الحجم :الطول الكلي  200–100سم واألقصى  500سم.

Size: From 100 to 200 cm TL (500 cm TL).

الموئل وعلم الحياة :مجاور للقاع بشكل أساسي عند مصبات األنهار وفي األهوار وعلى قيعان رخوة
على أعماق تتفاوت ما بين  5و  100مترَ .بي ٌ
ُوض َولُود ،تحمل البطن ما بين  15و  20جنينا .يتغذى
على األسماك والرخويات والقشريات.

Habitat and biology: Demersal mainly in estuaries and lagoons over soft
bottoms, at depths ranging from 5 to 100 m. Ovoviviparous, litter with 15 to 20
embryos. Feeds on fishes, molluscs and crustaceans.

األهمية في الصيد :مصيد ثانوي .شديد الندرة في الشباك الم َُشربكة أو الم َ
ُبط َنة .يُح َت َف ُظ به عاد ًة للذكرى
ِ
ُ
والتفاخر.

Importance to fisheries: Bycatch species. Caught very rarely with entangling
nets. Kept usually as a trophy.

ال َّتوَ ُّزع :شديد الندرة في المتوسط .ولكنه كان شائعاً في حوضه الشرقي على األقل في ثالثينات القرن
الماضي .ينتشرُ في المياه المدارية وشبه المدارية من األطلسي وي َُش ُّك بوجوده في المحيطين الهندي
والهادئ .مهدد بشكل حاسم عالمياً.

Distribution: Very rare in the Mediterranean, but was common at least in the
Levant in the 1930s. Tropical and subtropical Atlantic, uncertain presence in
Indian and Pacific oceans. Critically endangered worldwide.

origin of 1st dorsal fin above or slightly anterior to pelvic-fin origin

ً
قليال
منشأ الزعنفة الظهرية األولى يقع فوق منشأ الزعنفة الحوضية أو هو يتقدم عنه

gill slits on ventral side

الشقوق الغلصمية على الجانب البطني
24–32 pairs of teeth on saw

 32–24زوجاً من األسنان على المنشار

lower lobe of caudal
fin not defined

الفص األسفل من الزعنفة
الذيلية ال يظهر بوضوح

ventral view of head
space between first 2 pairs of teeth at rostrum base 2–4 times the
space between last 2 pairs of teeth at the end of the rostrum
المسافة الكائنة ما بين الزوجين األولين من األسنان على قاعدة المنقار تعادل 4–2

أضعاف المسافة بين الزوجين األخيرين من األسنان عند نهاية المنقار

247
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