العربية

عليك أن تفكّر مبا يأيت
l

l

l

l

l

صيد السمك
يف سكونه
أسامك عادية
وقواعد ها ّمة

للمزيد من املعلومات
www.lansstyrelsen/skane.se
www.svenskafiskeregler.se
www.visitskane.com
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ال تقم اطالقاً بأخذ كمية من األسامك أكرث مام تستطيع
أنت وعائلتك تناوله
يحظر عىل هواة صيد االسامك يف أوقات الفراغ بيع
أسامكهم
بيدين مبتلتني وبحذر ،إطلق السمكة التي ال ترغب يف
االحتفاظ بها أو من غري املسموح لك االحتفاظ بها
قم عىل الفور باالجهاز عىل السمكة التي قمت
باصطيادها والتي ترغب باالحتفاظ بها
اتبع قواعد صيد السمك بحيث ال تترضر الرثوة
السمكية
الصيد غري مشمول يف الحق العام

تقاس السمكة من أنفها إىل الطرف الخارجي من زعنفة الذيل )انظر الصورة(.
األسامك التي يتم صيدها خالل فرتة الحمى الحالية أو تلك التي ال تتبع القياسات
املذكورة هنا ،يجب أن يتم اعادتها اىل املياه واطالقها برسعة وبدقة

أسامك شائعة يف سكونه

حامية سمك السلمون والسلمون املرقّط

أحكام صيد السمك يف سكونه

خالل الفرتة من  15ايلول /سبتمرب إىل  31كانون األول/ديسمرب ال يجوز صيد سمك
السلمون والسلمون املرقط البحري يف املياه الساحلية يف املنطقة الواقعة جنوب
) Kullens fyrعالمة حمراء عىل الخريطة(

 lيستلزم حيازة ترصيح لصيد السمك يف املياه الحلوة )البحريات واملجاري املائية
)األنهار والجداول وقنوات املياه

خالل الفرتة من  1ترشين األول/أكتوبر إىل  31آذار/مارس ُي ّنع صيد سمك
السلمون والسلمون املرقط البحري يف املياه الساحلية يف املنطقة الواقعة شامل
) Kullens fyrعالمة زرقاء عىل الخريطة(

 lأنت نفسك مسؤول عن االطالع عىل القواعد السارية يف املكان الذي
متارس فيه صيد السمك
ُ

أدوات صيد وطُرق صيد ممنوعة

يُحظر صيد األسامك باملتفجرات واملواد املسببة للصمم واملواد الفتاكة والتيار
الكهربايئ واألدوات ذات الرؤوس املدببة.كام تُحظر جميع انواع صيد ال ّج ّر .وصيد
الج ّر يتم صيد األسامك عن طريق تعلّق سنارة الصيد يف مكان آخر غري الفم

القد

HELSINGBORG
KRISTIANSTAD

فرخ نهري

l

ال يستلزم الحصول عىل ترصيح صيد السمك للصيد بواسطة س ّنارة الصيد يف البحر

أسامك ُي َنع صيدها
االن

رنكة
MALMÖ

جمربور

السلّور

نتهاك أحكام ولوائح الصيد

انتهاكات اللوائح الحالية قد تؤدي إىل غرامات أو اىل السجن .وميكن مصادرة
معدات الصيد واألسامك التي ت ّم صيدها ،من قبل خفر السواحل والرشطة
وسلطة املياه البحرية واملرشفني عىل مصايد األسامك

مناطق املياه الحلوة

15/9 - 31/12

كرايك

1/10 - 31/3

االسامك التي يُس َمح باالحتفاظ بها يف املياه الساحلية

سلمون

سمك القد -عىل األقل  38سم .عدد سمك القد املسموح لك باالحتفاظ به
محدود يف اليوم  /الصياد ،راجع  ) svenskafiskeregler.seاملنطقة الحمراء(
سلمون بحري م ّرقط

الرسوم التوضيحية :ليندا نيامن ) الكرايك  ،فرخ نهري  ،سلمون بحري مرقط  ،سلمون  ،رنكة  ،جمربور
ثعبان البحر( وكارل جيلغ )سمك القد( .املصدر Nationalencyklopedien :من

Artdatabanken

خالل أجزاء معينة من السنة يسود حظر عىل صيجد سمك السلمون وصيد سمك
السلمون املرقط البحري يف املياه العذبة .ميكن العثور عىل املواعيد والقواعد التي
تنطبق عىل املياه العذبة يف رخصة الصيد التي تم الحصول عليها للمجرى املايئ
الحايل أو البحرية

مناطق املياه الساحلية

مناطق ال ِحمى ) املناطق التي ال ُيسمح فيها بالصيد يف أوقات معينة(

سمك السلمون املرقط البحري 50 -سم عىل األقل (املنطقة الحمراء) و 45
سم عىل األقل )املنطقة الزرقاء( كحد أقىص سمكتني يف اليوم  /صياد السمك
سمك السلمون  60 -سم عىل األقل )املنطقة الحمراء( و  45سم )املنطقة
الزرقاء( عىل األقل سمكتان يف اليوم  /صياد السمك

تطبق أحكام خاصة يف هذه املجاالت .توجد مناطق الحفظ يف بعض األنهار
والجداول التي تصل إىل البحر وهي مصممة لحامية هجرة األسامك من وإىل
التكاثر .مزيد من املعلومات انظر:
svenskafiskeregler.se

سمك الكرايك  -الكرايك فقط بني  40سم عىل األقل اىل  75سم ،بحد أقىص.
ما يصل إىل ثالثة رمح يف اليوم  /صياد )املنطقة الحمراء(

داخل املحميات الطبيعية ومناطق حامية الطيور  ،قد تكون هناك أحكام ميكن أن
تؤثر عىل الصيد ،مثل فرض حظر عىل الوصول اىل تلك املناطق

