بيان صحفي مشترك حول األنواع الغازية والسامة في البحر االبيض المتوسط
نوع دخيل في البحر االبيض املتوسط عدد يفوق ما تم تسجيله البحار األوروبية عدد صغير من هذه األنواع الدخيلة
ُسجل وجود اكثر من
والغازية كان لها تأثير على صحة اإلنسان بسبب ُسميتها مؤخرا  ،تم تداول خبر وفاة ثالثة صيادين ليبيين عقب تناولهم لسمكة األرنب السامة ،هذا
الخبر لفت انتباه اإلعالم و عامة الناس و بصفتنا علماء بحار مختصين بدراسة األنواع الدخيلة نتمنى من خالل هذا البيان أن نوفر معلومات دقيقة
حول املخاطر الصحية لتناول او التعامل مع هذه األنواع
من بين االنواع الغازية املسجلة في البحر االبيض املتوسط عشرة أنواع اشتهرت بأنها تسبب خطرا على صحة سبع اسماك  ،قنفذ البحر  ،قناديل
ُ
البحر و الالسعات ،أغلبها سجل في األلفية املاضية أو ازداد انتشارها كثيرا في العقد األخير ،كلها يعتبر املحيط الهندي أو املحيط الهادئ الهندي
الغربي مكانها األصلي ودخلت البحر االبيض املتوسط عبر قناة السويس أربع أنواع يقتصر وجودها على شرق املتوسط وتونس ،وحتى األنواع التي تم
و بطاطا كحلة
وشفشه
تسجيلها في غرب و شمال البحر املتوسط مثل سمكة األرنب
و سمكة األسد
القنديل الرحال
وسجل أكبر تعداد لهذه األنواع في الحوض الشرقي للبحر املتوسط ومع ارتفاع درجة حرارة البحر املتوسط يتوقع العلماء أن توسع هذه األنواع نطاق
انتشارها
عائلة رباعية األسنان (أسماك النفيخة ) و أسماك البالون
إلى االن ثماني أنواع من عائلة رباعيات األسنان و ثالثة أنواع من عائلة أسماك البالون تم تسجيلها في البحر المتوسط ،أ كثرها شيوعا ً
هي
● سمكة أبو نفاخ المحيطية (تعتبر غير دخيلة)
● سمكة األرنب ) (Lagocephalus sceleratus
● الق ـّراض السويسـ ــى
● سمكة األرنب غونثيرس )(lagocephalus guentheris
● سمكة األرنب باشيغاستر lagocephalus pachygaster
● سمكة القراض أصفر النقاط ((Torquigener flavimaculosus
ومن اسماك عائلة رباعيات األسنان في البحر المتوسط تُعرف كل من سمكة األرنب و سمكة القراض اصفر النقاط (Torquigener
) flavimaculosusوسمكة أبو نفاخ المحيطية بسميتها القاتلة ،خصوصا سمكة األرنب )  (Lagocephalus sceleratusواحدة من
أ كثر األنواع الغازية للبحر المتوسط والتي تسببت بالعديد من حاالت التسمم المؤدي إلى الموت بسبب استهالكها من قبل بعض
األشخاص  .لهذا السبب شهدت السنوات األخيرة العديد من المنشورات والمقاالت في وسائل التواصل االجتماعي و في وسائل
اإلعالم بدول المتوسط للتبليغ عن وجود هذه السمكة و توعية المواطنين و تحذيرهم من خطورة تيدرودتاكسين ) ، (TTXسم
عصبي ينتج من بكتيريا تعيش في معدة وأمعاء السمكة ،يمكن ايجاده في اجزائها التناسلية األحشاء ،الكبد والعضالت والجلد و هو
واحد من ا كثر السموم الفعالة المعروفة،.اعراض تناوله تشمل الغثيان االستفراغ ،الدوار ،صداع ،اآلم في المعدة و شلل العضالت و
توقف التنفس مما يؤدي للموت.
بما أن ال يوجد أي نوع من أسماك النفيخة الموجودة في البحر المتوسط مذكورة في قائمة وزارة الصحة اليابانية باستثناء سمكة )(Sphoeroides pachygaster
المذكورة في القائمة  https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_01.htmlالمسموع بتناولها ألنواع سمكة النفيخة (فوجو) بسبب سميتها تركيزات

العديد من المنشورات والمقاالت في وسائل التواصل االجتماعي و في
وسائل اإلعالم تحدثت عن أنواع سمك النفيخة الموجودة في البحر
المتوسط وبشكل محدد سمكة األرنب ) (Lagocephalus sceleratusمع
انواع تستخدم في الطبق الياباني التقليدي المعروف بـ"فوجو" غاليا يتم
استهالكها في الدول األسيوية .اختيار أنواع سمك النفيخة واجزاءها التي
يتم تقديمها ليتم تناولها وطريقة التقديم تكون ُمقيدة بقائمة االنواع
المصرح بها من قبل وزارة الصحة اليابانية ،حيث ذكر جانب كل نوع من
أسماك النفيخة الجزء المسموح بتناوله
بما أن ال يوجد أي نوع من أسماك النفيخة الموجودة في البحر المتوسط مذكورة في قائمة وزارة الصحة اليابانية باستثناء سمكة
) (Sphoeroides pachygasterالمذكورة في القائمة https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_01.html

المسموح بتناولها ألنواع سمكة النفيخة (فوجو) بسبب سميتها تركيزات تيدرودتاكسين في العضالت و االنسجة و الجلد .مع ذلك
السامة
تبعا للقوانين األوروبية ) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20140601فإن هذه األنواع .
ممنوع عرضها للبيع في األسواق بأي شكل من األشكال (رباعيات األسنان – شمس المحيط "موال موال" – أسماك البالون )

سمكة األسد  -تؤكل بحذر
سجلت مؤخرا في البحر األبيض )(lionfish Pterois milesسمكة األسد
ُ
المتوسط و بدأت في االنتشار بشكل سريع  ،وطد نفسه بشكل كامل في شرق
البحر األبيض المتوسط .سمكة األسد ليست فقط سمكة مفترسة وشرهة ولكنها
ايضا تعتبر من االنواع التنافسية وتسبب العديد من المشاكل لكل من النظام
البيئي المحلي و حيوانات المنطقة االصلية ،يوجد سم سمكة األسد في األشواك و
يحتوي جسمها على  13شوكة ظهرية و شوكتان حوضيتان و  3أشواك شرجية،
لدغة واحدة ممكن أن تسبب الكثير من األلم ،التورم ،و في بعض الحاالت تؤثر
تؤثر اللسعة على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العضلي العصبي و في كل االحوال سمها ال يهدد حياة البالغين .الحذر يجب ان يأخذ
أثناء االصطياد و التنظيف ،فالسمكة تستخدم اشوا كها السامة في حالة وجود من يهدد حياتها ،غير أنه عندما يتم امساكها بحذر
وتقديمها لألكل فإن لحمها لذيذ ،رغم ذلك فإن وجودها بالقرب من الخط الساحلي مع الصيادين والسياح يشكل تهديدا لصحتهم.

سمكة البطاطا "السيجان " ( (Siganus rivulatusو بطاطا سوداء " شفشة" ) - (Siganus luridusمسموح استهالكها
هذه األنواع توجد في مجموعات كبيرة في شرق وجنوب البحر المتوسط و
تتوسع باتجاه شمال و غرب المتوسط ،تحتوي أشواك السمكة  13،شوكة
ظهرية و  7أشواك شرجية و  4،أشواك حوضية على غدد تفرز السم ،على
الصيادين الحذر عند اصطياد هذين السمكتين و تنظيفهما ،و بمجرد من
التمكن من تنظيفهما فإن لحم كلى النوعين ذو مذاق جيد  ،وتعتبر من
االنواع التي تحقق مدخول اقتصادي جيد للبائعين في أسواق دول جنوب
شرق المتوسط

سمك القط الثعباني المخطط ) -(Plototus lineatusتأكل بحذر
سمكة القط الثعباني المخطط موطنها األصلي المحيطين الهندي والهادي
دخلت إلى الجزي الشرقي للبحر المتوسط عن طريق قناة السويس ،تم التبليغ
عن وصولها إلى تركيا مؤخرا ً  ،كأنواع األنقليس تتميز بلون جسمها البني و
الخطوط مقلمة على طول الجسم و أربع أزواج من زوائد االستشعار على الفم
،واحدة من أ كثر األنواع سمية عالمياً ،غدد السم فيها مرتبطة بأشواك ُمسننة
على الزعانف الظهرية و الصدرية و افرازات الجلد تحتوي سم بروتيني
بالرغم من ذلك سم هذه السمكة نادرا ما يكون مميتاً ،االصابة تسبب ألم الخفقان الفوري يليه خدر و إزرقاق و تورم  .ومن الشائع
ً
أيضا حدوث تقلص للعضالت ،واعتالل العقد اللمفاوية والحمى .وتعتبر اليد أ كثر أجزاء الجسم عرضة لإلصابة نتيجة للتعامل مع
األسماك بعد ا كتشافها ،من ناحية أخرى يمكن تناول هذه السمكة و لكن بحذر.

قنديل البحر الجوال  -خطير
انتشر قنديل البحر الجوال من خالل الحوض الشرقي و
و تم التبليغ عن وجوده مؤخرا ٍ من جزيرة بانتليريا
سردينا و صقلية وايطاليا  ،مالطا و تونس  .في شرق
المتوسط يشكل هذا القنديل أسراب ضخمة تمتد
بطول  100كيلو متر ،كل صيف منذ  ،1980رغم تواجد
مجموعات صغيرة خالل السنة .كانت االنواع تصل
وزنها الى  10كيلوغرام ،بينما قطرها يصل من  10الى  60سنتيمتر .هي انواع استوائية ،قدمت للبحر االبيض المتوسط من خالل قناة
السويس .جهاز السم لديه زوائد تحمل خاليا السعة .لسعتها مؤلمة وتسبب العديد من المشاكل ألجهزة الحيوية في الجسم تتضمن
صعوبة في التنفس ،تورم و طفح مع تحسس شديد و هيجان .يجب على السباحين أن يكونوا حذرين للغاية ،ويجتهدون أال تطال لسعة
القنديل الوجه  ،حيث تم اإلبالغ عن آثار خطيرة على العينين والشفتين

األنواع الغازية في البحر االبيض المتوسط
مستفيدة من التغير المناخي والتوسيع األخير لقناة السويس من المتوقع أن يزداد تأثير األنواع الغازية مسببه مخاطر صحية
لإلنسان كما انه يسمح لها وخصوصا االنواع الغازية التي تنجذب للحرارة لالنتشار واالستيطان في مناطق جديدة وتسمح بدخول
أنواع سامة وخطيرة أخرى من المحيط الهندي والبحر األحمر.
االنواع الغازية والتي تثير المخاوف كسبت مؤخرا سمعة سيئة  ،لكن التقييمات اإلقليمية كانت شحيحة وال تتوفر سوى معلومات
مجزأة .إن االفتقار إلى البيانات الكمية على نطاق البحر المتوسط حول التأثيرات الصحية المعالجة طبيا ً أمر مثير للقلق  ،حيث أن
. .الجهل بمدى وشدة هذه المخاطر الصحية ومعالجتها قد يؤدي من جهة إلى األخطاء الطبية
الدول الساحلية تم دعوتها لتحضير نفسها لهذه المخاطر الصحية ،والبدء في التوعية  ،تدريب الطواقم الطبية  ،المختصين في شؤون
السياحة  ،المختصين في مجال الصيد  ،وكذلك العامة.

كل دول االتحاد االوروبية لديها التزام بمراقبة االنواع الغازية تحت هيكل اوروبي ودولي
Marine Strategy Framework Directive (MSFD); the EU Biodiversity Strategy, the Regulation (EU) No
1143/2014 and the EcAp process (under the Barcelona Convention)
 الرفع من مستوى الوعي لدى العامة ومنع دخول و. التزام يتضمن التطوير الفعال آللية التحذير و ميكانيكية واضحة لالستجابة
دوري والمسح وتعريف األنواع األكثر خطورة، انتشار االنواع الغازية عن طريق تعريف السبل

كيف يمكن أن تشارك ؟
.يمكنك المساهمة في مراقبة األنواع الدخيلة في البحر المتوسط من خالل أحد المشاريع التالية

European Alien Species Information Network (Europe and neighboring countries)
IUCN MedMIS (Mediterranean)

Mediterranean Level projects

Is it Alien to you? Share it!!!

CIESM JellyWatch Program

Italy

ESENIAS

ISPRA: alien@isprambiente.it

MAMIAS

AlienFish - Ente Fauna Marina Mediterranea

Mediterranean Marine Life

Aliens in the Sea

Oddfish

Occhio alla medusa

Seawatchers

LIFE ASAP

Albania

Lebanon

Invasive Species in Albanian Coast

“ البحريياللبناني- Sea Lebanon”

Cyprus

Libya

Is it Alien to you? Share it!!!

Marine Biology in Libya

RELIONMED

Malta

Greece

Spot the Alien Fish

Archipelagos-Invasive species

Turkey

ELNAIS

TUDAV Jellyfish monitoring project

Related material:
In the following link you can find material regarding marine alien and invasive species in the
Mediterranean in various languages.
Announcement of the Greek Directorate-General for Sustainable Fisheries about Lionfish
CIESM Atlas of Exotic Crustaceans

CIESM Atlas of Exotic Fishes
CIESM Atlas of Exotic Macrophytes
CIESM Atlas of Exotic Molluscs
Do not eat this fish!!!
Is it Alien to you? Share it!!! poster - iSea
Italian awareness campaign on Lagocephalus sceleratus
Italian awareness campaign on Pterois miles
MedMIS Identification Guide
Lionfish in the Mediterranean - TUDAV
Six sea creatures who invaded in the Mediterranean due to the enlargement Suez Canal
Venomous Jellyfish in East Med and the Lionfish - TUDAV

For more information please contact:
 ACEPSD, Albanian Center for Environmental Protection and Sustainable Development, Albania,
albaniancenterforepsd@gmail.com
 Bella Galil, The Steinhardt Museum of Natural History, Israel, galil@post.tau.ac.il
 Ente Fauna Marina Mediterranea, Italy, info@entefaunamarinamediterranea.it
 Ellenic Network on Aquatic Invasive Species, Greece, zenetos@hcmr.gr
 Ernesto Azzurro, Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA),
Italy ernesto.azzurro@isprambiente.it
 iSea, Environmental Organisation for the Preservation of Aquatic Ecosystems, Greece,
alien@isea.com.gr
 Marine Biology Libya, Libya, info@marinebiology.ly
 Marine and Environmental Research (MER) Lab Ltd., Cyprus, info@merresearch.com
 Silvia Frey, OceanCare, Switzerland, sfrey@oceancare.org
 Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV), Turkey, tudav@tudav.org
 Spot the Alien Campaign (Supported by the International Ocean Institute), Malta,
aliensmalta@gmail.com

