــوده يف
البحــر املتوســط.
مالحظة :تم وصف نوع جديد من جنس  Himanturaمؤخ ًرا يف شامل حوض بالد الشام باسم .H. leoparda
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

أ  :طول ما بني املحاجر
ب  :طول املحجر

أ

أ =  1.8اىل  3.4ب
تشكيالت بقع
مكثفة

ب

ذيل ذو بقع وعالمات
تشبه الحلقات
منخس مسنن
© R. Bonfil

القوابع الالسعة

راية السعة هندية Himantura uarnak – DHV
NE

VU

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة هندية

فرنيسPastenague :
indienne

غري موثق GFCM:

غري موثق CMS:

اسباينChupare oval :

انقليزيHoneycomb stingray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  160-200سم (طول كيل  450سم).
الوصــف :الخطــم منفــرج ومــز ّوى ،القــرص معينــي عمليــا .الســطح الظهــري يظهــر مجموعــة مــن الدرنــات عــى املنطقــة الوســطى مــن
القــرص .الســطح الظهــري بنــي اللــون او أصفــر فاتــح ،مــع بقــع أو أرشطــة أو خطــوط متقاطعــة بلــون كرميــي إىل أصفــر ،مــا يجعــل
ـش واض ًحــا ،الســطح البطنــي أبيــض كرميــي .ولــود ،صغرييــن يف كل حمــل ( 3إىل  5حســب بعــض املؤلفــن) ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة
النقـ ً
مــن  21إىل  28ســم.
املوائل :من األنواع الدخيلة القاعية ،تعيش عىل القيعان الرملية واملوحلة للجرف القاري  ،التي يصل عمقها إىل  50م ًرتا.
التوزيع :املحيط الهندي ،مبا يف ذلك بورنيو والبحر األحمر ومؤخرا يف البحر األبيض املتوسط عىل طول ساحل حوض الشام.
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السطح الظهري من األرجواين
الداكن إىل األزرق املخرض الداكن

من  10اىل  12حلامت عريضة القاعدة

االسامك
الغرضوفية

طية تحت ذيلية طويلة وضيقة نسبيا

© N. Ungaro

القوابع الالسعة

راية السعة بنفسجية Pteroplatytrygon violacea – PLS
LC

LC

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة بنفسجية فرنيسPastenague violette :
(الزرقايا)
غري موثق GFCM:

غري موثق CMS:

اسباينRaja latigo violeta :

انقليزيPelagic stingray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  80سم.
الوصف :خطم مدور ،القرص ثاليث الشكل تقريبا مع أطراف محدبة .ارضية الفم تحمل من  10-12حلامت .األسطح الظهرية والبطنية زرقاء
داكنة .ولود ،من  2إىل  9صغار لكل حمل ،عرض القرص عند الوالدة من  14إىل  20سم.
املوائل :من األنواع البحرية التي تعيش يف كل املياه االستوائية واملعتدلة .من السطح اىل عمق حوايل  400مرت.
التوزيع :نوع ذو انتشار عاملي ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

قرص دائري تقريبا

بني او
رماديّ ،
زيتوين عىل الظهر

سطح ظهري
مع بعض االسنان عىل
طول الخط الوسطي

ذيل ذو طية تحتية
غشائية حادة االطراف

© F. Serena

القوابع الالسعة

راية السعة افريقية Taeniurops grabatus – RTB
DD

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية السعة
افريقية (ترش)
غري موثق GFCM:

فرنيسPastenague :
africaine
غري موثق CMS:

اسباينChupare rudondo :

انقليزيRound stingray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  80سم.
الوصــف :قــرص دائــري تقريبــا ،ذيــل قصــر نســب ًيا مــع طيــة غشــائية يف الجــزء الســفيل تصــل إىل نهايــة الذيــل .الســطح الظهــري يحمــل
عــدة أســنان عــى طــول الخــط الوســطي .الســطح الظهــري رمــادي أو بنــي أو زيتــوين ،الســطح البطنــي أبيــض مصفــر .ولــود ،بيولوجيــا
التكاثــر شــحيحة املعلومــات.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه االستوائية واملعتدلة عىل قيعان صخرية ورملية ،يصل عمقها إىل  300مرت.
التوزيع :األطليس ،من خليج بسكاي إىل أنغوال ،مبا يف ذلك يف البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود والبحر األحمر.
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رأس غري متميز من القرص ،ال يشكل خطم

قرص عريض جدا

أشواك مسننة

االسامك
الغرضوفية

ذيل قصري جدا

© M.N. Bradai

فراشات البحر

راية الفراشة Gymnura altavela – RGL
CR

VU

املتوسطي العاملي

فرنيسRaie-papillon :
عريب :راية
épineuse
الفراشة (حصرية)
تو  GFCM: 42 / 2018 / 2غري موثق CMS:

انقليزيSpiny butterfly ray :

اسباينRaja :
mariposa espinuda
غري موثق  CITES:امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :عرض القرص يصل إىل  400سم.
الوصــف :خطــم منفــرج ،عــرض القــرص يســاوي تقري ًبــا ضعفــي الطــول ،ذيــل قصــر جـ ًدا ،مــع أشــواك مســننة بالقــرب مــن القاعــدة .ال
وجــود للزعانــف الظهريــة .الســطح الظهــري يظهــر أشــواك عنــد البالغــن .الســطح الظهــري بني-داكــن إىل بني-رمــادي أو بني-محمــر،
الســطح البطنــي أبيــض .ولــود ،مــن  1إىل  8صغــار لــكل حمــل ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة مــن  38إىل  44ســم.
املوائــل :مــن األنــواع القاعيــة التــي تعيــش يف امليــاه شــبه االســتوائية واملعتدلــة عــى قيعــان رمليــة  ،وأحيانًــا يف معاشــب البوســيدونيا،
حتــى عمــق  150مــر.
التوزيع :نوع متوزع بشكل غري متساوي عرب البحر األبيض املتوسط واملحيط األطليس .غائب يف البحر االسود.

157

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

سطح موحد اللون برونزي داكن

رأس متميز عن القرص،
يشكل خطم كمنصة بارزة

زعانف صدرية يف شكل
اجنحة ذات أطراف مدببة

منخس واحد او أكرث مع زعنفة
ظهرية صغرية عىل القاعدة

© F. Serena

عقبان البحر

عقاب البحر Myliobatis aquila – MYL
VU

DD

املتوسطي العاملي

عريب :عقاب البحر
(البقرة)
غري موثق GFCM:

فرنيسAigle commun :
غري موثق CMS:

اسباينAguila marina :

انقليزيCommon eagle ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص من  80إىل  150سم.
الوصــف :خطــم قصــر ومســتدير نســبيا .القــرص ذو أطـراف مز ّويــة جــدا .زعنفــة ظهريــة تنشــأ خلــف نهايــات الزعانــف الحوضية .الســطح
الظهــري برونــزي مذهــب أو بنــي داكــن ،الســطح البطنــي أبيــض بهامــش بنــي .ولــود 3 ،إىل  7صغــار لــكل حمــل ،عــرض القــرص عنــد
الــوالدة  19ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه شبه االستوائية واملعتدلة عىل قيعان رملية وطينية ،يصل عمقها إىل  200مرت.
التوزيــع :متواجــد عــى الجــرف القــاري وامليــاه املفتوحــة للبحــر األبيــض املتوســط .خــارج البحــر األبيــض املتوســط ،ميتــد اىل املحيــط
األطلــي الرشقــي وإىل املحيــط الهنــدي.
ملحوظة :تعترب من األنواع التجارية يف العديد من مناطق توزيعها يف البحر املتوسط.
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مقدم الرأس يشبه منقار البطة
رأس متميز عن القرص،
يشكل خطم كمنصة بارزة
قرص صدري ذو
زوايا منحنية بقوة

االسامك
الغرضوفية

سطح ظهري ذو  7إىل  8خطوط
عرضية شاحبة اللون عند األحداث،
بنية فاتحة عند البالغني

© F. Serena

الشفنينات البقرية

راية بقرة Aetomylaeus bovinus – MPO
CR

DD

املتوسطي العاملي

عريب :راية بقرة
(عقاب البحر)
غري موثق GFCM:

فرنيسAigle vachette :
غري موثق CMS:

اسباينChucho vaca :

انقليزيBull ray :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  220سم.
الوصــف :الفــص األمامــي مــن الزعنفــة الصدريــة يقــع تحــت خطــم طويــل ومدبــب نســبيا شــبيها مبنقــار البــط .الزعنفــة الظهريــة تنشــأ
ـي عنــد البالغــن ،مــع عــدة ( 7إىل  )8خطــوط عرضيــة زرقاء-رماديــة عنــد األحــداث،
قبــل نهايــات الزعانــف الحوضيــة .الســطح الظهــري بنـ ّ
الســطح البطنــي أبيــض .ولــود ،مــن  3إىل  7صغــار لــكل حمــل ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة أقــل مــن  45ســم.
املوائــل :مــن األنــواع القاعيــة التــي تعيــش يف امليــاه شــبه االســتوائية واملعتدلــة عــى قيعــان رمليــة وأحيانًــا يف القنــوات الرمليــة يف معاشــب
البوســيدونيا أو يف أحــواض دائريــة صغــرة ،حتــى عمــق يصــل إىل  150مــر.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من الربتغال إىل جنوب أفريقيا .موجود أيضً ا يف البحر األبيض املتوسط ولكن ليس يف البحر األسود.
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دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

مقدم الرأس مقعر بوضوح
رأس متميز عن القرص،
يشكل خطم كمنصة بارزة
لون مألوف اخرض
بني اىل برونزي
ّ

ذيل ذو منخس واحد وزعنفة
ظهرية صغرية عىل القاعدة

© M. Ducrocq

الشفنينات الطائرة

راية طائرة Rhinoptera marginata – MRM
DD

NT

املتوسطي العاملي

عريب :راية طائرة

فرنيسMourine :
lusitanienne

غري موثق GFCM:

غري موثق CMS:

اسباينGávilan :
lusitánico

انقليزيLusitanian :
cownose ray

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :عرض القرص يصل إىل  100سم أو حتى  200سم.
الوصــف :رأس مقعــر بوضــوح يف الجبهــة .زعانــف منجليــة الشــكل اىل حــد مــا ،زاويــا خارجيــة حــادة .غيــاب األشــواك او الشــويكات عــى
بني-مخــر إىل برونــزي ،الســطح البطنــي أبيــض .ولــود ،صغــر واحــد لــكل حمــل (مــن  2إىل 6
الســطح الظهــري .لــون الســطح الظهــري ّ
صغــار وف ًقــا لبعــض املؤلفــن) ،عــرض القــرص عنــد الــوالدة  23ســم.
املوائل :من األنواع القاعية التي تعيش يف املياه شبه االستوائية واملعتدلة عىل قيعان رملية ،يصل عمقها إىل  30مرتا ً.
التوزيع :رشق املحيط األطليس ،من إسبانيا إىل املغرب ،مبا يف ذلك البحر األبيض املتوسط ،غائب يف البحر األسود.
ملحوظة :مل يتم اكتشاف هذا النوع لفرتة طويلة يف البحر األبيض املتوسط.
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الصامم الخلفي للمنخر عريض

زعانف رأسية موجودة
رأس متميز عن القرص ،يشكل خطم

لون أزرق داكن عادة ،مع وجود
رشيط أبيض حول الرأس

قرص من  2اىل  3مرات اعرض
من طوله ،زعانف رأسية

االسامك
الغرضوفية

قمة الزعنفة الظهرية بيضاء

© F. Serena

الشفنينات الشيطانية

شيطان البحر Mobula mobular – RMM
EN

EN

املتوسطي العاملي

عريب :شيطان البحر
(عينو يف قرنو)
تو GFCM: 42 / 2018 / 2

فرنيسMante :

اسباينManta :

امللحق  CMS: 2 - 1امللحق CITES: 2

انقليزيDevil fish :

امللحق SPA/BD PROTOCOL: 2

الحجم :عرض القرص يصل إىل  520سم.
الوصـف :زعانـف رأسـية مميـزة على مقدمـة الـرأس .قاعـدة الزعنفـة الظهريـة تقـع خلف االطـراف الخلفيـة للزعانـف الصدريـة ،واحد أو
أكثر مـن األشـواك املسـننة على الذيل خلـف الزعنفة الظهرية .السـطح الظهـري باللـون األزرق الرمادي غال ًبـا مع رشيط داكـن عىل منطقة
الكتـف ،حافـة الزعنفـة الظهريـة بيضـاء .السـطح البطنـي أبيـض .ولود ،مـن  1إىل  2صغري لـكل حمل ،واحدة فقط بشـكل عام ،فترة الحمل
رمبـا تتراوح بين  20إىل  25شـه ًرا .عـرض القرص عنـد الوالدة حوايل  160سـم.
املوائـل :مـن األنـواع الشـبه سـطحية التـي تعيـش يف امليـاه املعتدلـة .موجـودة يف كل مـن املنطقة السـاحلية واعـايل البحار ،من السـطح إىل
عمـق  600إىل  700متر.
التوزيع :البحر األبيض املتوسط ،ومن املحتمل تواجده يف الجزء الشاميل الرشقي من املحيط األطليس املجاور ،غائب يف البحر األسود.
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IDENTIFICATION OF VULNERABLE SPECIES INCIDENTALLY CAUGHT
IN MEDITERRANEAN
FISHERIES
املتوســـط
أنشـــطة الصيد يف البحر
أثناء

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا

© Creative Commons Zero (CC0)
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األسامك الخرافية

االسامك
الغرضوفية

شق الخيشومية
الجسم ممدود مع ذيل رفيع،
رأس كبري وقوية ،شوكة بارزة يف الزعنفة األوىل.
الزعنفة الظهرية منخفضة وممدودة الثانية،
قنوات جانبية لزجة عىل الرأس والجذع

الخرافيات
زعنفة رشجية متصلة
مع الزعنفة الذيليّة

زعنفة رشجية منفصلة عن
الزعنفة الذيل ّية

خرافة كبرية العني

خرافة شائعة
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الزعنفة الظهرية األوىل ذات قاعدة قصرية
مع شوكة علية وقوية يف املقدمة
جسم ذو رأس قوي

جلد أملس .أزرق او فيض مخرض عىل الظهر
والجناحني ،وأحيانا كرميي أدناه

زائدة ملسية أمامي لدى الذكور البالغني

الزعنفة الرشجية قصرية ومنخفضة،
منفصلة متاما عن الزعنفة الذيلية

© F. Serena

الخرافيات

خرافة شائعة Chimaera monstrosa – CMO
NT

NT

املتوسطي العاملي

عريب :خرافة شائعة
غري موثق GFCM:

فرنيس Chimère commune :اسباينQuimera comun :
غري موثق CMS:

انقليزيRabbit fish :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) يصل إىل  100سم.
الوصف :جسم برأس كبري وجذع مستدق ،خيط ذييل عىل شكل سوط .خطم قصري ومخروطي مع فم بارز قليالً .الزعنفة الظهرية األوىل
ذات قاعدة قصرية وتحمل شوكة قوية ومرتفعة يف املقدمة ،الزعنفة الظهرية الثانية طويلة ،الزعنفة الرشجية قصرية ومنخفضة ،مفصولة
جي ًدا عن الزعنفة الذيلية .برشة ناعمة باستثناء وجود أسنان عىل األعضاء الذكرية من الرأس .السطح الظهري والجانبني بلون أزرق أو فيض
مخرض ،السطح البطني أحيانًا بلون الكريم .بيوض ،األحداث مشابهة للبالغني ،يبلغ الطول الكيل عند الوالدة حوايل  10سم.
املوائل :من األنواع الشبه سطحية التي تعيش يف املياه املعتدلة .موجودة يف كل من املنطقة الساحلية واعايل البحار ،من السطح إىل عمق
 600إىل  700مرت.
التوزيع :سواحل املحيط األطليس ،من املغرب إىل أيسلندا ،والجزء الشاميل من الرنويج وبحر الشامل .منترشة يف جميع أنحاء البحر األبيض
املتوسط ،غائب يف البحر األدرياتييك الشاميل والبحر األسود .من املحتمل أن يكون هذا النوع أكرث وفرة يف الرشق منه يف الغرب.
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الزعنفة الظهرية األوىل ذات قاعدة قصرية
مع شوكة علية وقوية يف املقدمة
جسم ذو رأس قوي

بني داكن بشكل موحد ،زعانف أكرث
جسم ّ
غمقا ،زعنفة ذيلية خيطية بيضاء

زائدة ملسية أمامي لدى الذكور البالغني

االسامك
الغرضوفية

الزعنفة الرشجية متواصلة مع الزعنفة الذيلية

© M.M.S. Ferrag

الخرافيات

خرافة كبرية العني Hydrolagus mirabilis – CYH
NT

املتوسطي العاملي

عريب :خرافة كبرية العني
غري موثق GFCM:

فرنيسChimère à gros :
yeux, Borrico
غري موثق CMS:

اسباينQuimera ojon :

انقليزيLarge eyed rabbitfish :

غري موثق  CITES:غري موثق SPA/BD PROTOCOL:

الحجم :الطول الكيل (ط ك) حتى  80سم.
الوصف :جسم مستدق من الرأس الضخم والجذع إىل الزعنفة الذيلية ذات خيط سوطي طويل .خطم قصري ومخروطي ،فم جاحظ.
قاعدة الزعنفة الظهرية األوىل قصرية ،مثلثة وعالية ،مع شوكة صلبة يف املقدمة ،زعانف صدرية تتعدى قاعدة الزعانف الحوضية ،الزعنفة
الرشجية متصلة بالزعنفة الذيلية .برشة ناعمة باستثناء وجود أسنان عىل األعضاء الذكورية .الجسم بني داكن بشكل موحد ،زعانف
أغمق ،خيوط ذيلية بيضاء .بيوض ،األحداث مشابهة للبالغني ،يبلغ الطول الكيل عند الوالدة حوايل  18سم.
املوائل :تعيش يف املياه الباردة واملعتدلة ،عىل أعامق ترتاوح بني  450إىل  1933م ،ولكن عموما أقل من  800م .موجودة عىل القيعان
املوحلة ،ورمبا أيضً ا عىل الشعاب الصخرية.
التوزيع :شامل رشق املحيط األطليس :من أيسلندا إىل شامل إسبانيا وقبالة الساحل الشاميل الغريب ألفريقيا .ذكرت مؤخرا يف شامل غرب
املحيط األطليس وكذلك يف البحر األبيض املتوسط.
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االسفنجيات
واملرجانيات

فاسيليس جريوفاسيليو ،1مارزيا بو ،2جوانا ر.كزافيري 4-3وماريا دملار اتريو.5
 1املركز اليوناين للبحوث البحرية ،اليونان
 2قسم علوم االرض والبيئة والحياة ،جامعة جنوة ،ايطاليا
 3املركز املتعدد االختصاصات للبحوث البحرية والبيئية لجامعة بورتو(سيامر) ،الربتغال
 4قسم العلوم البيولوجية ومركز ك.ج .جيبسون لبحوث اعامق البحار ،جامعة برقن ،الرنويج
 5اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة-مركز التعاون املتوسطي ،مالقة ،اسبانيا

املصادر والوثائق املرجعية
Bo M (2017). Deep-sea corals of the Mediterranean Sea. FAO, I7256EN.
http://www.fao.org/3/ a-i7256e.pdf.
Bo M., Gaamour A., Sana K., Hanem D., Mhedhbi B., Zied G., Ahmed Kassab T., Grinyó J., Domínguez
C., Ambroso S., Muñoz A., Díaz D, Mallol S. (2014). Visual guide for benthic bycatch of artisanal fishing
gears. EU ENPI CBC MED, ECOSAFIMED project, 50 p.
Xavier JR & Bo M (2017). Deep-sea sponges of the Mediterranean Sea. FAO, I6945EN.
http://www.fao.org/3/a-i6945e.pdf.

اعتامدات الصور

الصــور تــم تقدميهــا مجاملــة مــن قبــل :فاســيليس جريوفاســيليو ( ،HCMRهرياكليــون) ،مارزيــا بــو (،DISTAV
جنــوة) ،جوانــا كزافيــر ( - CIIMARجامعــة بورتــو و - BIOجامعــة برقــن) ،إيلينــي فولتيســيادو (،AUTH
ثيســالونييك) ،كاترينــا اســتنبويل ( ،HCMRأثينــا) ،خــوردي غرينيــو ( ،CSICبرشــلونة) ،خافيــر كريســتوبو (IEO
خيخــون) ،فرانسيســكا كارفالهــو ( ،UiBبريغــن) ،فرانسيســكو سانشــيز ( ،IEOســانتاندير) ،فيديريكــو بيتــي
وفرانشيســكو إنريتشــيتي ( ،DISTAVجنــوة).

شكر

نــود أن نشــكر باريــز أوزالــب ( ،COMUتشــاناكايل) ،كريــم بــن مصطفــى ( ،INSTMتونــس) ،يونــس ســعود
( ،UAEتطــوان) عــى مســاهامتهم واقرتاحاتهــم القيمــة.

رمز لإلبالغ عن البيانات

تــم تصنيــف اإلســفنجيات عــى أســاس الفئــات املورفولوجيــة الرئيســية بــدال مــن أســاء أنــواع اإلســفنج .يجــب أن
توصــف اإلســفنجات التــي ال تظهــر هــذه املورفولوجيــات بأنهــا «أخــرى» .يتــم توفــر رمــوز مختــرة لــكل فئــة
(عــى ســبيل املثــال )KERA ،للســاح بتدويــن املالحظــات بشــكل أرسع عــى بطاقــات املالحظــات عــى املــن.
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االسفنجيات

يعــد اإلســفنج (شــعبة  )Poriferaمــن أقــدم الحيوانــات يف محيطــات العــامل .تشــكل يف بعــض املناطــق موائــل عاليــة
التنظيــم تعــرف باســم مناطــق اإلســفنج أو التجمعــات أو الحدائــق أو الشــعاب االســفنجية .هــذه املوائــل تلعــب
أدوا ًرا بيئيــة أساســية:
 توفري ملجأ وحضانة ؛	
 توفري الغذاء للعديد من األنواع األخرى من الالفقاريات واألسامك ؛	
 تعمل كوسيط يف عمليات نقل الطاقة بني النظم القاعية والسطحية ؛	
 تساهم يف عمليات الدورة البيوجيوكيميائية.	
اإلسفنجيات

االسفنجيات الغروية (فئة )Demospongiae

متثــل االســفنجيات الغرويــة ،والتــي ت ُعــرف أيضً ــا باســم اإلســفنج الســيلييس ،الطبقــة األكــر واألكــر تنو ًعــا مــن
االســفنج .مــن املعــروف أن حــوايل  670نو ًعــا مــن االســفنجيات الغرويــة تتواجــد يف البحــر األبيــض املتوســط .يـراوح
شــكلها وحجمهــا مــن القشــور الرفيعــة ،إىل أحجــام مختلفــة مــن اإلســفنج الكــروي ،واإلســفنج ،الشــبيه باألشــجار
او يف شــكل مزهريــة او مخــدة .ألــوان االســفنجيات املشــتقة مــن األصبــاغ أو الكائنــات الحيــة الدقيقــة بصفــة
تكافليــة ،تقــدم طي ًفــا واسـ ًعا (مــن األبيــض إىل األســود) مبــا يف ذلــك األصفــر والربتقــايل واألحمــر واألزرق واألخــر
واألرجــواين والبنــي ،امــا صالبتهــا فهــي تعتمــد عــى تكويــن هيكلهــا املختلــف (لــن ،قابــل لالنضغــاط ،مــرن ،قــايس،
صلــب الصلــب جــدا).

اإلسفنجيات السداسية او االسفنجيات السيليسية (فئة )Hexactinellida

تشــكل اإلســفنجيات السداســية او االســفنجيات السيليســية ،واملعروفــة أيضً ــا باســم اإلســفنج الزجاجــي ،متثــل
مجموعــة متميــزة يف أعــاق البحــار ،عــاد ًة يف املنطقــة العميقــة واملنطقــة الســحيقة (أي مــا دون  200مــر).
يف البحــر األبيــض املتوســط تتواجــد تســعة أنــواع مــن اإلســفنجيات السداســية .ذات تشــكالت خارجيــة مختلفــة
(مزهريــة ،شــفرة ،كأس ،أنبــوب ،الــخ) ،وميكــن ان تكــون لديهــا ســاق .التلويــن يف الغالــب يرنــو اىل مشــتقات اللــون
األبيــض والبيــج واألصفــر.
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الفئات املورفولوجية الرئيسية
التي يجب متييزها عند الصيد العريض
 .1اإلسفنجات الضخمة (عدة فئات فرعية) 169.............................................................................. MASS -
 .1.1اإلسفنج القرين(مثل 169..................................................................... KERA - )Sarcotragus spp.
 .2.1اإلسفنج الصلب الكروي أو البيضوي (مثل 170............................... GEOD - )Geodia spp.
 .3.1االسفنج الحجري الضخم للمتوسط (171.............................. PETR - )Petrosia ficiformis
 .4.1اإلسفنج األنبويب الذهبي الضخم (172................................................. APLY - )Aplysina spp.
 .5.1اسفنجات ضخمة أخرى (يتم تسجيلها يف الفئة «ضخمة أخرى») 173................ OTHR -
 .2اإلسفنج الكويري 174................................................................................................................................. GLOS -
 .3اإلسفنج الشجري 175................................................................................................................................. ARBS -
 .4اإلسفنج شكل املروحة 176...................................................................................................................... FANS -
 .5اإلسفنج شكل الكأس 177........................................................................................................................ LAMS -
 .6اإلسفنج الرقائقي الصخري 178........................................................................................................... ROCK -
 .7االسفنج الزجاجي شكل عش الطائر (179......................... BIRD - )Pheronema carpenteri
 .8اإلسفنج الزجاجي شكل مزهرية (180................................ FELT - )Asconema setubalense
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 .1اإلسفنجات الضخمة (عدة فئات فرعية) MASS -
 .1.1اإلسفنج القرين KERA -
√ مجموعة كبرية من اإلسفنجات الضخمة املوجودة يف مظاهر مختلفة ،ترتاوح من األشكال الغري منتظمة إىل األشكال الكروية أو
األنبوبية والضخمة.
√ سطح مزود بفتحات (ثقب) والعديد من القناين ،صغرية أو كبرية حسب األنواع .عند معظم األنواع تجاويف داخلية كبرية.
√ لون متغري ،يرتاوح من البني إىل الرمادي األرجواين أو حتى األسود.
√ تحتوي بعض األنواع عىل نسيج كثيف وقابل لالنضغاط (إسفنج الحامم) وفقط بعض األنواع يسهل متزقها.
√ الحجم يصل إىل  1مرت.

اإلسفنجيات

√ تشمل هذه الفئة األنواع املحمية.

Sarcotragus sp.

Ircinia variabilis

Sarcotragus sp.

Hippospongia communis
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 .2.1اإلسفنج الصلب الكروي أو البيضويGEOD - )Geodia spp.( :
√ إسفنجيات ضخمة ذات هيئات مختلفة ،من كتل غري منتظمة إىل أشكال ملتوية؛ االفراد الصغرية عموما كروية أو بيضوية الشكل.
√ لديهم فتحات (فوهات زفريية) مجمعة يف مناطق مفرغة عىل السطح العلوي لإلسفنج.
√ القوام صلب لكنه قابل للضغط قليالً.
√ الحجم القطري يصل إىل  50سم.
√ تشمل هذه الفئة أنواعا محمية (.)Geodia cydonium

 Geodia cydoniumلونها أصفر وسطحها احرش/خشن وغال ًبا ما يكون مغطى بالرواسب
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 .3.1االسفنج الحجري الضخم للمتوسط PETR -)Petrosia ficiformis( :
√ إسفنجات ضخمة مفصصه ذات فتحات كبرية ذات حواف حادة (فوهات زفرييه) يف الجزء العلوي.
√ الهيئة صلبة ولكن قليال االنضغاط ومتفتته من الداخل .تخطيط نسيجي مخميل.
√ تلوين خارجي متغري ،يرتاوح من األحمر الداكن/العنايب (يف املناطق قليلة العمق) اىل األبيض الفاتر (يف املناطق العميقة واملظلمة) ؛
التلوين الداخيل دامئا أبيض فاتر.

اإلسفنجيات

√ الحجم يصل إىل  50سم.

 Petrosia ficiformisهيئة عنابية

 Petrosia ficiformisهيئة بيضاء
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 .4.1اإلسفنج األنبويب الذهبي الضخم APLY - )Aplysina spp.( :
√ إسفنجات ضخمة ذات قاعدة تشبه الوسادة والتي تنبثق منها عدة أنابيب تشبه األصابع.
√ األنابيب مسطحة إىل حد ما يف األعىل وتحمل فتحة كبرية واحدة (فوه زفريية).
√ القوام مرن وقابل لالنضغاط إىل حد ما.
√ اللون أصفر ذهبي عند األحياء ،يتحول إىل اللون األزرق الداكن/البنفسجي بعد بضع دقائق من التعرض للهواء.
√ الحجم يصل إىل  50سم عرضا.
√ تشمل هذه الفئة أنواعا محمية.

 Aplysinaبعد تعرضها للهواء

 :SPA/BD Protocolملحق 2

 Aplysinaمبارشة بعد استخراجها

 :SPA/BD Protocolملحق 2
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 .5.1اسفنجات ضخمة أخرى (يتم تسجيلها يف الفئة “ضخمة أخرى”) OTHR -
أشكال غري منتظمة ،كروية أو أنبوبية ضخمة.
ً
√ هناك عدة أنواع من هذا اإلسفنج لها مظهر ضخم ،حيث تتخذ
√ لون ،هيئة وملمس متغري بحسب األنواع.

اإلسفنجيات

√ الحجم يصل إىل  1مرت عرضا.

اسفنجة برتقالية ضخمة Agelas oroides
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 .2اإلسفنج الكويري GLOS -
√ إسفنج كويري الشكل ذو فتحة قم ّية كبرية بشكل عام.
√ قوام متني ولكن قابل لالنضغاط الخفيف.
√ ملمس السطح متغري ،يرتاوح من مظهر أملس وناعم (عىل سبيل املثال )Suberites domuncula :إىل ملمس متكتل وخشن (مثل:
 Tethyaاو .)Thenea
√ لون متغري ،يرتاوح من األصفر إىل الربتقايل ،اىل األحمر و اىل البني.
√ غال ًبا ما ترتبط أنواع معينة ( )S. domunculaبأصداف رسطان البحر الناسك.
√ حجم القطر يصل إىل  10سم.
√ تشمل هذه الفئة انواعا محمية (.)Tethya spp

Tethya aurantium

 :SPA/BD Protocolملحق 2

 Thenea sppلديها هياكل تشبه الجذر تخرج من القاعدة وتثبيتها
عىل القاع الرخو.
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Suberites domuncula

 .3اإلسفنج الشجري ARBS -
√ إسفنج شجري الشكل مع جذع.
√ العديد من الفروع املرنة واللينة.
√ تلوين أصفر/برتقايل حسب األنواع.
√ الحجم يصل إىل  1.5مرت طوال.

اإلسفنجيات

√ تشمل هذه الفئة أنواعا محمية.

Axinella sp.

Axinella cannabina

 :SPA/BD Protocolملحق 2
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 .4اإلسفنج شكل املروحة FANS -
√ العديد من اإلسفنجات لها شكل مسطح إىل حد ما ،يشبه املروحة.
√ بعض األنواع عىل شكل مروحة مثبتة بقاع البحر بواسطة جذع رفيع.
√ سطح أملس نسبيا.
√ قوام مرن لدى بعض األنواع أو صلب ولكن متفتت عند أنواع أخرى.
√ لون متغري ،يرتاوح ما بني األبيض  /البيج إىل األمغر أو حتى الربتقايل الزاهي ،حسب األنواع.
√ الحجم يصل إىل  30سم عرضا.

Phakellia ventilabrum

Phakellia robusta
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 .5اإلسفنج عىل شكل كأس LAMS -
√ مورفولوجيا غري منتظمة ترتاوح من اإلسفنج الصفحي أو عىل شكل كأس إىل اإلسفنج الضخم اىل حد ما.
√ لون متغري ،يرتاوح من البني إىل الرمادي أو حتى األسود ،حسب األنواع.
√ القوام مرن او صلب حسب األنواع.
√ الحجم يصل إىل  1مرت عرضا.

اإلسفنجيات

√ تشمل هذه الفئة أنواعا محمية.

Spongia lamella

Calyx nicaeensis
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 .6اإلسفنج الرقائقي الصخري (ROCK - )Leiodermatium sp.
√ إسفنجات منتصبة عىل شكل رقائقي ،ترتاوح من كتل غري منتظمة إىل أشكال ملتوية.
√ القوام صلب صخري الشبه ذو ملمس خشن.
√ لون أبيض فاتر إىل بني فاتح  ،وأحيانًا يبدي صبغة زرقاء فاتحة.
√ الحجم يصل إىل  1مرت عرضا.

Leiodermatium pfeifferae
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 .7اإلسفنج الزجاجي شكل عش الطائر (BIRD – )Pheronema carpenteri
√ إسفنج كويري او شبه اسطواين ،يشبه عش الطائر.
√ سطح “مشعر” يشري إىل شبكة معقدة من الشويكات.
√ قوام ليفي وقابل لالنضغاط.
√ يتثبت عىل القاع عن طريق خصل قاعدية تتكون من الشويكات.
√ ميكن العثور عىل هذه اإلسفنجات بأعداد كبرية كنوع واحد أو بجانب أنواع أخرى من اإلسفنج (التي تشكل مجاميع من اإلسفنج).

اإلسفنجيات

√ الحجم يصل إىل  20سم علوا.

Pheronema carpenteri
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 .8اإلسفنج الزجاجي شكل مزهرية (TLEF - )Asconema setubalense
√ اسفنجة زجاجية عىل شكل مزهرية.
√ جدار رقيق يشبه األلياف الزجاجية.
املنسل.
√ عندما يتم جمعها عن طريق التجريف  /الجر  ،فإن مظهرها يشبه “الشعر” ّ
√ لون يرتاوح بني اللون األبيض الفاتر إىل الرمادي أو بلون بني مع الرواسب.
√ ميكن العثور عىل هذه اإلسفنجات بأعداد كبرية (تشكل مجاميع من اإلسفنج).
√ الحجم يصل إىل  1مرت علوا.

Asconema setubalense
180

صياد بحري من قرية سيىارشيك ،تركيا

اإلسفنجيات

© Kerem Gogus | Dreamstime.com
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املرجانيات
الشعاب املرجانية هي كائنات بحرية من فصيلة ال َّزهريّات الشُ عاعيّة ( )Anthozoaشعبة الجوفمعويات (،)Cnidaria
وهي مجموعة معروفة نسب ًيا تشتمل عىل الشعاب املرجانية الصلبة واللينة ،والجورجونيات ،وأقالم البحر ،والشعاب
هيكل
املرجانية السوداء وشقائق النعامن .يُطلق املصطلح العام مرجان ( )CORALعىل ال َّزهريّات الشُ عاع ّية التي متتلك ً
كلس ًيا صل ًبا وتعيش يف قاع البحر ،وعادة ما يكون مرتبطًا بسطح صلب ،وميكن العثور عليه ناد ًرا يف الرواسب الطرية.
للمرجانيات مظهر شبيه بالزهور :غال ًبا ما تكون متفرعة وشبيهة باألشجار ،وعادة ما تكون ملونة متا ًما ،ولديهم سليالت
ذات لوامس تبدو عند متديدها ،مثل بتالت الزهور .تكون الشعاب املرجانية مفردة ومستعمرة وميكن للعديد منها أن
يشكل تجمعات كثيفة (أو غابات) ،مام يخلق موائل ثالثية األبعاد تحتلها العديد من الكائنات الحية األخرى .يف البحر
األبيض املتوسط ،تعد ال َّزهريّات الشُ عاعيّة حوايل  150نو ًعا ،منها  26نو ًعا متوطنة .بالنظر إىل شكلها ،ميكن أن تتشابك مع
معدات الصيد التي تستهدف األنواع القاعية ويتم انزالها عىل منت سفن الصيد.

رمز لإلبالغ عن البيانات
تـم تصنيـف الشـعاب املرجانيـة على أسـاس الفئـات املورفولوجيـة الرئيسـية بدال من أسماء أنـواع ااملرجـان .يجب
أن توصـف املرجانيـات التـي ال تظهـر هـذه املورفولوجيـات بأنها «أخـرى» .يتم توفير رموز مخترصة لـكل فئة (عىل
سـبيل املثـال )WHIT ،للسماح بتدويـن املالحظـات بشـكل أرسع عىل بطاقـات املالحظـات عىل املنت.
املرجانيات

الفئات املورفولوجية الرئيسية التي يجب متييزها عند الصيد العريض

 .1الشعاب املرجانية البيضاء – 184...................................................................................................................... WHIT
 .2الشعاب املرجانية الصلبة صفراء أو وردية-سلمون ّية (185.............. DEND - (Dendrophyllia spp.
 .3الشعاب املرجانية الصلبة (186........................................................... CLAD )Cladocora caespitosa
 .4الشعاب املرجانية السوداء الشبيهة – 187............................................................................................... BLAC
 .5املرجان الطري – 188............................................................................................................................................ SOFT
 .6ريشات البحر – 189.............................................................................................................................................. PENS
 .7ريشة البحر البيضاء عىل شكل جذر – 190............................................................................................. STEM
 .8املرجان الخيزران – 191.................................................................................................................................... BMAB
 .9جورجون شكل املروحة ،الهش والوردي-السلموين (192...... CALL – )Callogorgia verticillata
 .10جورجون شكل املروحة ،السميك واملرتفع ،األصفر أو األحمر 193.................................... FANG -
 .11جورجون شكل املروحة ،الرقيق والحساس ،االبيض ،املحم ّر أو االصفر – 194.................. THIG
 .12جورجون شكل املروحة املرن األبيض والوردي-السلموين (195............... EUNI - (Eunicella spp.
 .13املرجان األحمر الثمني (196.................................................................... REDC - )Corallium rubrum
 .14جورجون األحمر عىل شكل الشمعدان (197................. ELLP - (Ellisella paraplexauroides
 .15جورجون السوط ،الطويل ،األبيض أو األصفر (198................. VIMF - )Viminella flagellum
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 .1الشعاب املرجانية البيضاء WHIT -
√ الشعاب املرجانية بيضاء اللون” تأخذ اسمها من اللون األبيض الذي مييز هيكلها ،بالرغم من انه قد يتخذ لونًا وردي سلموين.
√ كؤوس  Madrepora oculataلديها شكل متعرج مميز (عىل سبيل املثال ،كؤوس تضم السليالت).
√ تحتوي  Lophelia pertusaعىل رشفات مميزة عىل شكل مزمار مع حواجز بينة.
√ تتواجد بشكل أسايس عىل طول األخاديد ،عىل عمق يرتاوح بني  200و 1800مرت.

Madrepora oculata

 :SPA/BD Protocolملحق 2

Lophelia pertusa
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 .2الشعاب املرجانية الصلبة صفراء أو وردية  -سلمون ّية (DEND - (Dendrophyllia spp.
√ تشكل أنواع  Dendrophylliaمستعمرات شجرية صلبة قد تطور جذ ًعا قاعديًا كب ًريا.
√ ميكن أن تشكل مستعمرات صفراء زاهية ،مع توزيع غري منتظم للجذوع (.)Dendrophyllia cornigera
√ قـد تكـون أيضً ـا باللـون الوردي-السـلموين أو الربتقـايل الفاتـح مـع سـليالت بيضاء وجـذوع دائريـة قصرية غال ًبـا ما يتـم ترتيبها عىل
صفين جانبيين (.)Dendrophyllia ramea

املرجانيات

√ ميكن يف بعض االحيان الخلط بني الهياكل العظمية امليتة من  Dendrophylliaعىل انها مرجان ابيض عىل منت مراكب الصيد.

 Dendrophylliaم ّيتة

Dendrophyllia ramea
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Dendrophyllia cornigera
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 .3الشعاب املرجانية الصلبة CLAD - Cladocora caespitosa
√ ميكـن العثـور على العديـد مـن الشـعاب املرجانية الصلبـة املختلفة يف املصيد العـريض ملصايد امليـاه الضحلة التي يصـل عمقها حتى
 300متر ،مبـا يف ذلـك شـظايا  Cladocora caespitosaأو مسـتعمرات كاملة تشـبه الوسـائد من هـذا النوع.
√ هذا املرجان بني املظهر عندما يكون حيا ثم ورمادي-ابيض عند التقاطه ميتًا.

Cladocora caespitosa
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 .4الشعاب املرجانية السوداء الشبيهة – BLAC
√ تتميز هذه الشعاب املرجانية بهيكل شائك ذو مظهر أسود عندما تفقد املستعمرة أنسجتها الحية.
√ أربعة أنواع تعترب منوذجية لحوض البحر املتوسط :
√  Antipathella subpinnataلديهـا مورفولوجيـا شـجرية ،مـع العديـد مـن التفرعـات الدقيقـة والريشـية ،مغطـاة بسـليالت بيضـاء
صغيرة .يصـل علوهـا إىل  1.5متر .العمـق 700 - 60 :م.
√ يتكـون  Parantipathes larixمـن مسـتعمرات ذات محـور وحيـد أو عدة فروع ،مع هيئة تشـابه مشـطف زجاجـة .عندما يترضر،
هـذا املرجـان يبدو كغصني أسـود شـائك .العمـق2000 - 100 :م.
√ مرجـان  Leiopathes glaberrimaهـو نـوع شـجري ذو فـروع قصرية ومنحنية بلـون برتقايل أو أبيض .هيكلهـا أملس والمع .العمق:
 2000 - 100م.

املرجانيات

√ مسـتعمرات  Antipathes dichotomaلديهـا العديـد مـن التفرعـات املرنـة ،طويلـة مما مينحها مظهـ ًرا عا ًما يشـبه الصفصاف .يصل
إىل طـول  1.5متر .العمـق 800 - 70 :م.

Parantipathes larix
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Antipathes dichotoma
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Antipathella subpinnata
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Leiopathes glaberrima
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 .5املرجان الطري – TFOS
√ مرجان لني ال ميلك أي هيكل صلب لدعمه ،مام يسمح له ،عندما يكون عىل السطح ،بالتقلص وتصغري حجمه إىل حد كبري.
√  Alcyonium palmatumهـو واحـد مـن أكثر الشـعاب املرجانية اللينة شـيو ًعا يف حوض املتوسـط .وهو موجـود يف القيعان الطينية
والرمليـة  ،على عمـق يتراوح بين  20و 200متر ،ويتـم تثبيتـه على القـاع بواسـطة جـذع معتـم ملتصـق باالصـداف أو الحصى .لـه
مظهـر برتقـايل يشـبه اإلصبـع ،ويـكاد يكون بحجـم اليد .الجزء القاعدي من املسـتعمرة أبيض وخايل من السـليالت ،وينتهي يف سـاق
قصيرة مدفونة يف الرواسـب.
√ نـادرا ً توجـد مسـتعمرات مرجـان شـجرية بلـون برتقـايل مسـتبيض مـن نـوع  ،Chironephthya mediterraneaالتـي تتثبـت على
القيعـان الصلبـة على عمـق يتراوح بين  100و 200متر يف الحـوض الغـريب للمتوسـط.

Alcyonium palmatum

Chironephthya mediterranea
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 .6ريشات البحر – SNEP
√ أقلام او ريشـات البحـر (البنتـوالت) هـي مرجانيـات مثمنة تشـكل مسـتعمرات ،يصـل ارتفاعها إىل  20سـم ؛ عادة مـا تكون مرشقة
اللـون ،مبظهـر أسـطواين ممدد ،وعىل شـكل ريشـة.
√ تعيش املجموعة مثبتة عىل قيعان رخوة بفضل قدم منتفخة موجودة يف نهاية الساق ،لكن ميكن لبعضها ان تتحرك قليالً.

املرجانيات

√ ميكن أن تشكل تجمعات كثيفة عىل عمق يرتاوح بني  20و 600م.

.Pteroeides spinosum and Pennatula spp

Veretillum cynomorium
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 .7ريشات البحر البيضاء عىل شكل جذر – METS
√ ريشة البحر البيضاء مرجان يف شكل جذور يك ّون يف بعض األحيان مجاميع كثيفة يف املناطق غري املختلّة.
√ نـوع  Funiculina quadrangularisيتميـز مبسـتعمرات على شـكل أسـواط ،لونهـا أبيـض كرميـي ،يبلـغ طولهـا أكثر من  200سـم
وتعيـش على عمـق يتراوح مـن  20إىل أكثر مـن  2000متر ،عىل قيعـان وحليّـة ومدمجة .على الرغم مـن مظهرها املـرن ،فإن هذه
املسـتعمرات لديهـا هيكل محوري وسـليالت شـائكة.
√ نـوع  Kophobelemnon stelliferumيشـكل مسـتعمرات ممـددة أسـطوانية و ممتلئـة الشـكل يصـل ارتفاعهـا إىل  20سـم وبألوان
رماديـة ؛ إنـه يعيـش على القيعـان العميقـة الرخـوة على عمـق يتراوح بين  200و 800مرت.

Funiculina quadrangularis
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 .8املرجان الخيزران – BMAB
√ املرجـان الخيـزراين  Isidella elongataيظهـر مورفولوجيـا مميـزة بشـكل شـمعدان ،يشـبه الخيـزران .يتكـون الهيـكل مـن عقـدات
سـوداء بالتنـاوب مـع مناطـق بيضـاء مـا بين العقـد.
√ يصـل ارتفـاع املسـتعمرات إىل علـو  70سـم ،يعيـش على عمـق يتراوح بين  120و  1900مرت ،عىل قيعـان موحلة ومدمجة ،وتشـكل
مرو ًجـا كثيفـة يف املناطـق غير املختلة.
√ نوع مشابه لكن أكرث تفرعا مبظهر برتقايل هو أقل شيو ًعا يف حوض (.)Acanella arbuscula
√ يستخدم هذان النوعان مرساة تشبه الجذر الستقرارها يف الوحل.

املتوسط
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 .9جورجون شكل املروحة ،الهش والوردي-السلموين (CALL – )Callogorgia verticillata
√ جورجـون  Callogorgia verticillataهـش يف شـكل مروحـة ،ويتميـز مبسـتعمرات متفرعـة عىل شـكل مروحي يفـوق طولها  1مرت،
مـع فـروع ريشـية تشـبه أوراق النخيل.
√ املحتوى العايل للكربونات لدى هذا الجورجون يجعلها ذات قوام هش.
√ يبدي غالبا لون وردي سلموين.
√ هذا النوع يشكل حدائق مرجانية مختلطة مجمعة أنواع أخرى من الجورجونات ،عىل عمق يرتاوح عامة بني  90و 900مرت.

Callogorgia verticillata
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 .10جورجون شكل املروحة ،السميك واملرتفع ،واألصفر أو األحمر FANG -
√ جورجون كبري كمروحة أو متفرع ،حيث تتميز مستعمراته بسطح خشن أو شائك.
√ احـد االنـواع ،Acanthogorgia hirsuta ،يظهـر مسـتعمرات صفـراء زاهية ،نادرا ً ما يتجاوز ارتفاعها  30سـم ،مبظهر شـائك .ويشـكل
مجموعـات كثيفـة على القيعـان الصلبة بعمق يتراوح بين  70و 500مرت.

املرجانيات

√ نـوع  Paramuricea clavataهـو جورجـون متـوزع عىل نطاق واسـع ،يشـكل “غابات” يف امليـاه الضحلة (مـن  5إىل  250م) ؛ يتميز
مبسـتعمرات كبيرة صلبـة يصـل ارتفاعهـا إىل متر واحد ،ولهـا فروع سـميكة ،ذات ألوان حمـراء قرمزية و أو صفراء ،بدون أشـواك
طويلـة .كل هـذه األنـواع تتحـول إىل اللون األسـود عندما تجف.

Acanthogorgia hirsuta

Paramuricea clavata
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 . 11جورجون شكل املروحة ،الرقيق والحساس ،االبيض ،املحم ّر أو االصفر – THIG
√ جورجـون صغير الحجـم (يصـل ارتفاعه إىل  20سـم) عىل شـكل مروحة ،يتميز بفروع رقيقة وسـطح خشـن ولكن مظهره غري شـائك
البتة.
√ هـذه األنـواع موجـودة بشـكل رئيسي يف املياه العميقـة (من  40إىل  1000مرت) يف الحوض الغريب للمتوسـط ،وهـي تبدي لون رمادي
أو أبيـض أو أصفـر أو أحمر أو بني.
√ نـوع  Paramuricea macrospinaغالبًـا مـا يرتبـط بالتجمعـات املرجانيـة أو قيعـان املريل (الطحالـب الجريية السـائبة) ،وهو األكرث
غنـى باأللوان.

Paramuricea macrospina
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 .12جورجون شكل املروحة املرن األبيض والوردي-السلموين (EUNI )Eunicella spp.
√ مسـتعمرات كبيرة على شـكل مروحـة ،يصـل ارتفاعها إىل  70سـم ،متفرعة جيـ ًدا يف جميع االتجاهـات ومع سـليالت مزدحمة .هذه
التفرعـات لها سـطح أملـس ،ناعـم ذو حبيبات.
√ نوع  Eunicella cavoliniيبدي لون أصفر ،برتقايل أو وردي-سلموين مع فروع تنتهي بقمة أسطوانية.
√ نوع  Eunicella verrucosaيبدي لون أبيض مع تفرعات أقرص تظهر قمة مدببة محاطة بسليالت طويلة.

املرجانيات

√ يصل ارتفاعه إىل  70سم .من  2اىل  200م.

Eunicella cavolini

Eunicella verrucosa

195

دليـــل تعريف األنـــواع املعرضة للخطر املســـتهدفة عرضا أثناء أنشـــطة الصيد يف البحر املتوســـط

 .13املرجان األحمر الثمني (REDC )Corallium rubrum
√ مستعمرات املرجان األحمر الثمني لديها هيكل محوري أحمر ،صلب ومكلس بالكامل.
√ عند إزالته ،ميكن مشاهدة السليالت بيضاء اللون.
√ يف بعـض األحيـان تصبـح املسـتعمرات امليتـة بيضـاء بسـبب وجـود كائنـات مغلفـة ،مـع ثقـوب تـم حفرهـا مـن طرف اإلسـفنجيات
الثاقبة.
√ املستعمرات يبلغ ارتفاعها  20 - 10سم.
√ معظم املجموعات تعيش عىل عمق يرتاوح بني  30و 150مرتًا ،ولكن ميكن العثور عىل بعضها حتى  1000مرت.

Corallium rubrum
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 .14جورجون األحمر عىل شكل الشمعدان (ELLP )Ellisella paraplexauroides
√ هذه الفئة ميثلها نوع الجورجون .Ellisella paraplexauroides
√ يظهـر هـذا النـوع مسـتعمرات كبيرة ومتفرعـة ومرنـة مـع فروع طويلة تشـبه السـوط ،الفروع تسـتقيم عـادة بالقرب مـن قاعدة
املسـتعمرة وتفيض إىل شـكل الشـمعدان.
√ عادة ما تكون املستعمرات حمراء قرميد ّية وقد تنمو حتى ارتفاع  2مرت.
√ هـذا النـوع نـادر ومـوزع بشـكل غير منتظـم يف حوض غـرب البحر األبيض املتوسـط ،بشـكل رئيسي عىل طـول السـواحل الجنوبية،
مـن عمـق  15إىل  250متر.

املرجانيات

√ وهي وفرية محل ًيا يف بحر البوران عىل القيعان الصخرية ويف مضيق صقلية.

Ellisella paraplexauroides
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 .15جورجون السوط ،الطويل ،األبيض أو األصفر (VIMF – )Viminella flagellum
√ هذه الفئة ميثلها نوع الجورجون .Viminella flagellum
√ تتميـز مبسـتعمرات الكبيرة (التـي يزيـد ارتفاعهـا عـن متر واحـد) مبظهـر يشـبه السـوط ،وأحيانًـا يكـون هنـاك فـرع أو أكثر ميتـد
عمو ًمـا مـن منتصـف املحـور.
√ املستعمرة قوية لكنها تظل مرنة للغاية.
√ ميكن التعرف بسهولة عىل السليالت ألنها كبرية الحجم واسطوانية ومنحنية إىل أعىل.
√ لونان مختلفان معروفان ،أبيض أو برتقايل أصفر ،وال يتغريان عندما تجف املستعمرة.
√ تفضـل هـذه األنـواع القيعـان الصلبـة املوجـودة على عمـق  100-200متر  ،حيـث تشـكل مروجـا كثيفـة ؛ ومـع ذلك  ،فقـد لوحظ
تواجدهـا ايضـا يف أعماق أكبر مـن  500م.

Viminella flagellum

198

199
املرجانيات

© Igor Kiporuk Dreamstime.com

رشكاء املرشوع
اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة األطلســية املتاخمــة
«أكوبامــس»()ACCOBAMS
أكوبامــس أنشــئت تحــت رعايــة اتفاقيــة برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة بشــأن األنــواع املهاجــرة مــن الحيوانــات
الربيــة ( ،)UNEP / CMSأكوبامــس هــي اتفاقيــة تعــاون إقليميــة  ،وتتمثــل مهمتهــا يف التحقيــق والحفــاظ عــى
حالــة صــون مالمئــة للحوتيــات يف البحــر األبيــض املتوســط والبحــر األســود  ،ومنطقــة املحيــط األطلــي املجــاورة.
دخلــت حيــز التنفيــذ يف عــام  2001وتضــم  24طرفًــا متعاقـ ًدا.
تســتند االتفاقيــة إىل خطــة مفصلــة للحفــظ توفــر أحكا ًمــا محــددة تتعلــق بتدابــر الحفــظ والبحــث واإلدارة.
تنــص بوجــه الخصــوص ،عــى أنــه يجــب عــى األطـراف تقييــم وإدارة التفاعــات بــن الحوتيــات والبــر ،مثــل
املصيــد العــريض ،والتــي تعــد واحــدة مــن التهديــدات الرئيســية للحوتياتاملصنفــة كأنــواع معرضــة للخطــر .تقــدم
األمانــة الدامئــة لـــأكوبامس ،التــي تســتضيفها إمــارة موناكــو ،الدعــم إىل األطـراف يف تنفيــذ أحــكام أكوبامــس.

الهيئــة العامــة ملصايــد أســاك البحــر األبيــض املتوســط «الجفســأم» ( )GFCMملنظمــة األمــم
املتحــدة لألغذيــة والزراعــة ()FAO
الجفســأم هــي منظمــة إقليميــة إلدارة مصايــد األســاك (اورجــب) أنشــئت مبوجــب أحــكام منظمــة الفــاو
وتتألــف مــن  24طرفًــا متعاق ـ ًدا و 5أطرافًــا غــر متعاقــدة متعاونــة .تتمثــل مهمتهــا يف ضــان حفــظ املــوارد
البحريــة الحيــة واســتخدامها املســتدام ،عــى املســتوى البيولوجــي واالجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي ،وكذلــك
التنميــة املســتدامة لرتبيــة األحيــاء املائيــة يف البحــر املتوســط ويف البحــر األســود .دعـاً ألهــداف املنظمــة ،تتمثــل
الوظيفــة الرئيســية الجفســأم يف اعتــاد توصيــات ملزمــة والتأكــد مــن وفــاء الــدول املشــاطئة بالتزاماتهــا الوطنيــة
واإلقليميــة والدوليــة ازاء التنميــة املســتدامة لرتبيــة األحيــاء املائيــة والصيــد البحــري ،بنحــو ســوي .يتــم تنفيــذ
سياســات وأنشــطة الجفســأم مــن خــال أمانتهــا ،مبــا يف ذلــك بالتعــاون مــع العديــد مــن املنظــات الرشيكــة.

خاصــة ( )SPA/RACلربنامــج األمــم
َمركَــز األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق املتمتعــة بحاميــة َ
املتحــدة للبيئــة  /خطــة عمــل البحــر األبيــض املتوســط ()UNEP/MAP
تــم إنشــاء مركــز األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق املتمتعــة بحاميــة خاصــة يف تونــس يف عــام  1985عقــب ق ـرار
مــن األط ـراف املتعاقــدة التفاقيــة برشــلونة .باعتبارهــا أحــد املكونــات الســبعة لخطــة عمــل البحــر املتوســط،
تتمثــل مهمتــه يف دعــم األطـراف املتعاقــدة يف تنفيــذ الربوتوكــول املتعلــق باملناطــق املحميــة الخاصــة والتنــوع
البيولوجــي يف البحــر املتوســط ( .)SPA/BD Protocolيعمــل مركــز األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق املتمتعــة
بحاميــة خاصــة يف تعــاون وثيــق مــع املنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي.
يســاهم املركــز يف الحفــظ واإلدارة املســتدامة لألنــواع املهــددة والنظــم اإليكولوجيــة واملناطــق ذات القيمــة
الطبيعيــة والثقافيــة الخاصــة يف البحــر املتوســط ويف التخفيــف مــن آثــار األنشــطة البرشيــة (مبــا يف ذلــك الصيــد
البحــري) يف البحــر األبيــض املتوســط.

االتحاد الدويل لصون الطبيعة «اليسأن»  - IUCNمركز التعاون املتوسطي ()IUCN-Med
اليســأن هــو اتحــاد اعضــاء يتكــون مــن منظــات حكوميــة ومــن املجتمــع املــدين .ويس ـخّر الخــرة واملــوارد
والكفــاءات مــن أكــر مــن  1300منظمــة عضــو ،و يعتمــد عــى مســاهامت أكــر مــن  10000خبــر .اليســأن هــي
الســلطة العامليــة املعنيــة بوضــع العــامل الطبيعــي والتدابــر الالزمــة لصونــه .افتتــح يســأن املتوســط يف مالقــة
(إســبانيا) يف أكتوبــر  2001بدعــم أســايس مــن وزارة البيئــة اإلســبانية ،وحكومــة األندلــس اإلقليميــة والوكالــة
اإلســبانية للتعــاون الــدويل والتنميــة .تتمثــل مهمــة املركــز يف التأثــر والتشــجيع ومســاعدة مجتمعــات البحــر
املتوســط يف الحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة يف املنطقــة واســتخدامها بشــكل مســتدام ،والعمــل مــع أعضــاء
اليســأن والتعــاون مــع جميــع الــوكاالت األخــرى التــي تتقاســم أهــداف اليســأن.

املنظمة الدولية لحامية الطيور «بريد اليف»  - BirdLifeاوروبا وآسيا الوسطى ()BL ECA
بــرد اليــف اوروبــا وآســيا الوســطى هــي عبــارة عــن رشاكــة مــن  48منظمــة وطنيــة للمحافظــة تســعى جاهــدة
للحفــاظ عــى الطيــور وموائلهــا والتنــوع البيولوجــي ،بالعمــل مــع املجتمعــات نحــو االســتدامة يف اســتخدام
املــوارد الطبيعيــة .نحــن واحــدة مــن األمانــات اإلقليميــة الســت التــي تؤلــف بــرد اليــف العاملــي ،وهــي
رشاكــة عامليــة تضــم  121منظمــة غــر حكوميــة حــول العــامل ،واملتناميــة .بــرد اليــف معــرف بهــا عــى نطــاق
واســع بالريــادة عامل ًيــا يف الحفــاظ عــى الطيــور .منهجنــا العلمــي الصــارم يعتمــد عــى الخـرات املكتســبة مــن
املرشوعــات امليدانيــة يف املواقــع واملوائــل املهمــة مــا ميكننــا أن ننفــذ بنجــاح برامــج حاميــة الطيــور والطبيعــة
بشــكل عــام .توفــر أعاملنــا حلــولً عمليــة ومســتدامة ،مفيــدة للطبيعــة وللمجموعــات البرشيــة .نحــن مدفوعــون
بإمياننــا بــأن الســكان املحليــن ،الذيــن يعملــون يف بلدانهــم مــن أجــل الطبيعــة ولكــن مرتابطــون عــى الصعيديــن
الوطنــي والــدويل مــن خــال رشاكتنــا العامليــة ،هــم املفتــاح للحفــاظ عــى جميــع أشــكال الحيــاة عــى هــذا
الكوكــب .هــذا النهــج الفريــد ،عــى املســتويني املحــي والعاملــي ،يجعــل مــن املمكــن أن يكــون لــه تأثــر كبــر
وحفــظ مســتدام لصالــح الطبيعــة واملجموعــات البرشيــة.

الرابطة املتوسطية لحامية السالحف البحرية «ميداسات» ()MEDASSET
ميداســات هــي منظمــة غــر حكوميــة دوليــة مســجلة كمنظمــة غــر ربحيــة يف اليونــان .تلعــب دو ًرا نش ـطًا
يف دراســة وحفــظ الســاحف البحريــة وموائلهــا يف جميــع أنحــاء البحــر املتوســط مــن خــال إج ـراء البحــوث
العلميــة ،وتوفــر الرتبيــة البيئيــة ،وكســب التأييــد لصنــاع القـرار املعنيــن ورفــع الوعــي العــام .املنظمــة رشيــك
يف برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة  /خطــة عمــل البحــر املتوســط ،ومنــذ عــام  ،1988كانــت عضـ ًوا مراقبًــا دامئًــا
لــدى اتفاقيــة بــرن ،مجلــس أوروبــا.

