Sự xáo trộn sinh học

(*):

Sự dịch chuyển của các hạt (sự sắp xếp lại trầm tích) và nước (sự thông gió) trong trầm tích
(
)
do các hoạt động của động vật * . Các tác nhân gây nên sự xáo trộn sinh học có thể được
(#)
chia thành các nhóm chức năng khác nhau .

Định nghĩa ở đây được giới
hạn trong hệ động vật dưới
nước. Các động vật trong đất,
thực vật thủy sinh, và thực vật
trên cạn đều có thể gây nên sự
xáo trộn sinh học.
(#): Chỉ đưa ra ở đây những ví
dụ về hệ động vật biển cỡ lớn
(những động vật được giữ lại
trên rây lọc có đường kính
0,5mm).

Echinocardium cordatum
Scopimera sp. (EB)
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Sự sắp xếp lại bởi tác nhân gây khuếch tán sinh
học
Những sinh vật mà hoạt động của chúng làm trộn
đều trầm tích trong một phạm vi ngắn. Các phân
nhóm gây khuếch tán sinh học bao gồm: hệ động
vật mặt đáy
, hệ động vật bề mặt
, và hệ
động vật hang
.
Sự sắp xếp lại bởi tác nhân vận chuyển lên trên
bề mặt
Những sinh vật hướng thẳng đứng, đầu hướng
xuống dưới sâu trong trầm tích và bài tiết chất
thải ra bề mặt của trầm tích.
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Arenicola marina (UC, BV)
Mercenaria mercenaria

Sự sắp xếp lại bởi tác nhân tạo hang thông gió đóng)
Các sinh vật đào hang dạng thẳng đứng hình chữ I hoặc J.
Thông qua sự vận động của cơ thể hoăc các mao, chúng
bơm nước có chứa oxy bão hòa vào trong các hang để hô
hấp. Sự xi-phông ở thể hai mảnh vỏ có thể làm rò rỉ oxy
một cách không trực tiếp vào môi trường xung quanh.
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1.0 cm

Hediste diversicolor

Sự sắp xếp lại bởi tác nhân vận chuyển xuống dưới
Các sinh vật có đầu hướng thẳng lên trên sử dụng
các hạt trên bề mặt và bài tiết chất thải xuống đáy
trầm tích.

Cirriformia sp.)

Sự sắp xếp lại bởi tác nhân tái tạo
Các sinh vật đào và bảo vệ hang trong
trầm tích bằng cách chuyển dịch trầm
tích từ đáy lên bề mặt. Trầm tích được
tạo ra sẽ được thế chỗ bởi trầm tích bề
mặt hoặc trầm tích rơi từ vách hang.

Uca vocans

Sự sắp xếp lại bởi tác nhân tạo hang thông gió mở
Các sinh vật tạo ra các hang hình U hoặc Y có hai
lối mở hay nhiều hơn thế. Chúng duy trì việc thở,
thông qua việc tuần hoàn nước bão hòa oxy theo
hướng từ đầu đến đuôi, bằng chuyển động sóng
của cơ thể hoặc bằng cách đập các chi.
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Bản dịch này được hoàn thành trong khuôn khổ của dự án NUCOWS.

Poster này được phép trích dẫn từ bài báo của Kristensen và Cộng sự : 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

