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LABURPENA 

Ikerketa honen helburua Mundakako itsasadarreko marearteko sedimentuetako meiobentos-komunitatearen deskribapena burutzea 
da, honen banaketa eta konposizioan eragiten duten faktoreak determinatuz. Honetarako negu-udaberri-uda trantsizioan zazpi estazioetan 
lagindu zen, meiobentosaren gainean eragin zezaketen aldagai biotiko eta abiotikoak ere neurtu zirelarik. Lortutako emaitzen arabera, 
Mundakako itsasadarreko populazio meiobentikoaren tamaina altua da beste ikerketekin konparatuta, eta bere konposaketan eragiten du- 
ten aldagai erabakikorrena gazitasuna dela ikusi da, honen ondoren granulometriaren eragina ere kontutan hartu beharrekoa delarik. 
Meiofaunaren populazio tamainaren aldaketa tenporalek ez datoz bat estazioen artean ezta populazio desberdinen artean ere, joera urtaro- 
tar zehatzik aurkeztu ez dutelarik. 

SUMMARY 

The aim of this study is to describe the meiobenthic community in the intertidal sediments of the estuary of Mundaka, and determina- 
te which factors have a major effect on its composition and distribution. Samples were taken throughout the winter-spring-summer pe- 
riod at seven sampling sites, where data on influencing biotic and abiotic variables were also recorded. Results show that the density of 
meiobenthic population in the estuary of Mundaka is high in relation with other reports. The composition was found to be mainly related 
to salinity, and secondarily to the sediment granulometry. Temporal variations in abundance differed among sites and among taxa, sho- 
wing no clear seasonal trends. 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es hacer una descripción de la comunidad meiobenonica en los sedimentos intermareales del estua- 
rio de Mundaka y determinar que factores afectan a su composición y distribución. Para ello, se muestreo en invierno, primavera y verano 
en siete puntos, donde también se tomaron datos sobre variables bióticas y abiótica que afectan al meiobentos. Según los resultados, la 
abundancia del meiobentos en el estuario de Mundaka es elevada si se compara con otros trabajos. La salinidad sería el principal factor 
que explica su composición, siendo la granulometria el siguiente factor a tener en cuenta. Las variaciones temporales de abundancia mos- 
traron diferencias tanto entre estaciones como entre taxones, no observandose tendencias estacionales claras. 

1. SARRERA 

Meiobentosa, mikrofauna eta makrofauna benti- 
koaren tarteko metazoo-taldea da, bere beheko eta 
goiko mugak hurrenez hurren 42µm (63µm) eta 
500µm (1000µm) direlarik (GIERE, 1993). 

Estuarioetan, meiofaunaren kopuru altua dela 
eta, makrofauna-espezie askoren eta zenbait arrain 
gazteren elikaduraren oinarria da (OLAFFSON & MOORE, 
1992; GEE, 1989; COULL, 1990). Honetaz gain materia 
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organikoaren deskonposaketa eragiten du, alde anae- 
robikoko elikagaiak berriro alde aerobikora pasatuz 
(MCINTYRE, 1969), bakterio-populazioa puntu opti- 
moan mantentzen du harrapakaritzaren bidez (KNOX, 
1986), bioturbazioaren bidez elikagaien garraioa erraz- 
ten du (ALLER & ALLER, 1992) eta isurtzen duen muku- 
saren bidez sedimentua egonkortzen laguntzen du 
(RIEMAN & SCHRAGE, 1978). 

Bere garrantzi ekologikoa altua izan arren, Euskal 
Herriko itsasadarretan meiofauna oso gutxi ikertu da 
orainarte. Horregatik, lan honen helburua komunitate 
hau deskribatzea eta berarengan eragiten duten alda- 
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gai biotiko eta abiotikoak zehaztea da, beti ere mare- 
arteko zonan zentratuz, meiofauna-dentsitate altue- 
nak bertan aurkitzen direlako (COULL & BELL, 1979; 
DAY et al., 1989). 

2. IKERKETA EREMUA 

Mundakako itsasadarra (43º 20' N latitudean eta 
3º W longitudean) Oka ibaiaren bukaeran sortzen da, 
Mape eta Golako ibaietako urak ere jasotzen dituela- 
rik. Urdaibaiko Biosfera-Erreserbako eremuaren ba- 
rruan dago. 

Mundakatik, hondartzatik, Ger ni ka ko inguruetan 
dagoen mareen eraginaren mugaraino 12 Km baino 

1. Irudia. Ikerketa-eremua. 

gehiago daude, eta ubideraino 5.5 Km. Zabalera ma- 
ximoa 1000 metrotakoa da, eta 1.89 Km2-tako azalera 
dauka. Izan ere, Euskal Herriko kostalde-hedadura 
handieneko itsasadarra da. Sakonera, ordea, oso han- 
dia ez denez (2.6 mtako batezbestekoa), eta berau 
marea-zikloan suertatzen den sakonera-aldaketaren 
berdina denez, gutxi gora behera, hustuketa-itsasa- 
dartzat jotzen da. Horregatik marearteko sedimen- 
tuen garrantzia oso altua da (itsasadarraren %83). 

Itsasadar honetan ondo bereizitako lau eremu be- 
ha daitezke: zabalera eta azalera altuenak dituen kan- 
po-aldean, hareaz osotutako sedimentuak dira nagu- 
si, padurako landarez betetako aldeak eta lokatzezko 
sedimentuetako aldeak ere aurki daitezkeelarik; erdi- 
aldean, sedimentuak heterogeneoagoak dira eta lo- 
katzezko sedimentuetako aldeak ere aurki daitezke, 
baina kanpo-zonan padurako landarez betetako al- 
deak zabalak diren arren, sedimentu garbien azalera 
altua da, eta barne-zonan, berriz, padura garatuagoa 
dago, eta marea bizietan soilik ureztatzen diren al- 
deak daude, sedimendu garbien hedapena askoz mu- 
rritzagoa delarik; barne-aldean, erdi-aldea oka ibaiare- 
kin lotzen duen 15 m inguruko luzera duen ubide arti- 
fizialak osotzen du, marearteko cedimentuen azalera 
txikia delarik. 

3. MATERIAL ETA METODOAK 

Aipatutako aldeetan zazpi laginketa-estazio defini- 
tu ziren, gazitasun gradientea jarraituz, eta granulo- 
metria desberdinak kontutan hartuta. Estazio hauetan 
(1. irudia) zazpi laginketa egin ziren 1993ko Otsailetik 
Abuztura eta marea bizietako itsasbeheran, Negu- 
Udaberri-Uda trantsizioan zeharreko aldaketa tenpo- 
ralak behatzeko. 

Laginketa bakoitzean, 25x25 cm-tako kuadriku- 
lan, lau erreplika hartu ziren plastikozko xiringen bi- 
dez, meiofauna populazioak mikroeskalan aurkezten 
duen heterogeneitate espaziala dela eta (COULL & 
FLEEGER 1977; COULL et al., 1977; CASTEL et al., 1989; 
BOUWMAN et al., 1984). 4 cm-tako sakoneraraino la- 
gindu zen, gero cedimentu hau 2 zentimetrotako bi 
laginetan banandu zelarik, sakonera desberdin haue- 
tan gertatzen den komunitatearen aldaketa neurtze- 
ko. G estazioan 8 cm lagindu ziren, gero 2 cm-tako 
lau laginetan banandu zirelarik, bertako cedimentu lo- 
diak meiofauna sakonera handiagoetan agertzea bal- 
dintzatzen duela-koan (DAY et al., 1989). 

Meiofaunarako garrantzitsutzat jotzen diren fak- 
toreak ere neurtu ziren. Laginketa bakoitzean aireko 
eta sedimentuko tenperaturak neurtu ziren, eta ur in- 
terstiziala ere lagindu zen, laborategian bere gazitasu- 
na neurtzeko. 

Sedimentuan bi neurketa burutu ziren. Alde bate- 
tik, sedimentuko materia organikoaren kontzentra- 
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zioa, pisu lehorraren eta errearen arteko desberdinta- 
sunean oinarrituta kalkulatu zen. Bestalde, sedimen- 
tuaren granulometria metodo grabimetrikoaren bidez 
determinatu zen, bahegailuaz sedimentu lehorraren 
frakzio desberdinak bereiztuz. Batezbesteko partiku- 
la-tamaina phi modura azaltzen da (-log2 mm). Frakzio 
bakoitzaren izendapenerako Wentworth-en taula era- 
bili zen: 

Diametroa Izendapena 

mm Phi 

2 -1 Granuluak 

1 0 Harea oso lodia 

0.5 1 Harea lodia 

0.25 2 Harea ertaina 

0.125 3 Harea finua 

0.063 4 Harea oso finua 
<0.063 5 Lokatza 

Honetaz gain, sedimentuko geruza-oxikoaren lo- 
diera ere behatu zen, izaki sulfato-erreduzitzaileek 
sortutako produktuak burdinarekin erreakzionatzean 
ematen duten burdin sulfitoaren kolore beltzaren ha- 
sierari begiratuz. Sedimentu-motaren eta baldintza 
klimatikoen arabera geruza anoxikoaren hasiera gora- 
go edo sakonago mugitzen da denboran zehar (FEN- 
CHEL, 1987). 

Bestalde, meiofaunaren elikaduraren oinarria izan 
daitekeen mikrofitobentosa ere neurtu zen. Honeta- 
rako azetona %90 bidezko pigmentuen estrakzioa 
egin eta metodo espektrofotometrikoaz kontzentra- 
zioak determinatu ziren, ondoren LORENZEN-en (1967) 
ekuazioa aplikatu zitzaielarik. 

Meiofauna formolean fixatu eta rosa bengalaz 
tindatu zen, laborategian aleak sedimentutik flotazio- 
metodoaren bidez banadu zirelarik, Levasil 200 A 
(BAYER) produktua erabiliz. Sedimentu lodia zuen G 
estazioan dekantazioaren metodoa eraginkorragoa 
zela behatu zen (BOUWMAN, 1987; GIERE, 1993). On- 
doren meiofauna-taxonak identifikatu eta aleak zen- 
batu ziren. 

Aldagai guzti hauek estatistikoki tratatu ziren. 
Batezbesteko balioak eta desbiderazio estandarrak 
kalkulatu ziren, aldaketak esangarriak ziren behatze- 
ko ANOVAK burutu ziren eta aldagaien arteko harrema- 
na behatzeko korrelazioak egin ziren. 

4. EMAITZAK ETA EZTABAIDA 

4.1. Ingurunearen deskribapena 

4.1.1 Faktore Abiotikoak 

Estuarioetan ohizkoa den gazitasun-gradienteri ja- 
rraituz, balio baxuena barne-aldeko A estazioan ema- 
ten da, ibaiaren ur gezaren eraginaren ondorioz, kan- 

po-aldean gazitasuna igoz doalarik (I Taula). Hala ere 
aipagarria da C estazioa, B-rengandik hurbil badago 
ere, erdi-aldeko kanpo-zonako estazioekin antzekota- 
sun handiagoak dauzakala gazitasunaren aldetik bar- 
ne-zonakoekin baino. Honetaz aparte, tenperaturak 
igo ahala, gazitasuna ere igo egiten da estazio guztie- 
tan. Kanpo-aldeko estazioetan zenbait hilabetetan 
neurtutako balio altuegiak (>36), itsasbeheran ema- 
ten den sedimentuko uraren lurrunketaren ondorioz 
gertatu dira, hau, uda aldean nabariagoa delarik. 

Inguruneko tenperaturarekin konparatuz, sedi- 
mentuko tenperaturaren aldaketak txikiagoak dira, 
bertako baldintzak kontserbakorragoak baitira. Izan 
ere, marea-zikloek marearteko zona ingurune aldako- 
rra bilakatzen dute lehortasunari, tenperaturari, gazi- 
tasunari eta oxigeno eskuragarritasunari dagokionez 
(KENNISH, 1990; KNOX, 1986), sedimentuek aldaketa 
hauek txikitzen dituztelarik. Tenperatur tarte zabale- 
nak eta batezbesteko balio altuenak barne-aldeko eta 
erdi-aldeko barne-zonako estazioetan ematen dira (I 
Taula). Orokorrean, sedimentuko tenperatura sedi- 
mentuko granulometriaren eta iragazkortasunaren 
araberakoa da (GIERE, 1993). 

ESTAZIOAK 
A B C D E F G 

Gazitasuna (%) 
X 11.9 25.5 31.0 32.0 33.8 34.5 36.1 
Max 20.3 37.1 36.6 38.8 40.5 36.7 40.5 

Min 8.7 19.8 27.3 15.7 21.9 30.1 33.2 

Sedimentuko Tenperatura (T/ºC) 
X. 18.1 18.3 18.5 18.4 17.7 17.9 17.8 

Max 24.9 24.1 24.3 23.2 21.9 22.0 21.8 
Min 12.0 12.0 12.0 13.0 13.1 13.4 13.1 

Inguruneko Tenperatura (T/ºC) 
X 19.6 19.9 20.0 19.9 20.0 20.0 20.3 
Max 30.5 30.5 30.5 36.4 36.4 36.4 27.2 
Min 13.5 13.5 13.5 7.5 7.5 7.5 12.3 

I Taula. Ur interstizileko gazitasunaren. eta inguruneko eta aireko 
tenperaturaren batezbestekoak (X), balio maximoak (Max) eta mini- 
moak (Min) laginketa-estazio bakoitzean. 

Granulometriari dagokionez, lagindutako sedi- 
mentu gehienak oso finua eta finua den hareaz na- 
hastutako lokatzez osotuta daude, bertako partikulen 
batezbesteko diametroa 3.5-4.5 phi tartean dagoela- 
rik, kanporago kokatutako puntuetan (F eta G) izan 
ezik (2. irudia). 

Partikula lodienak, kanporago agertzea estuario- 
sistemen hidrodinamismoaren ondorioa da, partikula 
horiek olatuek eta marea-korronteek ekartzen baiti- 
tuzte, hauek indarra galdu ahala metatuz doazelarik. 
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2. irudia. Materia organikoaren eta sedimentuaren batezbesteko 
diametroaren arteko korrelazioa (zirkulu zuriak 0-2 cm tarteko pun- 
tuak, zirkulu beltzak 2-4 cm tarteko puntuak, hiruki zuriak 4-6 cm 
tarteko puntuak, hiruki beltzak 6-8 cm tarteko puntuak). 

Sedimentu finuenak, berriz, ur geldoko aldeetan me- 
tatuko dira, barne-aldean flokulazioz eta erdi-aldean 
itsasoko urak ibaiko urarekin topo egiterakoan. Kon- 
tutan hartu behar da, hala ere, normalean erdi-aldean 
kokatzen den garraiorik ezako puntu hori aldakorra 
dela ibai-isurien eta mareeen arabera. 

Sakonerari dagokionez, bariantzaren analisiak B 
eta F estazioetan soilik erakutsi ditu granulometriaren 
desberdintasun esangarriak (p<0.01). Lagindutako 
denboran zehar estazio batzuek aldaketa tenporal 
esangarriak aurkeztu dituzte, baina ez dute joera oro- 
korrik erakutsi. 

Laginketa-estazio guztietako hileko batezbesteko 
materia organikoaren kontzentrazioa % 1.2-9.4 tar- 
tean mantendu da, balio hauek, LOPEZ-JAMAR-en ara- 
bera (1982), kutsatzailetzat jo ezin direlarik. Balio 
hauek beste itsasadar honetan aurrerago aurkitutako 
emaitzekin bat datoz (BORJA, 1989; ANONIMOA, 1986). 

Materia organiko gutxiago duena hondartzan ko- 
katutako G estazioa da, urak, sedimentu lodiak me- 
tatzen direneko hidrodinamismo altuko puntu horre- 
tatik eramaten baitu. F estazioan, jadanik, harea oso 
finua eta lokatza agertzen dira, eta materia organikoa- 
ren kontzentrazioa ere altuagoa da, ia frakzio lodirik 
ez daukan B estazioaren parean koka daitekeelarik (2. 
irudia). 

Itsasadarrean zehar materia organikoak aurkeztu 
duen banaketa partikulen batezbesteko diametroare- 
kin erlazionatuta dago (2. irudia), sedimentuko parti- 
kula finuekiko positiboki eta lodiekiko negatiboki ko- 
rrelazionatuta dagoelarik. Izan ere, suspentsioan da- 
goen materia organikoa, korronteek indarra galdu 
ahala, partikula finuekin batera metatzen da (MCLUS- 
KY, 1994). 

Materia organikoa barne-aldeko A estazioan eta 
erdi-aldeko barne-zonako B estazioan soilik aurkeztu 
ditu sakoneraren araberako desberdintasun esanga- 
rriak. Laginketa-garaian zehar, ordea, ia estazio guz- 

tiek aldaketa esangarriak aurkeztu dituzte, baina he- 
men ere bakoitzak joera desberdina aurkeztu du. Gai- 
nera aldaketa hauek ez dute granulometriarekin, ten- 
peraturarekin edo gazitasunarekin inolako korrelazio- 
rik aurkeztu. Agian, aldagai erabakikorrena iturri des- 
berdinetatik itsasadarreko alde bakoitzera heltzen 
den materia organikoaren kantitatea izan liteke, fakto- 
re klimatiko eta antropogenikoak ere kontutan hartuta. 

4.1.2. Mikroalga bentikoak 

Klorofila-edukin minimoak G estazioko sedimen- 
tuetan neurtu dira (3. irudia), zenbaitetan espektrofo- 
tometroaren detekzio gaitasunaren azpitik zeudelarik. 
Emaitza hauek bertako baldintza hidrografiko gogo- 
rren ondorioz gertatu ziren, urak material interstizia- 
lak eramateko duen erraztasuna (baita mikroalgak 
ere) eta bertan meta daitezkeen elikagai kontzentra- 
zio baxuak direla eta, hauek mikrofitobentoserako 
faktore mugatzaileak baitira (CADEE & HEGEMAN, 1974; 
CAHOON & COOKE, 1992). Balio altuenak barne-aldeko 
A estazioan (28.73 a klorofila mg/m2-ko batezbeste- 
koa laginketa-denboran zehar, azaleko 2 cm-etan) eta 
erdi-aldeko barne-zonako B estazioan (25.11 a klorofi- 
la mg/m2-ko batezbestekoa) eriden dira. Hemen neur- 
tutako klorofila-balioen arabera, eta klorofila-tarteen 
eta egoera trofikoaren arteko ekibalentzietan oinarri- 
tuz, itsasadarra egoera mesotrofikoan aurkituko litza- 
teke (KNOX, 1986). 

3. irudia. Klorofilaren eta klorofila/feopigmentuak zatiduraren batez- 
besteko balioak estazio bakoitzean lagindutako garaian zehar. 

Sedimentu finuetan, normalean, klorofila kon- 
tzentrazio altuagoak neurtu ohi dira lodietan baino 
(DAVIES & MCINTYRE, 1983), baina honi buruz ere bes- 
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te ikerketetan aldakortasun handia ikus daiteke 
(KNOX, 1986). Ikerketa honetan, orokorrean, joera hori 
nabari da, baina itsasadarreko alde bakoitza bere al- 
detik aztertzen bada, kontrakoa ikus daiteke, hau da, 
sedimentua finuagoa den neurrian klorofila-kontzen- 
trazio baxuagoak neurtu dira, G estazioa alde batera 
utzita. 

Hondartzan izan ezik, estazio guztietan klorofila- 
kontzentrazio altuagoa dago azaleko bi zentimetroe- 
tan sakonago baino, sakoneraren araberako desber- 
dintasunak oso esangarriak direlarik (p<0.001). Izan 
ere, klorofila-kontzentrazioa argiztapenaren menpe 
dago (COLIJN & DE JONGE, 1984; GARGAS, 1970), eta 
sedimentuko geruza fotikoaren sakonera, sedimentu 
motaren araberakoa da. Granulometria lodiagoa izan 
ahala, bertikalki homogeneoagoa denez eta intersti- 
zioak zabal samarrak direnez, argia sakonera altua- 
goetaraino zabalduko da. Horregatik, F estazioan, ce- 
dimentua zertxobait lodiagoa denez, sakoneraren ara- 
berako klorofila-kontzentrazioaren aldaketak txikiago- 
ak dira, oraindik esangarriak badira ere (p<0.01), G 
estazioa aldaketarik emango ez delarik. Hala ere, mi- 
kroalgak ez daude alde eufotiko horretara mugatuta, 

cm-tako sakoneran topatu zituzten, nahiz eta %25a 
azaleko zentimetroan egon. 

Bestalde, neurtutako klorofila guztia ez da akti- 
boa izaten, sedimentuak, beste algek edo materia or- 
ganikoak mikroalgak argitik gordetzen baitituzte 
(CADEE & HEGEMAN, 1974; CAHOON & COOKE, 1992). 
Mikroalgak migrazioz edo alterazio fisikoen ondorioz 
(haizeak, ekaitzak, korronteak...) heltzen dira sakone- 
ra horietara (GARGAS, 1970), baina berriro ere altera- 
zio-faktoreren batek azaleko sedimentu eta mikroal- 
gak eramango balitu sakonago kokatutako hauek fo- 
tosintetizatzen hasiko lirateke. Alga-kantitate altu 
hau, bizi direneko baldintza desfaboragarrietaniraute- 
ko moldapentzat jo daitezke. 

Laginketa-estazio guztietan aldaketa tenporal 
esangarriak gertatu dira, baina guztiek ez dute joera 
bera aurkeztu, beste ikerketetan behatutako joera 
tenporalekin inongo harremanik ez dagoelarik (4. iru- 
dia). 

Klorofilak itsasadarrean zehar aurkezten duen ba- 
naketa materia organikoarekin korrelazionatuta dago. 
Materia organikoak mikroalgen banaketaren gainean 
duen eragina beste autore batzuek ere aipatu dute 
(CAHOON & COOKE, 1992; VAN RAALTE et al., 1976), eli- 
kagaiak mikroalgetarako mugatzaileak baitira. 

Zenbait estazioetan, klorofilaren eta sedimentu- 
tenperaturaren aldaketa tenporalen arteko korrelazio 
positiboa eriden da. Hala ere, ez dirudi tenperaturak 
berak mikroalgetarako garrantzi handia duenik, baina 

izan ere, CADEE & HEGEMAN-ek (1974) mikroalgak 10 

beste eragin ez-zuzen bat izan lezake, beroarekin, eli- 
kagaiak (nitratoak eta fosfatoak, adibidez), bakterioen 
ekintzaren edo prosezu biokimiko naturalen ondorioz, 
sedimentutik errazago bananduko liratekeelako (GAR- 
GAS, 1970). Feopig-mentuen kontzentrazioen aldaketa 
tenporalak, C, D eta F estazioetan, sedimentu-tenpe- 
raturarekiko korrelazio negatiboa aurkezten dute, 
agian tenperatura altuen ondorioz gertatzen den des- 
konposaketa azkarragatik. 

Feopigmentuen banaketa itsasadarrean, materia 
organikoarekiko, lokatzarekiko eta oso finua den ha- 
rearekiko korrelazio positibo esangarria eta beste 
frakzioekiko negatiboa aurkeztu du. Feopigmentuak 
materia organikoaren parte dira, degradazio produk- 
tuak baitira, beraz, biak parametro berdinen arabera 
metatuko dira. 

Klorofila eta feopigmentuen arteko zatidura ia be- 
ti 1 azpitik dago (3. irudia), hau da, feopigmentu 
gehiago dago klorofila baino, batez ere 2-4 cm-tako 
sakonerako laginetan. Baliorik altuenak G eta F esta- 
zioetan aurkitzea ez da harritzekoa, hauek frakzio lo- 

4. Irudia. Klorofila kontzentrazioaren eta klorofila/feopigmentuak za- 
tiduraren (logaritmikoki adierazita) aldaketa tenporalak Otsailetik (II) 
Abuztura (VIII) azaleko bi zentimetroetan. 
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dieneko estazioak baitira. CASTEL et al.-ek (1989) ere 
C/F balio altuenak, 1 ingurukoak, harea lodiko esta- 
zioan eriden dituzte, hidrodinamismo altuak hondakin 
begetalen metaketa ekiditen baitu. 

4.2. Meiofauna 

4.2.1. Populazio-tamaina 

Estazioen artean meiofaunaren populazio-tamai- 
na aldagarri samarra da. Maximoak erdi-aldeko barne- 
zonan neurtu dira (C estazioan laginketa-denboran 
71x106 ale/m2-ko batezbestekoa eta B estazioan 
41x106 ale/m2) eta minimoak kanpo-aldeko hondar- 
tzan (4.4X106 ale/m2). Beste estazioetan antzeko ba- 
lioak behatu dira 19-23x106 ale/m2 tartekoak. Marear- 
teko sedimentu lohitsuetan burututako beste ikerke- 
ten artean 26x106 ale/m2 (COULL & BELL, 1979). 
30x106 ale/m2-ko batezbestekoa eta 60x106 ale/m2-ko 
maximoa (REES, 1940), eta 1.4-11.4x106 ale/m2 eta 
1.41-5.97x106 ale/m2 tartekoak (ELLISON, 1984; 
WARWICK & GEE, 1984) aipatu dira. Honen arabera, 
beraz, estaziorik gehienetan lortutako balioak altutzat 
jo ditzakegu, C eta B estazioetakoak oso altuak dire- 
larik. Hareazko sedimentuetan meiofaunaren popula- 
zio-tamaina txikiagoa da beti: HARRIS-ek (1972) 
0.4x106 ale/m2 neurtu ditu. ARLT-en ustez (1988), ani- 
maliak beren migrazioetan uretara zabaltzen direnez, 
ondoren partikula finuak pilatzen direneko lekuetan 
metatzeko joera dute. 

Estazio Iohitsuetan meiofaunaren %91.2-96.4 
azalean aurkitu da (5. irudia). Hondartzan kokatutako 
estazioan, berriz, sakonera desberdineko laginen ar- 
tean ez da ugaritasunari dagokionez horrenbesteko 
desberdintasunik behatu, goiko 2 cm-etan %51.1 
agertu delarik. Meiofauna-parterik handiena goiko 
zentimetroetan dago, taxon batzuek baldintza anoxi- 
koak jasateko erraztasun handiagoa badute ere. Hala 
ere, sedimentu hareatsuan meiofauna sakonera al- 
tuetaraino barneratzen da (FENCHEL & RIEDL, 1970). 

4.2.2. Konposizioa 

Nematodoek talde ugariena osotu dute (%70-80) 
estazio lohitsuetan (5. irudia), bigarren talde garran- 
tzitsuena, estazioaren arabera, oligoeketoek edo ko- 
pepodoek osotzen dutelarik, ohizkoa denez (MCLUS- 

KY, 1994, 1984; KENNISH, 1986). Barne-aldeko A esta- 
zioan, nematodoek eta oligoketoek komunitatearen 
ia %100 osotzen dute azaleko 2 cm-etan, oso kope- 
podo gutxi agertu delarik. Erdi-aldeko barne-zonan (B 
eta C) kopepodoen garrantzia gehituz doa, oligoke- 
toena murriztuz doan neurrian. Nematodoak eta ko- 
pepodoak meiofaunako talde ubikistenak dira, beste 
taldeak ingurune konkretuetan garrantzitsuak izan 
daitezkeelarik (BOUWMAN, 1987). Kanpo-alderantz hur- 
bildu-ahala, taxonen dominantzia murriztuz doa eta 

5. Irudia. Meiofauna-taxonen portzentaia estazio bakoitzean, 
Otsailetik Abuztura, lagindutako azaleko bi zentimetroetan. 

dibertsitatea altuagoa da. Kanpo-aldeko G estazioan 
nematodo gutxiago dago beste taxonen portzentaia, 
beste laginketa-estazioekin konparatuta, oso altua 
delarik. 

Sakonago hartutako laginetan nematodoen domi- 
nantzia txikiagoa dela ikus daiteke 6. irudian, gainera- 
ko taxonen garrantzi erlatiboa handiagoa delarik. 
Sakonera honetan agertutako meiofaunaren popula- 
zio-tamaina txikia kontutan hartu behar da. Hala ere, 
taxon baikoitzaren ugaritasuna eta garrantzi erlatiboa 
aldatuz doa estazioaren arabera. 

Aipatutako taxon nagusiez gain, bestelako ba- 
tzuk ere agertu dira: arruntak diren turbelarioak, poli- 
ketoak, ostrakodoak, kinorrinkoak eta tardigradoak, 
eta oso kopuru txikietan azaldu diren akaroak, intsek- 
tuak (kolenboloak, kolepteroen eta dipteroen larbak), 
gastropodoen eta bibalbioen larbak, anfipodoak, iso- 
podoak eta kumazeoak ere. 

Sakonera desberdinetan lagindutako meiofaunak, 
aldaketa tenporalei dagokionez (5. eta 6. irudiak), joe- 
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6. Irudia. Meiofauna-taxonen portzentaia estazio bakoitzean, 
Otsailetik Abuztura. 2-4 cm tartean. 

ra desberdinak aurkeztu ditu, taxon bakoitzak laginke- 
ta-estazio bakoitzean modu desberdinean erantzun 
duelarik. Aldaketa hauek, gainera, ez dute aldagai 
abiotikoen edo biotikoen aldaketekin harremanik era- 
kutsi. 

Bariantza-koefiziente altuek adierazten duten be- 
zala, meiofaunak aurkezten duen taldekapenerako jo- 
eraren ondorioz, heterogeneitate espazial handia ger- 
tatzen da. Dirudienez, mesoeskalan duen distribuzioa 
(hau da, m edo km-tako eskalan) faktore fisiko-kimi- 
koen eraginez sortzen den bitartean (gazitasuna, gra- 
nulometria, tenperatura ...), mikroeskalan (cm mailan) 
gertatzen den banaketa mikrohabitatak eta meiofau- 
naren arteko elkarrekintzak sortzen dute (BLANCHARD, 
1990). 

- Nematodoak: 

Nematodoek taxonik ugariena osotu dutenez be- 
hatutako balioak meiofaunaren kopuru totalarekin bat 

datoz ia erabat. Talde honek duen harrakasta hainbat 
ezaugarriren ondorioz gertatu da: interstizioetara mol- 
datutako gorputz luzea, edozein mikroorganismo eli- 
kagai modura erabiltzeko aukera, ugalketa-moduen 
ugaritasuna eta ia edozein motatako muturretako bal- 
dintza fisiko-kimikoak jasateko ahalmena aipatzen di- 
ra (BOUWMAN, 1987). Izan ere, nematodo-espezie ba- 
tzuk eskakizun konkreturen bat baldin badute ere, ne- 
matodoen artean aldakortasun handia dagoenez, 
edozein ingurunetan aurki daitekeen ale-kopurua al- 
tua da (BOUWMAN, 1987). 

Nematodo-kopuru handiena erdi-aldeko barne-zo- 
nan gertatu da (7. irudia), eta txikiena, beti bezala, 
kanpo-aldeko G estazioan. Ez dirudi banaketa espa- 
zial honek aztertutako aldagai biotiko edo abiotikoe- 
kin harremanik duenik, harea lodiko puntuak erakutsi 
duen nematodo-kopuru txikia alde batera utzita. Hala 
ere, itsasadarrean zeharreko banaketa eta aldaketa 
tenporalek inguruneko aldagaiekin espezie-mailan er- 
lazionatuta egon litezke, aurrerago azaldutako arra- 
zoiengatik. Izan ere kopuru totala ugaria mantzentzen 
bada ere, espezie bakoitzaren ugaritasuna asko alda 
daiteke. 

Granulometria, materia organikoa eta gazitasuna 
nematodoetarako aldagai garrantzitsuak kontsidera- 

7. Irudia. Meiofauna-taxonen batezbesteko balioak estazio bakoi- 
tzean lagindutako garaian zehar. 
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tzen dira, ikerketa honetan erlaziorik ikusi ez badira 
ere, baina beraien eragina konposizio espezifiko mai- 
lan gertatzen da (GIERE, 1993; AUSTEN, 1989; BOUW- 

MAN et al., 1984; WARWICK & GEE, 1984). Granulome- 
tria, adibidez, elika-taldeekin erlazionatuta legoke ba- 
tez ere (WIESER, 1959). Materia organikoaren kon- 
tzentrazio altuak populazioaren tamainan eragin deza- 
keela uste da, batez ere kutsadura-mailara heltzen 
denean (GIERE, 1993; BOUWMAN et al., 1984). Nema- 
todoen populazio-tamaina gazitasunaren arabera asko 
alda daitekeela ere ikusi da (NICHOLAS et al., 1992), 
gazitasun-balio baxuetan nematodoen hilkortasun-ta- 
sa asko handitzen baita. 

Sakoneraren araberako desberdintasunak oso 
esangarriak dira beti (p< 0.001), hondartzan izan ezik, 
nematodoen % 90-97a goiko bi zentimetroetan da- 
goelarik. 

- Kopepodoak: 
Talde hau, laginketa-estazio gehienetan bigarren 

talde garrantzitsuena da, eta nematodoen kasuan be- 
zala, kopuru altuena C estazioan eriden da (7. irudia), 
B eta D puntuetan ere ugariak direlarik. Aipagarria da 
A estazioan agertutako kopepodo-kopuru txikia, G es- 
tazioan baino kopepodo gutxiago agertu baita. 

G estazioko sedimentu hareatsuan, meiofauna- 
taxon gehienen kasuan gertatu den moduan, oso ko- 
puru baxuak agertu dira. Bertan behatutako kopepo- 
doek morfologia desberdina aurkeztu dute. Ingurune 
hareatsuetan itxura luzeskak eta hanka txikiek inters- 
tizioetan zehar mugitzeko erraztasuna ematen diete. 
Gorputzeko segmentu uniformeei esker malgutasun 
handia lortu dute (GIERE, 1993). 

Populazio osoan duten garrantziari begiratuta, 
barne-aldeko A estazioan oso urriak dira, B estazioan 
oligoketoen parean, eta beste puntuetan jadanik oli- 
goketoak baino ugariagoak direlarik. Horrek gazita- 
sun-gradientean pentsarazten gaitu, gazitasun ba- 
xuak kopepodo kopurua murriz dezakeelarik. AUSTEN- 
ek (1989) gazitasuna kopepodoen ugaritasunarekin 
eta dibertsitatearekin korrelazionatuta dagoela eriden 
du. Gazitasun baxuak, bestalde, kopepodoen dibertsi- 
tatea murriztu eta zenbait espezieren dominantzia 
handitu dezakeela dirudi (WARWICK & GEE, 1984). 

Antzeko gazitasuna duten puntuen artean, granu- 
lometria finuagoa izan ahala kopepodoen kopurua 
handituz doala dirudi. 

Taxon honetan ere mikroeskala-mailan eta lagin- 
keta-denboran zehar aldaketa ugari eman dira, baina 
estazio bakoitzak joera desberdina aurkeztu du, alda- 
keta hauek neurtutako aldagaiekin harremanik eraku- 
tsi ez dutelarik. 

Kopepodoak normalean nematodoak baino alda- 
korragoak dira, ingurunearen aldaketek beraien gaine- 
an nematodoen gainean baino eragin handiagoa bai- 

tute, eta ezaugarri hau kutsadura organiko eta inorga- 
nikoa neurtzeko erabili da (RAFFAELI & MASON, 1981). 
Materia organikoa maila kutsatzailera heltzen ez den 
bitartean, itsasadar honetan lagindutako estazioetan 
bezala, kopepodo-kopurua materia organikoarekiko 
positiboki korrelazionatuta agertu ohi da, kontzentra- 
zio altuagoetan oxigeno-eskuragarritasunaren faltak 
mugatu egiten dituelarik (GIERE, 1993). Hala ere, iker- 
keta honetako aldaketa espazial eta tenporalek ez du- 
te aldagai hauekiko korrelaziorik erakutsi. 

Oxigeno-eskuragarritasuna oso aldagai garran- 
tzitsua da kopepodoetarako, eta horregatik azaleko 
zentimetroetara mugatuta daude (KNOX, 1986; GIERE, 
1993), estazio guztietan sakoneraren araberako des- 
berdintasun esangarriak behatu direlarik. Goiko zenti- 
metroetan agertu den kopepodo-kontzentrazioa, sa- 
konago agertu denarekin konparatuta, oso altua da, 
eta naupliusena oraindik altuagoa, larbek baldintza 
desfaboragarrien aurrean helduek baino jasankorta- 
sun txikiagoa dutela dirudielarik. 

Aipagarria da G estazioan behatutako nauplius- 
kopuru altua. Honen arrazoia lehen aipatutako sedi- 
mentu hareatsuetako oxigeno-kantitate altuak daka- 
rren banaketa bertikal zabala litzateke. Otsailetik 
Maiatzera goiko bi zentimetroetan oso koepodo gutxi 
agertu da, Ekainean bapateko igoera gertatu delarik. 
Izan ere, kopepodoek, eta batez ere jasankortasun 
txikiagoa duten naupliusek, sasoi hotzenetan, tenpe- 
ratura baxuetatik eta ihes egiteko sedimentuan barre- 
na migratu ohi dute (GIERE, 1993); horrela, neguan 
gertatzen diren ekaitz eta euriteek sedimentuko goi- 
ko zentimetroetan sortzen duten desegonkortasuna 
ere ekiditen dute. G estazioko oxigeno ugariaren on- 
dorioz, naupliusek baldintza desfaboragarrietatik ihes 
egiteko aukera gehiago lituzkete itsasadarreko beste 
sedimentuetan baino (8. irudia). 

- Oligoketoak 

Taxon hau barne-aldeko estazioan eta erdi-aldeko 
estazio batzuetan bigarren talde garrantzitsuena da. 
Balio altuenak A, B eta C puntuetan gertatu dira, eta 
minimoa kanpo-aldeko G estazioan eriden delarik (7. 
irudia). Beraz, itsasadarrean zehar aukeztu duten ba- 
naketa gazitasun-gradienteari darraio. Antzeko gazita- 
suna duten erdi-aldeko kanpo-zonako puntuen arteko 
diferentziak, ordea, beste aldagairen baten eraginez 
sortu direla pentsatu behar da, izan ere, kanporago 
kokatutako F estazioak D eta E estazioek baino balio 
altuagoak erakutsi ditu. Badirudi, antzeko gazitasueko 
puntuen artean, sedimentuaren granulometria finua- 
goa izan ahala oligoketo-kopurua txikiagoa dela. 

Esposizio-mailak ere oligoketo-ugaritasuna bal- 
dintzatzen du, ingurune babestuetan askoz ugaria- 
goak direlarik (BOUWMAN, 1987). Horrek barne-aldeko 
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8. Irudia. Meiofauna-ta- 
xonen aldaketa tenpora- 
lak Otsailetik Abuztura 
lagindutako azaleko bi 
zentimetroetan. 

ugaritasuna azalduko luke, baina ez F estazioan ager- 
tu den kopuru altua. 

Aldaketa tenporalen artean deigarriena C esta- 
zioan ematen den oligoketoen murrizpena da, uda al- 
dean ematen den gazitasunaren igoerarekin erlazio- 
natuta egon litekeena, baina beste estazioetan horre- 
lako erantzunik eman ez denez ezin da azalpen hau 
erabili (8. irudia). 

Sakoneraren araberako desberdintasun handiak 
daude, ale gehienak goiko zentimetroetan ageri dire- 
larik. Baina erdi-aldeko puntuetan, beheko geruzan 
agertutako oligoketoen portzentaia altuagoa da. Ho- 
nako banaketa bertikal hau, batez ere, oxigeno-esku- 
ragarritasunak baldintzatzen badu ere, oligoketo-es- 
pezie batzuk geruza oxiko eta sulfidrikoaren arteko 
mugan agertu ohi dira (GIERE, 1993). 

- Poliketoak 
Poliketo-kopuru handiena erdi-aldeko kanpo-zona- 

ko estazioetan eriden da (7. irudia), barne-aldekoeki- 
ko desberdintasun handiak aurkeztu dituelarik. Bana- 
keta hau ohizkoa da itsasadarretako meiobentos-po- 
pulazioetan (MCLUSKY, 1994), eta beronen arrazoitzat 
gazitasuna jotzen da. 

Berriro ere balio baxuenak G estazioan agertu di- 
ra. Granulometriak eragin handia izan lezake, alde ba- 
koitzaren barnean, sedimentua finuagoa izan ahala 
poliketo gehiago agertu delarik. Hau betetzen ez de- 
neko puntu bakarra F da. 

Orokorrean, poliketoek eta oligoketoek aurkako 
banaketa aurkezten dutela dirudi, F estazioan izan 
ezik. C estazioan, lehen aipatu bezala, denboran ze- 
har, gazitasuna igo ahala, oligoketo-kopurua txikitu 
da, eta poliketo-kopurua handitu da (8. irudia). 

Poliketoak aurrerago aipatutako taldeek baino ho- 
beto jasan ditzakete baldintza anoxikoak, lagindutako 
bigarren sakoneran agertutako poliketo-kopurura 
nahiko altua delarik. 

- Turbelarioak 

Turbelario-dentsitate altuena marearteko zonan 
dago (GIERE, 1993). G estazioan ez dira beste estazio- 
etan behatutako turbelario talde berdinak agertu, 
identifikazio-arazoen ondorioz bertako turbelario-po- 
pulazioa kontutan hartu ez izana posible delarik. Izan 
ere, marearteko sedimentu hareatsuetan dibertsita- 
tea lokatzean baino altuagoa da, honek identifikazioa 
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9. Irudia. Meiofauna-taxonen batezbesteko balioak estazio bakoi- 
tzean lagindutako garaian zehar. 

0,2 cm tartean, 2-4 cm tartean, 4-6 cm tartean, 6-8 cm 
tartean. 

zailtzen duelarik; REISE-k (1988) sedimentu harea- 
tsuan 159 espezie identifikatu zituen, lokatzean 63 
besterik bereizi ez zituelarik. 

Turbelario-kopuru altuenak erdi-aldeko kanpo-zo- 
nan aurkitu dira (9. irudia), beraien banaketak gazita- 
sun-gradienteari estuki darraiolarik. GIERE-k (1993) ere 
gazitasunak turbelarioen gainean duen eragin handia 
aipatzen du. 

Bestalde, animalia hauek ura hobeto gordetzen 
duten sedimentuak behar dituzte, granulometria fi- 
nua nahiago dutelarik (GIERE, 1993). A eta B estazioek 
alde batetik, eta D, E eta F estazioek bestetik, antze- 
ko turbelario-kopurua dute, granulometria desberdina 
eta, A eta B estazioen kasuan, gazitasun desberdina 
ere duten arren. C estazioa bi talde hauen tartean 
gelditu da, eta F puntuak denetan balio altuena 
dauka. 

Marearteko-zonan goiko zentimetroetan soilik 
gertatzen diren baldintza oxikoak behar dituztela aipa- 
tu ohi da (GIERE, 1993), baina gure kasuan, zenbait 
estaziotan, 2-4 cm tartean nahiko esangarria den 
portzentaian ere agertu dira. 

- Ostrakodoak 

Ostrakodoen itsasadarrean zeharreko banaketa 
ikusita (9. irudia) batez ere gazitasunak eragiten duela 
dirudi, antzeko gazitasuna duten puntuetan ostrako- 
do-kopurua berdintsua delarik. 

Kopuru altuena G estazioan gertatu da, erdi-alde- 
ko kanpo-zonako beste estazioetan neurtutakoen an- 
tzekoa izan dela egia bada ere. Izan ere, ostrakodoek 
hareazko sedimentuak nahiago dituzte (GIERE, 1993). 
Gainera estazio horretako sedimentu lodiak oxigenoa 
sakonera handiagoetara sartzea baimentzen duenez, 
banaketa bertikala zabalagoa izan daiteke. 

Ostrakodoak, kopepodoen antzera, goiko geruza 
oxikora mugatuta daudenez (GIERE, 1993), goiko bi 
zentimetroetan agertutako populaizoaren portzentaia 
nahiko altua izan da, F eta G estazioetan jeisten doa- 
larik. Hala ere, bi estazio horietan ere sakoneraren 
araberako desberdintasunak oso esangarriak dira. 

Ostrakodoek G estazioan soilik aurkeztu dituzte 
aldaketa tenporal esangarriak (10. irudia). 

- Kinorrinkoak 

Kinorrinkoen agerpena Mundakako itsasadarrean 
oso zehatza da: erdi-aldeko kanpo-zonako sedimentu 
lohitsuetan soilik agertu dira, baina kopuru txikietan 
beti ere (9. irudia). Ale guztiak goiko bi zentimetroe- 
tan aurkitu dira, horrek oxigeno-eza aldagai mugatzai- 
lea dela pentsarazten digularik . 

Erdi-aldeko kanpo-zonara mugatuta daudenez, 
gazitasunarekiko harreman estua erakutsi dute. Kino- 
rrinkoak, bestalde, zulatzaile tipikoak direnez, 125 µm 
baino txikiagoa den batezbesteko diametroa duen se- 
dimentua behar dute (COULL & BELL, 1979), eta horre- 
gatik, sedimentu lohitsuenetan soilik agertu dira. Ho- 
rrela, sedimentu lodiagoa duen F estazioan laginketa- 
denbora osoan zehar ale bakarra agertu den bitar- 
tean, sedimentu finuena duen D estazioan kinorrinko- 
kopuru altuena behatu da. 

Kinorrinkoak diatomeoz elikatzen dira gehien bat 
(GIERE, 1993), baina, hala ere, a klorofilaren kantitate 
handiagoa daukan E estazioan kinorrinko gutxiago da- 
go. Honek elikagaiak baino garrantzitsuagoak diren 
beste faktoreek kinorrinkoen banaketa mugatuko lu- 
ketela adierazten du. 

Taxon honek ez du aldaketa tenporal esangarririk 
aurkeztu laginketa-denboran zehar (10. irudia), ELLI- 

SON-ek (1984) ere kinorrinkoen egonkortasun tenpo- 
rala azpimarratu baitzuen. 

- Tardigradoak 
Taxon interstizial hau itsasadarreko estazio harea- 

tsuenean soilik agertu da (9. irudia), materia organiko- 
rik eta lokatzik gabeko sedimentu garbian, sedimen- 
tuaren porositatea eta egitura tardigradoetarako era- 
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10. Irudia. Meiofauna-ta- 
xonen aldaketa tenpora- 
lak Otsailetik Abuztura 2- 
4 cm tartean. 

bakikorrak direlarik. Izan ere, tardigradoak talde zula- 
tzaileak bizi direneko cedimentu lohitsuetatik kanpo 
daude (COULL & BELL, 1979). 

Taxon honek aldaketa tenporal esangarriak aur- 
keztu ditu (p <0.001) (10. irudia). Neguko hilabeteetan 
ale gehienak sakoneko laginetan agertu dira, uda hur- 
bildu ahala, sakoneko kopuruak jetsi eta gehienak 
azalean agertu direlarik. Honako hau kopepodoekin 
behatutako gauza bera da, ziurraski neguko hotzetik 
edo ekaitzek sedimentuko goiko aldean eragiten du- 
ten desegonkortasunetik ihes egiteko moldapena 
izan daitekeelarik. 

Espezie gehienak diatomeoz eta bakterioz elika- 
tzen badira ere (GIERE, 1993), ez da klorofilarekin 
inongo korrelaziorik behatu. 

Bestalde, ez da sakoneraren araberako desber- 
dintasun esangarririk behatu, sedimentu honetan da- 
goen oxigeno-eskuragarritasun altuaren ondorioz. 
Oxigeno-kontzentrazio altuko sedimentuetan tardi- 

gradoak 150 cm-tako sakoneraraino hel daitezke 
(GIERE, 1993). 

- Bestelako taxonak 

Aipatutako taxonez gain, kopuru txikietan agertu 
diren beste taxonak daude. Itsasadarretan arruntenak 
diren hiru intsektu mota aurkitu dira: kolenboloak al- 
de batetik, eta koleopteroen eta dipeteroen larbak 
bestetik, ugarienak kolenboloak izan direlarik (GIERE, 
1993). Gure laginetan, koleoptero eta diptero bakan 
batzuk aurkitu dira C eta D estazioetan. Kolenboloak 
barne-aldeko eta erdi-aldeko barne-zonako hiru esta- 
zioetan soilik agertu dira, hau da, gazitasun baxuko 
puntuetan. Kopuru handiena A estazioan eriden da, 
eta ez dute sakoneraren araberako desberdintasunik 
aurkeztu. 

Akaroak ere oso kopuru txikietan eriden dira, ma- 
ximoa harean gertatu delarik. Gazitasuna ez da ani- 
malia hauetarako aldagai mugatzailea, oso tarte zaba- 
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la jasan baitezakete, baina oxigeno-eskuragarritasuna 
askoz ere garrantzitsuagoa da, eta horregatik hon- 
dartzako sedimentuetan ugariagoak dira, hidrografia- 
ren eraginei aurre egin behar badiete ere (GIERE, 
1993). 

Meiofauna-tamainako bibalbioen eta gastropo- 
doen larbak erdi-aldeko puntuetan aurkitu dira, beti 
ere kopuru txikietan, eta bibalbioen larbak, gastropo- 
doenak baino arruntagoak direnak, beti azaleko bi 
zentimetroetan agertu dira, eta altu samarrak den ga- 
zitasuna eta hareaz nahasturiko sedimentu lohitsua 
nahiago dutela dirudi. Gastropodoak, ordea, granulo- 
metria finuagoko estazioetan agertu dira kopuru al- 
tuagoetan, gazitasun txikiagoko C estazioan berriro 
ere balio minimoak neurtu direlarik. 

Lehenago aipatutakoetatik aparte, beste krusta- 
zeo bakan batzuk agertu dira kopuru txikitan. Esate 
baterako, anfipodoak B eta C estazioetan aurkitu dira, 
isopodoak B, C, E eta F estazioetan eta kumazeoak G 
estazioan. Baina behatu diren kopuru txikiak direla 
eta datu hauetatik ezin lor daiteke beraien banaketari 
buruzko inolako informaziorik. 

5. ONDORIOAK 

Mundakako itsasadarrean aurkitutako meiofauna- 
komunitatearen dentsitatea nahiko altua da, balio al- 
tuenak erdi-aldeko barne-zonako sedimentu lohitsue- 
tan balio baxuenak kanpo-aldeko sedimentu harea- 
tsuetan neurtu direlarik. 

Talde ugarienak eta ubikistenak nematodoak eta 
kopepodoak dira, sedimentu mota guztietan garrantzi 
erlatibo handia dutelarik. Nematodoak sedimentu 
mota guztietan nagusi dira, eta kopepodoak dira biga- 
rren talde garrantzitsuena, barne-zonan izan ezik. 
Zona honetan gazitasun baxua mugatzaile litzateke 
kopepodoentzat, bigarren talde garrantzitsuena oligo- 
ketoek osotu dutelarik. 

Sedimentu finuetan poliketoen garrantzia gora 
eta oligoketoena behera doa gazitasunaren arabera, 
poliketoak oligoketoak baino ugariagoak izanik erdi-al- 
deko sedimentuetan. 

Taxon batzuk granulometria konkretuari lotuta 
daude, horrela, zulatzaileak diren kinorrinkoak erdi-al- 
deko kanpo-zonako sedimentu lohitsuetan ageri dira, 
eta interstizialak diren tardigradoak hondartzan soilik. 
Kanpo-aldeko sedimentu-hareatsuek, gazitasun altua 
eta granulometria lodiaren ondorioz batez ere, komu- 
nitate berezia dute, erdi-aldeko sedimentuetan uga- 
riak diren taxonen agerpen baxua eta taxon berezien 
presentzia (hala nola tardigradoak) gertatzen delarik. 

Meiofauna-taxonen aldaketa tenporalak ez du le- 
ku guztietan joera bera aurkeztu, eta ez dute inguru- 
neko aldagaiekiko harremanik erakutsi. Agian, kontu- 

tan hartu ez diren beste faktoreak eraginkorragoak di- 
ra (adibidez, makrofaunaren eragina). 

Barne eta erdi-aldeko sedimentuetan, sakonera- 
ren araberako kopuru-aldaketa handiak daude, orga- 
nismo gehienek baldintza anoxikoak ezin bailituzkete 
jasan, poliketoek baldintza anoxikoetara hoberen mol- 
datutako populazio osotzen dutelarik. Kanpo-aldeko 
sedimentu hareatsuetan, ordea, oxigenoa sakonera 
altuetaraino sartzen denez, meiofaunaren banaketa 
bertikala zabalagoa da. 

Beraz, ikerketa honen arabera, meiofaunaren ba- 
naketa horizontalean gehien eragiten duen aldagaia 
gazitasuna da, antzeko gazitasuna duten puntuen ar- 
teko granulometriaren aldaketak dentsitatearen edo- 
eta konposizioaren aldaketak ekar ditzaketelarik. Hala 
ere, gazitasunaren eta granulometriaren aldaketa ten- 
poralek ez dituzte meiofaunaren fluktuazioak azal- 
tzen. 

Meiofaunaren elikagai diren mikrofitobentosaren 
eta detritusaren kontzentrazioek ere ez dituzte meio- 
faunaren aldaketa espazial edoeta tenporalak azal- 
tzen. Hala ere, inguruneko aldagaiek, espezie desber- 
dinen gainean modu desberdinean eragin dezakete, 
harremanik dagoen zehazteko meiofauna espezie- 
mailan ikertzea komenigarria izango litzatekeelarik. 

Bestalde, beste faktore batzuek ere eragin ditza- 
kete behatutako aldaketak, hala nola, makrofaunaren 
presentzia. Beraz, ondorengo ikerketetan eragin bioti- 
koak sakonago aztertzea komenigarria izango litza- 
teke. 

ESKERRONAK 

Ikerketa honetan lan handia egin duen Ibon Uriar- 
teri eskerrak eman nahi genizkion, Igone Zabalari be- 
re hartu duen arduragatik, eta baita laginketetan eta 
beste arlo askotan beraien laguntza eskeini dizkigu- 
ten guztiei. 
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