BioturbatiE:

(*):

The het verplaatsen van deeltjes (sediment transport) en porie water (bio-irrigatie)
(
)
in sediment door allerhande dierlijke activiteiten * .
(#)
De organismen die bioturbatie veroorzaken , kunnen ondergebracht worden in
verschillende functionele groepen.
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Biodiffusie activiteit
Organismen die het sediment homogeen
mengen over korte afstand. Sub-groepen
zijn are epifaunale biodiffusors
,
oppervlakte biodiffusors
and
gallerij biodiffusers
.

Opwaartse transport band
Deze organismen leven vertikaal
geörienteerd in het sediment met hun
kop onderaan. Zij voeden op diepte en
deponeren vervolgend het sediment
bovenaan het sediment-water oppervlak.
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Mercenaria mercenaria

1.0 cm

Hediste diversicolor

Ventilatoren van doorstroomgangen
Deze organismen bouwen een U-of Y vormig
gangenstelsel met minstens 2 openingen. Ze
circuleren zuurstofrijk water door dit
gangenstelsel door hun lichaam golvend te
bewegen of met ledematen te peddelen.

Neerwaartse transport band
Deze organismen leven vertikaal
geörienteerd in het sediment met hun
kop bovenaan. Zij voeden aan het
sediment-water oppervlak en deponeren
sediment onderaan in het gangenstelsel.
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Cirriformia sp.)

Regeneratoren
Deze organismen graven gangen
en holtes, en transporteren
daarbij sediment vanop diepte
naar het oppervlak. Het
uitgegraven volume wordt terug
opgevuld door het inslibben van
oppervlakte sediment of het
inklinken van het gangenstelsel.

Arenicola marina (UC, BV)

http://www.nereispark.org/

Enkel voorbeelden van
mariene macrofauna (d.i.,
organismen groter dan 5 mm)
worden hier vermeld.

Scopimera sp. (EB)

Echinocardium cordatum

Ventilatoren van blind-eindigende gangen
Deze organismen leven in een I-of J type
gangenstelsel. Ze pompen zuurstofrijk water in
hun gang voor respiratie in zuurstofloze
omgeving.

De definitie wordt hier
beperkt tot aquatische fauna.
Terrestrische bodembewoners
en ook planten (aquatisch en
terrestrisch)
kunnen
ook
bioturbatie veroorzaken.

Uca vocans

Vertaald in het Nederlands door Filip Meysman
(Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
- Royal Netherlands Institute for Sea Research).

Deze poster is geinspireerd op het artikel door Kristensen, E., G. Penha-Lopes, M. Delefosse, T. Valdemarsen, C.O. Quintana & G.T. Banta:
What is bioturbation? The need for a precise definition for fauna in aquatic sciences. Marine Ecology Progress Series (2012) 446: 285-302.

© Nereis Park - 2013

