البيئات البحرية
ذكرنا تقسٌم اجزاء مٌاه المحٌط وان معظم الكائنات الحٌة تتواجد غالبا فً منطقة الشاطئ وتؤثر طبٌعة
الشواطئ على نوعٌة الكائنات التً تتواجد بها لذا سوف نلقً نظرة سرٌعة على نوعٌة الشواطئ والكائنات
التً تعٌش فٌها:
بيئة الشواطئ الرملية:
من اشهر الشواطئ المعروفة هً الشواطئ الرملٌة حٌث تتكون من الرمال والقلٌل من الرواسب وحبٌبات
هذه الشواطئ مفككة سهلة الحركة بواسطة المٌاه والرٌاح وتعٌش فً الرمال الكثٌر من الكائنات فلو تتبعنا
وجود الحٌاة من اهلى الشاطئ فً منطقة الكثبان الرملٌة فسوف نجد العدٌد من االشجار والشجٌرات
والحشائش التً تساعد جذورها فً تجمٌع الرمال ومنع تاكل الشواطئ بفعل الماء والرٌاح حٌث نالحظ
احتالل االشجار للجزء العلوي من الكثبان الرملٌة وٌلٌها الشجٌرات الصغٌرة التً تنمو على حواف هذه
الكثبان وتلٌها الحشائش فً المنطقة السفلى من الكثبان .ولو استمرٌنا باتجاه المٌاه فسنمر بمنطقة المد والتً
عندما ٌنحسر عنها الماء خالل الجزر فان الكائنات التً تعٌش فٌها اما ان تعود الى المٌاه فً منطقة اسفل
المد والبعض االخر ٌقوم بالحفر فً الرمال واالختباء لحٌن عودة المٌاه ثانٌة خالل المد مثل الدٌدان والقواقع
والرخوٌات ولو استمررنا الى تحطم االمواج ( )surf zoneفً منطقة اسفل الجزر وهً المنطقة التً
ٌتكون فٌها زبد البحر نتٌجة اختالط مٌاه البحر مع الهواء على الشاطئ .ان هذه المنطقة لٌست ثابتة بل انها
تتحرك الى االمام والخلف على منحنى الشاطئ تبعا لوقت المد والجزر فً الٌوم الواحد لذلك فان الماء فً
هذه المنطقة فً حركة مستمرة ال تتوقف لذلك فان الكائنات التً تعٌش فٌها كانها تعٌش فً عواصف دائمة
لذا فانها تمتلك العدٌد من التحورات للحفر واالختباء فً الرمال لتجنب االنجراف بفعل التٌارات وكذلك
تتحمل صدم االمواج القوٌة فً المنطقة.

بيئة السواحل الصخرية:
توجد العدٌد من السواحل الصخرٌة فً العالم والتً تتكون من الصخور الصلبة وٌمكننا ان نمٌز اربعة
مناطق تبرز فٌها الحٌاة فً هذه الشواطئ وهذه المناطق هً االجزاء العلوٌة والوسطى والسفلى من منطقة
المد باالضافة الى منطقة اسفل الجزر.

ٌ -1تمٌز الجزء العلوي من منطقة المد  upper intertidal zoneبكونه مكانا رطبا بسبب رذاذ
االمواج حٌث تحصل هذه المنطقة على رطوبتها من رذاذ االمواج المتحطمة وهذه الصخور توفر
بٌئة مالئمة لنمو الطحالب الخضراء المزرقة والتً تكون غطاءا رقٌقا على الصخور وعند موتها
وتحللها تصبغ الصخور باللون االسود الشبٌه ببقع التلوث النفطً .ترعى العدٌد من الرخوٌات على
هذه الطحالب حٌث تقوم بقشطها من على الصخور والتهامها.
 -2اما فً الجزء االوسط من منطقة المد والجزر والتً ٌوجد فٌها البرنقٌل وبلح البحر والنواعم
واالعشاب البحرٌة حٌث تكون هذه االحٌاء ملتصقة بالصخور بشدة لكً التقتلعها االمواج وعند
حل ول المد فانها تعطى بالماء كً تتغذى بالترشٌح على الهائمات والفتاة العضوي .اما اثناء الجزر
فتتعرض هذه االحٌاء الى الجفاف فتغلق صدفاتها باحكام لمنع التبخر لعدة ساعات .ان االصداف
القوٌة واغطٌة الجسم تحمً هذه الكائنات من االفتراس اال انها التحمٌها من بعض القواقع التً
ٌمكنها ان تثقب الصدفة بافراز مواد حامضٌة واستخدام الرادٌوال وبعدها تتغذى على المادة الرخوة.
تحت منطقة تواجد البرنقٌل توجد منطقة االعشاب البجرٌة التً ٌكثر فٌها بلح البحر الذي ٌلتصق
بالصخور بواسطة تراكٌب لٌفٌة وهو ترشٌحً التغذٌة كما فً البرنقٌل وهو ٌجذب العدٌد من
المفترسات كنجم البحر والنواعم الثاقبة وبعض االسماك ذات االسنان االمامٌة القوٌة  .هناك اٌضا

الطحالب البنٌة التً توفر الحماٌة للكثٌر من الكائنات الحٌة مثل القواقع والسرطانات والدٌدان
واالعشاب التً تطفو قرب السطح فً حالة المد الحتوائها على اكٌاس هوائٌة.
 -3الجزء السفلً من منطقة المدlower intertidal zone:
تكثر فً هذه المنطقة الطحالب وخصوصا الحمراء منها والتً تكسو الصخور  .عند انحسار الماء
اثناء الجزر ٌخلف وراءه بعض الحفر الصغٌرة الممتلئة بالماء والتً تدعى بالحفر المدٌة وهً بٌئة
مناسبة للعدٌد من الطحالب والالفقرٌات مثل القواقع والسرطانات باالضافة الى ٌرقات االسماك.
 -4منطقة اسفل الجزرsubtidal zone :
توجد تحت منطقة اقصى جزر حٌث تكون مغطاة دوما بالمٌاه وتتواجد فٌها قنافذ البحر والقواقع
التً تتغذى على الطحالب ونجم البحر الملتصق بالصخور والذي ٌتحرك مع المد والجزر فاثناء
المد ٌصعد الى منطقة اسفل المد لٌتغذى على المحار وبلح البحر باالضافة الى تواجد بعض
االسماك القادمة من البحر للنغذي وٌتواجد جراد البحر بٌن شقوق الصخور.
بيئة مصبات االنهارThe Estuary Environment :
تقع هذه البٌئة عند التقاء االنهار بالبحار وهً تعتبر من اكثر البٌئات انتاجٌة وتضع معظم الكائنات بٌوضها
فٌها حٌث تنمو صغارها فً هذه البٌئة الغنٌة بالغذاء.
تكونت العدٌد من المصبات فً نهاٌة العصر الجلٌدي االخٌر ( 15111-11111سنة ) فعندما ذاب الجلٌد
وارتفع منسوب مٌاه المحٌطات غزا المحٌط المناطق الساحلٌة المنخفضة وغمر افواه االنهار والجداول.
ترسبت بعض الرواسب الرملٌة القادمة بعضها من المحٌط والبعض االخر من االنهار على الشاطئ مكونة
حواف طوٌلة من الرمال تسمى بالحواجز الشاطئٌة .من احد جانبً هذه الحواجز ٌوجد المصب ومن الناحٌة
الثانٌة توجد مٌاه البحر .تعتبر منطقة المصب منطقة هادئة النها محمٌة من تصادمات االمواج القوٌة
بواسطة الحاجز الشاطئً مما ٌجعلها حرما طبٌعٌا لمجموعة واسعة من النباتات والحٌوانات البحرٌة ولذلك
فان مجموعة كبٌرة متنوعة تنتمً الى هذه البٌئة.

ان هذه البٌئة تتأثر بمٌاه المد والجزر لذلك فالظروف الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة متغٌرة كثٌرا مما ٌؤدي الى نشوء
بٌئة صعبة جدا( .)harsh environmentلذلك تقطنها انواع محددة من االحٌاء المتحملة للتغٌرات البٌئٌة
وتلجأ الٌها هذه االحٌاء من اجل التكاثر والحماٌة من المفترسات التً التستطٌع تحمل التغٌرات البٌئٌة
الكبٌرة.

بيئة المستنقعات المالحة:
علً طول العدٌد من المصبات فً المحٌط الهادي واالطلنطً وخلٌج المكسٌك فان الحشائش تنمو بوفرة فً
المٌاه الضحلة مكونة مجموعة المستنقعات المالحة حٌث تكون هذه الحشائش هً الشًء الممٌز للمستنقعات
لمالحة ،احد انواع هذه الحشائش هً الحشائش الحبلٌة ) (spartinaوالتً تتمٌز بالخشونة و كبر الحجم
ومقاومة التاثٌر الممٌت لالمالح عن طرٌق غدد خاصة فً اوراقه تفرز البلورات الملحٌة وتطردها خارج
الجسم ،القلٌل من الكائنات البحرٌة تتغذي علً حشائش المستنقعات بسبب خشونتها وارتفاع نسبة االمالح
بها وبرغم ذلك تعتبر بٌئة المستنقعات المالحة من البٌئات مرتفعة االنتاجٌة ،حٌث تقوم البكترٌا بتحلٌل
االوراق واالجزاء الساقطة من هذه الحشائش فً الماء الً مركباته االولٌة والتً هً الفوسفات والنترات و
هً لمواد التً تحتاجها الهوام النباتٌة للنمو واالزدهار والتً تصبح بدورها مصدرا غذائٌا للعدٌد من
الكائنات ترشٌحً التغذٌة مثل المحار فالتٌارات المائٌة الناتجة عن حركة اهداب المحار تفٌد جذور الحشائش
البحرٌة عن طرٌق زٌادة حركة المٌاه حولها وكذلك تعمل الجذور المتشابكة لهذه النباتات كشباك لالمساك
بالمواد العضوٌة المختلفة التً تتغذي علٌها الكائنات المختلفة مثل القشرٌات ،ان الٌاه الهادئة وففرة الغذاء
فً بٌئة المستنقعات المالحة توفر بٌئة جٌدة للحٌوانات البحرٌة النتاج نسلها وذرٌتها حٌث توصف هذه
المستنقعات بانها البٌئة الحاضنة للعدٌد من الكائنات البحرٌة

بيئة األرض الطينية)(mud flat
الجزء من بٌئة المصب التً تتصف بوجود الطٌن الرملً الكثٌف وال ٌنمو بها حشائش المستنقعات تسمً
باالرض الطٌنٌة حٌث ٌكون بها انحدار خفٌف نحو المٌاه .تمسه الماء والموجات الخفٌفة كما ٌتم عمل تهوٌة
خفٌفة للتربة الطٌنٌة بفعل صدمات االمواج وبسسب ضعف قوة رجوع المٌاه الً المحٌط فان المواد
العضوٌة التً ٌحملها الماء تتراكم علً الشاطًء محولة االرض الطٌنٌة الً ما ٌشبه المقبرة حٌث تحلل
بكترٌا التحلل المخلفات وتحول الرمال الً اللون االسود ولو انك قمت بالحفر فً هذه المنطقة فستالحظ ان
الرمال التحتٌة سوداء وتفوح منها رائحة البٌض الفاسد نتٌجة وجود )(H2Sوهو المركب الناتج عن تحلل
المواد العضوٌة فً غٌاب االكسجٌن بفعل البكترٌا الالهوائٌة المحللة التً تلعب دورا هاما فً تحلٌل المواد

العضوٌة الً مركباتها االولٌة النافعة والتً تنقلها حركة االمواج الً داخل المٌاه والً اماكن اخري
لٌسستفٌد منها العدٌد من الكائنات وخاصة الهائمات النباتٌة التً تمثل الغذاء االولً االساسً لكل الحٌوانات
البحرٌة
ٌتواجد فً االرضً الطٌنٌة العدٌد من الالفقارٌات مثل قوقع الطٌن ) (Ilyonassa absaletaوالتً
تتغذي علً الفتات الموجود فً حفر منطقة المد الضحلة فهً بذلك تلعب دورا هاما فً التخلص من المواد
العضوٌة الزائدة فً االراضً الطٌنٌة وكذلك فان دٌدان الرمل تحفر انفاق خالل الرمال وتتغذي علً الفتات
العضوي اٌضا وكذلك تتمٌز هذه البٌئة بوجود بعض المحارٌات وجمٌع هذه الكائنات تتمٌز بسلوك الحفر فً
الطٌن وعمل انفاق لها مما ٌساعد علً تهوٌة هذه التربة التً تعانً نقصا شدٌدا فً االكسجٌن ،وكذلك تقوم
بعض الطٌور بالحفر فً الطٌن للحصول علً غذائها من الالفقارٌات المختلفة من الدٌدان وغٌرها وتختلف
مناقٌر الطٌور فً الشكل تبعا لنوع الغذاء ومكان تواجده داخل الطٌن فالمنقار القصٌر لطائر الزقزاق وزمار
الرمل ٌستخدم للتغذٌة علً الدٌدان القرٌبة من السطح بٌنما المناقٌر الطوٌلة للطٌور البحرٌة تستسطٌع الحفر
الً اعماق اكبر والتهام الالفقارٌات التً تحفر انفاق داخل الطٌن.

المنجروف
بيئة
فً المناطق االستوائٌة تنمو علً الشواطًء اشجار المنجروف كتلك الموجودة علً طول ساحل البحر
االحمر فً مصر وٌوجد فً مصر نوعٌن من هذه االشجار المنجروف االحمر (Rhizophora
)mangleوالمنجروف االسود وٌوجد نوع ثالث من اشجار المنجروف هو المنجروف االبٌض ونستطٌع
التفرٌق بسهولة بٌن المنجروف االسود واالحمر بان المنجروف االسود له جذور تنفسٌة نراها بارزة بجانب
سٌقانه اما المنجروف االحمر فلٌس له جذور تنفسٌة .ان الجذور القوسٌة المتشابكة الشجار المنجروف تقوم
باحتجاز العدٌد من المواد العضوٌة بٌن تشابكاتها وكذلك فان اوراق اشجار المنجروف التً تتساقط فً الماء
وتتحلل بفعل البكترٌا كل هذا ٌهًء وسطا مالئما لنمو الهائمات والتً ٌتغذي علٌها الكائنات ترشٌحٌة التغذٌة

من االصداف والمحارٌات وكذلك فان الزائد من هذه المواد ٌعود الً البحر المفتوح لٌمد البٌئة البحرٌة
بالمواد الغذائٌة
فً الحقٌقة ان بٌئة المنجروف تعتبر حرما طبٌعٌا للحٌاة البرٌة للعدٌد من الكائنات البحرٌة واالرضٌة علً
حد سواء مثل الطٌور والسرطانات والمحار والقواقع االسماك المختلفة والتً تجد فً بٌئة المنجروف
الماوي والحماٌة والطعام الوفٌر وباالضافة الً ذلك فان اشجار المنجروف تعمل كحواجز طبٌعٌة لحماٌة
الشواطًء من التاكل حٌث تعمل جذورها علً االمساك بالرمال القادمة مع االمواج وترسٌبها وخالل
العواصف الكبٌرة فان اشجار المنجروف تعمل كاسفنجة كبٌرة تمتص المٌاه وصدمات العواصف.

بيئة الشعاب المرجانية
تعتبر بٌئة الشعاب المرجانٌة من اكثر البٌئات البحرٌة جماال علً االطالق حٌث تتمٌز الكائنات التً تعٌش
فً هذه المنطقة باألل وان الزاهٌة الجذابة ،والشعاب المرجانٌة هً تكوٌنات صخرٌة تكونت بفعل كائن
صغٌر ٌسمً بولٌب المرجان ،حٌث تبدا هذه الشعاب بالتكون عندما تلتصق ٌرقة المرجان علً سطح صلب
وتنمولتكون المرجان حٌث ٌعٌش كائن المرجان فً مستعمرات ٌحتل كل فرد من افرادها حجر منفصل من
الحجر الجٌري الذي ٌبنٌه بنفسه وكل جٌل جدٌد من البولٌب ٌضٌف طبقة جدٌدة من الحجر الجٌري جاعال
المرجان ٌمتد العلً (حوالً  2.5سم فً السنة )وللخارج حٌث ٌصل عرض بعض كتل الشعاب اكثر من
41م عرضا واكثر من  1111كم طوال حٌث قد ٌصل المرجان الً سطح المٌاه ولكنه ال ٌستطٌع النمو
خارج المٌاه،تتواجد الشعاب المرجانٌة فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة فقط ما بٌن خطً عرض
o 31شمال وجنوب خط االستواءحٌث تتمٌز اماكن وجودها بصفاء المٌاه واشعة الشمس الكافٌة والظروف
المناسبة لنمو طحلب ) (xeozanseleالذي ٌعٌش مع البولٌب فً عٌشة تكافلٌة ولعل اكبرانظمة الشعاب
فً العالم هو الحاجز المرجانً الكبٌر قرب سواحل استرالٌا حٌث ٌمتد الً حوالً  2111كم طوالوٌعٌش
بداخله اكثر من  1511نوع من االسماك والكائنات المختلفة وٌرجع التنوع العالً لبٌئة الشعاب الىان

الشعاب تتكون من اكثر من نوع من المرجان والتً تنمو معا مالصقة لبعضها البعض مكونة شقوق
وكهوف فٌما بٌنها وهً االماكن المناسبة لتواجد الكائنات واختبائها بسرعة شدٌدة وسهولة
كل نوع من المرجان له شكله الفرٌد وحجمه ولونه ونقوشه وتقسم المراجٌن الً قسمٌن رئٌسٌٌن هما
المرجان الصلب والمرجان اللٌن و تسمً معظم انواع المراجٌن باالشٌاء التً تشبهها فمثال المرجان الصلب
قرن الظبً اسمه العلمً )(Acropora plamataوالمرجان شبٌه المخ (Diploria
)labyrinthiformisوالمرجان اللٌن شبٌه المروحة ) (Gorgonia ventalinaوعارضة البحر
)(Plexauraflexuosaوالتً تكون اكثر مرونة وتتماٌل مع التٌار،وكما ذكرنا بان الشعاب تسكنها
االسماك الزاهٌة مثل سمكة الفراشة والذي تتمٌز بمنطقة فمها ( خطم ) الطوٌلة لتتغذي علً الجزٌئات
الدقٌقة فوق سطح الشعاب وسمكة الباراكودا ذات االسنان االبرٌة والتً تتغذي علً اسماك الشعاب اما
سمكة الببغاء فهً تقضم اجزاء الشعاب لتتغذي علً البولٌب وتطرد الحجر الجٌري من فمها بعد ذلك
وكذلك فان العدٌد من االسفنجٌات والدٌدان والروبٌانوقنافذ البحر ونجم البحر والرخوٌات واالسماك تعٌش
داخل وحول الشعاب.

