إلى صيد السمك في المسطحات المائية ألسماك الزندر العمالقة
منطقة صيد السمك لبير ّكاال ([ )Pirkkalaمنطقة الثروة السمكية  ] - 2019فيها مسطحات مائية مثيرة لالهتمام لممارسي مختلف أشكال صيد
الصيد .من الممكن السعي للحصول على وارد السمك الكبير من مسارات المياه الواسعة لبحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviومن شواطئ الجداول
الصخرية المتالطمة ومن البحيرات الصغيرة المتعددة في المنطقة.
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بحيرة بوهايارفي ( - )Pyhäjärviتتبع إلى مستودع  -سمك الزندر
بحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviالتي تتموج فيما بين البحيرة الرئيسية للمنطقة ليمبآال ( )Lempääläوتامبيره ،هي عبارة عن مسطح مائي
سمكي متعدد األشكال ،حيث أنها مكونة من ناحية جودة المياه ومن ناحية ثروتها السمكية من مناطق تختلف عن بعضها البعض .عادةً ما يكون
ماء البحيرة متعكر بالطين وغني تقريبا ً بالنباتات .سمك الزندر يزدهر ويتكاثر بكثرة في بحيرة بوهايارفي ( ،)Pyhäjärviحيث أنها وعلى مر
العصور إحدى أفضل المسطحات المائية في البلد لسمك الزندر .األسماك كبيرة الحجم التي يبلغ وزنها العديد من الكيلوغرامات شائعة في بحيرة
بوهايارفي ( ،)Pyhäjärviوهناك الكثير من سمك الزندر العادي الذين يزن كيلوغرام .في السنوات األخيرة تم اصطياد العديد من أسماك الزندر
العمالقة التي يزيد وزنها عن  10كيلوغرامات.
من الممكن اصطياد سمك الزندر من أي مكان في بحيرة بوهايارفي ( .)Pyhäjärviأماكن سمك الزندر المعروفة هي المناطق المائية منخفضة
العمق في تووتوسين ( )Toutosenلبحيرة ليمبآال ( )Lempääläوفي مياه فيسيالهتي ( )Vesilahtiوكذلك األجزاء العميقة الوسطية
لسايآنسيلكا  -فا ّكاالنسيلكا ( )Säijänselkä-Vakkalanselkäوسورفانسيلكا ( .)Sorvanselkäمن الممكن التقاط سمك الزندر من سافيسيلكا
( )Saviselkäالتي تقع أمام نوكيا وبير ّكاال ومن التقاطع المائي للتدفق الغزير لكايفانتو ( )Kaivantoالذي يقع في الناحية الجنوبية لها .أماكن
التدفق الغزير للماء وأماكن التقاطعات المائية تعتبر بشكل عام أماكن جيدة لسمك الزندر .من الممكن اصطياد سمك الزندر من خالل إلقاء الجيغة
(سمكة الطعم المعدنية) أو باإللقاء العمودي للجيغة ،أيضا ً من المنحدرات الصخرية العميقة .في نهاية الصيف من الممكن اصطياد سمك الزندر
من المناطق العميقة ،من خالل خطافات الطعم التي توضع في مؤخرة القارب .على الرغم من وجود الكثير من سمك الزندر في البحيرة ،فسمك
الزندر المتحصل عليه من الصيد كان ومازال غزير جداً في السنوات األخيرة ،على سبيل المثال أثناء االصطياد الشتوي بالشباك ،فإن سمك
الزندر لبحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviغالبا ً ما يكون متقلبا ً عند اصطياده بالطعم .أكل الطُعم يتفاوت من يوم آلخر وغالبا ً ما يتقوقع سمك
الزندر في القاع ،وال يمكن التقاطه .الحصول على سمكة زندر عمالقة يتطلب المهارة والمعرفة والكثير من المحاوالت وغالبا ً إلى الحظ أيضاً.
ألوان السمك المعدني كطعم المفضل تجريبها في بحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviهي ألوان منها الملون كالببغاء واللون المائل للون السمك
واأللوان الطبيعية.
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المناطق المحمية تؤمن تجدد أعداد سمك الزندر لتأمين تكاثر سمك الزندر فإنه توجد
منطقتين محميتين في بوهايارفي ( ،)Pyhäjärviحيث أنه يُمنع فيهما جميع أنواع صيد السمك،
ما عدا اصطياد سمك ال ِه ّ
ف بالمغرفة الشبكية .فترة الحماية لتدفق الغزير للماء لهاهكاالنفوولّي
( )Hahkalanvuolleلبحيرة ليمبآال ( )Lempääläهي خالل الفترة  6/15 - 1/1وفي محيط
لوودونسآري ( )Luodonsaariلنوكيا خالل الفترة .6/15 - 5/1
الطول األدنى لسمكة الزندر  42سم.

من أمام تامبيره سمك السلمون المرقط وسمك التروتة القزحية باإلضافة إلى سمك الزندر.
الجزء الشمالي لبحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviيختلف في نوعية جودة مياهه عن المناطق األخرى .بوهايارفي ( )Pyhäjärviتحصل من
بحيرة ناسييارفي ( )Näsijärviومن خالل تا ّميركوسكي ( )Tammerkoskiعلى مياه عكرة تميل قليالً إلى اللون البني ولكنها تعتبر مياه
صافية تقريباً .تقع في المنطقة المناطق األكثر عمقا ً لبحيرة بوهايارفي ( ،)Pyhäjärviحيث يكون عمق المياه فيها نحو  40متراً .ندعم كميات
السمك الطبيعية من خالل الزراعة الغزيرة لسمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات ولسمك التروتة القزحية والسمك األبيض (كورجون
أوروبي) .كما تتم زراعة األسماك الثعبانية (أنقليس أوروبي أو أنقليس مألوف) وسمك الكراكي.
الصيادون بالرمي لبحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviمن جهة تامبيرة لديهم إمكانيات جيدة في الحصول وهم في جهة الشاطئ على سمك التروتة
القزحية السمين والمنتعش أو على سمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات ذو الزعنفة الصغيرة القريبة من الذيل المقطوعة .جميع أسماك
السلمون المرقط التي تتم زراعتها ،تُقطع منها الزعنفة الصغيرة التي تقع في جهة الظهر بالقرب من ذيل السمكة ،كي يكون من الممكن تمييز
السمك الذي تمت زراعته عن سمك السلمون المرقط المولود في الطبيعة.
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الطول األدنى لسمك السلمون المرقط الذي يعيش في البحيرات الذي تم قطع زعانفه الصغيرة القريبة من الذيل هو  40سم،
في الناحية الشمالية لبحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviشرق راياسلمي ( )Rajasalmiوفي تا ّميركوسكي
( )Tammerkoskiفي الناحية السفلى لشالل توليد الطاقة العلوي .في المسطحات المائية األخرى فإن الطول األدنى لسمك
السلمون المرقط الذي تم قطع زعانفه الصغيرة القريبة من الذيل هو  50سم.
عندما تصطاد سمكة طولها أدنى من الحد المطلوب ،فقم بالتعامل معها بلطف عندما تفصلها عن الخطاف .الحظ! كل أسماك
السلمون المرقط التي لديها زعنفة قصيرة جهة الظهر بالقرب من الذيل تعتبر محمية بغض النظر عن حجمها .فيتوجب
إطالقها فوراً وإرجاعها إلى المياه التي تم اصطيادها منها.
الطول األدنى لسمكة التيمالوس  35سم.
األصناف الشائعة التي من الممكن الحصول عليها من بحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviهي سمك الكراكي وسمك الفرخ األوروبي وسمك
البربوط ومختلف أسماك فصيلة الشبوطيات كسمك األبراميس وسمك الرَوْ ش .سمك الفرخ األوروبي الذي بحال جيد من الممكن اصطياده من
خالل الجيغة (سمكة الطعم المعدنية) من على الصخور الصاعدة إلى أعلى سطح الماء أو من مكان التدفق الغزير للماء .في فصل الشتاء يُفضل
صيد سمك الفرخ األوروبي من خالل طُعم السمكة المعدنية المتوازن والقائم على بُعد بضعة أمتار من المياه المنخفضة .أعداد سمك الكراكي
قليلة في مياه منطقة تامبيره ولكنها تتحسن في المسار المائي تجاه ليمبآال ( .)Lempääläالتقنين يضر بتكاثر سمك الكراكي ونأمل بأن يحدث
تحسن على هذا الوضع في المستقبل .كما أنه توجد في بحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviأعداد نادرة وسريعة النمو من سمك الفَ ْنداس ،حيث أنه
من الممكن اصطياده بشباك  25 - 18مم.
كانت قد تمت من قبل زراعة سمك الزندر في بحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviكزراعة إلزامية ،ولكن تم إنهاء هذه الفعالية في مطلع األلفية
الحالية .لم يتم إثبات بأن الزراعة تزيد القدر الذي يتم اصطياده .من الواضح أن أسماك الزندر للجزء الشمالي من بحيرة بوهايارفي
( )Pyhäjärviفي المياه األكثر عكراً وبرودة تنمو بقدر أبطأ وهي أنحف من أسماك الزندر لسورفانسيلكا ( .)Sorvanselkäكما أنها تبلغ سن
التناسل وهي أكبر سناً.

جمبري جراد البحر من على الصخر بطُعم سمك ال َر ْوش
يوجد في بوهايارفي ( )Pyhäjärviجمبري جراد البجر ،حيث أنه يتم اصطياده بالسالل الشبكية على بعد بضعة أمتار من عمق قاع الصخر .لقد
تحسنت الكميات التي تم اصطيادها في الفترة األخيرة من األجزاء الجنوبية والوسطى للبحيرة .كميات جمبري جراد البحر الجيدة الموجودة أمام
تامبيره قد انهارت مؤخراً ،ولم تنتعش بعد .يتم استيضاح سبب ذلك .تمت مالحظة وجود مرض يصيب ذيل وارجل جمبري جراد البحر ،ومن
الممكن أن يكون هو السبب في تراجع اعدادها.
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بحيرة بوهايارفي ( )Pyhäjärviالتي تعتبر البحيرة الرئيسية لمنطقة المسطحات المائية لنهر كوكيماكي ( )Kokemäenjokiفيها تدفقات قوية
للماء ،حيث أن كمية الماء الكلية للبحيرة تتغير بسرعة .في فصل الشتاء فإن أماكن تدفق الماء تتجمد بطبقات رقيقة ،والجليد المتحمل للثقل ال
يوجد على كل حال في كل مكان ،على سيبل المثال في أماكن منها أماكن التدفق القوي للماء وأماكن التقاطعات المائية وفي مساحات واسعة
أسفلها .من المفضل السير على الجليد فقط في تلك المناطق الموجود فيها بشكل مؤكد ثلج سميك.
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من البحيرات الصغرى سمك الفرخ األوروبي وسمك الكراكي والسمك األبيض
(كورجون أوروبي) وسمك التروتة القزحية وسمك الشبوط ...
توجد في منطقة اصطياد السمك لبير ّكاال ( )Pirkkalaتشكيلة واسعة من البحيرات متوسط الحجم والصغيرة كوجهات لرحالت صيد السمك .في
البحيرات الصغرى من الممكن الحصول على السمك بسهولة بإلقاء صنارة البكرة أو بالصيد بالصنارة العادية من الشاطئ وكذلك في الشتاء
بالصنارة من خالل الثقب في الجليد .اصطياد السمك من على الشاطئ ممكنا ً أيضا ً في البحيرات متوسطة الحجم ،ولكن من الممكن فيها العثور
على أماكن لصيد السمك على نطاق أوسع من خالل القارب أو قارب الكانو.
سمك الكراكي وسمك الفرخ األوروبي وأسماك فصيلة الشبوطيات هي عبارة عن األسماك النموذجية التي من الممكن اصطيادها من جميع
البحيرات الصغيرة .تتم زراعة سمك التروتة القزحية في البحيرات القريبة من تامبيره في بحيرة أهفينيسيارفي ( )Ahvenisjärviوكاوكايارفي
( )Kaukajärviوبيلتوالمبي ( )Peltolampiوتيسومايارفي ( )Tesomajärviوتوهلوبّي ( )Tohloppiوفآ ّكوالمبي ( .)Vaakkolampiمن
الممكن الحصول على السمك األبيض (كورجون أوروبي) من عدة أماكن منها المسطحات المائية الصافية لبحيرة هيرفانتايارفي
( )Hervantajärviومن سآركييارفي ( )Särkijärviومن كاوكايارفي ( .)Kaukajärviاألخيرة التي تم ذكرها مازالت حتى العقد  1970هي
المعروفة كأكبرها من ناحية الوزن بالكيلوجرام لسمك الفرخ األوروبي فيها .السمك األبيض (كورجون أوروبي) موجود بكميات متفاوتة في
العديد من المسطحات المائية الصغيرة في كل المنطقة المخصصة لصيد السمك ،ومن الممكن تجريب صيدها بصنارة الفراشة أو بسمكة الطعم
المعدنية الصغيرة وفي الشتاء بسمكة الطعم المعدنية على شكل الملعقة .توجد في بحيرة سوونويارفي ( )Suonojärviفي فيسيالهتي
( )Vesilahtiأسماك الزندر بكميات جيدة.
من الممكن اصطياد سمك الشبوط وسمك التنش من باهاالمبي ( ،)Pahalampiحيث أنها منطقة خاصة تقع في نيكاال ( )Nekalaفي تامبيره.
يتوجب على الشخص لذلك المكان أن يحصل على رخصة للصيد خاصة به ثمنها  10يورو (سنة [ )2017أنظر تراخيص اصطياد السمك]
باهاالمبي ( )Pahalampiلديها كاألماكن األخرى تشريعاتها الخاصة بها ،والتي من المفضل االطالع عليها قبل البدء في اصطياد السمك.
الخيار الجيد هو الذهاب في رحلة إلى الطبيعة لبحيرة في الغابات مع صنارة البكرة وحقيبة الطُعم ومع الطعام الشخصي .على سبيل المثال توجد
على طول مسار بيرقيتا ( )Birgitanpolkuلليمبآال ( )Lempääläالعديد من البحيرات الصغيرة ،حيث أنه من الممكن للشخص أن يجرب
حظه معها ويستمتع بالطبيعة والسكون .توجد إرشادات توجيهية في المنطقة وأماكن لإليواء مخصصة لالستراحات .توجد أيضا ً بحيرات صغيرة
مثيرة لالهتمام في نواحي نوكيا وبير ّكاال وفيسيالهتي .من المكن التحقق من على الخريطة من أماكن ومسارات رحالت صيد السمك المناسبة.
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تا ّميركوسكي ( )Tammerkoskiالحضري وكوو ّكاالن-هي ّراالنكوسكي
( )Kuokkalan-Herralankoskiالخضراء
أماكن الجداول الصخرية توفر ساحة جيدة لصيادي أسماك السلمون من خالل صنارة الفراشة أو الرمي .نهر تا ّميركوسكي ()Tammerkoski
الذي يتدفق عبر مركز مدينة تامبيره من الممكن اصطياد منه سمك التروتة القزحية وسمك السلمون المرقط .حيث أنه يتم اصطيادها بصنارة
الفراشة وبنصب صنارة الفراشة من خالل الثقل السفلي ( )spinflugaوبالمغرفة وبالسمك المعدني المستخدم كطُعم .يزداد السمك األبيض
(كورجون أوروبي) في نهاية الخريف في منطقة اصطياد السمك من خالل الفراشة في كيهآرساري ( ،)Kehräsaariحيث أن صنارة الفراشة
الصغيرة من الممكن أن تصطاد .كاصطياد عشوائي من نهر تا ّميركوسكي ( )Tammerkoskiيوجد أيضا ً سمك السلمون الذي يعيش في
البحيرات ،حيث أنه أحيانا ً يعبر من ناسييارفي ( )Näsijärviإلى النهر ،حيث أنه يتدفق قدر أكبر على كل حال من سمك السلمون المرقط الذي
يعيش في البحيرات ،واألسماك الكبرى منها يزيد وزنها عن عدة كيلوجرامات.
أماكن صيد السمك المفضلة بالقدر األعظم في بيركانما هي كوو ّكاال ( )Kuokkalaوهيرّاالنكوسكي ( )Herralankoskiفي ليمبآال
( .)Lempääläسمك التروتة القزحية وسمك الشبوط وسمك الزندر والتيمالوس وسمك السلمون المرقط وسمك الكراكي وكذلك كأصناف نادرة
بقد أكبر األسماك الثعبانية (أنقليس أوروبي أو أنقليس مألوف) هي من ضمن التشكيلية التي من الممكن اصطيادها من منطقة الجدول الصخري.
أسماك الشبوط األكبر حجما ً وزنها يزيد عن  6كيلوغرامات .عند التقاط تلك السمكة فإن الفرامل تهتز والبكرة تميل بشدة! أنظر:
www.kuokkalankosket.net
مالحظة! في أماكن الجدول الصخري فإن الصيد بصنارة الدودة ومن خالل الثقب في الجليد ممنوعة بشكل كلي .في الضوابط والنظم الخاصة
بالجدول الصخري ت ُذكر وسائل صيد السمك المسوح بها.

يتوجب بأن تكون تراخيص الصيد سليمة ثم الذهاب لصيد السمك.
مدفوعات رعاية صيد السمك الخاصة بالدولة
يتوجب على الشخص الذي يبلغ عمره  64 - 18سنة والذي يريد أن يصطاد السمك بوسائل أخرى غير الصيد بصنارة ببكرة واحدة وثقب في
الجليد (مجانية ،ال تحتاج إلى ترخيص) ،أن يدفع مدفوعات رعاية صيد السمك الخاصة بالدولة .فهذا يجعل لدى الشخص الحق في استخدام
البكرة لبكرة واحدة بدون ترخيص من مالك منطقة المسطح المائي في جميع أنحاء الدولة ماعدا مناطق التدفق ومناطق الجداول الصخرية
للمسطحات المائية للسمك المتنقل [على سبيل المثال تا ّميركوسكي ( )Tammerkoskiوكوو ّكاالن-هيرّاالنكوسكي (Kuokkalan-
 ])Herralankoskiوالنواحي الخاصة مثل باهاالمبي ( .)Pahalampiمدفوعات رعاية صيد السمك من الممكن دفعها من خالل الرابط
 eraluvat.fiأو من أكشاك أ ّر (.)R-kioski

ترخيص مالك منطقة المسطح المائي والترخيص المشترك لبوهايارفي ()Pyhäjärvi
الصطياد السمك وجمبري جراد البحر بأشكال أخرى تكون هناك حاجة باإلضافة لذلك إلى ترخيص من مالك منطقة المسطح المائي أو من مالك
آخر للحق في اصطياد السمك .من الممكن الحصول على تراخيص صيد السمك من تا ّميركوسكي ( )Tammerkoskiومن كوو ّكاال -
هيرّاالنكوسكي ( )Kuokkalan-Herralankoskiومن باهاالمبي ( )Pahalampiوكذلك على تشكيلة جيدة من أماكن اصطياد السمك المحلية
وللبلديات المساهمة ولمصايد األسماك والمصايد الشبكية وصيد جمبري جراد البحر لمدينة تامبيره ،فإن التراخيص متاحة على متجر اإلنترنت
على الرابط .kalapassi.fi :على صفحات اإلنترنت لمنطقة صيد السمك لبير ّكاال ( Pirkkala) www.pirkkalankalastusalue.netعلى
خريطة البلدية المساهمة تم عرض مناطق المسطحات المائية لصيد السمك وللبلديات المساهمة وكذلك أماكن التراخيص األخرى مع بيانات بائع
التراخيص.
في بوهايارفي ( )Pyhäjärviفإن مناطق صيد السمك الحرة لسمك الزندر ولألسماك األخرى متاحة في منطقة الترخيص المشترك ذو النطاق
الواسع الذي يتشكل من منطقة صيد السمك لبير ّكاال ( ،)Pirkkalaحيث أن ذلك مبين في الخريطة المرفقة باللون األزرق الغامق وباللون
الزهري .ال توجد هناك تقييدات للعدد في الترخيص ،ما عدا المنطقة ذات اللون الزهري كحد أقصى ثالثة " "3مسموح بها (حبل الصنارة) /
قارب .من الممكن شراء الترخيص المشترك لمدة سنة (سنة  2018السعر  50يورو  +رسوم التسجيل) أو لمدة أسبوع ( 18يورو  +رسوم
التسجيل) أو  3أيام ( 10يورو  +رسوم التسجيل) من متجر اإلنترنت kalapassi.fi :أو من نقاط البيع بالدفع النقدي (عدة أماكن منها نيبّون
فير ّكو " "Nippon Verkkoو كاالكآبو ".)"Kalakaapu

الصورة :إسمو كوالري ()Ismo Kolari

التزم بالضوابط والنظم واصطاد السمك بعد التمعن واستمتع باصطياد السمك
يتوجب االلتزام بالتوجيهات المعطاة بشأن صيد السمك .نقوم في المنطقة بمراقبة اصطياد السمك ونتدخل عند حدوث تجاوزات .عند اصطياد
السمك يتوجب أن يكون األمر في حدود المعقول ،خاصة إذا كان السمك قد وقع في الشرك وكانت كمية الصيد جيدة .عندما تكون التراخيص
سليمة وتعامل صياد السمك جيداً ،فإن إله السمك أهتي ( )Ahtiيكون سعيد.
منطقة اصطياد السمك لبير ّكاال ( )Pirkkalaتتمنى لجميع صيادي السمك رحالت وافرة الصطياد السمك!
معلومات إضافية:
www.pirkkalankalastusalue.net
( www.kalapassi.fiبيع التراخيص)

منطقة اصطياد السمك لبير ّكاال ()Pirkkala

