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w marcu 2017 r. zebrano przy
sondy rdzeniowej na siedliskach Z.

marina oraz piasku - w obszarze Mielizny.
rdzenie dzielono na warstwy i przesiano na sicie

o oczka 1mm i konserwowano 4% roztworem
formaldehydu. Przeprowadzono
taksonomicznego, i biomasy makrofauny. Na
ich podstawie obliczono
bioturbacyjnego dla oraz

bentosowych na podstawie wzoru (Solan i in.
2004, zmieniono):

podwodne Z. marina na oraz
i makrozoobentosowych, pobliskie obszary nie .
Na obserwuje bioturbacyjnego BPc na obszarach piaszczystych
W rozmieszczeniu pionowym makrozoobentosu w osadzie, jest bogactwo gatunkowe,

i biomasa w pierwszej warstwie osadu (0-1 cm). Znajduje w niej ok. 80% i ok.
50% biomasy makrozoobentosu. obserwowane wieloszczety z rodzaju Marenzelleria (>20cm).

Gdzie:
Bi biomasa danego taksonu,
Ai danego taksonu
Mi danego taksonu
Ri poruszania osadu przez dany takson

Wyniki

W Morzu Zostera marina jednym z najbardziej produktywnych i
siedlisk. unikalnymi warunkami do

i zamieszkiwane przez wiele morskich .
Makrofauna podwodne na tych obszarach wiele funkcji takich
jak bioturbowanie, przyczynia do natleniania wspomagania
transportu wody w ich powierzchni (bioirygacje) oraz

zmagazynowanych w osadach.

Celami
taksonomicznego, i biomasy makrozoobentosu

rozmieszczenia pionowego w osadzie
Oszacowanie Bioturbacyjnego (BPc) bentosowych

podwodne Z. marina.

Wnioski

Takson Piasek

Oligochaeta

Marenzelleria spp.

Pygospio elegans

Streblospio shrubsolii

Hediste diversicolor

Cerastoderma glaucum

Macoma balthica

Mya arenaria

Mytilus trossulus

Ecrobia ventrosa

Peringia ulvae

Theodoxus fluviatili

Amphibalanus improvisus

Heterotanais oerstedii

Idotea balthica

Idotea chelipes

Idotea granulosa

Jaera spp.

Lekanesphaera hookeri

Cyathura carinata

Gammarus oceanicus

Gammarus salinus

Gammarus tigrinus

Gammarus zaddachi

Bathyporeia pilosa

Corophium multisetosum

Rhithropanopeus harrisii

Chironomidae

Insecta larvae

Einhornia crustulenta

30 19

W marcu 2017 r., na podwodnych na
zaobserwowano 30 makrofauny na obszarach

i 19 na obszarach jej pozbawionych.
jak i biomasa na obszarach

pokrytych jest na obszarach
. W rozmieszczeniu pionowym

obserwuje oraz
makrozoobentosu w pierwszej warstwie osadu (0-1cm) na obu typach
dna.
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Rys. 1 Lokalizacja stacji badawczych

na badanych typach dna (pogrubiono 
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odchylenia standardowego

podwodnych Z. marina 

piaszczystym (B)

Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego: Projektu BONUS COCOA, Projektu BW 538-6220-B549-17 UG oraz statutowej Ekologii Eksperymentalnej
Morskich DS./530-G220D716-18

Badania wykonane na podstawie decyzji w -Gd-PNII.6400.44.2016. AOL.2 z dnia 21.11.2016 r.
Uczestnictwo w konferencji sfinansowane przez Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego


