قواعد الصيد
بليكينجه
عليك أن تفكّر يف:
•أن ال تأخذ من السمك أكرث مام ميكن لك و
لعائلتك تناوله.
•أ ّن بيع السمك ممنوع لصياد السمك يف وقت الفراغ.
•أن تقتل يف الحال ما تصيده من السمك الذي تنوي
االحتفاظ به.
•أع ْد بلطف السمك الذي ال ميكنك أخذه أو االحتفاظ
به إىل املاء.
•نظ ّْف بعدك.
رض بأرساب السمك.
•اتبع قواعد الصيد بحيث ال ت ّ
•ال يدخل صيد السمك ضمن الحق العام.
•ك ْن حريصاً عىل الطبيعة!

نرجو لك جولة صيد ممتعة ومشوقة!
Språk: Arabiska
الصور :فيليب ترونج ،بليكسكويد املساهمة.

للمزيد من املعلومات قم بزيارة
www.lansstyrelsen/blekinge
www.svenskafiskeregler.se

قواعد صيد السمك
يف بليكينجه

فرتات الحامية (فرتات يف العام ال يجوز خاللها صيد بعض األنواع
من السمك)
ممنوع صيد السلمون والسلمون املرقط البني يف الفرتة من
15سبتمرب\ أيلول إىل  31ديسمرب\كانون األول.

•ينبغي دامئاً أن تكون لديك إجازة صيد ليك يجوز لك
صيد السمك يف املياه العذبة (البحريات و الشالالت).
ميكن مثالً  ،أن تشرتي بطاقة ترصيح صيد السمك.
•ال يحتاج صيد السمك بالس ّنارة يف البحر إىل ترصيح صيد
السمك.
•أنت املسؤول بنفسك عن التعرف عىل القواعد السارية
يف املكان الذي تصيد فيه.
آالت وأساليب الصيد املمنوعة
ممنوع صيد السمك باآلالت الحادة .ممنوع الصيد بالخطاف.
الصيد بالخطاف يتم بانغراز الخطاف واستقراره يف جسم السمكة
من الخارج .ممنوع استخدام السمكة الحية كطعم.

ممنوع صيد السلمون و السلمون املرقط البني يف املياه العذبة
يف الفرتة من  ١ترشين األول إىل  ٣١كانون األول.
سمك املياه الساحلية املسموح باالحتفاظ به
•سمك الكرايك :حني يبلغ طول كل سمكة من هذا النوع
بني  ٧٥-٤٠سنتيمرت .ال يحق لك صيد أكرث من ثالث سمكة
كرايك يف اليوم.
•السلمون املرقط ٥٠ :سنتيمرت عىل األقل
•السلمون ٦٠ :سنتيمرت عىل األقل
•سمك الق ّد ٣٨ :عىل األقل

السمك العادي
يف بليكينجه
سمك الكرايك

الفرخ األوريب

السلمون املرقط البني

األسامك املمنوعة
السلمون
أنقليس

الج ّري

يُقاس طول السمكة من قمة الخطم إىل الحافة النهاية
لزعنفة الذيل.
مناطق الحامية (املناطق التي ال يجوز فيها الصيد يف
أوقات معينة)
ترسي فيها ترشيعات خاصة .توجد يف بليكينجه مناطق حامية
حيث تصب جداول يف البحر .هنا ممنوع صيد السمك.

عليك دامئا إطالق رساح األسامك التي ال تتطابق مع املقاسات
املذكورة أعاله.
جرائم مخالفة قواعد صيد السمك
قد تكون عقوبة مخالفة القواعد دفع الغرامة أو السجن .يستطيع
خفر السواحل و الرشطة و السلطات البحرية وشؤون املياه و
مسؤولو تصاريح الصيد مصادرة أدوات الصيد و الغنيمة.

سمك الق ّد

الكرايك ذات املناقري
سمك الرنكة
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