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نأمل أن تكون هذه البيانات ُمفيدة لك يف فهم طبيعة أسامك القد واألنواع املُتصلة بها 

وتفهم أسباب وجود قوانني الصيد. ملزيد من املعلومات حول قوانني الصيد الحالية، 

راجع مواقع مجلس إدارة اإلقليم التابع إلقليم Västra Götaland، أو الوكالة السويدية 

الوكالة السويدية إلدارة املِالحة واملياه، أو بالذهاب إىل

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

www.havochvatten.se

www.svenskafiskeregler.se

جميع املعلومات يف هذه النرشة تُعترب صحيحة ِعند وقت طباعتها.  تذكر بأن قوانني 

الصيد تتغري باستمرار، لذا ابَق عىل اطالع حول آخر التغريات. يف القضايا القانونية، فإن 

الُنسخة األصلية املطبوعة للترشيع ذو الصلة هي التي يتم تطبيقها. كُل صياد ُملزم 

بالعثور عن القوانني املُطبقة ملنطقة الصيد التي ينوي الصيد بها.

 Västra Götaland تم إنتاج هذه النرشة من قبل مجلس إدارة اإلقليم التابع إلقليم

بالتعاون مع الجامعة السويدية للعلوم الزراعية والوكالة السويدية إلدارة املالحة 

واملياه.

ملزيد من املعلومات، الرجاء التواصل مع أحد الُسلطات التالية: 

 Länsstyrelsen )مجلس إدارة اإلقليم(

010-224 40 00 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 Polisen )الُشطة(

114 14

 Havs- och Vattenmyndigheten

 )الوكالة السويدية إلدارة املالحة واملياه(

010-698 60 00 

www.havochvatten.se

 Kustbevakningen )خفر السواحل(

031-727 91 00 

www.kbv.se



شكل 3. منطقة الخلجان 

املحمية ُينع صيد أسامك 

القد، والحدوق، والبلوق 

طوال العام.

يف مناطق الِخلجان الثامنية املحمية، يُحظر صيد 

أسامك الِقد، والحدوق، والبلوق طوال العام )شكل 3(. 

يُسمح بصيد األنواع األخرى باستخدام أدوات الصيد 

املحمولة باليد يف املناطق الحمراء. يف املنطقة الزرقاء 

 Orust يُسمح بصيد األنواع األخرى من األرض عىل

ومن الرب الرئييس خالل الفرتة من 1 إبريل حتى 30 

سبتمرب.

إطالق رساح األسامك
تذكر بأن ما يتم إطالق رساحه من األسامك 

املُصطادة يجب أن تنجو أيًضا. وبالتايل،  فإن أي 

تعامل غري رضوري مع الصيد الذي سيتم إطالق 

رساحهم يُعترب غري رضوري. يشتمل ذلك عىل 

التأخر يف إطالق رساحهم بسبب التصوير أو 

التوزين. تعامل مع السمكة بعناية:

قلل من وقت وجود السمكة يف الهواء.  •

إن أمكن، قُم بإزالة الخطاف بينام هي 

يف املاء

تجنب املاُلعبة الطويلة غري الرضورية •

ال تتعامل مع السمكة بأيدي جافة •

تجنب عمليات الصيد غري الرضورية  •

لألسامك املحظورة وتوقف عن الصيد وغري 

موقعك إن قُمت باصطياد عدة أسامك 

محظورة يف نفس املكان.

ُمراقبة الصيد
يتم تنفيذ ُمراقبة وضبط الصيد من قبل عدة 

ُسلطات. مجلس إدارة اإلقليم يُراقب عمليات الصيد 

من خالل عدد من ُضباط الصيد الذين تم تعيينهم 

لضبط عمليات الصيد الرتفيهية عىل الساحل بشكل 

خاص. يُركز خفر السواحل بشكل رئيس عىل الصيد 

التجاري البحري، بينام تقوم الوكالة السويدية 

إلدارة املِالحة واملياه مبراقبة ومتابعة األسامك الواردة 

لليابسة من عمليات الصيد التجارية. الرُشطة 

البحرية لديها دور ُشطي عام وتتدخل يف حال 

االشتباه بخرق القانون.

خرق قوانني الصيد
يتم التعامل مع الخروقات يف قوانني الصيد من خالل 

االدعاء العام وقد ينتج عنها الغرامة أو السجن. قد 

يتم ُمصادرة ُمعدات الصيد. يف حال رأيت أي تعديات 

عىل القوانني بالقوة، تواصل مع الُسلطات يف ُمربع 

التواصل عىل اليمني.



Lysekil

Gullmarsfjorden

يف منطقة Gullmarsfjorden املحمية، ُينع صيد 

أسامك القد، والبلوق، والحدوق طوال العام.



مناطق حظر ِشباك الصيد ِبعمق 

أكرث من 10 أمتار 
للحصول عىل معلومات ُمفصلة، راجع لوائح 

 الوكالة السمكية 

.)Fiskeriverkets föreskrifter – 2004:36 FIFS(

يف املنطقة املحمية املُحيطة بـ Brofjorden، يُسمح 

بصيد 3 سمكات كحد أقىص لكل صياد من إجاميل صيد 

أسامك القد، والحدوق، والبلوق.

قوانني صيد أسامك الِقد واألنواع 
ذات الصلة

ا من خالل  اصطياد أنواع أسامك القد يتم تنظيمه حاليً

ُمعدات الصيد املرُصح بها، مواسم اإلغالق، املناطق 

املُقيد بها الصيد واملناطق املحمية، الحجم األدىن ملا 

يتم اصطياده، وأعداد ما يُسمح بصيده.

يف البحر، الصيد باألدوات املحمولة باليد مسموح 

لجميع األفراد. هذا يعني أن السويديني والجنسيات 

األجنبية لديهم الحق بالصيد باستخدام األدوات 

املحمولة اليد. تُشري أدوات الصيد املحمولة باليد 

إىل صنارات الصيد، واملُعالق، وما يُشبهها من أدوات 

الصيد املُتحركة املرتبطة بخيط بحيث يكون بها 10 

خطافات كحد أقىص.

الحد األدىن لحجم أسامك القد التي ُيكن صيدها 

باستخدم أدوات الصيد املحمولة باليد هو 30 سم. 

أما األنواع األخرى من عائلة سمك القد، فال يوجد حد 

أدىن للحجم الذي ُيكن اصطياده باستخدام األدوات 

املحمولة باليد.

خالل فرتة 1 أكتوبر حتى 13 مارس، ُينع الصيد يف 

كافة املناطق املُقيد بها الصيد )أنظر نرشة »قوانني 

الصيد البحري«(.

خالل الفرتة من 1 يناير حتى 31 مارس، ُينع صيد 

أسامك القد، والبلوق، والحدوق داخل حدود التبويض.

يف منطقة Gullmarsfjorden املحمية، ُينع صيد 

أسامك القد، والبلوق، والحدوق طوال العام.



Lars Molander :اللينغ: . صورة

سمك اللينغ
 Öresund يف السويد، تتواجد أسامك اللينغ من

إىل الشامل. املعلومات حول أسامك اللينغ يف املياه 

السويدية قليلة، ولكن يُعتقد بأن أعداد هذه األسامك 

قد تناقصت بسبب عمليات الصيد الجائر. إنها تُعترب 

من أسامك القاع البحري وُيكنها النمو حتى طول 2 

مرت ووزن 50 كلغ. تعيش أسامك اللينغ عادًة يف املياه 

العميقة )100 – 400 مرت(. ُمنذ زمن قديم، بدايًة 

من 1860، كانت تُعترب أعداد هذه األسامك قليلة 

جًدا يف Kattegat ويف Skagerrak، لذلك كان صيادوا 

Bohus يُبحرون ملسافات بعيدة نحو املياه املُحيطة 

.Shetland بـ

الصيد والقوانني بشكل عام
ا مبني  الصيد ليس ضمن الحقوق العامة، وهو دامئً

عىل فكرة أن شخص ما يتلك حقوق الصيد. يف البحر 

ويف البُحريات الخمس الكبرية، ُيكن ألي فرد الصيد 

باستخدام أدوات الصيد املحمولة باليد، ولكن ذلك 

بحدود ومن خالل مسؤولية فردية واضحة. الهدف 

من قوانني الصيد هي حامية مخزون الرثوة السمكية 

لضامن استدامتها. يعني ذلك أنه يجب الحفاظ عىل 

الرثوة السمكية من أجل األجيال القادمة، وأن تتمكن 

األسامك من البقاء بعد عمليات الصيد املسموحة.

هنالك عدد من املبادئ العامة التي تتسق مع قوانني 

الصيد. خاصًة األنواع املُهددة أو األنواع الحساسة؛ 

حيث يتم تنظيمها من خالل مناطق ُمقيد الصيد بها 

ومناطق محظوٌر الصيد بها. مواسم اإلغالق تهدف 

لحامية األسامك عندما تكون حساسة بصورة خاصة. 

األبعاد الُدنيا يتم استخدامها يف املقام األول للسامح 

لألسامك بالتكاثر قبل أن يتم اصطيادها. تم وضع 

ُحدود الصيد لضامن عدم استنزاف املخزون العام من 

الرثوة السمكية.



David Solstorm :البلوق. صورةJohan Wagnström :الحدوق. صورة

أسامك البلوق
تتواجد أسامك البلوق عىل كامل طول الساحل 

السويدي الغريب، من السطح وحتى 200 مرت ألسفل. 

بخالف أسامك القد، تُعترب أسامك البلوق من أسامك 

السطح البحري، أي أنها تعيش يف املياه الُحرة وليس 

يف القاع. تنمو أسامك البلوق لطول 130 سم، وقد 

يصل وزنها ألكرث من 20 كلغ.

ُهنالك الكثري مام يُوحي أن أسامك البلوق، كام 

هو الحال لدى أسامك القد، تتكون من عدد من 

املخزونات املحلية، ولكن املخزونات الحالية تناقصت 

.Kattegatو Skagerrak يف

الحدوق
 ،Skagerrak تتواجد أسامك الحدوق بشكل أسايس يف

و Öresund ،Kattegat وبشكل ُمتقطع يف بحر 

البلطيق. يعيش الحدوق يف قاع البحر )عىل ُعمق 

10 – 200 مرت( وُيكن أن يصل طوله لـ 1 مرت ووزنه 

20 كلغ.



Lars Molander :سمك الفحم. صور

أنواع القد األخرى
أسامك األبيض

تتواجد أسامك األبيض عىل طول الساحل الغريب 

السويدي، وكذلك يف Öresund وكذلك يف بحر 

البلطيق الغريب. إنها تعيش فوق القاع البحري 

الرميل-الطيني بعمق 5 – 70 مرت وُيكنها النمو لطول 

70 سم ووزن 3 كلغ.

سمك الفحم
تتواجد أسامك الفحم يف ُمعظم األحيان عىل طول 

الساحل السويدي الغريب، وبصورة ُمتقطعة يف 

Öresund وبحر البلطيق. يكون سمك الفحم عادًة 

يف أرساب ويتعايش يف األعمدة املائية الكاملة )من 

السطح حتى القاع(. ُيكن أن يصل طولها أكرث من 1 

مرت ووزنها أكرث من 20 كلغ. أسامك الفحم الصغرية 

تأيت من مخزونات البيض يف بحر الشامل.
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شكل 2. ُمربعات زرقاء توضح مخزون 

بيوض أسامك القد املُخصبة. 

عندما تُصبح الريقات سمكات قد صغرية، تسبح 

ألسفل إىل الُعمق حيث يكون بإمكانهم إيجاد 

الحامية للنمو. يف هذه املرحلة من حياتها، تنمو 

أسامك القد برسعة ويكن أن يصل طولها 30 – 35 سم 

خالل سنتني يف Skagerrak/Kattegat، تُصبح بالغة 

ا يف عمر 2 – 4 سنوات. بعد الوصول إىل مرحلة  جنسيً

الُنضج الجنيس، تتكاثر أسامك القد بشكل سنوي.

التقسيم الُجغرايف وخيار املوطن
 ،Öresund تتواجد أسامك القد يف بحر البلطيق، ويف

ا، تم اعتبار جميع أسامك القد  و Skagerrak. تاريخيً

كمخزون واحد، أي أنها جميعها ُمتامثلة. وقد عنى 

ذلك أن عمليات الصيد، بقدر تكيفها يف املايض، كانت 

تُركز عىل كمية املخزون العام وبأن املخزون املحيل 

قد تم استنزافه بشكل أكرب. نحن اآلن نعلم أن هنالك 

العديد من األعداد املتنوعة ألسامك القد قد تكيفت 

مبرور الوقت للموطن املحيل/ اإلقليمي.

يف الوقت الحايل يبدو أن أعداد املخزون الساحيل 

بشكل رئييس هي التي انخفض أعدادها إىل مستوى 

حرج، بينام تُظهر أسامك القد البحرية املُهاجرة 

إشارات بالتعايف. يف منطقة Skagerrak الساحلية، 

لطاملا كان ُهنالك أعداد كبرية من أعداد البيوض 

املُخصبة )شكل 2(. تُعترب هذه األعداد ثابتة مام 

جعلها حساسة جًدا للصيد الجائر. يف سنوات ُمعينة، 

يكون هنالك أيًضا تدفق كبري من أسامك القد اليافعة 

من مخزون البحر العميق يف Kattegat ويف بحر 

الشامل. ال تقوم األسامك عامًة بالهجرة ُمجدًدا قبل 

ا إىل االستنتاج  أن تصل لسن البلوغ، يؤدي ذلك أحيانً

الخاطئ بأن أعداد القد تعافت وعادت من جديد. 

عىل طول ساحل Bohus تم تحديد وجود مخزونات 

/Bro و ،Bottnafjord من البيوض املُخصبة يف

Åbyfjorden، و Gullmaren ويف املياه املُحيطة بـ 

.Tjörn و ، Orust



سبيل املثال، ُسجل أن سمك القد ينتقل ل 700 مرت يف 

الُعمق خالل أقل من ساعة واحدة. ُهنالك اختالفات 

فردية كبرية بني السمك، بعضها يبقى يف املياه 

الضحلة، وأخرى تكون يف املياه العميقة وبعضها تُغري 

ا ما  أعامقها بانتظام. مع ذلك، فإن القد الساحيل غالبً

يعيش بالقرب من القاع ويُفضل أن يكون يف املناطق 

التي بها حياة نباتية متنوعة.

Lars Molander :صورة القد

يكن لسمك القد أن يكرب لطول 180 سم، وقام أفراد 

بصيد بعضها وصل وزنه أكرث من 50 كلغ.

طبيعة القد
تصل أسامك القد يف ساحل Bohus إىل سن البلوغ 

الجنيس عند حجم 35 – 60 سم، وتتزاوج يف الفرتة 

املرتاوحة بني ديسمرب/ يناير حتى إبريل. أسامك القد 

الكبرية تضع البيوض عدة مرات 

خالل موسم وضع البيض، األمر 

الذي يُعادل إمكانية زيادة 

احتاملية تفقيس البيض يف 

الظروف البيئية الصحيحة.

لدى أسامك القد سلوك تكاثر 

خاص حيث تقوم الذكور 

مبغازلة اإلناث من خالل 

عمل حركات راقصة صغرية، 

والسباحة ألعىل بشكل دوائر 

صغرية نحو السطح. تقوم 

اإلناث باختيار الزوج، وبعد 

عدة »رقصات« تُطلق البطاريخ 

واملني وتطفو بحرية يف املاء. 

تضع سمكة القد الكثري من 

البيوض الصغرية، وذلك أيًضا 

أمر تكييفي، ليك تجد بعض 

البيوض الظروف الصحيحة 

الخاصة بالتيارات وما إىل ذلك. 

يتأثر منو البيض بدرجة حرارة 

املياه، فهي تُحدد رسعة النمو. 

البيوض والتي تُصبح يرقات يف 

وقت الحق تُجرف بعد ذلك 

بواسطة التيار املايئ إىل مناطق 

ُمختلفة.



شكل 1. ُمعدل الصيد السنوي ألسامك القد التي وصلت اليابسة )كلغ( 

لكل ساعة صيد من ِشباك صيد جراد البحر السويدية يف 1978-1999 

.Kattegat/Skagerrak
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لطاملا كان سمك القد ركيزة 

أساسية للحياة يف ساحل 

ا، أحد أهم  Bohus. تاريخيً

األسامك التي يتم صيدها هنا 

هو القد. منذ السبعينيات، 

انخفضت أعداد األسامك التي 

يتم صيدها ُهنا بشكل جذري 

)شكل 1( وقد تالىش الصيد 

التجاري ألسامك القد عىل طول 

ا. عندما بدا أن  ليً الساحل كُ

سمك القد يختفي بعد العام 

2000، بدأت عمليات البحث 

املُكثف. وقد أدى ذلك إىل 

الوصول لِفهم أفضل للشخصية 

الفريدة لألحياء البحرية الساحلية، وقد نجم 

عن ذلك عمل قوانني جديدة ملحاولة حامية 

أعداد أسامك القد الحالية.

ليك يستمر بقاء أسامك الِقد والصيد ُهنا يف املُستقبل، 

من املهم أن يتم الصيد بطريقة تحمي أعداد األسامك. 

نحن بحاجة لقوانني صيد ذات الصلة التي يتم 

احرتامها. تم وضع قوانني الصيد لحامية أسامك القد 

يف أكرث مراحل دورة حياتها حساسية ولضبط كميات 

الصيد من أجل تجنب انخفاض أعداد هذه األسامك. 

ا، عند  ا وبيئيً هنالك الكثري مام ُيكن تحصيله، ماليً

تعايف أعداد أسامك القد حيث أن املجتمع يستفيد 

بشكل كبري من املخزون الصحي لألسامك.

هذه النرشة تستهدف بشكل خاص األفراد الذين 

يُخططون الصطياد سمك القد من الساحل الغريب، 

وتستهدف بشكل أكرب األفراد الذين يرغبون بتعلم 

املزيد عن أسامك القد وطبيعتها.

ما هو سمك القد؟
القد هو نوع من أنواع السمك. ُمصطلح السمك يُشري 

ا ما يكون لها خياشيم،  إىل الفقاريات املائية التي غالبً

وهي من ذوات الدم البارد ولها عمود فقري. مجموع 

السمك تطورت خالل فرتة طويلة للغاية من الوقت، 

وذلك أمر رضوري لفهم االختالفات بني العائالت 

املُختلفة من أنواع األسامك.

عائلة الِقد تحتوي عىل عدة أنواع. أكرث أنواع هذه 

العائلة شيوًعا هو رمبا ما يُعرف بسمك القد. من 

األنواع الشائعة األخرى ضمن عائلة القد هي أسامك 

األبيض، والحدوق، وسمك الفحم، وسمك اللينغ، 

والبلوق.

سمكة القد هي سمكة قوية، ولديها قُدرة كبرية 

للتكيف يف البيئات املُختلفة. إنها تعيش يف مياه ذات 

نسبة ملوحة متنوعة، ودرجات حرارة ُمختلفة، ويف 

أعامق ُمختلفة. فيام يتعلق بالسلوك، سمك القد مرن 

للغاية ويقوم بتغيري بيئته برسعة عند الحاجة. فعىل 



 

سمك القد، طبيعته وقوانني صيده
ُهنا يتم توضيح كيف يعيش سمك القد، وكيف هي الطريقة 

الصحيحة لصيده.


