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 )مصر (اإلسكندرية، توزيع مجموعات الهائمات الحيوانية في خليج أبي قير عن 

 هويدا يحي زكريا

 اإلسكندرية – قايتباي –المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد 

 

 العديد من المشاكل البيئية نتيجة اإلسكندرية كم شرق 35يواجه خليج أبي قير الذي يقع علي مسافة 

 كميات إلى باإلضافة عبر محطة طلمبات الطابية عضوي ال الصناعي وياه الصرفن ملصرف كميات كبيرة م

المياه العذبة التي تصب في الخليج من بحيرة ادكو عبر فتحة المعدية وكذا من فرع رشيد لنهر النيل والتي تؤثر 

حياء البحرية في خليج  للمياه والتي تنعكس بصورة مباشرة علي األةوالكيميائيفي مجملها علي الصفات الطبيعية 

 وتعتبر الهائمات الحيوانية من أكثر الكائنات حساسية للتغيرات التي تحدث في الصفات الطبيعية ؛أبي قير

ي د دراسة توزيع مجموعات الهائمات الحيوانية في خليج أبي قير ومإلى لذا يهدف البحث .للمياهوالكيميائية 

  محطة تمثل14د تم جمع عينات للهائمات الحيوانية بصفة موسمية من ق؛ وتأثرها بالظروف البيئية المحيطة بها

 .2004المختلفة بخليج أبي قير خالل سنة  البيئات

 310×87.1متوسط(الحيوانية خالل فصل الربيع وقد أظهرت النتائج ازدياد الكثافة العددية للهائمات 

 وقد بلغ المتوسط العام ؛)3متر/ فرد310×44.2متوسط ( صيفخالل فصل ال بينما وصلت أدني قيمة) 3متر/فرد

وقد تالحظ التأثير السلبي لمياه  ،3متر/  فرد 310 ×60.5  خالل فترة الدراسةئم لخليج أبي قيراللمحصول الق

 أمام )3متر/ فرد310×2.516 متوسط( أدنى قيمة ددية للهائمات الحيوانية حيث سجلتالصرف على الكثافة الع

 .محطة طلمبات الطابية

 اليرقات واألطوار إلي باإلضافةدة مجموعات األوليات ومجدافيات األرجل ا النتائج سيتما أظهرك

علي التوالي من مجموع الكثافة % 12.10  و%27.90  و% 51.19الصغيرة من الرخويات حيث شكلت نسبة 

 . العددية الكلية للهائمات الحيوانية في خليج أبي قير 

  وم°28.5 ــ  16.1  حرارةةفي درج عيشت الهائمات الحيوانية  نوعا من85وقد سجلت الدراسة 

 من االنواع %22.35( نوعا 18نواع من هذه اال.  جزء في األلف38.658ــ 34.807 ملوحةدرجة 

 .هي انواع مياه عذبة تتحمل مدى واسعا من الملوحة) المسجلة


