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 Galaretowaty
zooplankton
to
ekologiczna
grupa
pelagicznych
bezkręgowców, do których należą zarówno filtrujące osłonice (Tunicata), jak
i drapieżni przedstawiciele parzydełkowców (Cnidaria)[1].

 Próbki do niniejszych badań zostały
zebrane w przybrzeżnej części Zatoki
Akaba
(Morze
Czerwone)
do
głębokości
3m
przez
płetwonurków.

 Przypuszczalnie, w efekcie zachodzących obecnie zmian klimatycznych
obserwuje się obecnie w całym oceanie światowym zwiększenie zasięgu
występowania jak i liczebności populacji tych zwierząt – czego głównym
rezultatem będzie prawdopodobnie m. in.: przebudowa pelagicznych sieci
troficznych.
 Ze względu na wzrastające znaczenie ekologiczne galaretowatego
zooplanktonu, coraz ważniejszym staje się poznanie czynników kształtujących
ich dystrybucję i liczebność[1].
Oprócz podstawowych charakterystyk abiotycznych środowiska morskiego
(np. układ mas wodnych, T i S), istotne są również istniejące oddziaływania
przedstawicieli planktonu żelatynowego z innymi organizmami.
 Do chwili obecnej przeprowadzono bardzo niewiele tego typu analiz,
co wynika między innymi z:
 defragmentacji organizmów galaretowatych w trakcie ich pobierania;
 problematyczności rozróżnienia pomiędzy rzeczywistą asocjacją,
a przypadkowym wspólnym napotkaniem[1].

Rys. 1. Lokalizacja miejsc pobierania próbek [źródło:
Khaled Bin Sultan Living Oceans Foundation].

 Pobrany materiał biologiczny
zakonserwowano 4% roztworem
formaldehydu, a następnie poddano
identyfikacji
taksonomicznej
parzydełkowców i skorupiaków
z nimi koegzystujących.

 Pomimo rosnącego obecne zainteresowania tym tematem, ilość danych
literaturowych jest ciągle niewystarczająca. W połączeniu z nielicznymi
analizami galaretowatego zooplanktonu w Morzu Czerwonym,
zaprezentowane wstępne wyniki mogą być podstawą do prowadzenia bardziej
detalicznych studiów [1,4].

Rys. 2. Kolonia Physophora hydrostatica (Siphonophora)
[żródło: http://kystjakt.blogspot.com/].

 W Zatoce Akaba odnotowano międzygatunkowe (Cnidaria
Crustacea)
relacje, które zakwalifikowano do 10 różnych typów, z czego większość
stanowiły oddziaływania oportunistyczne (Rys. 3). U znacznej część skorupiaków
zaobserwowano co najmniej dwa rodzaje asocjacji z jednym przedstawicielem
Cnidaria.

 W obrębie analizowanych przedstawicieli galaretowatego zooplanktonu
najliczniejsze były rurkopławy z podrzędu Physonectae (Siphonophora), w tym
głównie Agalma okenii, A. elegans, Forskalia tholoides, F. assymetrica.
 Skorupiaki, w przypadku których zaobserwowano asocjacje z galaretowatym
zooplanktonem, należały zarówno do gromady Maxillopoda (Copepoda) jak
i Malacostraca (Amphipoda: Peracarida i Decapoda: Eucarida).
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Rys. 3. Specyfikacja rodzajów asocjacji zarejestrowanych w analizowanym obszarze wg. Croll 1977 [2].
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EPIOIKIA STAŁA

Rys. 4. A-E. Przykłady asocjacji galaretowatego
zooplanktonu ze skorupiakami:
A. Amphipoda z rodziny Hyperiidae żyjące wewnątrz
nektoforów Nanomia sp.
B. Larwa phyllosoma trzymająca kolonie Agalma sp.
C. Hyperia galba wewnątrz Euphysa sp. [3]
D. Larwa phyllosoma z kolonią Praya dubia [4]
E. Obunóg z rodziny Phronima, w beczułkowatym
„domku”, będącym wydrążonym zooidem. [żródło:
www.newscientist.com]
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