
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحر االبيض المتوسط والسامة فياألنواع الغازية  بيان صحفي مشترك حول    

 

و أسماك البالون عائلة رباعية األسنان )أسماك النفيخة (           

 

الدخيلةاألنواعهذهمنصغيرعدداألوروبيةالبحارتسجيلهتممايفوق عدد املتوسطاالبيضالبحرفيدخيلنوعمنُسجل وجود اكثر

،هذاالسامةاألرنبلسمكةتناولهمعقبليبيينصيادينثالثةوفاةخبرتداول تم،مؤخراُسميتهابسبباإلنسانصحةعلىتأثيرلهاكانوالغازية

دقيقةمعلوماتنوفرأنالبيانهذاخاللمننتمنىالدخيلةاألنواعبدراسةمختصينبحارعلماءبصفتناوالناسعامةواإلعالمانتباهلفتالخبر

األنواعهذهمعالتعاملاولتناول الصحيةاملخاطرحول 

قناديل،البحرقنفذ،اسماكسبعصحةعلىخطراتسبببأنهااشتهرتأنواععشرة املتوسطاالبيضالبحرفياملسجلةالغازيةاالنواعبينمن

لهااألخيرالعقدفيكثيراانتشارهاازدادأواملاضيةاأللفيةفيسجلأغلبها الالسعات،والبحر
ُ
الهنديالهادئاملحيطأوالهندياملحيطيعتبر،ك

تمالتياألنواعوحتى،وتونساملتوسطشرق علىوجودهايقتصرأنواعأربعالسويسقناةعبراملتوسطاالبيضالبحرودخلتاألصليمكانهاالغربي

كحلةبطاطاووشفشهاألرنبسمكةمثلاملتوسطالبحرشمالوغربفيتسجيلها

األسدسمكةوالرحالالقنديل

نطاقاألنواعهذهتوسعأنالعلماءيتوقعاملتوسطالبحرحرارةدرجةمع ارتفاعواملتوسطللبحرالشرقيالحوضفياألنواعلهذهتعدادأكبروسجل

 انتشارها

 

كثرها شيوعاً  إلى االن ثماني أنواع من عائلة رباعيات األسنان و ثالثة أنواع من عائلة أسماك البالون تم تسجيلها في البحر المتوسط  ،أ

 هي 

 سمكة أبو نفاخ المحيطية   )تعتبر غير دخيلة( ●

 ( Lagocephalus sceleratus)سمكة األرنب  ●

 القــّراض السويســــى   ●

   (lagocephalus guentheris)سمكة األرنب غونثيرس     ●

 lagocephalus pachygasterسمكة األرنب باشيغاستر   ● 

 Torquigener flavimaculosus)سمكة القراض أصفر النقاط ) ●

 Torquigener)ومن اسماك عائلة رباعيات األسنان في البحر المتوسط تُعرف كل من سمكة األرنب و سمكة القراض اصفر النقاط 

flavimaculosus)  خصوصا سمكة األرنب ، وسمكة أبو نفاخ المحيطية بسميتها القاتلة(Lagocephalus sceleratus )  واحدة من

كثر األنواع  الغازية للبحر المتوسط والتي تسببت بالعديد من حاالت التسمم المؤدي إلى الموت بسبب استهالكها من قبل بعض أ

األشخاص . لهذا السبب شهدت السنوات األخيرة العديد من المنشورات والمقاالت في وسائل التواصل االجتماعي و في وسائل 

، سم  (TTX)كة  و توعية المواطنين و تحذيرهم من خطورة  تيدرودتاكسين اإلعالم بدول المتوسط للتبليغ عن وجود هذه السم

عصبي ينتج من بكتيريا تعيش في معدة وأمعاء السمكة ،يمكن ايجاده في اجزائها التناسلية األحشاء ،الكبد والعضالت والجلد و هو 

كثر السموم الفعالة المعروفة.،اعراض تناوله تشمل الغثيان االستفرا غ، الدوار، صداع، اآلم في المعدة و شلل العضالت و واحد من ا

 توقف التنفس مما يؤدي للموت. 

 )Sphoeroides pachygaster(بما أن ال يوجد أي نوع من أسماك النفيخة الموجودة في البحر المتوسط مذكورة في قائمة وزارة الصحة اليابانية باستثناء سمكة 

بسبب سميتها تركيزات ( فوجو)المسموع بتناولها ألنواع سمكة النفيخة   _html01https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal. المذكورة في القائمة

 . في العضالت و االنسجة و الجلد تيدرودتاكسين

https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_01.html
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  تؤكل بحذر -سمكة األسد 

 

 ها مسموح استهالك - (Siganus luridus)و بطاطا سوداء " شفشة" Siganus rivulatus) سمكة البطاطا "السيجان " )

العديد من المنشورات والمقاالت في وسائل التواصل االجتماعي و في 

وسائل اإلعالم تحدثت عن أنواع سمك النفيخة الموجودة في البحر 

مع  (Lagocephalus sceleratus)رنب المتوسط وبشكل محدد سمكة األ

انواع تستخدم في الطبق الياباني التقليدي المعروف بـ"فوجو" غاليا يتم 

 واجزاءها التياختيار أنواع سمك النفيخة  األسيوية.استهالكها في الدول 

االنواع  ُمقيدة بقائمةالتقديم تكون  تناولها وطريقةيتم تقديمها ليتم 

ذكر جانب كل نوع من  اليابانية، حيثرة الصحة المصرح بها من قبل وزا

   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 pachygaster( المذكورة في القائمة .html01https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_  

في العضالت و االنسجة و الجلد .مع ذلك   تيدرودتاكسينبتناولها ألنواع سمكة النفيخة )فوجو( بسبب سميتها تركيزات  المسموح

فإن هذه األنواع السامة   )0853R02004A%3content/EL/TXT/?uri=CELEX-lex.europa.eu/legal-https://eur-20140601( األوروبية تبعا للقوانين

 أسماك البالون ( –شمس المحيط "موال موال"  –شكال )رباعيات األسنان ممنوع عرضها للبيع في األسواق بأي شكل من األ

 

(lionfish Pterois miles)سمكة األسد  جلت مؤخرا في البحر األبيض ُس 

المتوسط و بدأت في االنتشار بشكل سريع ، وطد نفسه بشكل كامل في شرق 

ولكنها  وشرهةست فقط سمكة مفترسة سمكة األسد لي البحر األبيض المتوسط.

ايضا تعتبر من االنواع التنافسية وتسبب العديد من المشاكل لكل من النظام 

يوجد سم سمكة األسد في األشواك و  االصلية،البيئي المحلي و حيوانات المنطقة 

أشواك شرجية،  3شوكة ظهرية و شوكتان حوضيتان و  13يحتوي جسمها على 

و في بعض الحاالت تؤثر األلم، التورم،ن تسبب الكثير من لدغة واحدة ممكن أ  

كبيرة في شرق وجنوب البحر المتوسط و هذه األنواع توجد في مجموعات 

شوكة  13تتوسع باتجاه شمال و غرب المتوسط ،تحتوي أشواك السمكة ،

أشواك حوضية على غدد تفرز السم ،على  4أشواك شرجية و ، 7ظهرية و 

الصيادين الحذر عند اصطياد هذين السمكتين و تنظيفهما ،و بمجرد من 

لتمكن من تنظيفهما فإن لحم كلى النوعين ذو مذاق جيد ، وتعتبر من ا

االنواع التي تحقق مدخول اقتصادي جيد للبائعين في أسواق دول جنوب 

 شرق المتوسط

على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز  العضلي العصبي و في كل االحوال سمها ال يهدد حياة البالغين. الحذر يجب ان يأخذ  تؤثر اللسعة

كها السامة في حالة وجود من يهدد ح ياتها  ،غير أنه عندما يتم امساكها بحذر  أثناء االصطياد و التنظيف، فالسمكة تستخدم اشوا

.وتقديمها لألكل فإن لحمها لذيذ، رغم ذلك فإن  وجودها بالقرب من الخط الساحلي مع الصيادين والسياح يشكل تهديدا لصحتهم  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_01.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20140601


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأكل بحذر -(Plototus lineatus)المخطط الثعباني سمك القط 

 

   خطير - قنديل البحر الجوال   

 

ي البحر االبيض المتوسط نواع الغازية ف األ         
 

سمكة القط الثعباني المخطط موطنها األصلي المحيطين الهندي والهادي 

،تم التبليغ   سدخلت إلى الجزي الشرقي للبحر المتوسط عن طريق قناة السوي

و جسمها البني  عن وصولها إلى تركيا مؤخراً ، كأنواع األنقليس تتميز بلون

مقلمة على طول الجسم و أربع أزواج من زوائد االستشعار على الفم الخطوط 

كثر األنواع سمية عالمياً، غدد السم فيها مرتبطة بأشواك ُمسننة ، واحدة من أ

الصدرية و افرازات الجلد تحتوي سم بروتينيعلى الزعانف الظهرية و   

 الشائع . ومن الخفقان الفوري يليه خدر و إزرقاق  و تورم تسبب ألماالصابة  مميتاً،بالرغم من ذلك سم هذه السمكة نادرا ما يكون 

كثر وتعتبر. والحمى اللمفاوية العقد واعتالل للعضالت، تقلص حدوث أيًضا  مع للتعامل نتيجةأجزاء الجسم عرضة لإلصابة  اليد أ

   .بحذرمن ناحية أخرى يمكن تناول هذه السمكة و لكن  اكتشافها، بعد األسماك

 

انتشر قنديل البحر الجوال من خالل الحوض الشرقي و 

بانتليرياتم التبليغ عن وجوده مؤخراٍ من جزيرة  و   

و تونس . في شرق  وايطاليا ، مالطا صقليةسردينا و 

المتوسط يشكل هذا القنديل أسراب ضخمة تمتد 

تواجد ، رغم 1980صيف منذ  متر، كلكيلو  100بطول 

صلالسنة. كانت االنواع ت صغيرة خالل مجموعات  

خالل قناة  منقدمت للبحر االبيض المتوسط  استوائية،انواع  هيسنتيمتر.  60الى  10بينما قطرها يصل من ، كيلوغرام 10وزنها الى 

ن متتض مؤلمة وتسبب العديد من المشاكل ألجهزة الحيوية في الجسم . لسعتهاالسعةتحمل خاليا  زوائدجهاز السم لديه السويس. 

ويجتهدون أال تطال لسعة  للغاية، حذرين يكونوا أن السباحين على يجب .تورم و طفح مع تحسس شديد و هيجان التنفس،صعوبة في 

والشفتين العينين على خطيرة آثار عن اإلبالغ تم حيث ،  الوجهالقنديل   

 

والتوسيع األخير لقناة السويس من المتوقع أن يزداد  تأثير األنواع الغازية مسببه  مخاطر صحية  مستفيدة من التغير المناخي

الغازية التي تنجذب للحرارة لالنتشار واالستيطان في مناطق جديدة وتسمح  بدخول  االنواع كما انه يسمح لها وخصوصا    لإلنسان

حمر.أنواع سامة وخطيرة أخرى من المحيط الهندي والبحر األ  

 

 معلومات سوى تتوفر وال شحيحة كانت اإلقليمية التقييمات لكن،  سيئةمؤخرا سمعة  وف كسبتاالمخ والتي تثيراالنواع الغازية 

 أن حيث ، للقلق مثير أمر طبياً  المعالجة الصحية التأثيرات حول المتوسط البحر نطاق على الكمية البيانات إلى االفتقار إن. مجزأة

الطبية األخطاء إلى جهة من يؤدي قد ومعالجتها الصحية المخاطر هذه وشدة بمدى الجهل . . 

 

شؤون  المختصين في  ، تدريب الطواقم الطبية ،والبدء في التوعية  الصحية،مخاطر تحضير نفسها لهذه الالساحلية تم دعوتها لالدول 

، وكذلك العامة. السياحة ، المختصين في مجال الصيد   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف يمكن أن تشارك ؟                   

.التالية المشاريع أحد خالل منفي البحر المتوسط  ساهمة في مراقبة األنواع الدخيلة يمكنك الم  

 

Related material: 
In the following link you can find material regarding marine alien and invasive species in the 

Mediterranean in various languages. 

  ودوليكل دول االتحاد االوروبية لديها التزام بمراقبة االنواع الغازية تحت هيكل اوروبي 

Marine Strategy Framework Directive (MSFD); the EU Biodiversity Strategy, the Regulation (EU) No 

1143/2014 and the EcAp process (under the Barcelona Convention)  

العامة ومنع دخول و  من مستوى الوعي لدى. الرفع  تطوير الفعال آللية التحذير و ميكانيكية واضحة لالستجابة التزام يتضمن ال

دوري  والمسح  وتعريف األنواع األكثر خطورة انتشار االنواع الغازية عن طريق تعريف السبل ،  

 

 

Mediterranean Level projects 

CIESM JellyWatch Program 

ESENIAS 

MAMIAS 

Mediterranean Marine Life  

Oddfish  

Seawatchers  

Albania 

Invasive Species in Albanian Coast 

Cyprus 

Is it Alien to you? Share it!!! 

RELIONMED  

Greece 

Archipelagos-Invasive species 

ELNAIS 

 

Is it Alien to you? Share it!!! 

Italy 

ISPRA: alien@isprambiente.it 

AlienFish - Ente Fauna Marina Mediterranea  

Aliens in the Sea  

Occhio alla medusa 

LIFE ASAP 

Lebanon 

ي“  
 ”Sea Lebanon - البحريياللبنان 

Libya 

Marine Biology in Libya  

Malta 

Spot the Alien Fish  

Turkey 

 TUDAV Jellyfish monitoring project 

 

European Alien Species Information Network (Europe and neighboring countries) 

IUCN MedMIS (Mediterranean) 

 

 

 

Announcement of the Greek Directorate-General for Sustainable Fisheries about Lionfish 

CIESM Atlas of Exotic Crustaceans  

 

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R1143
http://www.rac-spa.org/ecap
http://www.ciesm.org/marine/programs/jellywatch.htm
http://www.esenias.org/
http://www.mamias.org/
https://www.facebook.com/groups/396314800533875/
https://www.facebook.com/groups/1714585748824288/
http://www.observadoresdelmar.es/projecte-9.php
https://www.facebook.com/groups/1377118565724588/?multi_permalinks=1382178521885259&notif_id=1535307326460795&notif_t=group_activity
https://isea.com.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7/%CF%83%CE%B5-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
http://relionmed.eu/
http://archipelago.gr/en/our-work/marine-conservation/invasive-species/
https://elnais.hcmr.gr/
https://isea.com.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7/%CF%83%CE%B5-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CF%82/
https://www.entefaunamarinamediterranea.it/progetti-di-ricerca/
https://www.facebook.com/faunamarinamediterranea/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Progetto-Aliens-in-the-sea-699458823457040/
http://meteomeduse.focus.it/
https://www.lifeasap.eu/index.php/it/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
https://www.facebook.com/groups/109615625861815/
http://marinebiology.ly/
http://www.aliensmalta.eu/
https://easin.jrc.ec.europa.eu/
http://www.iucn-medmis.org/?c=Guide/show
http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/announcementsFiles/lionfish%20brochure%20final.pdf
http://www.ciesm.org/atlas/appendix2.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information please contact: 

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 

 

 

 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  
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