Βιοδιατάραξη:

(*):

Η μεταφορά σωματιδίων (αναμόχλευση ιζήματος) και νερού (ανανέωση νερού) του
(
)
(#)
ιζήματος λόγω των δραστηριοτήτων της πανίδας * . Οι βιοδιαταράσσοντες οργανισμοί
μπορούν να διαχωριστούν σε διαφορετικές λειτουργικές ομάδες.

(#):

Eδώ ο ορισμός περιορίζεται μόνο
στην υδρόβια πανίδα. Η εδαφοπανίδα,
καθώς και τα υδρόβια και χερσαία
φυτά
μπορούν
επίσης
να
προκαλέσουν βιοδιατάραξη.
Eδώ δίνονται μόνο παραδείγματα
ειδών της θαλάσσιας μακροπανίδας,
δηλ. οργανισμών που συλλέγονται
πάνω σε κόσκινο ανοίγματος 0,5 mm.

Echinocardium cordatum
Scopimera sp. (EB)
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Βιοδιαχέοντες οργανισμοί
Οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες
προκαλούν ομοιόμορφη ανάμιξη του
ιζήματος σε μικρές αποστάσεις.
Υποομάδες είναι οι επιπανιδικοί
βιοδιαχέοντες
, οι επιφανειακοί
βιοδιαχέοντες
και οι βιοδιαχέοντες
εντός στοών
οργανισμοί.
Ανοδικοί μεταφορείς
Οργανισμοί που τοποθετημένοι
κατακόρυφα με το κεφάλι προς τα κάτω,
τρέφονται με βαθύτερα στρώματα ιζήματος
και αφοδεύουν στην επιφάνειά του.
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Arenicola marina (UC, BV)

Ανανεωτές νερού με τυφλές στοές
Οργανισμοί που ζουν σε κατακόρυφες στοές
σχήματος I ή J. Αντλούν νερό πλούσιο σε οξυγόνο
προς τη στοά με τη βοήθεια κινήσεων του
σώματος ή των βλεφαρίδων για την κάλυψη των
αναπνευστικών τους αναγκών. Οξυγόνο μπορεί να
διαρρεύσει έμμεσα από τους σίφωνες των
Διθύρων προς το περιβάλλον ίζημα.

http://www.nereispark.org/

Καθοδικοί μεταφορείς
Οργανισμοί που τοποθετημένοι
κατακόρυφα με το κεφάλι προς τα πάνω,
τρέφονται με επιφανειακό ίζημα και
αφοδεύουν σε βαθύτερα στρώματα.

Mercenaria mercenaria

1.0 cm

Hediste diversicolor

Ανανεωτές νερού με διαμπερείς στοές
Οργανισμοί
που
κατασκευάζουν
στοές
σχήματος U ή Y με δύο ή περισσότερα στόμια.
Αναπνέουν μεταφέροντας οξυγονωμένο νερό
από το κεφάλι προς τα πίσω με τη βοήθεια
κυματοειδών κινήσεων του σώματος ή
χτυπώντας εξαρτήματα.

Uca vocans
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Cirriformia sp.)

Αναγεννητές ιζήματος
Σκαπτικά είδη που δημιουργούν
και διατηρούν στοές μεταφέροντας
ίζημα από βαθύτερα στρώματα
στην επιφάνεια. Το ίζημα αυτό
αναπληρώνεται είτε από
επιφανειακό ίζημα που πέφτει
σταδιακά μέσα στη στοά είτε μετά
από κατακρήμνιση των
τοιχωμάτων της.
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