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Hitzaurrea
Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa aztertu duen tesi
honen ibilbidea luzea izan da. Hasiera 1997. urtean eman zitzaion lana hau
egiteko jasotako diru-laguntzaren ondorioz, etab ukaera 2009an izan du.
Plankton mikrobianoaren metabolismoaren ikasketa helburutzat zuen tesi hau
Urdaibai estuarioan burutu zen. Estuario honetan fitoplankton-komunitatearen
egitura eta fitoplankton-komunitatearen zein bakterioplanktonaren biomasaren
eta ekoizpenaren aldakortasuna aurretik ere neurtu izan ziren gazitasun
gradientearen arabera eta denbora-eskala ezberdinetan. Plankton mikrobiano
heterotrofoak fitoplanktonean duen eragina aztertzeko ikerlanak ere aurretik
egin ziren gazitasun-gradientearen araberako herbiborismo-tasak neurtuz
mikroplanktonean. Baina, lan hauek guztiak plankton mikrobianoaren dinamika
trofikoaren aspektu partzialak aztertu zituztenez, estuario honetako plankton
mikrobianoaren osagaien (bakterioen, fitoplanktonaren eta protozooen) erlazio
trofiko nagusiak (ekoizpen primarioa, bakterioen ekoizpena, bakteriborismoa
eta herbiborismoa) batera neurtu eta sare trofikoen funtzionamendua maila
kuantitatiboan aztertzeko beharrizana atzeman zen.
Bestalde, aipatu lanetan ikusi bezala, planktonaren dinamika trofikoa espazioeskalaren eta denbora-eskalaren arabera alda daiteke. Baina, Urdaibain ez
ezik, mundu mailan ere plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa egunetik
egunerako eskalan aztertzen duen ikerketa gutxi egin dira. Are gehiago,
Urdaibaiko estuarioko kanpo aldea eta barru aldea (kanalekoa), ezaugarri
hidrografiko eta egoera trofiko oso ezberdinak dituzten eremuak dira. Hau
guztia kontutan hartuta, oso interesgarritzat jo zen Urdaibai estuarioko
aipatutako plankton mikrobianoaren osagaien arteko erlazio trofiko nagusiak
batera eta denbora-eskala labur horietan aztertzea bai kanpo aldeko eremu
oligo-mesotrofikoan zein barru aldeko kanal eutrofikoan.
Laginketan 1998ko maiatzetik 1999ko maiatza bitartean (epe luzeko azterketa
egiteko) eta 2001eko maiatzean (egunetik egunerako aldakortasuna
aztertzeko) burutu ziren. Emaitza hauen azterketak eta tesiaren idazketak beste
8 urte behar izan zituen, azkenean, tesia 2009ko uztailaren 10ean
epaimahaiaren aurrean aurkeztu zen arte.
Helburu horiek guztiak lortzeak laginketa-estrategia eta teknika ezberdinak
erabiltzea eskatzen zuen, eta horixe izan da lortu zen lehen emaitza
esanguratsua: ekoizpen primarioa, bakterioen ekoizpena, bakteriborismoa eta
herbiborismoa batera neurtzea emaitza konparagarriak eskuratuz. Gainera, epe
luzean eta motzean lagintzeak estuarioaren dinamika hobeto ulertzen lagundu
zigun, urteko datuen interpretazioa borobiltzeaz gain, urtaro ezberdinetan
plankton mikrobianoan osatzen dituen sare trofikoak nola aldatzen diren
neurtzeko aukera izan baikenuen. Lan eskerga honek, beraz, emaitza oso
interesgarriak eman zituen.
Plankton mikrobianoaren metabolismoaren eta dinamika trofikoaren
ezagutzak berebiziko interesa piztu du azken urteetan. Besteak beste, itsasoak
CO2-a bereganatzeko edota ekoizteko duen ahalmena aldaketa klimatikoa

ulertzeko giltzetako bat da, eta hori fitoplanktonaren, eta oro har, plankton
mikrobianoaren esku dago hein batean. Beraz, plankton mikrobianoaren
metabolismoaren eta dinamika trofikoaren azterketa punta-puntako gaiak dira
egun itsas ekologiaren eta ingurumen zientzien arloetan. Hala ere, momentuz
ikerketa lerro hau etenda dago tesi hau egin zen Leioako Landare Biologia eta
Ekologia Sailean, fitoplanktonaren taxonomiaren ezagutzara bideratu baitira
garai batean fitoplanktonaren metabolismoaren eta dinamika trofikoaren
ezagutzarako ere baliatzen ziren ahaleginak.
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I. SARRERA
3ODQNWRQPLNURELDQRDUHQGLQDPLNDWURÀNRD
Itsas biologiaren helburu nagusienetakoa da plankton mikrobianoa osatzen duten bizidunen arteko elkarrekintza trofikoetan agintzen duten, eta beraz, plankton mikrobianoak osatu ditzakeen sare trofikoetan karbonoaren eta
energiaren fluxuak erregulatzen dituzten printzipioak ulertzea.
Sare trofikoaren egiturak zehazten du energia eta materia organikoa
nola bideratzen eta baliatzen diren maila trofiko ezberdinetan zehar, osagaien
biomasan eta jardueran eragiten duelarik (Massana eta laguntzaileak, 1996).
Plankton itsastarrean sare trofiko ezberdinak deskribatu izan dira, hala nola,
sare herbiboroa (edo tradizionala, Cushing, 1989, autoreak emandako adieraren arabera), sare mikrobianoa (Pomeroy, 1974), kiribil mikrobianoa (Azam eta
laguntzaileak, 1983) eta sare multiboroa (Legendre eta Rassoulzadegan, 1995).
Sare trofiko herbiboroa tamaina handiko fitoplanktona nagusitzen den
eremuetan osatzen da, esaterako, udaberri hasierako diatomeo-loraldiak edo
elikagaien azaleramenduak gertatzen diren lekuetan (ikus, Legendre, 1990;
Lenz 1992). Sare trofiko mikrobianoa tamaina txikiko fitoplanktonean, oro har 5
µm baino txikiagoan, oinarritzen da (0,2-2 µm tamaina-tarteko pikoplanktonak
eta 2-20 µm tamaina tarteko nanoplanktonak, Sieburth eta laguntzaileak,1978,
edo <5-10 µm tamaina tarteko ultraplanktonak, Sverdrup eta laguntzaileak,
1942, osatzen duela esan izan da). Alga eukarioto txikiez eta zianobakterioez
gain, bakterio heterotrofoez eta protozooez (nanoflagelatuak, dinoflagelatuak
eta ziliatu heterotrofoak) osatzen da. Sare trofiko mikrobianoa sare klasikoa
edo herbiboroa baino itxiagoa dela esaten da, maila trofiko gehiagorekin egituratzearen eta bizidun txikien arnasketa-tasa handien eraginez, karbono gutxiago esportatzen delako (Fogg, 1991). Kiribil mikrobianoa bakterio heterotrofoek
eta protisto heterotrofoek osatzen duten sistema ia itxia adierazteko erabiltzea proposatu izan da (Rassoulzadegan, 1993). Legendre eta Rassoulzadegan
(1995) autoreek sare multiboroa ere deskribatu zuten: osagai herbiboroa eta
mikrobianoa, biak oso aktiboak, dituen sistema izango zelarik. Bi autore hauek
sare trofiko ezberdinen arteko jarraipenaren ideia proposatu zuten, sare herbiboroa, multiboroan zehar, sare mikrobianoak ordezkatuko du, eta azkenik,
kiribil mikrobianoak. Sare mota baten edo bestearen nagusitasuna ingurumen

1

baldintzek mugatuko dute. Berriki Legendre eta Rivkin autoreek (2008) ontzi
mikrobianoa (“Microbial hub”) definitu dute. Sare hau eremu eufotikoan arnasketaren erantzule nagusia den plankton mikrobianoan eta plankton mikrobianoak baino gutxiago arnasten duen metazooetan oinarritzen da. Sare trofiko
bakoitzaren fluxuak komunitatearen arnasketarekiko ratioa bezala irudikatzen dira, ontzi mikrobianoaren eta metazooen zeharreko, bi talde horien arteko
eta horietarako fluxuak neurketa zuzenen edo ereduen bidez lortutako datuekin irudikatzen direlarik. Eredu berri honek kiribil mikrobianoaren eta sare
trofikoen eboluzio eta hedapen nabaria suposatzen du, komunitate pelagikoen
metabolismoa aztertzeko tresna berria delarik.
Sare trofikoen egitura ezberdinetatik ikus daitekeenez, plankton mikrobianoan eratzen diren sare trofikoak bereizteko giltzarrietariko bat protistoen
rolean dago, bai fitoplanktonaren zein bakterioen biomasaren transferentziaren
bitartekariak izan daitezkeelako.
Ingurumen oligotrofiko zein eutrofikoetan, protisto heterotrofoak bakterioen biomasaren kontsumitzaile nagusienak direnaren ustea zabalduta dago
(Rassoulzadegan eta Sheldon, 1986; González eta laguntzaileak, 1990; Caron
eta laguntzaileak, 1991; Šoliüeta Krstuloviü, 1994; Havskum eta Hansen, 1997;
Weisse, 1999), eta sarritan defenditu izan da protisto horiek bakterioen ekoizpenaren proportzio handia kontsumitzen dutela (Wikner eta laguntzaileak,
1990; Caron eta laguntzaileak, 1991; Coffin eta Connolly, 1997; Christaki eta
laguntzaileak, 1999). Ingurune urtar naturaletan bakterioen ugaritasunak aldakortasun txikia erakusten duenez, bakterioen ekoizpena bakteriborismoak
zorrozki kontrolatzen duela proposatu izan da (Sherr eta laguntzaileak, 1989).
Baina, bakteriborismoaren eraginez kontsumitutako bakterioen ekoizpenaren
proportzioa oso aldakorra da, <% 50-etik >% 100 izateraino (Sherr eta laguntzaileak, 1986; Wikner eta laguntzaileak, 1990). Neurri batean, ezberdintasun
horien erantzuleak metodologiek ezarritako mugak izan daitezke (Sherr eta laguntzaileak, 1986; Wikner eta laguntzaileak, 1990), baina, baita biomasaren
galera eragin dezaketen beste hainbat prozesu ere: esaterako, birusek eragindako lisiak (Fuhrman, 1999). Bakteriborismoaz eta birusek eragindako lisiez
gain, bakterioen ugaritasuna eta ekoizpena faktore fisikoek (esaterako, tenperaturak) eta substratuen eskuragarritasunak kontrola dezakete, bakterioen
hazkuntza-tasetan duten eraginaren bidez (Revilla eta laguntzaileak, 2000;
Schultz eta laguntzaileak, 2003; Staroscik eta Smith, 2004). Baina, populazio
mikrobiano heterotrofoen ugaritasuna kontrolatzen duten hainbat faktoreren
garrantzia erlatiboa ekosistema batetik bestera (Wieltschnig eta laguntzaileak,
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1999) edota urtaro batetik bestera (Šoliü eta laguntzaileak, 1998) aldatu egiten
dela onartu izan da. Bakterioen biomasan bakteriborismoak eragiten duen kontrola ez da horrenbeste aztertu. Ur eutrofikoetan bakteriborismoaren eragina
oligotrofikoetan baino txikiagoa dela iradoki izan da (Boissoneault-Cellineri eta
laguntzaileak, 2001), eta baita bakteriborismoaren kontrol-maila urtaroetako
denbora-eskalan aldatzen dela ere (Šoliü eta Krstuloviü, 1994).
Aipatu bezala, bakteriboro nagusienak nanoflagelatu txiki heterotrofoak
direla proposatu izan da (Weisse 1999, Ichinotsuka eta laguntzaileak, 2006).
Baina, ez dago argi zenbatekoa den flagelatu txiki heterotrofo horiek bakteriborismoaren bidez asetzen duten karbono-eskaera. Hainbat azterketen arabera, bakteriborismoaren bidez karbono eskaeraren portzentaje txikia baino ezin
dute ase (Kuosa eta Kivi, 1989; Vaqué eta laguntzaileak, 1992), baina zehazteke
dago egoera hau zenbateraino zabaldua dagoen itsasoko zein estuarioetako inguruneetan. Substratuaren eskuragarritasunak edota harraparitzak flagelatu
heterotrofo txikien ugaritasunaren kontrolean duten eragin erlatiboa ikerketa
gutxi batzuetan baino ez da aztertu (Muylaert eta laguntzaileak, 2000).
Hainbat estuariotan, tenperaturak bakterioen aktibitatean eragin handia
duela ikusi izan da (Schultz eta laguntzaileak, 2003; McManus eta laguntzaileak, 2004; Staroscik eta Smith, 2004). Baina, beste estuario batzuetan tenperaturaren eragina estuarioaren luzetarako ardatzean zehar aldatzen dela ikusi
da (Goosen eta laguntzaileak, 1997; Revilla eta laguntzaileak, 2000). Gainera,
tenperaturak bakterioen aktibitatean funtzio nagusia betetzen duen hainbat
estuariotan, tenperaturaren eraginak ez duela substratuaren eskuragarritasunaren eragina baztertzen ikusi da (Murrell, 2003; Apple eta laguntzaileak,
2006). Modu berean, López-Urrutia eta Morán (2007) autoreek literaturatik jasotako kostaldeko eta itsaso zabaleko datuekin egindako errebisio-artikuluan
bakterioen ekoizpenaren tenperaturarekiko menpekotasuna elikagaien eskuragarritasunak mugatzen zuela ikusi zuten. Estuarioetan, substratuen eskuragarritasunak eragiten duen kontrola itsaso zabalekoa baino konplexuagoa da,
bakterioek erabiltzen dituzten substratu autoktono (esaterako, ekoizpen primariotik, zein zooplanktonaren bazkaren hondakinetatik sortuak) eta aloktonoen
proportzioak espazioan eta denboran zeharreko aldakortasun handia erakutsi
ahal duelako.
Sanders eta laguntzaileek (1992) elikagaiak aberatsak diren inguruneetan protistoen goitik beherako kontrolak bakterioengan eragin handiagoa
duela, eta aldiz, elikagaiak urriak diren inguruneetan behetik gorako kontro-
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lak duela eragin handiagoa iradoki zuten. Baina, protistoek harrapakinen hazkuntzan, aktibitate metabolikoan, tamainan, dentsitatean edota komunitatearen egituran eragiten duten ingurumen-aldaketei aurre egin diezaiekete euren
aktibitatea zein elikadura-estrategia aldatuz, edota espezie mixotrofoen kasuan
bezala, elikadura-mota aldatuz (Sherr eta Sherr, 2002). Beraz, elikagai-eskuragarritasuna bakarrik ez da nahikoa protistoek elikagaiekiko izan dezaketen
lehentasuna aurreikusteko.
Fitoplanktonaren hazkuntza eta osaera elikagaiak edota tenperatura eta
argia bezalako faktore fisikoek muga dezakete (Revilla eta laguntzaileak, 2002;
Cermeño eta laguntzaileak, 2006; Zarauz eta laguntzaileak, 2009), baina, harraparien presioak ere eragina izan dezake fitoplanktonaren biomasan (Ruíz
eta laguntzaileak, 1998; Sautour eta laguntzaileak, 2000; Moline eta laguntzaileak, 2008). Elikagaien kontzentrazio handiak tamaina handiko fitoplanktonaren biomasaren eta ekoizpen primarioaren emendioa lehentasunez sustatzen
duela ikusi izan da (Cermeño eta laguntzaileak, 2006). Aldiz, zelularen tamaina
txikia izateak elikagaien kontzentrazioak edota argi intentsitatea mugatzaileak
direnean, tamaina handiagoko zelulekiko konpetentzian abantaila fisiologikoak
eskaintzen dizkiola proposatu izan da, bolumenarekiko azalera proportzioa
handiagoa delako (Fogg, 1991). Bestalde, zooplanktonaren herbiborismoa fitoplankton-komunitatearen tamainaren araberako osaera kontrolatzen duen beste faktore garrantzitsua da.
Lan batzuk tamaina txikiko fitoplanktonaren biomasa eta ekoizpena
plankton mikrobiano heterotrofoak kontrolatzen duen bitartean, tamaina handiagoko (>20 µm) fitoplanktonean harrapari handiagoek eragin handiagoa izan
dezaketela iradoki izan dute (Cotano eta laguntzaileak, 1998; Quevedo eta Anadón, 2000; Moline eta laguntzaileak, 2008). Hala ere, protistoek fitoplanktonarenganako herbiborismoan duten eragina ez dago oso garbi, batez ere ekoizpenmaila handiko uretan (Strom eta laguntzaileak, 2001). Zenbait ikerlanetatik
ondorioztatu daitekeenez, mikro- eta nanoplanktoneko protistoek a klorofilaren biomasaren proportzio handia kontsumitzen dute urteko zenbait denboralditan (Gallegos, 1989; McManus eta Ederington-Centrell, 1992; Dagg, 1995;
Boissoneault-Cellineri eta laguntzaileak, 2001; Strom eta laguntzaileak, 2001).
Baina, protistoek bakteriboro edo herbiboro bezala hartzen duten garrantzia
alderatzeko saiakera gutxi egin dira bakteriborismo eta herbiborismo-tasak
batera neurtuz (adib., Rivkin eta laguntzaileak, 1999; Boissoneault-Cellineri
eta laguntzaileak, 2001). Beraz, oraindik ere hutsuneak daude protistoen eta
bakterioen ugaritasunaren eta euren arteko karbono-fluxuen kontrol mekanis-
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moen ezagutzan. Gainera, estuario batzuetatik beste batzuetara, zein estuario
bereko gune batzuetatik besteetara dagoen geomorfologiari, hidrografiari eta
elikagaien nahiz material organikoaren kopuruari lotutako aldakortasunaren
ondorioz, orokortasun gutxi egin daitezke (McManus eta laguntzaileak, 2004).
Hutsune horiek betetzeko garrantzitsua da fitoplanktonaren, bakterioen eta protistoen arteko elkarrekintzak, eta oro har, plankton mikrobianoaren
dinamika trofikoa ezagutzeko azterketak urte osoko eta epe laburreko denboraeskala ezberdinetan egitea, horrek ingurumen baldintzen eragina hobeto interpretatzen lagun baitezake.

Ekoizpenaren eta arnasketaren balantzeak
plankton mikrobianoan
Sare trofikoak, hein handi batean, ingurumen baldintzen aurrean fitoplanktonak eta bakterioek emandako erantzunaren arabera egituratuko dira,
eta horrek plankton mikrobianoaren balantze metabolikoan eragingo du. Guztizko ekoizpen primarioarekiko fitoplankton handiaren ekoizpen-tasa handiak
sare horrek herbiboroen kontsumoaren bidez edo mineralizazioaren bidez esportaziorako ahalmen handia duen bitartean, guztizko ekoizpen primarioarekiko fitoplankton handiaren ekoizpen-tasa txikia metabolismo heterotrofoaren
adierazle litzatekeela eta sare horrek karbonoa maila trofiko nagusiagoetara
bideratzeko ahalmen txikia izango lukeela iradoki izan da (Tamigneaux eta laguntzaileak, 1999). Hau guztia baieztatzeko ezinbestekoa da tamainaren arabera bereizitako plankton-komunitateen dinamika trofikoa aztertu eta hori guztia
plankton komunitate mikrobianoaren balantze metabolikoarekin uztartzea.
Kostaldeko uretan materia organiko autoktonoak eta aloktonoak egiten
duten bidearen adierazleetako bat plankton komunitatearen ekoizpen garbia
(NPC), hots, fitoplanktonaren ekoizpen primario gordinaren (GPP) eta plankton
komunitate mikrobiano osoaren arnasketaren (R) arteko balantzea, izan daiteke. NPC-a ekosistemaren autotrofia/heterotrofia-mailaren erakusle baliagarria da eta ekosistema batek materia organikoa esportatzeko duen ahalmena adierazten du (Smith eta Kemp, 1995). Hainbat autorek fitoplanktonaren
tamaina-egiturak ekoizpen/arnasketa (P/R) balantzean duen eragina aztertu du, ekosistemaren balantze garbia ekoizpenaren guztizko magnitudeak ez
ezik plankton-komunitatearen egiturak erregulatzen duela ikusiz (Serret eta
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laguntzaileak, 2001; Smith eta Kemp, 2001). Horrela, ekosistema pelagikoetako GPP/R balantzeen aurreikuspenak plankton komunitateen osaerak aintzat hartzen dituzten datu-base zabalekin hobeto uztartzen direla ikusi izan da
ekoizpen primarioaren balioa besterik hartzen ez dituztenekin baino (Serret eta
laguntzaileak, 2001).
Esan bezala, kostaldeko plankton-komunitate mikrobianoen metabolismoaren balantzearen ikasketak argi-geruzan ekoiztutako karbono organikoaren
norakoa aurreikusten lagun dezake (adibidez, Arbones eta laguntzaileak, 2008),
eta hau mundu mailako eskalan garrantzitsua da kostaldeko eremuetan neurtzen
delako gutxi gorabehera ozeanoen guztizko ekoizpen primarioaren % 14-tik % 20-ra
tartekoa (Chen eta laguntzaileak, 2003) eta ozeanoetako guztizko arnasketaren %
8-tik % 10-era tartekoa, bentosaren arnasketa kenduta (del Giorgio eta Williams,
2005).
Beste alor batzuetan, estuarioetako zein gainerako kostaldeko uretako
ekoizpen primarioaren eta arnasketaren azterketak ur-zutabeko oxigeno kontzentrazioaren aldaketak ulertzeko balia daitezke. Izan ere, eutrofizazioaren
eta klima aldaketak eragindako tenperatura igoeraren eraginez, kostaldeko
uretan dagoeneko izugarri emendatu den hipoxia-maila aurrerantzean handitzea espero da; mundu-mailan kostaldeko uren hipoxia kostaldeko ekosistemen
mehatxu handienetarikoa bilakatzen ari delarik (Vaquer-Sunyer eta Duarte,
2008).
Bukatzeko, ekoizpen primarioaren eta arnasketaren arteko ratioak, hein
handi batean, marka erradioaktiboa duten isotopoak (esaterako,

14

C edo

18

O)

erabiliz edota ilunetan eta argitan inkubatutako botiletan neurtutako disolbatutako oxigenoaren kontzentrazio aldaketak neurtuz (gehienetan Winkler titulazioz) lortu izan direla esan behar da (Williams eta del Giorgio, 2005). Teknika
horietako bakoitzak, besteak beste, iragazketa-motarekin (Furnas, 1987; Gaul
eta laguntzaileak, 1999; Sher eta Sher 1986; McCarthy eta laguntzaileek, 1974),
edo markaren galera edota birziklapenarekin (Fahnenstiel eta laguntzaileak
1994; Howarth eta laguntzaileak, 2000; Williams eta Lefevre, 2008) erlazionaturiko arazo propioak ditu, eta guztiek ere zailtasunak dituzte fitoplanktonaren
ekoizpen garbia atzemateko. Ondorioz, ekoizpen primarioa neurtzeko teknika
ezberdinak erabiltzeak eta horietatik lortutako datuak konparatzeak fitoplanktonaren ekoizpen primarioaren benetako neurria kalkulatzen, eta beraz,
plankton mikrobianoaren balantze metabolikoak hobeto doitzen lagun dezake.
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Aurrekariak eta helburuak
Urdaibai estuarioa barru aldean Gernikak mugatzen du eta hortik Mundakako barraraino, kanpo aldeko mugaraino 12,5 km-ko luzera du. Sakonera
txikiko estuario makromareala bezala definitu izan da, 2,6 m-ko batez besteko
2

sakonerarekin, eta 1,89 km -ko azalera hartzen du (Villate eta laguntzaileak,
1989). Epe motzean aldakortasun handia erakusten duen sistema da, mareek
zein errekaren emariak bere egitura hidrologikoan duten eragin handiarengatik (Orive eta laguntzaileak, 1995). Estuario honetan fitoplankton-komunitatearen egituraren, eta fitoplankton-komunitatearen zein bakterioplanktonaren
biomasaren eta ekoizpenaren aldakortasuna neurtu izan dira gazitasun gradientearen arabera eta denbora-eskala ezberdinetan (Franco, 1994; Madariaga, 1995; Iriarte eta laguntzaileak, 1996; Revilla eta laguntzaileak 2000). Lan
hauek iradokitzen dutenez, errekaren emaria txikia denean, elikagaietan aberatsa den estuarioaren barru aldetik elikagaien kontzentrazio txikia neurtu ohi
den kanpo aldera gradiente handia neurtzen da fitoplanktonaren eta bakterioen biomasan eta ekoizpenean, zein fitoplanktonaren osaeran (Madariaga eta
Orive, 1989; Trigueros eta Orive, 2000). Bestalde, plankton mikrobiano heterotrofoak fitoplanktonean duen eragina aztertzeko ikerlanak ere egin izan dira
estuario honetan gazitasun-gradientearen araberako herbiborismo-tasak neutuz mikroplanktonean (Ruíz eta laguntzaileak, 1998) zein nanoplanktonaren
(Cotano eta laguntzaileak, 1998). Ikerlan horien arabera plankton mikrobiano
heterotrofoak eguneko fitoplanktonaren ekoizpen primarioaren eta momentuko
fitoplankton–stock-aren portzentaje handi bat kontsumituko luke, protistoen
kontsumo-tasak eta fitoplanktonaren tamainaren araberako banaketa erlazionatuta leudekeelarik.
Hala ere, lan hauek plankton mikrobianoaren dinamika trofikoaren
aspektu partzialak aztertu dituztenez, estuario honetako plankton mikrobianoaren osagaien (bakterioen, fitoplanktonaren eta protozooen) erlazio trofiko
nagusiak (ekoizpen primarioa, bakterioen ekoizpena, bakteriborismoa eta herbiborismoa) batera neurtu eta sare trofikoen funtzionamendua maila kuantitatiboan aztertzeko beharrizana atzeman zen.
Bestalde, aipatu bezala, planktonaren dinamika trofikoa espazio-eskalaren eta denbora-eskalaren arabera alda daiteke (Madariaga eta Orive, 1989;
Iriare eta laguntzaileak, 1996; Revilla eta laguntzaileak, 2000; Revilla eta
laguntzaileak, 2002). Baina, Urdaibain ez ezik, mundu mailan ere plankton
mikrobianoaren dinamika trofikoa egunetik egunerako eskalan aztertzen duen
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ikerketa gutxi egin dira (Litaker eta laguntzaileak, 1987; Pannard eta laguntzaileak, 2008). Are gehiago, Urdaibaiko estuarioko kanpo aldea eta barru aldea
(kanalekoa), ezaugarri hidrografiko eta egoera trofiko oso ezberdinak diuzten
eremuak dira. Hau guztia kontutan hartuta, oso interesgarritzat jo zen Urdaibai
estuarioko aipatutako plankton mikrobianoaren osagaien arteko erlazio trofiko
nagusiak batera eta denbora-eskala labur horietan aztertzea bai kanpo aldeko
eremu oligo-mesotrofikoan zein barru aldeko kanal eutrofikoan.
Hona hemen lan honen helburuak:
1.

Urdaibai estuarioaren eremu euhalinoko plankton mikrobianoaren
tamainaren araberako egituraren, osaeraren eta jarduera trofikoaren
(ekoizpen primarioa, ekoizpen bakteriarra, bakteriborismoa, herbiborismoa) urteko zikloan zeharreko aldakortasuna ezagutzea eta ingurumen faktoreek duten eragina aztertzea.

2.

Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren tamainaren araberako egitura, osaera eta jarduera trofikoaren (ekoizpen primarioa,
ekoizpen bakteriarra, baketriborsimoa, herbiborismoa) epe laburreko (egunetik-egunerako) aldakortasuna ezagutzea, eremu eutrofiko
eta oligo-mesotrofikoko egoerak konparatuz.

3.

Urdaibai estuarioaren eremu euhalinoko ekoizpen primario eta
plankton komunitatearen arnasketaren arteko balantzearen urtaroekiko aldakortasuna xedatzea.

4.

Urdaibai estuarioaren eremu euhalinoan
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C-aren teknikarekin eta

botila argia eta ilunaren oxigenoaren metodoarekin neurtutako fitoplanktonaren ekoizpena alderatzea.
Helburu hauek lortzeko, bi ikerlan burutu ziren: bata, urteko zikloan
zeharreko aldaketak aztertzeko, eta bestea, epe laburreko aldaketak aztertzekoak, hain zuzen ere. Urtean zeharreko zikloa aztertzeko estuarioaren kanpo
aldea aukeratu zen estuarioko ur-bolumen handiena eremu euhalinoko urek
osatzen dutelako. Plankton mikrobianoaren dinamikaren epe motzeko azterlana Urdaibai estuarioko bi gunetan burutu zen: urte osoko azterketa burutu zen
kanpo aldeko gunean eta barru aldeko (kanaleko) beste batean. Bi gune hauetan lagintzeak baldintza hidrografiko eta egoera trofiko oso ezberdina duten
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bi eremuetako plankton-komunitateen metabolismoa eta komunitatea osatzen
duten bizidunen arteko erlazio trofikoak alderatzeko aukera eman zigun.
Aipatutako bi ikerlanak egiteko metodologia berdintsua erabili zenez,
metodologiari buruzko kapitulu bakarra idatzi da (3. kapitulua). Bertan, lehendabizi urte osoko zikloa aztertzeko erabilitako metodologia zehazten da,
eta atalez atal, epe laburreko azterketan egin ziren aldaketak (baldin eta egin
baziren) azpimarratu dira. Emaitzak eta eztabaida hiru ataletan banatu dira:
a) plankton mikrobianoaren dinamika trofikoan urtean zeharreko zikloan neurtutako aldaketen emaitzak eta horiek eztabaida (4.1 kapitulua), b) Urtean zeharreko zikloan
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C-aren eta oxigenoaren botila argia eta ilunaren metodoen

bidez neurtutako ekoizpen primarioaren datuen konparaketaren emaitzak eta
eztabaida (4.2 kapitulua) eta c) Plankton mikrobianoaren dinamika trofikoan
epe laburrean neurtutako aldaketen emaitzak eta horien eztabaida (4.3 kapitulua). Bosgarren kapituluan ondorioak zehaztu dira eta 6. kapituluan egindako
lanaren sintesia idatzi da lanaren eztabaida orokorra azalduz. Gainera, tesiaren irakurketa errazteko asmoarekin, aldagai ezberdinen akronimoen zerrenda
eta euskara-ingeles hiztegi labur bat ere idatzi dira.
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II. IKERKETA EREMUA
2.1 INGURUAREN DESKRIBAPENA
Urdaibai estuarioa, inoiz Mundakako estuarioa bezala izendatu izan
dena, Euskal Herriko mendebaldeko kostaldean dago, Bizkaian. Estuarioaren
arroa Busturialdea (Gernika-Bermeo) deituriko eskualdean kokatuta dago, 20
bat udalerri biltzen dituelarik. Eremu hau 1984. urtean UNESCO erakundeak
Biosfera Erretserba izendatu zuen, batez ere, inguruak dituen natur balioengatik eta paisaiaren edertasunarengatik.
Urdaibai estuarioa Kantauri itsasoan (43º22’N, 2º40’W), Matxitxako eta
Ogoño Lurmuturren artean eta Izaro irlaren aurrean itsasoratzen den eta sakonera txikia duen sistema meso-makromareala da, marea bitartea marea hiletako 1 m eta marea bizietako 4,5 m tartekoa delarik (Villate eta laguntzaileak,
1989). Gutxi gorabehera 12,5 Km-ko luzera du marearen eragina mugatzen
duen Gernika herritik itsasoratzen den eremuan dagoen Mundaka herriraino,
non gehienez 1,2 Km-ko zabalera hartzen duen. Erdiko kanalaren gehienezko
sakonera 3 m-koa da, nahiz eta kanpo aldean sakonera hau asko handitu daitekeen Astilleros Murueta S.A. ontziolak itsasontziak atera ahal izateko etengabe
(1973/1974. urtetik aurrera gutxi gorabehera bost urtetik behineko maiztasunarekin, eta azkena 2003an) egiten dituen dragatze-lanen ondorioz.
Marea hiletan eta tartekoetan, estuarioa partzialki geruzatua mantentzen da. Aldiz, marea bizietan kanpo aldean ondo nahasten da, nahasketa barru
alderantz txikiagoa delarik kanalean ia beti mantentzen den geruzapenera iritsi arte (Orive, 1988). Estuarioko marea-prisma (itsasgoran hartzen duen ur bolumenetik itsasbeheran gelditzen denaren arteko kenketa) marea bizietan marea hiletan baino hiru aldiz handiagoa da. Prisma:Bolumena erlazioa 1,89-koa
da marea bizietan, beraz marea-ziklo bakoitzean uraren berriztapen teorikoa
erabatekoa dela esan daiteke estuarioaren kanpo aldean, erdi aldean ere berriztapen-maila handia delarik itsasoko uren eta errekak ekarritako uren menpe dagoelako eremu hori. Erdiko eta barruko eremuek errekaren ur-emariaren
eragin handiagoa jasaten dute, ur-emari handieneko uneetan ur zutabea guztiz
berritu daitekeelarik 3 egun baino denbora-tarte laburragoan. Marea hiletan
berriztapena askoz txikiagoa (Prisma:Bolumena erlazioa 0,9) da (Villate eta laguntzaileak, 1989). Estuarioaren kanpo aldean uraren iraunkortasun-denbora
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1 egun baino laburragoa da, baina, estuarioaren barru aldean ur-masak 3 eta
83 egun tartean iraun dezake errekaren emari txikienak neurtu izan diren sasoi
lehorretan (Franco, 1994).
Ikuspegi geologikotik, estuarioa txangatik hautsitako tolestura antiklinal
baten zehar luzatzen den ibai-harana da. Gertaera honek buztinetan eta igeltsutan aberatsak diren tupa nahiko hauskorrak sortzea eragin zuen, eta horiek higatuz ireki zuen Oka errekak itsasorako bidea, ondoren itsasoak eremu hori berea
egin bazuen ere. Gernikako antiklinalaren bi aldeetan azaleratutako kareharrizko materialek errekaren bi aldetan ikus daitezkeen mendilerroak osatu zituzten
(Morales, 1995). Mendebaldean Añetu eta Muruetako Atxa dira garaienak, eta
ekialdean Muruaga, Gantzuri eta Ereñozar. Oka errekaren arroa batez ere material sedimentarioek osatzen dute (hareharriak, tupak…), nahiz eta unean-unean

2.1 irudia. Urdaibai eskualdearen kokapen orokorra (http://www.urdaibai.org)
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basaltozko azaleramenduak aurki daitezkeen; batzuetan buztinez edo errekak
ekarritako materialez estalita (Irabien eta Velasco, 1995). Arroaren erliebea 800
m baino garaiera txikiagoko hainbat mendiz inguratutako haran estuek osatzen
dute.
Geomorfologiari dagokionez, Urdaibai estuarioa hiru zatitan banatu izan
da (Orive, 1988). Kanpoko aldea marea beran agerian gelditzen den marearteko eremu zabala da, eta sedimentuetan hondarra edo harea nagusitzen da
Kanala pareraino. Barrurago hondarra buztinarekin nahasten da, gainean nagusiki Zoostera noltii eta Spartina maritima espezieek osatutako padura baxua
hazten delarik (Eusko Jaurlaritza, 1988). Muruetatik aurrera, erdi aldean estuarioaren zabalera asko murrizten da, eta sedimenduak hondarrez, buztinez
eta hartxintxarrez osatzen dira proportzio ezberdinetan. Eremu honetan erdiko
kanalaren inguruan marea gora biziek baino estaltzen ez duten padura garatuagoa hedatzen da: Salicornia ramosissima, Halimnione portulacoides, Scirpus maritimus eta Juncus maritimus bezalako espezieez osatua. Estuarioaren
barru aldeko eremua zabalean 15 m eta luzeran 5,5 Km neurtzen dituen kanal
artifizialak osatzen du. Sedimentuen gaineko geruzak buztinez, limoz eta hartxintxarrez osatuta daude. Kanalaren bi alboetan nagusiki Phragmites australis espezieak osatutako lezkadiak daude, gune degradatuetan Baccharis halimifolia espezie arrotz inbaditzailea nagusitu bada ere. Estuarioko eremu hau
erabat eraldatua dago, antzinatik ia eremu osoa lehortu izan baita lur horiek
nekazaritzarako erabili ahal izateko. Estuarioaren berezko ibilbidea, kanala
egin zenean baztertuta eta ia itota gelditu zen meandro-formako ibilgu luzeak
egituratzen du.

2.2 KLIMA ETA HIDROLOGIA
Kantauri itsasoko kostalde osoa bezala, Urdaibaiko eskualdea ere klima
ozeanikoaren menpe dago, klima honen ezaugarri nagusiak aldaketa termiko
txikiak, urteko euri jasen banaketa homogeneoa eta izozteen ia nolabaiteko gabezia direlarik. Oro har, Ipar-mendebaldeko haizeak nagusitzen dira; indartsuak edota nahiko indartsuak eta hezeak izan ohi direlarik Atlantiar ozeanotik
datozelako. Eremu honetan prezipitazioak ugariak izaten direla esan daiteke
(urteko 1000-1200 mm), baina uda erlatiboki lehorragoa izaten da sasoi horretan borraskak Iparrerantz mugitzen direlako. Eguzki-erradiazioaren balioak
nahiko baxuak izan ohi dira (1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera, batezbeste
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284,9 cal cm ), ordu edota egun askok lainopean dirautelako. Tenperaturari dagokionez, Mexikoko golkotik Kantauri itsasoraino iristen den ur korronte beroa
(Gulf Stream) aipatu behar da, kostalde honetako urak nabarmen epeltzen baititu.
Bizkaiko Golkoaren topografia, ezaugarri hidrologiakoak eta ur korronteen jatorria eta zirkulazioa Koutsikopoulos eta Le Cann (1996) autoreen lanean ikus daiteke. Itsas korronteei dagokienez, alde ozeanikoaren erdi aldea
zirkulazio orokor antizikloniko ahulak zeharkatzen du. Zirkulazio orokor horrez gain, urtaroen eta haizeen arabera aldakortasun handia duen ezponda-korronte esanguratsua dago (plataforma kontinentalaren mugan), bere eraginik
handiena neguan neurtzen delarik Kantauri Itsasoan. Plataforman bertan ere,
Bizkaiko Golkoan eragina duen beste korronte bat sortzen da, baina Kantauri Itsasoan plataforma estua denez, mareen eragina txikiagoa da eta zaila da
ezponda-korrontea plataformakotik bereiztea (ikus detaileak Zarauz, 2007).
Estuariora urak isurtzen dituen erreka nagusia Oka da. Erreka onek Zugastietan du iturburua: Oiz, Gorroño eta Bizkargi mendietatik barrena jaisten
diren errekastoak batzen diren gunean. Baina, badira urak zuzenean estuariora
isurtzen dituzten beste hainbat erreka ere. Eskuineko isuri aldean, Gernika parean, Golako errekak estuariora isurtzen ditu urak. Ezker isuri aldearen bukaeran, Foruan, Mape erreka batzen zaio estuarioari. Isuri alde honetan, gainera,
beste hainbat errekastok isurtzen dituzte urak estuariora. Sistema osoak gutxi
2

gorabehera 140 Km -ko azalera drainatzen du (Madariaga, 1987).
Oka erreka, Kantauri kostaldeko gainerako erreka guztiek bezala, ibilbide motzean eta aldapa handitik (200 m/Km) jaisten da jaiotzen den menditik
itsasoratzen den lekura dagoen distantzia txikiaren ondorioz. Arroaren zabalera estuarioaren azalera baino 70 aldiz handiagoa da; beraz, arroan erortzen
diren prezipitazioek berehala emendatzen dute Oka errekaren ur emaria. Oka
3

-1

errekaren batez besteko ur emaria 0,59 m s da, baina balio hori udako lehor3

-1

3

teetan neurtutako 0 m s -tik, neguko sasoi euritsuenetan neurtutako 17 m
-1

s -ra alda daiteke (Madariaga eta Orive, 1995).
Lur azaletik isurtzen diren urak eta lur azpitik doazenak sistema hidrodinamiko bakarra osatzen dute: zeinetan batzuen eta besteen fluxuak elkar
eragiten duten eta elkarren menpekoak diren. Urdaibaiko erretserbako lur azpiko baliabide hidrikoak bi unitate nagusitan biltzen dira: Santa Eufemia-Ereñozar unitate karstikoan eta Gernikako unitate detritikoan. Unitate karstikoa

14

erretserbaren barru aldean zein kanpoko hainbat eremutan azaleratzen diren
kareharrizko materialekin erlazionatutako dago. Unitate hau kareharrizko
azaleramenduetan zuzenean erortzen diren prezipitazioekin eta lekuan lekuko
hainbat hobirekin betetzen da, eta estuarioaren bi isurialdeetan kokatuta dauden iturburuetatik husten da. Gernikako unitatea Oka haranaren sakonunea
betetzen duten material detritikoekin erlazionatuta dago. Unitate honek haranaren goiko aldeko lur azaletik hartzen du ura, eta estuariora modu kontrolatuan eramaten du erreken emarien erregulazio naturala ahalbidetuz (Morales,
1995).

2.3. MAREAREN ERAGINA
Urdaibai estuarioak, Euskal Herriko kostalde osoak bezala, egun erdiko marea-erregimena du, eguneko marea zikloaz gain 15 eguneroko marea
hil-bizi zikloa gertatzen delarik. Marearen gorabeherak, oro har, mareauhin egonkorra jarraitzen du (Ketchum, 1983) estuarioaren sarreran ez dagoelako hori eragozten duen oztoporik ezta hondoan frikzio ezberdintasunik
ere (Eusko Jaurlaritza, 1985). Uhin-mota honen ezaugarria da marearen
mugimendu txikieneko uneak (slack) itsasgoran eta itsasbeheran neurtzen
direla, tartean ur fluxuaren korronte handienak neurtzen direlarik Urdaibain gertatzen den bezala (Franco, 1994).
Baina, itsasgora estuarioko eremu osoan batera atzematen den bezala,
marearen jaitsierarekin ez da horrela gertatzen (Eusko Jaurlaritza, 1985). Marea bizietan desfase hau bi ordutako izan liteke, marea hiletan ordubete pasa
irauten duelarik (Ruíz, 1995). Atzerapen hau estuarioaren geomorfologiak eragiten du. Kanpoko eremuan ur-zutabeak bloke baten modura jokatzen du, azkar
eta modu homogeneoan sartu eta ateratzen delarik marearen arabera. Baina,
eremu horretan hondartza eta sakonera txikiko padura zabalak daude, non ura
pilatzen den marea jaisten denean. Ur-masa horiek denbora asko behar dute erdiko kanalera iristeko, eta ondorioz, estuarioaren erdiko kanalak inbutu baten
moduko eragina egiten du estuarioaren alderik zabalenean marearen jaitsiera
atzeratuz. Horrela, kosta aldean marea igotzen hasten denean, eremu horietan
oraindik jaisten ari da. Beraz, estuarioaren ezaugarri berezi horiengatik mareatartean eta mareen ordutegia Bilboko porturako proposaturiko balio teorikotatik, edota Mundakako porturako egindakoetatik alden daiteke.
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Oro har, estuarioan atzematen diren marea-tarteak Bilboko portuko
marea-tauletan azaltzen direnak baino txikiagoak dira. Marea-tartea 3 m-ko
balio-tartean mugitu ohi da marea bizietan, gutxi gorabehera balio teorikoa baino 1 m gutxiago, eta 1,5 m marea hiletan, teorian kalkulatutakoa baino 20-25
cm gehiago (Ruíz, 1995). Gainera, marea-tartea estuarioaren barru alderantz
txikituz joaten dela ikusi da. Hau guztia kontuan izaten zen laginketa-orduak
ezartzerakoan.
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III. MATERIALAK ETA METODOAK
3.1 LAGINKETA-PROTOKOLOA ETA LAGINEN
PROZESAMENDUA
Ikerlan honetan bi laginketa-programa burutu ziren, bata urteko zikloan
zeharreko aldaketak aztertzeko, eta bestea epe laburrekoak (bi egunetik behinekoak) aztertzeko. Urteko zikloan zeharreko aldaketak aztertzeko hileroko laginketak egin ziren 1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera bitartean. Laginketa


3.1 irudia. Urteko zikloa eta epe laburrekoa aztertzeko aukeratutako aginketa-guneak
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hauetan ur-laginak estuarioaren kanpo aldean hartu ziren beti, ~34 psu-tako
gazitasuna neurtzen zen eremuan; Sandindere eta Portuondoko portuaren artean kokatutako eremu hau 1 laginketa-gunea (st 1) deitu zen (3.1. irudia).
Epe laburreko aldakortasuna aztertzeko 2001eko maiatzaren 3tik 18ra
bitartean bi egunetik behin egin ziren laginketak (guztira 8 laginketa). Laginketa hauetarako, 1 laginketa-guneaz gain, estuario barruko kanalean (Gernikatik
7 bat Km-ra), kokatutako beste laginketa-gune bat (st 5) aukeratu zen. (3.1
irudia).
Laginketa guztiak marea goran egin ziren eta laginak ur azaletik metro
erdiko sakoneran (0-0,5 m) hartu ziren, azaleko mikrogeruza hartzea sahiestuz.
Laginketa guztiak karelez kanpoko 20 CV-eko Evinrude motor batez hornitutako Narwhaal txalupa pneumatiko batekin egin ziren, eta ur-laginak 5 litroko
Van-Dorn botilarekin hartu ziren.
Laginketa bakoitzeko landa lanek hiru eguneko iraupena izaten zuten.
Lehenengo egunean (egun esperimentalaren bezperako egunean), laginketa
guneetan 20 litroko ur-laginak hartzen ziren eta hurrengo egunean bakteriborismo eta herbiborismo-tasak neurtzeko beharrezkoak ziren lanak egiten ziren: bakterioak timidina erradiaktiboaz (TdR-az) markatu (ikus 3.3.4.3 atala)
eta partikularik gabeko (<0,2 µm) ura eskuratu (ikus 3.3.4.4 atala), hain zuzen
ere.
Bigarren egunean (egun esperimentala edo laginketa-eguna deitu diogun horretan), laginketa burutzen zen 80 l-ko ur-laginak hartzeko. Laginketa
honetan, ur-laginak hartzeaz gain, ur zutabeko gazitasunaren, tenperaturaren
eta oxigeno disolbatuaren profil bertikalak egiten ziren, LF 196 WTW termosalinometroa eta OXI 196 WTW oximetroa erabiliz. Aldi berean, Secchi diskoaren ikusmen-sakonera neurtzen zen eta ura hartzen zen sakonerara (0-0,5
m) iristen zen argi-intentsitatea luxometroarekin (Li-Cor, Datalogger Li-100
marka, UWQ 4667 sentsorea) neurtzen zen. Jarraian, laginketa gunetik hurbil
(~ 15 minututara) kokatutako laborategi batean ur-laginak prozesatzen ziren.
Urteko zikloan zeharreko aldaketak aztertzeko egindako laginketetan, laborategi hau Astilleros de Murueta S.A.-ren Muruetako ontziolako lokal batetan
prestatutako laborategi hezea izan zen, eta epe laburreko aldaketak aztertzeko
egindako laginketetan AZTI-Teknaliak Sukarrietan duen zentruko laborategi
bat izan zen. Laginen prozesamendurako ondoren zerrendatutako lanak egiten
ziren:
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Plankton mikrobianoa tamainaren arabera (<100 µm, <8 µm eta <1
µm) bereizi alderantzizko iragazketaren bidez (ikus 3.3.1 atala).



Herbiborismo-tasak neurtzeko Nalgene (1 l) botilak bete zegokien tamaina-frakzioko urarekin (<100 µm, <8 µm eta <1 µm). Botilak bete
ondoren, estuariora eraman eta han 0,5 m-ko sakoneran murgiltzen
zen euskarriari erantsi 24 orduko “semi-in situ” inkubazioak egiteko. Urteko zikloko azterketarako egindako laginketetan, inkubazioak Astilleros de Murueta S.A. ontziolako atrakalekutik hurbil egin
ziren eta epe laburreko aldaketak aztertzeko egindako laginketetan,
AZTI-Teknaliaren Sukarrietako zentroaren parean egin ziren.



Fotosintesi bidezko fitoplanktonaren karbonoaren bereganatze tasak eta zelulaz kanpoko jariaketa tasak (ERC) neurtzeko ur laginak
14

zegozkien botiletan sartu, NaH CO3 gehitu eta inkubagailuan jarri
1 eta 24 orduko inkubazioak egiteko (ikus 3.3.4.2.1 atala). 1 orduko
inkubaiozen ondoren, ur-laginen inkubazio ondorengo prozesamendua burutu, azken pausua, erradioaktibitatea neurtzea, izan ezik.
Azken hau Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) laborategiko
izarniadura-kontagailuan egiten zen.


Bakterioen ekoizpena neurtzeko lanak (ikus 3.3.4.1 atala). Azken
pausua, erradioaktibitatea neurtzea, normalean egun berean, baina
UPV/EHU-ko laborategiko izarniadura-kontagailuan egiten zen.



Tamaina-frakzio ezberdinetako (1,2-8 µm eta 8-100 µm) protistoen
bakteriborismo-tasak neurtzeko lanak (3.3.4.3 atala). Azken pausua,
erradioaktibitatea neurtzea, normalean egun berean, baina UPV/
EHU-ko laborategiko izarniadura-kontagailuan egiten zen.



Oxigenoaren ekoizpen eta kontsumo-tasak neurtzeko, DBO botilak
bete zegozkien tamaina-frakzioko ur-laginekin. Ondoren, hasierako
botilak fixatu eta gainerakoak inkubagailuan sartu 8/24 ordutan
inkubatzeko (ikus 3.3.4.2.2 atala). 8 orduko inkubazioetako laginak
inkubazio bukaeran fixatu.



a klorofilaren kontzentrazioak neurtzeko (ikus 3.3.3.1 atala) tamainaren arabera bereizi gabeko eta alderantzizko iragazketaren
bidez bereizitako (<100 µm, <8 µm eta <1 µm) ur-laginak iragazi
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(iragazketa zuzena GF/F iragazkiekin) eta iragazkiak izozkailuan
gorde (-20ºC). GF/F iragazkietatik iragazitako ura, elikagai inorganikoen (ikus 3.2.5 atala) eta karbono organiko disolbatuaren (ikus
3.2.6 atala) neurketarako jaso eta izokailuan gorde (-20ºC).


Guztizko karbono organikoa (disolbatua gehi disolbatu gabea)
neurtzeko (ikus 3.2.6 atala) laginak izozkailuan gorde.



Plankton mikrobianoaren kontaketa eta osaera taxonomikoaren azterketarako (ikus 3.3.2 atala) ur laginak botiletan jarri eta zegozkien
fixatzailearekin fixatu.

Hirugarren egunean 24 orduko iraupena zuten inkubazioak mozten ziren. Oxigenoaren ekoizpen eta kontsumo-tasak neurtzeko inkubatutako DBO
14

botiletako oxigenoa fixatzen zen. NaH CO3-arekin inkubatutako ur laginak
poro-tamaina ezberdinetako iragazkien bidez iragazten ziren (mailaz mailazko
iragazketa) fotosintesi-tasa neurtzeko tamaina-frakzio ezberdinetan. Iragazkiak izarniadura bialetan jarri eta UPV/EHU-ko ekologia laborategira eramaten ziren erradioaktibitatea izarniadura-kontagailuan neurtzeko (ikus 3.3.4.2.1
atala). Aldi berean, iragazitako ura saiodietan jaso eta izozten zen (-20ºC) ERC
neurtzeko (ikus 3.3.4.2.1 atala). Herbiborismoa neurtzeko inkubazioak ere mozten ziren, estuarioko botilak jaso eta ur-laginak iragaziz (ikus 3.3.4.4 atala).
Iragazkiak izoztuta (-20ºC) gordetzen ziren a klorofila kontzentrazioak neurtzeko (ikus 3.3.3.1 atala).
Epe laburreko aldaketak aztertzeko egindako laginketetan, bi egunetik
behin lagintzen zenez, hirugarren egunean egindako lanak hurrengo saioko lehenengo eguneko lanekin elkartzen ziren.
Ur-laginak inkubatzeko termostatoz hornitutako berogailua (FH16D
Grant Instruments Ltd. modeloa) eta hozkailua (FC15 Grant Instruments Ltd.
modeloa) zituen inkubagailua erabili zen. Inkubagailua lehenbailehen jartzen
zen martxan, ezer sartu aurretik estuarioan neurtutako uraren tenperaturara (±
2°C) egokitzeko. Inkubagailua lau ataletan banatzen zen: metakrilatu opakuaz
estalitako bi atal (laginak ilunetan inkubatzeko), eta metakrilato argiagoaz estalitako beste bi. Azken bi atal argi hauek laginketa-gunean 0,5m-tara neurtutako
argi-portzentaje berdintsuarekin mantentzen ziren. Inkubazioan zehar laginek
jasotako argi-intentsitatea ezagutzeko PAR irradiazioa neurtzen zen etengabe
luxometroarekin (Li-Cor, Datalogger Li-100, UWQ 4667 sentsorearekin).
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3.2 METEOROLOGIA, HIDROGRAFIA ETA
URAREN EZAUGARRI FISIKO-KIMIKOAK
%DOGLQW]DPHWHRURORJLNRHWDKLGURJUDÀNRDN
Azterlan honetarako erabili diren eguzki-erradiazioaren datuak Mungiako estaziotik jaso eta Euskadiko Metereologia Zerbitzutik eskuratu ziren.
Laginketa-epean egindako prezipitazio-datuak Ereñoko ur-emaria neurtzeko estazioan jaso ziren, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Antolaketa
eta Ingurumen Sailetik eskuratu ziren.
1999ko urte hasieran Muxikan egin zuten ur-emaria neurtzeko estazio berriari esker, Oka ibaiaren emariariaren datuak eskura daitezke. Baina, urteko
zikloaren laginketa-epearen zati handiena data horren aurretik burutu zen. Lea
ibaiaren datuak Aulestiko behaketa meteorologikorako estazioan jasotzen ziren.
2

Bi ibai hauen arroen ezaugarriak antzekoak dira. Lea ibaiaren arroak 38,88 km ko azalera du, 12 km-ko gehienezko luzera eta 29 km-ko perimetroa. Oka ibaia2

ren arroak 31,56 km -ko azalera du, 9,5 km-ko gehienezko luzera eta 23 km-ko
perimetroa. Bi arroen arteko antzekotasuna eta elkarrekiko gertutasuna dela
eta, Lea ibaiaren arroan jasotzen diren prezipitazioek Lea ibaian duten eragina,
Oka ibaian gertatzen denaren hurbilketa dela onar daiteke. Beraz, ibai bietako
emariak erlazionatzeko Revilla autoreak (2001) emandako ekuazioa erabili zen.
Epe laburreko azterketa 2001ean burutu zenez, Oka ibaiaren emarien datuak
erabili ziren, Muxikako estazio hidrologikotik eskuratu zirelarik. Prezipitazio-datuak,
aldiz, Ereñoko ur-emaria neurtzeko estazioan jaso ziren. Datu hauek guztiak Bizkaiko
Foru Aldundiko Lurralde Antolaketa eta Ingurumen Sailetik eskuratu ziren.
Mareen altuera eta bitarteen datuak Bilboko portuko balio teorikoei zegozkien, beti ere ikerketa eremuan (2. kapituloa) aipatutako zuzenketak eginda.

3.2.2 Gazitasuna, tenperatura, dentsitatea eta disolbaturiko oxigenoa
Egun esperimentaletan (2. egunak) laginketa-guneetan uraren gazitasunaren, tenperaturaren eta uretan disolbaturiko oxigenoaren profil bertikalak
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burutu ziren, neurketak 0,5 m-ko tartearekin egin zirelarik. Gazitasuna (sal)
(”Practical Salinity Scale” delakoarekin) eta tenperatura (ºC) LF196 modeloko
WTW termosalinometro batekin (0 eta 40 psu tarteko gazitasuna -%0,5eko
akatsarekin- eta -5 eta +90 °C tarteko tenperatura -<0,2°C-etako akatsarekinneurtzeko gaitasunasuna duena) neurtu ziren. Uretan disolbaturiko oxigenoa
-1

OXI 196 modeloko WTW oximetroarekin (0 eta 60,0 mg l (± % 1) tarteko oxigeno kontzentrazioak, % 0 eta 600 tarteko saturazio-portzentajeak neurtzen
dituena) neurtu zen.
Dentsitatea ondorengo formularen bidez kalkulatu zen:
3

σt (Kg/m ) = (E / (T + 67,26)) + S · (B2 · S + B1)
(1)
–6

non, T = ºC + 44 10 · ºC · (100 - ºC)
–7

–3

E = (((-1,4338031· 10 · T–1,982484·10 )·T – 0,5439391)· T + 4,53164843)· T
–5

–4

S = 6,7678614·10 · sal – 4,8249614·10 · sal + 0,81487658)· sal – 0,093445863
B2 = (( 1,677·10

–8

B1 = (-1,0843·10

–7

–5

· T – 8,614·10 )· T + 1,803·10 )· T

–6

–5

–3

+ 9,8185·10 )· T - 4,7867· 10 )· T + 1

*D]LWDVXQJHUX]DSHQDUHQNRHÀ]LHQWHD
Gazitasun-geruzapenaren koefizientea kalkulatzeko ondorengo formula
erabili zen (Sharp eta laguntzaileak, 1986):
-1

-1

Gazitasun-geruzapenaren koefizientea (psu m ) = /SS – SF/ z

non SS gazitasuna ur azalean, SF gazitasuna hondoan eta z (m) ur-zutabearen
sakonera diren.

3.2.4 Uhertasuna
Uraren uhertasuna atzemateko Secchi diskoaren ikusmen-sakonera
neurtu zen. Datu horretaz baliatuz, uretako argiaren iraungipen-koefizientea
(k) kalkulatzen zen estuario honetarako Madariagak (1989) lortutako ekuazioaren arabera.
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3.2.5 Disolbatutako elikagai inorganikoak
Ur laginak Whatman GF/F (47 mm-ko diametrokoak) iragazkietatik iragazi ondoren, 250 ml-ko polietilenozko ontziak bete eta berehala sartzen ziren
izozkailuan (-20ºC). Laginak izoztuta mantentzen ziren analisiak egiteko unea
iritsi arte.
Elikagai bakoitzari zegozkion analisiak egiteko hiru erreplika eta bi zuri
(kontrolak) aztertu ziren Parsons eta laguntzaileek (1984) deskribaturiko teknika kolorimetrikoak jarraituz. Laginei erreaktiboak gehitu ondoren, absorbantziaren irakurketak Shimadzu UV-240 modeloko espektrofotometroan egin
ziren. Elikagai bakoitzaren balioak kalibratzeko elikagai bakoitzari zegokion
zuzen-patroia erabiltzen zen (xehetasunak Revilla (2001) autorearen lanean
deskribatu izan dira).
Uretako silikato erreaktiboaren kontzentrazioa Mullin eta Riley autoreek
deskribaturiko metodoaren arabera neurtu zen (ikus Parsons eta laguntzaileak,
1984). Metodo hau lagina molibdato amonikoaren soluzio bati gehitzean oinarritzen da, ondoren lortutako konposatua erreaktibo erreduzitzaile batekin
(metolsulfitoz, azido oxalikoz eta azido sulfurikoz osatutakoa) erreduzitzeko.
Erreakzio horien ondorioz silikatoz eta molibdatoz osatutako konposatua sortzen da eta honen absorbantzia 810 nm-tan neurtzen da.
Uretan disolbaturiko fosfatoaren kontzentrazioaren neurketa Mullin eta
Riley autoreek deskribaturiko metodoaren bidez burutu zen (ikus Parsons eta
laguntzaileak, 1984 xehetasunetarako). Metodo honen oinarria ondorengoa da:
lagin kantitate jakinari molibdato amonikoaz, azido sulfurikoaz, azido askorbikoaz, potasio tartratoaz eta antimonioaz osatutako erreaktiboa eransten zaio.
Konposatu horien arteko erreakzioak fosfatoz eta molibdatoz osatutako konposatua ematen du, eta horren erredukzioa 885 nm-ko absorbantzian neurtzen
da.
Nitrito erreaktiboaren kontzentrazioa neurtzeko prozedura Shinn-ek
aurkeztutako eta itsasoko uretara Bendschneider eta Robinson autoreek egokitutako metodoan oinarritu zen. Erabilitako metodoaren xehetasunak Parsons eta laguntzaileen (1984) liburuan aurki daitezke. Metodo hau Griess-en
erreakzioan oinarritzen da: laginera sulfanilamida eta N (1-naftil) etilendiamina osagaiez osatutako soluzioa isurtzen da poliki-poliki. Azido nitrosoak arrosa
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koloreko konposatua sortzen du, eta horren absorbantzia 543 nm-tan neurtzen
da.
Uretan disolbaturiko nitratoaren kontzentrazioa Morris eta Riley autoreen metodoa jarraituz neurtu zen (Parsons eta laguntzaileak, 1984). Metodo
honen eraginez, uretako nitratoa nitritora erreduzitzen da, eta hau aurreko paragrafoan deskribaturko metodoaren arabera neurtzen da. Horrela lortutako
balioari hasierako nitrito kontzentrazioaren balioa kentzen zaio eta kenketak
disolbaturiko nitratoaren kontzentrazioa ematen du.
Uretan disolbaturiko amonioaren kontzentrazioa neurtzeko Solórzano-ren metodoa jarraitu zen (ikus Parsons eta laguntzaileak, 1984). Metodo honen arabera, laginaren kantitate jakinari fenol eta etanolaz osatutako konposatua, nitroprusiato sodikoaz osatutako konposatua eta zitrato
sodikoaz, hidroxido sodikoaz eta hipoklorito sodikoaz osatutako nahasketa
oxidatzailea gehitzen zaizkio. Erreakzioek eragindako soluzioaren absorbantzia 640 nm-tan neurtzen da.

3.2.6 Karbono organiko disolbatua eta partikulatua
Karbono organiko disolbatua eta disolbatu gabea neurtzeko laginak 1 l-ko
polikarbonatozko botiletan (Nalgene) jasotzen ziren 500 µm-ko poro-tamainako
Nytalezko saretik iragazi ondoren. Lagin hauek Sharp eta laguntzaileek (1993),
deskribaturiko metodoaren arabera jaso eta aztertu ziren.
Guztizko karbono organikoa neurtzeko laginak (10 mililitrozko hiru
erreplika) polipropilenozko 12 ml-ko hodietan jasotzen ziren, eta analisiak
egiteko unea iritsi arte ilunetan gordetzen ziren -20 ºC-ko tenperaturan. Disolbaturiko karbono organikoa neurtzeko bi zuri (kontrolak, hau da, 10 ml
Milli-Q ura) eta 10 mililitrozko hiru lagin erreplika iragazten ziren. Iragazketak egiteko iragazki-euskarriak eta 15 ml-ko beirazko inbutuak (Millipore
markakoak) erabili ziren kitasatoei erantsita. Kitasatoaren barruan 12 mililitrozko polipropilenozko saiodiak sartzen ziren. Saiodietan 0,2 µm-ko porotamainako eta 25 mm-ko diametroko polisulfonazko mintzezko iragazkietatik
(Supor 200, Gelman) iragazitako ura jasotzen zen (Norrman, 1993). Iragazki
hauek erabili bitartean, azido fosforikozko (10 mM) soluzio batean 4 ºC-ko
tenperaturan mantentzen ziren. Iragazteko erabili aurretik, azido klorhidrikoarekin (1 N) tratatu, eta Milli-Q urarekin garbitzen ziren.
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Guztizko karbono organikoaren nahiz disolbatutakoaren kontzentrazioak
neurtzeko analisiak LABEIN Teknologia Zentroko (Bilbo) laborategietan egin ziren. Analisiak egiteko, laginak giro tenperaturan desizoztu eta berehala azido
klorhidrikoarekin (2 N) azidotzen ziren 2 baino pH txikiagoa izan arte. Laginketako karbono inorganikoa, azidotzearekin, eta ondoren, analizatzailean eragiten
zen aireztapenarekin (burbuilen bidez) aireratzen zen. Beraz, karbono organiko
ez lurrunkorra neurtzen zen, eta hau karbono organiko guztiaren baliokidea dela
onartzen da: laginen aireztapena ondo eginez gero, aireratzen den karbono organikoaren kantitatea arbuiagarria baita. Baldintza horiek laginaren bolumenaren,
tenperaturaren eta gazitasunaren araberakoak direnez, 1 laginketa-guneko laginei 20 minutuko aireztapena eragiten zitzaien. Karbono organikoaren kontzentrazioa neurtzeko erabilitako metodoa tenperatura handian egindako errekuntza
katalitikoa izan zen (Sugimura eta Suzuki, 1988). Karbono organiko partikulatua guztizko karbono organikoaren eta karbono organiko disolbatuaren arteko
kenketa eginaz eskuratzen zen (xehetasunak Revilla (2001) autorearen lanean
deskribatu izan dira).
Epe-laburreko azterketa egiteko laginketetan ez ziren aldagai hauek neurtu.

3.3 PLANKTON MIKROBIANOAREN AZTERKETA
3.3.1. PLANKTON MIKROBIANOAREN BEREIZKETA TAMAINAREN ARABERA
Plankton mikrobianoa osatzen duten bizidunen biomasak, tasa metabolikoak eta elkarren arteko harreman trofikoak aztertzeko, tamainafrakzioak bereiztu ziren. Taminaren araberako bereizketa iragazketa bidez
lortu zen. Neurtu beharreko aldagaiaren arabera, iragazketa bidezko bereizketak inkubazioak egin aurretik edo inkubazioen ostean egin ziren, eta bi
iragazketa-mota ezberdin erabili ziren: alderantzizko iragazketa eta mailaz
mailako iragazketa zuzena.

Alderantzizko iragazketa
Grabitateak eragindako aderantzizko iragazketa Dodson eta Thomas-ek
(1964) deskribatu eta Williams-ek (1981 b) eraldatutako teknikaren arabera
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egin zen (3.2 irudia). Lehen bi egileek fitoplanktona kontzentratzeko deskribatu
zuten metodo hau, baina Williams-ek metodo bera erabili zuen kontzentratutakoa bota eta iragazitako uretan arnasketa-tasak neurtzeko. Azken prozedura
hau erabili zen oxigenoaren ekoizpen eta arnasketa-tasak eta herbiborismo-tasak neurtzeko aipatutako frakzioetan (<100 µm, <8 µm eta <1 µm).
Iragazketa honetarako, 25 cm-ko luzerako eta 140 mm-ko diametroko
PVC materialez egindako tutu zilindrikoak erabiltzen ziren, tutu hauen muturretariko batera sare edo iragazki bat itsasten zelarik. Ur lagina, apur bat
zabalagoa zen ontzi zilindriko batean jartzen zen eta, jarraian, iragazkidun
tutu zilindrikoa sartzen zen, tutu hau grabitatearen eraginaren ondorioz hondoratzen zelarik, horrela, ur-lagina iragaziz. Ondoren, iragazitako ura, xiringaz
xurgatuz, silikonazko tutu malguetan zehar ateratzen zen beste ontzi zilindriko

3.2. irudia. Argazki hauen bidez erakusten da nola egin zen alderantzizko iragazketa.
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batera. Horra poro-tamaina txikiagoa zuen iragazkiaz hornitutako beste tutu
zilindriko bat sartzen zen, eta iragazkitik iragazitako ura ateratzen zen modu
berean. Eta horrela tamaina-frakzio ezberdinetako ura eskuratu arte.
Azterlan honetarako 100 µm-ko Nytal-ezko sareak eta polikarbonatozko
8 eta 1 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) mintz-iragazkiak erabili ziren.

Mailaz mailako iragazketa zuzena
Iragazketa-mota honen oinarria lagin bakarra bata bestearen gainean
kokatutako poro-tamaina ezberdineko iragazkietatik pasa araztean datza (3.3
irudia). Horretarako, hutsa egiteko bonba bat eta kitasato bat gomazko tutu batez elkartzen ziren, eta kitasatoaren gainean inbutu txiki bat jartzen zen iragazki euskarriarekin. Iragazki-euskarriaren gainean beirazko inbutu zabala jartzen
zen beste iragazki euskarri eta inbutu txiki batekin, eta horren gainean bigarren
inbutu zabala. Horren gainean hirugarren iragazki-euskarria inbutu txikiarekin.
Honen gainean hirugarren beirazko dorrea jartzen zen eta hau gomazko estalki
batekin estaltzen zen bonbaren presioak dorre osoan eragin zezan. Poro-tamaina

3.3. irudia. Argazki honen bidez erakusten da nola egiten zen mailaz mailako iragazketa
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handieneko iragazkietatik (alegia, dorrearen goiko bietatik), ura grabitatez iragazten zen, baina poro-tamaina txikieneko iragazkitik bonba bidez eragindako
presioarekin (inoiz ez 100 mm Hg baino handiagoa) iragazten zen ura.
Ikerketa honetarako zelulosa-esterezko 47 mm-ko diametroko iragazkiak
erabili ziren. Aurrez 100 µm-ko Nytal-ezko saretik iragazitako laginak 8 µm-ko
poro-tamaina zuten iragazkiak pasa arazten ziren lehendabizi, ondoren 1,2 µmko poro-tamainako iragazkietatik, eta azkenik, 0,2 µm-ko poro-tamainakoetatik.

URTEKO ZIKLOAN ZEHARREKO ALDAKETEN AZTERKETA
Ondorengo taulan (3.1 taula) aldagai bakoitza neurtzeko erabilitako iragazketa-teknikak zehazten dira. Guztizko eta disolbaturiko karbono organikoa
iragazi gabeko laginetan neurtu ziren, eta elikagai inorganiko disolbatutak
GF/F iragazkietatik iragazitako uretan. Herbiborismo-tasak neurtzeko prestatutako botiletako inkubazio aurreko a klorofilaren kontzentrazioen neurketak
alderantzizko iragazketaren bidez bereizitako frakzio guztietan (<1 µm, <8 µm
eta <100 µm) egin ziren. Inkubatu ondoren, botiletako ura GF/F iragazkietatik iragazi zen bukaerako a klorofilaren kontzentrazioak neurtzeko. Plankton
mikrobianoko zelulen kontaketak ere alderantzizko iragazketaren bidez bereizitako frakzio guztietan (<1 µm, <8 µm eta <100 µm) egin ziren. Bakterio
kopurua <1 µm-ko frakzioan neurtu zen, eta bakterioen ekoizpen-tasak <100
µm eta <1 µm-ko frakzioetako laginetan neurtu ziren bakterio askeen ekoizpena partikuletara itsasitako bakterioen ekoizpenetik bereizteko. Oxigenoaren
ekoizpen eta kontsumo-tasak, eta herbiborismo-tasak alderantzizko iragazketaren bidez bereizitako hiru frakzioetan neurtu ziren. Aldiz,

14

C-aren teknika-

rekin neurtutako fotosintesi bidezko karbonoaren bereganatze-tasak mailaz
mailako iragazketa zuzenaren bidez bereizitako hiru frakzioetan neurtu ziren
(8-100 µm, 1,2 -8 µm eta 0,2 -1,2 µm), eta bakteriborismo-tasak 100-8 µm, 1,2 -8
µm-ko frakzioetan.

EPE LABURREKO ALDAKETEN AZTERKETA
Epe laburreko aldaketen azterketa egiteko ikerketan alderantzizko iragazketaren metodoa a klorofilaren kontzentrazioa eta plankton-komunitate
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3.1. taula. Prozesu bakoitzerako erabilitako iragazketa-mota
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mikrobianoaren osaera aztertzeko bakarrik erabil izen. Oxigenoaren ekoizpen
eta kontsumo-tasak <100 µm-ko frakzioan soilik neurtu ziren, bakteriborismo
eta herbiborismo-tasak mailaz mailako iragazket zuzenaren bidez bereizitako
frakzioetan neurtu ziren; lehenak 8-100 µm eta 1,2-8 µm-ko frakzioetan (8 eta
1,2 µm-ko poro-tamainako (Millipore (Isopore) RAWPO4700 eta SCWPO4700)
iragazkien bidez), eta bigarrenak, herbiborismo-tasak, 8-100 µm eta 0,2-8 µmko frakzioetan (8 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) mintz-iragazkien
eta GF/F iragazkien bidez). Beraz, herbiborismo-tasak neurtzeko botiletan
<100 µm-ko tamaina-frakzioa baino ez zen inkubatu. Inkubazioaren ondoren
bereizi ziren tamaina-frakzioak.

3.3.2 PLANKTON MIKROBIANOAREN UGARITASUNA ETA OSAERA TAXONOMIKOA
Plankton mikrobianoa kontatu eta identifikatzeko alderantzizko iragazketaren bidez lortutako frakzioetako (<100 µm, <8 µm eta <1 µm) laginak
erabili ziren. Lagin hauek glutaraldehidoaz fixatzen ziren (bukaerako kontzentrazioa % 1a izateko adina gehituz) anbar-beirazko 250 ml-ko botiletan, eta ilunetan mantentzen ziren 4 Cº-ko tenperaturan neurketak egiteko erabili arte.
Plankton mikrobianoaren identifikazioa eta kontaketa epifluoreszentziazko mikroskopiaz baliatuz egin zen batez ere; izan ere, zelulak kontatzeaz gain,
autotrofoak eta heterotrofoak bereiztea zen helburu nagusia. Horretarako, laginak DAPI (4´, 6-Diamidino-2-fenilindol) fluorokromoaz tindatzen ziren Porter
eta Feig (1980) autoreek deskribatutako metodologia jarraituz, eta polikarbonatozko iragazki ilunetatik iragazten ziren, ondoren iragazkiak mikroskopioz
begiratzeko. Kontaketak egiteko erabili zen Leica DMRB modeloko mikroskopioak 40x eta 100x (inmertsio-olioarekin) PI-Fluotar motako objektiboak zituen
eta UV argi-motarentzat prestatutako iragazki-sistemaz hornitua zegoen: A
iragazki-zutabea argi ultramorearentzat (BP 340-380 kitzikapen-iragazkiduna,
LP 430 hesi-iragazkiduna eta RKP 400 banaketa-ispiluduna) eta 13 motako
iragazki-zutabea argi urdinarentzat (BP 450-490 kitzikapen-iragazkiduna, LP
515 hesi-iragazkiduna eta RKP 510 banaketa-ispiluduna). A iragazkiak zelulak detrituetatik bereiztea ahalbidetzen du; aldiz, 13 zenbakidunak kloroplastoen autofloreszentzia ikusgarri egiten du bizidun autotrofoak heterotrofoetatik
bereiztuz. Metodologia hau kostaldeko eta itsasoko 100 eta 1 µm-ko tamaina
tartean dagoen planktonaren biomasa kontatzeko erabili izan da (Sieracki eta
laguntzaileak 1985, 1989; Verity eta Sieracky, 1993). Izan ere, zelulen kon-
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taketak azkarrago egiteko aukera emateaz gain, nanoplankton txikiaren eta
pikoplanktonaren ugaritasuna modu zehatzagoan kalkulatzea ahalbidetzen du.
Baina, metodo honekin zaila da zelulak identifikatzea, eta beraz, taxonomiari
dagokionez, identifikazio-lanak talde handienen maila taxonomikora mugatu
ziren.
Urteko zikloko laginketetan jasotako laginak, leku eta garai berean
(1998ko otsailetik 1999ko urtarrilera, Ansotegui eta laguntzaileak, 2003;
1998ko maiatzetik irailera, Trigueros eta Orive, 2000) fitoplanktona identifikatzeko egin ziren beste ikerlan batzuetarako jasotako laginekin batera jaso ziren,
lan horien egileak kontaketak egiteko sedimentazio-teknikak (Utermöl, 1958)
erabiltzeaz gain, presio altuko kromatografia likidoaz (HPLC) baliatu zirelarik
pigmentuen osaketa neurtzeko. Informazio hura guztia hainbat hilabetetako laginketetan ikerlan honetan jasotako laginetarako konparagarria zenez, teknika
ezberdinekin lortutako emaitzak alderatu izan ahal ziren eta horrela ikerlan
honetako hainbat laginen identifikazio-lanetan espezie eta genero mailetara
iristeko aukera izan zen. Flagelatu txiki heterotrofoen batez besteko biobolumena ere kalkulatu ahal izan zen.
Ondorengo lerroetan epifluoreszentziazko mikroskopiaz tamaina-frakzio
bakoitzean kontaketak egiteko jarraitu zen prozedura zehazten da. Prozedura horiek
garatzeko, batez ere, Verity eta Sieracki (1993) autoreen gomendioak jarraitu ziren:


0,2-1 µm-ko frakzioa (pikoplanktona). Frazkio honetan bakterioak,
zioanobakterioak eta flagelatuak (autotrofoak zein heterotrofoak)
kontatu ziren. Zweifel eta Hagstrom (1995) autoreen gomendioak jarraituz, altzairu herdoilgaitzezko iragazki-euskarriaren gainean oinarri-iragazkia (Whatman, Grade 1) jartzen zen, eta gainean 0,2 µmko poro-tamainako Irgalan beltzarekin tindaturiko polikarbonatozko
Millipore iragazki beltza (Poretics KO2BP02500). Ondoren, Turley
(1993) autorearen gomendioak jarraituz, 1,8 ml lagin (< 1 µm) eta
-1

200 µl DAPI gehitzen ziren (5 µg ml ) eta 5 minututan ilunetan uzten zen, ondoren 100 mm Hg baino presio txikiagoarekin iragazteko.
Iragazki iluna porta baten gainean kokatzen zen, eta fluoreszentzia
baxuko olio-tantaz (Nikon 500 Type A) busti ondoren, estalkiarekin
estaltzen zen. Lagina foku-distantzia 1000 aldiz gehituz aztertzen
zen fluoreszentziazko mikroskopioan (Leica DMRB) eta gutxienez
750 bakterio (eta horiekin batera zeuden zelula autotrofo eta hetero-
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trofoak), edota 60 eremu kontatzen ziren 3 errepliketako batez bestekoak egiteko.
Bakterioen kasuan, kontrolak (zuriak) egiten ziren, kutsaduraren
ondorio izan zitezkeen kontaketak sahiesteko: glutaraldehidoa, DAPIa, Milli-Q ura, iragazkiak edo laginak iragazteko erabilitako materialak kutsadura-iturri izan zitezkeela aurreikusi zen.


1-8 µm-ko frakzioa (nanoplankton txikia). Frazkio hau gehienbat flagelatu autotrofo eta heterotrofoekin osatzen zen, eta oro har, kontaketak egiteko pikoplanktona kontatzeko ezarritako prozedura jarraitu
zen. Altzairu herdoilgaitzezko filtro-euskarriaren gainean oinarriiragazkia (Whatman, Grade 1) jartzen zen lehendabizi, eta gainean 1
µm-ko poro-tamainako Irgalan beltzarekin tindaturiko polikarbonatozko Millipore iragazki beltza (Poretics K10BP02500). Ondoren, 48 ml
(noiz behinka iragazkia lohiz betetzen zenean 23 ml) lagin (< 8 µm)
iragazten ziren (beti ere 100 mm Hg baino presio txikiagoarekin) eta
hutsa egiteko bonba geldituta beste 1,8 ml uzten ziren 200 µl DAPI (5
-1

µg ml ) gehitzeko. Laginak foku-distantzia 400 aldiz gehituz aztertzen
ziren fluoreszentziazko mikroskopioan (Leica DMRB), eta gutxienez
150 ale edota iragazkiko 20 eremu kontatzen ziren 3 errepliketan batez bestekoak egiteko.


8-100 µm-ko frakzioa. Frakzio honetan batez ere flagelatuak, diatomeoak, dinoflagelatuak eta ziliatu autotrofo eta heterotrofoak zenbatu
ziren. Frakzio honen kontaketak egiteko aurreko bietarako ezarritako
prozedura jarraitu zen. Altzairu herdoilgaitzezko iragazki-euskarriaren gainean oinarri-iragazkia (Whatman, Grade 1) jartzen zen, eta
gainean 5 µm-ko poro-tamainako Irgalan beltzarekin tindaturiko polikarbonatozko Millipore iragazki beltza (Poretics K50BP02500), ez
genuelako lortzerik izan 8 µm-ko poro-tamainakoa. Ondoren, 98 ml
lagin (< 100 µm) iragazten ziren (beti ere 100 mm Hg baino presio
-1

txikiagoarekin) eta beste 1,8 ml uzten ziren 200 µl (100 µg ml ) DAPI
gehitzeko. Laginak foku-distantzia 100 aldiz gehituz aztertzen ziren
fluoreszentziazko mikroskopioan (Leica DMRB). Iragazki osoa kontatzen zen (3 erreplika egiten ziren).
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3.3.3 PLANKTON MIKROBIANOAREN BIOMASA

3.3.3.1 Fitoplanktonaren biomasa
a.ORURÀODUHQNRQW]HQWUD]LRD
a klorofilaren (a chl) kontzentrazioa Parsons eta laguntzaileek (1984)
deskribatutako metodo espektrofotometrikoaren arabera neurtu zen. Urteko
zikloan zeharreko lanean, iragazi gabeko laginetatik (guztizko lagina) eta alderantzizko iragazketaren bidez lortutako hiru frakzioetako bakoitzetik (<100
µm, <8 µm eta <1 µm), a klorofila neurtzeko, 1 l-ko 3 erreplika iragazten ziren
47 mm-ko diametroa zuten Whatman GF/F iragazkietatik, eta hauek -20ºC-ko
tenperaturan gordetzen ziren analisiak egin arte. Pigmentuak erauzteko, iragazki horiek saiodi opakuetan sartu eta 8 ml azetona (%90-ekoa) gehitzen zitzaien.
Saiodi horiek 4ºC-ko tenperaturan mantentzen ziren 24 ordutan, eta ondoren,
15 minutuz zentrifugatzen ziren (3000 bira minutuko). Estraktuaren absorbantzia 750, 664, 647, eta 630 nm-tan neurtzen zen Shimadzu UV-160A modeloko
espektrofotometroan. Laginen a klorofilaren kalkulua Jeffrey eta Humphrey
(1975) autoreek emandako ekuazioen arabera kalkulatzen zen.
Tamaina-frakzio txikieneko (<1 µm) a klorofilaren kontzentrazioak espektrofotometroaren detekzio-gaitasunaren mugan egon zitezkeelako, a klorofilaren kontzentrazioak espektrofotometroaz gain, metodo fluorimetrikoaren bidez
neurtu ziren: lagin horien fluoreszentzia Shimadzu RF 540 modeloko espektrofluorimetroaz neurtu zen (Ȝkitzikapena = 430 nm, Ȝemisioa = 670 nm), eta berau
kalibratzeko, aurrez espektrofotometroaz neurtutako a klorofilaren kontzentrazio jakina zuten lagin naturalen diluzioak erabili ziren.
Epe-laburreko azterketan, tamaina-frakzio ezberdinetako a klorofilaren
kontzentrazioak neurtzeko tamainaren araberako banaketa mailaz mailako
iragazketa zuzenaren bidez egin zen. Laginak (1 l-ko 3 erreplika), lehendabizi
8 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) mintz-iragazkietatik, eta ondoren,
GF/F iragazkietatik iragazten ziren 0,2-8 µm eta 8-100 µm-ko frakzioak lortzeko.
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Fitoplanktonaren karbono-biomasa
Urteko zikloan zeharreko eta epe motzeko aldaketak aztertzeko egindako
oraingo ikerlanetan C:Chl zatidura ezberdinak erabili ziren. Urte osoko azterketan laginketa-gune bakarra aztertu zenez, eta laginketa-gune horretan, oro
har, uraren gazitasun-maila ez aldatzeaz gain, argi-geruza hondoraino iristen
denez, ingurumen baldintzak kontuan hartuz Cloern eta laguntzaileek (1995)
proposatu bezala kalkulatutako zatidura erabili zen. Epe laburreko azterketa
2 laginketa-gune ezberdinetan burutu zen, eta ingurumen baldintzei dagokienez bien arteko ezberdintasunak handiak izateaz gain, 5 laginketa-gunean urzutabearen gazitasun-geruzapena eta argiztapena aldakorragoak dira egunetik
egunera. Bi laginketa-gune horietan ingurumen baldintzak kontuan hartuz kalkulatutako C:Chl zatidura 50 baliora hurbildu zenez, (46,0 1 laginketa-gunean
eta 39,1 5 laginketa-gunean), epe laburreko azterketan, a klorofilaren datuak
C biomasara bihurtzeko C:Chl a (g:g) ratioa 50 dela onartu zen, Artigas (1998)
autoreak Bizkaiko Golkora isurtzen duen Gironde estuarioko diluzio-lumako
fitoplanktonaren biomasa-datuak karbonora bihurtzeko egin zuen bezala.
Urteko zikloan zeharreko aldaketak aztertzeko egindako ikerlanean,
C:Chl zatidura hainbat faktore kontuan hartuz kalkulatu zen. C:Chl zatidura
a klorofilaren kontzentrazioetan oinarrituz kalkulatu zen, baina, kontuan hartuz C:Chl zatiduraren aldakortasuna fitoplanktona hazten den argiaren, tenperaturaren eta elikagaien eskuragarritasunaren baldintzen araberakoa dela,
(Goldman 1980, Geider 1993, Langdon 1988). a klorofilaren datuak karbono
biomasa bihurtzeko, fitoplanktoneko zelulen osaketa biokimikoaren eta horiek
ingurumen-baldintzen arabera erakusten duten hazkuntza-tasen arteko erlazioan oinarritutako eredua erabili zen (Cloern eta laguntzaileak, 1995):
Chl:C = 0,003 + 0,0154 exp(0,050 T) exp(-0,059 I) µ’
non T tenperatura (ºC), I eguneko eguzki-erradiazioa (E m

(2)
-2

-1

d ) eta µ’ fito-

planktonaren hazkuntza-tasa elikagaiak mugatzaileak direnean, diren.
Ikerlan honetan, I laginak hartu ziren sakoneran jasotako eguneko eguzki-erradia-2

-1

zioa (E m d ) izan zen (Iz) Iz Beer-Lambert-en legearen arabera kalkulatu zen.

Iz=If exp(-kz)
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(3)

-2

-1

non If eguneko erradiazioa ur azaleko azpian (E m d ) eta k argiaren ahultze-1

koefizientea (m ) eta z laginak hartu ziren sakonera (m) diren.
Mundakako meteorologia-estazioan jasotako eguzki-erradiazio datuak erabili
ziren Iz kalkulatzeko. Erradiazio-datu horiei % 15-a kendu zitzaien, portzentaje hori baita ur azalak islatzen duen, eta beraz, ur zutabean sartzen ez dena
(Stricland, 1958). Gainera, If eguneko erradiazio-balioak beste % 50-ean gutxitu
ziren eguzki-erradiazioa fotosintesi-erradiazio aktiboaren (PAR) erdia inguru
delako (Westlake, 1965). k Secchi diskoaren sakonera-datuetatik kalkulatu zen
(3.4.4 atala).
µ’ erabilitako ondorengo formulatik kalkulatu zen:

µ’ = N / (KN + N)

(4)

non N mota guztietako nitrogeno inorganiko disolbatuaren kontzentrazioen batura
eta KN elikagai horren bereganatzearen semiasetasun-konstantea diren. Cloern eta
laguntzaileei (1995) jarraituz, KN 1 balioaren baliokidea dela onartu da.

Cloern eta laguntzaileek, (1995) kalkulatutako formula honen bidez,
C:Chl kozientearen aldakortasunaren % 60-a azaldu zuten 219 hazkuntza-baldintza ezberdin aztertu zituzten 12 ikerketetan. Aldakortasunaren gainerakoa
fitoplankton-espezie ezberdinen erabilerak (kostaldeko ur epeletako 16 espezie
ezberdin erabili zituzten) azal lezake; baina, baita esperimentu haietan esperimentu-protokolo ezberdinak jarraitu izanak ere.

3.3.3.2 Bakterioen biomasa
Urteko zikloan zeharreko aldaketak 1 laginketa-guneko laginekin (hau
da, estuarioko kanpoko alde euhalinoan hartutako laginekin) aztertu zirenez,
karbonoaren fluxua kalkulatzeko bertako bakterioetarako aukeratutako C ze-1

lula konbertsio-faktorea Iriberri eta laguntzaileek (1990), Barinatxen, ikerlan
honetako laginketa-eremutik 30 kilometrotara dagoen hondartzan egindako
–1

azterlanean kalkulatutakoa izan zen: 11,35 fg C zelula . Bibliografian beste
hainbat gomendatzen badira ere (Robarts eta Zohary, 1993), aukeraketa honen
oinarria Iriberri eta laguntzaileek egindako ikerlana eta gurea antzeko ingurumen baldintzetan egin izana da. Hala ere, nanoflagelatu heterotrofoen karbono
eskaeraren kalkuluetan, emaitzak Lee eta Fuhrman (1987) autoreek proposa-
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–1

turiko 20 fg C zelula konbertsio-faktorea erabiliz kalkulatutako datuekin kontrastatu ziren.
Epe laburreko aldaketak bi laginketa-guneko laginekin aztertu ziren:
estuarioarioaren kanpo aldeko 1 laginketa-gunekoekin eta barruko kanaleko
5 laginketa-gunekoekin. 1 laginketa-guneko bakterioentzat 11,35 fg C zelula

–1

konbertsio-faktorea erabili zen (Iriberri eta laguntzaileak, 1990), baina 5
–1

laginketa-gunekoentzat 20 fg C zelula -tako konbertsio-faktorea (Lee eta Fuhrman, 1987), elikagaietan aberatsak diren 5 laginketa-guneko uretako bakterioen tamaina handiagoa zelako.

3.3.3.3. Protisto heterotrofoen biomasa
Flagelatu, dinoflagelatu eta ziliatu txiki heterotrofoen biomasa kalkulatzeko talde taxonomiko bakoitzaren biobolumena neurtu zen Hansen (1992)
autorearen gomendioak jarraituz. Jasotako laginetan identifikaturiko protisto
heterotrofo ezberdin guztien neurriak hartu ziren, eta datu horietatik heterotrofo-talde bakoitzerako (ikus hurrengo kapituloan 4.1.3 taula) neurri bana zehaztu zen.
Horrela, ugaritasuna eta biobolumena kontuan izanda, bibliografiatik
hautatutako ondorengo konbertsio-faktoreen (biobolumena:biomasa) arabera
kalkulatu zen talde bakoitzaren biomasa:
-3

>1 µm-ko flagelatu txikiak (HNF): 0,22 pg C µm (Børsheim eta Bratbak, 1987)
-3

<1 µm-ko flagelatu txikiak: 0,18 pg C µm (Verity eta laguntzaileak, 1992)
-3

Dinoflagelatuak: 0,13 pg C µm (Smetacek, 1975)
-3

Ziliatuak: 0,14 pg C µm (Putt eta Stoecker, 1989)

3.3.4 PLANKTON MIKROBIANOAREN JARDUERA
TROFIKOA

3.3.4.1 Bakterioen ekoizpena
3

Bakterioen ekoizpena [ H]timidinaren bereganatzearen metodoaren bi3

dez kalkulatu zen. [ H]timidinaren bereganatze-tasak bakterio askeetan (<1
µm-ko frakzioan), eta partikuletara itsatsitako bakterioetan neurtu ziren (ira-
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gazi gabeko laginetan neurtutako tasen eta <1 µm-ko frakzioko tasen arteko
kenketatik).
3

[ H]timidinaren bereganatze-tasak kalkulatzeko jarraitu zen metodologia
Fuhrman eta Azam (1982) autoreek deskribatutakoa da, nahiz eta ikerlan honetarako aldaketa batzuk egin ziren. Lagin naturaletik (iragazi gabea), zein iragazitako laginetik (<1 µm-ko frakzioa) 5 ml hartu eta 12 ml-ko poliestirenozko saiodi
esterilizatuetan jartzen ziren. Bi kontrol-hodi eta hiru erreplika betetzen ziren
iragazi eta iragazi gabeko urarekin. Kontrolak formolaz (bukaerako kontzentrazioa % 2) fixatzen ziren (60 minutuz) bereganatze abiotikoa neurtzeko. Ondoren, bai laginei zein kontrolei 40 µl timidina erradioaktibo (azken kontzentrazioa
laginean 10 nM-koa) gehitzen zitzaizkien. Gehitu beharreko timidina erradio-1

-1

aktiboaren soluzioa, 50 Ci mmol unitateko jarduera espezifikoa eta 1 mCi ml
-3

unitateko kontzentrazioa zuen [metil H]timidinaren soluzioa (ICN Pharmaceuticals) ur distilatutan disolbatuz lortzen zen. Saiodietara timidina gehitu ondoren,
inkubagailuan uzten ziren laginak 45 minutuz. Denbora hori iragan eta gero,
saiodiak izotzez betetako ontzian sartzen ziren. Ondoren, banaka-banaka % 10ean diluitutako 5 ml azido trikloroazetiko (TCA) gehitzen zitzaizkien, eta saiodiak
astindu ondoren, TCAk lan egiteko denbora uzten zen, 15 minutu eta 1 ordu bitartean. Ondoren, laginak Millipore HA iragazkietatik iragazten ziren disolbatu
gabeko frakzioa eskuratzeko. Behin lagina iragazi eta gero, 3 ml (bi aldiz) TCA (%
5-ean) eta beste 3 ml (bi aldiz) etanol (% 80-an) gehitzen ziren. Iragazketa-ekipoa,
zein erreaktiboak hotzak mantentzen ziren. Iragazkiak plastikozko izarniadurabialetan sartzen ziren eta iragazki hezeetarako egokia zen izarniadura-likidotik
(CytoScintES, ICN Pharmaceuticals) 4 ml gehitzen ziren bial bakoitzera (izarniadura-likidoa % 15-erainoko hezetasuna zuten iragazkientzat egokia zen). Bialak
4ºC-ko tenperaturan mantentzen ziren Packard-Tricarb 200CA izarniadura-kontagailuan neurtu arte. Lagin bakoitzaren neurketa-denbora 5 minutukoa izaten
zen (cpm-ak dpm bihurtzean akatsa % 1 baino txikiagoa izan zedin), eta kontagailuaren efizientzia neurtzeko barneko estandarraren metodoa erabili zen.
Ikerlan honetan erabilitako isotopoaren kontzentrazioa timidinaren
bereganatzearen asetze-mailara iristeko egokia dela, eta laginen inkubaziodenboran zehar isotopoaren bereganatzea lineala dela behatu izan da (Revilla, 2001).
Iragazkietan neurtutako dpm-etan oinarrituta, ondorengo formula erabili zen denbora eta bolumen unitateko timidinaren bereganatze-tasa kalkulatzeko:
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-1

-1

-13

6

nmol timidina l d = [(dpmLagina - dpmZuria) x ( 4,5 10 ) x 10 x 24]
-1
x [(Jard. sp. ) x V x t]
4,5 x 10

-13

= dpm bati dagokion curio kopurua

6

10 = mmol bati dagozkion nmolak
24 = eguneko orduak
3

(Jard. sp.) = [metil- H]timidina soluzioaren jarduera espezifikoa curio mmol

-1

unitateetan
V = iragazitako bolumena litrotan
t = inkubazio-denbora ordutan

Tasak eguneko unitateetan kalkulatu ziren, egunean zehar bakterioen
ekoizpen-tasen aldakortasuna ez zela esanguratsua onartuz (Riemann eta laguntzaileak, 1984).
Urteko zikloan zeharreko azterketan egindako analisietan, laginen errepliken batez besteko aldakortasun-koefizientea % 27,2-koa izan zen (± 29,0
desb. tipikoa) iragazi gabeko laginetan, eta % 37,3-koa (± 44,5 desb. tipikoa) <1
µm-ko frakzioko laginetan.
Epe-laburreko aldaketak aztertzeko laginketetan ez ziren <1 µm-ko
frakzioko timidinaren bereganatze-tasak neurtu, soilik lagin osoko bakterioenak (<100 µm-ko tamaina- frakziokoenak) neurtu ziren. Epe laburreko azterketetan egindako analisietan, laginen errepliken batez besteko aldakortasunkoefizientea % 20-koa izan zen.
Timidinaren bereganatze-tasak bakterioen ekoizpen tasa bihurtzeko bi
konbertsio-faktore erabili ziren: bata, bereganatutako timidina ekoiztutako
zelula-kopurura pasatzeko, eta bestea, ekoiztutako zelula-kopurua karbono biomasara pasatzeko:


Bereganatutako timidina molak, ekoiztutako zelula bihurtzeko
18

aukeratutako konbertsio-faktorea 2,514 x 10

-1

zelula mol izan zen.

Balio hau Iriberri eta laguntzaileak (1990) lortu zuten Urdaibaiko
estuariotik 30 bat Km-ra dagoen Barinatxe hondartzan egindako azterketetan.
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Zelulen ekoizpena karbono biomasa bihurtzeko konbertsio-faktore
-1

bi erabili ziren: 1) 11,35 fg C zelula

(Iriberri eta laguntzaileek,

-1

1990) 2) 20 fg C zelula (Lee eta Fuhrman, 1987) (ikus 3.3.3.2 atala).

%DNWHULRHQKD]NXQW]DHVSH]LÀNRD
Bakterioen hazkuntza espezifikoa (BSG) estimatzeko ekoizpen garbiaren
tasa biomasarekin zatitu zen:
-1

-1

-1

BSG = Ekopizpen garbiaren tasa (µg C l d ) / Biomasa (µg C l )

3.3.4.2 Ekoizpen primarioa eta arnasketa
3.3.4.2.1 Fotosintesi bidezko karbonoaren bereganatze-tasak
Fotosintesi bidezko karbonoaren bereganatze-tasak

14

C teknikaren

(Steeman-Nielsen, 1952) bidez neurtu ziren, funtsean Parsons eta laguntzaileek (1984) deskribatutako metodologia jarraituz. Laginak (60 ml) polikarbonatozko 70 ml-ko Nalgene botiletan inkubatu ziren (8 botila argi eta 2 botila ilun).
14

Botila bakoitzari 1 ml (4 µCi) NaH CO3 (Carbon 14 Centralen, The International Agency for C14 Determination, Dinamarca) gehitzen zitzaion. Ondoren,
inkubagailuan sartu eta 24 ordutan (botila ilun bat eta 3 argi) inkubatzen ziren.
Inkubazio-denbora pasatu ondoren, laginak mailaz mailako iragazketa zuzenaren bidez iragazten ziren zelulosa-esterezko 0,2 µm (Millipore GSWPO4700),
1,2 µm (Millipore RAWPO4700) eta 8 µm (Millipore SCWPO4700) poro-tamainako Millipore (Isopore) iragazkien bidez. Iragazkiak izarnidura-bialetan sartzen ziren eta azido klorhidrikoaren (2N) lurrinetan uzten ziren 1 orduz. Azidotzea bukatu ondoren, bialak jaso eta 60ºC-tako tenperaturan mantentzen ziren
12 orduz iragazkiak lehortu arte. Ondoren bialetara 4 ml izarnidura-likido
(CytoScint, ICN Pharmaceuticals) gehitu eta erradioaktibitatea neurtzen zen
Packard-Tricarb 2000CA izarniadura-kontagailuan. Kontagailuaren efizientzia
neurtzeko barneko estandarraren metodoa erabili zen.
Fotosintesi bidezko karbonoaren bereganatze-tasak kalkulatzeko botila
ilunaren balioak botila argiei kentzen zitzaizkien. Urte osoko azterketan egindako analisietan, laginen errepliken batez besteko aldakortasun-koefizientea %
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14,9-koa izan zen (± 15,7 desb. tipikoa) ordu batean inkubatutako laginetan, eta
% 5,5-ekoa (± 5,5 desb. tipikoa) 24 ordutan inkubatutako laginetan.
Epe laburreko azterketan egindako analisietan, laginen errepliken batez
besteko aldakortasun-koefizientea % 21,2-koa izan zen (± 12,4 desb. tipikoa) 24
ordutan inkubatutako laginetan.

Karbonoaren zelulaz kanpoko jariaketa-tasak
Zelulatik kanpora jariatutako karbonoaren tasak (ERC) fotosintesi bi14

dezko karbonoaren bereganatze ( C) teknikaz baliatuz kalkulatu ziren, baina
iragazkietako erradioaktibitatea neurtu beharrean, iragazitako urarena neurtzen zen. 1 eta 24 ordutan inkubatutako Nalgene botila bakoitzetik iragazitako
ura 80 ml-ko saiodietan jasotzen zen, eta momentuan bertan izozten zen (-20ºC)
analisiak egiteko unea iritsi arte. Orduan, laginak desizoztu ondoren, saiodi
bakoitzetik (zuri bat eta 3 erreplika, 1 ordutan eta 24 ordutan inkubatutako
laginetarako) 10 ml hartu eta 20 ml-ko izarniadura-bialetan sartzen ziren. Bialetara 1 ml azido klorhidriko (HCl 1 N) gehitzen zen eta 4 ordutan burbuilak
eragiten zitzaizkien xurgapen-kanpaiaren azpian. Denbora hori pasatuta, lagin urtsuentzako erabilgarria den 10 ml izarniadura-likido (Optiphase Hi Safe,
Wallac) gehitu eta erradioaktibitatea aurreko atalean aipatutako izarniadurakontagailuan neurtzen zen.
Zelulaz kanpo jariatutako karbonoaren tasak kalkulatzeko, botila ilunetatik iragazitako urararen balioak botila argitik iragazitako uraren balioei
kentzen zitzaizkien. Urte osoko azterketan egindako analisietan, laginen errepliken batez besteko aldakortasun-koefizientea % 100,3-koa izan zen (± 64,5
desb. tipikoa) ordu batean inkubatutako laginetan, eta % 43,1-koa (± 24,9 desb.
tipikoa) 24 ordutan inkubatutako laginetan.
Epe-laburreko aldaketak aztertzeko egindako laginketetan ez zen zelulaz kanpoko jariaketa neurtu.
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)LWRSODQNWRQDUHQKD]NXQW]DHVSH]LÀNRD
Fitoplanktonaren hazkuntza espezifikoa (PSG) estimatzeko fotosintesi
bidez bereganatutako karbono-tasak biomasarekin zatitu ziren:
-1

-1

PSG = fotosintesi bidezko C bereganatze-tasa (µg C l d ) / Biomasa
-1

(µg C l )

3.3.4.2.2 Plankton mikrobianoaren oxigenoaren ekoizpen eta
kontsumo-tasak
Botila argiaren eta ilunaren teknika erabiliz (Strickand, 1960), oxigeno disolbatuaren ekoizpen eta kontsumo-tasak neurtu ziren fitoplanktonaren
ekoizpen primario gordinaren tasak eta plankton-komunitate mikrobianoaren
arnasketa eta ekoizpen garbiaren tasak kalkulatzeko,


Ekoizpen primario gordina (GPP): fixatutako karbonoaren arnasketaren ondoriozko galerarik gabeko fotosintesi-tasa da. Ilunean
inkubatutako laginetan neurtutako oxigeno disolbatuaren kontzentrazioari (ilunak) botila argietako (argiak) oxigeno disolbatuaren
kontzentrazioa kenduz kalkulatzen zen.
GPP = [O2]Argia – [O2]Iluna



Plankton-komunitate

mikrobianoaren

ekoizpen

garbia

(NPC):

plankton autotrofo eta heterotrofoaren arnasketaren ondoriozko galerak kontuan hartzen dituen fotosintesi-tasa. Tasa hau kalkulatzeko argitan inkubatutako botiletan neurtutako oxigeno disolbatuaren
kontzentrazioari (argiak) inkubazio hasieran neurtutakoarena (hasierakoak) kentzen zitzaion.
NPC = [O2]Argia – [O2]Hasierakoa


Plankton-komunitate mikrobianoaren arnasketa (RC) kalkulatzeko
inkubazioaren hasieran (hasierakoak) neurtutako oxigeno-kontzentrazioari ilunean inkubatutako botiletan neurtutakoa (ilunak) kentzen zitzaion:
RC = [O2]Hasierakoa - [O2]Iluna
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Laginetako oxigeno disolbatuaren kontzentrazioa Winkler teknikaren bidez neurtu zen. Teknika honen funtsa ondorengoa da: hainbat erreakzio kimikoren eraginez, uretako oxigenoaren mol kopuruaren baliokidea den disolbaturiko
iodo mol kopurua lortzen da, eta horixe neurtzen da sodio tiosulfatoarekin egiten den titulazioaren bidez. Analisiak gauzatzeko sodio tiosulfatoaren soluzioa
salbu (honen kontzentrazioa 0,02 N izan baitzen 0,14N izan ordez), Carpenter
(1965) autorearen arabera prestatutako erreaktiboak erabili ziren:


Sodio tiosulfatoa 0,02 N: 5 g Na2S2O3 ·5 H2O gehi 0,1 g NaCO3 (pisatu
urretik 120 ºC-etan mantenduta 2 orduz) gehi ura 1 l osatzeraino.



Potasio iodatoa 0,01 N: 0,3567 g KIO3 (aurrez 105 ºC-etan lehortuta),
1 l uretan disolbatuta.



Manganeso klorura 3 M: 600 g MnCl2 · 4 H2O ura 1 l osatzeraino
gehituz.



Erreaktibo alkalinoa (8 N + 4 M): 320 g NaOH eta 600 g NaI 300
bat ml uretan disolbatuta. Hoztu ondoren ura gehitzen zitzaion 1 l
osatzeraino.



Azido sulfurikoa 10 N: 280 ml H2SO4 kontzentratuari ura gehituz 1
l osatu arte.

Oxigenoaren ekoizpena zein kontsumoa neurtzeko, lehendabizi laginetako oxigeno disolbatua fixatu behar da, eta ondoren, kontzentrazioa neurtu.
Alderantzizko iragazketaz frakzio bakoitzeko (<1 µm, <8 µm eta <100 µm) ur
bolumen egokia eskuratu ondoren, hiru botila mota (botila mota bakoitzeko 4
erreplika) betetzen ziren: hasierakoak, argiak eta ilunak. DBO motako (biological oxygen demand) beirazko botilak 120 ml (Hydrobios markakoak) hartzen
zituzten. Silikonazko tutu malguen bidez botilak urez gainezten ziren gutxienez
botilak hartzen zuen bolumenaren bikoitzarekin. Botilak gaineztear zeudela,
estali egiten ziren aire burbuilak sartzea eragotziz, eta ondoren, botila argi eta
ilunak inkubagailuan sartzen ziren: ilunak inkubagailuaren alde opakuan, eta
argiak alde argian. Segidan, hasierako botilak fixatzen ziren: tapa kendu ondoren 1 ml manganeso kloruro gehitzen zitzaien, eta jarraian, erreaktibo alkalinotik beste 1 ml. Oxigenoa fixatuta zuten botila hauek berriro estaltzen ziren
aire burbuilarik sartu gabe, eta gogor astintzen ziren. Oxigeno disolbatuaren
kontzentrazioa neurtzeko titulazioa egin arte, botila hauek tente eta urez es-
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talita mantentzen ziren. Botila argien inkubazioak 24 ordu irauten zituen, eta
botila ilunen inkubazio-denbora aldakorra izan zen, 8/24 ordukoa. Hasieran 8
orduko inkubazioak egin ziren tamainaren arabera bereizitako frakzioengan
inkubazio luzeak izan zezakeen eragina murrizteko. Baina, hilabete batzuk
pasa eta gero, hasieran fixatutako eta inkubatu ondorengo botiletan neurtzen
ziren diferentziak txikiak zirela ikusita, 24 orduko inkubazioak egitea erabaki
zen. Inkubazioak moztu ondoren, botila guztietako oxigenoa fixatzen zen azaldu
bezala. Hurrengo egunean botiletako oxigeno kontzentrazioa neurtzen zen.
Oxigeno-kontzentrazioa titulazio automatiko potentziometrikoaz (Granéli eta Granéli, 1991) neurtu zen Titrino SM 702 (Metrohm) sistemaren bidez.
Baliokidetasun-puntua platinozko elektrodoaren (Metrohm 6.0402.100) bidez
neurtzen zen. Titulazioan sodio tiosulfatozko soluzioa erabilltzen zen eta honen
normalitatea kalkulatzeko potasio iodatozko patroiak (5 erreplika) erabili ziren.
Ondoren, botiletako oxigeno-kontzentrazioa neurtzen zen. Lehendabizi, edukia
azidotuz (1 ml azido sulfuriko gehitu eta indarrez irabiatuz) eta ondoren, lagina
titulatuz.
Urteko zikloan zeharreko azterketan egindako analisietan, kontuan hartu ziren errepliken batez besteko aldakortasun-koefizientea % 0,37-koa izan zen
-1

(± 0,36 desb. tipikoa), eta uretan 0,01 mg l unitateko kontzentrazio-aldaketak
neurtu ahal izan ziren.
Epe laburreko aldaketak aztertzeko egindako laginketetan planktonkomunitate mikrobianoaren (<100 µm) ekoizpen eta arnasketa-tasak soilik aztertu ziren, ez ziren frakzio txikien (<8 µm eta <1 µm) oxigenoaren ekoizpen eta
arnasketa-tasak aztertu.
Epe laburreko azterketan egindako analisietan, kontuan hartu ziren
errepliken batez besteko aldakortasun-koefizientea % 0,51-koa (± 0,14 desb.
tipikoa) izan zen 1 laginketa gunean eta % 0,71-koa (± 0,25 desb. tipikoa) 5
laginketa-gunean.

Fotosintesi-zatidura (PQ) eta arnasketa-zatidura (RQ)
Ekoizpen primarioa neurtzeko bi metodoak,

14

C-arena eta oxigenoaren

botila argia eta ilunarena, batera erabiltzean, CO2-aren bereganatze-tasak eta
oxigenoaren ekoizpen gordinarenak aldera daitezke, horrela fotosintesi-zatidura (PQ) enpirikoa lortuz.
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34  ¨22  ¨&22)
PQ = (ekoiztutako O2 Molak) / (Fotosintesian bereganatutako CO2 Molak)
Modu berean, arnasketan askatutako CO2 eta kontsumitutako O2 alderatuz arnasketa-zatidura lor daiteke.
54  ¨&22  ¨22)
RQ = (arnasketan askatutako CO2 Molak) / (arnasketan kontsumitutako
O2 Molak)
Ikerlan honetan ez zenez arnasketan askatutako CO2 kontzentrazioa
neurtu, plankton mikrobianoan zeharreko karbono fluxuak kalkulatzeko, arnastutako sustratoa nagusiki karbonoa denean erabiltzen den arnasketa-zatiduraren (RQ) balioa erabili zen arnasketa-tasak C unitateetara pasatzeko. RQ
balio hau 1 da (Redfield eta laguntzaileak, 1963).

3.3.4.3 Bakteriborismoa
Plankton mikrobianoan (<100 µm) protisto heterotrofoen bakteriborismo-tasak neurtzeko, “erradioaktibitateaz markatutako bakterioen teknika”
(RLB) (Caron eta laguntzaileak, 1993) erabili zen, Sôliü eta Krustuloviü (1994)
autoreek deskribaturiko metodologia jarraituz (aldaketa txikiekin). Egun esperimentalaren bezperan laginketa-gunean ur lagina hartzen zen eta bakterioak erradioaktibitatez markatu. Horretarako, lehendabizi ur-lagina 1 µm-ko
poro-tamainako Millipore (Isopore) mintz-iragazkitik iragazten zen (alderantzizko iragazketaz) bakterioak baino handiagoak ziren partikularik gabeko
ur lagina lortzeko. Iragazitako ur lagin honetatik 100 ml polipropilenozko botila (250 ml-ko edukiera zuena) batean jarri eta timidina erradioaktiboaren
-3

(TdR) soluzioa ([metil H]timidina, ICN Pharmaceuticals, zeinaren aktibitate
-1

-1

espezifikoa 50 Ci mmol zen eta bere kontzentrazioa 1 mCi ml ) gehitzen zen,
TdR-aren azken kontzentrazioa 10 nM izateraino. Lagina TdR-arekin ilunetan eta ingurumen-tenperaturan inkubatzen zen 10 orduz. Botilako bakterio
guztiak timidina erradioaktiboaz markatzeko ezinbestekoa zen denbora-tarte
hori pasa ondoren, inkubazioa eteten zen eta izotzetan eramaten zen Leioako
campuseko UPV/EHU-ko ekologia laborategira, bertan, 4ºC-ko tenperaturan
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mantentzen zelarik hurrengo egunerako, hau da, egun esperimentalerako.
Egun esperimentalaren bezperan hartutako laginen bakterio-ugaritasuna ere
neurtzen zen (ikus 3.3.2. atala) eta, bakterioen hazkuntza-tasa ezagutzeko,
TdR-dun laginaz gain, beste ur lagin bat ere inkubatzen zen ingurumen baldintza berberetan, inkubazio bukaerako bakterio-ugaritasuna neurtzeko. Gainera, 200 ml ur 0,2 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) GSWPO4700
iragazkitik iragazi eta 250 ml-ko polietilenozko ontzian gordetzen ziren hurrengo egunean erabiltzeko. Botila hori, TdR-a gehitutakoarekin batera gordetzen zen. Iragazketarako erabilitako materiala, eta ontziak, aurrez laborategian esterilizatzen ziren.
Egun esperimentalean (bigarren egunean) hartutako ur laginetik 250
ml-ko polipropilenozko bi botila betetzen ziren: bata <100 µm-ko frakzioko 100
ml ur laginarekin eta bestea frakzio bereko 50 ml urekin. Azken hau formolaz
fixatzen zen (azken kontzentrazioa % 2-a izateko haina), 1 orduz, iragazkietan
prozesu biologiko ororekin zerikusirik gabeko zenbat timidina erradioaktibo
gelditzen zen jakiteko (TdR-aren bereganatze abiotikoa kalkulatzeko). Denbora hori pasa eta gero, plastikozko bi botiletara bezperan TdR-arekin markaturiko ur lagina gehitzen zen. Gehitu beharreko TdR-arekin markaturiko urlaginaren bolumena aurreko egunean kalkulatzen zen, TdR-a bota aurreko
lagineko bakterioen ugaritasuna eta inkubazio ondorengoaren arteko kenketatik inkubazio-denboran bakterioen hazkuntza zenbatekoa izan zen kalkulatuz. Egun batetik bestera laginketa-gunean bakterioen ugaritasuna ez zela
esangarriki aldatzen onartuz, eta markatutako botilan hazkuntza zenbatekoa
izan zen jakinda, bezperan TdR-arekin markatutako bakterioak zituen urlagina 0,2 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) GSWPO4700 iragazkitik
iragazitako urarekin diluitzen zen bakterio markatuak eta ez markatuak 1:1
proportzioan izateko. Bakterio markatuak gehitu ondoren, bi botilak (formolik
gabeko botila esperimentala eta formoldun kontrola) 30 minututan inkubatzen ziren (ikus 3.1 atala, 20. orrian). Ondoren, laginak mailaz mailako iragazketa zuzenaren bidez iragazten ziren, botila bakoitzetik 10 ml-ko laginak
iragazten zirelarik (formolaz inkubaturiko botilatik 2 erreplika eta formolik
gabeko botilatik 3 erreplika) zelulosa-esterezko 8 eta 1,2 µm-ko poro-tamainako polikarbonatozko Millipore iragazkietan zehar. Iragazkiak prestaturiko
4 ml izarniadura-likido (CytoScint, ICN Pharmaceuticals) gehitu eta 3.3.4.1
atalean deskribaturiko prozedura jarraitzen zen timidinaren bereganatze tasak kalkulatzeko.
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Urte osoko azterketan egindako analisietan, errepliken batez besteko
aldakortasun-koefizientea % 34,6-koa izan zen (± 33,0 desb. tipikoa) 8-100 µmko frakzioan, % 25,7-koa (± 20,8 desb. tipikoa) 1,2-8 µm-ko frakzioan eta % 28,6koa izan zen (± 24,8 desb. tipikoa) 0,2-1,2 µm-ko frakzioan.
Epe-laburreko aldaketak aztertzeko laginketetan 8 eta 1,2 µm-ko poro-tamainako iragazkiak erabili ziren, horrela, bi frakzioetako bakteriborismo-tasak
neurtu ziren: 8-100 µm eta 1,2-8 µm-koak. Gainera teknika bi aspektutan hobetu
zen:
1.

Laginketa-gune bakoitzean alderantzizko iragazketaren bidez iragazitako (1 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) mintz-iragazkietatik) laginak (100 ml) timidina tritiatuaz (TdR) inokulatzen ziren,
eta 24 orduko inkubazio-denbora pasatu ondoren, berriz iragazten
ziren iragazketa-zuzenaren bidez 0,2 µm-ko poro-tamainako iragazkietatik. Iragazki hauek markatutako bakterio guztiak jasoko zituztenez, bezperan bi laginketa-guneetako ur-laginarekin prestatutako
partikularik gabeko 100 ml urekin (0,2 µm poro-tamainako Millipore
(Isopore) GSWPO4700, iragazkitik iragazia) betetako botiletan sartzen ziren. Partikularik gabeko ur botila hauek 4ºC-ko tenperaturan
eta ilunean mantentzen ziren bezperatik egun esperimentalera arte.
Iragazkietan jasotako bakterio markatuak homogeneoki sakabanatzen ziren partikulartik gabeko ur botila osoan zehar.

2.

Bakterio markatuak gehitutako botila bakoitzetik 1 ml ur iragazten zen 0,2 µm-ko poro-tamainako iragazki (Millipore (Isopore)
GSWPO4700) baten bidez, bi laginketa-eremuetako lagin naturalei
gehitutako bakterio markatuen kontzentrazioa (TdR kontzentrazioa) ezagutzeko.

8-100 µm eta 1,2-8 µm-ko frakzioetako protisto heterotrofoen bakteriborismo-tasak iragazkietan neurtutako erradioaktibitatetik (dpm) kalkulatu ziren, eta horretarako 3.3.4.1 atalean (bakterioen ekoizpen garbiaren kalkulua)
aipatutako konbertsio-faktoreak erabili ziren.
Epe motzeko azterketan egindako analisietan, errepliken batez besteko aldakortasun-koefizientea tamaina-frakzio ezberdinetan % 20-koa izan
zen.
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3.3.4.4 Herbiborismoa
Plankton mikrobianoan (<100 µm) herbiborismoa Landry eta Hassett
(1982) autoreek deskribaturiko diluzio-metodoaren bidez neurtu zen. Horretarako, egun esperimentalaren bezperan (lehenengo-egunean) 5 l ur-lagin
iragazten ziren 0,2 µm-ko poro-tamainako Millipore (Isopore) GSWPO4700,
iragazkietatik partikularik gabeko ura eskuratzeko. Hurrengo egunean (egun
esperimentalean) alderantzizko iragazketaz iragazitako tamaina-frakzio ezberdinetako (<100 µm, <8 µm eta <1 µm) ur laginak polikarbonatozko Nalgene (1 l)
botila gardenetan diluitzen ziren, 4 diluzio ezberdin eginaz: % 100-ekoa (1 l ur
naturala), % 75-ekoa (750 ml ur naturala eta 250 ml partikularik gabeko ura),
% 50-ekoa (500 ml ur naturala eta 500 ml partikularik gabeko ura) eta % 25ekoa (250 ml ur naturala eta 750 ml partikularik gabeko ura). Diluzioak <100
µm, <8 µm eta <1 µm-ko frakzioetako ur laginekin egiten ziren. Frakzio eta
diluzio-proportzio bakoitzeko 3 erreplika inkubatzen ziren, eta gainera, iragazi
gabeko ur-laginen beste 3 erreplika eta partikularik gabeko (<0,2 µm) 1 l-ko
ur-lagin bat inkubatzen ziren. Lagin guztiak (1 l-ko 40 Nalgene botila) “semi-in
situ” inkubatzen ziren 24 orduz estuarioan bertan (Astilleros de Murueta, S.A
ontziolako atrakalekutik hurbil), 0-0,5 m-ko sakoneran ezarritako euskarrietan
itsatsita. Inkubazio bukaeran botiletako ur laginak GF/F iragazkietatik iragazten ziren a klorofilaren kontzentrazioa neurtu ahal izateko (ikus 3.3.3.1 atala a
klorofilaren kontzentrazioaren neurketaren deskribapenerako).
Epe laburreko aldaketak aztertzeko egindako ikerlanean herbiborismoa
neurtzeko metodologia zertxobait aldatu zen. Herbiborismoa, inkubazio aurretik tamainaren arabera bereiztutako laginetan neurtu ordez, bereiztu gabeko
laginetan (<100 µm) bakarrik neurtu zen. Ondoren, inkubazio bukaeran egin
ziren a klorofila neurtzeko iragazketak mailaz-mailako iragazketa zuzenaren
bidez, laginak lehendabizi 8 µm-ko Millipore (Isopore) mintz-iragazkietatik eta,
ondoren, GF/F iragazietatik iragazten zirelarik. Honela, epe-laburreko azterketan harrapari herbiboroek zein tamaina-frakzioko (0,2-8 µm eta 8-100 µm)
fitoplanktonaz elikatu ziren nagusiki kalkulatu izan zen. Kasu honetan, “semiin situ” inkubazioak Sukarrieta inguruan, 1 laginketa-gunetik hurbil egin ziren.
Landry eta Hassett (1982) autoreen diluzioaren metodoak fitoplanktonaren hazkuntza esponentziala asumitzen du:
Ct = C0 e

(µ – g)t

(5)
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non, Ct = fitoplanktonaren bukaerako a klorofila-biomasa, C0 = fitoplanktonaren hasierako a klorofila-biomasa, µ = fitoplanktonaren hazkuntza-tasa esponentziala, g = fitoplanktonaren hilkortasun tasa (herbiborismoak eragindakoa
dela asumitzen dena) eta t = inkubazio-denbora diren.
Inkubazioan zehar behatutako a klorofila kontzentrazioaren aldaketa-tasa, hau
da, itxurazko hazkuntza tasa (r), ondorengo formularen bidez adieraziko litzateke:
-1

r = ln (Ct / C0) t = µ – g

(6)

Metodo honetan plankton-populazio mikrobianoen dentsitateak ez diola fitoplanktonaren hazkuntza-tasari (µ) eragiten, baina, fitoplanktonaren hilkortasuna (g) harraparien dentsitatearekiko proportzionala dela asumitzen da. Hau
honela, diluitutako laginetan fitoplanktonaren itxurazko hazkuntza tasa (r) ondorengo formula matematikoaren bidez azal liteke:

r = µ – xg

(7)

non, x = ur naturalaren proportzioa diluzioan den.

Ekuazio honetatik abiatuz (5), esan liteke harrapariek eragindako hilkortasun-tasa (herbiborismo-tasa, g) eta fitoplanktonaren hazkuntza esponentzialaren
tasa (µ), fitoplanktonaren itxurazko hazkuntza-tasaren (r = µ - g) eta diluzioko ur
naturalaren proportzioaren (hau da, harraparien proportzioaren) arteko erregresio linealaren malda eta konstantea direla hurrenez hurren (Landry, 1993).
Epe laburreko aldaketak aztertzeko egindako laginketetan, hainbat
kasutan fitoplanktonaren itxurazko hazkuntza tasaren eta harraparien proportzioaren arteko erlazioa ez zela lineala ikusi zen. Kasu horietan, zuzenak
linealitatea erakusten zuen zatiarekin egin ziren erregresioak, hau da, hiru
diluzio-frakzioen balioak erabiliz (Gallegos 1989).
Hazkuntza-tasaren (µ) balioak eta herbiborismo-tasarenak (g) erabiliz,
eta hasierako a chl kontzentrazioa (Co) eta bukaerakoa (Ct) ezagututa, hainbat
aldagai kalkulatu ziren:


µ

a klorofilaren ekoizpen potentziala: Pp = (Co x e ) - Co
(Ruiz eta Villate,1998, autoreek proposatutakoaren arabera)
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Egunean

kontsumitutako

momentuko

fitoplankton

stock-aren

portzentajea
g

(SS): (1-e ) x 100


Egunean kontsumitutako fitoplanktonaren ekoizpen primarioaren
portzentajea (CPP): (g/µ) x 100
(Reckermann eta Veldhuis 1998, autoreek proposatutakoaren arabera)



-1

-1

Herbiboroen eguneko klorofilaren irensketa-tasak (µg chl a l d ):
g

PH(chl a) = 〈C〉 x (1-e ), non PH(chl a) = a klorofilaren eguneko irensketatasak eta 〈C〉 = (Co x e(µ-g)-1) / ((µ-g) x t) diren.
(Frost 1972, autoreak proposatutakoaren arabera)

3.3.5 KARBONOAREN FLUXUAK
Urte osoko zikloan zeharreko azterketan, sare trofiko mikrobianoan
(<100 µm) zeharreko karbono fluxuak kalkulatu ziren eta hauek adierazteko
konpartimentuen arteko fluxuen eredua erabili zen Witek eta laguntzaileek
(1997) proposatutako ereduan oinarrituz. Hau honela, tamaina-frakzio bakoitzeko talde trofiko ezberdinen hasierako biomasak konpartimentuen bidez marraztu ziren, eta gezi bidez, prozesu metabolikoen ondorioz edo talde trofiko
ezberdinen arteko karbonoaren fluxuak marraztu ziren.
Epe laburreko aldaketak aztertzeko egindako ikerlanean sare trofiko
mikrobianoan flagelatu heterotrofo txikiek (HNF) bakterio-kontsumitzaile edo
fitoplankton-kontsumitzaile bezala izan zuten garrantzia aztertzeko, bizidun
horien karbono-eskariaren zenbatekoa asetu zuten bakterioek, eta zenbatekoa
fitoplanktonak estimatu zen. Kalkulu horiek egiteko HNF-ei dagozkien ondorengo datuak hartu ziren bibliografiatik:


Batez besteko bikoizketa-denbora: 2 egun (Weisse, 1999)



Hazkuntza-efizientzia gordina: %30 (Fenchel 1982, Vaqué eta laguntzaileak, 1992)



3

-1

Biobolumena: 27 µm zelula (urte osoko zikloan egindako behaketetatik kalkulatutako datua)



Bolumenetik karbonoa estimatzeko konbertsio-faktorea: 0,22 pg C µm

-3

(Børsheim eta Bratbak, 1987)
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3.4 DATUEN ANALISI ESTATISTIKOA
Datuen analisietan azterketa deskriptiboak egin ziren laginen joera zentrala (batez bestekoa) zein beraien dispertsioa eta aldakortasuna (aldakortasuntartea, desbiazio tipikoa, eta aldakortasun-koefizientea) ikusteko. Erabilitako lagin-kopurua erakutsi zen populazio-aldagaien konfidantza-mugak kalkulatu ahal
izateko.
Aldagai bakoitzarentzat tamaina-frakzioen batez bestekoen arteko ezberdintasunak esangarriak ziren aztertzeko froga parametrikoak egin ziren (Student
t testa), aldagaien banaketa Normala eta bariantzen berdintasunaren baldintzak
betetzen zirenean. Horretarako datuak aurretik logaritmotara bihurtu ziren. Kasuren batean, Mann-Whitney froga ez parametrikoa erabili zen.
Aldagai ezberdinen arteko erlazioak Pearson produktu-momentu korrelazioen bidez aztertu ziren. Aurretik datuak logaritmotara bihurtu ziren normaltasuna eta bariantzen berdintasunaren baldintzak betetzeko
Aldagai (y) baten aldakortasunaren portzentajearen zenbatekoa azaltzen
duen beste aldagai batek (x) edo batzuek aztertzeko erregresio zuzen anizkoitzak
erabili ziren minimo karratuen erregresion eredua erabili zelarik,
Karbonoaren fluxuen atalean, aldagaiak urteko zikloan zehar nola banatzen
ziren ikusteko osagai nagusien analisi estatistikoa (PCA) egin zen. Froga estatistiko honek batez bestekoen aldakortasuna aztertzen du eta hasiera batean askeak
direla uste dugun aldagaiak taldekatuta dauden edo ez aztertzeko erabiltzen da.
Test hau erabili ahal izateko ere laginak zorizkoak eta independenteak direla, jatorrizko datuen banaketa normala dela eta horien bariantzak berdinak direla bermatu behar da.
Analisi estatistikoak egiteko SPSS programa informatikoa erabili zen, 7.5
bertsioa (SPSS Inc.) hain zuzen.
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IV. EMAITZAK ETA EZTABAIDA
4.1 URTEKO ZIKLOAN ZEHARREKO ALDAKETAK PLANKTON MIKROBIANOAREN DINAMIKA
TROFIKOAN
4.1.1 METEOROLOGIA, HIDROGRAFIA ETA URAREN EZAUGARRI FISIKO ETA KIMIKOAK



4.1.1. irudia. Urteko zikloan zehar behatutako aldakortasuna (a) eguneko eguzki-erradiazioan, (b), prezipitazioetan eta (c) errekaren ur-emarian. Puntu ez jarraiez egun esperimetaletan
neurtutako balioak adierazi dira.
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Hurrenez hurren, 4.1.1 a, b eta c irudietan erakusten dira laginketa-epeko (1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera) eguzki-erradiazioaren, prezipitazioen
eta Oka errekaren ur-emariaren datuak. Eguzki-erradiazioak latitude ertainetarako ohikoa den urtaroekiko aldakortasuna erakutsi zuen. Prezipitazioei
dagokienez, urria izan zen laginketa-epe osoko hilabeterik euritsuena (hilabete
osoan jasotako prezipitazioak 339,5 mm) eta errekaren emaria ere hilabete ho3

-1

netan izan zen ugariena (errekaren batazbesteko ur-emaria 2,9 m s izan zen,
3

-1

eta emari handieneko egunean neurtutako balioa 19,8 m s ).


4.1.2. irudia. Marea bitartearen aldakortasuna urte osoko zikloan. Egun esperimentalean
lortutako balioak puntu ez jarraiez irudikatu dira.


4.1.3. irudia. Laginketa-epean (1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera) neurtutako tenperaturaren, uretan disolbaturiko oxigenoaren eta gazitasunaren balioak.
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Laginketa-egunetan neurtutako eguzki-erradiazioaren eta ur-emarien
datuek hileko batez bestekoen joera jarraitu zuten; aldiz, laginketa-egunetako
prezipitazio-datuekin ez zen horrelakorik gertatu. Adibidez, laginketa-epe osoko
laginketa-egunik euritsuena otsailean neurtu bazen ere (24,2 mm), urteko hilabeterik euritsuena urria izan zen.
4.1.2 irudian ikusi bezala, laginketak kasu gehienetan marea hiletan
burutu ziren. Salbuespenak abenduko, urriko eta apirileko hilabeteetako laginketak izan ziren.
Laginketa-guneko uraren gazitasunari dagokionez, 4.1.3 irudian ikus
daiteke 34 psu baino handiagoa izan zela urte osoko zikloan. Irudi berean ikus
daitekeenez, uraren tenperaturak eta uretan disolbaturiko oxigenoaren kontzentrazioak urteko zikloan zehar izan ohi duten aldakortasuna erakutsi zuten:
uraren tenperatura altuena abuztuan neurtu zen (22,4 ºC), uretako oxigeno di-


4.1.4. irudia. Laginketa-urteko gazitasunaren (a), tenperaturaren (b) eta uretako oxigenoaren
SURÀOEHUWLNDODN
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-1

solbatuaren kantitate txikiena (7,0 mg O2 l ) neurtu zenean hain zuzen; eta
aldiz, uraren tenperatura baxuena otsailean neurtu zen (11,5 ºC), uretako oxi-1

genoaren kontzentrazio handiena (10,6 mg O2 l ) neurtu zenean.

4.1.1 taula.$UJLDUHQDKXOW]HNRHÀ]LHQWHD . XUHWDQ


Bestalde, 4.1.1 taulan ikus daitekeenez, argiaren ahultze-koefizientea
uretan txikia izan zen (batez bestekoa ± desb. tipikoa, 0,44 ± 0,12) urte osoan


4.1.5. irudia. Urteko zikloan zehar neurtutako gazitasun-geruzapen-adierazlearen balioak.

zehar. K-ren balioak 0,4-tik gorakoak izan ziren azaroan, urtarrilean, otsailean
eta martxoan zein 1999ko maiatzean. Hilabete hauetan emariaren emendioak
neurtu ziren, beraz, pentsa daiteke hilabete horietan errekaren emariak eragindako uhertasunak eragin zuela argiaren ahultze-koefizientea handitzea.
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4.1.6. irudia. Uretan disolbatutako elikagai inorganikoen kontzentrazioak.

*D]LWDVXQJHUX]DSHQDUHQ DGLHUD]OHDUHQ ¨6+  +RFK HWD .LUFKPDQ
1993) arabera estuarioaren kanpoko alde honetako ur-zutabea nahiko ondo nahastua egon zen.



4.1.7. irudia. N:P eta N:Si (atomoa/atomoa) kozienteen aldakortasuna denboran zehar. Zu]HQHN ÀWRSODQNWRQDUHQW]DW EDWD]EHVWHNRW]DW KDUW]HQ GLUHQ SURSRUW]LRDN DGLHUD]WHQ GLWX]WH
13 HWD16L  5HGÀHOGHWDODJXQW]DLOHDN 
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Elikagai inorganikoak
4.1.6 irudian ikus daitekeenez, oro har, elikagai inorganikoen kontzentrazio handienak neguan neurtu ziren eta txikienak udan. Bestalde, jatorria
nagusiki errekaren emarian duten nitratoaren eta silikatoaren kontzentrazioek erakutsi zuten aldakortasun handiena urte osoan zehar. Bi elikagai horien kontzentrazio handienak (9,63 µM eta 8,24 µM hurrenez hurren) neguan
neurtu ziren, eta txikienak (0,51 µM eta 1,00 µM hurrenez hurren) udan: hau
da, prezipitazioen, eta beraz, hein handi batean, errekaren emariaren joerarekin bat eginez. Fosfatoaren kontzentrazioak 0,06 µM eta 0,36 µM balio-tartean
neurtu ziren. Nitrogenozko elikagaien artean, nitratoa neguan eta udazkenean
izan zen ugariena, eta amonioa udan (errekaren emaria txikiena den urtaroan).

4.1.8. irudia. Silikatoaren eta nitratoaren (a), zein fosfatoaren (b) kontzentrazioak elikagaien
DÀQLWDWHNRHÀ]LHQWHHNLQ .V DOGHUDWX](OLNDJDLDNPXJDW]DLOHDNOLUDWHNHRQGRUHQJRHWDQ1
[NH4+ + NO- +_ NO2@0GHQHDQ3>32@0GHQHDQ6L>6L244@0GHQHDQ
'RUFKHWD:KLWOHGJH %LJUDÀNRHWDQPXJDOHUUR]X]HQDUHNLQ .V DGLHUD]LGLUDEDOLR
horiek.
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Amonioaren kontzentraziorik handiena 3,37 µM izan zen, eta txikiena 1,66
µM.
Datu hauek guztiek erakusten dutenez, elikagai inorganikoen kontzentrazioak nahiko txikiak izan ziren urte osoko zikloan zehar. Horrela, Redfield
eta laguntzaileek (1963) fitoplanktonaren hazkuntzarako elikagai inorganikoek
mugatzaileak izan daitezkeen zehazteko proposaturiko irizpideen arabera (4.1.7
irudia), silikatoa, eta maila txikiagoan bada ere, fosfatoa, mugatzaileak izan
ziren urte osoan zehar. Baina, Dortch eta Whitledge (1992) autoreen arabera,
aipatutako elikagai horiek udan baino ez ziren izan fitoplanktonaren hazkuntzarako mugatzaileak, gainerako hilabete guztietan semiasetasun-konstanteen
mugan (Ks) egon baitziren (4.1.8 irudia). Dena dela, koefiziente hauek espeziearen eta bere elikadura-historiaren arabera aldatzen dira, beraz, koefizienteak
elikaduraren eskuragarritasunari dagozkion egoera ezberdinak alderatzeko
hurbilketa semikuantitatiboak bezala interpretatu behar dira.

Karbono organiko partikulatua (POC) eta disolbatua (DOC)
4.1.9 irudiak erakusten duenez, uretako karbono organiko partikulatuaren (KOP) kontzentrazioak txikiak izan ziren urte osoan zehar, nahiz eta
hilabete batzuetatik besteetara balioak ia bikoiztu (balio-tartea: 0,45 mg C
-1

-1

l – 0,79 mg C l ). Uretan disolbaturiko karbono organikoaren (KOD) kont-1

zentraziorik handiena 1999ko maiatzean neurtu zen (4,4 mg C l ) eta txikiena
-1

abenduan (1,45 mg C l ).


4.1.9 irudia..2'HWD3.2DOGDJDLHQDOGDNRUWDVXQDXUWH]LNORDQ
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4.1.2 taula. Pearson korrelazio-matriza elikagai inorganikoen (amonioa, fosfatoa, nitritoa, nitratoa eta silikatoa) kontzentrazioen, errekaren emariaren
(Emaria), prezipitazioen (Prezip.), tenperaturaren (T), eguzki-erradiazioaren (EE) eta uretan disolbatutako oxigenoaren (O2 GDWXHQW]DW S S


Prezipitazioen eta errekaren emariaren datuen balio baxuenak udan
neurtu ziren, eguzki-erradiazioa eta tenperaturaren balio handienak neurtu ziren garaian. Hau erekaren emariaren eta eguzki-erradiazioaren artean
atzeman zen korrelazio negatiboan islatu zen (Pearson korrelazioa, r= -0,59, p
<0,05); eta baita tenperaturak errekaren emariarekin erakutsi zuen korrelazio
negatiboetan ere (Pearson korrelazioa, r=-0,67, p<0,05).
Ur-emariaren datuen eta uretan disolbaturiko silikatoaren, nitratoaren,
nitritoaren eta fosfatoaren kontzentrazioen artean korrelazio esangarria atzeman zen (Pearson korrelazioak, hurrenez hurren, r= 0,59 eta p<0,05; r= 0,75 eta
p<0,01; r= 0,62 eta p<0,05; r= 0,65 eta p<0,05). Horren arabera, elikagai inorganiko hauek urtean zehar erakutsi zuten joeraren erantzule nagusia errekaren
emaria izan zen. Gainera, N:P kozientearen eta ur-emariaren eta prezipitazioen
artean korrelazio negatibo oso esangarriak aurkitu zirela aipatu behar da. Aldiz, amonioak ez zuen emariarekin korrelazio esangarririk erakutsi (ikus 4.1.2
taula).

4.1.2 PLANKTON MIKROBIANOAREN UGARITASUNA, BIOMASA ETA OSAERA TAXONOMIKOA
4.1.3 taulak erakusten duenez, plankton mikrobianoa bereizteko egin ziren frakzioen artean osaera taxonomiko aberatsena frakzio handienean (8-100
µm) behatu zen. Prokariotoak alde batera utzita, flagelatu txikiak, autotrofoak
zein heterotrofoak, izan ziren ugarienak frakzio guztietan laginketa-epean zehar hartutako laginetan.

4.1.2.1 Fitoplanktonaren, biomasa, ugaritasuna eta osaera
4.1.10 irudian ikus daitekeenez, guztizko a klorofilaren kontzentrazioak
eskualde epeletako kostaldeko uretan ohikoa den urteko aldakortasun-patroia
-1

jarraitu zuen: maximoa udaberrian (1998ko maiatzean 1,33 µgChl a l ), mi-1

nimoa neguan (urtarrilean 0,46 µgChl a l ) eta tartean, udazkenean, urteko
-1

bigarren emendio nabari bat behatu zirelarik (azaroan 0,99 µgChl a l ) iragazi
gabeko laginetan.
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4.1.3 taula. Plankton mikrobianoaren osaera taxonomikoa
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Plankton mikrobianora (<100 µm) egindako a klorofilaren urteko
ziklokoko batez besteko ekarpenik txikiena 0,2-1 µm-ko frakzioak egin zuen
(neurtu ezinezko baliotik % 42,1 tartekoa , batez bestekoa ± desb. tipikoa, 14,3
± 10,6), eta handiena 1-8 µm-ko frakzioak (% 17,5 eta % 82,9 tartekoa, batez
bestekoa ± desb. tipikoa, 47,7 ± 20,1), 8-100 µm-ko frakzioarena zertxobat txi-

4.1.10 irudia.,UDJD]LJDEHNRODJLQHWDNR]HLQWDPDLQDIUDN]LRH]EHUGLQHWDNRDNORURÀODUHQ
kontzentrazioak.

kiagoa izan zelarik (% 8,8 eta % 71,3 tartekoa, batez bestekoa ± desb. tipikoa,
38,0 ± 19,8), Baina, bi frakzio handienek (8-100 µm eta 1-8 µm) guztizko a klorofilara egindako ekarpenaren artean ez zen ezberdintasun estatistiko esangarririk aurkitu (t-testa: t= 0,907, p >0,05). Bestalde, tamaina-frakzio ezberdinek
guztizko a klorofilara egindako ekarpena urtaroen arabera aldatu zen. Hilabete
gehienetan 1-8 µm-ko frakzioan neurtu zen ekarpenik handiena, baina udaberrian eta neguko hilabete batzutan frakzio handienak (8-100 µm) ekarpen
handiagoa egin zuen.
Aipatzekoa da, iragazi gabeko klorofilaren (guztizkoa) eta amonioa ez
beste elikagai guztien artean korrelazio esangarri negatiboak atzeman zirela
4.1.13 taulan ikusi bezala.
Frakzio txikienaren (0,2-1 µm) osagai nagusiak zianobakterioak eta prasinofitoen taldeko flagelatu txikiak (Prasinophyceae klaseko klorofizeo txikiak,
gutxi gorabehera 1 µm-ko tamainakoak) izan ziren. 4.1.11 irudian ikusi bezala,
bi talde hauen baturak udan erakutsi zituen balio handienak, neguan izugarri
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4.1.11 irudia.)UDN]LRW[LNLHQHNR P 6\QHFKRFRFFXVJHQHURNRSURNDULRWRHQHWDÁDJHlatu autotrofo zein heterotrofoen ugaritasunaren aldaketa urtean zehar.

gutxitu zirelarik Synechococcus generoko prokarioto autotrofoen kontzentrazio7

-1

rik handienak abuztuan neurtu ziren (3,3 x 10 zelula l ). Prasinofitoen kon5

-1

tzentrazio handiena urrian neurtu zen, 4,8 x 10 zelula l , baina, talde honen
urteko zikloan zeharreko banaketa-patroiak ez zuen joera garbirik erakutsi.
Izan ere, otsailean, apirilean eta ekainean ere emendio handiak behatu ziren
antzeko kontzentrazioak neurtuz.

4.1.12 irudia.7DUWHNRIUDN]LRNR P 6\QHFKRFRFFXVJHQHURNRSURNDULRWRHQHWDHXNDULRto autotrofo zein heterotrofoen ugaritasunaren aldaketa urtean zehar.
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Tamaina-frakzio ezberdinen artean, tartekoan (1-8 µm-koan) neurtu zen
aldakortasun-maila txikiena urteko zikloan zehar. Frakzio honetan flagelatu
autotrofoak izan ziren ugarienak, eta diatomeo txikiekin, dinoflagelatu txikiekin eta zianobakterioekin batera osatu zuten frakzio hau. Flagelatuen artean,
klorofito txikiak (prasinofito txikiak, gutxi gorabehera 3-4 µm-ko tamainakoak),
Hemiselmis eta Tetraselmis generoetako prasinofitoak, Teleaulax generoko
kriptofitoak eta Pseudopedinella generoko krisofizeoak izan ziren ugarienak.
Diatomeo txikien artean Chaetoceros eta Skeletonema, generokoetan, eta dinoflagelatu txikien artean Heterocapsa generokoan behatu ziren zelula-kopuru
handienak. Urteko zikloan zeharreko banaketari dagokionez, flagelatu autotrofoak ugarienak 1998ko udaberri-udan (batez ere, klorofito, prymnensofitoei eta
krisofizeoei esker) erakutsi zuten ugaritasun handiena eta neguan urrietan.
Frakzio handienari dagokionez (8-100 µm), flagelatuek (ugarienak prasinofitoak, gutxi gorabehera 8-12 µm-ko tamainakoak), diatomeoek eta dinoflagelatuek osatu zuten. Flagelatuak urte osoan izan ziren ugariak; aldiz, autotrofo
handienen artean diatomeoak udaberrian nagusitu ziren eta dinoflagelatuak



4.1.13 irudia.)UDN]LRKDQGLHQHNR P DXWRWURIRHQHWDKHWHURWURIRHQXJDULWDVXQDUHQ
aldaketa urtean zehar.

udan. Diatomeoaen artean Chaetoceros, Coscinodiscus, Cyclotella, Nitzschia,
Rhizosolenia, Skeletonema, Thalassionema eta Thalassiosira generoak izan ziren ugarienak; dinoflagelatu autotrofoen artean, berriz, Heterocapsa eta Prorocentrum generokoak izan ziren ugarienak. Bestalde, Messodinium rubrum
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(Myrionecta rubra) espezieko ziliatu endosinbiotikoak udaberri-uda osoan kontatu ziren laginetan, abuztuan neurtu zelarik haien kontzentrazio handiena.
4.1.13 irudian ikusi bezala, frakzio honetako autotrofoetan urteko sasoi guztietan neurtu ziren gorabeherak, udaberrian neurtu zirelarik kopururik txikienak.
Urteko sasoiaren arabera aztertzen badugu fitoplanktonaren osaera
eta ugaritasuna, ondorengoa esan daiteke. Udan, fitoplankton-komunitateko
frakzio handienean (8-100 µm) Heterocapsa eta Prorocentrum generoko dinoflagelatuak nagusitu ziren, eta Thalassionema eta Cyclotella generoak izan ziren
diatomeo ugarienak. Aldiz, frakzio txikiagoetan zianobakterioak eta prasinofito
txikiak (3-4 µm) izan ziren ugarienak.
Udazkenean, flagelatu ugarienak prasinofitoak izan ziren, eta diatomeoen artean, Pseudo-nitzschia, Coscinodiscus. eta Thalassionema generoetakoak izan ziren ugarienak. Urrian neurtutako emendioa, batez ere Cryptophyta dibisioko flagelatuek eta Chaetoceros, Thalassiosira zein Navicula
generoko diatomeoek eragin zuten.
Neguan dinoflagelatuen kopurua izugarri gutxitu zen, eta fitoplanktonkomunitatearen osagai handienen artean Skeletonema (kateak osatuz) eta
Pseudo-nitzschia generoko diatomeoak izan ziren ugarienak. Myrionecta rubra
ziliatu autotrofoaren kopuruak ere emendatu ziren, eta frakzio txikienetan prasinofitoak eta Cryptophyta dibisioko flagelatuak nagusitu ziren.
Udaberrian diatomeo handiak nagusitu ziren fitoplankton-komunitatean.
Chaetoceros, Coscinodiscus, Skeletonema (kateak osatuz), Pseudo-nitzschia,
Rhizosolenia, eta Thalassionema generoetako diatomeoak izan ziren ugarienak.
Dinoflagelatuen artean Heterocapsa eta Prorocentrum generoen emendio nabaria neurtu zen. Frakziorik txikienetan prasinofito txikiak zianobakterioak baino ugariagoak izan ziren, eta flagelatuen artean Haptophyta, Chrysophyta eta
Euglenophyta dibisioetakoak izan ziren ugarienak.

4.1.2.2 Plankton mikrobiano heterotrofoaren ugaritasuna, biomasa eta osaera
0,2-1 µm-ko frakzioan bakterioak izan ziren heterotrofo ugarienak.
9

Prokarioto hauen dentsitate handiena udan (uztailean) neurtu zen (1,3 x 10
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4.1.14 irudia. )UDN]LR KDQGLHQHDQ  P  ODJLQHWDQ NRQWDWXWDNR QDXSOLXV ODUEHQ DOdakortasuna urtean zehar.

-1

8

-1

zelula l ), eta txikiena neguan (otsailean), (2,6 x 10 zelula l ) (4.1.14 irudia).
Datuak karbono (C) unitateetara bihurtuta, bakterioen biomasaren kopururik
-1

handiena uztailean neurtu zen (14,43 µg C l ). Bakterioen biomasaren urteko
-1

batez bestekoa 7,75 µg C l (desb. tipikoa, ± 2,85) izan zen. 0,2-1 µm-ko frakzioan, bakterioak ez ezik flagelatu txiki heterotrofoak ere behatu ziren. 4.1.11 irudian ikusi bezala, hauen denboran zeharreko banaketa-patroia askoz nahasia5

-1

goa izan zen eta dentsitate handiena uztailean (2,3 x 10 zelula l ) eta txikiena
4

-1

abenduan (4,6 x 10 zelula l ) behatu ziren.
1-8 µm-ko frakzioan flagelatu txiki heterotrofoak (HNF) izan ziren ugarienak. Hauen artean Leucocryptos eta Actinomonas generoak izan ziren ugarienak, Bodo generokoekin (1 eta 2 motak) batera. 4.1.12 irudian ikusi bezala,
frakzio honetan flagelatu heterotrofoak uztailean erakutsi zuten ugaritasun
6

-1

6

handiena (3,04 x 10 zelula l ) eta neguan eta apirilean urrienak (0,65 x 10
-1

zelula l ).
Frakzio handieneko (8-100 µm) heterotrofo ugarienak flagelatuak izan
ziren, ziliatu eta dinoflagelatuekin batera. 4.1.12 irudian ikus daitekeenez,
frakzio honetako heterotrofoak udan eta neguan izan ziren ugarienak, udaberrian neurtu zirelarik kopururik txikienak. Azpimarratzekoa da 100 µm-ko iragazkitik iragazitako laginetan 100 µm-ko diametroa baino handiagoa zuten heterotrofoak behatu zirela. Hauek mesozooplanktonaren naupliusak izan ziren.
4.1.14 irudian erakusten da nauplius horien urtean zeharreko banaketa-kurba,
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4.1.15 irudia. %DNWHULRHQ QDQRÁDJHODWX KHWHURWURIR W[LNLHQ +1)  HWD ]LOLDWXHQ XJDULWDsunaren banaketa urteko zikloan zehar.

non ugaritasun handieneko puntuak udaberri eta udazkenean ageri diren. Naupliusak ez ziren kontuan hartuak izan <100 µm-ko frakzioko guztizko plankton
mikrobiano heterotrofoaren C biomasaren kalkulua egiterakoan.
Protisto heterotrofoen artean talde nagusiak, eta hortaz bakteriboro potentzial nagusiak, flagelatuak eta ziliatuak izan zirenez, 4.1.15 irudian bakterioen, flagelatu txiki heterotrofoen (HNF) eta ziliatuen ugaritasun-patroiak alderatu dira. Ikusten denez, bakterioek eta HNF-ek antzeko urtean zeharreko
banaketa erakutsi zuten. Oro har, ziliatuen eta HNF-en banaketa-patroia ere
antzekoa izan zen. Bakterioen eta flagelatu txiki heterotrofoen arteko ratioa
282 eta 764 (batez bestekoa ± desb. estandarra, 458 ± 132) tartekoa izan zen,

66

eta korrelazio esangarria atzeman zen bakterioen ugaritasunaren (log BU, ze-1

-1

lula ml ) eta flagelatu heterotrofo txikien ugaritasunaren (log HNF, zelula ml )
artean (r= 0,79; p <0,01).
Tamaina-frakzio ezberdinen ekarpena aztertzeko, ugaritasun balioak C
biomasara pasatu ziren. 4.1.16 irudian erakusten den bezala, protisto heterotrofoen guztizko C biomasara ekarpenik handiena frakzio handieneko (8-100
µm) heterotrofoek egin zuten. Plankton mikrobiano heterotrofoaren guztizko
biomasara 1-8 µm-ko frakzioak egindako ekarpenak 1998ko maiatzean eta irailean baino ez zuen gainditu 8-100 µm-ko frakzioarena. Frakzio handienak (8100 µm) guztizko biomasa heterotrofora egindako ekarpena % 59,5-ekoa (desb.
tipikoa ± 17,8) izan zen (balio tartea: % 27,9 - % 81,1), 1-8 µm-ko frakzioaren
ekarpena % 21,7-ekoa (± 14,6) izan zen (balio tartea: % 8,5 - % 56,3), eta azkenik, frakzio txikienak (0,2-1 µm) heterotrofoen guztizko biomasara egindako
ekarpena % 2,2-koa (± 4,1) izan zen (balio tartea: % 0,2-% 15,8).



4.1.16 irudia.*X]WL]NRKHWHURWURIRHQ&ELRPDVDUD P WDPDLQDIUDN]LREDNRLW]DNXUtean zehar egindako ekarpenaren aldakortasuna.

8-100 µm-ko frakzio ugarienean heterotrofoen C biomasaren % 99,97koa (desb. tipikoa ± 0,03) flagelatuek osatu zuten: nagusiki 6-8 µm-ko Bodo generokoek, 4.1.2 taulan 2 mota bezala sailkatuek, eta Leucocryptos generokoek.
Gainerako biomasaren % 0,03-tik, % 78-a ziliatuek osatu zuten, nagusiki Oligohymenophora eta Polihymenophora klasekoek, eta gainerakoa dinoflagelatu
heterotrofoek, nagusiki Prorocentrum generokoek.
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3ODQNWRQPLNURELDQRNRÀWRSODQNWRQDUHQHWDSURtisto heterotrofoen karbono-biomasen arteko konparaketa
Plankton mikrobianoko (<100 µm) fitoplanktonaren eta protisto hetero-1

trofoen konparaketa µg C l unitateetan egiterakoan, aztertutako epean heterotrofoen biomasak autotrofoenak baino gorabehera gutxiago izan zituela ikus
daiteke. 4.1.17 irudian ikus daitekeenez, ia hilabete guztietan fitoplanktonaren
biomasa protisto heterotrofoena baino handiagoa izan zen, eta diferentziak,
gainera, handituz joan ziren neguko hilabeteetatik udaberrikoetara. Abenduan
eta urtarrilean baino ez zuen gainditu biomasa heterotrofoak biomasa autotrofoarena. Aipatutako bi hilabete horietan neurtu ziren guztizko a klorofilaren
baliorik txikienak. Gainera, aipatutako bi hilabete horietan Bodo (1 eta 2 motak) taldeko heterotrofoen kopuru handiak neurtzeaz gain, urtarrilean Leucocryptos generoko kriptofito heterotrofoen kopuru handienak ere neurtu ziren.
4.1.4 taulan ikus daiteke hilez hil tamaina-frakzio bakoitzeko fitoplanktonaren
eta protisto heterotrofoen biomasa eta protisto heterotrofoek guztizko biomasarekiko egin zuten ekarpena. Tamaina frakzio txikietan protisto heterotrofoen
biomasa guztizko biomasarekiko % 20 ingurukoa izan zen (% 18,8-koa 0,2-1 µmko frakzioan eta % 21,7-koa 1-8 µm-koan), 8-100 µm-ko frakzioan % 59,5-ekoa
izan zelarik.



4.1.17 irudia.8UWHRVRDQ]HKDUQHXUWXWDNRÀWRSODQNWRQDUHQHWDSURWLVWRKHWHURWURIRHQELR-1
PDVDUHQ J&O ) alderaketa.
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4.1.4 taula.8UWHNR]LNORDQ]HKDUUHNRWDPDLQDIUDN]LREDNRLW]HNRÀWRSODQNWRQ DXWR HWDSURWLVWRKHWHURWURIRHQ SURWLVW ELRPDVHQDOGHUDNHWD J&O )
eta biomasa heterotrofoaren portzentajea guztizko biomasarekiko (%).
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4.1.3 PLANKTON MIKROBIANOAREN DINAMIKA
TROFIKOA

4.1.3.1 Bakterioen ekoizpena
4.1.18 irudian ikus daitekeenez, iragazi gabeko laginetan (guztizkoak) eta
<1 µm-ko frakzioan neurtutako bakterioen ekoizpen garbiaren (BNP) artean ez zen
ezberdintasun esangarririk behatu (t= -1,599, p >0,05, t-test). Beraz, ikerlan honetan aztertutako Urdaibaiko estuarioko kanpoko aldean partikuletara itsatsitako,
edota taldekatutako, bakterioen ekoizpena arbuiagarria izan zela esan daiteke.
8

-1 -1

Bakterioen ekoizpen garbiaren tasak 0,9 - 18,5 x 10 zelula l d tartean neurtu ziren urteko zikloan zehar. Baliorik handiena uztailean neurtu zen, baina, martxoan
(urteko amonio kontzentrazio handiena neurtu zen hilean) ere ekoizpen-tasa altua
izan zen.

4.1.18 irudia.,UDJD]LJDEHNRODJLQHWDQHWDWDPDLQDIUDN]LRW[LNLHQHDQ P QHXUWXWDNR
bakterioen ekoizpen garbiaren (BNP) urtean zeharreko aldaketak.

%DNWHULRHQKD]NXQW]DHVSH]LÀNRD
4.1.5 taulan ikus daitekeenez, bakterioen hazkuntza espezifikoak (BSG)
aldakortasun handia erakutsi zuen urteko zikloan zehar. Balio handiena (2,39
eguneko) martxoan neurtu zen, urte osoko amonio kontzentraziorik handiena
neurtu zen hilean. Baliorik txikienak, oro har, urritik urtarrilera neurtu ziren.
Bakterioen ekoizpenaren (BNP) eta bakterioen hazkuntza espezifikoaren
(BSG) artean korrelazio esangarria aurkitu zen (r= 0,83, p <0,01), baina ez BNP
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4.1.5 taula.%DNWHULRHQKD]NXQW]DHVSH]LÀNRDUHQ %6* XUWHNR]LNORDQ]HKDUUHNRDOGDNRUtasuna.

eta bakterioen ugaritasunaren (BU) artean. Bestalde, ez zen korrelazio esangarririk aurkitu bakterioen hazkunta-espezifikoaren (BSG) eta ekoizpen primarioaren (PP) artean (4.1.9 taula).

4.1.3.2 Ekoizpen primarioa
Ekoizpen primarioaren tasak bi metodo ezberdinen bidez kalkulatu ziren,

14

C-aren eta botila argia eta ilunaren oxigenoaren teknikaren bidez, hain
14

zuzen ere. Lehenengo metodoarekin C-aren bereganatze-tasak (PP) neurtu ziren, eta bigarrenarekin oxigenoaren ekoizpen gordinaren (PPB) eta garbiaren
(PNC) tasak. Atal honetan

14

C-aren teknika erabilita jasotako datuak deskri-

batuko dira.
4.1.19 irudian ikus daitezke 24 orduko inkubazioaetan neurtutako

14

C-

aren bereganatze-tasak. Plankton mikrobianoaren (<100 µm) guztizko balio al-1

-1

tuenak udaberri-udan neurtu ziren (208,89 µg C l d ), eta txikienak neguan
-1

-1

(10,05 µg C l d ). Tamaina-frakzio ezberdinetako (0,2-1,2 µm, 1,2-8 µm eta
8-100 µm) balioek antzeko joerak izan zituzten urteko zikloan zehar.
14

C-aren bereganatze-tasa handienak frakzio handienean (8-100 µm-koa)

neurtu ziren urteko zikloan zehar. Hona frakzioz-frakzio neurtutako ekoizpen
-1 -1

primarioaren tasen balio-tarteak: 0,2-1,2 µm-ko frakzioan 0,05 - 9,43 µgC l d
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(batez bestekoa ± desb. tipikoa, 1,80 ± 2,63); 1,2-8 µm-ko frakzioan 0,42 - 19,92
-1 -1

-1 -1

µgC l d (5,79 ± 6,0); eta azkenik, 8-100 µm-ko frakzioan 9,55 - 183,83 µgC l d
(59,77 ± 50,03).

4.1.19 irudia. 24 orduko inkubazioetan plankton komunitate mikrobianoaren frakzio ezber14
GLQHWDQ PPHWDP QHXUWXWDNR C-aren bereganatze- tasak eta zelulaz kanpoko jariaketa tasak.

Frakzio ezberdinek (0,2-1,2 µm, 1,2-8 µm eta 8-100 µm) fitoplankton-komunitate osoaren (<100 µm) ekoizpen primariora (PP) egindako ekarpenari dagokionez, ekarpenik handiena frakzio handienak egin zuen urteko zikloan zehar
(4.1.20 irudia). 8-100 µm-ko frakzioaren ekoizpen primarioaren tasen ekarpenik
handienak udaberrian neurtu ziren: fitoplankton-komunitatean diatomeo handiak nagusitu ziren garaian (Chaetoceros, Coscinodiscus, Skeletonema (kateak
osatuz), Pseudo-nitzschia, Rhizosolenia, eta Thalassionema generoetako diatomeoak izan ziren ugarienak). 1,2-8 µm-ko frakzioak guztizko ekoizpen primariora (3 tamaina-frakzioen baturara) egindako ekarpena batezbeste % 10,3-koa (±
6,1 desb. tipikoa) izan zen (balio-tartea: % 2,4 - % 23,5), eta ekarpenik handiena
1998ko maiatzean, ekainean eta abenduan neurtu zen; hain zuzen, Hemiselmis
eta Tetraselmis generoetako flagelatuen kontzentraziorik handienak zenbatu
zirenean. Frakzio txikienak (0,2 -1,2 µm) guztizko PP-ari egindako ekarpena
batezbeste % 2,4-koa (± 2,4 desb. tipikoa) izan zen (balio-tartea, % 0,2 - % 5,9).
Ekarpenik handiena uztailean neurtu zen eta txikiena martxoan, zianobakterioen eta Clorophyceae klaseko flagelatu txikien kontzentraziorik txikienak
neurtu ziren garaian.
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4.1.20 irudia.)UDN]LRH]EHUGLQHN PPHWDP SODQNWRQPLNURELD14
QRDUHQ P JX]WL]NR C-aren bereganatze-tasetara egindako ekarpena urteko zikloan.

Fitoplanktonaren karbonoaren bereganatze-adierazleak eta
PSG-tasak
4.1.6 taulan ikus daitekeenez, fitoplankton-komunitatean neurtutako
karbonoaren bereganatze-adierazleak zein fitoplanktonaren hazkuntza espezifikoen tasek (PSG) ez zuten aldakortasun-patroi argirik erakutsi urteko zikloan
4.1.6 taula.3ODQNWRQPLNURELDQRDQQHXUWXWDNRÀWRSODQNWRQDUHQNDUERQRDUHQEHUHJDQDW]H
DGLHUD]OHHQEDOLRDNHWDÀWRSODQNWRQDUHQKD]NXQW]DHVSH]LÀNRDUHQWDVDN 36* 
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zehar. Karbonoaren bereganatze-adierazleen balio handienak uztailean eta
-1

-1

1999ko maiatzean neurtu ziren hurrenez hurren (213,3 µg C (µg Chl) d eta
-1

-1

-1

-1

146,9 µg C (µg Chl) d ), eta txikiena urtarrilean (27,1 µg C (µg Chl) d ). Aldiz,
PSG tasa handienak irailean eta 1999ko maiatzean neurtu ziren, eta txikienak
martxoan eta apirilean. Hala ere, bi aldagaien urteko zikloan zeharreko aldaketek antzeko joera izan zuten udazken bukaera-negu hasierako hiletan ez beste
guztietan.

Karbonoaren zelulaz kanpoko jariaketa
Fitoplanktonaren zelulaz kanpoko karbonoaren jariaketa (ERC), 1 eta 24
ordutako inkubazioetan neurtu zen (4.1.7 taula). Bi inkubazioetan tasarik han-1 -1

-1 -1

dienak uztailean neurtu ziren (0,02 µgC l h eta 1,54 µgC l d ), bakterioen biomasaren eta ekoizpenaren tasa handienak neurtu ziren garaian, eta txikienak
neguan (detekta ezinezko balioak). ERC aldagaiaren eguneko tasak ordukoak
baino txikiagoak izan ziren hainbat hilabeteetan. Gertaera hau azaltzeko, zelulaz kanpo jariatutako karbonoaren zati bat bakterioek eta gainerako heterotrofoek asimilatu zutela onartu da. Plankton mikrobiano heterotrofoak bereganatutako ERC-aren zenbatekoa kalkulatzeko, lehendabizi “guztizko” ERC-aren

4.1.7 taula. Urteko zikloan zehar neurtutako karbonoaren zelulaz kanpoko jariaketa-tasak
(ECR): 1 orduko inkubazioetan egindako neurketak, guztizko ERC tasen kalkuluak (12 h),
24 ordutako inkubazioetan egindako neurketak, eta heterotrofoen bereganatze-portzentajeak.
Abenduan eta urtarrilean balioak ez ziren detekzio-mailara iritsi.
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tasak kalkulatu ziren 1 orduko inkubazioetan neurtutakoak 12 (gutxi gorabehera eguneko eguzki-orduak) aldiz biderkatuz. Ondoren, bereganaturiko ERC
tasak “guztizko” eguneko ERC balioen eta 24 orduko inkubazioetan lortutako
ERC balioen arteko kenketetatik kalkulatu ziren. Bereganatutako ERC-aren
balioak % 0 - % 100 tartean kokatu ziren (batez bestekoa ± desb. tipikoa, 39,31
± 37,49).

4.1.3.3 Plankton mikrobianoaren arnasketa
Arnasketa-tasak botila argia eta ilunaren metodoaren bidez neurtu ziren. Tamaina-frakzio ezberdinen arteko arnasketa-tasak neurtzeko asmoarekin, plankton mikrobianoa alderantzizko iragazketaren bidez bereiztu zen, honako frakzioetan bereiztuz: <1 µm, <8 µm eta <100 µm.



4.1.21 irudia. 8UWHDQ ]HKDUUHNR KLUX IUDN]LRWDNR  P  P HWD  P  DUQDVNHWD
WDVHQDOGDNRUWDVXQD8UWDUULOHDQPNRIUDN]LRDQH]]HQGDWXULNHVNXUDWX

Plankton mikrobianoan (<100 µm) urrian behatu ziren arnasketa tasarik
handienak. Hilabete honetan urteko prezipitazioen eta errekaren ur-emariaren
datu handienak neurtu ziren; hala, laginketa bera ere eurite handiko egunen
ondoren burutu zen, ur zutabea oso uherra zegoelarik. Hilabete horretako datuak ez ziren kontuan hartu zalantzazkoak zirelakoan. Azken hau kontuan
izanda, <1 µm-ko frakzioan neurtutako arnasketa-tasa handiena abuztuan
-1

-1

-1

-1

neurtu zen (1,24 mg O2 l d ) eta txikiena otsailean (0,15 mg O2 l d ); <8 µm-1

ko frakzioan neurtutako tasarik handiena 1998ko maiatzean zen (0,89 mg O2 l
-1

-1

-1

d ), eta ekainean tasa asko txikitu ondoren (0,14 mg O2 l d ), uztailetik abuz-
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tura berriro emendatu zen. Baliorik txikiena apirilean neurtu zen (0,09 mg O2
-1

-1

l d ). Plankton mikrobianoan (<100 µm-ko frakzioan) neurtutako arnasketa-1

-1

tasa handiena abuztuan neurtu zen (0,77 mg O2 l d ) eta txikiena apirilean
-1

-1

(0,06 mg O2 l d ), <8 µm-ko frakzioan bezala. Beraz, frakzio ezberdinek joera
ezberdina erakutsi zuten.
4.1.21 irudian ikusi bezala, tamaina-frakzio txikiagoetan handiagoetan
baino arnasketa-tasa handiagoak neurtu ziren. Arnasketa-tasa handienak <1
µm-ko frakzioan neurtu ziren laginketa guztietan; neguan soilik, eta diferentzia
oso txikiarekin, neurtu ziren <100 µm-ko frakzioan <8 µm-ko frakzioan baino
arnasketa-tasa handiagoak. Beraz, 1-8 eta 8-100 µm-ko frakzioetako arnasketatasak kalkulatzeko kenketak eginez gero, ia hilabete guztietan tasa negatiboak
lortuko genituzke. Gertaera honi buruzko arrazoi posibleak eztabaida atalean
jorratu dira, eta C fluxuen kalkuluetarako <100 µm-ko frakzioan neurtutakoak
bakarrik hartu dira kontutan.
Plankton mikrobianoaren (100 µm) arnasketa-tasen (Rc) eta gainerako aldagai biotiko zein abiotikoen artean egindako Spearman korrelazio-matrizean,
Rc-tasen eta bakterioen biomasaren artean korrelazio ahula atzeman zen (r=
0,63, p <0,05), Rc-tasen eta fitoplankton-komunitatearen (<100 µm) biomasaren
(r= 0,63, p <0,05) eta Rc-tasen eta <1 µm-ko fitoplankton biomasaren (r= 0,64,
p <0,05) artean bezala.

Plankton mikrobianoaren arnasketaren eta ekoizpen primario gordinaren arteko balantzea
4.1.8 taulan ikus daitekeenez, botila argia eta ilunaren bidez neurtutako
plankton mikrobianoaren (<100 µm) ekoizpen primario gordinaren (GPP) eta arnasketaren arteko zatiduraren (P/R) balioak 0,83 eta 3,42 tartekoak izan ziren
(batez bestekoa ± desb. tipikoa, 1,74-ko ± 0,88). Batez bestekoari erreparatuz
gero, urteko balantzea positiboa izan zela ikus dezakegu; hau da, estuarioaren
kanpo aldean plankton mikrobianoaren jarduera autotrofoa nagusitu zela ia
urte osoan (batez beste, GPP arnasketaren % 70,8 ± 29,98 desb. estandarra izan
zen). P/R kozientearen baliorik handienak udan eta 1999ko udaberrian neurtu ziren; eta aldiz, txikienak, neguan. Izan ere, azaroan eta abenduan GPP-a
arnasketaren adinakoa izan zen eta urtarrila izan zen hilabete bakarra non
arnasketak GPP gainditu zuen.
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4.1.8 taula.PNRIUDN]LRDQQHXUWXWDNRHNRL]SHQSULPDULRJRUGLQDUHQ *33 HWDNRPXnitatearen arnasketaren (Rc) tasak mgO2 l-1 d-1 unitateetan, eta P/R kozientearen balioak.







 
 

      

 
 




 


 



 
 


 
 





 
 
 

 
 
 

 
 


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


 


Plankton mikrobianoaren ekoizpen garbia
4.2.22 irudian botila argia eta ilunaren bidez frakzio bakoitzeko komunitatean neurtutako ekoizpen garbiaren (NPC) tasak ikus daitezke. Plankton komunitate mikrobiano osoan (<100 µm) neurtutako balioei dagokienez, azarotik urtarrilera



4.1.22 irudia.2[LJHQRDUHQHNRL]SHQJDUELDUHQWDVDNPNRPNRHWDPNR
frakzioetan.
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bitartean ekoizpen netoa ia 0 izan zen, otsailean ere oso balio txikia neurtu zelarik
-1

-1

(0,010 mg O2l d ). Gainerako hilabeteetan (abuztuan ezik) oxigenoaren ekoizpena
kontsumoa baino handiagoa izan zen. Urteko oxigenoaren ekoizpen garbiaren batez besteko tasarik handiena <100 µm-ko frakzioan neurtu zen (batez bestekoa ±
-1

-1

desb. tipikoa, 0,10 ± 0,14 mg O2l d ), <8 µm-ko frakzioan (batez bestekoa ± desb.
-1

-1

tipikoa, -0,14 ± 0,23 mg O2l d ) eta <1 µm-ko frakzioan (batez bestekoa ± desb.
-1

-1

tipikoa, -0,28 ± 0,16 mg O2l d ) negatiboak izan zirelarik.

4.1.3.4 Bakteriborismoa
Plankton-komunitate mikrobianoko protistoen bakteriborismo-tasak
(IR), komunitate osorako (IRt) eta bi frakzioetarako kalkulatu ziren: 1,2-8 µm
eta 8-100 µm-ko frakzioetarako (IR1,2-8 eta IR8-100 hurrenez hurren).
4.1.23 irudiaren arabera, IRt aldagaiak gutxi gorabehera magnitude or6

7

dena bateko aldaketak izan zituen laginketa-epean zehar (5,8 x 10 – 5,7 x 10
-1

-1

-1

-1

bak l h eta 0,07 – 0,64 ugC l d ). Urteko zikloan zeharreko aldaketei dagokienez, maximoak bi sasoitan behatu ziren, bata ekaina-uztailean eta bestea
otsaila-martxoan. Tamaina-frakzioka aztertzen badugu, bakteriborismo tasek
frakzio bietan maximoak udan eta neguan (nahiz eta hilabete ezberdinetan)
erakutsi zutela ikus daiteke. Oro har, esan daiteke HNF txikiek izan zirela
bakteriboro nagusiak, euren batezbezteko ekarpena IRt-ra % 63-a izan zelako.
HNF zelula bakoitzeko IR aldagaiaren balioak 2,7 eta 28,2 bakterio HNF
-1

-1

txiki h tartekoak izan ziren (batez bestekoa = 10,5, desb. tipikoa = 8,2) eta
urteko zikloan zeharreko aldaketei erreparatuz, balio handienak uztailean (hau
da, bakterioen ugaritasuna eta ekoizpena handienak izan ziren hilabetean) eta
1999ko udabarrian eta neguan neurtu zirela ikus daiteke.
4.1.24 irudian ikus daitekeen bezala, heterotrofoek kontsumitutako
bakterioen ekoizpenaren portzentajea asko aldatu zen hilabete batzuetatik besteetara. Aldakortasun-tartea % 28 - % 405 izan zen. 1998ko maiatzean eta irailean izan ezik, plankton mikrobianoko (<100 µm) protistoek BNP-aren % 50-a
baino gehiago kontsumitu zuten. Hainbat hilabetetan bakterioen hazkuntza negatiboa izatera iritsi zen; hau da, BNP:IRt <1 izan zen (4.1.24 b irudia). Azpimarragarria da BNP:IRt zatiduraren balioak 1 baino txikiagoak izan ziren hiletan,
bakterioen biomasaren balioak aurreko hilekoak baino txikiagoak izan zirela
(BU2-BU1 < 0). Aldiz, urriko datua alboratuta, BNP:IRt zatiduraren balioak 1
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baino handiagoak izan ziren hiletan, bakterioen biomasaren balioak aurreko
hilekoak baino handiagoak izan ziren. Argi ikus daitekeenez, hilabete askotan
bakterioen ekoizpena ez zen nahikoa izan plankton mikrobianoko (<100 µm)
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protistoen bakteriborismo-tasak asetzeko.







"&%!













            




4.1.23 irudia. Bakteriborismoaren denboran zeharreko aldakortasuna: a) protistoen bakte-1 -1
riborismo-tasak (IR, bakteria l h E PNRIUDN]LRNRSURWLVWRHQEDNWHULERULVPRWDVHQ
SRUW]HQWDMHDJX]WL]NRWDVHNLNRHWDF PNRIUDN]LRNRÁDJHODWXNREDNWHULERULVPRWDVDN
-1 -1
(bakteria HNF h ).
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4.1.24 irudia. Ondorengo aldagaien urteko zikloan zeharreko aldakortasuna: a) bakterioen
hasierako ugaritasunarena (BU), ekoizpen garbiaren tasarena (BNP), bakteriborismo-tasareQD ,5 HWD%13,5]DWLGXUDUHQDE EDNWHULRHQXJDULWDVXQDUHQKLOHWLNKLOHUDNRDOGDNHWDUHQD
(BU2-BU1, hurrengo hileko ugaritasuna ken aurrekoa) eta BNP:IR zatidurarena.

Bakterioen ugaritasuna eta ekoizpena: beste aldagai abiotiko
eta biotikoekiko erlazioak
Bakterioen ekoizpenak eta ugaritasunak bakterioplanktonarekin erlazionaturiko aldagai abiotiko eta biotikoekin erakutsi zituzten korrelazioak 4.1.9
taulan ikus daitezke.
Korrelazio esangarri positiboak atzeman ziren bakterioen ekoizpenaren
(BNP) eta ekoizpen primarioaren (PP) artean, (r= 0,59, p <0,05), zein BNP eta
karbonoaren zelulaz kanpoko jariaketaren (ERC) artean (r= 0,65, p <0,05); baina ez BNP eta tenperatuaren artean. BNP eta bakterioen hazkuntza espezifikoaren (BSG) tasen artean ere korrelazio positibo esangarria atzeman zen;
baina, ez BNP eta bakterioen ugaritasunaren (BU) artean. BSG tasek ez zuten
korrelazio esangarririk erakutsi PP tasekin.
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4.1.9 taula./RJDULWPRHWDUDWUDQVIRUPDWXWDNRDOGDJDLELRWLNRHWDDELRWLNRQDJXVLHQHNLQHJLQGDNR3HDUVRQNRUUHOD]LRHQPDWUL]D7 & WHQSHUDWXUD6
JD]LWDVXQD%8EDNWHULRHQXJDULWDVXQD+1)QDQRÁDJHODWXW[LNLKHWHURWURIRHQXJDULWDVXQD=8]LOLDWXHQXJDULWDVXQD%13EDNWHULRHQHNRL]SHQD
PNRIUDN]LRDQ%6*EDNWHULRHQKD]NXQW]DHVSH]LÀNRHQUDWLRDN,5SURWLVWRHQEDNWHULERULVPRWDVDN +1)-1 &KODPPNRIUDN]LRNRD
NORURÀODUHQNRQW]HQWUD]LRD33JX]WL]NRHNRL]SHQSULPDULRDHWD(5&]HOXOHWDNRNDUERQRDUHQLUDL]SHQWDVDN S S
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Korrelazio positiboak neurtu ziren bakterioen ugaritasunaren eta tenperaturaren arten (r= 0,78, p <0,01), eta baita bakterioen ugaritasunaren eta
ekoizpen primarioaren artean ere (r= 0,72, p <0,01) (4.1.12 taula). Bestalde,
1,2-8 µm-ko frakzioko flagelatuen bakteriborismo-tasen eta bakterioen ekoizpenaren (BNP) artean korrelazio positibo esangarria neurtu zen, ez ordea 8-100
µm-ko frakzioko protistoen bakteriborismo-tasen eta BNP-aren artean.
Aldagai horiekin erregresio zuzen anizkoitzak eginda, bakterioen ugaritasuna (BU) ondorengo zuzenarekin aurresan litekeela atzeman zen:
2

BU = 0,24** Cha <1 µm + 0,78 T** – 0,21* IR1-8 + 7,58** (r = 0,92, pbalioa < 0,001)

4.1.3.5 Herbiborismoa
Itxurazko hazkuntzaren eta diluzio-faktorearen artean egindako erregresioetan, gehienak estatistikoki esangarriak izan ziren, hainbat zuzenen maldak positiboak izan baziren ere. Azken hauetan, herbiborismo-tasak hutsalak
zirela (g= 0), eta a klorofilaren itxurazko hazkuntza, diluitu gabeko lagineko
hazkuntza garbiaren baliokidea izan zela onartu zen Gallegos eta laguntzaileek
(1996), zein Cotano eta laguntzaileek (1998) egindako lanetan bezala. Bestalde,
neguko hilabeteetan ez zen herbiborismo tasarik detektatu <8 µm-ko eta <1 µmko frakzioetan; izan ere, ez zen ezberdintasunik neurtu diluzio ezberdinetan,
eta erregresioak ez ziren estatistikoki esangarriak izan.
4.1.10 taulan ikusi bezala, fitoplanktonaren hazkuntza-tasak (µ) 0,62 eta
-1

2,13 d tartean neurtu ziren <100 µm-ko frakzioan, eta azaroko datua kenduta,
urte osoko zikloan zehar balioak txikitzeko joera izan zuten udaberri-uda parte-1

tik negura. Tarteko frakzioan (<8 µm) µ balioak 0,30 eta 2,27 d tartean neurtu ziren eta behatutako urteko zikloan zeharreko aldaketen joera <100 µm-ko
frakziokoen oso antzekoa izan zen. Tamaina-frakzio honetan baliorik handiena
1998ko maiatzean neurtu zen, nauplius motako larben kopuru handiena neurtu
zen laginketa-egunean (ikus 4.1.14 irudia). Bukatzeko, <1 µm-ko frakzioan µ
aldagaiak denboran zehar erakutsi zuen aldakortasun-patroia askoz ere naha-1

siagoa izan zela aipatu behar da. Balioak 0,3 eta 0,9 d tartean neurtu ziren, eta
beraz, tamaina-frakzio honetan neurtu ziren µ aldagaiaren tasarik txikienak
(nahiz eta diferentziak ez izan esangarriak, p > 0,05).
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4.1.10 taula.)LWRSODQNWRQDUHQKD]NXQW]DHWD  HWDKHUELERULVPR J WDVDNGXQLWDWHDQ
2
erregresioen eta zuzenen esangarritasuna (r eta p balioak) tamaina-frakzio bakoitzarentzat
 P  P HWD  P  %HOW]H] D]SLPDUUDWXWD DGLHUD]WHQ GLUD RQW]DW KDUWX H] ]LUHQ
2
zuzen r HWDSEDOLRDNKRULHL]HJR]NLHQHWDJEDOLRDNPDUUDW[RD]  MDUUL]=X]HQDNHVDQJDUULDNL]DQ]LUHQHDQHWDNRQVWDQWHDHUHHVDQJDUULDEDLQDSRVLWLERDJ RQDUWX]HQ
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Herbiborismo-tasen eta fitoplanktonaren hazkuntza-tasen artean korrelazio esangarriak neurtu zirela esan behar da <100 eta <8 µm-ko frakzioetan (r=
0,93, p <0,01, <100 µm-ko frakzioan eta r= 0,84, p <0,01, <8 µm-ko frakzioan).
4.1.10 taulan ikus daitekeenez, herbiborismo-tasak (g) detekta ezi-1

nezkoetatik 1,61 d balio-tartean egon ziren <100 µm-ko frakzioan. g aldagaiaren baliorik handiena uztailean neurtu zen, baina azarokoa ere handia izan zen
eta balio hori nauplius larben beste emendio batekin gertatu zen (ikus 4.1.14
irudia). Neguan, a klorofilaren kontzentrazio txikienak neurtu zirenean, ez zen
herbiborismo-tasarik detektatu. Tamaina-frakzio handienetako (1-8 µm eta
8-100 µm) heterotrofoen banaketari dagokionez, azarotik abendura kopurua
asko jaitsi bazen ere, urtarrilean heterotrofoen kopurua asko handitu zen (ikus
4.1.13 irudia), eta hala ere ez zen herbiborismo-tasarik detektatu bi tamainafrakzio handienetan. Apirileko g-tasa baxuak laginketa-epe osoan protisto heterotrofo guztien kopuru txikiena neurtu zenean behatu ziren.
-1

<8 µm-ko frakzioko herbiborismo-tasak 0,28 eta 1,43 d tartekoak izan
ziren, eta frakzio honen urteko-zikloan zeharreko aldaketen joera frakzio
handienaren kontrakoa izan zen ia hilabete guztietan (4.1.10 taula). Baliorik
handiena 1998ko maiatzean neurtu zen, eta txikiena martxoan, baina urteko
zikloan zeharreko banaketa-patroia, 1-8 µm-ko frakzioko heterotrofoen ugaritasunarena bezala (ikus 4.1.13 irudia), ez zen oso argia izan.
<1 µm-ko frakzioako herbiborismo-tasen banaketa-patroia (4.1.10. taula)
eta 0,2-1 µm-ko frakzioko heterotrofoen (ikus 4.1.11 irudia) banaketa-patroiak
ere ez ziren argiak izan, nahiz eta 0,2-1 µm-ko frakzioko a klorofilaren ekarpenak
guztizko a klorofila kontzentrazioetara egindako ekarpenak 1998ko udaberriuda partetik aurrera gutxitzeko joera nahiko argia erakutsi (1999ko udaberrian
emendio txiki bat antzematen hasi zen arren) (ikus 4.1.10 irudia).
g/µ ratio handiena marxoan neurtu zen, eta txikiena 1999ko maitzean,
balioen banaketa-ereduan ez zelarik joera garbirik ikusi.
Herbiboroen eguneko klorofilaren irensketa-tasei (PH(chl a)) dagokienez
(4.1.11 taula), <100 µm-ko frakzioan detekta ezinezko balioetatik 1,20 µg chl
-1

-1

a l d baliorainoko tartean kokatu ziren; <8 µm-ko frakziokoak 0,08-0,68 µg
-1

-1

chl a l d balio-tartean; eta <1 µm-ko frakziokoenak detekta ezinezko balioe-1

-1

tatik 0,13 µg chl a l d balioraino. Frakzio ezberdinetako fitoplanktonarekiko
irensketa-tasek (PH(chl a)) eta protisto heterotrofoen denboran zeharreko ba-
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naketak konparatzerakoan (ikus 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 eta 4.1.14 irudiak), <8
µm-ko frakzioan azarotik otsailera bitartean irensketa-tasarik detektatu ez
zenean, 1-8 µm-ko frakzioko HNF-en ugaritasunean emendioak neurtu zirela
azaroan eta urtarrilean ikusten da. <100 µm eta <1 µm-ko frakzioetan ere
antzeko gertaerak jaso ziren, beraz, hilabete horietan heterotrofo horiek bestelako karbono-iturrietaz baliatuko ziren.
4.1.11 taulak herbiborismoak fitoplanktonaren komunitatean eragin
zuen inpaktua erakusten du ekoizpen primarioarekiko neurtutako kontsumoportzentajearen (CPP) eta momentuko fitoplankton stock-arekiko kontsumoportzentajearen (SS) bidez. Hiru frakzioetako (<100 µm, <8 µm eta <1 µm)
ekoizpen primarioarekiko kontsumo-portzentajeen (CPP) batez besteko balioak
% 52,33 % 69,16 eta % 64,48 izan ziren hurrenez hurren. <100 µm-ko frakzioan
CPP-a % 100 baino handiagoa izan zen azaroan, eta tamaina-frakzio txikienean
(<1 µm) portzentaje hau 4 hiletan gainditu zen. Tamaina-frakzio ezberdinetako
momentuko fitoplankton stock-aren (SS) batez besteko kontsumo-portzentajeak
4.1.11 taula. 8UWHNR ]LNORDQ ]HKDU QHXUWXWDNR ÀWRSODQNWRQDUHQ HNRL]SHQ SULPDULRDUHNLNR
HJXQHNRNRQWVXPRDUHQSRUW]HQWDMHD &33 PRPHQWXNRÀWRSODQNWRQDUHQVWRFNDUHNLNRHJXQHNRNRQWVXPRDUHQSRUW]HQWDMHD 66 HWDDNORURÀODUHNLNR FKOD LUHQVNHWDWDVDN 3+chl a 
PPHWDPNRIUDN]LRHWDQ
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ondorengoak izan ziren: % 42,38-koa <100 µm-ko frakzioan, % 47,22-koa <8
µm–ko frakzioan eta % 28,34-koa <1 µm-ko frakzioan. Beraz, ez zen ezberdintasun esangarririk atzeman hiru tamaina-frakzioetako CPP balioetan, eta ezta bi
frakzio handieneako SS balioetan ere (t-test, p >0,05).

Fitoplanktonaren biomasa eta ekoizpena: beste aldagai abiotiko eta biotikoekiko erlazioak
Fitoplanktonaren biomasa eta ekoizpenaren eta aldagai hauek kontrola
zezaketen faktoreen arteko erlazioak aztertu ziren eta emaitzak 4.1.12. taulan
ikus daitezke.
Fitoplankton-komunitatearen (<100 µm) biomasari (Chl a) dagokionez,
guztizko a klorofilak tenperaturarekin eta argiarekin korrelazio esangarri positiboa eta errekaren emariarekin korrelazio esangarri negatiboak eman zituen (p <0,05). Elikagai inorganikoekin, ez zen korrelazio positibo esangarririk
atzeman, baizik eta negatiboak fosfatoa eta nitritoarekin (p <0,05). Guztizko
a klorofilaren eta fitoplankton-komunitate osoaren (<100 µm) PP-tasen artean
korrelazio esangarri positiboa atzeman zen (p <0,05).
Tamaina-frakzioei dagokienez, 8-100 µm frakzioko fitoplankton-biomasak argiarekin eta 0,2-1,2 µm-ko frakzioak tenperaturarekin korrelazio esangarri positiboak (p <0,01) eman zituzten. Gainera, guztizko PP-tasen eta 8-100
µm-ko, zein 0,2-1,2 µm-ko frakzioen artean korrelazio esangarri positiboak (p
<0,05) atzeman ziren. Aldiz, 0,2-1,2 µm-ko PP-tasen eta prezipitazioen artean
korrelazio esangarri negatiboa (p <0,01) atzeman zen, eta baita 1,2-8 µm-ko PPtasen eta errekaren emariaren datuen artean ere (p <0,05).
Bukatzeko, plankton-komunitate mikrobianoko herbiborismo-tasen eta
tenperaturaren artean erlazio positibo esangarria atzeman zela esan behar
da, hala nola, g-tasen eta fitoplankton-komunitateko biomasaren eta ekoizpen
primarioaren artean. Komunitate osoko (<100 µm) g-tasen eta a klorofilaren
kontzentrazioaren artean korrelazio esangarria atzeman zen (p <0,05), eta oso
esangarria komunitate osoko g-tasen eta 1-8 µm-ko a klorofilaren kontzentrazioaren artean (p<0,01). Bestalde, komunitate osoko (<100 µm) g-tasen eta komunitate osoko zein 8-100 µm-ko frakzioko ekoizpen primarioaren tasen artean
ere (PP) korrelazio oso esangarria atzeman zen (p<0,01), <8 µm-ko frakzioko
g-tasen eta1,2-8 µm-ko frakzioko PP-tasen artean ere korrelazio esangarria
aurkitu zelarik (p<0,05).
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4.1.12 taula. Logaritmoetara transformatutako aldagai biotiko eta abiotiko nagusienekin
egindako Pearson korrelazioen matriza T(ºC) tenperatura, Prezipi. laginketa-eguneko preziSLWD]LRDN&KODNORURÀODUHQNRQW]HQWUD]LRD33IRWRVLQWHVLELGH]NRNDUERQRDUHQEHUHJDQDWze-tasak eta g herbiborismo-tasak diren (neguko hilabeteetan ez zen g-tasarik detektatu).
S S


 " !)% %()%  )')%  )' )% #%$ % ' 

+ '* &  

%()%



















 )')%

 

















 )' )%



















#%$ %



















' 





 













+



 















'* & 

 



 

 



 







#' 



 

 







 

 



" 



 







 

 





" 

















 


" 



















"  



















 













 





 













 





  











 





   



 

 





    


 


 













 

























 

 



 












 














!$%!
























%#%!





















%#%!





















! !





















#





















'





















#&"





















#

















































































 











































 























  



















 

 







 



 





 























 

























 
 

















  









  

 





87

.DUERQRDUHQÁX[XDN
Karbonoaren fluxuak sinplifikatutako diagramen bidez adierazi ziren;
hau da, konpartimentu ezberdinen arteko fluxuak kalkulatu ziren. Konpartimentuetan talde trofiko ezberdinetako hasierako biomasa adierazi zen, eta
gezien bidez, talde horietan jasotako prozesuak (karbonoaren ekoizpena, bakteriborismoa eta herbiborismoa). Tamaina-frakzioen arnasketa-tasak ezin izan
zirenez bereizi, plankton-komunitate mikrobiano osorako (<100 µm) kalkulatutako batez besteko arnasketa eta ekoizpen garbiaren tasak adierazi ziren.
4.1.25 iruditik azpimarratu beharko litzatekeen emaitza ondorengoa da:
urtean zeharreko zikloan zehar plankton mikrobianoaren ekoizpen garbia positiboa izan zela, beraz, orokorrean izaera autotrofoa erakutsi zuela.

4.1.25 irudia. 8UWHDQ ]HKDU QHXUWXWDNR GDWXHNLQ LUXGLNDWXWDNR NDUERQRDUHQ ÁX[XDN
SODQNWRQPLNURELDQRDQ P %LRPDVDNJ&O-1 HWDÁX[XDNJ&O-1 d-1 unitateetan. Fitoplanktonaren biomasa (FB), ekoizpen primarioa (PP), karbono organikoaren zelulaz kanpoko
jariaketa (ERC), herbiborismoa (PH(chla)), bakterioplanktonaren biomasa (BB), bakteriborismoa (PB), komunitatearen arnasketa (Rc), heterotrofoen biomasa (HB), bakterioen ekoizpen
garbia (BNP) eta komunitatearen oxigenaren ekoizpen garbia (NPc) adierazi dira.
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Bakterioen eta fitoplanktonaren biomasa eta dinamika trofikoa alderatzerakoan, bakterioen biomasarekiko ekoizpena fitoplanktonaren biomasarekiko ekoizpena baino askoz handiagoa izan zela ikus daiteke. Horrela, BNP
tasa bakterioen biomasaren (BB) % 90,7-a izan zen bezala, PP-tasek ez zuten
fitoplanktonaren hasierako biomasaren % 71,9-a gainditu. Bestalde, bakteriborismoa (PB) bakterioen hasierako biomasaren % 89,5-a izan zen; aldiz, herbiborismoa fitoplanktonaren hasierako biomasaren % 69,8-a (kontuan izanik,
gainera, abenduan, urtarrilean eta otsailean ez zela bakterioborismo-tasarik
neurtu). Baina, protistoen bakteriborismoa bakterioen ekoizpenaren % 98,4-a
izan zen eta herbiborismoa fitoplanktonaren ekoizpenaren % 97,1-a. Laburtuz,
esan daiteke, nahiz eta urte osoan zehar fitoplanktonaren biomasa bakterioena
baino askoz handiagoa izan, eta bakteriborismoak bakterioen biomasarekiko
herbiborismoak fitoplanktonaren biomasarekiko baino eragin handiagoa izan,
fitoplanktonaren ekoizpenarekiko harrapariek ezarritako presioa bakterioen
ekoizpenarekiko ezarritakoaren antzekoa izan zela.


4.1.26 irudia. Ikerlan honetan neurtutako aldagaiekin egindako osagai nagusien analisi
estatistikoa.

Karbono biomasa eta fluxuen datuak urtaroka konparatzea interesgarria
iruditu zitzaigun. 1999-ko udaberriko baldintza meteorologikoak nahiko negutiarrak izan zirenez eta, besteak beste, gertaera hori fitoplanktonaren biomasan
eta ekoizpenean islatu zenez, lehendabizi osagai nagusien analisi estatistikoa
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egin zen zatikatu gabeko laginean (<100 µm) aldagai posible guztiak denboran
zehar nola banatzen ziren ikusteko (4.1.26 irudia).
Aipatutako analisiaren arabera, uda eta neguaren arteko bereizketa nabarmena izan zen: aldiz, udaberriko eta udazkeneko datuak elkarrengandik
oso hurbilekoak zirela adierazi zuen analisiak. Beraz, 3 urte sasoietako karbonoaren fluxuak irudikatu genituen:


Udaberri amaiera-uda: 1998ko maiatza, ekaina, uztaila eta abuztua.



Udazkena-udaberri hasiera: iraila, urria, azaroa, martxoa, apirila eta 1999ko maiatza.



Negua: abendua, urtarrila eta otsaila

UDABERRI AMAIERA-UDA (98ko maiatza, ekaina, uztaila eta
abuztua)
4.1.27 irudiaren arabera, udaberri amaieran-udan plankton mikrobianoaren ekoizpen garbia positiboa izan zen eta sasoi honetan izan zuen sistemak
karbonoa esportatzeko ahalmen handiena.
Sasoi honetan, abuztuan neurtu ziren pikoplanktoneko biomasarik handienak, eta frakzio handienaren (8-100 µm) eguneko ekoizpena biomasa bikoiztera iritsi zen. Bakterioen hasierako biomasak ez zuen autotrofoen biomasaren
% 6-a gainditu, eta bakterioen ekoizpen garbia fitoplankton-komunitatearen
(<100 µm) ekoizpen primarioaren % 8,55-a izan zen (uztailean eta abuztuan
gainditu zuen % 10-a).
BNP tasa hasierako bakterioen biomasaren (BB) % 89,7-a izan zen, PPtasa fitoplanktonaren hasierako biomasaren % 80,2-a izan zelarik. Bestalde,
bakteriborismoa (PB) bakterioen hasierako biomasaren % 75,4-a izan zen, eta
herbiborismoa fitoplanktonaren hasierako biomasaren % 80,1-a. Gainera, protistoen bakteriborismoa bakterioen ekoizpenaren % 107,9-a izan zen herbiborismoa fitoplanktonaren ekoizpenaren % 143,5-a izan zelarik. Honen guztiaren
arabera, sasoi honetan autotrofoen biomasaren eskuragarritasuna bakterioena
baino askoz ere handiagoa izan zela esan daiteke, eta hori harraparien kontsumo-tasetan islatu zen. Bakteriborismoa herbiborismoaren % 4,97-a izan zen;
urteko batez bestekoa % 10,6-koa izan zenean (kontuan hartuta neguan herbi-
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4.1.27 irudia. 98ko maiatzean, ekainean, uztailean eta abuztuan neurtutako datuekin iruGLNDWXWDNR NDUERQRDUHQ ÁX[XDN SODQNWRQ PLNURELDQRDQ GDWXDN J & O-1-1 HGR J & O-1 d-1
XQLWDWHHWDQ $NURQLPRHQHVDQDKLDLUXGLDQEH]DOD

borismorik ez zela detektatu). Bestalde, frakzio txikienetako (<1 µm eta <8 µm)
herbiborismo-tasak harraparien (0,2-1 µm eta 1-8 µm frakzioetakoak) hasierako
biomasak baino askoz handiagoak izan zirela azpimarratu behar da.

UDAZKENA-UDABERRI HASIERA
4.1.28 irudiaren arabera, udazkenean eta udaberri hasieran plankton
mikrobianoak izaera autotrofoa erakutsi zuen, baina udaberri amaiera-udan
baino karbono esportagarri gutxiago gelditu zen.
Udazkenean (iraila, urria eta azaroan) 1-8 µm-ko frakzioak egin zuen
ekarpen handiena guztizko biomasa autotrofora, aldiz udaberrian (martxoan,
apirilean eta maiatzean) 8-100 µm-koak. Bakterioen biomasa autotrofoenarekiko % 11,33-koa izan zen (urteko batez bestekora hurbilduz, % 12,08). Hala
ere, protisto heterotrofo guztien biomasa kontuan hartuz gero, heterotrofoen C
biomasa autotrofoenaren % 43,92-a izan zen. Karbonoaren ekoizpen-tasei dago-
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kienez, bakterioen ekoizpen garbiak, ekoizpen primarioaren % 11,37-a suposatu
zuen, balio hau urteko batez bestekora asko hurbildu zelarik, % 10,44.
Sasoi honetan bakteriborismoa herbiborismoaren % 15,47-a izan zen, urteko batez bestekoa % 10,6-koa izan zenean. BNP tasa hasierako bakterioen
biomasaren (BB) % 113,54-a izan zen eta PP-tasa fitoplanktonaren hasierako
biomasaren % 102,24-a. Bestalde, bakteriborismoa (PB) bakterioen hasierako
biomasaren % 83,66-a izan zen herbiborismoa fitoplanktonaren hasierako biomasaren % 62,08-a izan zenean. Bukatzeko, protistoen bakteriborismoa bakterioen ekoizpenaren % 73,68-a izan zen herbiborismoa fitoplanktonaren ekoizpenaren % 60,72-a izan zelarik.

DOC
2528

Birusak

Birusak

POC biodetritikoa
Atxekitako bakterioak
Feopigmentuak
Makroagregatuak
Fitoplankton-komunitatea

0,52 (PP)
4,21 (PP)

Protisto
heterotrofoak

0,2-1 &m

6,62 (FB)
1-8 &m

0,2-1 &m

0,41 (HB)

15,80 (PH)

33,58(FB)
62,33 (PP)

8-100 &m

25,39 (FB)

1-8 &m

Bakterioak (BB)

7,43

9,01 (HB)

40,72 (PH)

8-100 &m

17,58 (HB)
POC
538

NPc
47,26
4.1.28 irudia. Udazken-udaberri hasieran jasotako datuekin irudikatutako karbonoaren
ÁX[XDN SODQNWRQ PLNURELDQRDQ GDWXDN J & O-1 HGR J & O-1 d-1 unitateetan). Akronimoen
HVDQDKLDLUXGLDQEH]DOD

Hilabete hauetan ere autotrofoen karbonoaren eskuragarritasunak handiagoa izaten jarraitu zuen protistoentzat, nahiz eta biomasarekiko bakterioen ekoizpena handiagoa izan fitoplanktonarena baino. Dena dela, protistoek
bakterioen ekoizpenarekiko kontsumitutako karbonoaren eta protistoek fito-
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planktonaren ekoizpen primarioarekiko kontsumitutako karbonoan artean
udaberri amaiera-udan baino alde handiagoa egon zen (1,15 aldiz hanidagoa),
fitoplanktonaren biomasarekiko baino bakterioen biomasarekiko proportzionalki kontsumo zertxobait handiagoa egin zutelarik (1,12 aldiz handiagoa).

NEGUA
Neguan plankton mikrobianoaren ekoizpen garbia negatiboa izan zen,
eta beraz, sasoi honetan komunitatearen arnasketak ekoizpena gainditu zuenez
(4.1.29), kanpoko karbono-iturriak ezinbestekoak izan ziren sistema mantentzeko.

DOC

Birusak

2320

Birusak

POC biodetritikoa
Atxekitako bakterioak
Feopigmentuak
Makroagregatuak
Fitoplankton-komunitatea

0,31 (PP)
0,83

Protisto
heterotrofoak

0,2-1 &m

1,73 (FB)
1-8 &m

0,2-1 &m

0 (PH)

0,32 (HB)

12,60 (FB)
15,78 (PP)

8-100 &m

8,30 (FB)

1-8 &m

Bakterioak (BB)

5,29

4,73(HB)
0 (PH)

8-100 &m

33,89 (HB)
POC
514
-1,51

NPc
4.1.29 irudia.1HJXDQQHXUWXWDNRGDWXHNLQLUXGLNDWXWDNRNDUERQRDUHQÁX[XDNVDUHWURÀNR
PLNURELDQRDQ GDWXDNJ&OHGRJ&OGXQLWDWHHWDQ  GDGHWHN]LRD]SLWLN *DLQRQW]HNRDNURQLPRHQHVDQDKLDLUXGLDQEH]DOD

Neguko hilabeteetan hasierako bakterioen biomasa autotrofoenarekiko
% 23,4-koa izatera iritsi zen, urteko batez bestekoa % 12,08-koa izan zenean.
Bakterioen ekoizpena, fitoplanktonarekiko % 18,68-koa izan zen. Beraz, bakterioek fitoplanktonarekiko garrantzia handiagoa izan zuten urtaro honetan
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protistoen C kontsumoari dagokionez. Abenduan eta urtarrilean kontatu ziren
plankton-komunitateko (<100 µm) heterotrofo handienen dentsitate handienak.
-1

Ondorioz, neguan hasierako protisto heterotrofoen biomasak (36,5 µgC l ) bio-1

masa autotrofoa (25,80 µgC l ) gainditu zuen, gainerako hilabeteetan biomasa
autotrofoaren % 40-koa baino izatera iritsi ez zenean (udako hilabeteetan %
26,46-koa izan zen eta udaberri/udazkenekoetan % 39,02-koa).
Hori guztia frakzio ezberdinetako protistoen heriborismo-tasetan islatu zen, urtaro honetan ez zelarik herbiborismo-tasarik detektatu. Gainera,
tamaina-frakzio bakoitzean harrapariek eskuragarri zuten karbonoarekiko
kontsumitutakoa behatzerakoan, <8 µm-ko frakzioko flagelatu heterotrofoek
hasierako bakterioen biomasaren % 67,86-a kontsumitu zutela ikus daiteke,
8-100 µm-ko protistoek % 77,32-a kontsumitu zutenean. Hau da, orotara % 100a baino gehiago. Hala ere, hilabete hauetan neurtu ziren protistoen hasierako
biomasarekiko bakteriborismo-tasa txikienak.

4.1.4 EZTABAIDA
Bakteriborismoa eta herbiborismoa neurtzeko metodoak
plankton mikrobianoan
Bakteriborismoa eta herbiborismoa neurtzeko arruntean erabiltzen diren metodoen artean ez dago bat bera ere hutsezina denik; hau da, denek dituzte abantailak eta desabantailak (gaiaren berrikusketarako ikus Caron, 2001).
Azterlan honetarako erabilitako RLB teknikaren (erradioaktibitatez
markatutako bakterioen teknikaren) abantaila handienak bi dira: laginen manipulazio txikia eskatzen du eta bereizmen handikoa da. Baina, potentzialki bederen, baditu desabantaila batzuk ere. Bakteriborismoa neurtzeko inkubazioak abiatu ostean, bakterioak marka erradioaktiboa berenganatzen jarraitzeko
arriskua dago. Neurri handi batean, arrisku hori bakterioak markatzeko erabilitako ur lagina iragaziz, eta horrela, disolbaturiko TdRa (timidina tritiatua)
urarekin batera baztertuz saihes liteke. Beste arriskuetako bat, bakterioek
marka galdu edota birziklatzea da; hori inkubazio-denbora laburrak gauzatuz
(1 ordu baino motzagokoak, ikus Caron eta laguntzaileak, 1993) saihes liteke.
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Ikerketa lan honetan, arrisku horiek aurreikusi eta aipatutako neurriak hartu ziren. Hirugarren desabantaila bat ere badu teknika honek: ezin dira beti
bereizi kontsumitu gabeko bakterio markatuak (RLB) eta bakterio markatu
horiek kontsumitu dituzten harrapariak; beraz, gerta liteke flagelatuen bakteriborismoaren gehiegizko balioztapenak egitea. Urte osoko ikerketan marka
erradiaktiboarekin inkubatutako laginak 8 eta 1,2 µm-ko poro-tamainako iragazkietatik iragazi ondoren, irentsi gabeko bakterio markatu (RLB) guztiak
iragazitako uretan gelditu zirela asumitu zen (Urdaibai esturioko kanpo aldean
partikuletara itsatsitako bakterio-kopurua arbuiagarria delako eta bakterioen
tamaina 1 µm baino askoz ere txikiagoa delako). 4.3 atalean landuko den epe
laburreko azterketan, ordea, laginketak estuarioaren kanpo aldean eta barru
aldean burutu ziren, eta azken eremu honetan itsatsitako bakterioen kopuruak
bakterio askeena gaindi dezake (Revilla eta laguntzaileak, 2000). Beraz, epe
motzeko azterketan bakterio markatuak (RLB) eta bakterio markatu horiek
kontsumitu dituzten harrapariak ez bereiztearen arriskua ahalik eta gehien
gutxitzeko saiakera egin zen jarraian deskribaturiko prozeduraren bidez: lehendabizi, bakterioak 1 µm-ko iragazkietatik iragazitako uretan markatu ziren,
ondoren, markatutako bakterio horiek 0,2 µm-ko iragazkian jaso eta iragazkiko
bakterioak ur naturalean askatu ziren. Inkubazioaren bukaeran, irentsitako
bakterioak 1,2 µm-ko poro-tamainako iragazkietan bildu ziren.
Diluzio-metodoa (Landry eta Hassett, 1992) sarri erabiltzen da protistoen herbiborismo-tasak neurtzeko. Metodo honen abantailarik handiena hauxe
da: fitoplanktonaren hazkuntza eta heriotza (herbiborismoa) aldi berean neurtu
daitezkeela. Baina bere desabantaila handienetarikoa hauxe da: elikagaien eskuragarritasunaren arabera, fitoplanktonaren hazkuntza aldakorra izan daitekeela; eta noski, protistoen dentsitateak (hau da, laginen diluzio-tasak) eta
elikagaien birziklapen-tasak eragina izan dezakete elikagaien kontzentrazioan:
diluzioak harraparien biomasa gutxitzen duenez, birsortutako elikagaien eskuragarritasuna gutxiagotzen da, eta horrek fitoplanktonaren hazkuntza muga
dezake (Ferrier eta Rassoulzadegan 1991; Gaul eta laguntzaileak, 1999). Ez dirudi arazo hau eragozpen handia izan daitekeenik elikagaietan aberatsak diren
inguruneetan, eta elikagaiak mugatzaileak diren inguruneetan, arazo hori uretako elikagai-kontzentrazioak handiagotuz konpon daitekeela dirudi (Caron,
2001), nahiz eta elikagaien kontzentrazioak aldatzeak fitoplanktonaren elikaduran aldaketak ere eragin ditzakeen. Esaterako, gerta likete mikrozooplanktona birmineralizatutako elikagaien N:P ratioak bestelako elikagai-iturrien ezberdinak izatea, eta horrek plankton komunitateetan harraparitzaren eta
lehiaren arteko erlazioetan eragina izatea (Andersen eta laguntzaileak, 1991).
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Beste autore batzuk azaldu dutenez, elikagai horien gehipenak fitoplanktonaren hazkuntza-ratioak hirukoiztu ditzake, edota mikrozooplankton zaurgarriena (esaterako ziliatu oligotrikoak) pozoindu ditzake (Landry eta Hassett, 1982;
Gifford, 1988). Beraz, ez dago kontsentsurik elikagaien gehipenaren onuragarritasunari buruz. Ikerketa honetan, Urdaibai estuarioan lehenago egin izan diren beste ikerketeta batzutan bezala (Cotano eta laguntzaileak, 1998; Ruiz eta
laguntzaileak, 1998), ez zen laginetara inolako elikagairik gehitu. Estuarioaren
kanpo aldean (1 laginketa-gunean) elikagairen baten kontzentrazioa mugatzailea izatera iritsi zela dirudi, batik bat uda aldean; baina, hala ere, laginetako
elikagai-kontzentraziorik ez handitzea erabaki genuen zalantza-iturri gehiago
ez sortzeko. 4. atalean landuko den epe laburreko azterketan laginketak estuarioaren kanpo aldean eta barru aldean burutu ziren, eta ez dirudi azken eremu
honetan (5 laginketa-gunean) elikagai inorganikoek fitoplanktonaren hazkuntza mugatzen dutenik.
Teknika honek badu beste desabantailarik: laginen diluzio-mailak harrapakinen eskuragarritasuna aldatzen duenez, diluzio-maila ezberdin horiek
protistoen hazkuntza-tasetan eragina izan dezakete. Hainbat kasutan hazkuntza garbiaren tasen eta diluzio-mailaren arteko grafikoek zinetika ez-zuzena
erakutsi zuten (hau da, kontsumoaren asetzea). Arazo hau diluzio-maila handieneko hiru puntuekin lortutako zuzena erabiliz saihes liteke (Gallegos, 1989),
eta horixe da azterlan honetan egin zena. Baina, badira arazo hau konpontzeko beste hainbat konponbide matematiko ere (ikus Redden eta laguntzaileak,
2002).

Bakterioen ugaritasunaren, biomasaren, ekoizpenaren eta
hazkuntza-tasen aldakortasuna urteko zikloan zehar
Urdaibaiko kanpo aldean bakterioen ugaritasunak denboran zeharreko
9

aldakortasun handia erakutsi zuen. Biomasarik handiena udan (1,3 x10 zelula
-1

8

-1

l ) eta txikiena neguan (2,6 x10 zelula l ) neurtu zen, eta balio hauek estuario honetan aurretik egindako azterlanetan (Iriarte eta laguntzaileak, 1996;
Revilla eta laguntzaileak, 2000), Kantauri Itsasoko kostaldeko hondartzetan
egindako beste batzuetan (Iriberri eta laguntzaileak, 1990) eta beste hainbat
esturioetan (Duclow eta Shiah, 1993) neurtutako balio-tarteetan kokatu ziren
ziren. Bakterioen biomasak urtean zehar erakutsitako aldakortasun patroiari
dagokionez, Bizkaiko Golkoan, Galiziako A Coruñako badiaren sarreran urte
berean (1998ko otsailetik 1999ko irailera) egindako ikerketan ikusitakora ego-
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kitzen da, (Valencia eta laguntzaileak, 2003) beste hainbat estuario oligo-mesotrofikoetara bezala (Anne eta laguntzaileak, 2006).
Bibliografian aurki daitekeen eztabaidarik handienetakoa bakterioen
ugaritasuna zein faktorek kontrolatzen dutenaren ingurukoa da (Gasol eta
laguntzaileak, 2008). Bakterioen ugaritasunaren goitik-beherako vs. behetikgorako kontrolen zioa aztertzerakoan garrantzitsua da eskala espazialak eta
denbora-eskalak kontuan hartzea (Dufour eta Torréton, 1996). Denboran zeharreko bakterioen biomasaren aldaketak biomasa irabaztea ahalbidetzen duten
prozesuen (bakterioen ekoizpena, bakterioen input aloktonoak) eta galerak eragiten dituztenen (bakteriborismoa, birusek eragindako lisiak, sedimentazioa)
arteko emaitza da.
Hainbat estuariotan tenperaturak bakterioplanktonaren ekoizpen tasekin erlazio positibo estua duela ikusi izan da (Wright eta laguntzaileak, 1987;
Murrell, 2003; Schultz eta laguntzaileak, 2003; McManus eta laguntzaileak,
2004; Staroscik eta Smith, 2004), behintzat, tenperatura-tarte baten barruan
(Apple eta laguntzaileak, 2006). Hauxe bera ikusi izan da elikagaietan aberatsa
den Urdaibai estuarioaren barru aldeko eremuan (oraingo laneko 4. kapitulua;
Revilla eta laguntzaileak, 2000). Aldiz, gure ikerlanaren emaitzen arabera, estuario horren kanpo aldean ez zen korrelazio positiborik atzeman bakterioen
ekoizpena eta tenperaturaren artean. Emaitza hau, gainera, urte batzuk lehenago lortutako beste emaitza batzuekin bat dator (Revilla eta laguntzaileak,
2000), eta badirudi tenperatura ez dela estuarioko eremu horretan ekoizpen
bakteriarra mugatzen duen faktore nagusia. Antzeko emaitzak lortu izan dira
ekoizpen txikia duten gazitasun altuko hainbat estuarioetako eremuetan, esaterako, Schelde estuarioarioaren kanpo aldean (Goosen eta laguntzaileak, 1997).
Pentsa liteke, beraz, Urdaibai estuarioko kanpo aldean bakterioen ekoizpena
gehiago mugatuko dutela elikagai-iturriek. Horren adierazle izan liteke neguan
neurtutako ekoizpen bakteriarraren emendioa, amonio kontzentrazio handiena
neurtu zen laginketa-aldian gertatu baitzen. Estuario honetako amonio-iturri
nagusia ur gora, kanalean kokatuta dagoen araztegia dela esan behar da (Revilla eta laguntzaileak, 2000). Wright eta laguntzaileek (1987) korrelazio positiboa aurkitu zuten bakterioen ekoizpenaren eta tenperaturaren artean Parker
estuarioan, baina eurek arrazoitu zutenez, tenperaturaren eragina bigarren
mailakoa da aktibitate mikrobianoaren aldakortasun-maila ezartzerakoan.
Eurek iradokitakoaren arabera, tenperaturaren funtzio nagusia estuarioak iturri ezberdinetatik jasotzen dituen substratuen epe luzeko eskuragarritasuna
gobernatzea zen. Apple eta laguntzaileek (2006) Monie Bay-n (Chesapeake Bay)
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egindako azterketetan ere, tenperaturak bakterioen ekoizpena izandako eraginak ez zuen gainditu substratu-eskuragarritasunaren eragina, López-Urrutia
eta Morán (2007) autoreek kostaldeko eta itsaso zabaleko datuekin egindako
errebisio-artikuluan aipatutakoa berretsiz.
Azterlan honetan bakterioen ekoizpena eta 8-100 µm-ko fitoplanktonaren artean korrelazio esangarria atzeman zen, nahiz eta ahula izan (p<0,05).
Hainbat kostaldeko eta estuarioetako uretan ekoizpen primarioaren eta bakterioen ekoizpenaren artean korrelazio sendoak aurkitu izan dira (Cole eta laguntzaileak, 1988), baina beste hainbatetan ez da horrelakorik ikusi (Findlay
eta laguntzaileak, 1991; Almeida eta laguntzaileak, 2005). Beste zenbait estuariotan ekoizpen primarioaren eta bakterioen ekoizpenaren arteko erlazio
positiboak estuarioaren kanpoko guneetan baino ez dira aurkitu (Goosen eta
laguntzaileak, 1997). Gure datuen arabera, Urdaibaiko estuarioko kanpo aldean bakterioen ekoizpenak uztailean izan zuen emendioa karbonoaren zelulaz
kanpoko jariaketa-tasen emendioarekin batera gertatu zen. Izan ere, bakterioen ekoizpenaren eta fitoplanktonaren karbonoaren zelulaz kanpoko jariaketatasen artean korrelazio positiboa atzeman zen; baina, oro har, kalkulatutako
karbonoaren zelulaz kanpoko jariaketak bakterioen ekoizpenaren proportzio
txiki bat baino (% 10) ez luke azalduko. Gertaera honen azalpena hauxe izan
liteke: bakterioek eskuratu zuten fotosintesitik eratorritako karbono-iturrria
ez zela fitoplanktonaren zelulaz kanpoko jariaketa izan proportzio handi batean; hau da, bestelako karbono-iturrietaz baliatuko zirela, esaterako, beste
leku batzuetan ikusi den bezala (Hagström eta laguntzaileak, 1988; Jumars
eta laguntzaileak, 1989), protistoek edo zooplankton handiagoak jandakotik
hondar gisa askatutako materia organiko disolbatuaz. Baina, udazkenean eta
udaberrian, fitoplankton-biomasa emendatzen denean, fotosintesitik eratorritako karbono-iturriak garrantzia handiagoa hartzen du “guztizko” ERC eta 24
orduko inkubazioetan lortutako ERC balioen arteko aldearen arabera. (ikus
4.1.7 taula). Bi sasoi horietan, eta bereziki udaberrian, kalkulatutako “guztizko” balioak 24 ordutan neurtutakoak baino askoz handiagoak izan ziren. Beraz, karbono-iturri bezala zelulaz kanpoko jariaketa-tasak bakterioentzat duen
garrantzia txikia izanagatik, bakterioak fitoplanktonaren-biomasa emendatzen
denean baliatzen dira gehien karbono horretaz.
Bestalde, jatorri antropikoa duen disolbaturiko karbono organikoak ere
izan zezakeen eraginik. Eragin horren ideia bat izateko, urtean zehar egindako
amonioaren neurketak erabil daitezke; izan ere, estuario honetan amonioaren
jatorri nagusia, materia organiko aloktonoarena bezala, antropikoa baita (Revi-
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lla eta laguntzaileak, 2000). Laginketa-epeko bakterioen ekoizpen-tasen artean
eta amonioaren kontzentrazioen artean ez zen korrelazio esanguratsurik aurkitu, baina udazkenean eta neguan bakterioen ekoizpenean neurtutako emendioak amonioaren kontzentrazioak handitu zirenean gertatu ziren.
-1

Ikerlan honetan BSG tasak 0,5 eta 2,39 d balio-tartean neurtu ziren
eta balio horiek eskualde epeletako estuarioetan neurtutako balio tartearen barruan daude (ikus errebisioa, Revilla 2001,). Gure ikerlanean bezala, Revilla
autoreak (2001) amonio kontzentrazio altuko egunetan aurkitu zituen BSG balio handienak Urdaibai estuarioan.
Bakterioen ekoizpena (BNP) bakterioen ugaritasunaren (BU) eta bakterioen hazkuntza espezifikoaren (BSG) biderkaketaren emaitza da. Hortaz,
bakterioen jardueran eragina daukaten faktoreak aztertzerakoan, agian egokiagoa litzateke BSG-arenganako eragina aztertzea, BNP-arenganakoa baino.
Dena den, gure ikerlanean BNP eta BU aldagaien artean korrelaziorik aurkitu ez izanak, BNP-an eragina zuten faktoreek BSG-an eragingo zutela pentsa arazten du. Baina, adibidez, nahiz eta BU eta BNP aldagaien eta PP aldagaiaren artean korrelazio positibo esangarriak atzeman, ez zen korrelazio
esangarririk aurkitu BSG eta PP aldagaien artean. Staroscik eta Smith (2004)
autoreek antzeko gertaera ikusi zuten Narragansett Bay-n, eta haiek arrazoitu zutenez, gertaera hori BSG aldagaiaren zehaztasun faltak eragingo zuen;
izan ere, aldagai hau beste hainbatetatik kalkulatzen da, eta horien guztien
neurketan jasotako akatsak (zehaztasun ezak) BSG parametroaren kalkuluan
pilatuko lirateke. Bestalde, BSG eta PP aldagaien artean korrelazio esangarririk ez aurkitu izanak, estuarioko eremu honetan PP-aren ondorioz jariatutako
karbonoaz gain, batzutan bestelako substratuak bakterioentzat garrantzitsuak
bilakatzen direla iradokiko luke.
Honek guztiak adierazten du estuarioko eremu honetan bakterioen
jarduera elikagaien eskuragarritasunarekiko menpekoagoa dela tenperaturarekiko baino, eta PP-aren ondoriozko karbonoak lehentasuna duela bakterioentzat, nahiz eta batzuetan karbonozko substratu aloktonoak garrantzitsuak
bihurtu.
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Protisto heterotrofoaren osaera eta ugaritasunaren aldaketak urteko zikloan zehar
Plankton mikrobiano heterotrofoa (<100 µm) deskribatzerakoan protisto ugarienak flagelatu txiki heterotrofoak (HNF-ak) izan zirela esan behar da
Urteko ziklo osoko plankton-komunitate mikrobianoko fitoplanktonaren eta
protisto heterotrofoen biomasak alderatuz gero, Urdaibaiko kanpo aldean heterotrofoen biomasak abenduan eta urtarrilean soilik gainditu zuela autotrofoena
behatu zen, Baina, horrelako alderaketak egiteko ezinbestekoa da hainbat konbertsio-faktore erabiltzea, eta karbono fluxuen eztabaidan azalduko den bezala
horrek zailtasunak eragiten dituenez, literaturan plankton mikrobiano heterotrofoaren biomasari buruzkoa datuak baino askoz arruntagoak dira protistoen
ugaritasunari buruzkoak, eta horiek eztabaidatuko dira ondorengo lerroetan.
Frakzio handieneko (8-100 µm) protisto heterotrofoen komunitatea gehienbat flagelatu heterotrofo handiek osatu zuten, eta askoz ere kantitate txikiagoan ziliatuek eta dinoflagelatuek. Esan beharra dago, laginak fixatzeko glutaraldehidoa erabili zela, eta fixatzaile horrek ziliatuen kontaketak berezkoak
baino urriagoak izatea eragin dezakeela (Leakey eta laguntzaileak, 1994). Hala
ere, gure ikerlanean behatutako ziliatu kopurua ondo egokitzen da gure laginketa eremutik kilometro gutxira dagoen Nerbioi estuario eutrofikoaren kanpo aldean egindako bi urteko zikloko ikerlanean lortutako emaitzekin (Urrutxurtu eta laguntzaileak, 2003), nahiz eta gure ikasketa-urtean, haienean ez
bezala, martxoan ziliatuen emendio nabarmena neurtu. Ondo egokitzen dira,
baita, Kantauri itsasoko Asturiasko kosta aldean Quevedo eta Anadón (2000)
autoreek udaberrian atzemandakoekin, zein klima epeleko bestelako estuarioetan (Verity, 1986; Rollwagen-Bollens eta laguntzaielak, 2006) eta kostaldeko
eremuetan neurtutakoekin (Sherr eta laguntzaileak, 1989b). Urrutxurtu eta
laguntzaileek (2003) iradokitakoaren arabera, ziliatuen tamainaren araberako
banaketa ekosistemaren maila trofikoarekin lotuta dago, elikagaietan aberatsak
diren lekuetan tamaina handiagoko ziliatuak aurkitzen direlarik. Emaitza hori
ondo egokitzen da gure ikerketa-gunean aurkitutako ziliatuen tamainarekin,
ugarienak <20 µm-koak izan baitziren urte osoan zehar.
1-8 µm-ko frakzioko plankton mikrobiano heterotrofoa HNF-ek osatu zuten. Urteko zikloan zehar neurtutako flagelatu txiki heterotrofoen ugaritasuna
6
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(0 -5 10 zelula l ) bestelako estuarioetan (McManus eta Fuhrman, 1990; Vaqué
eta laguntzaileak, 1992; Iwamoto eta laguntzaileak, 1994; Šoliüeta Krstuloviü,
1994) edota Bizkaiko Golkoan, Kantauri itsasoko erdi aldean (Granda eta Ana-
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dón, 2008) aurkitutakoekin konparagarriak dira. Urtean zeharreko banaketari
dagokionez, ez dirudi nanoflagelatu heterotrofoek patroi berbera jarraitzen dutenik estuario eta badia guztietan. Oraingo ikerlanean Urdaibaiko kanpo aldean protisto hauen kontzentrazio altuenak udan (uztailean) behatu izan dira
eta hau bat dator, Hudson River Estuary-n (Vaqué eta laguntzaileek, 1992) eta
Kastela Bay-n (Šoliü eta Krstuloviü, 1994) behatutakoarekin. Aldiz, Chesapeake
Bay-n HNF-ek urtean zehar antzeko kontzentrazioak erakutsi zituzten (McManus eta Fuhrman, 1990) eta Hiroshima Bay-n udaberri/udan neurtu izan
dira ugaritasun balio handienak (Iwamoto eta laguntzaileek, 1994). Kantauri
Itsasoko kostaldean protisto horiek neguan izan zirela ugarienak behatu zuten
Granda eta Anadón (2008) autoreek.
Flagelatu heterotrofoen tamaina banaketari erreparazten badiogu,
Granda eta Anadón (2008) autoreek Kantauri Itsasoko kostaldean ugarienak
2-5 µm-ko tamaina artekoak izan zirela ikusi zuten, eta 2-5 µm eta 5-10 µm-ko
frakzioetako flagelatu heterotrofoen baturak 10-20 µm-koena hirukoizten zuela
ondoriztatu zuten. Frakzio horien batura (2-5 µm eta 5-10 µm) gure ikerlaneko
1-8 µm-koaren parekoa izan zirela, eta 10-20 µm flagelatuak gure 8-100 µm-ko
frakziokoak liratekeela asumituz, autore horiek behatutako flagelatu heterotrofoen tamaina banaketa ondo egokitzen da gure ikerlanean Urdaibai estuarioko
kanpoaldean behatutakora.

Bakteriborismoaren aldaketak urteko zikloan zehar
Ikerlan honetan flagelatu heterotrofo txikiek (HNF) guztizko bakteriborismora egindako ekarpenak (batez beste, % 63-koa) erakusten duenez, Urdaibai estuarioko kanpo aldean, oro har, HNF-ak izan ziren bakterio kontsumitzaile nagusiak. Dirudienez, joera hau orokorra da itsas inguruneetan (Wikner eta
laguntzaileak, 1990; Weisse, 1999; Ichinotsuka eta laguntzaileak, 2006), nahiz
eta zenbait estuario-eremutan bakterio-kontsumitzaile nagusienak ziliatuak
izan daitezkeen (Sherr eta laguntzaileak, 1989b). Urdaibai estuarioan egindako
oraingo ikerlanean neurtu diren flagelatuko irensketa-tasak (batez bestekoa
-1
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-1
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10,5 bak flagelatu h ; balio-tartea 2,7-28,2 bak flagelatu h ) Vaqué eta laguntzaileek (1992) Hudson estuarioan maiatzetik urriara bitartean neurtutakoen
-1
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(batez bestekoa 8,5; balio-tartea 1-19 bak flagelatu h ) antzekoak izan ziren.
Urdaibai estuarioko kanpo aldean HNF-en irensketa-tasak aldatuz joan ziren
urtean zehar. Šoliü eta Krstuloviü (1994) autoreek tasa horiek udan neguan bai-
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no handiagoak zirela ikusi zuten Kaštela Bay-n. Vaqué eta laguntzaileak (1992)
ikusitakoaren arabera, Hudson estuarioan, maiatzean eta ekainean uztailean
eta urrian baino txikiagoak izan ziren. Barcina eta laguntzaileek (1992) Kantauri Itsasoko kostaldean egindako ikerketan neurtutako bakteriborismo-tasak
ere udan neguan baino handiagoak izan ziren; baina, azken azterketa honetan
hilabeteen arteko ezberdintasuna urtaroen artekoaren hainakoa zen, abuztuko
bi eguneko aldea zuten laginketetan, 8 aldiz handiagoak ziren irensketa-tasak
neurtu baitzituzten. Gure ikerketen emaitzen arabera, HNF-en bakteriborismo-tasak handiak izan ziren hilabete epel/beroetan, baina baita ez hain epeletan ere. Hala ere, bakteriborismo-tasa nahiko handiak neurtu ziren neguko
hilabete horietan HNF-en ugaritasun balioak ez ziren handitu. Honen interpretazioa ondorengoa izan daiteke. Badirudi HNF-en bakteriborismo-tasa horien
aldakortasunean elikagai-iturri ezberdinen eskuragarritasunak eragina izan
zezakeela, bestelako elikadura-iturrien gutxitzeak bakterio-kontsumoa emendatzea sorteraz zezakeelarik. Izan ere, flagelatu heterotrofoek bakterioetatik ez
ezik, bestelako iturrietatik ere eskuratu dezakete karbonoa: pikofitoplanktonetik eta nanofitoplankton txikitik (Kuosa eta Marcussen, 1988; Caron eta laguntzaileak, 1991), birusetatik eta birusen tamainako partikuletatik (Gonzalez eta
Suttle, 1993), pisu molekular handiko disolbaturiko karbono organikotik (Sherr, 1988), edo baita beste nanoplanktoneko osagai heterotrofikoetatik ere (Havskum eta Hansen, 1997). Zenbait lekutan ikusi denez, flagelatu heterotrofoek
hazteko behar duten karbonoaren proportzio txikia eskuratzen dute bakteriborismotik, gutxienez urteko zikloaren une batzuetan (Vaqué eta laguntzaileak,
1992; Wieltschnig eta laguntzaileak, 1999). Hein batean, Urdaibaiko estuarioko
kanpo aldean behatutako HNF-en bakteriborismo-tasen banaketa-patroia honako arrazoiak azaltzen du: flagelatu heterotrofo txikiek beren dieta osatzeko,
bakterioetaz gain, bestelako karbono-iturriak erabili izanak. Beste karbono-iturri horiek eskuragarritasuna txikitutakoan, HNF-ek proportzionalki bakterio
gehiago irentsi zituzten. Adibidez, <1 µm-ko frakzioko a klorofila asko gutxitu
zen udazkena bukaeran eta neguan.
Flagelatu heterotrofo txikiak (HNF) izan zirela bakteriboro nagusiak
kontuan izanda, HNF horiek euren karbono-eskaeraren zenbatekoa eskuratu
zuten bakterioetatik kalkulatzea interesgarria izan zitekeela pentsatu zen, nahiz eta ariketa hau nahiko espekulatiboa izan, literaturatik hartu behar direlako konbertsio-faktore eta parametro ugari. Kalkulu horietarako ondorengoak erabili ziren. Bakterioentzat: bakterio bakoitzaren karbono edukia 20 fg C
-1

zelula -takoa (Lee eta Fuhrman, 1987) zela onartu zen. Nanoflagelatu heterotrofoentzat (HNF): bikoizketa-denbora 2 egunekoa (Weisse, 1999), hazkuntza-
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efizientzia gordina % 30-ekoa (Fenchel, 1982; Vaqué eta laguntzaileak, 1992),
3

-1

batez besteko bolumena 27 µm zelula –koa (azterlan honetan kalkulaturiko
-3

biobolumena), eta karbono edukia 0,22 pg C µm -takoa (Børsheim eta Bratbak,
1987) zirela onartu zen. Kalkulu hauen arabera, bakteriborismo-tasetatik lortutako karbonoak HNF-en karbono-eskaeraren % 13 - % 27-a baino ez zuen
asetu udan eta udazkenean (BNP eta BB balioen maximoa neurtu zen uztaileko
datua kontuan hartu gabe); aldiz, neguan eta udaberrian HNF-ek karbono-eskaeraren % 50-a baino gehiago bakterioetatik eskuratu zuten. Bakterioen karbono edukia kalkulatzeko Lee eta Fuhrman-en konbertsio faktorearen (20 fg C
-1

zelula ) ordez Iriberri eta laguntzaileek (1990) Kantauri Itsasoko hondartza
-1

batzuetako bakterioentzat proposaturikoa (11,35 fg C zelula ) erabiliko bagenu,
ehuneko horiek gutxi gorabehera erdira jaitsiko lirateke, eta HNF-ek karbonoeskaeraren oso portzentaje txikia eskuratu zutela bakterioetatik esan beharko
genuke. Dena dela, Wieltschnig eta laguntzaileek (1999) ingurumen eutrofiko
batean zera aurkitu zuten: nanoflagelatu heterotrofoek, bataz beste, urteko Ceskaeraren % 21-a baino ez zutela eskuratu bakteriborismo bidez; eta zenbait
hiletan, kopuru hori % 5-a besterik ez zela izan.
Nanoflagelatu heterotrofoen bakteriborismo-tasetan eragin zezaketen
beste faktoreak flagelatuen osaera taxonomikoa eta bakterioen tamaina dira
(Eccleston-Parry eta Leadbeater, 1994).
Bibliografian aurki daitezkeen flagelatu heterotrofoek kontsumitutako
bakterioen ekoizpenaren (BNP) portzentajeak balio-tarte zabalean sartzen
dira ingurune itsastarretan. Hainbat azterketen arabera, portzentaje horiek,
oro har, txikiak dira: % 50 baino txikiagoak (Leakey eta laguntzaileak, 1996;
Tuomi eta laguntzaileak, 1999), beste batzutan % 50 ingurukoak direla behatu
izan da (Sherr eta laguntzaileak, 1986). Beste lan batzuetan, bakteriborismoa
bakterioen ekoizpena adinakoa dela behatu izan da (Capriulo eta laguntzaileak,
1991; Christaki eta laguntzaileak, 1999), eta zenbait lekutako emaitzen arabera, bakteriborismo-tasak bakterioen ekoizpen-tasak baino nabarmenki handiagoak dira, gutxienez urteko epe batzuetan (Wikner eta laguntzaileak, 1990;
Coffin eta Connolly, 1997). Gure emaitzen arabera, Urdaibai estuarioko kanpo
aldean, bakterioen ekoizpena bide edo helmuga nagusia flagelatu heterotrofoen
kontsumoa izan zen. Hainbat hilabetetan bakteriborismo-tasak BNP-tasak baino handiagoak izan ziren, inoiz bakterioen hazkuntza negatiboak neurtzeraino,
eta hilabete horietan bakterioen biomasak gutxitzeko joera erakutsi zuen.
Bakterioen ugaritasunaren kontrolean bakteriborismoak duen eragina aztertzerakoan, BNP/bakteriborismo zatiduraren eta (BU2-BU1) balioen joeren ar-

103

tean dagoen koherentziak, hileroko laginketak joera orokorrak adierazteko balio dutela ondoriozta liteke. Hala ere, BNP eta bakteriborismo-tasetan eta BNP/
bakteriborismo zatiduran egunetik egunerako aldaketa esanguratsuak aurkitu
izan dira (ikus 4.1.24 irudia), eta hori islatzen du BNP/bakteriborismo eta BU2BU1 aldagaien artean korrelazio esangarririk aurkitu ez izanak.
BAKTERIOEN UGARITASUNA KONTROLATU DEZAKETEN FAKTOREAK: bakteriborismoa, substratuaren eskuragarritasuna eta tenperatura

Ekosistema ezberdinetan denbora-eskala luzeetan zehar egindako analisien datuak konparatzean, bakterioen ugaritasuna batez ere faktore abiotikoek
(behetik gorako kontrola kontrola) kontrolatzen dutela inguru oligotrofikoetan
eta, aldiz, giro eutrofikoetan goitik beherako kontrolak garrantzia handiagoa
duela bakterioen biomasaren kontrolean iradoki izan da (Sanders eta laguntzaileak, 1992; Dufour eta Torréton, 1996). Berriki, Williams eta laguntzaileek
(2008) Florida Bay estuarioan egindako ikerlanean ikusi dutenez, elikagai
urriko egoeran ingurunea amonioz edo fosfatoz aberasteak erantzun ezberdina
izan zuen bakterio heterotrofoen hazkuntzan, biomasan eta karbonoaren erabileran, elikagai horien gehikuntza ezberdinek bakterio heterotrofoak kontrol
mota baten edo bestearen menpe egotea eragin baitzuen. Hala ere, guk ez genuen horrelako frogarik egin.
Ikerlan honetako emaitzek iradoki dute Urdaibai estuarioko kanpo aldean, oro har, flagelatu heterotrofoek bakterioen ekoizpena kontrol estuagoa
eragin zutela bestelako karbono iturrien eskuragarritasuna (esaterako, fitoplanktona) ustez mugatuagoa izan zuten garaietan.
Substratuaren eskuragarritasunak edota tenperaturak bakterioen ugaritasunaren kontrolean izan zuten eragina aztertzean, BU eta PP aldagaien eta
BNP eta PP aldagaien arteko korrelazio esangarriek substratuaren eskuragarritasunak tenperaturak baino eragin handiagoa izan zuela iradokitzen du; nahiz eta BSG eta PP edo BSG eta ECR aldagaien artean korrelazio esangarririk
aurkitu ez. BU eta tenperaturaren arteko korrelazio positiboa neguko hainbat
hilabetetan neurtutako bakteriborismo-tasa handiek ere azal lezakete.
Lan honetako emaitzak bat datoz Pace eta Cole (1996) autoreek lortutakoekin: haiek behatutakoaren arabera, ongarriztapenaren eraginez lakuetan
bakterioen ekoizpena azkarrago emendatzen zen bakterioen kopurua baino,
bakterioen ugaritasuna bakteriboroek kontrolatzen baitzuten.
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BAKTERIBORISMOAREN (Goitik-beherako) ETA SUBSTRATUAREN
(Behetik-gorako) KONTROLA NANOFLAGELATU HETEROTROFOEN UGARITASUNEAN

Ur gezako zein gaziko ekosistemetan nanoflagelatu heterotrofoen ugaritasunarekiko bakterioen ugaritasunaren ratioa 1000 ingurukoa dela proposatu
izan da (Sanders eta laguntzaileak, 1992). Baina, ez da arraroa ratio orokor honetatik aldentzen diren balioak aurkitzea (Sanders eta laguntzaileak, 1992; Gasol eta Vaqué, 1993). Izan ere, badirudi ekosistema ezberdinetan nanoplankton
heterotrofoaren ugaritasunak askoz ere aldakortasun-tarte txikiagoa duela
bakterioen ugaritasunak baino (Gasol eta Vaqué, 1993). Azken bi autore hauek,
datu-base handiak erabilita, bakterioen biomasaren eta nanoflagelatu heterotrofoen ugaritasunaren artean hain erlazio ahula zegoela ikusita, bakterioen
ugaritasun (BU) jakinarekiko egon daitekeen flagelatu kontzentrazio maximoa
(MAA) kalkulatzeko ekuazioa proposatu zuten. Gasol (1994) autoreak plankton
sistemetan HNF-en ugaritasunaren kontrol-modu nagusia kalkulatzeko eredu
matematikoa sortu zuen. Eredu honek, MAA zuzena sortzeko ekuazioarekin
batera, MRA (gauzatutako batez besteko ugaritasuna) zuzena kalkulatzeko
ekuazio proposatzen du, eta zuzen horrek behetik gorako (substratuaren eskuragarritasuna) eta goitik beherako (bakteriborismoa) erregulazio-moten batez
besteko eraginak bereiztea ahalbidetzen du (Gasol, 1994). Gasol-en ereduaren
arabera, MRA zuzenaren azpian urruti gelditutako puntuek HNF-en ugaritasuna nagusiki goitik beherako (top-down) kontrolpean dagoela adieraziko luke.
Puntuak MRA zuzenaren gainetik geratzen direnean HNF-en ugaritasunean
goitik-beherako kontrolak eragin txikia duela adieraziko luke eta puntuek MAA
zuzenetik gertu geratzen direnean behetik gorako (bottom-up) kontrolaren eragin nagusia adieraziko lukete. Gure datuak (urte osoko zikloan zeharrekoak
eta 4.3 atalean aurkeztuko diren epe laburrekoak) eredu honetara egokitzean,
Urdaibai estuarioan HNF-engan goitik-beherako kontrolak eragin txikia izan
zuela eta kontrol mota nagusia behetik gorakoa izango zela ondoriozta liteke,
log BU eta log HNF balioak MAA eta MRA zuzenen artean elkartu baitziren
(4.1.30 irudia). Emaitza hau urtean zehar jasotako laginetan kontatutako ziliatuen dentsitate txikiak, HNF eta ziliatuen arteko korrelazio esangarririk
aurkitu ez izanak, eta HNF eta BU aldagaien artean atzemandako korrelazio
esangarriak indartzen dute. Urdaibaiko kanpo aldea erlatiboki elikagai kontzentrazio baxuko eremua da, eta emaitza hauek bat datoz eremu oligotrofikoetan HNF-engan nagusiki behetik-gorako motako kontrola behatu duten lanekin
(ikus Gasol 1994).
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4.1.30 irudia. Bakterioen eta HNF-en ugaritasunaren arteko erlazioak. Erabilitako datuak
1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera egindako laginketetatik (U HWDXUWHNRPDLDW]HDQ
( ) epe motzeko aldakortasuna neurtzeko Urdaibai estuarioko kanpo aldean, 1 laginketagunean, egindakoetatik hartu ziren. (S): datu guztien batez bestekoa ± desb. tipikoa. MAA
zuzena (HNF-en ugaritasun maximoa) Gasol-en (1994) ereduaren arabera kalkulatu zen (berWDNR  HNXD]LRD  WDXODQ  05$ ]X]HQD JDX]DWXWDNR EDWH] EHVWHNR XJDULWDVXQD  *DVROHQ
(1994) ereduaren arabera neurtu zen (bertako 8 ekuazioa 4 taulan).

7DPDLQDQDUHQDUDEHUDEHUHL]LWDNRÀWRSODQNWRQDUHQRVDHUD
biomasa, ekoizpena eta bereganatze-adierazleen aldakortasuna urteko zikloan zehar
Urdaibai estuarioaren kanpo aldean fitoplankton biomasak (a klorofila
kontzentrazioak) banaketa bimodala erakutsi zuen urteko zikloan zehar, udaberriko maximo nagusiarekin eta udazkeneko bigarren mailako emendioarekin.
Fitoplanktonaren urtean zeharreko banaketa hau bat dator estuarioko eremu
berean beste urte batzuetan behatutakoarekin (Revilla eta laguntzaileak, 2000;
Trigueros eta Orive, 2001; Ansotegui eta laguntzaileak, 2003), zein Bizkaiko
Golkoko kostaldeko zenbait sistematan ikusitako banaketarekin (Varela 1996;
Arbones eta laguntzaileak, 2008; Butrón eta laguntzaileak, 2009), eta baita latitude ertainetako kostaldeko uretakoarekin (Sverdrup, 1953). Neguan biomasa gutxitzearen arrazoi nagusia argi-intentsitatearen murrizketa izan liteke,
eta udakoarena elikagaien murrizketa eta herbiborismoaren emendioa. Fitoplankton-komunitateko (<100 µm) biomasaren eta errekaren emariaren arteko
korrelazio esangarri negatiboaren arabera, pentsa daiteke errekaren emariak
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ere eragina izan dezakeela, errekaren emari handiek fitoplanktonaren garbiketa eragin dezaketelarik estuariotik at. Neurri batean horren ondorioa izan daitezke 1999ko apirileko eta maiatzeko fitoplankton-biomasaren balio txikiak,
baina, seguraski, 1998ko maiatzeko laginketa egunetan eguzki-erradiazioa
1999ko apirilekoetan baino ia bi aldiz handiagoa eta 1999ko maiatzekoetan baino ia 10 aldiz handiagoa izatea izan zen bi urteetako klorofila biomasa horien
ezberdintasunen erantzule nagusia. Izan ere, errekaren emariaren eragina, epe
motzeko azterketan (ikus 4.3 atala) eta beste lan batzutan (Madariaga eta laguntzaileak, 1992; Iriarte eta laguntzaileak, 1996) behatu izan den bezala, askoz handiagoa da estuarioko barru aldean kanpo aldean baino. Aipatu beharra
dago baita, urte luzeko zikloan zeharreko aldaketak hilean behineko maiztasunarekin egin zirela, eta epe motzean egunetik egunerako aldaketak gerta daitezkeenez (4.3 atalean ikusiko den bezala), emaitza horietan laginketak egiteko
maiztasunak ere eragina izan zezakeela.
Urdaibai estuarioko kanpo aldean behatzen den fitoplanktona nagusiki
jatorri itsastarrekoa da, gauza bera ondorioztatu zutelarik Trigueros eta Orive
(2001) autoreek ere. Urdaibai estuarioan ez ezik, klima epeleko bestelako estuarioetan (Hannah eta Boney, 1983; Smetacek, 1985; Maddock eta laguntzaileak,
1989) egindako sasoiko edo urteko zikloan zeharreko azterketetan diatomeo eta
dinoflagelatu espezie ugari identifikatu izan dira euren banaketak urtean zeharreko patroi jakina jarraitzen duelarik. Gure ikerlanean erabilitako mikroskopia-teknikak espezieen identifikazioa baino, heterotrofo eta autotrofoen arteko
banaketa lehenesten zuenez, fitoplanktonaren osagaiak sarritan ezin izan ziren
genero mailatik haratago identifikatu eta identifikazio-lanak osagai arruntenetara mugatu ziren. Hala ere, eta nahiz eta lortutako emaitzekin ezinezkoa
den espezieen araberako banaketa-patroiaz eztabaidatzea, urteko zikloan zehar ikusitakoaren arabera aipatutako lan horietan arrunta den suzesioa atzeman zen tamaina-frakzio handienean (8-100 µm): udaberri hasieran tamaina
handiko fitoplankton-zelulak nagusitu ziren; udan tamaina txikiagoko diatomeoak ugariagoak izateaz gain, noflagelatuen kontzentrazioa emendatu zen;
udazkenean berriz ere tamaina handiagoko diatomeoak ugariagoak izan ziren
dinoflagelatuen kopurua asko gutxituz; eta neguan berriro tamaina txikiagoko
diatomeoak nagusitu ziren. Trigueros eta Orive (2001) autoreek iradokitakoarekin bat etorriz, Urdaibai estuarioko kanpo aldean udaberriko loraldiaren ondoren dinoflagelatuak diatomeoen aurrean garrantzia irabaztearen arrazoietako
bat silikatoaren eskuragarritasun murritzean legokeela esan daiteke. Bestalde,
estuarioaren alde euhalinoan Peridinium quinquecorne eta Chaetoceros salsugineun espezieak marearen eraginetik at populazio ia egonkorrak osatuko
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lituzkete tarteka loraldiak eraginez. Nahiz eta gure ikerketan espezieen identifikazioa maila horretan egin ez, bi genero horiek arruntak izan ziren urte osoan
zehar.
Urdaibaiko estuarioko kanpo aldean 1-8 µm-ko frakzioa batez ere flagelatuek eta diatomeo txikiek osatu zuten, eta hauen banaketak urteko zikloan
zehar ez zuen halako jarraierarik erakutsi. Tamaina-frakzio honetan flagelatu
kopuru handiena udan atzeman zen, urte berean Ansotegi eta laguntzaileek
(2003) egindako ikerlanean ikusi bezala. Granda eta Anadón (2008) autoreek
ere Kantauri Itsasoko kostaldeko laginketa-gune batean 2-5 µm-ko tamainako
flagelatu autotrofoen kontzentrazio handienak uztailean neurtu zituzten nahiz
eta, udazkenean eta udaberri hasieran emendioak neurtu. Urtean zeharreko
banaketa hau eta 2-5 µm-ko tamainako flagelatuen nagusitasuna nanoflagelatu autotrofoen artean A Coruñako azaleratze-ekosisteman ere ikusi izan diren
gertaerak dira (Bode eta laguntzaileak 2004), eta Kantauri Itsasoan ez ezik,
bestelako kostaldeko eremuetan ere nanofitoplankton txikiak (<10 µm) urte
osoan planktonaren osagai iraunkorra osatzen duela ikusi izan da (Hannah eta
Boney, 1983).
0,2-1 µm-ko frakzioa zianobakterio eta prasinofito txikiek osatu zutela
esan behar da. Oro har, urte osoan zehar prasinofitoak ugariagoak izan baziren
ere, abuztuan zianobakterioen emendio nabarmena behatu zen. Modu berean,
Moran autoreak (2007) Kantauri Itsasoko kostaldean zianobakterioak abuztuan
pikoeukariotoak baino ugariagoak izan zirela ikusi zuen. Kuosa (1991) autorearen arabera, zianobakterioen hazkuntzak Itsaso Baltikoan tenperaturarekiko
menpekotasun handiagoa erakutsi zuen tamaina bereko pikofitoplanktoneko
eukariotoen hazkuntzak baino eta Juhl eta Murrell (2005) autoreek Mexikoko
Golkoan hazkuntza-tasen eta tenperaturaren arteko erlazio sendoa zianobakterioentzat bakarrik aurkitu zuten. Beraz, litekeena da Urdaibai estuarioko kanpo
aldean ere tenperaturak eragina izatea abuztuan neurtutako zianobakterioen
balio maximoan. Pikofitoplanktonaren udako biomasaren emendioa azaltzeko beste faktore posible bat elikagaien eskuragarritasuna izan daiteke. Argia
edota elikagaiak mugatuak direnean, horiekiko konpetentzian fisiologikoki tamaina txikiko zelulak handiak baino abantaila gehiago dituela iradoki izan da
(Fogg, 1991), nahiz eta kontrako emaitzak ere lortu izan diren eremu ozeaniko
zein kostaldekoetan (Tamigneaux eta laguntzaileak, 1999; Fernandez eta laguntzaileak, 2003).
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Tamaina-frakzio ezberdinek fitoplankton-komunitatera egindako ekarpena aztertzerakoan, lehenik eta behin iragazi gabeko laginetako eta <100
µm-ko tamaina-frakzioko laginetako a klorofilaren artean korrelazio oso esangarria atzeman zela esan behar da (r=0,929, p<0,01), bi lagin motetan neurtutako a klorofila kontzentrazioen arteko ezberdintasuna eurite handien ondoren egindako laginketetan zertxobait handitu zelarik. Laginketa horietan
neurtutako a klorofilaren jatorria errekak ekarritako fitoplanktonaz bestelako
landare-hondarrak izan zitezkeenez, 100 µm baino handiagoko fitoplanktona
arbuiagarria izan zela ondoriozta liteke. Tamaina-frakzio ezberdinak alderatuz,
frakzio handienak (8-100 µm) negu bukaeran eta udaberrian egin zuen ekarpenik handiena guztizko a klorofilaren kontzentraziora; gainerako hilabeteetan
(abuztuan salbu) 1-8 µm-ko frakzioa nagusitu zelarik. Hala ere, bi tamainafrakzio handienek (8-100 µm eta 1-8 µm) guztizko a klorofilara egindako ekarpenen arteko ezberdintasuna ez zen estatistikoki esangarria izan. Bizkaiko
Golkoko lehorretik gertu dauden kostaldeko eta estuarioetako sistemetan, oro
har, guztizko fitoplankton biomasara ekarpenik handiena egiten duen frakzioa
nanoplankton handia (~8-~20 µm) dela ondorioztatu da, nahiz eta estuarioetan
8-10 µm baino txikiagoko fitoplanktona ere sasoi eta eremu zehatz batzuetan
nagusitzen den (Butrón eta laguntzaileak, 2009). Kostaldeko hainbat eremutan egindako lanetan ikusitakoaren arabera, fitoplanktonaren tamainaren
araberako banaketaren ezaugarri arrunta da nanofitoplankton txikiaren (<5
µm-ko) urtean zeharreko egonkortasuna, baita elikagaien eskuragarritasunaren emendioak tamaina handiko fitoplanktona faboratzen duenean ere (Riegman eta laguntzaileak, 1993; Tremblay eta laguntzaileak 1997; Tamigneaux
eta laguntzaileak, 1999). Badirudi baldintza egokietan tamaina handiko fitoplanktonak hazkuntza tasak handituz erantzuten duela, horrela, sarritan biomasa handiak pilatuz. Aldiz, tamaina txikiko fitoplanktona plankton heterotrofo mikrobianoak estuago kontrolatuko luke, tamaina txikiko fitoplanktonaren
loraldi handiak arruntak izatea eragotziz (Kiørboe, 1993), nahiz eta pikofitoplanktoneko espezie batzuren loraldiak ohikoak izan kostaldeko uretan, adibidez Aureococcus anophagefferens espezie toxikoarenak (Bricelj eta Lonsdale,
1997).Gertaera honek ondo azalduko luke gure ikerlanean behatutakoa. Bestalde, aipatzekoa da nahiz eta pikofitoplanktonaren (0,2-1 µm) ekarpena guztizko
a klorofilaren kontzentrazioetara, oro har, txikia izan (batez beste, % 14,3-koa),
tamaina-frakzio honek guztizko a klorofilaren % 42,1-a suposatu zuela abuztuan, tenperatura beroenak eta zianobakterioen kontzentrazio handienak neurtu ziren hilean. Lehen ere estuarioko eremu honetan egindako lanetan biomasa
txikiena tamaina-frakzio honetan neurtu izan da (Madariaga eta Orive, 1989;
Revilla, 2001). Gertaera hau arrunta da estuarioetako uretan (Iriarte eta Pur-
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die, 1994); aldiz, eremu ozeaniko askotan pikofitoplanktona izan ohi da guztizko
biomasara ekarpenik handiena egin ohi duena (>%50) (Li eta laguntzaileak,
1983; Platt eta laguntzaileak, 1983). Honekin bat etorriz, bira antiziklonikoetan
elikagaien azaleratze prozesuak gertatzen diren eremuetan gehien emendatzen
dena mikrofitoplanktonaren biomasa dela behatu izan da, biraren eremu oligotrofikoetan piko-eta nanofitoplanktonaren nagusitasuna mantentzen delarik
(Arin eta laguntzaileak, 2002). Estuarioetan ere azaleratze prozesuak gertatzen
diren sasoietan tamaina handiko fitoplanktona (>20 µm) nagusitzen dela behatu da (Cermeño eta laguntzaileek, 2006). Lan hauek baldintza oligotrofikoetatik eutrofikoetarako gradientean pikofitoplanktonaren ekarpena guztizko fitoplanktonera murriztu egiten dela iradokitzen dute, eta horrek azalduko luke
hein batean Urdaibaiko estuarioan guk neurtutako pikofitoplanktonaren batez besteko ekarpenetik (% 14,3) Calvo-Diaz eta laguntzaileek (2008) Kantauri
itsasoko plataforma kontinentaleko uretan neurtutakora (% 33) dagoen aldea.
Hala ere, badira ingurune hipereutrofikoetan pikofitoplanktonaren ekarpena
guztizko fitoplanktonera garrantzitsua izan daitekeela erakusten duten lanak
(Carrick eta Schelske, 1997).
Urdaibai estuarioko kanpoaldean ekoizpen primarioaren (PP) urteko
zikloan zeharreko banaketak, a klorofilarenak bezala, patroi bimodala erakutsi
zuen, balio altuenak udaberri/udan eta azaroan behatu zirelarik, eta emaitza
honek bat egiten du estuario honetan lehenago egindako lanetan (Madariaga
eta Orive,1989; Revilla eta laguntzaileak, 2002) behatutako banaketa-patroiarekin. Tamaina-frakzio ezberdinek guztizko PP-aren tasetara egindako ekarpenari dagokionez, aipatutako bi lan horietan estuarioko kanpo aldean tamainafrakzio txikietan (<5 µm eta <10 µm hurrenez hurren) neurtutako ekarpenak
gure ikerlanean neurtutakoak baino zertxobait handiagoak (1,6 aldiz handiagoak) izan ziren, batez ere neguan eta udaberrian, eta gauza bera atzeman zen
estuarioan erdi eta barru aldeetan. Hala ere, gure lanean neurtutako ekoizpen
primarioaren tasak, zein horien banaketa, Kantauri itsasoko zein Bizkaiko Golkoko bestelako estuario oligo-mesotrofikoetan behatutakoen antzekoak dira
(ikus Butrón eta laguntzaileak 2009).
Plankton mikrobianoan (<100 µm-ko frakzioan) neurtutako hazkuntza
-1

espezifikoaren tasak (PSG) 0,23 eta 2,40 d balioen artean (urteko batez beste-1

ko balioa 0,83 d ) eta karbonoaren bereganatze-adierazleak 27,1 eta 213,3 µg C
-1

-1

(µg C Chl) d tartean kokatu ziren. Urtean zehar neurtutako PSG-aren balio-1

tartea (0,23 - 2,4 d ) urte batzuk lehenago Urdaibai estuarioko gune berean Revilla (2001) autoreak neurtutakoa baino txikiagoa izan zen (neguko hilabeteak

110

-1

salbu, 0,5 – 7 d ), baina, balioak Furnas (1990) autoreak ingurune epeletako
itsas uretan “in situ” neurtutako balio-tartearen barruan kokatu ziren. Karbonoaren bereganatze-adierazleen balioak eta horien urtean zeharreko aldaketak
Urdaibai estuarioan Madariaga eta Orive-k (1989) egindako ikerlanean behatutako antzekoak izan ziren eta Harrison eta Platt (1980) autoreek egindako
errebisio-lanean kostaldeko eremuetarako aurkeztutakoen balio-tartean sartzen dira. Harrison eta Platt (1980) autoreek elikagaietan nahiko aberatsa den
kostaldeko kala batean egindako ikerlanean kabonoaren bereganatze-adierazle
handienak udan neurtu zituzten, eta banaketa-eredu horren erantzule nagusia
tenperatura dela arrazoitu zuten, argiak eta elikagaien eskuragarritasunak baino eragin handiagoa izan baitzuen adierazle horien urtean zeharreko banaketan. Gure ikerlanean ere karbonoaren bereganatze-adierazleen baliorik handiena uztailean neurtu zen, nahiz eta ekainekoa eta abuztukoa askoz txikiagoak
izan ziren. Edonola ere, adierazle hauen eta tenperaturaren zein eguzki-erradiazioaren artean korrelazio esangarri positiboa (p<0,5) atzeman zen, beraz,
badirudi aldagai abiotiko horiek badutela zerikusirik karbonoaren bereganatzeadierazleen urtean zeharreko banaketan. Karbonoaren bereganatze-adierazlea
fitoplankton-komunitatearen egituraren arabera aldatzen da eta, kasu askotan,
zelulen tamainaren araberakoa dela iradoki izan da (Furnas, 1983; Platt eta
laguntzaileak, 1983; Tremblay eta Legendre, 1994). Kostaldeko hainbat eremutan bereganatze-adierazle handienak nanoplanktona nagusitu denean neurtu dituzte (ikus Harrison eta Platt, 1980). Hala ere, zelulen tamainaren eta
bereganatze-adierazleen arteko erlazioan era guztietako emaitzak aurki daitezke literaturan (Cole eta laguntzaileak, 1986; Platt eta laguntzaileak 1983;
eta beste asko). Gure ikerlanean Urdaibaiko kanpoaldean 1-8 µm eta 8-100
µm-ko fitoplanktonak guztizko a klorofilara egindako ekarpenean ezberdintasun estatistikorik egon ez bazen ere, frakzio handienak guztizko PP tasetara
frakzio txikiagoek (0,2-1 µm eta 1,2-8 µm) baino ekarpen askoz handiagoa egin
zuen urte osoan zehar. Antzeko emaitzak lortu dituzte bestelako ekosistema
batzutan ere. Fernandez eta laguntzaileek (2003) egindako ikerlanean >2 µmko frakzioko fitoplanktonak guztizko fitoplankton biomasara egindako ekarpena guztizko ekoizpen primariora egindakoa baino txikiagoa zela ikusi zuten,
eta gertaera honen arrazoietako bat pikoplanktonaren ekoizpen primarioa epe
luzeko inkubazioetan botila-efektuarengatik kaltetua suertatzea izan zitekeen
arren, tamaina handiko fitoplanktonaren argiaren erabilera efizienteagoa izan
zela iradoki zuten. Baina, beste ikerlan batzuetan tamaina txikiko fitoplanktonak argia modu eraginkorragoan erabiltzen duela ikusi da (Fogg, 1991). Legendre eta laguntzaileek (1993) eta Tamigneaux eta laguntzaileek (1999) behatutakoaren arabera, Artikoko uretan zein zonalde epeleko St. Lawrence golkoko
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Chaleurs-eko badian >5 µm-ko frakzioko fitoplanktonak egin bazuen ekarpen
handiena guztizko ekoizpen primariora ere, momentuko fitoplankton-stock-ean
<5 µm-ko frakzioko fitoplanktona nagusitu zen, horren arrazoi nagusia tamaina
handiko fitoplanktonean mesozooplanktonaren herbiborismo presioa handiagoa
zela iradoki zutelarik. Gure ikerlanean mesozooplanktonaren eragina ez dugu
aztertu, eta, momentuz, ezin dugu mesozooplanktonaren herbiborismoaren hipotesi hau baieztatu.

Herbiborismoaren aldaketak urteko zikloan zehar
Emaitzak aztertzen hasi aurretik, urte osoko zikloan neurtutako plankton
mikrobiano heterotrofoaren herbiborismo-tasak inkubazio aurretik tamainaren
arabera bereizitako laginetan neurtu zirela aipatu behar da. Beraz, <1 µm, <8
µm eta <100 µm–ko tamaina-frakzioetako fitoplantonaren hazkuntza-tasen eta
herbiboroek eragindako hilkortasun-tasen arteko ezberdintasunak neurtu ziren.
Frakzionamendua inkubazioen aurretik egiterakoan plankton komunitatearen
egitura aldatzen denez, gerta daiteke inkubazioan zehar frakzio bakoitzean
herbiboroen jatorrizko kontzentrazioak aldatzea, eurekiko harraparitza-presioa
alda daitekeelako. Horregatik, frakzioen arteko konparaketak arretaz tratatu
behar dira.
Bi tamaina-frakzio handienen (<8 µm eta <100 µm) arteko herbiborismotasen artean ez zen ezberdintasun esangarririk neurtu, nahiz eta tasa horien
urteko zikloan zeharreko joerak berdinak izan ez. Plankton-komunitate mikrobianoko (<100 µm) herbiborismo-tasa (g) handienak udan (maximoa uztailean:
-1

1,11 d ) neurtu ziren, HNF eta ziliatuen kopuru handienak neurtu ziren garaian, eta batez besteko balioak Ruíz eta laguntzaileek (1998) urte batzuk lehenago udan eremu berean <200 µm-ko plankton-komunitatean lortutako tasen
antzekoak izan ziren. <8 µm-ko tamaina-frakzioko g balio handienak, berriz,
-1

udaberrian (maximoa 1998ko maiatzean: 1,43 d ) neurtu ziren, eta balioak urte
batzuk lehenago Cotano eta laguntzaileek (1998) estuarioko eremu euhalinoan
neurtutako nanoplanktonaren (<20 µm) herbiborismo-tasetara (maximoa uz-1

tailean 1,48 d ) oso ondo doitzen dira. Aipatzekoa da <8 µm-ko frakzioan uztailean neurtu zen g-tasa udako txikiena eta maiatzekoa baino ia hiru aldiz
txikiagoa izan zela, <100 µm-ko frakzioan neurtutakoa urteko handiena izan
zen bitartean. Cotano eta laguntzaileek (1998) uztailean neurtu zituzten balio
handienak <20 µm-ko tamaina-frakzioan. Beraz, pentsatzekoa da uztailean na-
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noplankton handienaren (8-20 µm) herbiborismo-tasak handiak izango zirela,
nahiz eta guk tamaina-frakzio horretako herbiborismoa bereiztu ez, bestelako
tamaina-frakzioak aztertu genituelako. Nanoplankton handiaren (10-20 µm-ko
tamainako protistoak) herbiborismoa nanofitoplanktonean esanguratsua izan
daitekeela behatu da estuarioetan (Havskun eta laguntzaileak, 1997; Sherr eta
laguntzaileak, 1991) eta Urdaibaiko estuarioaren kanpo aldean ere hala gertatu zitekeen uztailean.
Gure ikerlanean neurtutako klorofilaren irensketa-tasei (PH(chl a)) dagokienez (<100 µm-ko frakzioan detekta ezinezko balioetatik 1,20 µg chl a l
-1

-1

-1

-1

d balio-tartean, <8 µm-ko frakziokoak 0,08-0,68 µg chl a l d balio-tartean
-1

eta <1 µm-ko frakziokoenak detekta ezinezko balioetatik 0,13 µg chl a l d

-1

balio-tartera) frakzio handienean (<100 µm) neurtutako (PH(chl a)) tasak Ruíz
eta laguntzaileek Urdaibai estuarioan lortutako emaitzen balio-tartean ez ezik,
Bizkaiko Golkoko Gironde estuarioaren diluzio-luman egindako beste ikerketa
batzutan (Sautour eta laguntzaileak, 2000) lortutako balio-tartean ere sartzen
dira. Aldiz, <8 µm-ko PH-tasak Cotano eta laguntzaileek (1998) estuarioko gune
euhalinoan nanoplanktonarentzat neurtutakoak baino txikiagoak izan ziren,
baina, hasierako a klorofilaren balioak ere handiagoak izan ziren haien azter-1

ketan (balio handiena 8,18 µg l ). Neguko hilabeteak alde batera utzita, eta
urriko eta apirileko datuak baztertuz (bi hilabete horietan <100 µm-ko frakzioan ez zelako PH(chl a)-tasarik neurtu eta <8 µm eta <1 µm-ko frakzioetan bai),
plankton-komunitate mikrobianoko heterotrofoen guztizko PH(chl a)-tasetara <8
µm-ko frakzioak % 52,6-ko ekarpena egin zuen (portzentaje horren % 8,5-a <1
µm-ko heterotrofoen PH(chl a)-tasei dagokielarik). Gorago azaldu dugun bezala,
hau ondo doitzen da Cotano eta laguntzaileek (1998) Urdaibai estuarioko alde
euhalinoan aurkitu zutenera, hau da, nanofitoplanktonaren herbiborismoaren
erantzule nagusiak nanoheterotrofoak dira.
<1 µm–ko frakzioari dagokionez, abuztuan zianobakterioen ugaritasunaren emendio nabarmena atzeman zen, frakzio hori izan zelarik guztizko a klorofilara ekarpen handiena egin zuena. Hala ere, hilabete honetan guztizko a klorofila, 1-8 µm eta 8-100 µm-ko tamaina-frakziokoetakoak bezala, gutxitu egin zen,
eta aldiz <8 µm-ko g balioa eta <8 µm-ko PH-tasak handitu egin ziren frakzio
handienekoak txikitu ziren bitartean. Pentsa daiteke, beraz, pikofitoplanktonaren kontsumitzaile nagusiak <8 µm-ko HNF-ak izango zirela. Izan ere, hainbat
ekosistemetan pikozianobakterioen kontsumitzaile nagusiak nanoflagelatu heterotrofoak direla behatu izan da (Caron eta laguntzaileak, 1991; Kuosa, 1991;
Reckerman eta Valdhuis, 1997), nahiz eta hainbat eremutan tamaina txikiko
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ziliatuek ere (~ 20 µm) pikoplanktoneko zianobakterioekiko herbiborismo aktiboa mantentzen dutela iradoki izan den (Tamigneaux eta laguntzaileak, 1997;
Christaki eta laguntzaileak, 1999b).
8-100 µm-ko frakzioan naupliusak behatu zirela (batez ere udaberri eta
udazkenean) esan behar da, eta zooplanktonaren larba hauek mikro eta nanoplanktona bazkatu dezaketela ikusi izan da Bizkaiko Golkoko estuarioetako
(Cotano eta laguntzaileak, 1998) zein kostaldeko uretan (Quevedo eta Anadón,
2000). Paffenhöfer (1998) autoreak ikusi zuenez, 200 µm-ko saretik iragazitako
metazooplanktona askoz ere gehiago baliatzen da ekoizpen primarioaz sarean
pasa ezinik harrapatutakoa baino. Beraz, gerta liteke gure ikerlanean plankton
mikrobianoaren komunitaterako (<100 m) neurtutako herbiborismoaren zati
bat larba horiek eragitea.
Gure ikerlanean, plankton heterotrofo mikrobianoak egunero fitoplankton-komunitateko (<100 µm) klorofilaren ekoizpenaren % 69,2-a (CPP)
eta momentuko fitoplankton stock-aren % 56,5-a (SS) kontsumitu zuen, eta
emaitza hauek bat datoz Urdaibain bertan edo beste kostaldeko ekosistemetan
ikusitakoarekin (ikus 4.1.13 taula). Calbet eta Landry (2004) autoreek literaturatik aukeratutako 778 emaitza alderatuz kalkulatutakoaren arabera, kostaldean zein itsas ekosistemetan plankton mikrobiano heterotrofoak eguneko
fitoplanktonaren biomasaren eta ekoizpenaren portzentaje handia (% CPP estuarioetan % 59,9 ± 3,3, eta klima epeleko eskualdeetako itsasoko uretan %
59,60 ± 1,8; % SS estuarioetan % 78,8 ± 7,3, eta klima epeleko eskualdeetako
itsasoko uretan % 47,4 ± 4,4) kontsumituko luke, portzentaje hori handitu egiten delarik fitoplankton komunitatean nano eta pikoplanktona nagusitu ahala
(Froneman eta McQuaid, 1997). Gure ikerlaneko emaitzak joera honetara nahiko ondo egokituko lirateke udaberrian (tamaina handiko fitoplanktonak guztizko fitoplankton biomasara ekarpen handiena egiten duen sasoian), udan eta
udazkenean baino g-tasa txikiagoak neurtu zirelako mikroplankton komunitatean (<100 µm). Baina neguan ere tamaina txikiko fitoplanktona izan zen guztizko fitoplankton-biomasara ekarpen handiena egin zuen frakzioa, eta sasoi
horretan ez zen herbiborismo-tasarik detektatu.
<8 µm eta <1 µm -ko frakzioetan ere CPP portzentajeak batezbeste %
60-a gainditu zuten, eta <8 -µm ko frakzioan SS portzentajeak batezbeste ia
%50-era iritsi ziren. Antzeko balioak lortu izan dira Urdaibai estuarioko eremu
euhalinoan (Cotano eta laguntzaileak, 1998) eta kostaldeko beste eremu batzuetan ere (ikus 4.1.13 taula).
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Bukatzeko, <100 µm-ko zein <8 µm-ko frakzioetan neurtutako µ eta g
balioen artean korrelazio positiboa atzeman zen. Emaitza hau bat dator beste
eremu batzuetako kostaldeko uretan (Burkill eta laguntzaileak, 1987) lortutakoekin. Korrelazio positiboa lortzeak harraparien eta harrapakinen artean
mekanismo homeostatikoa egon litekeela aditzera emango luke, zeina herbiboroen eta fitoplanktonaren arteko “atzera-elikadura” moduko lotura dinamikoa
litzatekeen, eta beraz, komunitatea efizientzia optimoan mantentzea baimenduko lukeen (Burkill eta laguntzaileak, 1987). Dena den, Urdaibaiko estuarioan
egin izan diren lanetan korrelazio positibo hori lortu da batzutan (<200 µmko frakzioan udan, Ruiz eta laguntzaileak 1998), baina ez beste batzutan (<20
µm-ko frakzioan, maiatzetik azarora, Cotano eta laguntzaileak, 1998, eta gure
ikerlanean maiatzeko epe-laburreko azterketan). Beraz, ez dirudi mekanismo

4.1.13 taula.,QJXUXQHH[EHUGLQHWDQQHXUWXWDNRÀWRSODQNWRQDUHQHNRL]SHQSULPDULRDUHNLNR
(CPP) eta momentuko stock-arekiko (SS) eguneko komtsumo-portzentajeak.
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homeostatiko hori frakzio guztietan eta urteko sasoi guztietan aurkitu daitekeenik.
HERBIBORISMOAREN ETA FAKTORE ABIOTIKOEN ERLAZIOA FITOPLANKTONAREN UGARITASUNAREKIN

Ikerlan honetan aztertutako aldagai ezberdinekin egindako korrelazioen arabera, Urdaibai estuarioan fitoplanktonaren biomasaren faktore abiotiko
zein biotiko ezberdinekin erlazionatu zela ondoriozta liteke. Abiotikoen artean,
argia eta tenperatura (azken hau batez ere tamaina-frakzio txikietan) biomasaren emendioarekin lotuta daudela dirudi.
Elikagaien kontzentrazioei dagokienez, urte osoan kontzentrazio txikiak neurtu baziren ere, ez zen erlazio esangarri positiborik ikusi horien eta
fitoplankton-biomasaren edota ekoizpen primarioaren artean. Hala ere, fitoplankton-komunitatearen hazkuntza espezifikoaren (PSG) datuei begiratuz
gero, balio txikienak udaberri/udan (klorofilaren biomasa handiena eta elikagaien kontzentrazio txikienak) eta handienak batez ere udazkenean (elikagaien
kontzentrazioaren emendioarekin bat eginez), eta neguan neurtu ziren nahiz
eta garai hauetan klorofilaren biomasa txikiagoa izan. Estuario honetan urte
batzuk lehenago epe luzean (Franco,1994; Revilla eta laguntzaileak, 2000) zein
motzean (Iriarte eta laguntzaileek, 1996) egindako ikerketetan, kanpoko eremu
euhalinaon fosfatoak fitoplanktonaren hazkuntza muga dezakeela ikusi zen
(Franco,1994; Iriarte eta laguntzaileek, 1996; Revilla eta laguntzaileak, 2000).
Gure ikerlaneko emaitzen arabera, silikatoa eta fosfatoa fitoplanktonaren hazkuntzarako mugatzaileak izan ziren udan Dortch eta Whitledge (1992) autorearen irizpideak jarraituz, eta urte osoan Redfield eta laguntzaileen (1963)
irizpideen arabera. Baina, autore horiek guztiek elikagaiak mugatzaileak diren
edo ez jakiteko proposatzen duten bidea espezieen eta elikadura-mota eta elikadura-moduaren araberakoa da, elikagaien kontzentrazio bera aldagai horien
arabera mugatzailea izatea edo ez gerta litekeelarik.
Errekaren emari oso handiek fitoplankton biomasaren galerak eragin
ditzaketela dirudi, baina efektu hau estuarioko barru aldeko kanalean baino
askoz txikiagoa da kanpo aldean (ikus epe-laburreko azterketaren kapitulua),
pentsatzekoa delarik kanpo aldean mareen uraren eraberritzeak askoz eragin
handiagoa izango duela.
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<100 µm eta <8 µm-ko frakzioetako herbiborismo-tasen eta fitoplanktonaren hazkuntza-tasen arteko korrelazioek fitoplanktonaren ekoizpena hein
handi batean herbiborismoak kontrolatu zutela ematen dute aditzera, eta horren adierazgarri litzateke plankton komunitate mikrobianoko herbiborismotasen eta fitoplankton-komunitateko ekoizpen primarioaren artean aurkitutako korrelazio esangarri sendoa.
Gure emaitzen arabera, fitoplanktonaren ugaritasunean tenperaturak,
argiak, elikagaien kontzentrazioek eta errekaren emariak zein herbiborismoak
eragin zuten, tamaina-frakzio ezberdinetan kontrol-mota horien eragina ezberdina izan zelarik. Horrela, frakzio handienean (8-100 µm) herbiborismoak
baino argi-erradiazioak eragin handiagoa izan zuen. 1-8 µm-ko frakzioko fitoplanktonaren hazkuntza ere elikagaiek mugatu zutela ondoriozta liteke, baina urritik martxora bitarteko hilabeteetatik at, frakzio handiagoko protistoen
herbiborismoak ere eragin handia izan zuen frakzio honen biomasan. Azkenik,
frakzio txikieneko biomasan (0,2-1 µm), eta bereziki zianobakterioenarengan,
tenperaturak frakzio handiagokoetan baino eragin handiagoa izan zuela esan
daiteke eta, agian, udako elikagaien kontzentrazio murritzek ez zuten beste
frakzio handiagoetan bezain eragin negatiborik izan.

Plankton komunitate mikrobianoaren arnasketa
Literaturan aurki daitezkeen arnasketa-tasen batez bestekoen eta medianen aniztasuna handia bada ere, kostaldean eta plataforma kontinentalean
-1

-1

neurtzen direnen % 70-a <0,03 – 0,31 µmol O2 l h tartean sartzen dira (Toolan,
2001). Gure ikerlanean neurtutako plankton komunitate mikrobianoaren (<100
-1

-1

µm) arnasketa-tasen batez bestekoa (0,31 µmol O2 l h ), doi-doi bada ere, tarte
horretara egokitzen dela esan daiteke. Lan honetan neurtu diren balioak urte
batzuk lehenago estuario bereko (Revilla eta laguntzaileak, 2000) kanpo aldean
eta bestelako estuario oligo-mesotrofikoetan neurtutakoekin konparagarriak
dira (Hopkinson eta Smith, 2005).Urdaibai estuarioan, beste estuario batzutan
bezala (Day eta laguntzaileak, 1989), elikagaien ekarpenei eta ur gazi-gezen
nahasketari esker, karbono organikoaren eta elikagai inorganikoen kontzentrazioen gradiente nabarmenak ikusten dira, eta besteak beste, badirudi horren
eraginez arrunta dela gazitasun gradientearen araberako arnasketa-tasen aldakortasuna handia (Iriarte eta laguntzaileak, 1996; Smith eta Kemp 2003).
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Hainbat estuariotan tenperaturak arnasketa-tasetan eragin esangarria
duela ondorioztatu izan da (Pomeroy eta laguntzaileak, 1991; Sampou eta Kemp,
1994), baina ez beste batzuetan (Jensen eta laguntzaileek, 1990). Plankton
mikrobianoaren osagaiei eta komunitateko arnasketa-tasei dagokienean, kostaldeko uretan bakterioen ekoizpenaren eta mikroplankton-komunitatearen
arnasketa-tasen arteko korrelazio esangarriak atzeman izan dira (Jensen eta
laguntzaileak, 1990; Biddanda eta laguntzaileak, 1994; Toolan, 2006). Urdaibai estuarioan urte batzuk lehenago egindako ikerlanean ikusi zenez (Revilla
eta laguntzaileak, 2000), estuarioaren barru aldean plankton-komunitatearen
arnasketa-tasak bakterioen ugaritasunaren eta ekoizpenarekin erlazionatu baziren ere, ez zen horrelako erlaziorik atzeman estuarioaren erdi eta kanpoko aldeetan, gure ikerlanean estuarioaren kanpo aldean bezala. Bestalde, gure ikerlanean <100 µm-ko fitoplanktonaren biomasaren eta arnasketa-tasen artean
ez zen korrelazio esangarririk atzeman. Bi aldagai hauen arteko erlazioaren
inguruan ere emaitza ezberdinak aurki daitezke literaturan (Hopkinson eta
Smith, 2005), baina gurean bezala, a klorofila kontzentrazio txikiak neurtu
izan diren kostaldeko eremuetan, mikroplankton-komunitatearen arnasketaren eta a klorofilaren artean korrelaziorik ez atzematea ohikoa da (Iriarte eta
laguntzaielak, 1991; Toolan 2001), eta Urdaibain ere behatu izan da lehenago
egindako lanetan (Revilla eta laguntzaileak, 2000). Emaitza honek fitoplanktonaren ekarpena plankton mikrobianoaren komunitateko arnasketa tasetara ez
zela izan handia iradokiko luke. Aldiz, Iriarte eta laguntzaileek (1991) >5 µg
l-1 baino klorofila kontzentrazio altuagoetan korrelazioa esangarria dela ikusi
zuten eta modu beren Urdaibaiko estuarioaren barne alde eutrofikoan korrelazio esangarriak atzeman dira urteko zikloan zehar (Revilla eta laguntzaileak,
2000).
Beste lan batzuetan egin izan den bezala (Hopkinson eta laguntzaileak,
1989; Bidanda eta laguntzaileak, 2001), arnasketa-tasak tamainaz frakzionatutako laginetan (<8 µm eta 1 µm) neurtzen saiatu ginen, bakterioek eta fitoplanktonak komunitate osoko arnasketa-tasetara egindako ekarpena kalkulatzeko asmoarekin. Baina gure lanean <1 µm-ko frakzioko arnasketa-tasak
<8 µm-koak baino handiagoak izan ziren, eta azken tamaina-frakzio honetan
neurtutako arnasketa-tasak <100 µm-ko frakziokoak baino handigoak hilabete
askotan; beraz, frakzio ezberdinetako arnasketa-tasen kenketek ez zuten balio izan plankton-komunitate mikrobianoan neurtutako arnasketaren zenbatekoa zegokion fitoplanktonari, bakterioei eta gainerako heterotrofoei bereizteko. Bakterioen eta fitoplanktonaren arnasketa-tasak bereizteko Jensen eta
laguntzaileek (1990) proposatutako erregresio anizkoitzen metodoa erabil-
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tzen ere saiatu ginen, baina saiakera horrek ere ez zuen emaitza onargarririk
eman. Tamainaz frakzionatutako laginetan horrelako emaitzak eskuratzeko
arrazoietako bat ondorengoa izan liteke: plankton mikrobianoan frakzio ezberdinen ekoizpen primarioa eta arnasketa konparatu ahal izateko oxigenoaren
ekoizpen eta kontsumo-tasak neurtzen badira Winkler teknikarekin, planktonaren tamainaren araberako bereizketa

14

C-aren teknikarekin ez bezala, ezin

da inkubatu ondoren egin. Tamainaren araberako bereizketa laginak inkubatu
aurretik egitea da aukera bakarra (Williams, 1981 b). Tamainaren araberako
bereizketa laginak inkubatu aurretik egiten denean, harrapari handienak pasa
ezinik geratzeko arriskua dago, eta harraparien faltan bakterioplanktonaren
arnasketa emenda daiteke. Literaturako informazioa aztertzen badugu, tamainaz-frakzionatutako arnasketa tasekin leku ezberdinetan emaitza ezberdinak
lortu izan direla ikus daiteke (Hopkinson eta Smith, 2005). Hainbat autorek
tamainaren arabera bereizitako frakzio ezberdinek plankton komunitateko
arnasketa-tasetara egindako ekarpenak neurtu ahal izan dituzte inkubazio
aurretik egindako frakzionamenduak erabiliz (Smith eta Kemp, 2001; Robinson eta Willians, 2005). Hopkinson eta laguntzaileek (1989), aldiz, <1 µm-ko
frakzioan arnasketa-tasak plankton komunitate osoan baino handiagoak izan
zirela behatu zuten Duplin River estuarioan. Autore hauek iragazitako laginak
inkubatzeak ez zuela bakterioen biomasan eragiten ikusi zuten, eta arnasketaren emendio hori bakterioen metabolismoan gertatuko liratekeen aldaketei
egotzi zieten. Aldiz, beste hainbat ikerketetan harraparirik gabeko egoeran
bakterioen kopurua nabarmen ugaritzen dela erakutsi dute (Ferguson eta laguntzaileak, 1984).
Bakterioen ekarpena neurtu ahal izan den hainbat estuariotako lanetan,
plankton mikrobianoaren komunitatearen arnasketa-tasen erantzule nagusiak
bakterioak direla ikusi da (Biddanda eta laguntzaileak, 2001), nahiz eta bakterioetan zeharreko karbonoaren fluxuak 0 - >%100 balio tartean egon daitezkeen
(del Giorgio, 1997). Beraz, harraparirik gabeko egoeran bakterioen kontzentrazioa emendatuko balitz, horien eragina plankton-komunitatearen arnasketan handia izatea espero beharko litzateke. Gure ikerlanean aurrerago aipatu
bezala, Urdaibai estuarioko kanpo aldean, flagelatu heterotrofoek bakterioen
ekoizpena kontrolatzen dutela iradoki da. Beraz, gerta liteke tamaina-frakzioak inkubatu aurretik bereizi izanak bakterioen hazkuntza sustatzea <1 µm-ko
frakzioan eta horrek tamaina-frakzio honetan <100 µm-koan baino arnasketatasa handiagoak neurtzean eragina izana.

119

PLANKTON MIKROBIANOAREN EKOIZPEN PRIMARIOA ETA ARNASKETAREN ARTEKO BALANTZEAK (P/R ratioak)

Plankton mikrobianoaren (<100 µm) metabolismo garbiari dagokionean,
P/R kozienteen batez bestekoa (1,74) estuario bereko kanpo aldean urte batzuk
lehenago (Revilla eta laguntzaileak, 2002) egindako balioekin konparagarria
dela aipatu behar da (1,76 ± 1,03), klima epeleko beste hainbat estuarioetakoekin (Smith eta Hollibaugh, 1993; Smith eta Kemp, 2001; Hopkinson eta Smith,
2005) eta kostaldeko eremuetakoekin (Duarte eta Agustí, 1998) bezala. Gure lanetik urteko batez besteko balantzea positiboa dela, beraz Urdaibai estuarioko
alde euhalinoak izaera autotrofoa duela ondorioztatu daiteke, eta emaitza hori
bat dator Revilla eta languntzaileek (2002) behatutakoarekin. Balioen urtean
zeharreko banaketa-patroiari dagokionez, gure ikerlanean balio baxuenak (P/R
 QHJXDQILWRSODQNWRQELRPDVDUHQHWDHNRL]SHQDUHQEDOLRW[LNLHQHNLQEDWHra neurtu ziren, eta altuenak udan. Modu berean, Arbones eta laguntzaileek
(2008) Vigo-ko estuarioan egindako ikerlanean urte guztian 1 baino P/R ratio
handiagoak neurtu zituzten, baliorik txikienak neguan atzemanez. Serret eta
laguntzaileek (1999) Kantauri Itsasoko plataforma kontinentaleko urek izaera
heterotrofoa zutela ikusi zuten maiatzean eta ekainean eta horren arrazoia udaberrian ekoiztutako materia organiko pilatua beranduago kontsumitu izanari
egotzi zioten. Edonola ere, Urdaibai estuarioko kanpo aldean ekoizpen primarioa bestelako sistemetara esportatzeko eskuragarri gelditu zela esan daiteke.

.DUERQRDUHQÁX[XDN
Sare trofikoetako karbono fluxuak kalkulatzea jarduera oso espekulatiboa izatera irits daiteke konbertsio faktore ezberdinak aukeratu behar direlako. Baina ariketa hau egitea oso interesgarria da plankton mikrobianoaren
dinamika trofikoa modu globalean, aztertzeko aukera ematen duelako, eta ez
bakarrik prozesu bakoitza bere aldetik.

KONBERTSIO-FAKTOREEN ERABILERA

1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera egindako laginketetan jasotako datuekin irudikatutako karbonoaren fluxuak eztabaidatu aurretik, datuak karbo-
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no unitatera bihurtzeko erabilitako konbertsio-faktoreei buruzko gogoeta egitea
komeniko litzateke.
a klorofilaren datuak karbono unitateetara bihurtzeko ezinbestekoa da
C: Chl (g:g) konbertsio-faktoreak erabiltzea. C:Chl konbertsio-faktoreak ugariak dira bibliografian, eta kultiboetan egindako lanetan 12-tik >200 tarteko
konbertsio-faktoreak lortu izan dira (Taylor eta laguntzaileak, 1997). Are gehiago, Moran autoreak (2007) pikofitoplanktonarentzako bakarrik 7 eta 89 tarteko balioak kalkulatu zituen. Laginketa egunean autotrofoek hazteko izandako
baldintzak kontuan hartuz garatutako eredu matematikoetatik ere kalkulatu
izan dira C:Chl kozienteak (Cloern eta laguntzaileak, 1995), eta saiakera horietan 38,6 eta 253,7 balio-tartean kokatzen diren konbertsio-faktoreak lortu
izan dira. Fitoplanktonaren biomasa kalkulatzeko azken prozedura hau erabiliz gero, gure laginketa-epeko <100 µm-ko fitoplanktonaren batez besteko C
-1

kontzentrazioa 93,66 µg C l izango zen. Aldiz, Gironde estuarioko lumako fitoplanktonarentzako eta gure ikerlanean epe motzeko plankton mikrobianoaren
aldakortasuna aztertzeko erabili zen ratioaren (C:Chl = 50) arabera, frakzio
horretako fitoplanktonaren urteko batez besteko C kontzentrazioa 31,02 µg C
-1

l izango zela ondoriozta dezakegu. Edozein konbertsio-faktoreren erabilpenak
akatsak asumitzea suposatzen badu ere, kasu honetan argi dago balio bat edo
bestea erabiltzeak datuen interpretazio oso ezberdinak eragin ditzakeela. Izatez, ikerketa honetako datuekin C:Chl kozienteak kalkulatzeko Cloern eta laguntzaileek (1995) erabilitako metodoa erabiliz gero, heterotrofoen biomasak
autotrofoenaren % 95-a ere ez zuela gainditu onartu beharko genuke. Aldiz,
C:Chl konbertsio-faktoretzat 50 balioa erabiliz gero, heterotrofoen urteko batez
besteko biomasak autotrofoen biomasaren % 140-a gainditu zuela ondorioztatuko genuke. Azterlan honetan neurtutako herbiborismo tasak C unitateetan
jartzeko ere C:Chl konbertsio-faktorea erabili behar da. Cloern eta laguntzaileek erabilitako metodoarekin, heterotrofoek kontsumituriko bakterioen karbonoa ez zela autotrofoen karbonoaren % 40-a gainditzera iritsi ondorioztatuko
genuke. Aldiz, 50-eko konbertsio-faktorearekin heterotrofoek kontsumituriko
bakterioen karbonoak, kontsumitutako autotrofoen karbonoaren % 50-a gaindituko luke. Dena dela, urte osoko planktonaren dinamika trofikoaren aldakortasuna aztertzeko egindako ikerlanean a klorofilaren balioak karbono unitatera
bihurtzeko Cloern eta laguntzaileek (1995) erabilitako metodoa jarraitu genuen
metodo horrek urtean zehar aldakortasun handia erakusten duten ingurumen
baldintzak kontuan hartzen dituelako.
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Bakterioen biomasa kalkulatzeko ere bibliografiatik hainbat konbertsiofaktore hautatu ziren. Bakterioen biomasa kalkulatzeko modurik zuzenena gure
laginetako bakterioen zelula-bolumenaren kalkulutik abiatzea izango litzateke,
baina, lan horrek denbora asko eta ekipamendu tekniko berezia eskatzen zuen.
Gainera, datuak biobolumenetik biomasara bihurtzeko konbertsio-faktoreen
aukeraketak akats-iturria izaten jarraituko luke (Cooper, 1991), literaturan
konbertsio-faktore ezberdinak aurki baitaitezke (ikus Revilla 2001, 160. orriko
eztabaida). Ikerlan honetan bakterioen biomasaren kalkuluetarako, Iriberri eta
laguntzaileek (1990) Kantauri Itsasoko hondartzetako bakterioentzat proposa-1

turiko (11,35 fg C zelula ) konbertsio-faktorea erabili zen1 laginketa-gunerako,
eta Lee eta Fuhrman (1987) autoreek kalkulatutako konbertsio-faktorea (20
-1

fg C zelula ) 5 laginketa-gunerako (estuarioaren barru aldeko eremuko bakterioak handiagoak direlako). Azken autore hauek proposatutako konbertsiofaktorearekin egindako kalkuluen arabera, bakteriborismo-tasetatik lortutako karbonoak HNF-en karbono-eskaeraren (ikus metodologia kalkuluaren
azalpenerako) % 13 - % 27-a baino ez zuen asetu udan eta udazkenean (BNP
eta BB balioen emendioa neurtu zen uztaileko datua kontuan hartu gabe); aldiz, neguan eta udaberrian HNF-ek karbono-eskaeraren % 50-a baino gehiago
bakterioetatik eskuratu zuten. Bakterioen karbono edukia kalkulatzeko Lee eta
-1

Fuhrman-en konbertsio faktorearen (20 fg C zellula ) ordez Iriberri eta laguntzaileek (1990) Kantauri Itsasoko hondartzetako bakterioentzat proposaturikoa
-1

(11,35 fg C zelula ) erabiliko bagenu, ehuneko horiek gutxi gorabehera erdira
jaitsiko lirateke, eta HNF-ek karbono-eskaeraren oso portzentaje txikia eskuratu zutela bakterioetatik esan beharko genuke.
Dena dela, aukeratutako konbertsio-faktoreak laginketa-gune horietan
ikerlan honen aurretik egindako lanetan erabilitakoak izan dira, eta horien
guztien erabilerak gure emaitzak bibliografiako emaitzekin alderatzea eta sare
trofiko mikrobianoko karbono fluxuak modu grafikoan aurkeztea ahalbidetu ziguten.
PLANKTON

MIKROBIANOAN

ZEHARREKO

KARBONOAREN

FLUXUAK

Atalez atal, sare trofiko mikrobianoan talde ezberdinetan (autotrofo zein
heterotrofoetan) neurtutako hasierako biomasak eta ekoizpenak zein bakteriborismo eta herbiborismo-tasak estuario berean edo ingurukoetan edo antzeko
maila trofikoa duten inguruneetan egindako lanetan neurtutakoekiko konparagarriak direla ikusi dugu. Emaitza orokor bezala esan daiteke, laginketa-
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urte osoan zehar, tarteko tamaina-frakzioa izan zela (1-8 µm) eskuragarri zuen
karbonoarekiko kontsumo handiena egin zuena. Horrek Urdaibaiko kanpo alde
euhalinoko sare trofiko mikrobianoan nanoflagelatu heterotrofo txikiek (HNF)
duten garrantziaren ideia ematen digu, eta inguruko baldintzen arabera sarreran deskribaturiko sare trofiko ezberdin horietatik zeinek izan zuen pisu handiena eztabaidatzeko bidea adierazten digu.
Urtaro ezberdinetan irudikatutako karbonoaren fluxuak alderatuz gero,
udaberri amaieran-udan fitoplanktonaren biomasa handienak ziren eta <8 µmko heterotrofoen herbiborismo-tasak bakteriborismo-tasak baino handiagoak
izan ziren. Bakterioen hazkuntza eta fitoplanktonaren ekoizpen primarioa ere
urte sasoi horretan izan ziren oparoenak. Horrek guztiak eragina izango zuen
karbono organiko partikulatuaren balioetan, urteko handienak urtaro honetan
neurtu baitziren. Hilabete horietan, 1-8 µm eta 8-100 µm frakzioetako heterotrofoek 1-0,2 µm eta 1-8 µm frakzioetako fitoplankton biomasa gehiago kontsumitu zuten bakterioen biomasa baino. Protistoen herbiborismo tasak (PH ) fitoplanktonaren biomasarekin (FB) eta ekoizpen primarioarekin (PP) konparatzen
baditugu tamaina frakzio ezberdinetan, herbiborismo-presio txikiena 1-0,2 µm
fitoplanktonak jasan zuela eta handiena 1-8 µm frakziokoak ikus daiteke. PH
tasaren arteko diferentziak 1-8 µm eta 8-100 µm-ko frakzioetan oso handiak
ez izan arren, 8-100 µm-ko frakzioko PP tasak 1-8 µm-koak baino askoz handiagoak izan zirenez, plankton mikrobianoak eragindako herbiborismo-presioa
esanguratsuki txikiagoa izan zela 8-100 µm-ko frakzioan esan daiteke. Horrek
pentsa arazten digu, baita, 8-100 µm-ko frakzioan mesozooplanktonaren herbiborismoa garrantzitsua izango zela urteko sasoi honetan. Urdaibai estuarioko
kanpo aldeko emaitza hauekin bat etorriz, Tamigneaux eta laguntzaileek (1999)
eskualde epeleko St. Lawrence golkoko Chaleurs-eko badian ere <5 µm-ko fitoplankton frakzioarenganako plankton mikrobianoak eragiten duen herbiborismo-presioa >5 µm-ko frakzioarenganakoa baino handiagoa dela behatu zuten.
Hilabete hauetan sare trofiko mikrobianoa eta sare trofiko herbiboro klasikoak,
biak, rol garrantzitsua jokatuko luketela pentsa daiteke, nahiz eta guk mesozooplanktonaren herbiborismoa neurtu ez dugun. Beraz, sare trofikoa multiboroa izango litzateke (Legendre eta Rassoulzadegan, 1996). Besteak beste, hau
plankton mikrobianoaren metabolismoaren balantze autotrofoan islatuko zen
(P/R >1), urteko ekoizpen garbiaren tasa handienak urtaro honetan neurtu baitziren.
Neguan protisto heterotrofoen biomasak fitoplanktonarena gainditu
zuen, eta gainera, ez zen herbiborismo-tasarik atzeman. Baina, HNF-ek bakte-
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rioetaz elikatuz euren biomasari eusteko aukera izan zuten (neguan HNF-en
bakteriborismo-tasak udazkenean eta udaberrian adinakoak edo handiagoak
izan ziren). HNF-en, eta oro har, heterotrofoen bakteriborismoak bakterioen
ekoizpenaren portzentaje handi bat kontsumitu zuen urte osoan zehar, neguan
bakterioen biomasa gutxitzeraino iritsi zelarik kontsumo hori. Urteko PP-aren
tasa txikienak ere sasoi horretan neurtu ziren, eta horrek guztiak eragina izango zuen urteko POC baliorik txikienak sasoi honetan neurtzean. Bestalde, nahiz
eta bakterioen arnasketa-tasak ezin izan genituen neurtu <1 µm-ko frakzioko
arnasketa-tasak komunitatekoak gainditu zituelako, pentsatzekoa da bakterioak plankton-komunitate mikrobianoko arnasketa-tasen portzentaje handiaren
erantzuleak izan zirela. Hau guztia kontuan izanda, badirudi neguan kiribil
mikrobiarraren garrantzia beste urtaroetan baino handiagoa izan zela eta hori
plankton mikrobianoan neurtutako metabolismoaren balantze negatiboan islatuko zen, sasoi honetan komunitateak izaera heterotrofoa erakutsi zuelarik
(P/R <1).
Bukatzeko, udaberri eta udazkenean tarteko egoerak aurkitu genituen.
Aipatzekoa da 1999ko udaberria oso euritsua eta eguzki-erradiazio baxukoa izan
zela, eta horrek udazken antzeko baldintzak sortu zituela Urdaibaiko uretan.
Horren ondorioa izango zen osagai nagusien analisiak apirileko datuak neguko
hilabeteetakoekin batera multzokatu izana, edota 1999ko maiatza eta martxoa,
1998ko udazkenekoekin batera. Hilabete hauetan ere momentuko klorofilaren
stock-a gehi ekoizpen primarioa kontutan hartuz, herbiborismo presioa 1-8 µmko fitoplanktonarengan 8-100 eta 0,2-1 µm-ko frakzioengan baino handiagoa
izan zen. Hilabete hauetan, udaberri amaiera-udakoekin alderatuz gero, fitoplanktonaren biomasa eta ekoizpena bakterioena baino proportzionalki askoz
ere gehiago murriztu ziren, eta horren adierazle izan zen HNF-en kontsumoa,
bakterio/fitoplankton biomasa ratioaren kontsumoaren proportzioa handitu egin baitzen. Hilabete hauetan kiribil mikrobianoak bestelako sare trofiko
batzuk baino garrantzia txikiagoa izan zuen. Hilabete horietan ere plankton
mikrobianoaren metabolismoa autotrofoa izan zen.
Honen guztiaren arabera, eta guk sare trofiko planktoniko ezberdinak
bere osotasunean kuantifikatu ez baditugu ere, Urdaibai estuarioko kanpo aldean plankton-komunitateko sare trofikoen garrantzia aldatzen joan zela urtean zehar esan daiteke, eta hau bat dator Legendre eta Rassoulzadegan (1995)
autoreek iradokitakoarekin. Horrela, udaberri amaiera/udan sare klasiko herbiboroa eta sare trofiko mikrobianoa biak lirateke oso aktiboak frakzio tamaina
ezberdinetako protistoen kontsumoa handia izan zelako tamaina txikiko (<8
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µm) zein handiko (>8 µm) fitoplanktonarengan eta bakterioengan eta pentsa
daitekeelako, baita, fitoplankton handiarengan bestelako zooplanktonaren herbiborismoa ere garrantzitsua izango zela. Ziurrenik, sare herbiboroa udaberriko
loraldiaren garaian izango zen garrantzitsuena, eskualde epeleko kostaldeko
hainbat sistematan ikusi izan den bezala (Marquis eta laguntzaileak, 2007). Neguan, berriz, ez zen herbiborismo-tasarik detektatu inolako tamaina-frakzioetan (<1 µm, <8 µm eta < 100 µm). Beraz, urte sasoi honetan kiribil mikrobianoa
nagusitu zela esan daiteke. Urtean zeharreko dinamika hau, eta neurtutako
karbono fluxuak, nahiko ondo egokitzen dira Witek eta laguntzaileek (1997)
GdaĔsk Golkoan (itsaso Baltikoaren hego aldean) ikusitakora, nahiz eta haiek
bakterioen biomasa eta ekoizpen-tasa handiagoak neurtu udaberritik negura
egindako azterketan. Hala ere, gure ikerlanean neurtutako fitoplankton biomasarekiko herbiborismo-tasak lan horretakoak baino handiagoak izan ziren. Sare
trofikoen antzeko aldaketa deskribatu izan da baita Bizkaiko Golkoko plataforma kontinentaleko uretarako (Marquis eta laguntzaileak (2007).
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4.2 EKOIZPEN PRIMARIOA NEURTZEKO METODOEN KONPARAKETA
1998ko maiatzetik 1999ko maiatzera ikertutako urteko zikloan tamainaren arabera bereizitako plankton-komunitatean ekoizpen primarioa bi metodo
14

erabiliz neurtu zen: C-aren teknikaren bidez (PP), eta oxigenoaren botila argia
eta ilunaren metodoaren (GPP) bidez (ikus 3. kapitulua). 4.1.3.2 atalean

14

C-

aren teknikaren bidez lortutako emaitzak aurkeztu eta eztabaidatu dira. Oraingo kapituluan aipatutako bi tekniken bidez lortutako emaitzen konparaketa
egin da. Izan ere, bi metodoek neurtzen dutenaren inguruko zalantzak egoteaz
gain, metodo bakoitzean tamainaren araberako frakzionamendua iragazketamota ezberdin batez burutu zen,

14

C-aren metodoarekin mailaz mailako iraga-

zketa inkubazio bukaeran eta botila argia eta ilunaren metodoarekin alderantzizko iragazketa inkubazio aurretik (ikus 3. kapitulua).

4.2.1. EMAITZAK
Tamaina-frakzio ezberdinetan neurtutako ekoizpen primarioa
Plankton-komunitate mikrobianoan (<100 µm) ekoizpen primarioaren
eguneko tasak neurtzeko erabilitako bi metodoekin lortutako emaitzak konparatzerakoan, ezberdintasun nabariak ikus daitezke (4.2.1. taula). PP-aren tasa
handienak frakzio handienean (8-100 µm) eta uda/udaberri aldean neurtu ziren,
diatomeoen, dinoflagelatuen eta Myrionecta rubra espezieko ziliatuen kopuru
handienak neurtu zirenean. Aldiz, GPParen baliorik handienak <8 µm frakzioan neurtu ziren urrian eta uztailean, eta <1 µm-ko frakzioan abuztuan. Oxigenoaren botila argia eta ilunaren bidez urrian eta abuztuan neurtutako balioek
ez zuten jarraitu

14

C-aren metodoarekin kalkulatutako ekoizpen primarioaren

denboran zeharreko banaketa-patroia. Gainera, fitoplanktona identifikatu edota kontatzerakoan behatutakoaren arabera, hilabete horietan (abuztuan eta
urrian) fitoplanktonaren ugaritasuna ez zen horrelako ekoizpen tasak neurtzeko haina emendatu; beraz, bi hilabete hauetako datuak kontu handiarekin
aztertzekoak dira.
14

C-aren bereganatze-tasarik (PP) handienak (komunitate osoan, <100
-1 -1

µm–ko frakzioan) uztailean neurtu ziren (208,9 µg C l d ) eta txikienak urta-1 -1

rrilean (10,05 µg C l d ). Urriko eta abuztuko datuak alde batera utzita, oxige-
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4.2.1 taula. Ondorengo taulan C-aren metodoaren eta mailaz mailako iragazketaren bidez neurtutako ekoizpen primarioaren (PP) datuak eta oxigenoaren botila argia eta ilunaren metodoaren bidez eta alderantzizko iragazketaren bidez neurtutako ekoizpen primario gordinaren (GPP) balioak ikus
GDLWH]NH33DUHQEDOLRHLGDJRNLHQH]P²NRIUDN]LRDPPHWDPNRIUDN]LRHWDNREDOLRDNJHKLWX]NDONXODWX]HQPNR
IUDN]LRDPHWDPNRIUDN]LRHWDNREDOLRDNJHKLWX]HWDPNRIUDN]LRDNPIUDN]LRNRHWD]HOXOD]NDQSRNRMDULDNHWDUHQ (&5 
EDOLRDNEDWX]*33DUHQEDOLRHLGDJRNLHQH]PNRIUDN]LRDPNRIUDN]LRDULPNREDOLRDNNHQGX]NDONXODWX]HQHWDPNRIUDN]LRD
PNRIUDN]LRDULPNREDOLRDNNHQGX]=HQEDNLJRUUL]R[LJHQRDUHQERWLODDUJLDHWDLOXQDUHQELGH]DEX]WXDQHWDXUULDQQHXUWXWDNRGDWXDND]SLmarratu dira, eta urdinez frakzio handiagoetan txikiagoetan baino GPP-tasa txikiagoak ematen zituzten kenketak.
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noaren ekoizpen gordinaren tasa handienak (GPP) <8 µm-ko frakzioan neurtu
-1

-1

ziren uztailean (0,66 mg O2 l d ), eta tamaina-frakzio guztietako txikienak
otsailean.
4.2.1 taulan ikusi bezala, oxigenoaren botila argia eta ilunaren metodoarekin frakzio txikienetan (<8 µm eta <1 µm) plankton-komunitate mikrobianoan (<100 µm) baino GPP tasa handiagoak neurtu ziren. Datu hauek ikusita,
hainbat hilabetetan ezin izan genuen bereizi komunitate osoko fitoplanktonaren GPP-aren zenbateko portzentajea zegokien <8 µm-ko eta <1 µm-ko frakzioetako fitoplanktonari.
Horrela, 4.2.2 taulan ikusten denez, guztizko PP-ra (<100 µm-ko frakzioan neurtutakoen tasetara) <8 µm-ko frakzioak egindako ekarpenarenaren batez
bestekoa %9,4 (± 5,52) izan zen, eta <1,2 µm-ko frakzioak egindakoa % 2,75 (±
2,52). Guztizko GPP-ra (<100 µm-ko frakzioan neurtutakoen tasetara) frakzio
txikienek egindako ekarpena neurtzeko udako hilabeteetako datuak (ekaina,
uztaila, abuztua) alde batera utzi behar dira frakzio txikieneko datuak <100
µm-koak gainditu zituztelako, eta urrikoak zalantzazkoak izan zirelako. Hala
eta guztiz, horiek kenduta ere, <8 µm-ko frakzioak egindako ekarpenarenaren
batez bestekoa % 46,74 (± 23,68) izan zen, eta <1 µm-ko frakzioak egindakoa %
14

4.2.2 taula.HWDPNRIUDN]LRHNNRPXQLWDWHNR P  C-aren bereganatze-tasetara (PP) eta oxigenoaren ekoizpen gordinaren tasetara (GPP) egindako ekarpenaren portzentajea. PP-tasen balioei dagokienez, taulako tamaina-frakzioak mailaz mailako iragazketaz
lortutako tamaina-frakzio ezberdinetako balioak gehituz kalkulatu ziren. Aldiz, GPP-aren
balioak alderantzizko iragazketaz zuzenean lortutakoak dira.
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53,60 (± 39,61). Aldeak, beraz, esangarriki nabariak dira

14

C-aren metodoaren

bidez neurtutako frakzio txikienetako PP-tasak komunitate osokoak baino magnitude orden bat edo 2 (10 edo 100 aldiz) txikiagoak izan ziren bitartean, oxigenoaren metodoaren bidez neurtutako frakzio txikienetako GPP tasek komunitateko tasak gainditu zituzten hainbat hilabetetan, ia beste guztietan % 50a
gainditu zutelarik.


4.2.1 irudia.
Oxigenoaren ekoizpen gordinaren (GPP) eta C-aren bereganatze-tasen denboUDQ]HKDUUHNRDOGDNRUWDVXQDP D P E HWDP F IUDN]LRHWDQDEX]WXNRHWD
urriko datuak kontuan hartu gabe.
14

Bi metodoen bidez kalkulatutako ekoizpen primarioen tasek (abuztuko
eta urriko datuak baztertuta) joera berdina jarraitu zuten (4.2.1 irudia). Horrela, 4.2.3 taulan ikusi bezala, bi metodoekin kalkulatutako ekoizpen prima-
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rioaren (PP eta GPP) artean egindako korrelazio eta erregresio analisiak esangarriak izan ziren frakzio guztietan, eta bereziki txikienetan (r= 0,73, p <0,05
<100 µm-ko frakzioan; r= 0,91, p <0,015 <8 µm-ko frakzioan; r= 0,96, p <0,01
<1,2 µm-ko frakzioan).
14



4.2.3 taula.HWDPNRIUDN]LRHNNRPXQLWDWHNR P  C-aren bereganatze-tasetara (PP) eta oxigenoaren ekoizpen gordinaren tasetara (GPP) egindako ekarpenaren portzentajea. PP-tasen balioei dagokienez, taulako tamaina-frakzioak mailaz mailako iragazketaz
lortutako tamaina-frakzio ezberdinetako balioak gehituz kalkulatu ziren. Aldiz, GPP-aren
balioak alderantzizko iragazketaz zuzenean lortutakoak dira.





 

  

 

  

 

  

























 





 







  





 



 





 
 









 

Itxurazko fotosintesi-zatidura (PQ)
Aipatu bezala, bi metodoen bidez neurtutako ekoizpen primarioaren
tasek urte osoko zikloan erakutsitako aldaketen joera oso antzekoa izan zen
abuztuan eta urrian ezik, zeinetan kontrako joera erakutsi zuten. Bi hilabete
hauetako datuak ez ziren kontuan hartu PQ zatiduraren balioak kalkulatzeko.
4.2.4 taulan ikus daitekeenez, plankton komunitate mikrobianoan (<100
µm) neurtutako itxurazko PQ zatiduraren batez besteko balioa 2,20 (± 1,16 desb.
tipikoa) izan zen. Azpimarratzekoa da itxurazko PQ-aren balioek aldakortasun
handia erakutsi zutela urte osoko zikloan zehar.
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4.2.4 taula. /DJLQNHWDXUWHDQ ]HKDU  P  QHXUWXWDNR LW[XUD]NR 34 ]DWLGXUDUHQ EDWH]
besteko balioak.



  
 

 

 

 

 

 



 

 





 

 
   

   
 

4.2.2 EZTABAIDA
Itxurazko PQ-ak: Ekoizpen primarioa neurtzeko metodoen
(14C-aren teknikaren eta botila ilunaren eta argiaren oxigenoaren
teknikaren) arteko alderaketa
Fotosintesi-zatidura (PQ) fotosintesiaren prozesuan zehar fixatutako
CO2-arekiko ekoiztutako O2-aren ratio molarra bezala definitzen da. Fitoplanktonaren osaera biokimikoaren eta fitoplanktona osatzen duten zelula horien ekoizpenean parte hartzen duten erreakzioen estekiometrian oinarrituz,
PQ zatidurak 1,0 eta 1,4 balio-tartekoa izan beharko lukeela iradoki izan da
(Laws, 1991; Falkowski eta Raven, 1997). Hala ere, kasu askotan

14

C-aren eta

O2-aren neurketekin egindako hurbilketetan lortutako emaitzak nekez azaldu
ahal izan dira esperotako PQ teorikoekin (esaterako, Holligan eta laguntzaileak, 1984; Grande eta laguntzaileak, 1991; Williams eta Robertson, 1991). Horregatik “itxurazko PQ”-a definitu da oxigenoaren ekoizpen gordinaren eta bereganatutako CO2-aren arteko ratioa definitzeko (Williams, 1993).
Fitoplanktonak asimilatutako nitrogeno inorganikoak PQ balioetan eragina izan dezakeela ikusi da (Davies eta Williams, 1984; Laws, 1991). Baina,
hazkuntzarako elikagai-iturri nagusia nitratoa erabiltzen duen fitoplanktonean lortu beharko litzatekeen PQ zatiduraren inguruan ez dago kontsentsurik.
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Laws (1991) autorearen arabera, badirudi baldintza horretan PQ kozienteak 1,4
izan beharko lukeela; aldiz, Williams eta laguntzaileen (1979) arabera zatiduraren balioak 1,5-1,8 tartekoak izan beharko luke eta Davies eta Williams (1984)
autoreen arabera 2 ingurukoak. Urdaibaiko estuarioan urte batzuk lehenago
egindako lanetan (Iriarte eta laguntzaileak, 1996), laginketa-puntu ezberdinetan lortutako zatiduren balioak 0,33 eta 4,42 arteko aldakortasuna erakutsi
zuten, batez bestekoa 1,99 (± 0,9, desb. tipikoa) izanik. Balio hau fitoplanktonaren nitrogeno-iturri nagusia nitratoa denean espero diren balioen ingurukoa
da. Aldiz, nitrogeno-iturri nagusia amonioa denean, PQ-arentzat onartzen den
batez bestekoa 1,25 da (Ryther, 1956). Gure oraingo ikerlanean ere fotosintesizatidura enpirikoaren batez besteko balioa estimatu zen, urte batzuk lehenago
kalkulatutako balioekin alderatzeko. Gure ikerlaneko laginketetan amonioaren
kontzentrazioak nitratoarenak baino txikiagoak izan zirenez, gerta liteke fitoplanktonak nitratoa aukeratu izana nitrogeno-iturri nagusi bezala, kalkulatutako batez besteko PQ ratioa (2,27) Davies eta Williams autoreek (1984) hazkuntzarako elikagai-iturri nagusia nitratoa erabiltzen duen fitoplanktonean
kalkulatutako PQ ratiotik hurbil baitago. Baina, gure ikerlanean urteko zikloan
zehar neurtu ziren PQ ratioak balio-tarte handian (0,89-3,75) neurtu ziren, eta
2 baino balio handiagoak neurtu izan badira ere (Holligan eta laguntzaileak,
1984; Grande eta laguntzaileak, 1991), argi dago “nitrogenozko PQ”-az gain beste faktoreren batek/batzuk eragin zutela. Faktore hauek ekoizpen primarioa
neurtzeko metodologiekin erlazionatutakoak izan daitezke.
Gure ikerlanean itxurazko PQ-en balioak kalkulatzerakoan, kontuan
izan behar da oxigenoaren ekoizpena Winkler metodoaren bidez eta fixatutako
CO2-a

14

C-aren teknikaren bidez neurtu zirela. Nahiz eta metodo hauek urte

luzeetan erabili diren (Holligan eta laguntzaileak, 1984; Williams eta Robertson, 1991; Serret eta laguntzaileak, 2006), bi metodoekin lortutako emaitzen
konparaketak eztabaida sortu izan du, bi metodoek neurtzen dutena zehazki
berdina ez delako.
14

C-aren metodoaren bidez autotrofoek bereganatu duten karbono inor-

ganikoaren tasa neurtzen da, eta botila argia eta ilunaren oxigenoaren metodoaren bidez uretan gertatu den oxigeno disolbatuaren kontzentrazioaren aldaketa. Oxigeno disolbatuaren kontzentrazio-aldaketa funtsean autotrofoen
fotosintesi-erreakzioen eraginez sortutakoaren eta plankton komunitatearen
arnasketaren eraginez kontsumitutakoaren arteko diferentzia izango da. Horregatik, ekoizpen primario gordina (GPP) ekoizpen fotosintetiko gordinaren
(gp) baliokidea da. Baina, botila argia eta ilunaren metodoarekin neurtzen
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den ekoizpen primario garbia (NPC) ez da fotosintesi bidezko ekoizpen garbiaren (np) baliokidea; NPC-a autotrofoen oxigeno ekoizpenaren eta komunitate
osoaren arnasketaren arteko kenketatik lortzen baita.
14

C-aren metodoaren eragozpenik handiena hauxe da: ezin dela ja-

kin neurtzen duena ekoizpen gordina edo garbia den edo bien arteko zerbait.
Inkubazioan zehar, autotrofoek gero eta karbono inorganiko erradioaktibo
gehiago bereganatuko dute oreka isotopikora iritsi arte: hau da, zelula osoan
marka isotopikoa uniformea izan arte. Momentu horretatik aurrera, zeina zai14

la den zehazten, erradioaktibitateaz markatutako karbono dioxidoa ( CO2)
eta exudatu organikoak askatzen hasiko dira, eta ekoizpen gordinaren (gp) eta
ekoizpen garbiaren (np) tarteko balioa da neurtuko dena. Laws, (1991) autorearen arabera, oraingo lanean egin dugun bezala, baldintza naturaletan laginak
24 orduz inkubatzen direnean,

14

C-aren metodoak neurtzen duena fitoplankto-

naren ekoizpen garbira (np) hurbiltzen da.
Bi metodoen artean ekoizpen primarioa neurtzerakoan aurkitzen diren
ezberdintasunen beste arrazoietako bat zelulaz kanpo jariatutako karbono organikoa ez neurtzea izan daitekeela iradoki izan da (Holligan eta laguntzaileak, 1984; Williams eta Robertson, 1991). Ikerlan honetan neurtutako zelulaz
kanpo jariatutako karbono organikoaren datuen arabera, badirudi jariatutako
karbonoaren portzentaje handi bat (>% 40) bereganatua izan zela (ikus 4.1 kapituluko emaitzak). Balio hau altua izanagatik ere, kostaldeko eta itsasoko beste hainbat eremutan (Ducklow eta laguntzaitzeak; 1993; Malinsky-Rushansky
eta Legrand, 1996), nahiz kultiboetan (Jones eta Cannon, 1986) egindako neurketekin konparagarria da, lan horietan neurtutako balioak % 30-a baino handiagoak izan baitziren. Beraz, badirudi ikerlan honetan neurtutako

14

C-aren

bereganatze-tasak ekoizpen primario gordina gutxietsi zutela. Hala ere, birbereganatutako disolbaturiko karbono organikoaren portzentaje txiki bat baino
ez zen galduko arnasketa-prozesuetan, bakterioek eta gainerako bizidunek bereganatutakoa iragazkietan jasoko baitzen. Gainera, jariatutako karbonoaren
guztizko tasak bereganatutako CO2-aren tasen portzentaje txiki bat (batez bestekoa ± desb. tipikoa, 0,29 ± 0,32) baino ez ziren izan, eta balio horiek txikiegiak
dira oxigenoaren eta karbonoaren metodoen artean behatutako ezberdintasun
osoa azaltzeko.
Oxigenoaren botila argiaren eta ilunaren metodoaren eragozpenik handiena da plankton komunitate osoak eragindako oxigeno aldaketak neurtzen
dituela. Bizidun aerobio guztiek arnasten dutenez, ur lagin naturaletan ezin da
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fotosintesi bidezko ekoizpen garbia (pn) kalkulatu. Gainera, argiak arnasketan
ez duela eragiten onartzen da. Hainbat ikerlanetan azken hau betetzen dela
iradoki izan da (Falkowski eta Owens, 1978; Grande eta laguntzaileak, 1989),
baina beste batzuetan arnasketa izugarri handitu daitekeela (Stone eta Ganf,
1981; Lancelot eta Mathot, 1985; Bender eta laguntzaqileak 1987) edo inhibitu
ere egin daitekeela argitan behatu izan da (Burris, 1980). Are gehiago, argi
intentsitate altutan fotoarnasketa gerta daiteke. Esate baterako, Leboulanger
eta laguntzaileek (1997) Ozeano Atlantikoan egindako azterketa batean gau
eta egunean uretan neurtutako disolbatutako glikolatoaren (fotoarnasketaren
ondorioz metabolizatutako osagaia) neurketen arabera, ur zutabean gauez eta
egunez neurtutako glikolato-karbonoaren ezberdintasuna

14

CO2-aren berega-

natze-tasen ezberdintasunaren parekoa izan zen, gauez glikolatoa azkar desagertu zelarik. Beraz, badirudi fitoplanktonaren glikolato-jariaketa garrantzitsua dela, eta fotoarnasketa botila argietan bi metodoekin neurtutako ekoizpen
primarioaren tasen arteko beste aldaketa-iturri bat izan zitekeen.
14

C-aren eta oxigenoaren metodoaren bidez neurtutako tamaina-frakzio ezberdinen ekoizpen primarioaren tasen konparaketa
Bi metodoen bidez kalkulatutako ekoizpen primarioen tasen denboran
zeharreko aldaketek joera berdina jarraitu zuten, eta horren ondorio dira bi metodoekin kalkulatutako ekoizpen primarioaren tasen (PP eta GPP) artean atzemandako korrelazio esangarriak tamaina-frakzio guztietan, eta bereziki txikienetan. Hala ere, frakzio bakoitzak guztizko ekoizpen primarioaren tasetara
egindako ekarpena oso ezberdina izan zen erabilitako metodoaren arabera. GPP
tasen eta PP tasen arteko alde hau hainbat faktoreren eragina da.
Emaitza hauek azaltzeko pentsa litekeen lehen arrazoia da metodo
bakoitzerako erabilitako iragazketa-motak (inkubazio aurretik botila argia
eta ilunaren metodoan eta inkubazioaren ondoren

14

C-aren metodoan) eragi-

na izan zuela ekoizpen primarioaren neurketan. Frakzio ezberdinetako PP eta
GPP tasek komunitate osoko PP eta GPP tasetara egindako ekarpena konparatzean, frakzio txikieneko (<1,2 µm) ekarpenetan neurtu zen ezberdintasun handiena, eta pixkat txikiagoa <8 µm-ko frakzioan (<1 µm-ko GPP-tasak
<100 µm-ko frakzioarekiko egindako ekarpena %43,14-koa izan zen, <1 µm-ko
frakzioko PP tasak <100 µm-ko frakzioarekiko % 2,75-ekoak izan zenean, eta
<8 µm-ko frakzioko GPP tasak <100 µm-ko frakzioarekiko egindako ekarpena %
48,74koak ziren <8 µm-ko frakzioko PP tasak <100 µm-ko frakzioarekiko % 9,4

134

koak zirenean ); beraz, tamaina-frakzioa txikitzean iragazketa-motaren eragina handiagoa izan zela dirudi. Tamainaren araberako bereizketa inkubazioen
aurretiko iragazketen bidez egiteak ekoizpen primarioaren tasen txikitzea eragin dezake iragazkitik pasatzean zeluletan eragindako kalteen (Furnas, 1987)
eta tamaina txikieneko fitoplanktona zooplanktonaren bazkatzetik birziklatutako elikagai-iturririk gabe uztearen (Gaul eta laguntzaileak, 1999) ondorioz.
Sher eta laguntzaileek (1986) ere bakterioak harraparietatik bereiztean bakterioen hazkuntza gutxitzen zela ikusi zuten. Aldiz, McCarthy eta laguntzaileek
(1974) inkubazioaren aurreko iragazketek ekoizpen primarioaren tasak handitu egiten zituztela ikusi zuten. Beste zenbait autorek tamaina txikiko frakzioetan (1, 2 edo 3 µm baino txikiagoetan) ekoizpen primarioa gainestimatu egiten
dela ikusi dute frakzio horik bereizterakoan iragazkietatik poro-tamaina baino
handiagoko zelulak pasatzen direlako, edota marka erradioaktibodun metodoak erabiltzean, poro-tamaina baino handiagoko zelula markatuak apurtu eta
horiek zatiak pasatzen direlako (Fahnenstiel eta laguntzaileak 1994). Nahiz
eta iragazkiek izan zezaketen eragin hori neurtu ez, gure ikerlaneko emaitzak
hobeto egokitzen dira lan honetara, inkubazio aurretik tamainaren arabera bereizitako laginetan (<1 µm , <8 µm eta <100 µm-ko frakzioetan) lortutako ekoizpen primarioaren tasak (GPP) nabarmen handiagoak izan zirelako inkubazio
ondorengo iragazketen bidez (8-100 µm, 1,2-8 µm eta 0,2-1,2 µm) lortutakoak
(PP) baino. Ekoizpen primarioaren emendioa eragiteko beste modu bat inkubatu aurretik iragazitako laginetan argiztapen-baldintzak hobetu izana izan zitekeen; izan ere, iragazketa horrek osagai handienak iragazkietan harrapatzen
ditu, eta horrek itzal-efektua murriztuko luke (Furnas, 1987). Baina, urte osoko
zikloan zehar tamaina-frakzio guztietan neurtutako a klorofilaren biomasa txikiak ikusita (4.1.2.1 atala), ez dirudi azken faktore honek hainbesterako aldea
sortuko zutenik GPP eta PP-tasen artean. Epe luzeko inkubazioetan inkubazio
aurreko iragazketak bakterioen biomasaren emendioa (Ferguson eta laguntzaileak, 1984) eragin dezakeela edo pikoplanktonaren ekoizpen primarioaren
neurketak gutxietsi ditzakeela, gutxienez ingurune oligotrofikoetan, ikusi da
(Fernandez eta laguntzaileak, 2003). Baina, epe motzeko inkubazioetan aldagai batzuen tasak detekta ezinak izatea gerta liteke. Esaterako, Urdaibaiko estuarioko kanpo aldean ekoizpen-tasa nahiko txikiak neurtu ohi dira estuarioko
urak izateko, eta ondorioz, metodologiaren kapituluan (3. kapitulua) azaldu bezala, oxigenoaren botila iluna eta argiaren metodoa erabiltzerakoan 8 orduko
inkubazioak egiten hasi baginan ere, inkubazio-denbora luzatu egin behar izan
genuen inkubazio aurreko eta ondorengo oxigeno kontzentrazioen aldaketak
hainbat laginetan ia detekta ezinak zirelako. Beraz, hau ere kontuan izan behar
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da inkubazioaren aurretik iragazitako laginetako ekoizpen primarioaren tasak
interpretatzerakoan.
14

Modu batera edo bestera, badirudi bi metodoek ( C-arenak eta oxigenoaren botila iluna eta argiaren metodoak) neurtzen dutena zehazki berdina
ez izateak eta metodo bakoitzerako iragazketa-mota ezberdina erabili izanak
eragina izan zuela ekoizpen primarioa neurtzerakoan lortutako emaitzetan.
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4.3 EPE LABURREKO ALDAKORTASUNA
PLANKTON MIKROBIANOAREN DINAMIKA TROFIKOAN
4.3.1 METEOROLOGIA, HIDROLOGIA ETA URAREN EZAUGARRI FISIKO ETA KIMIKOAK
Laginketa-epean izandako gertaera meteorologiko aipagarriena maiatzaren 4an jasotako prezipitazioak izan ziren. Maiatzaren 5 eta 6an ere euria egin
zuen, baina gutxiago. Egun hauetan haizearen indarra (Ipar-Mendebaldeko
haizea) ere nabaria izan zen (4.1.1 irudia). Maiatzaren 7tik 13ra eguraldiak hobera egin zuen, ikusi besterik ez daude, bereziki, maiatzaren 8tik 9ra jasotako
eguzki-erradiazioaren datuak nola igo ziren. Hala ere, maiatzaren 14 eta 15ean
haizea indartu egin zen, eta 16 eta 17an eguzki-erradiazioa supituan gutxitu
zen, euri pixkat ere egin zuelarik.

4.3.1 irudia. Zenbait aldagai meteorologiko eta hidrologikoen balioak laginketa-epean.

Laginketa-epearen hasieran izandako euriteek Oka errekaren ur-emaria nabarmenki handitu zuten maiatzaren 4tik 5era bitartean (balio maximoa:

137

3

-1

1.994 m s ). Ondorengo egunetan errekaren emaria mailaz-maila gutxitu egin
3

-1

3

-1

zen 0,3 m s eta 0,4 m s balio-tarteraino (4.3.1 irudia).



4.3.2 irudia. Laginketa-epean neurtutako tenperaturaren, gazitasunaren eta dentsitatearen
(ıW SURÀOEHUWLNDODN OHUURMDUUDLDN HWD HWHQSXQWX]NROHUURDN ODJLQNHWDJXQHHWDQ

Laginketak marea bizitik marea hilerako ziklo batean burutu ziren (4.3.1
irudia). Marea tartearen baliorik altuenak maiatzaren 7tik 9ra bitartean (4 m),
eta baxuenak maiatzaren 15etik 17ra bitartean (1,5 m) neurtu ziren.
1 laginketa-gunean, azaleko uraren gazitasuna >33 ppt izan zen beti;
aldiz, 5 laginketa-gunean balioak 0,8 eta 11,2 ppt tartekoak izan ziren (4.3.2
irudia).
5 laginketa-gunean ur azaleko tenperaturaren balioak <13ºC izan ziren
laginketa-epearen hasieran, baina zikloaren erdi aldera, maiatzaren 7 eta 9
bitartean, tenperaturaren igoera nabarmena neurtu zen: 4ºC ingurukoa. 1 la-
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ginketa-gunean aldagai horren aldakortasunak joera berdina izan zuen, baina
1 ºC baino ez zen igo tenperatura (4.3.2 irudia).



4.3.3 irudia./DJLQNHWDHSHDQD]DOHNR PWDUWHNRVDNRQHUDQ XUHWDQQHXUWXWDNRHOLNDJDLLQRUJDQLNRHQNRQW]HQWUD]LRDN 0 HWDDUJLDUHQDKXOW]HNRHÀ]LHQWHDUHQ N EDOLRDN P 
HWDODJLQNHWDJXQHHWDQ

Bestalde, 5 laginketa-gunean ur-zutabeak, oro har, 1 laginketa-gunean
baino geruzapen sendoagoa erakutsi zuen; 1 laginketa-gunean ur-zutabea une
gehienetan ondo nahastuta, edo ahulki geruzatuta, egon baitzen. 5 laginketagunean elikagai inorganikoen kontzentrazioak, zein argiaren ahultze-koefizientearen (k) balioak, 1 laginketa-gunekoak baino askoz ere handiagoak izan ziren
laginketa-epe osoan zehar.

4.3.2 PLANKTON MIKROBIANOAREN DESKRIBAPENA

4.3.2.1 Fitoplanktonaren biomasa
Guztizko a klorofilaren (chl) kontzentrazioak (<100 µm-ko frakzioetan
neurtutako kontzentrazioen batura) txikiagoak izan ziren 1 laginketa-gunean
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-3

-3

(1,06-2,26 mg m ) 5 laginketa-gunean baino (1,70-10,31 mg m ) laginketa-epe
osoan (4.3.4 irudia). 1 laginketa-gunean ez zen ezberdintasun esanguratsurik
aurkitu (t-testean, p >0,05) 0,2-8 µm-ko frakzioak (batez bestekoa ± desbideratze tipikoa, % 54 ± 8,5) eta 8-100 µm-koak (batez bestekoa ± desbideratze tipikoa, % 46 ± 8,5) guztizko a klorofilaren kontzentrazioari egindako ekarpenean.
Aldiz, 5 ikerketa-gunean 8-100 µm-ko frakzioaren ekarpena (batez bestekoa ±
desbideratze tipikoa, % 57,3 ± 5,7) frakzio txikiarena baino (batez bestekoa, ±
desbideratze tipikoa, % 42,7 ± 5,7) esanguratsuki handiagoa izan zen (t-testean
p <0,01).
5 laginketa-gunean bi frakzioetan neurtutako a klorofilaren kontzentrazioaren denboran zeharreko aldakortasuna berdintsua izan zen, eta beraz, baita
guztizko a klorofilaren kontzentrazioarena ere. Laginketen hasierako egunean
a klorofilaren kontzentrazioa >10 mg m

-3

izan zen, baina bigarren laginketa

egunerako balio hauek nabarmenki jaitsi ziren, eguraldi kaskarrak eta euriteek eragindako errekaren ur-emariaren handitzearen eraginez. Hurrengo egunetan, eguraldiak hobera egin ahala (hau da, euririk egin ez, haizeak indarra
galdu eta eguzki-erradiazioak eta tenperaturak gora egin ahala), a klorofilaren
-3

kontzentrazioak ere handitu egin ziren maiatzaren 13a arte (4,3 mg m ). Ondorengo egunetan eguraldiak txarrera egin zuen, eta horrek kontzentrazio horien
emendioa eragotzi zuen.


4.3.4 irudia./DJLQNHWDHSHDQ]HKDUPNRHWDPNRIUDN]LRHWDQQHXUWXWDNRD
NORURÀODUHQNRQW]HQWUD]LRDNHWDODJLQNHWDJXQHHWDQ$OGDJDLHQEDOLRDEVROXWRDN PJFKO
DP HWDJX]WL]NRDUHNLNRSRUW]HQWDMHDN  DGLHUD]WHQGLUD
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1 laginketa-gunean a klorofilaren kontzentrazio handienak laginketaepearen hasieran neurtu baziren ere, balio minimoak 5 laginketa-gunean baino
beranduago behatu ziren, bereziki 8-100 µm-ko frakzioan neurtutako kontzentrazioetan (4.3.4 irudia). a klorofilaren guztizko balioetan ez zen aldakortasun
nabaririk atzeman laginketa-epearen bigarren zatian.

4.3.2.2 Fitoplankton-komunitatearen osaera taxonomikoa
Bi laginketa-guneetan jasotako ur-laginetan egindako fitoplanktoneko
bizidun arruntenen kontaketak a klorofilaren kontzentrazioen neurketekin bat
egin zuten (4.3.1 taula). Maiatzaren 3an estuarioko barruko aldean (5 laginketa-gunea) hartutako laginetan ugaltze txiki bat ikuskatu zen, eta horren osagai
nagusiak Peridinium foliaceun dinoflagelatua, Hemiselmis generoko kriptofizeoak eta Navicula generoko diatomeoak izan ziren. Ondorengo egunetarako
ur-emariaren handipenak ugaltzearen dispertsioa eragin zuen, eta maiatzaren
5erako bizidun horien kontaketak asko urritu ziren. Maiatzaren 9tik aurrera
bestelako hainbat taxoietako fitoplankton-zelulen kopuruak mailaz maila ugaritu ziren, eta gehienak bigarren ugaritasun-maila maximora iritsi ziren maiatzaren 13an.
1 laginketa-gunean diatomeoak dinoflagelatuak baino ugariagoak izan
ziren. Laginketa-aldiaren hasieran Leptocylindrus minimus izan zen diatomeo
ugariena eta dinoflagelatuen kopuruak oso txikiak ziren. Maiatzaren 5erako
diatomeo gehienen kopuruak asko jaitsi ziren. Aldiz, egunek aurrera egin ahala, dinoflagelatuen kopuruak handituz joan ziren maiatzaren 3 eta 5eko laginketetan neurtutakoekin alderatuz gero.

%DNWHULRHQÁDJHODWXKHWHURWURIRW[LNLHQHWD]Lliatuen ugaritasuna
Bakterioen ugaritasuna batez beste 4 aldiz handiagoa izan zen 5 laginketa-gunean 1 laginketa-gunean baino (4.3.5 irudia). Denboran zehar zenbatutako bakterio kopuruetan beherakada txiki bat behatu zen maiatzaren 3tik
5era; aldiz, maiatzaren 5 eta 13 bitartean gorakada nabarmena behatu zen (6
9

-1

x10 zelula l inguruko balio maximoraino). 5 laginketa-gunean flagelatu hete6

-1

rotrofo txikien (HNF) kopurua 1,7-21 x10 zelula l -ko balio-tartean kokatu zen,
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-1

4.3.1 taula./DJLQNHWDHSHDQ]HKDUÀWRSODQNWRQHNRWD[RLQDJXVLHQHQXJDULWDVXQD ]HOXODO )
HWDODJLQNHWDJXQHHWDQ
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eta maiatzaren 13ra bitartean nahiko balio txikiak neurtu ziren. Hortik aurrera
HNF-en kopurua nabarmen handitu zen (4.3.5 irudia).
Kanpoko laginketa-gunean (1 st) ez zen gutxipenik atzeman maiatzaren 5eko laginketako bakterioen kontaketetan. Aldiz, egun batzuk beranduago bakterio-kopuru txikiagoa neurtu zen, eta azken laginketa egunean, berriz,
bakterio-kopurua nabarmen handitu zen (4.3.5 irudia). 1 laginketa-gunean
neurtutako flagelatu txikien (HNF) kopurua 5 laginketa-gunekoa baino askoz
6

-1

txikiagoa izan zen (0,7 eta 2,4x10 zelula l artekoa). Maiatzaren 13 arte HNF
kopuruak hazkuntza nabarmena izan zuen, baina azken laginketa-egunetan
zertxobait gutxitu zen berriz.
-1

Ziliatuen dentsitatea atzeman ezinezko balioetatik 8500 zelula l -ko
balioetara ugaritu zen 1 laginketa-gunean; 5 laginketa-guneko ziliatuen den-1

tsitatearen balio-tartea, aldiz, atzeman ezinezko balioetatik 32000 zelula l -koa
izan zen (4.3.5 irudia). Ziliatuen kopuruaren aldakortasunak HNF-enaren antzeko joera izan zuen, batez ere laginketa-epearen bukaera aldera.



4.3.5 irudia./DJLQNHWDHSHDQQHXUWXWDNREDNWHULRHQÁDJHODWXKHWHURWURIRHQ QRQSLJPHQWHG
ÁDJHOODWHV13) HWD]LOLDWXHQXJDULWDVXQDHWDODJLQNHWDJXQHHWDQ
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4.3.3 PLANKTON MIKROBIANOAREN DINAMIKA
TROFIKOA

4.3.3.1 Bakterioen ekoizpena
Bakterion ekoizpen-tasak (BNP) esanguratsuki (t-testa, p <0,01) handia8

-1

-1

goak izan ziren 5 laginketa-gunean (6,31-254,95 x10 zelula l d ) 1 laginke8

ta-gunean baino (2,77-22,20 x10 zelula l

-1

-1

d ). Estuarioaren goiko aldean, 5

laginketa-gunean, bakterioen ekoizpen-tasek eta bakterioen ugaritasunak antzeko aldakortasun-eredua jarraitu zuten laginketa-epean zehar (4.3.6 irudia).
Maiatzaren 15ean bakterioen ekoizpenean neurtutako gutxitzearen arrazoiak
ez daude argi.



4.3.6 irudia.$]WHUWXWDNRHSHDQHWDODJLQNHWDJXQHHWDQQHXUWXWDNREDNWHULRHQHNRL]SHQ
tasak (BNP), bakterio kopuruak eta bakterioen ekoizpenarekiko bakteriborismo- tasen ratioak
(IR/BNP).

1 laginketa-gunean ere, laginketen erdi aldetik aurrera bakterioen ekoizpen-tasak handiagoak izan ziren, eta errekaren emariaren handipenak ez diru-
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di berehalako eragin kaltegarririk izan zuenik bakterioen ekoizpenean (hau da,
emaria handitzeak ez zuen bakterioen ekoizpena gutxitu).

4.3.3.2 Ekoizpen primarioa
Ekoizpen primarioaren guztizko tasak (frakzio ezberdinen baturak)
-3

-1

handiagoak izan ziren 5 laginketa-gunean (19,95-221,87 mgC m d ) 1 laginke-3

-1

ta-gunean baino (7,89-23,40 mgC m d ). Denboran zeharreko ekoizpen primarioaren aldakortasun-patroia, eta a klorofilaren kontzentrazioarena zein fitoplanktonaren ugaritasunarena antzekoa izan zen (4.3.7 irudia).


4.3.7 irudia.PHWDPNRIUDN]LRHWDQQHXUWXWDNR&22aren bereganatze-tasak 1
HWDODJLQNHWDJXQHHWDQ$OGDJDLHQEDOLRDEVROXWXDN PJ&P) eta guztizkoarekiko ehunekoak (%) adierazten dira.

4.3.3.3 Plankton mikrobianoaren arnasketa
1 laginketa-guneko plankton komunitate mikrobianoaren arnasketa-1

-1

-1

-1

tasak (0,07-0,31 mgO2 l d ) 5 laginketa-gunekoak (0,33-1,27 mgO2 l d ) baino
nabarmen txikiagoak izan ziren (4.3.8. irudia). 5 laginketa-guneko arnasketatasen eta flagelatu heterotrofo txikien (HNF) ugaritasunaren artean korrelazio positibo esanguratsua (r=0,893, p<0,01) atzeman zen, eta baita arnasketatasa horien eta 1-8 µm-ko frakzioko bakteriborismo-tasen artean ere (r=0,893,
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p<0,01). Aldiz, 1 laginketa-gunean ez zen erlazio esanguratsurik (p>0,05) behatu plankton komunitate mikrobianoaren arnasketaren eta HNF-en ugaritasunaren edota bakteriborismoaren artean.

4.3.3.4 Bakteriborismoa
Estuarioaren barruko aldean (5 laginketa-gunean) bakteriborismo-ta8

-1

-1

sen aldakortasuna handia izan zen (balio-tartea: 1,8-48,9 x10 bakterio l d ;
8

-1

-1

batez bestekoa ± desbiderapen tipikoa: 17,1 ± 16,1 x10 bakterio l d ). Tasa
hauek nahiko txikiak izan ziren azterketa-epearen erdi alderaino, baina bukaera aldera, bakterio-kopuruaren egonkortzearekin batera, bakteriborismo-tasak
nabarmen handitu ziren (4.3.8 irudia). Bakteriborismo-tasen emendio honekin
batera gertatu zen flagelatu heterotrofo txikien (HNF) ugaritasunaren emendioa
(4.3.5 irudia).
Estuarioaren kanpo aldean (1 laginketa-gunean), bakteriborismo-ta8

-1

-1

sak, (balio-tartea: 3,0-26,7 x10 bakterio l d ; batez bestekoa ± desbiderapen
8

-1

-1

tipikoa: 9,8 ± 7,2 x10 bakterio l d ) batez beste, barruko aldekoak (5 laginketa-gunea) baino txikiagoak izan ziren (4.3.8 irudia).



4.3.8 irudia. Azterketa-epearen barruan neurtutako plankton komunitate mikrobianoaren
arnasketa-tasak (mgO2 l-1 d-1   PNR HWD  PNR IUDN]LRHQ EDNWHULERULVPRWDVDN
[8 bakterio l-1 d-1 HWDIUDN]LREDNRLW]DUHQHNDUSHQDJX]WL]NREDNWHULERULVPRDUL  HWD
laginketa-guneetan.
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Bi laginketa-eremuetan 1-8 µm-ko frakzioko protistoak izan ziren
bakteriboro nagusienak (4.3.8 irudia). Euren batez besteko ekarpena guztizko
bakteriborismora %84-koa (± 12) izan zen.
Bakteriboroek kontsumitutako bakterioen ekoizpenaren proportzioa
oso aldakorra izan zen: % 25 - % 666 tartekoa (mediana %64) 1 laginketa-gunean eta % 2 - % 157 tartekoa (mediana % 17) 5 laginketa-gunean (4.3.6 irudia).
Gainera, estuarioko barruko aldean proportzio hau esangarriki txikiagoa izan
zela ikusi zen (Mann-Whitney, p<0,01). Laginketa-epean 1 laginketa-gunean
bakterioen ekoizpen-tasekiko bakteriborismo tasen ratioak (IR/BNP) eta bakterioen ugaritasunak denboran zehar kontrako joerak erakutsi zituzten. Aldagai
horien arteko erlazioa ez zen hain argia izan 5 laginketa-gunean (4.3.6 irudia).

4.3.3.5 Herbiborismoa
Fitoplanktonaren hazkuntza eta herbiborismo-tasen azterketan, a klorofilaren guztizko balioentzat erlazio (erregresio) esangarriak (p<0,05) aurkitu
ziren diluzio-frakzioen eta itxurazko hazkuntza-tasen (r) artean ondorengo kasuetan ezik: 1 laginketa-guneko lehen laginketa-aldian eta 5 laginketa-guneko
6. eta 8. laginketa-aldietan (4.3.2 taula). Tamaina-frakzio txikienean (0,2-8 µm)
atzemandako erlazioak esangarriak izan ziren (p<0,05) bi laginketa-guneetan
ia beti: erlazio horrek 1 laginketa-gunean 3. eta 4. laginketa-aldietan eta 5 laginketa-gunean 1. eta 6. laginketa-aldietan huts egin bazuen ere. 8-100 µm-ko
frakzioan, 1 laginketa-gunean erlazioak esangarriak izan ziren (p<0,05) laginketa-aldi guztietan (4.3.3 taula), baina 2. eta 3. laginketa-aldietan kontsumoaren
asetzea nabaritu zen (erlazio ez lineala), eta kasu horietan hazkuntza eta herbiborismo-tasak diluzio handieneko 3 puntuak erabiliz kalkulatu ziren (Gallegos,
1989). Aldiz, 5 laginketa-gunean, frakzio honetako itxurazko hazkuntza-tasen
eta diluzio-proportzioen arteko erregresioak 1. eta 4. laginketa-saioetan baino
ez ziren izan esangarriak (4.3.3 taula).
1 laginketa-gunean a klorofilaren guztizko kontzentrazioekin balioetsi-1

tako hazkuntza-tasak (µ) 0,61 - 1,25 d balio-tartean sartu ziren; aldiz, 5 laginke-1

ta-gunean 1,05 eta 1,62 d balio-tartean. Batez beste, guztizko fitoplanktonaren
hazkuntza-tasa handiagoak (t-testa, p<0,05) neurtu ziren 5 laginketa-gunean
-1

-1

(1,39 ± 0,22 d ) 1 laginketa-gunean (0,98 ± 0,22 d ) baino. Baina, ez zen ezberdintasun esangarririk atzeman (t-testa, p >0,05) bi frakzioen hazkuntzatasetan. Bestalde, fitoplanktonaren hazkuntza-tasek denboran zehar erakutsi
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4.3.2 taula.HWDODJLQNHWDJXQHHWDQDNORURÀODUHQJX]WL]NREDOLRHQGLOX]LRIUDN]LRHNLQHJLQGDNRHUUHJUHVLR]X]HQHWDWLNORUWXWDNRÀWRSODQNWRQDUHQ
KD]NXQW]DWDVDN   HWD KHUELERULVPRWDVDN J  (UUHJUHVLRKRULHQUDN HWD HVDQJDUULWDVXQEDOLRDN]HLQ]X]HQKRULHQPDOGDNHWDHEDNLW]HSXQWXDN
adierazten dira (ns: ez esangarria).
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4.3.3 taula.  HWD  ODJLQNHWDJXQHHWDQ  PNR HWD  PNR IUDN]LRHWDNR D FKO EDOLRHQ GLOX]LRIUDN]LRHNLQ HJLQGDNR HUUHJUHVLR]X]HQHWDWLN
ORUWXWDNRÀWRSODQNWRQDUHQKD]NXQW]DWDVDN  HWDKHUELERULVPRWDVDN J (UUHJUHVLRKRULHQPDOGHQUDNHWDHVDQJDUULWDVXQEDOLRDNDGLHUD]WHQGLUD
(ns: ez esangarria).

zuten aldakortasun-ereduaren arabera, errekaren emaria handitzean hazkuntza-tasak txikitzen zirela behatu zen. Balio maximoak laginketa-epearen erdi
aldetik aurrera gertatu ziren.
a klorofilaren guztizko kontzentrazioekin balioetsitako herbiborismo ta-1

sak (g) 0,33 - 0,92 d balio-tartean (batez bestekoa ± desbiderapen tipikoa, 0,75
-1

-1

± 0,20 d ) kokatu ziren 1 laginketa-gunean, eta 0,27 - 0,96 d (batez bestekoa
-1

± desb. tipikoa, 0,62 ± 0,22 d ) balio-tartean 5 laginketa-gunean. Orokorrean,
estuarioaren kanpo aldean barru aldean baino herbiborismo-tasa handiagoak
neurtu ziren, baina ez zen ezberdintasun estatistiko esangarririk aurkitu (t-testa, p >0,05) bi laginketa-guneetako g balioen artean. Era berdinean, bi frakzioetan neurtutako herbiborismo-tasetan ere ez zen ezberdintasun estatistiko esangarririk (t-testa, p >0,05) aurkitu.
Plankton mikrobianoaren herbiborismoaren ondorioz eguneko kontsumitutako fitoplankton-hazkuntzaren proportzioa handia izan zen ikerketa-epe
osoan zehar, eta bereziki estuarioaren kanpo aldean. Nahiz eta “fitoplanktonaren hazkuntzarekiko herbiborismo-tasen ratioa (g/µ) vs a klorofilaren (guztizko
a chl) kontzentrazioa”-ren iruditik ez zen erlazio garbirik ondorioztatu, g/µ ratioak esangarriki handiagoak (t-testa, p<0,05) izan ziren ekoizpen txikiagokoa
den estuarioko kanpo aldean (1 laginketa-gunean), barruko alde oparoagoan (5
laginketa-gunea) baino (4.3.2 taula). Hazkuntzarekiko herbiborismo-tasa handi
hauek bi frakzioetan neurtu ziren (bi frakzioetako g/µ ratioen arteko ezberdintasunak ez ziren esangarriak izan, t-testa, p>0,05).
Balio absolutuei erreparatuz gero, fitoplankton-biomasaren guztizko
bakteriborismo-tasa txikiagoak (t-tes, p <0,05) neurtu ziren 1 laginketa-gunean
(batez bestekoa, 1,86 µg chl a
-1

6,74 µg chl a l

-1

-1

d ) 5 laginketa-gunean baino (batez bestekoa,

-1

d ). Fitoplankton-stock-aren eguneko kontsumo-portzenta-

jearen batez bestekoa % 48,8-koa izan zen, eta azken aldagai honekiko ez zen
ezberdintasun esangarririkrik aurkitu (t-testa, p >0,05) laginketa-guneen artean.
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4.3.4 EZTABAIDA
Fitoplanktonaren dinamika
Estuarioaren barru aldean a klorofilaren kontzentrazio handiagoak
neurtu ziren estuarioaren kanpo alde euhalinoan baino. Estuarioaren barru
aldean fitoplankton biomasaren kontzentrazioak handiak izan daitezke; hau
-3

da, >30 mg chl a m -koak (Madariaga, 1995; Iriarte eta laguntzaileak, 1996).
a klorofilaren kontzentrazioak hain handiak izatea baliatzen duten faktoreak
elikagaien kontzentrazio handiak (hauek ez dira estuariora erreken emariaren
bidez soilik iristen, baita kanalean gora kokatuta dagoen Gernikako ur zikinen araztegitik ere), eta marearen ur-berritze eskasak dira. Errekaren emaria
txikia denean, kanalaren barruko alde honetan uraren iraunkortasun-denbora
3 eta 83 egun tarteko aizan daiteke (Franco, 1994) (ikus Trigueros eta Orive,
2000). Aldiz, urte osoko ikerlanean ikusi bezala, estuarioaren kanpo alde euhalinoan fitoplankton-biomasaren kontzentrazio txikiak neurtu ohi dira marearen etengabeko ur-berritzeen eraginez. Azterlan honetan ikusi denez, egunetik
egunerako denbora-eskalan, emariaren aldaketa drastikoek fitoplanktonaren
biomasan eragin izugarri handia dute; bereziki, barruko kanal estuan, non
errekaren ur-emari handiak bertako fitoplanktona aise dispertsatu baitzuen
1-2 egunetako epean. Estuarioaren kanpoko aldean, hau da, 1 laginketa-gunean, fitoplanktonaren biomasaren gutxitzea beranduago atzeman zen. Honen
arrazoia estuarioaren barru aldetik adbekzioz heldutako a klorofilaren hasierako metaketa izan zitekeela pentsa daiteke. Urdaibaiko estuarioan errekaren
ur-emariaren handitzeak fitoplanktonaren ugaritasunean duen eragina, urte
osoko dinamika aztertzeko egin genuen ikerketan ez ezik, urte batzuk lehenago
egindako azterketetan ere azpimarratu izan da (Madariaga eta laguntzaileak,
1992; Iriarte eta laguntzaileak, 1996); eta Urdaibaiko estuarioan bezala, beste
estuario batzuetan ere behatu izan da eragin hau (Schuchardt eta Schirmer,
1991).
Gure ikerketa eremuan, egun gutxi irauten duten euri zaparrada handiak sor arazi ditzaketen presio atmosferiko baxuko sistemak ohikoak izaten
dira urteko edozein sasoitan. Euri zaparrada handi horiek berehalako eragina
izaten dute Oka errekaren emarian, eta estuarioaren barru aldeko ezaugarri
geomorfologikoen eraginez (Villate eta laguntzaileak, 1989), inguru horretako
baldintza hidrografikoak izugarri aldatzen dira. Honen guztiaren ondorioa garbia da: euriteek garrantzi handia dute estuarioko fitoplanktonaren ugaltzeen
dinamika kontrolatzen duten faktoreen artean. Beraz, estuario honetako fito-
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plankton-komunitatearen biomasaren epe luzeko banaketan ez ezik, egunetik
egunerako banaketan ere euriteen, eta beraz, errekaren emariaren eragina
funtsezko faktorea da, Newport River estuarioan udan eta neguan egunetikegunerako eskalan egindako ikerlanean ikusi zen bezala (Litaker eta laguntzaileak, 1987).
Estuarioaren alde ezberdinetan elikagaien kontzentrazioetan neurtutako
ezberdintasunak fitoplankton-komunitatearen egituran islatu ziren. Urte osoko
zikloaren ikerlanerako azaldu bezala, estuarioetan egin izan diren eremu- eta
denbora-gradienteen jarraipenetan, fitoplanktoneko bizidun handiek (nanoplankton handiak eta mikroplanktonak) ekoizpen txikiko eremuetatik aberatsagoetara garrantzia irabazten dutela iradoki izan da (Jochem, 1989; Iriarte
eta Purdie, 1994). Nahiz eta ikerlan honetan fitoplanktonaren biomasaren eta
ekoizpenaren balioak txikiak izan ikerketa-epearen tarterik handienean, eta bi
ikerketa-guneetan, ekoizpen handieneko eremuan, eta biomasa handiena neurtu zen egunetan tamaina handiko (8-100 µm-ko frakziokoak) fitoplanktonak nagusitzeko duen joera hori nabarmena izan zen.
Fitoplanktonaren osagaiek lekuaren eta denboraren arabera erakutsi
zuten aldakortasunak baldintza hidrografikoekin ere izan zuen nolabaiteko lotura. Oro har, estuarioaren barru aldean, kanal estuan, ur zutabearen geruzapen-maila estuarioaren kanpo aldekoa baino handiagoa izaten da, eta dinoflage-3

latuek (> 10 mg chl a m -ko kontzentraziokoak) eragin ditzakete. Horixe behatu
zen oraingo ikerketako lehen laginketa-egunetan (errekaren emariak dispertsatu aurretik), eta baita beste lan batzuetan ere (Orive eta laguntzaileak, 1998;
Trigueros eta Orive, 2000). Aldiz, estuarioaren kanpo aldean diatomeoak izan
ohi dira udaberriko bloomen osagai nagusiak. Ikerlan honetan, estuarioaren
kanpo aldean (1 laginketa-gunean) neurtutako dinoflagelatu kopururik handienak ur-zutabean geruzapen ahula (Labry eta laguntzaileei (2001) jarraiki,
VDNRQHUDMDNLQDUHQHWDXUD]DODUHQDUWHNRGHQWVLWDWHGLIHUHQW]LD ¨ıt) > 0,2 Kg
-3

m denean) izan zen uneetan behatu ziren. Gertaera hau bat dator dinoflagelatuak geruzatutako uretan hobeto hazten direla diotenen ikuspegiarekin (Margalef, 1978; Estrada eta Berdalet, 1997). Bestalde, peridiniar motako dinoflagelatuak elikagaietan aberatsa den Urdaibai estuarioko eremuan nagusitzeak
bat egiten du fitoplanktonaren osagai hauentzat egin den habitat-lehentasunen
araberako sailkapen orokorrarekin (Smayda eta Reynolds, 2001).
a klorofilaren biomasaren eta ekoizpen primarioaren artean korrelazio
positiboa atzeman zen. Aldiz, ez zen horrelako korrelaziorik behatu a klorofila
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eta itxurazko hazkuntza tasaren (g-µ) artean ezein laginketa-gunetan. Beraz,
pentsa daiteke, a klorofilaren biomasan herbiborismoak baino eragin handiagoa izan zutela ekoizpena emendatzen laguntzen duten ingurumen-eragileek
eta uraren iraunkortasun-denbora luzea izatea eragiten duten eragile fisikoek,
eta gauza bera ondorioztatu zen urte osoko dinamika aztertzeko 1 laginketagunean egindako urteko zikloan zeharreko azterlanean ere. Honek ez du esan
nahi herbiborismo mikrobianoa arbuiagarria denik. Oraingo ikerlanean balioetsitakoaren arabera, fitoplanktonaren harrapariek, batez beste, eguneko
fitoplankton-stock-aren % 50-a kontsumitzen dutela esan daiteke, eta balio
hau konparagarria da estuarioetan zein kostaldeko eremuetan egindako beste
hainbat ikerlanetan lortutako emaitzekin; esaterako, Chesapeake Bay badian
(Gallegos, 1989; McManus eta Ederington-Cantrell, 1992), Atchafalaya River
estuarioan (Sautour eta laguntzaileak, 2000) edo Urdaibaiko estuarioan bertan
urte batzuk lehenago Ruiz eta laguntzaileak (1998), edo geronek 1 laginketagunean egindako urteko zikloan zeharreko azterketan atzeman bezala.
0,2-8 µm-ko frakzioko herbiborismoa (g) ez zen frakzio handienekoarekiko (8-100 µm) esangarriki ezberdina izan; hau interpretatzerakoan tentuz
jokatu behar dugu, kontutan hartu behar baita azken frakzio honetarako ez
zela aurkitu itxurazko hazkuntza-tasen eta diluzio-frakzioen arteko erlazio
esangarririk 5 laginketa-gunean egindako laginketa-aldi gehienetan. Hala ere,
azpimarratzekoa da Strom eta laguntzaileek (2001) egindako ikerlan batean ere
ez zutela fitoplanktonaren tamainarekiko herbiborismo-tasetan ezberdintasun
esangarririk aurkitu. Aldiz, Kuipers eta Witte (1999) autoreek ezberdintasunak
aurkitu zituzten <5 µm-ko frakzioaren barruan: 3-4 µm-ko algekiko 1-2 µmkoekiko baino herbiborismo-tasa handiagoak neurtu baitzituzten.
g/µ ratioak aldakortasun handia erakusten du kostaldeko zein estuarioetako uretan (ikus Strom eta laguntzaileek (2001) egindako informazio-bilketa).
Azken autore hauek 0,2-8 µm-ko tamainako fitoplanktonarekiko neurtutako
herbiborismo-tasak handiagoak izan ziren tamaina handiagoko algekiko neurtutakoak baino Ipar Pazifikoko kostaldeko uretan egindako ikerketetan; baina
aldi berean, loraldietan g/µ ratioaren balio handiagoak neurtu zituzten, nahiz
eta loraldi horiek tamaina handieneko fitoplanktonaz osatuta egon. Urdaibaiko
estuarioan gauzatutako oraingo ikerlanean ez zen ezberdintasunik aurkitu bi
frakzioetako fitoplanktonaren herbiborismo-tasen artean. Korrelazio esangarririk ere ez zen aurkitu g/µ ratioen eta a klorofilaren kontzentrazioen artean.
Aldiz, ezberdintasun nabariak aurkitu ziren bi laginketa-guneetako g/µ ratioen
artean: herbiborismoa txikiagoa izan zen estuarioaren barru aldeko kanalean,
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hau da, a klorofilaren biomasa-balioak beti handiagoak izan ziren lekuan. Hala
ere, Urdaibai estuarioan urte batzuk lehenagoko udan egindako azterketa batean, ez zen hain joera garbirik behatu gazitasun-gradientean zehar (Ruiz eta
laguntzaileak, 1998). Aldiz, azken lan horretan µ eta g tasen artean korrelazio esangarriak aurkitu ziren eta lanaren egileek estuarioan harraparien eta
plankton mikrobianoko harrapakinen artean tamainaren araberako mekanismo homeostatikoa egon daitekela arrazoitu zuten. Gauza bera atzeman genuen
guk ere plankton mikrobianoaren urte osoko dinamika aztertzeko 1 laginketa-gunean egindako ikerlanean, baina Cotano eta laguntzaileek (1998) epe
luzeko azterketan nanoplanktonaren herbiborismo-tasak aztertzeko egindako
ikerlanean ez zuten horrelakorik aurkitu, eta epe motzean 1 laginketa-gunean
egindako ikerlanean ere ez zen horrelako emaitzarik atzeman. Lan honetan 4.1
eta 4.3 kapitulutan aurkezten diren urte osoko zikloko eta epe motzeko herbiborismoaren tasak konparatzean datu horiek eskuratzeko iragazketa-mota
ezberdinak erabili zirela azpimarratu beharko litzateke. Izan ere, epe luzeko
azterketan frakzioak (<1 µm, <8 µm eta <100 µm) inkubatu aurretik bereizi
ziren alderantzizko iragazketaz, eta epe motzekoak inkubatu ondoren mailaz
mailako iragazketa zuzenaz (0,2-8 µm eta 8-100 µm-ko frakzioak egin zirelarik).
4.2 ataleko eztabaidan ikusi bezala, alderantzizko iragazketak komunitatearen
egitura aldatzea eragin baitezake, ondorioz komunitatearen dinamika trofikoetan eraginez. Horrek, noski, eragina izan zezakeen lortu ditugun emaitzetan,
esaterako, 1 laginketa-gunean denbora eskala ezberdinetan µ eta g aldagaien
arteko korrelazioen emaitza ezberdinetan. Beraz, ez dago argi mekanismo homeostatiko horrek nola, noiz eta zenbateraino eragiten duen fitoplanktonaren
kontrolean.

Bakterioen eta protisto heterotrofoen dinamika
Estuarioetako bakterioen dinamika aldagai fisiko eta biologikoen arteko
elkarreragin konplexuen emaitza da (Ducklow eta Shiah, 1993), eta bakterioen
biomasa kontrolatzen duten faktore nagusiak ikerlanean kontutan hartzen ari
garen espazio eta denbora-eskalen arabera alda daitezke (Dufor eta Torréton,
1996). Urdaibaiko estuarioan bakterioen biomasa eta ekoizpena barru aldean
(kanalean, 5. laginketa-gunean) esangarriki handiagoak izan ziren kanpoko
eremu euhalinoan baino. Aurreko lan batean aipatu izan da, gazitasun-gradientean zeharreko bakterioen ugaritasun eta ekoizpenean beha daitekeen aldakortasunaren eragile nagusienak elikagaien kontzentrazio-ezberdintasunak (batez
ere kanalean gora kokatuta dagoen Gernikako ur zikinen araztegitik isuritako
elikagai organiko zein inorganikoak), eta uraren iraunkortasun-denbora ezber-
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dinak izan daitezkeela (Revilla eta laguntzaileak, 2000). Horrez gain, ikerlan
honetan ikusi denez, flagelatu txiki heterotrofoen (HNF) eta ziliatuen dentsitateek bakterioen ugaritasunaren patroi bera jarraitzen dute estuarioaren luzetarako ardatzean zehar.
Denboran zeharreko aldakortasunari dagokionez, bakterioen ugaritasuna txikitu egin zen bai mareen zein errekaren emariaren eraginez uraren
iraunkortasun-denbora laburragoa izan zenean. Hala ere, ez dirudi errekaren
emaria modu drastikoan handitzeak bakterioen ugaritasunean fitoplanktonarenean bezain eragin kaltegarria izan zuenik. Bestalde, 1 laginketa-gunean, a
klorofilaren aldakortasun-ereduan ikusi bezala, errekaren emaria handitzean,
bakterio kopuruaren emendio txiki bat atzeman zen, ziurrenik errekaren barru
aldetik adbekzioz iritsitakoen eraginez. Bakterioen ekoizpenaren gorabeherak
ez ziren ekoizpen primarioaren edo a klorofilaren kontzentrazioaren gorabeherekin batera gertatu. Hauxe bera behatu izan da jatorri aloktonoa duen materia
organiko ugarirekin aberasten diren beste estuario-eremu batzutan (Ducklow
eta Kirchman, 1983). Badirudi errekaren emaria asko handitzeak material detritikoaren emendioa eragin dezakeela: bakterioak euren hazkuntzarako erabil ditzaketen karbono-iturri gehigarriekin hornituz. Murrel eta laguntzaileek
ere errekaren emariak ekarritako materia organikoaren emendioak bakterioen
aktibitatea azkartzen zuela ikusi zuten San Frantziskoko badian (Murrel eta
laguntzaileak, 1999). Bestalde, laginketa-epearen barruan Urdaibaiko estuarioko barru aldean neurtu zen 4 ºC inguruko tenperatura igoerak bakterioen
biomasaren eta ekoizpenaren gehikuntza eragin zezakeen. Aldiz, epe berean, 1
laginketa-gunean tenperaturaren igoera 1ºC-koa baino ez zen izan, eta ez zen
erlaziorik atzeman tenperatura eta bakterioen biomasaren edota ekoizpenaren
artean. Urdaibaiko estuarioan egin izan diren urteko zikloen ikerketetan korrelazio esangarri positiboa atzeman izan da tenperaturaren eta bakterioen ekoizpenaren artean estuarioaren barruko eremuetan (Revilla eta laguntzaileak,
2000), eta gertaera hau beste hainbat estuarioetako erdiko eta barruko eremu
emankorretan neurtu izan da (Hoch eta Kirchman, 1993; Goosen eta laguntzaileak, 1997). Urte osoko zikloa aztertzerakoan, bai lan honetan (ikus 4.1. atala)
zein aurreko lanetan (Revilla eta laguntzaileak, 2000) Urdaibaiko estuarioaren
kanpoko eremuko bakterioen ekoizpen-tasetan elikagaien eskuragarritasunak
tenperaturak baino garrantzi handiagoa duela ikusi izan da.
Ez zen sinkroniarik behatu bakterioen eta HNF-en ugaritasunen egunez
eguneko aldakortasunean. Izan ere, flagelatu heterotrofo txikien kopuru handiena bakterioena neurtu eta egun batzuk beranduago neurtu zen; atzerapena

156

luzeagoa izan zelarik 5 laginketa-gunean 1 laginketa-gunean baino. HNF-ak,
bestalde, estuarioko kanpo aldean baino ugariagoak izan ziren barruko alde
emankorragoan; kanalean baino ez ziren neurtu protisto horien dentsitate altuak, eta ikerketaren bukaera aldean gertatu zen hori. Nahiz eta bakterioen
eta flagelatu heterotrofoen ugaritasunen oszilazio sinkronizatuak behatu izan
diren beste leku batzuetan (Davis eta laguntzaileak, 1985; Tanaka eta Taniguchi, 1996), mikrokosmosetan egindako esperimentuetan (Jürgens eta laguntzaileak, 2000) nahiz in situ egindakoetan (Kirchman eta laguntzaileak, 1989;
Dolan eta Gallegos, 1991, Tanaka eta Taniguchi, 1996) atzerapenak (2 eta 8
egun artekoak) atzeman izan dira bakterioen kopurua emendatzetik, HNF-en
bakteriborismo-tasen emendiora.
Bibliografia arakatuz gero, bakteriborismoak bakterio-kopuruen kontrolean zenbaterainoko eragina duenaren inguruko eztabaida handia dagoela ikus
daiteke. Sanders eta laguntzaileen iritziz (Sanders eta laguntzaileak, 1992), oro
har, ekosistema ezberdinetan zehar korrelazio sendoa beha daiteke bakterioen
eta nanoflagelatu heterotrofoen (HNF) kopuruen artean, bakterio:HNF ratioak
1000 ingurukoa izateko joera duelarik. Horrez gain, zera diote: behetik gorako
(bottom up) kontrolarekin konparatuz, bakteriborismoak bakterio kopuruan
eragin handiagoa duela ingurune eutrofikoetan oligotrofikoetan baino. Hala
ere, autore horiek aitortzen dute harrapari-harrapakin erlazioek eragindako
oszilazioak gerta daitezkeela ingurune eutrofikoetako HNF-en eta bakterioen
kopuruetan, eta ondorioz, bakterio kopuruen emendio azkar eta laburrak ere
gerta daitezkeela. Gasol eta Vaqué (1993) autoreen arabera, bakterio kopuruen
eta HNF kopuruen artean ez dago akoplamendu sendorik sistema ezberdinetan (sistema eutrofikoetan akoplamendu ahulagoa erakusten badute ere sistema oligotrofikoetan baino), eta HNF-ek ez dute beti bakterioen ugaritasuna
kontrolatzen. Bestalde, Jürgens (1992) autoreak dioenez, ingurune eutrofikoetan flagelatu heterotrofoek kontsumi ditzaketen baino askoz bakterio kopuru
handiagoak daude. Gure azterketaren emaitzek ondorengo ikuspegiari eusten
diote: Urdaibaiko estuarioko barru aldean substratuen eskuragarritasuna handitzen denean, bakterioen kopuruak emenda daitezke bakteriborismoak eragindako kontrol esangarririk gabe zenbait egunetan zehar. Bestalde, ikerlan
honen emaitzek erakusten dutenez, Urdaibai estuarioko ekoizpen urriko kanpo
aldean bakteriborismoa da bakterioen ekoizpenaren galera eragiten duen prozesu nagusia. Barruko alde emankorragoan, bakterioen ekoizpenaren galeraren
proportzioa askoz txikiagoa da. Honek estuarioaren kanpo aldean bakterioen
biomasaren kontrola estuagoa dela aditzera ematen du. Boissonneault-Cellineri eta laguntzaileek (2001) ere, estatus trofiko ezberdina duten Long Island-
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eko bi badia ezberdinetako sare trofiko mikrobianoak alderatzeko egindako
azterketetan, badia eutrofikoenean bakterioplanktonak harrapariekiko presio
txikiagoa pairatzen dutela aurkitu zuten. Autore horien arabera, harraparien
presio-diferentzia badien artean dagoen partikula-kopuru ezberdinak eragin
zezakeen (bakterioak partikuletara atxikitzean kontsumitzaileetatik babesa
eskura zezaketen), baina birusek eragindako galera-maila ezberdinak egotea
ere posible zitekeela arrazoitu zuten. Bi argudio horiek baliagarriak dira Urdaibai estuarioko eremu ezberdinetan neurtutako bakteriborismoak eragindako
presio-maila ezberdinak azaltzeko; bereziki lehenengoa, Urdaibai estuarioaren
barruko aldean bakterioen proportzio handi bat partikuletara atxikituta egoten
baita (% 30-a gutxi gorabehera). Hala ere, harrapaketaren eraginez bakterioak
estuarioaren kanpo aldean barruko alde emankorragoan baino kontrol estuagoa izateak ez du baztertzen behetik gorako (bottom-up) motako kontrol-maila
esangarria egotea ekoizpen-maila txikiagoko kanpoko eremuan, nahiz eta urte
osoko zikloan zehar horrelakorik atzeman ez. Gure emaitzek iradokitzen dutena zera da: bakterioen ekoizpena substratuen eskuragarritasunak mugatzen
duenean bihurtzen dela bakteriborismoa bakterioen galera eragiten duen mekanismo nagusia. Honelako emaitzak beste zenbait kostaldeko eremuetan ere
lortu izan dira (Coffin eta Connolly, 1997),
Laburtuz, badirudi Urdaibai estuarioan barruko eremutik itsas aldera
bakterioen biomasa-kopuruetan neurtzen diren ezberdintasunen erantzuleak
elikagaien eskuragarritasuna eta uraren iraunkortasun-denbora direla. Honi
guztiari gainjarrita, itxuraz, ekoizpen txikiagoa duen kanpo aldean harrapariek
bakterioen biomasarengan kontrol estuagoa ezartzen dute.
Denboran zeharreko aldakortasunari erreparatuz, uraren iraunkortasun-denborak eta tenperaturaren aldaketak eragin handia dute bakterioen biomasaren epe laburreko (egunetik egunerakoa) aldakortasunean barruko alde
emankorrean, non estuarioarioaren geomorfologia dela eta, bi aldagai horien
aldakortasuna handiagoa den kanpoko aldean baino. Urte osoko zikloan zehar, badirudi tenperatura dela bakterioen biomasaren emendioa eragiten duen
faktore nagusia barruko alde emankorrean; eta aldiz, emankortasun txikiagoa
duen kanpoko aldean, tenperaturak baino, elikagaien eskuragarritasunak garrantzi handiagoa duela dirudi (ikus 4.1 atala eta Revilla eta laguntzaileak,
2000).
Urdaibai estuarioko bakteriboro nagusiak 1-8 µm-ko protistoak dira.
Šoliü eta Krstuloviü (1994) autoreek egin zuten bezala, frakzio horretako bakte-
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riboro guztiak flagelatu txiki heterotrofoak direla onartuz gero, HNF-ko bakterioen irensketa-tasak kalkula daitezke. Kalkulu hauen arabera, irensketa-tasa
-1

-1

hauek 7 eta 74 bakterio flagelatu h (batez bestekoa ± desbiderapen tipikoa:
22 ± 21) balio-tartean kokatu ziren 1 laginketa-gunean, eta 4 eta 18 bakterio
-1

-1

flagelatu h (batez bestekoa ± desbiderapen tipikoa: 10 ± 5) balio-tartean 5
laginketa-gunean. Estuarioaren kanpo aldean (1 laginketa-gunean) neurtutako
batez besteko balioa, urte osoko zikloan neurtutakoa baino handiagoa izan zen,
baina Šoliü eta Krstuloviü-ek Kaǆtela badian (Itsaso Adriatikoan) RLB metodoa erabiliz lortutakoekin guztiz konparagarriak dira. Metodo honekin gerta
liteke benetako balioen gehiegizko kalkulua egin izana, <8/>1 frakzioko harrapari guztiak flagelatu heterotrofo txikiak (HNF) zirela onartzen delako. Hala
ere, kalkulu hauek baliagarriak dira aldagai horrek ingurune naturaletan izan
dezakeen aldakortasun handia erakusteko, baita epe laburrean (egunez egun)
ere. Aldakor tasun hau “harrapariekiko espezifikoagoak” diren metodoak erabiliz, esaterako, fluoreszentziaz markatutako bakterioen kontsumoa neurtuz,
ere behatu izan da (Barcina eta laguntzaileak, 1992; Vaqué etalaguntzaileak,
1992). Wikner eta laguntzaileek egunean zehar ere bakteriborismo-tasetan aldaketa esangarriak neur daitezkeela azpimarratu zuten (Wikner eta laguntzaileak, 1990). Bestalde, egunetik egunerako aldakortasuna egon bazen ere, HNF
bakoitzeko bakteriborismo-tasak kanpoko 1 laginketa-gunean beti barruko 5
laginketa-gunean baino handiagoak izan zirela azpimarratu behar da, egun
batean salbu. Kanpoko 1 laginketa-gunean aztertutako urte osoko zikloan,
HNF-en irensketa-tasa txikienak udan behatu ziren, pikofitoplanktonaren
biomasaren baliorik handienak neurtu zirenean. Udan neurtutako flagelatuko
bakterioen irensketa-tasen gutxiagotzea, proportzionalki handiagoak eta elikagarriagoak diren, eta hortaz bakterioak baino nahiago izan ditzaketen (Peters
eta laguntzaileak, 1998), alga edo bestelako elikagai ezberdin gehiago kontsumitzearen ondorioz gertatu zela arrazoitu da (ikus 4.1 atala). Epe-laburreko
azterlan honetan, HNF-ek Urdaibai estuarioko barru aldean, non bakterioez
bestelako karbono-iturrien eskuragarritasuna handiagoa den, proportzionalki
(flagelatuko) bakterio gutxiago kontsumitzen dituztela atzeman zen. Hala ere,
elikagaietan aberatsa den barruko kanaleko bakterioak kanpokoak baino handiagoak direnez, pentsa liteke HNF-ek barruko aldean kanpoko aldean baino
bakterio gutxiago kontsumitu beharko luketela karbono kantitate bera eskuratzeko. Kultiboekin egindako azterketetan ikusi denez, bakterioen tamainak
eragin esanguratsua du bakteriborismo-tasetan (Eccleston-Parry eta Leadbeater, 1994).
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Ziliatuen agerpena HNF-ena baino noizeanbehinkakoagoa izan zen, eta
8-100 µm-ko frakzioan neurtutako bakteriborismoaren dinamika denboran zehar ez zen 1-8 µm-ko frakzioan neurtutakoa bezain argia izan. Beste zenbait
lanetan ere (Verity 1986), kostaldeko uretan ziliatuen ugaritasuna epe motzean
asko aldatzen dela behatu dute. Plankton mikrobianoaren urte osoko dinamika
aztertzeko 1 laginketa-gunean egindako ikerlanean ere ziliatuen ugaritasuna
HNF-ena baino askoz txikiagoa izan zela behatu zen, eta lan honetan bezala,
8-100 µm-ko frakzioan neurtutako bakteriborismoaren dinamika ez zen batere
argia izan.

.DUERQRDUHQÁX[XDNSODQNWRQPLNURELDQRDQ]HKDU
Nahiz eta epe laburreko datuekin, urte osoko datuekin egin diren karbono-fluxuen diagramarik irudikatu, atal honetan ere unitate ezberdinetan lortutako tasak karbono-fluxuen tasetara bihurtu dira metodologia atalean azaldu
bezala bakteriborismo eta herbiborismo-tasak alderatzeko. Ondorengo emaitzak
lortu dira: bakteriborismoak eragindako C fluxuak, batez beste, herbiborismoak
eragindakoaren % 14-a eta % 7-a suposatu zuen 1 eta 5 laginketa-guneetan hu-1

-1

rrenez hurren. Balioespen hauek klorofilaren kontsumo-tasak (µg chl a l d )
Boissonneault-Cellineri eta laguntzaileek (2001) egin bezala kalkulatu ziren.
Boissonneault-Cellineri eta lagunzaileek Long Island-eko bi badiatarako egindako kalkuluen arabera (Boissonneault-Cellineri eta laguntzaileak, 2001), balio
horien urte osoko batez bestekoak % 21-a eta % 47-a izan ziren. Azpimarratzekoa da, baina, azken ikerketa honetan ere portzentaje txikiagoak neurtu zituztela planktonaren biomasa eta ekoizpena handiagoa zen eremuan. Beraz, bi
ikerlanetatik ondoriozta liteke protistoentzat elikagai-iturri bezala bakterioak
fitoplanktona baino garrantzitsuagoak direla ekoizpen txikiko eremuetan. Metodologiaren atalean (3. kapituloa) aipatutako HNF-en batez besteko bikoizketa-denbora, hazkuntza-efizientzia gordina, zelulen batez besteko bolumena, eta
bolumenetaik-karbonorako konbertsio-faktore eta bakterioen karbono edkukia
erabiliz, flagelatu heterotrofo txikiek (HNF) eguneko behar duten karbonono
kopuruaren inguruan, eta bakterioek eskaera horren zenbatekoa asetzen dutenaren inguruan espekulatu daiteke. Kalkulu horiek eginda ondorio hauetara
irits gaitezke: batez beste, HNF-ek karbono-eskaeraren % 70-a bakteriborismoaren bidez asetu zutela 1 laginketa-gunean, eta % 52-a 5 laginketa-gunean.
Plankton mikrobianoaren urte osoko dinamika aztertzeko 1 laginketa-gunean
egindako ikerlanean HNF-ek neguan karbono-eskaeraren % 50-a baino gehiago
bakterioetatik eskuratu zutela ondorioztatu zen, eta epe-laburreko lan honetan
atzemandako emiatzak bat datoz urteko zikloan lortutakoarekin. Flagelatuen
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karbono-edukia hazkuntza-egoeraren arabera alda daitekeela iradoki izan da,
eta esaterako, hazten ari ziren Paraphysomonas sp. flagelatuaren tankerako
-3

zeluletan 0,43 pg C µm -tako karbono-balioak aurkitu ziren (Sin eta laguntzaileak, 1998). Konbertsio-faktore hau erabiliz gero, bakteriborismoak flagelatuen
karbono eskaeraren % 35-a asetuko zukeen 1 laginketa-gunean, eta % 27-a 5
laginketa-gunean. Honek esan nahiko luke herbiborismoaren bidez kontsumitutako karbono kantitatea flagelatu heterotrofoek hazteko behar dutena baino askoz handiagoa izan zela. Honekin guztiarekin ondoriozta liteke bestelako
protisto heterotrofoen edota alga mixotrofoen herbiborismoa kuantitatiboki garrantzitsuagoa izan zela epe-laburreko laginketak burutu ziren epean.
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V ONDORIOAK

URTEKO ZIKLOAN ZEHARREKO ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA
1.

Urdaibai estuarioko kanpo alde euhalinoan hilero neurtutako bakterioen ekoizpena elikagai-eskuragarritasunarekiko menpekoagoa
izan zen tenperaturarekiko baino. Ekoizpen primarioaren ondoriozko karbonoak lehentasuna izan zuen bakterioentzat, nahiz eta karbonozko substratu aloktonoak ere kontsumitu.

2.

Plankton mikrobiano heterotrofoko (<100 µm) protistoen artean
ugarienak flagelatu txiki heterotrofoak (HNF-ak) izan ziren. Urteko
zikloan zehar HNF-en kontzentrazio handiena uztailean behatu zen,
eta udazken/negu aldean neurtutako kopuruak udaberrikoak baino
handiagoak izan ziren. Urdaibai estuarioan HNF-engan goitik beherako kontrolak eragin txikia izan zuen, kontrol mota nagusia behetik
gorakoa izan zelarik.

3.

Frakzio handieneko (8-100 µm) protisto heterotrofoen komunitatea
gehienbat flagelatu heterotrofo handiek osatu zuten, eta askoz ere
kantitate txikiagoan ziliatuek eta dinoflagelatuek. Ziliatuen artean
ugarienak tamaina txikikoak izan ziren.

4.

Urdaibai estuarioko kanpo aldean, bakterioen ekoizpenaren (BNP)
bide edo helmuga nagusia flagelatu heterotrofo txikien bakteriborismoa izan zen. Flagelatu heterotrofoek bakterioen ekoizpenaren
kontrol estuagoa eragin zuten bestelako karbono iturrien eskuragarritasuna (esaterako, fitoplanktona) ustez mugatuagoa izan zuten
garaietan, hainbat hilabetetan bakteriborismo-tasak BNP-tasak baino handiagoak izan zirelarik.

5.

Urdaibaiko estuarioaren kanpo aldeko fitoplankton-komunitatearen
(<100 µm) biomasak (a klorofila kontzentrazioak) banaketa bimodala
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erakutsi zuen urteko zikloan zehar, udaberriko maximo nagusiarekin
eta udazkeneko bigarren mailako emendioarekin. Fitoplanktonaren
ugaritasunean nagusiki tenperaturak, argiak, elikagaien eskuragarritasunak eta errekaren emariak zein herbiborismoak eragin zuten,
tamaina-frakzio ezberdinetan kontrol-mota horien eragina ezberdina izan zelarik.
6.

Guztizko a klorofilara ekarpen handiena frakzio handienak (8-100
eta eta 1-8 µm) izan ziren. Bi tamaina-frakzio huen ekarpenean ez
zen ezberdintasun estatistiko esangarririk aurkitu.

7.

Eremu honetako fitoplanktona nagusiki jatorri itsastarrekoa izan
zen. Fitoplankton-komunitatearen urteko zikloan zeharreko banaketaren ezaugarri nagusiak ziklo osoan neurtu ziren flagelatu kopuru
handiak, batez ere tamaina-frakzio txikietan, eta udaberriko diatomeoen emendioa izan ziren. Pikofitoplanktonaren ekarpenik handiena udan neurtu zen.

8.

Urdaibai estuarioko kanpo aldean ekoizpen primarioaren urteko
zikloan zeharreko banaketak patroi bimodala erakutsi zuen, balio altuenak udaberri/udan eta azaroan behatu zirelarik. Ekoizpen prima14

rioa neurtzeko erabilitako bi metodoek ( C-arenak eta oxigenoaren
botila iluna eta argiaren metodoak) neurtzen dutena zehazki berdina ez izateak eta metodo bakoitzerako iragazketa-mota ezberdina
erabili izanak eragina izan zuen ekoizpen primarioa neurtzerakoan
lortutako emaitzetan.
9.

Plankton heterotrofo mikrobianoak egunero fitoplankton-komunitateko (<100 µm) klorofilaren ekoizpen primarioaren % 69,2-a eta momentuko fitoplankton stock-aren % 56,5-a kontsumitu zuen.

10. Plankton-komunitate mikrobianoan (<100 µm) fitoplanktonaren biomasa bakterioena baino askoz handiagoa izan bazen ere, protistoek
bakterioen edo fitoplanktonaren biomasaren kontsumoaren proportzioa eskuragarritasunaren araberakoa izan zen, eta ondorioz,
urtean zehar sare trofiko ezberdinen garrantzia aldatzen joan zen.
Udaberri amaiera/udako sasoian sare multiboroa aktiboa izan ba zen
ere, neguan kiribil mikrobianoak garrantzi handia izan zuen.
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11. Urdaibai estuarioko alde euhalinoak, oro har, urteko zikloan zehar
izaera autotrofoa duela ondorioztatu zen, nahiz eta neguko batez
EHVWHNRHNRL]SHQHWDDUQDVNHWDUDWLRDQHJDWLERD 35 L]DQ

EGUNETIK EGUNERAKOA EPE MOTZEKO ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA
12. Bakterioen biomasa eta ekoizpena barru aldean esangarriki handiagoak izan ziren kanpoko eremu euhalinoan baino, horren eragile
nagusiak elikagaien kontzentrazio-ezberdintasuna (batez ere kanalean gora kokatuta dagoen Gernikako ur zikinen araztegitik isuritako elikagai organiko zein inorganikoak barruko eremuan duten
eraginarengatik) eta uraren iraunkortasun-denbora ezberdina izan
zirelarik.
13. Estuarioaren barru eta kanpo aldeetan errekaren emariaren gorabeherek gutxiago eragin zuten bakterioen dentsitatean fitoplanktonarenean baino. Errekaren emaria handitzeak urak garraiatutako
materialen kopurua emendatzen du, eta material horiek bakterioek
hazkuntzarako baliatu zituzten karbono-iturri berriak bihurtu ziren.
14. Protistoek kontsumitutako bakterioen ekoizpenaren proportzioa
batezbeste % 64-koa izan zen, eta aldiz, barruko aldean % 17-koa.
Ezberdintasun hau estuarioaren barruko aldean ugariak diren itsatsitako bakterioak harraparientzat baliagarriak ez izateagatik gerta
zitekeen.
15. Estuarioaren kanpoko aldean, flagelatu txiki heterotrofoak izan ziren
bakteriboro nagusiak. Egunetik egunerako bakterioen eta flagelatu
txiki heterotrofoen ugaritasunaren aldaketak ez ziren bateratuak
izan, batzuen eta besteen ugaritasun-puntu handienak neurtu arteko denbora-tartea luzeagoa izan zelarik barruko alde emankorrean.
Ondorioz, esan daiteke bakterioek barruko kanalean substratuen eskuragarritasuna aprobetxatzeko gai izan zirela hainbat egunetan,
bakteriborismoaren presio esanguratsua pairatu gabe.
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16. Fitoplankton-komunitatearen biomasa eta ekoizpena nabarmenki handiagoak izan ziren estuarioaren barruko alde eutrofikoan
kanpoko alde oligo-mesotrofikoan baino. Horren arrazoi nagusiak
barru aldean erreken emariaren bidez edota kanalean gora kokatuta dagoen Gernikako ur zikinen araztegitik iristen diren elikagaien
kontzentrazio handiak eta marearen ur-berritze eskasak izan ziren.
Gainera, emariaren aldaketa drastikoek fitoplanktonaren biomasan
eragin izugarri handia izan zuten, bereziki barruko kanal estuan,
non errekaren ur-emari handiak bertako fitoplanktona aise dispertsatu zuen. Eremu honetan biomasa handiena neurtu zen egunetan, tamaina handiko (8-100 µm-ko frakziokoak) fitoplanktonak
nagusitzeko joera izan zuen.
17. Batez beste, herbiborismoaren eraginez protisto heterotrofoek a
klorofilaren eguneko stock-aren % 50-a kontsumitu zuten. Herbiborismo tasak ez ziren esanguratsuki ezberdinak izan neurtutako bi
tamaina-frakzioetan (0,2-8 µm eta 8-100 µm), eta estuarioaren barruko alde emankorrean tasa hauek txikiagoak izan ziren. Protistoen bakteriborismoz kontsumitutako karbono biomasa, batez beste,
herbiborismoak eragindakoaren % 14-koa izan zen estuarioaren kanpo aldean, eta % 7-koa barru aldean.
18. Komunitate mikrobianoaren arnasketa-tasen eta bakteriborismo-tasen, zein flagelatu txiki heterotrofoen ugaritasunaren artean korrelazio esangarriak atzeman ziren estuarioaren barru aldean; baina,
ez ordea kanpo alde euhalinoan.
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VI LABURPENA

Tesi honetan Urdaibai estuarioaren barru eta kanpo eremuetan plankton
mikrobianoaren tamainaren araberako egituraren, osaeraren eta jarduera trofikoaren (ekoizpen primarioa, bakterioen ekoizpena, bakteriborismoa, herbiborismoa) aldakortasuna aztertu zen urteko zikloan zehar eta egunetik egunerako
denbora-eskalan.
Horretarako denbora-eskalaren araberako bi ikerlan burutu ziren. Urtean zeharreko zikloaren dinamika estuarioaren kanpo aldean aztertu zen, eta
epe motzekoa estuarioko bi gunetan: urte osoko azterketa burutu zen kanpo
aldeko gunean eta barru aldeko (kanaleko) beste batean. Bi gune hauetan lagintzeak baldintza hidrografiko eta egoera trofiko oso ezberdina duten bi eremuetako plankton-komunitateen metabolismoa eta komunitatea osatzen duten
bizidunen arteko erlazio trofikoak alderatzeko aukera eman zigun.
Estuarioko kanpoko gune euhalinoan fitoplankton-komunitatearen
(<100 µm) biomasa txikia (batez beste, 0,9 µg chl/l) izan zen urte osoan zehar
eta banaketa bimodala erakutsi zuen, udaberrian neurtutako maximo nagusiarekin eta udazkeneko bigarren mailako emendioarekin. Guztizko a klorofilara
ekarpen handiena 1-8 µm eta 8-100 µm-ko frakzioek egin zuten (batez beste,
% 47,7 eta % 38,0 hurrenez hurren). Gune honetako fitoplanktonaren jatorria
itsastarra izan zela esan daiteke, eta urtean zehar neurtutako plankton mikrobiano autotrofoaren osagaiei dagokienez, ugarienak, flagelatuak izan ziren urte
osoan zehar, nahiz eta udaberrian tamaina handiko fitoplanktonaren biomasak (8-100 µm) frakzio txikiagokoenak baino ekarpen handiagoa egin, batez ere
diatomeoen emendioari esker. Pikozianobakterioek abuztuan izan ziren ugarienak
Urte osoko zikloan zehar fitoplanktonaren ugaritasunean nagusiki tenperaturak, argiak, elikagaien eskuragarritasunak eta errekaren emariak zein
herbiborismoak eragin zuten, tamaina-frakzio ezberdinetan kontrol-mota horien eragina ezberdina izan zelarik. Tamaina-frakzio handienean (8-100 µm)
argiak eragin handiagoa izan zuela ikusi zen, eta aldiz, tamaina-frakzio txikie-
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nean tenperaturak (0,2-1 µm). Urtean zehar egindako azterketan, fitoplanktonkomunitatearen ekoizpenak banaketa-eredu bimodala jarraitu zuen, tamainafrakzio handieneko (8-100 µm) fitoplanktona izan zelarik ekarpenik handiena
egin zuena guztizko ekoizpen primariora urte osoan zehar.
Urte osoko plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa aztertzeko ikerketan ekoizpen primarioa

14

C eta botila argia eta ilunarekin neurtutako oxige-

noaren ekoizpenaren metodoekin neurtu zen. Metodo hauek ez dutenez zehazki
berdina neurtzen, bi metodoekin lortutako emaitzak alderatu ziren, bataren
zein bestearen eragozpenak eztabaidatuz. Bi metodoekin neurtutako ekoizpenaren balioek antzeko banaketa-patroia jarraitu zuten, baina tamaina-frakzio
ezberdinek guztizko ekoizpenera egindako ekarpenak oso ezberdinak izan ziren
bi metodoetan, besteak beste, bi metodoak erabiltzeko alderantzizko iragazketa
eta mailaz mailako iragazketa zuzena erabiltzeak eragina izan zutelako jasotako datuetan.
Epe laburreko azterketa maiatzean egin zen estuarioko barru eta
kanpoko eremuetan. Barru alde eutrofiko honetan fitoplanktonaren biomasa
eta ekoizpen-tasa handiagoak neurtu ziren kanpoko alde oligo-mesotrofikoa
baino laginketa-epe osoan (8 esperimentazio-egunetan), horren arrazoi nagusiak barru aldean erreken emariaren bidez edota kanalean gora kokatuta dagoen Gernikako ur zikinen araztegitik iristen diren elikagaien kontzentrazio
handiak eta marearen ur-berritze eskasak izan zirelarik. Gainera, errekaren
emariak eragin zuzena izan zuen a klorofilaren banaketan, bereziki barru aldean, errekaren ur-emari handiak bertako fitoplanktona aise dispertsatu baitzuen 1-2 eguneko epean. Urte osoko azterketan bezala, kanpo aldean ez zen
tamaina-frakzio ezberdinek (0,2-8 eta 8-100 µm) guztizko a klorofilara egindako ekarpenean ezberdintasun estatistiko esangarririk atzeman, baina estuarioko barru aldean frakzio handienak (8-100 µm) ekarpen handiagoa egin
zuen.
Bakterioei dagokienez, urte osoko azterketan zehar bakterioen biomasa
handiena udan neurtu zen, eta txikiena neguan. Bakterioen ekoizpena eremu
euhalinoan elikagai-iturriek mugatu zuten tenperaturak baino gehiago. Epe
motzeko aldakortasuna aztertzeko egindako ikerlanean estuarioko barru aldean bakterioen biomasa eta ekoizpena kanpo aldean baino handiagoa zela ikusi zen, horretan kanalean gora kokatuta dagoen Gernikako ur zikinen araztegitik egindako isuriek zerikusia izango zuelarik.
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Protisto heterotrofoei dagokienez, ugarienak flagelatu txiki heterotrofoak izan ziren. Kopuru maximoak udan neurtu ziren eta minimoak neguan.
Epe motzeko laginketan ere flagelatu txiki heterotrofoak izan ziren protisto heterotrofo ugarienak barruko zein kanpoko eremuetan.
Urte osoko zikloan, zein egunetik egunerako denbora-eskalan egindako
azterketaten flagelatu txiki heterotrofoak izan ziren bakteriboro nagusiak. Urte
osoko zikloan, bakterioen ekoizpenaren bide edo helmuga nagusiena bakteriborismoa (batez ere flagelatu txiki heterotrofoena) izan zen. Egunetik egunerako
epe motzeko azterketan estuarioaren kanpo aldean bakteriborismo-tasak barru
aldean baino handiagoak izan ziren. Honen arrazoietako bat izan liteke estuario barruan ugariak diren, eta kanpo aldean ia ez dauden itsatsitako bakterioak protistoentzat erakargarriak ez izatea. Epe motzeko azterketan ikusi zenez,
bakterioen ugaritasunaren eta flagelatu heterotrofoenen aldaketak ez ziren
bateratuak izan, egun gutxi batzutako desfase hau barruko eremuan luzeagoa
izan zelarik. Lan honetako emaitzen arabera, barru aldean elikagaien kontzentrazioak handitzen direnean, bakterioak bakteriboroen harrapaketa-presio
hain zorrotza pairatu gabe haz daitezke. Aldiz, urte osoko azterketan zein epe
motzeko denbora-eskalan ikusitakoaren arabera, bakteriboroek bakterioen biomasa eta ekoizpenaren zati handia kontsumitzen dute elikagaiak urriagoak diren estuarioko kanpo aldean.
Urte osoko zikloan zehar zein egunetik egunerako denbora-eskalan, eta
estuarioko bi eremuetan fitoplanktonaren biomasa bakterioena baino ugariagoa
izan zen. Baina bakterioen biomasan eta ekoizpenean bakteriborismoak izandako eragina eta fitoplanktonaren biomasan eta ekoizpenean herbiborismoak
izandakoa alderatuz, orokorrean protistoek bakterioplanktonean fitoplanktonean baino eragin handiagoa izan zuten, nahiz eta urtaroz urtaro eragin hori
aldatzen joan. Urte osoko azterketako emaitzen arabera, bakteriborismoaren
eta herbiborismoaren garrantzia erlatiboa elikagaien eskuragarritasunaren
baitan egon zitekeen, neguan (fitoplanktonaren biomasaren balio txikienak
neurtu zirenean) herbiborismo-tasak detekzio-mailatik beherakoak izan baitziren. Beraz, badirudi sasoi honetan bakterioek garrantzia handiagoa izan zutela
protistoentzat elikagai-iturri modura. Urte osoko dinamika aztertzerakoan, harrapari-harrapakin arteko mekanismo homeostatikoaren zantzuak aurkitu ziren, baina ez ordea egunetik egunerako epe motzeko azterketan. Beraz litekeena da mekanismo horrek fitoplanktonaren eta protisto heterotrofoen denbora
luzeko dinamikan bakarrik eragitea, baina ez denbora-eskala laburragoetan.
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Bukatzeko, urte osoko azterketako datuekin plankton-komunitate mikrobianoan zerharreko karbono fluxuak irudikatu zirela esan behar da. Jarduera
hau espekulatiboa izanagatik, oso interesgarria da plankton mikrobianoaren dinamika trofikoa modu globalean, eta ez bakarrik prozesu bakoitza bere aldetik,
aztertzeko aukera ematen duelako. Besteak beste, urte osoko dinamika aztertzeko egindako ikerketan behatutakoaren arabera, flagelatu txiki heterotrofoek
(HNF) bakterioetatik eskuratu zuten karbono-eskaeraren % 50-a baino gehiago. Maiatzean epe laburrean egindako azterketaren arabera, HNF-ek karbonoeskaeraren % 70-a eskuratu zuten 1 laginketa-gunean, eta % 52-a 5 laginketa-gunean. Hala ere, protistoen bakteriborismoak eragindako C fluxua, batez
beste, protistoen herbiborismoak eragindakoaren % 10-a izan zen gutxi gorabehera estuarioaren bi eremuetan eta denbora-eskala ezberdinetan.
Urtean zehar irudikatutako fluxuen arabera, plankton mikrobianoan
urte sasoi ezberdinetan sare trofikoen garrantzia aldatuz joan zen Urdaibaiko
kanpo aldeko eremu euhalinoan, eta hori plankton-komunitate mikrobianoan
neurtutako ekoizpen garbian (komunitatearen metabolismo garbiaren autotrofia/heterotrofia mailan) islatu zen.
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VII EUSKARA-INGELES HIZTEGIA
Alderantzizko iragazketa. Inverse filtration
Alderantzizko mikroskopioa. Inverted microscope
Argi-barreiaketaren seinaleak. Light dissipation signasls
Argi-geruza. Photic zone
Argiaren ahultze-koefizientea uretan. Light extinction coefficient
Banaketa-ispilua. Beamsplitter
Behetik gorako kontrola. Bottom-up control
Bersuspentsioa. Upwelling
Bira antiziklonikoa. Anticiclonic gyre
Egun erdiko marea. Semidiurnal tide
Ezponda-korronte. Slope current
Estrakzio-kanpaia. Fume cupboard
Fitoplanktonaren loraldia. Phytoplankton bloom.
Fotosintesi bidezko karbonoaren bereganatze-tasak. Photosynthetic carbon assimilation rates
Gauzatutako batez besteko ugaritasuna. Mean realized abundandce
Goitik beherako kontrola. Top-down control
Hesi-iragazki. Barrier filter
HNF-en kontzentrazio maximoa. Maximun attainable HNF abundance
Izarniadura-bialak. Scintillation vials
Izarniadura-kontagailua. Scintillation counter
Izarniadura-likidoa. Scintillation cocktail
Jario-zitometria. Flow cytometry
Kiribil mikrobianoa. Microbial loop
Kitzikapen-iragazkia. Excitation filter
Mailaz mailako iragazketa. Cascade type of filtration
Makromareala. Macrotidal
Momentuko stock-a. Standing stock
Ontzi mikrobianoa. Microbial hub
Plataforma kontinentala. Continental shelf
Timidinaren bereganatze-tasak. Thymidine incorporation rates
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VIII AKRONIMOEN ZERRENDA

a chl: a klorofilaren kontzentrazioa
BB bakterioen karbono-biomasa
BNP: bakterioen ekoizpen garbia
BNP:IR, bakterioen ekoizpen garbiaren eta heterotrofoen irensketa-tasen arteko ratioa
BSG: bakterioen hazkuntza espezifikoa
BU: bakterioen ugaritasuna
C:Chl-a: karbono klorofila ratioa
CPP: egunean kontsumitutako fitoplanktonaren ekoizpen primarioaren portzentajea
DOC: disolbatutako karbono organikoa
ERC: zelulaz kanpoko jariaketa-tasa
FB: fitoplanktonaren biomasa
G: herbiborismo-tasa
Gp: fotosintesi bidezko ekoizpen gordina
GPP: oxigenoaren ekoizpen gordinaren tasa
HNF: flagelatu txiki heterotrofoak
IR: bakteriborismo-tasa
IR/BNP, bakterioen ekoizpen garbiarekiko bakteriborismo-tasen ratioa
K: argiaren ahultze-koefizientea
KOP: karbono organiko partikulatua
MAA zuzena: MAA line: HNF-en kontzentrazio maximoa
MRA: gauzatutako batez besteko ugaritasuna
Np: fotosintesi bidezko ekoizpen garbia
NPc: komunitatearen ekoizpen gordinaren tasa
PH: herbiboroen eguneko a klorofilaren irensketa-tasa
PSG: fitoplanktonaren hazkuntza espezifikoa
PP, fotosintesi bidezko karbonoaren bereganatze-tasa
Pp: a klorofilaren hazkuntza potentzialaren portzentajea
PQ: fotosintesi-zatidura
P/R, fitoplanktonaren oxigenoaren ekoizpen gordinaren eta komunitatearen arnasketaren arteko ratioa
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R: arnasketa-tasa
RQ: arnasketa-zatidura
RLB: erradioaktibitateaz markatutako bakterioak
SS: egunean kontsumitutako fitoplankton stoc-aren portzentajea
TdR: timidina tritiatua
Zil: ziliatuak
µ: fitoplanktonaren hazkuntza-tasa
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