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ABSTRACT 

The feeding habits of flathead grey mullet Mugil cephalus of 196 specimens and thin 

lip grey mullet Liza ramada of 280 specimens (family: Mugilidae), were evaluated. Fish 

samples were collected monthly from Alexandria landing of Mediterranean Sea coast, Egypt 

and fish farms, Beheira governorate. The annual diet composition, monthly variations 

according to month, length and the intensity of feeding were studied. Liza ramada and Mugil 

cephalus feed on a wide variety of prey types. About 72.9 and 79.6% of the stomach was 

occupied with food for   cultured L. ramada and M. cephalus, respectively, compared with 

about 70 and 76.6% for wild fish. Artificial food formed the most important food items of 

cultured fish representing about 40.2 and 42.8% for L. ramada and M. cephalus, respectively. 

The formulated feeds comprised diatoms constituting about 22.2 and 23.2% of food 

(compared with 41.3 and 64.1% for wild), and crustaceans (only 5.2 and 2.6% for L. ramada 

and M. cephalus, respectively), blue green algae constituting about 13.7 and 11.7% of food 

(compared with 7.4 and 1.6% for wild), for L. ramada and M. cephalus, respectively. 

Crustacea accounted about 5.2 and 2.6% for L. ramada and M. cephalus, respectively. Green 

algae constituting about1.2 and 2.7% of food (compared with 2.1 and 2.7% for wild). More 

sediments also consumed by cultured samples, with levels reaching 17.8 and 17.1% of food 

(compared with 31.3 and 31.4% for wild), for L. ramada and M. cephalus, respectively. In the 

present study Diatoms, blue green algae and sediments increased as the size increased while 

crustacea and foraminifera decreased as the fish size increased. The feeding intensity of L. 

ramada it is low in winter, increase considerably in spring and remain high during summer 

and autumn, whereas, in M. cephalus were quit high all the year round for fishes from 

different habitat.The aim of the present work to defining the food taken and examine the 

feeding behavior according to the season, month, habitat and fish size for both wild and 

cultured fish, in order to understand the dynamic of this regional ecosystem. Beside results 

from feeding habits of grey mullet may have direct implications for aquaculture. 
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 العادات الغذائية ألسماك البورى والطوبارة البرية والمستزرعة، مصر
  3الدحار ريمكالعالء عبد و 3السيد سالمةمحمد  - 2وليد ناجي عبد القادر – 1حاتم حنفي محمود

والنقل  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا –كلية تكنولوجيا المصايد واالستزراع المائي  .1

 يةاإلسكندر -البحري 

 بحيرةاإلدارة الزراعية بال .2

 األسكندريةجامعة  –باشا سابا  –كلية الزراعة  -قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي  .3

(، Mugilidaeورى والطوبتتتارة متتتة عائ تتتة  ك البتتتاستتتمألغذائيتتتة تمتتتت دراستتتة العتتتادات ال
والمجمعة شهريًا مة مة متوععية متت يتية متة البيئتات الم  يتة والموعت  األوم  تاة متة المصتايد 
ع تتس ستتا م الب تتر المتوستتط باألستت  درية ممتتمص لةستتماك المصتتيدة الطبيعيتتة والموعتت  المتتا س  تتاة 

تتغتتذى بشت م اساستس ومهمتتا ي تة عمتتر أ هتا  ووجتدالمتزار  الستم ية المستتت طعة متة ب يترة  د تتو 
سماك ع س األ ياء ال اعية والبص  تو ية ال باتية وال يوا ية، وتيضم فس غذائها بالدرجتة األولتس األ

الدياتومات بي ما ت وة الط الب الزرعاء والتضراء و ال شريات أعم أهمية، م   بتص   ميات  بيرة 
ص عة باإلضتافة زرعة تتغذى أساسًا ع س األعصف المالمستسماك مة الروسوبيات، أما بال سبة لة

 لتتس التتدياتومات والط التتب وال شتتريات والتتتس ت تتوة فتتس فتتترات م تتددة، بي متتا ت تتوة ال شتتريات متتة 
الم و تتات  هتتت تتف  ستتب هتتذ الم و تتات الصتتدفية تتتصم معرتتل أشتتهر العتتال فتتس غتتذاء البتتورى، و

 هاريتة  أة هذه ال وعية مة األسماكوض ت الدراسة  ما أ. األسماك هبإتتصف المواسل وأطوام هذ
. فالب سبة ألسماك البورى سجم ال شاط الغذائس أع س معتدم لت  التغذية وذات  شاط غذائي متوسط

متتل يتتزداد ال شتتاط  أعتتم معتتدم لتت  تتتصم موستتل الشتتتاءع تتس متتدار العتتال، بي متتا فتتس أستتماك الطوبتتارة 
 البيئتية. يب س مرتيعا تصم الصيف والتريف في   تابي  و الغذائس لهذه ال وعية تصم موسل الر 

 ما سج ت المعدات الممت ئة أع س  سب بال سبة لةسماك المستزرعة عة ت ك الموجودة 
 فس مرباة الطبيعس  ررًا لوفرة الغذاء فس المزرا  السم ية.

ار  المتتز  وتعتتد دراستتة العتتادات الغذائيتتة لةستتماك ع تتس جا تتب  بيتتر متتة األهميتتة فتتس  دارة
يتتد لستت وك أ تتوا  األستتماك المتت يتتة متتة  ا يتتة التغذيتتة الستتم ية  لتتس جا تتب ذلتتك فتتإة اليهتتل الج

  اال ت ائية فس بيئتها سوف يساعد ع س ت ريل التغذية فس المزار  المائية.

 


