صيد السمك الترفيهي
في مقاطعة العاصمة األسترالية
ترخيصا ،غير أنه يتعين عليك االمتثال لقانون مصائد
ال يتطلب الصيد الترفيهي في المياه العامة في مقاطعة العاصمة األسترالية
ً
األسماك لسنة  ،2000الذي يستهدف اإلدارة المستدامة للثروة السمكية لدينا.
تنقسم المياه العامة في مقاطعة العاصمة األسترالية إلى مياه يحظر الصيد فيها ومياه متاح الصيد فيهاومياه مسموح
بصيد سمك السلمون المرقط فيها.

المياه التي يحظر الصيد فيها في مقاطعة
العاصمة األسترالية

ال يسمح لك بصيد السمك في المياه المذكورة أدناه في أي
وقت من األوقات:

 1.1نهر تيدبينبيال داخل محمية تيدبينبيال الطبيعية

2.2نهر أورورال باتجاه المنبع من الجسر الواقع غرب موقع محطة
تتبع الفضاء السابقة.
3.3مستجمع مياه نهر كوتر باتجاه المنبع من جدار سد بندورا،
شامل خزاني بندورا وكورين.
ً
4.4نهر كوتر والخزان باتجاه المنبع خلف جدار سد كوتر حتى
الملتقى مع جدول كوندور
5.5نهر مورومبيدجي باتجاه المصب من المعبر الخرساني عند
تقاطع أنجل حتى الملتقى مع نهر جودجنبي.

المياه المسموح بصيد السلمون المرقط فيها

تشمل المياه المسموح بصيد السلمون المرقط فيها جميع المياه
العامة في مقاطعة العاصمة األسترالية المفتوحة المتاحة للصيد
أو التي يحظر الصيد فيها .يبدأ الموسم المفتوح لمياه السلمون
المرقط من أول عطلة نهاية األسبوع الطويلة ليوم العمال في
أكتوبر إلى نهاية عطلة أسبوع عيد ميالد الملكة في يونيو.
يمكنك فقط استخدام قصبة واحدة لصيد السمك تكون تحت
المالحظة ،على أال يكون للخيط الواحد أكثر من صنارتين ،ملحق
بها شبكة صيد.

يسمح فقط بصيد السمك بواسطة ذبابة وطعم الصيد
االصطناعي في مياه السلمون المرقط خالل الموسم المفتوح

قد تكون المناطق الصغيرة على بعض المسارات المائية غير
متاحة لصيد السمك ألغراض إدارة األراضي ،على سبيل المثال
استثناءات جدار السد وأجزاء من مستنقعات جيرابومبيرا.

المياه المفتوحة

يمكنك صيد السمك في المياه المفتوحة على مدار السنة .يشمل
هذا نهر مورومبيدجي باتجاه المصب من الملتقى مع نهر جودجنبي،
وباتجاه المنبع من المعبر الخرساني عند معبر أنجل حتى حدود
مقاطعة العاصمة األسترالية؛ ونهر مولونغلو باتجاه المصب من
التقائه مع نهر كوينبيان؛ والبحيرات والبرك في المناطق الحضرية.

يمكنك استخدام إما قصبتي صيد تحت المالحظة ،أو خيطي
صنارة يدويين تحت المالحظة ،أو واحدة من كليهما ،مع عدم
وجود أكثر من صنارتين لكل خيط .كما يمكنك استخدام شبكة
صيد .يتطلب الصيد بالقصبة تحت المالحظة أن يكون الصيد في
نطاق  10أمتار من معدات صيده و/أو أن يستطيع رؤية المعدات في
جميع األوقات.
طعم االصطناعي ،والذباب االصطناعي ،والطعم
يمكن استخدام ال ُّ
الحي أو الطبيعي كطعم ،ولكن يحظر استخدام األسماك ذات
الزعانف وبيض األسماك والضفادع كطعم.

ال يسمح القانون بالحفر الستخراج الديدان من شواطئ
األنهار أو في المحميات الطبيعية.

سمك القد أو السلمون المرقط الذي يتم صيده من نهر موري خارج
سالما.
الموسم في هذه المياه يجب إعادته إلى الماء
ً

إذا لم تكن اإلنجليزية لغتك األولى وكنت بحاجة إلى خدمة ترجمة تحريرية أو فورية ،يُرجى االتصال على الهاتف رقم .131450
هذه المعلومات متوفرة أيضا باللغات الصينية والصربية والفيتنامية والروسية والدارية والعربية من خالل االتصال على
الرقم  132281أو زيارة www.environment.act.gov.au/cpr/fish/recreational_fishing_in_the_act

األنواع المحمية

توجد سبعة أنواع محمية بالكامل في مقاطعة العاصمة األسترالية .ويحظر القانون استهداف هذه األنواع أو صيدها .يساعد
وضعها المحمي في الحفاظ على هذه األنواع لكي تزداد أعدادها.
سمك قد السلمون

جراد نهر موري

السمك األسود بسلسلتين فقريتين
جراد نهر األلبي الشائك

سمكة فرخ ماكويري

جراد النهر ريكس

سمكة الفرخ الفضي

إن اصطدت سمكة محمية ،عليك إطالقها بأقل إصابة ممكنة
وإبالغ هيئة الحفاظ والتخطيط والبحوث بمقاطعة العاصمة
األسترالية بذلك على هاتف  .132281وسيساعدنا هذا على مراقبة
وضع هذه األنواع المهددة.

يُرجى مالحظة الفرق بين سمك قد السلمون وهو من األنواع المحمية (لذلك ال يُسمح بأخذه) وسمك قد موري الذي يُسمح بأخذه
خالل موسمه المفتوح.

سمك قد السلمون :تحت الحماية التامة

سمك القد لنهر موراي  :الموسم المغلق من سبتمبر إلى نوفمبر

المنظر الجانبي للرأس مستقيم والفك األعلى بارز .بقع داكنة
وأشرطة أو خطوط غير منتظمة مع عالمات قليلة على الجبين/
عموما/رصاصي على السطح
الخطم (األنف) .لون الجسم أزرق
ً
الظهري يصبح أكثر شحوبا ً لدرجة البياض تقريبا ً على السطح
البطني .بقع رمادية مخضرة اللون على الجسم ،مع ميله لالختفاء
عموما ً على الرأس.

المظهر الجانبي للرأس مقعر والفكان متساويان أو الفك األسفل
بارز .يمتد نمط مرقط أخضر اللون على طول الجسم/الرأس .قد
حجما تنقيط ناعم .شاحب عموما ً  -أخضر/
يكون لألسماك األكبر
ً
كريمي/أصفر/ذهبي على السطح الظهري (العلوي) يصبح أكثر
شحوبا ً وبياضاً/كريميًا على السطح البطني (السفلي) .يمكن أن
يكون لألسماك األكبر لمعان أخضر ضارب إلى الزرقة.

األنواع الترفيهية واآلفات

ال يجوز لك صيد األنواع التالية إال خالل المواسم الموضحة أدناه.
يساعد حد الصيد والمقاس على اإلدارة المستدامة ألعداد األسماك
الترفيهية للمستقبل.

طريقة قياس السمكة

يُقاس طول السمكة من طرف الخطم حتى طرف الذيل.

سمك قد نهر موري

حد الصيد سمكة واحدة يوميًا في نهر مورومبيدجي ،وسمكتين في
المياه المفتوحة ،وحد المقاس  55سم و 75سم.
موسم المياه المفتوحة :من  1ديسمبر إلى  31أغسطس.
موسم مياه سمك السلمون المرقط :من  1ديسمبر حتى عطلة
نهاية األسبوع الطويلة لعيد ميالد الملكة في يونيو شاملة ذلك اليوم.
سمك الفرخ الذهبي

حد الصيد  5سمكات يوميًا بطول  30سم كحد أدنى
موسم المياه المفتوحة :طوال العام.
موسم مياه سمك السلمون المرقط :من عطلة نهاية األسبوع
الطويلة ليوم العمال في أكتوبر حتى عطلة نهاية األسبوع الطويلة
لعيد ميالد الملكة في يونيو شاملة ذلك اليوم.
سمك السلمون المرقط (البني أو بلون قوس قزح)

حد الصيد  5سمكات يوميًا بطول  25سم كحد أدنى
موسم المياه المفتوحة ومياه سمك السلمون المرقط :من عطلة
نهاية األسبوع الطويلة ليوم العمال في أكتوبر حتى عطلة نهاية األسبوع
الطويلة لعيد ميالد الملكة في يونيو شاملة ذلك اليوم.
سمك الشبوط

ال يوجد حد أدنى للصيد أوحد أدنى للطول.
موسم المياه المفتوحة :طوال العام.
موسم مياه سمك السلمون المرقط :من عطلة نهاية األسبوع
الطويلة ليوم العمال في أكتوبر حتى عطلة نهاية األسبوع الطويلة
لعيد ميالد الملكة في يونيو شاملة ذلك اليوم.
السمك أحمر الزعانف

قشريات يابي

يمكنك صيد قشريات يابي في مقاطعة العاصمة األسترالية ،لكن
األفخاخ المغلقة مثل أفخاخ الروبيان والمنوة واليابي محظورة
في كل المياه العامة.

يمكنك استخدام حتى  10خيوط مزودة
بطعوم (بدون صنارات) وخمس شبكات
ذات إطارات ،ما عدا في المحميات
الطبيعية في ممر نهر مورومبيدجي
(المحميات الطبيعية في وودستوك
وستوني كريك وسوامب كريك وبولن رينغ
وجيغرالين) وحيث تكون الشبكات ذات
اإلطار محظورة.
يجب أن تهبط شبكات اإلطار غير المغلقة
واحدا أو أقل ،ويجب أن تكون مثبتة بما
مترًا
ً
ال يزيد عن حلقتي إطار أو إطارين بقطر ال
يزيد عن  1.25متر وبحجم شبكة أقل من
 13مم.

صنارات الطعم وكل الشبكات عدا شبكات الصيد العادية
محظورة في مياه السلمون المرقط.
ال يوجد حد أدنى للصيدأوحد أدنى للطول.
موسم المياه المفتوحة :طوال العام.
موسم مياه سمك السلمون المرقط :من عطلة نهاية األسبوع
الطويلة ليوم العمال في أكتوبر حتى عطلة نهاية األسبوع الطويلة لعيد
ميالد الملكة في يونيو شاملة ذلك اليوم.

الشبوط والسمك أحمر الزعانف
سمك الشبوط

السمك أحمر الزعانف

سمك الشبوط والسمك أحمر الزعانف من اآلفات .يمكن اصطيادها بواسطة الطعوم الطبيعية مثل الذرة أو الخبز أو ديدان الحدائق
أو الروبيان أو اليابي (فقط في المياه المفتوحة أو الطعم االصطناعي .يمكنك االحتفاظ بها أو إعادتها للماء حيث قمت بصيدها.
وعند قتل السمك ،افعل ذلك بطريقة إنسانية وعلى نحو مالئم ،وليس عند حافة المياه.

خزان جوجونج

يخضع الصيد في خزان جوجونج لقانون إدارة مصايد السمك لسنة
1994واللوائح ذات الصلة الصادرة عن إدارة الصناعات األولية في
والية نيو ساوث ويلز .لكي تصطاد في مياه نيو ساوث ويلز تحتاج
لرخصة صيد السمك الترفيهي من نيو ساوث ويلز ،وهي متوفرة لدى
معظم متاجر ُع ّدة صيد السمك أو على موقع اإلنترنت licence.
 nsw.gov.auأو االتصال على الهاتف رقم .1300369365

يتوفر المزيد من المعلومات عن صيد السمك في خزان جوجونج
على الموقع www.environment.act.gov.au/parks-
conservation/parks-and-reserves/find-a-park/
.rural/googong-foreshores

معلومات عامة

الممارسات األخالقية في صيد السمك

–عليك فهم لوائح صيد السمك واتباعها واإلبالغ عن أي نشاطات
لصيد السمك مخالفة للقانون.
–ال تأخذ أسماكا ً أكثر من حاجتك.

–قم بإعادة أي سمكة صغيرة الحجم أو غير مرغوبة أو محمية
إلى المياه وهي حية.
–بلل يديك أو استخدم خرقة رطبة قبل إمساك السمك لكي
تحسن من نسبة بقائها حية.
–تعامل مع األسماك بإنسانية عند إعادتها للماء باإلسراع في
ذلك من خالل:
» »إبقائها في الماء قدر اإلمكان

» »إنعاش السمكة المتعبة أو شبه المغمي عليها بأن تحركها
بلطف إلى األمام لتمرير الماء من خالل خياشيمها إلى أن
تتمكن من السباحة بشكل طبيعي.

–أعد جميع األنواع المحمية إلى الماء فوراً.
–أمور غير قانونية:

» »استخدام بيض السمك أو سمك الزعانف الحي أو الضفادع
أو أفراخ الضفادع .فهي إن هربت قد تصبح نوعا اجتياحيا ً أو
تسبب أمراضاً.

» »استخدام رماح الصيد أو الرماح أو بندقيات الرماح أو أقواس
الرماية بالنشاب أو السموم أو المتفجرات أو األسلحة النارية
في مقاطعة العاصمة األسترالية

» »نقل األسماك من منطقة مائية إلى أخرى أو خزن السمك
بدون تصريح

» »إزالة رؤوس أو حسك السمك بالقرب من بحيرة أو نهر أو
مجرى مائي
» »بيع الصيادين الترفيهيين لما يصيدونه.

–• ال تقم بإطالق األسماك أو النباتات من حوض األسماك المنزلي
في أي ممرات مائية الحتمال أن تصبح آفات أو تسبب األمراض.
–• تحظر القوارب السريعة ويشمل ذلك القوارب التي تسير بالكهرباء
في بحيرات المناطق الحضرية في كانبيرا بدون تصريح .تواصل مع
 Access Canberraلتقديم طلب للحصول على تصريح.
–يرجى إبالغ  Access Canberraعن أي نشاط لصيد السمك
مخالف للقانون.
–يتم تطبيق عقوبات تصل إلى  5000دوالر لمخالفة
قانون مصائد األسماك لسنة .2000

–عندما إطالق األسماك قم بإسناد جسم السمكة عند الوسط
والرأس والذيل.

–ال تستخدم القريدس األخضر كطعم ألنها قد تسهم في
إصابة جراد البحر بمرض البقعة البيضاء .للحصول على مزيد
من المعلومات عن مرض البقعة البيضاء outbreak.gov.
au/current-responses-to-outbreaks/whitespot-disease

دوما بمعداتك لكي تتمكن من استرجاع األسماك فور
–اعتني ً
اصطيادها.
–قص الخيط إذا لم تتمكن من إزالة الصنارة بسرعة.

–إذا اصطدت العديد من األسماك ذات الحجم الصغير أو
األسماك المحمية غيّر أساليبك أو مواقعك.
–اقتل بشكل إنساني أي سمكة تحتفظ بها.

–امنع التلوث وحافظ على الحياة البرية .مستجمعات المياه
التي تغذي سد كوتر ونهر مورومبيدجي تستخدم إلمداد المياه
لمقاطعة العاصمة األسترالية ،لذلك قم بأخذ جميع الفضالت
واألسماك الميتة والخيوط المرمية والزجاج معك إلى المنزل
للتخلص منها .ممر نهر مورومبيدجي منطقة تحظر فيها صناديق
القمامة.
–ال يُسمح بإشعال النيران إال في األماكن المخصصة لذلك.

–احترم حقوق المستخدمين اآلخرين.

لمزيد من المعلومات

تواصل مع  Access Canberraعلى الرقم  132281أو تفضل بزيارة environment.act.gov.au

إذا لم تكن اإلنجليزية لغتك األولى وكنت بحاجة إلى خدمة ترجمة تحريرية أو فورية ،يُرجى االتصال على الهاتف رقم .131450

هذه المعلومات متوفرة أيضا باللغات الصينية والصربية والفيتنامية والروسية والدارية والعربية من خالل االتصال على الرقم  132281أو
www.environment.act.gov.au/cpr/fish/recreational_fishing_in_the_act
حقوق التأليف والنشر في الصور محفوظة لصالح إدارة الصناعات األولية في والية نيو ساوث ويلز.

