الثروة السمكية
تحدي لعبة كاهوت

تعد االمارات العربية المتحدة من اغنى الدول بالثروة السمكية و
أ
ذلك الن مياهها االقليمية واسعة و تمتد شواطئها الى حوالى اك ثر
من سبعمئة كيلو على الخليج العربى و عمان ,و كانت مهنة الصيد
ثانى اهم مهنة بعد صيد اللؤلؤ.

صناعة السفن:
واشتهر عدد من الرجال ا إلماراتيين في صناعة السفن في جميع إامارات الدولة التي كانت في
أ
البداية متخصصة في صنع السفن متوسطة الحجم التي تستعمل لصيد السماك والغوص على
اللؤلؤ.
أ
كما كانت هناك سفن وقوارب صغيرة تستخدم للتنقل السريع بين السفن الكبيرة والخوار
أ
والشواطئ داخل ا إلمارات يطلق عليها الهالي تسميات مختلفة مثل «الشاحوف والماشوة
والهوري واللنج والشاشة».
أ
واستخدم أاهل المارات ً
عددا من السفن في رحالت الصيد والغوص والتجارة ولها اسماء
إ
وصفات ..ومهام منها «جالبوت» وهي من السفن المستخدمة في دولة المارات وتصنع محلياً
إ
أ
وك ثي ًرا ما تستعمل في رحالت الغوص والبحث عن اللؤلؤ وفي السفار ونقل البضائع وصيد
أ
يضا «السنبوك» الذي يصنع ً
السمك في أالعماق البعيدة ،ومن بينها أا ً
محليا ويستخدم في اسفار
أ
الغوص وصيد السمك وكذلك «الشوعي» وقد دخلت هذه التسمية في دولة ا إلمارات اواخر
ستينيات القرن الماضي ويطلق عليها أا ً
حيانا «اللنج» وهذا النوع من السفن هو الشائع في
الدولة في الوقت الحاضر وبالتسمية نفسها.

ادوات الصيد:
أ
أ
تعددت طرق الصيد فى المارات و الدوات المستخدمة و لكن من اشهر هذة الدوات اداه
أ
تسمى القرقور ,وهي عبارة عن أاقفاص كبيرة ،كانت تصنع ً
قديما من جريد النخيل ،ثم اصبحت
أ
تصنع من اسالك الحديد ،ويتم تصميمها بطريقة خاصة ،بحيث يوضع الطعم بداخلها ،وهو
أ
أ
يتكون من الطحالب ،او بعض الخبز ،او مزيج منهما ،ولها مدخل مثل القمع ،يتسع في البداية،
ولكنه يضيق في الجزء الداخلي من القفص ،وبذلك يدخل السمك إالى داخل القرقور بسهولة،
أ
ولكنه ل يستطيع الخروج منه .الصياد يترك القراقير في البحر من  3إالى  5ايام ،يعود بعدها
لستخراجها ،وجمع ما تجمع بها من أاسماك متنوعة ،والصيد بالقراقير ً
قديما ،كان يعتمد على
خبرة الصياد ومعرفته بالبحر ،حتى ل يتوه عن الموقع الذي وضعها به ،فكان يحدد الموقع عن
أ أ
أ
طريق البوصلة والنجوم ،وبعض العالمات الشاطئية ،ولكن اليوم اصبح المر اك ثر سهولة ،مع
أ
أ
توافر اجهزة ال «جي بي إاس» ،لتحديد الموقع عبر القمار الصطناعية.

أ
أ
تتعدد انواع السماك فى مياه المارات و الك ثيرون من ابناء الدولة ل يعرفون اسمائها ,و ذلك
أ
أ
ربما لن بعض هذه السماك قد انقرضت شيائ فشيائ ,و مع تنوع السماك تنوعت ايضا طرق و
أ
وسائل الصيد و استخدمت انواع عديدة من السفن المخصصة لصيد السماك مثل العاملة و
الشاحوف ,و ايضا ادوات الصيد مثل الشباك و السنانير.

أ
ومن اهم انواع السمك في المارات:

أ
تزخر المسطحات المائية في ا إلمارات بما يزيد عن  400نوع من السماك المختلفة والنادرة،
أ
والتي شكلت ً
جزءا كبي ًرا من ثروة الدولة على مدى السنين الماضية ،وفيما يلي قائمة تضم اشهر
انواع السمك في المارات ً
حاليا

 سمك الهامور

يتعرض سمك الهامور للصيد الجائر بشكل كبير
أ
يعتبر الهامور من أاك ثر أالسماك كبيرة الحجم ّ
المفضلة لدى سكان دولة إالمارات العربية المتحدة بانواعه
مميز للغاية ،ويعد أا ً
يضا من أاندر أانواع أالسماك في إالمارات ّ
المختلفة ،فالهامور له طعم ّ
المعرضة
لالنقراض بسبب الصيد الجائر.
يتراوح طول سمك الهامور ما بين  10و 40سم تقر ً
يبا ،ويسمى صغير الهامور باسم “بالول”.

 سمك الصافي

أ
يعيش هذا النوع من السماك قرب الصخور في قاع البحر
أ أ
أ
تنتشر اسماك الصافي في مياه الخليج العربي بشكل عام ومياه إالمارات بشكل خاص ،وتعد من اك ثر انواع
أ
السماك شهرة لدى الشعوب الخليجية ،وذلك بسبب مذاقها اللذيذ وخلوها من القشور.

 سمك الكنعد

من أاشهر أانواع السمك النادرة سمكة الكنعد الموسمية ،والتي تمتاز أا ً
يضا بخلوها من القشور ،إاذ يعيش
أ
هذا النوع من السماك المهاجرة والباحثة عن البيئة الغذائية المالئمة لها على الخطوط الساحلية.

 سمك الشعري:
أ أ
يتواجد سمك الشعري على مدار السنة في مياه الخليج ،سواء قرب الساحل او في اعماق البحار ،وتزداد
أ
ً
خاصة بعد قرار الحكومة بحظر صيده خالل هذه المواسم.
اعداده في مواسم التكاثر،

آ أ
و الن اختبر معلوماتك وقم بهذا ا إلختبار الممتع !

