
السعوديةالعربية أهم المفترسات الحشرية بالمملكة 

 
Order: Odonata - الرعاشات

  الصغيرة المائية الحيوانات افتراس على وتتغذى الماء في )Nymphs( الحوريات وتعيش طيرانها أثناء الصغيرة الحشرات الكاملة الحشرات تفترس
.الفريسة على القبض يمكنها بحيث الرتبة لهذة الحشرات فم أجزاء تحورت وقد بالخياشيم وتتنفس )البعوض/الضفادع/األسماك(

:مميزات الرتبة
.اجنحةيوجد على الحافة االمامية لكل جناح وبالقرب من زاويتة بقعة غامقة وليس لالجنحة الة شبك  -1
.قارضالفم أجزاء  -2
.الخياشيم في حوريات تحت رتبة الرعاشات الصغيرة تكون ظاهرة وغير ظاهرة في تحت رتبة الرعاشات الكبيرة -3
.)غير متجانس(ناقص التطور  -4



 
الفصيلة / Family أماكن التواجد  موسم النشاط طرق الجمع 

Aeshnidae
Libellulidae
Coenagrionidae

بالقرب من المجاري والقنوات المائية الخريف/الصيف / الربيع  الجمع شباك

Order: Odonata

I- Suborder: Anisoptera (Dragonflies الرعاشات الكبيرة( -
- Family: Aeshnidae
Anax ephippiger الرعاش الملك

- Family: Libellulidae
Crocothemis erythraea الرعاش الكبير  

II- Suborder: Zygoptera
- Family: Coenagrionidae
Ischnura senegalensis الرعاش األفريقي الصغير



النوع الطور المفترس نوع أجزاء الفم الوسط الذي يعيش فيه النوع )الفرائس( العوائل

Family: Aeshnidae
Anax ephippiger
الرعاش الملك

تالحوريا / البالغ الطور ةالمائي والمجاري المصارف بجوار الهواء :البالغ الطور  قارض
المصارف والمجاري المائية و المستنقعات: الحوريات

 اثناء الصغيرة الحشرات تفترس  :البالغة الحشرات
  طيرانها

  ةالمائي والحيوانات الحشرات تفترس :الحوريات
 البعوض/األسماك/الضفادع /القشريات( الصغيرة
)الحشرات من وغيرها

Family: Crocothemis erythraea
الرعاش الكبير  

تالحوريا / البالغ الطور قارض ةالمائي والمجاري المصارف بجوار الهواء :البالغ الطور
المصارف والمجاري المائية و المستنقعات: الحوريات

 اثناء الصغيرة الحشرات تفترس  :البالغة الحشرات
  طيرانها

  ةالمائي والحيوانات الحشرات تفترس :الحوريات
 البعوض/األسماك/الضفادع /القشريات( الصغيرة
)الحشرات من وغيرها

Family: Ischnura senegalensi
الرعاش األفريقي الصغير

لحورياتا/ الطور البالغ  قارض ةالمائي والمجاري المصارف بجوار الهواء :البالغ الطور
المصارف والمجاري المائية و المستنقعات: الحوريات

 اثناء الصغيرة الحشرات تفترس  :البالغة الحشرات
  طيرانها

  ةالمائي والحيوانات الحشرات تفترس :الحوريات
 البعوض/األسماك/الضفادع /القشريات( الصغيرة
)الحشرات من وغيرها



 

Order: Dermaptera – جلدية األجنحة
Earwigs إبرة العجوز -

.  يفقساالنثى بيضها على هيئة كتل في االرض وتحتضنة حتى وتضع األخشاب والنباتات واألحجار حشرات هذة الرتبة ليلية النشاط وتعيش تحت 

:الرتبةمميزات 

.والدفاع ورعاية الصغارالكاملة لها قرون شرجية ملقطية تستعملها في الهجوم الحشرات  -1
.األجنحة األمامية جلدية على شكل نصف دائرة -2
.الفم من النوع القارضاجزاء  -2
قاعدتها بين  ةسافيميز الذكر ان المالقط مقوسة الشكل ويخرج من منتصفها نتوء والمسافة بين قاعدتها تكون عريضة اما االنثى فتكون المالقط مستطيلة والم -3

.ضيقة
)متجانس(ناقص التطور  -4



 

الفصيلة / Family أماكن التواجد  موسم النشاط طرق الجمع 

Labiduridae
تحت األخشاب والحجارة ومخلفات األشجار طوال العام المصايد االرضية/باليد التقاط

Forficulidae تحت األخشاب والحجارة ومخلفات األشجار طوال العام المصايد االرضية/باليد التقاط

Order: Dermaptera
Labiduridae

Labidura riparia إبرة العجوز الكبيرة  

Labidura minor إبرة العجوز الصغيرة  

إبرة العجوز الكبيرة

إبرة العجوز الصغيرة 



النوع الطور المفترس نوع أجزاء الفم الوسط الذي يعيش فيه النوع )الفرائس( العوائل

Family: Labiduridae
Labidura riparia إبرة العجوز الكبيرة 
Labidura minor إبرة العجوز الصغيرة  

تالحوريا / البالغ الطور  االشجار و النخيل جذوع في :الحوريات والبالغ الطور  قارض
.الصخور وبين

 يرقات تفترس  :والحوريات البالغة الحشرات
 واب وعذارى ويرقات والخنافس االجنحة حرشفية

الخبازي دقيق



 

Order: Mantodea 
Mantis فرس النبي -

 األعداء من وغيرها الطيور من البيض االكياس هذة وتحمي النباتات بأغصان وتثبتها كاالسفنج فتصبح تتجمد بافرازات تغلفها كتل شكل في بيضها األنثى تضع
.الحيوية

 
:الرتبة مميزات

.للقنص متحورة األمامية األرجل -1
.شرجية )مالمس( قرون نهايتها في الذكر بطن تحمل -2
.قارض الفم جزاءأ -3
.)متجانس( ناقص التطور - -4



 

Order: Mantodea
Family: Mantidae

Sphodromantis gastrica [bioculata] فرس النبي الكبير ذات البقعتين

Mantis religiosa فرس االوروبي

Calidomantis savignyi فرس النبي الصغير

الفصيلة / Family أماكن التواجد  موسم النشاط طرق الجمع 
Mantidae المحاصيل الحقلية والخضروات الخريف/الصيف / الربيع  الجمع شباك



النوع الطور المفترس نوع أجزاء الفم الوسط الذي يعيش فيه النوع )الفرائس( العوائل

Family: Mantidae
Sphodromantis gastrica [bioculata]
Mantis religiosa فرس النبي األوروبي

الحوريات / البالغ الطور  كما النباتات على :الحوريات والبالغ الطور  قارض
والنخيل األشجار فروع على ساكنة توجد

 الحشرات تفترس  :والحوريات البالغة الحشرات
.والعناكب والخنافس والنمل كالذباب الصغيرة


