MOLUSKU ITSASTARREN
BIOLOGIA:
HAZKUNDE ETA HAZKUNDERAKO
AHALMENEAN ERAGINA DUTEN
FAKTOREAK
MIREN BEGO URRUTIA eta IRRINTZI IBARROLA
Zientzi Fakultatea. Animali Fisiologia
Euskal Herriko Unibertsitatea. P.K. 644 – BILBO

SUMMARY:
In the present work, an analysis of factors affecting the energy budget in marine molluscs
was undertaken, in order to define the set of environmental conditions which are
compatible with a positive scope for growth (somatic plus reproductive growth). Special
attention was paid to the description of several physiological adaptations enabling the
maintenance of a positive energy budget under fluctuating conditions.

SARRERA
Organismo litoralen balantze energetikoan mota desberdinetako faktoreek duten
eragina analizatzeko posibilitateak, organismoaren hazkunderako eta ugal egituren sintesirako erabilgarria den soberakin energetikoa
eman daitekeeneko baldintzak definitzea baimentzen du. Aldizkari honetan argitaratutako
lan batean, IGLESIAS & NAVARROk
(1984), marearteko organismoen multzoari
buruzko mota honetako analisia burutu zuten.
Oraingo honen helburua, hurbilketa berdintsuari jarraiturik, horren baliokide den anali-

sia egitea da, baina kasu honetan talde taxonomiko bakar bati mugatuko gatzaizkio:
Mollusca filumari hain zuzen ere; gaur
egun honi buruzkoa bait da azken urteotan
lortu den informazio gehiena, izaki itsastarrei
dagokienez. Erabaki honen zergatiak ondokoak dira: alde batetik, bere komertzializazio
eta ekoizpenari buruzko kuestioek duten
garrantzi hazkorra, eta bestetik, ingurune-inpaktuaren (stressaren) indikatzaile modura
erabiltzeko, talde ezin hobea izatea.
Lan honetan aipatzen diren balantze energetiko eta hazkunde–efizientzia direlako kontzeptuak IGLESIAS & NAVARROk (1984)
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definitu eta garatu zituztenez, ez dugu berorietaz kontsiderazio sakonik egingo.
HAZKUNDERAKO AHALMENA ETA
HAZKUNDE–EFIZIENTZIA
Hazkunderako ahalmena energi prozesuen analisi zehatz batez estimatua izan denean benetako hazkundearen adierazle fidagarri izan daitekeelako ideia, DAMEk (1972)
Crassostrea virginica ostra amerikarrean, eta
BAYNE et al. (1979) eta BAYNE &

WORRALLek (1980) ikertu zuten. 1A
irudiak, hilabetero estimaturiko ostraren
asimilazioa, arnasketa eta hazkundea adierazten du. 1B irudiak, muskuiluan bi urtean
gertaturiko pisu–aldaketak erakusten ditu, bai
hazkunderako ahalmen modura eta bai
luzera/pisu erregresio modura estimaturik.
Kasu bietan, estimazio fisiologikoen eta neurtutakoen arteko antzekotasuna onargarria da.
Emaitza hauek, bi espezieetan hazkundeak
duen urtaro–aldaketekiko menpekotasuna ere
adieraziko digute. Urtaroarekiko dependen-

1. irudia.
A: Crassostraea
virginica ostraren
hazkunderako
ahalmena (area
iluna) eta
neurturiko
hazkundea.
(DAME, 1972)
B: Mytilus edulis
muskuiluari bi
urtean zehar
neurturiko
hazkundea (marra
jarraia) eta
neurketa
fisiologikoen bidez
aurresaniko
hazkundea (marra
etena). (BAYNE &
WORRALL, 1980)
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tzia hori, tenperaturaren, elikagaiaren, ugalketa–aktibitatearen eta energi balantzearen
arteko elkarreragin konplexuen emaitza da.
HAZKUNDERAKO AHALMENA ETA
TENPERATURA
BUXTON et al.ek (1981) Ostrea edulis
ostra gaztearen hazkunderako ahalmena ikertu zuten aklimatazio eta esposizio-tenperaturen funtzio modura. Hazkunderako
ahalmen maximoa 15–20°C bitartean izaten
zela adierazi zuten emaitzek. Hala eta guztiz
ere, tenperatura altuagotan (25°C) esposizio
laburrek hazkunde–ahalmena areagotu egiten
zuten. Arnasketa– eta elikadura–tasaren egokitze–konpentsazioak gertatu zirenez, hazkunderako ahalmenaren balio altuak tenperatur tarte zabalean mantendu ziren. Ikertzaileek ondoko hau ondorioztatu zuten: udako
hilabeteetan zeharreko beroarekiko aklimatazio gradualek, tenperatura altuagotako esposizioaldi laburrekin batera, espezie hauen
ekoizpenerako baldintza optimoak eskaintzen
dituzte.
Hazkunderako ahalmenaren erregulazioa,
ezaugarri arrunta da ohizko tenperatur tarte
normalean marearteko eta urazaleko itsas
ertzeko espezieetan, eta M.edulis muskuiluaren kasurako, zehazki deskribatu da (BAYNE et al.,1973; WIDDOWS and BAYNE,
1971). WIDDOWSek (1978 b) hazkunderako
ahalmena eta bertatik eratorritako hazkunde-efizientzia (IGLESIAS & NAVARROk
definituta, 1984) neurtu zituen tenperatur eta
ratio–maila desberdinetan. Hazkunderako
ahalmenak tenperaturarekiko menpekotasunik
eza agertu zuen 5–20°C bitartean, baina
25°C–tan nabariki murriztu zen, stress
termala adieraziz. Hazkunde–efizientzia
5°C–tan 0,35koa izatetik, 20°C–tan 0,20koa
izatera pasatu zen. R. THOMPSONek (1984)
Newfounland–en muskuilu–populazio batekin lanean ari zela, 0,50 eta 0,75eko hazkun-

de–efizientzia netoak neurtu zituen, tenperaturarekiko menpekotasuna (0,5–15°C) esanguratsua ez zelarik. Aurretik egindako lan batean, WIDDOWSek (1976) bi populaziotako
muskuiluak konparatu zituen, tenperatur
aldaketak erabiliz. Bere habitat naturalean
tenperatura altuak jasan zituzten animaliak,
baxuak jasan zituztenak baino hobeto hazten
ziren tenperatura altutan (25°C) eta bizirik
irauteko aukera handiagoak zituzten (BAYNE
et al., 1977). Tenperatura altuetako esposizioak (20°C), animali talde bietan hazkunderako ahalmenaren emendapena eragin zuen.
Honen arrazoietariko bat, iragazpen–tasa
altua mantentzean datza, arnasketa tenperatur
zikloetarako adaptazioaren ondorioz areagotzen ez delarik.
Mundakako (Bizkaia) itsasadarreko
Cerastoderma edule berberetxoaren aleetan
ere, tenperaturaren epe luzeko aldaketen aurkako balantze energetikoaren konpentsazio-fenomenoak ikusi dira. Konpentsazioa,
ingestio–tasa eta gastu metabolikoaren aklimatazio partzialaren ondorioa da, eta beraz,
hazkunderako ahalmenak tenperaturaren urtaro–aldaketekiko ez–menpekotasun erlatiboa
agertzen du (ARMENTIA, argitaratu gabeko
datuak).
Mota honetako erantzunek (ikus NEWELL, 1979; NEWELL and BRANCH,
1980) ingurune naturalean, hazkunderako
ahalmenak eta hazkunde–efizientziak, tenperaturarekiko elikagai–gertutasunarekiko baino
menpekotasun txikiagoa izatea sorteraz dezakete. ELVIN & GONORek (1979) Mytilus
californianus espeziean elikagai–mailak
hazkunderako ahalmenean urtaro–aldaketaren
%96ko maila azaltzen zuela neurtu zuten,
ehunen batezbesteko tenperaturak %3a baino
azaltzen ez zuelarik. CONOVER & LALLIk
(1974) tenperatura eta ratioaren hazkunde-efizientzia gordinarekiko (K1) efektua aztertu zuten Clione limacina espeziean. Tenperaturak nolabaiteko efektu positiboa zuen
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logK 1 –ean, nahiz eta estatistikoki esanguratsua ez izan. Hala ere, logK1 eta ratioaren
arteko korrelazio negatiboa neurtzeko balio
izan zuen. Tenperatur igoerak harrapakinen
tamaina haztearekin batera gertatzen zirenean, hazkunde–efizientzia altua mantentzea
eragiten zuen, harrapakin–gertutasun tarte
zabalean.
ANSELLek (1982) Polinicesekin burututako laborategiko esperimentuen bidez,
ondoko hau adierazi zuen: espezieen balentzia ekologiko arruntaren barnean,
tenperatur aldaketek energiaren lorpenean eta
gastuan eragina zuten, eta hazkunde–limite
maximoak baldintzatzen zituzten. Hazkunde-efizientziak, ordea, tenperaturarekiko nolabaiteko menpekotasunik eza zuen. M. edulis
muskuiluaren
Ingalaterrako
hego-mendebaldeko bi populaziorekin egindako
lanetan, erregresio anizkoitzaren motako analisiak erabiliz, (B.L.BAYNE, argitaratu gabeko datuak) ratioak hazkunde–efizientziaren
urtaro–aldaketak ongi azaltzen dituela frogatu
da; tenperatur aldaketak erabiltzen dituzten
ereduek bezain ongi, alegia.
Hazkunderako ahalmena eta hazkunde-efizientzia gutxi gorabehera konstante
mantentzen direneko tenperatur tarteak,
desberdinak dira espezie artean, eta baita
espezie bereko populazio desberdinen artean
ere. Zenbait espezieren habitat naturaletan,
bai tenperatura altuek, bai baxuek ere, biek
dituzte eragin negatiboak. Wadden Sea–ko
Macoma balthica espezieak esate baterako,
udan errutaldi ostean, hazkunde negatibozko
tartea jasan dezake, tenperatur igoerak
sorterazitako energia metabolikoaren eskaria
elikatze–prozesuen konpentsazio–ahalmena
baino handiagoa denean (DE WILDE, 1975;
LAMMEN, 1967; HUMEL, 1985). BEUKEMA et al.ek (1977) zortzi urtez hamabost
marearteko laginketa–puntutan aztertutako
hazkunde–aldaketek, aitzitik, elikagai-gertutasun eta elikatze–denborarekiko korre16, 26

lazio esanguratsua aurkeztu zuten; tenperaturarekiko ez, ordea. Brest–eko badian (Frantziako iparraldean) Clamys variak ere, udan
hazkunde–efizientzia negatibozko aldiak
jasaten ditu tenperatura altuak direla eta.
Sasoi horretan, aldiz, elikagaia ugari da, eta
hazkunde–efizientzian duen efektua txikia da
negukoarekin konparaturik. Neguan, tenperatura baxuek ratio urriarekin batera, hazkunderako ahalmenaren eta hazkunde-efizientziaren beherapen gogorra sorterazten
dute (SHAFEE,1980). KIRBY–SMITH &
BARBERek (1974), ordea, honako hau ikusi
zuten: Beaufort kanaleko (Iparraldeko Karolinan, Estatu Batuetan) fitoplankton–mailaren
aldaketa naturalek ez zuten inolako eraginik
A.irradians espeziearen hazkuntzan, zeina
tenperaturak erregulatzen bait du.
Mota honetako ikerketatik ondoriozta
dezakeguna, ondokoa da: habitat naturalean,
energetika fisiologikoan eraginik handiena
ratioa eta tenperaturaren arteko efektu
konbinatuak duela.
HAZKUNDERAKO AHALMENA ETA
GAZITASUNA
Gazitasunak moluskuen energetika fisiologikoan duen eraginaz lan gutxi burutu
dira.WIDDOWSek (argitaratu gabeko datuak) %15 eta %30eko gazitasunera aklimatatu zituen (ikus LIVINGSTONE et al., 1979)
M. edulisen aleak. %15eko gazitasun konstantean, bai elikagai–kontsumoak bai arnasketak beherapen txikia jasan zuten. Zurgapen–efizientzia nabarmen murriztu zen, eta
hazkunderako ahalmena, nahiz eta positibo
mantendu, %30eko gazitasunean baino baxuagoa zen. Gazitasun–aldaketa ziklikoetan
zehar, energi balantzean parte hartzen duten
osagai guztiak konstante mantendu ziren %20
eta %30 bitartean, baina txikiagotu egin ziren
%15 eta %20 bitartean. Hazkunderako
ahalmena, beraz, gazitasun–hein zabalean

mantendu zen, baina %15eko gazitasunean,
txikiagotu egin zen. Gazitasun aldakor eta
baxuetan egindako esperimentuetan, aminen
iraizpen eran izandako galera, potentzialki
esanguratsua den energi eskaera modura hartu
behar da.
Gazitasuna, gehienetan, faktore mugagarri modura hartzen da molusku itsastarretan
(FRY, 1947). Jaisten denean, energi lorpenerako ahalmena murrizten du, eta beraz,
energi balantze osoa mugatzen. STICKLE &
BAYNEk (1982) Thais lapillus espeziearekin
burututako saioetan, ondo ikus daiteke esandakoa: 15°C–tan, elikadura eta zurgapena
murriztu egiten ziren %25 baino gazitasun
baxuagotan, nahiz eta galera metabolikoa ia
konstante mantendu. Ondorioz, %20tik azpitiko hazkunderako ahalmenaren balioa,
negatiboa zen, maximoa testaturiko gazitasun

altuenean (%35) lortu zelarik. Emaitza hauek,
ezagunak ziren espezieen banaketen gazitasun–limiteekin bat zetozen (BOYDEN et al.,
1977).
HAZKUNDERAKO AHALMENA ETA
RATIOA
M. edulis eta Aulacomya ater muskuilu–espezie bien hazkunderako ahalmena,
alga–zelulen kontzentrazioaren funtzio modura (Tetraselmis suecica eta Dunaliella primolecta hurrenez hurren) adieraz daiteke, laborategian burututako esperimentuetan lortutako
emaitzen arabera (GRIFFITHS & KING,
1979; THOMPSON & BAYNE, 1974). Kasu
biotan elikagai–kontzentrazioa handiagotu
zenean, hazkunderako ahalmenaren balioa
altuagoa zen; mikrolitroko bi zelula baino

2. irudia. Mytilus edulis espeziearen hazkunde–efizientzia gordina, ingerituriko ratioaren funtzio modura.
•: 20–35 mg–ko gorputz–pisu lehorreko aleak (WINTER & LANGTON, 1976)
a: 20–27 mg–ko gorputz–pisu lehorreko aleak (KIORBOE et al., 1981)
b: 200 mg–ko gorputz–pisu lehorreko aleak
Datu originalak karbono–unitateetan zeuden, eta beraz, hemen agertu direnak, berriz kalkulatu
dira. (TENORE et al., 1973)
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kontzentrazio txikiagotan negatibo izatetik,
balio maximoa mikrolitroko 10 – 15 zelulako
kontzentrazio–tartean lortzera pasatu zen.
Hortik aurrera, nahiz eta zelula-kontzentrazioa altuagoa izan, balio baxuagoa
hartu zuen; zurgapen–efizientzia txikiagoa
bait zen. Alga–kultibo puruak erabiltzen
direneko mota honetako esperimentuetan,
hazkunde–efizientzia azkar emendatzen da
ratio–maila baxutan, eta txikiagotu egiten da
kontzentrazio altuagotan.
M.edulis bibalbioarekin burututako lau
ikerketetako emaitzek, ondoko hau adierazten
dute: hazkunde–efizientzia maximoa (K 1 )
murriztu egiten dela, eta ratio optimoa handitu, gorputz–tamaina emendatzen denean (ikus
2. irudia).
Ingurune naturalean aitzitik, animalia
suspentsiboroen elikagaia oso kasu gutxitan
da fitoplankton purua. Ratioa gehienetan,
alga–zelula, detritus eta silt inorganikoaren
nahastez osotuta egoten da. WINTER (1976),
MURKEN (1976), KIORBOE et al. (1980,
1981) eta MOHLENBERG & KIORBOEk
(1981), silt–ak hazkundean eta energetikan
duen eragina aztertu dute
M. edulis eta Spisula subtruncata espezieetan. WINTERek (1976) elikadura-aktibitatearen igoera, ingerituriko ratioaren
gehikuntza eta hazkundearen handiagotzea
ere aztertu zituen Mytilusean, espezie hau
alga–zelulen kontzentrazio optimoaz gehi
itsasur litro bakoitzeko 12,5 mg silt–ez (pisu
lehorra) osoturiko ratioaz elikatu zenean.
KIORBOE et al.ek (1981) Mytilusean gertatzen den silt–aren bidezko hazkundearen estimulazioa aztertu zuten, eta ondokoa ondorioztatu: silt–ak elikatze azkarragoa sorterazten duela (ikus THOMPSON & BAYNE,
1972), eta gainera, muskuiluak silt–ean dagoen materia organikoa (gainazaleko agregatuak) erabiltzeko posibilitatea ere badela. Era
berean, S. subtruncataren hazkundea,
%10–100 emendatu zen alga–zelulen ratioari
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silt–a gehituz (MOHLENBERG & KIORBOE, 1981). Kasu honetan, aklaramendu– eta
arnasketa–tasek esekiduran zegoen silt-arekiko menpetasunik ez zuten agertzen, baina silt–a urdailean agertzen zenean, bazegoen
nolabaiteko zurgapen–efizientziaren igoera.
Hala eta guztiz ere, alga–kultibo gehi
partikula inertez osoturiko nahasteak, ez du
bibalbioen ratio naturala osotzen duen suspentsio konplexua imitatzen. Oraindik ez da
ezagutzen itsasertz eta itsasadarretako ingurunetan suspentsioan dauden partikulen benetako izaera eta energi balioa. Partikula naturalen balio elikatzailearen ezagupenerako metodo bat, materia organikoa neurtzea da (hots,
iragazitako partikulen erreketaren ondorioz
gertatzen den pisu–galera), gero baliokide
kalorifikoaren balioa aplikatzen zaiolarik
(adibidez, VAHL, 1980). WIDDOWS et al.ek
(1979) partikulen nitrogenoa, karbohidratoak
eta lipidoak analizatu zituzten, eta urtaroen
arabera aldatzen den balio kalorifikoa lortu
zuten. BAYNE & WIDDOWSek (1978) eta
BAYNE et al.ek (1979) nitrogeno–edukina
neurtu zuten (KJELDAHL liseriketa erabiliz),
eta nitrogeno organiko partikulatu eta materia
organiko partikulatuaren (POM) balio kalorifikoen arteko erregresioa lortu zuten.
Hazkunderako ahalmenaren, hazkunde-efizientziaren eta gertu dagoen ratio naturalaren mailaren arteko erlazioak, aldakorrak
dira hurrengo faktore hauen arabera: partikula–kontzentrazio absolutuaren, POM eta PIM
(materia inorganiko partikulatua) arteko erlazioaren eta materia organikoaren egiazko balio elikatzailearen arabera. Kontzentrazioa
sasigorotzak eratzen direneko mailatik
beherakoa denean, PIMak dietaren kalitatea
murriztu egiten du; POMa “diluitu” egiten
bait da (HAVEN & MORATES–ALAMO,
1966; WIDDOWS et al., 1978 a). VAHLek
(1980), esate baterako, POM eta PIMaren
kontzentrazio erlatiboen urtaroen araberako
aldaketek Norvegiako Chlamys islandicaren

hazkunde–eredua azaltzen zutela aurkitu
zuen. Partikula–kontzentrazioa sasigorotzak
eratzeko bestekoa denean, aklaramendu-tasarekiko, sestonaren energi balioaren urtaro–aldaketarekiko (BAYNE & WORRALL,
1980) eta sasigorotzak eratzeko behar den
kontzentrazioarekiko menpekoa izan daiteke
ingestio–tasa. Sasigorotzak eratzeko beharrezko den kontzentrazioa, espezieen arabera
eta animalien tamainaren arabera aldatzen da.

Nolanahi ere, kontu handia behar da egiazko
zurgapen–efizientziaren estimazio fidagarria
aztertzean; esekiduran dauden partikulen
POMaren proportzioarekiko nabariki menpeko izan bait daiteke.
Partikulatu naturalekin burututako esperimentuetan lortutako M. edulis espeziearen
hazkunde–efizientzia netoa (K2), zurgaturiko
ratioaren funtzio modura adieraziko du 3.
irudiak. Alga–kultibo puruetan lortutako

3. irudia. K2 eta zurgaturiko ratioaren arteko erlazioa, Arosako (Galizia) itsasadarreko batean kultibaturiko
Mytilus edulis muskuilu–aleetarako (NAVARRO et. al., argitaratu gabeko datuak)
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emaitzetatik ez bezala, K marra honek ez du
ratio altuetan malda negatibozko tarterik
agertzen; baizik eta 0,80 balio asintotikora
jotzen du.
Habitat naturalean bibalbio suspentsiboroak hazkunde–efizientzia elikagai-gertutasunaren funtzio hazkorra deneko elikagai–kontzentraziotan bizi daitezkeela esan
daiteke. Ratio–mailaren hein arruntaren
behe–mugan, hazkunde–efizientziak balio
negatiboak har ditzake, eta beraz, animaliek
pisua galtzen dute, Mya arenaria (GILLFILLAN et al., 1977), Mytilus edulis (BAYNE
& WIDDOWS, 1978), Cerastoderma edule
(NEWELL, 1977). Chlamys islandica
(VAHL, 1980) eta Chlamys varia (SHAFEE,
1981) espezieetan ikusi den modura. INCZE
et al.ek (1980) M. edulis muskuiluaren populazio naturalen hilkortasunaren igoera detektatu zuten, elikagai–gertutasuna murriztea
eta tenperatura igotzea batera gertatzen zirenean. Horrela, hazkunderako ahalmen negatiboa eta erreserbetako energia endogenoak
azkar erabiltzea ere gertatzen ziren. Bibalbio-espezie askoren banaketa, hazkunde-efizientzia negatibozko aldiak sorterazten
dituzten urtaro–baldintza aldakorren bidez
mugatuta egotea gerta daiteke.
Hazkunde–efizientzia nitrogenoaren
arabera aztertu duen oso neurketa gutxi egin
da. LANGTON et al.ek (1977) ordea, diatomeoz elikaturiko Tapes japonica bibalbioarekin lan egin zuten, eta nitrogenoaren
0,37–0,48ko hazkunde–efizientziak neurtu
zituzten, balio altuenak testaturiko ratio
baxuenean lortu zituztelarik. Emaitzek,
nitrogenoarekiko karbonoarekiko baino
efizientzia handiagoak erakutsi zituzten
ratio–maila baliokideetan (WINTER, 1978).
BAYNE & WIDDOWSek (1978) Mytilus
edulisen populazio natural baten nitrogeno-galerak neurtu zituzten, zurgaturiko nitrogeno totalaren proportzio modura. Balioak
0,10–0,82 bitartekoak izan ziren, baina oro
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har, lortutako kaloriekiko kalorien galera–tasa
baino txikiagoak ziren (0,51±0,09). Newfoundland–eko muskuilu–populazio baterako,
R.J.THOMPSONek (1984) nitrogeno-galeraren balioa 0,11±0,02koa zela neurtu
zuen. Oso interesgarria da L. pediculatus itsas
zizarearen muturrerainoko nitrogenoaren kontserbazioa; animalia honengan amonioaren
iraizpenik inoiz ez bait da ikusi (GALLAGER et al., 1980).
Bibalbio horiek, proteinen katabolismoaren azken produktuak bide sinbiotikoetatik
birzikla ditzakete bakterioekiko harremanen
bitartez, horrela zuraren nitrogeno–edukin
urria jori erazten dutelarik (ikus MANN,
1982).
Elikagai naturalaren kalitatearen arazoa,
energi balantzeari dagokionez, oso garrantzitsua da karniboroen kasuan; harrapakinaren
bilaketa eta ehizarako energi gastua, elikagaietatik lortutako energiaren proportzio oso
altua izatera hel bait daiteke. Lorpen eta galera hauen arteko balantzea maximizatu egiten
bide da, eta elikadura–prozesuak sorterazten
duen arriskua gainditzeko erabiltzen da. Polinices duplicatus espeziean burututako esperimentuetan, EDWARDS & HUEBNERek
(1977) hazkunde–eza ikusi zuten moluskurik
(harrapakina) gertu ez zegoenean. Tamaina
egokiko zenbait moluskuz (Nassarius, Mytilus) elikatzen zirenean lortutako hazkundea,
txikia zen elikagaia harrapakin egokiena
(Mya arenaria) zenean lortzen zenarekin
konparatuz. Harrapakin guzti hauen ehunen
energi balioa antzekoa da, eta, seguru asko,
harrapakinaren ehizan erabilitako energiak
mugatuko du hazkunde–efizientzia. Harrapakina ezagutzeko denbora ehiza–denboraren
proportzio altua denean (HUGHES, 1980),
harrapariaren elikadura harrapakin-gertutasunaren menpekoa da, eta ez harrapakinetik lor daitekeen energia netoaren araberakoa (BAYNE, 1981), eta ondorioz, hazkunde–efizientzia urriagoa izango da.

EDWARDS & HUEBNERek (1977) adierazi
zuten modura, harrapariak habitat naturalean
daudenean, askotan, harrapakinaren aukeraketa harrapakinen gertutasunaren menpekoa
gertatzen da.
HAZKUNDERAKO AHALMENA ETA
MAREAREN ALTUERA
Itsasertzeko banaketak gastropodo eta bibalbioen elikagai–gertutasunean arazoak sorterazten ditu. Alatzaile eta karniboroek elikagai ugari badute ere, marea beherean lehorketa–arriskua eta marea goran arrastatuak izatearen arriskua gainditu behar dituzte. MENGEk (1974) Acanthina punctulata prosobrankioaren elikadura–eraren ikerketan, arriskuaren, harrapakin–aukeraketaren eta energia netoaren lorpenaren arteko elkarrekintzen izaera
konplexua aztertu zuen.
BRANCHek (1982) gauzatutako berrikusketan, itsasertzeko laparen fisiologia eta
energetikan, lehorketak, tenperaturak eta beste zenbait faktorek duten eragina aztertu zuen.
BRANCHek (1982) honako posibilitate hau
eztabaidatu du: zenbait espezie (oportunistak), elikagai–gertutasun altuetara moldatuta
egon daitezkeela, energia eskuragarriaren
erabilera inefizientea (baina turnover altukoa)
betetzen dutelarik. Beste zenbait (kontserbadoreak) ordea, elikagai urriko baldintzetara
moldatuta daude, efizientzia altuak eta turnover–tasa baxuak agertzen dituztelarik. Kostalde bereko maila desberdinetan, mota bi horietako eta bi mutur horien tarteko espezieak
aurki daitezke.
Animalia suspentsiboroen kasuan, marea
beherean gertatzen den aire–esposizioak elikagai gabeko aldiak ezezik tenperatura altuetako aldiak ere sorterazten ditu. GRIFFITHS
& BUFENSTEIN (1981) eta GRIFFITHSek
(1981 a, 1981 b), Choromytilus meridionalisen hazkunderako ahalmenean banaketa
litoralak duen eragina zehatz ikertu zuten.

Espezie honetan ez dago konpentsaziorik
uretako esposizio aldietan, hots, inmertsioan
zehar ez da elikadura–tasa azkartzen eta ezta
zurgapen–efizientzia ere. Energi lorpena
kosta–lerroaren altuerarekiko proportzionalki
gutxitzen da beraz. Choromytilusek, bestalde,
aireko esposizioan zehar arnasketa–tasa
murriztu egiten du, eta beraz, nolabaiteko
energiaren kontserbazioa badago. Horrela,
hazkunderako ahalmenaren balioa positibo
mantentzea posible da, limitea hamalau egunetan zeharreko %50eko aireango esposizioan neurtu delarik. Alde litoraleko muskuiluek, gainera, alde submarealekoek baino
energia gehiago erabiltzen dute ugalketarako.
Hori dela eta, hazkunde somatikoa eta tamaina maximoa murriztu egiten dira, baina populazioranzko ale ugaltzaileen sarreraren maila
altu manten daiteke. SUCHANEKek (1981)
Estatu Batuetako ekialdeko kostaldeko
muskuiluetan, bestelako portaerak ikusi ditu.
ELVIN & GONORek (1979) kostako
maila desberdinetako Mytilus californianusen
ehunen tenperaturak aztertu zituen, eta bai
kostaren altueraren eta hazkunderako ahalmenaren arteko erlazioak ere. Tenperaturak zurgapen–efizientzian duen eragina dela eta,
marea beherean tenperatura altuak jasan
zituzten muskuiluek neguan elikagai-zurgapena areagotu egin zuten. Honekin
batera, esposizioan zehar, tasa metabolikoa
baxuagoa izan zen eta honela lortutako energi
irabazia gero udan erabilia izan zen, animaliak berriz ur hotzagoetan sartu zirenean;
elikadura–tasak kasu honetan murriztu egin
bait ziren. Mareako esposizioak, hazkunderako ahalmenaren balioa baxuagoa izatea eragin
zuen beraz, baina neguko efektua ez zen
espero bezain nabaria izan; hazkunderako
ahalmena, egunean zortzi orduko esposizioa
jasanda ere manten bait zatekeen (ikus 4.
irudia).
GILLMOREk (1982) sei bibalbio-espezieren baldintza litoraleko moldaerarako
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4. irudia. Mytilus californianus espezierako energi balantze hipotetikoa (ELVIN & GONOR, 1979).
: zurgaturiko ratioa
: hazkunderako ahalmena
: elikagai–kontzentrazioa, litro bakoitzeko kaloria modura

energetika aztertu du. Berak, hazkunde-kurbak osagaietan banatu zituen, energi
sarrerak eta galerak bereizturik. Marearteko
esposizioari dagozkion energi galeren tasak,
berez kosta–lerroan gorago dauden espezieetan (Geukensia = Modiolus demissa,
Crassostraea virginica, kasurako) baxuagoak
zirela aurkitu zuen. Mytilus edulis eta
C.virginicak ere, energi galerak konpentsa
zitzaketen, eta ondorioz, inmertsio–denbora
unitateko, hazkundea azkarragoa zen zenbait
marearteko mailetan urazpian baino. Zenbait
bibalbiok, energiaren kontserbazioari eta
energiaren lorpenaren hobekuntzari dagozkien zenbait modifikazioren bitartez, bizimo16, 32

du litoralera moldatzea lortu dutela frogatu du
ikerketa honek.
HAZKUNDERAKO AHALMENA ETA
HAZKUNDE–EFIZIENTZIA, ADINAREKIKO
Hazkunderako ahalmena, P ekoizpen
osoaren baliokidea da, ehun somatiko eta
maskorraren hazkundearen eta ugalketarako
ekoizpenaren batura modura kontsideratzen
delarik. Aleak zahartuz doazela, P–ren proportzio handiagoa dagokio gametoen ekoizpenari. Zenbait kasutan ekoizpen somatikoa
zero izatea ere gerta daiteke, animaliak bere

tamaina asintotikoa lortzen duelarik. Orduan
ugal ahaleginaren adierazgarri den Pr/P
zatidurak bere balio maximoa lortzen du, hau
da, Pr/P = 1. Argi dago, beraz, hazkundearen
energetika–ikerketetan Pr eta Pg desberdindu
egin beharko liratekeela. Hazkunde–etekin

somatikoak (Pg/A) zerorantz jotzen du animalia zahartu ahala, hazkunde–efizientzia
osoa (Pg + Pr) / A, ordea, animalia heldutasunera heltzen denean konstante manten daitekeelarik (5. irudia).
EDWARDS & HUEBNER (1977; P.

5. irudia. Ostrea edulis (marra jarraiak; RODHOUSE, 1978) eta Chlamys islandica (marra etenak; VAHL,
1981) espezieen hazkunde–efizientzia netoa, adinarekiko:
a eta a': efizientzia osoa, hau da, (Pg+Pr)/A
b eta b': efizientzia somatikoa, hau da, Pg/A
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6. irudia. Hazkunde–efizientzia netoa (K2) eta adinaren arteko erlazioa urtaro desberdinetan, Mundakako
(Bizkaia) itsasadarreko Cerastoderma edule aleetarako (IGLESIAS & NAVARRO, prestatze-prozesuan):
Urtaroak:
1984eko negu / udaberria
1984eko uda
1984–85eko udazken / negua
1985eko negu / udaberria
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duplicatus), BROOM (1981; Natica maculosa) eta ANSELLek (1982; P. alderi) erlazio
hauek ikertu dituzte hiru gastropodo karniboroen kasuan. Hazkunde–efizientzia
murriztu egiten da adinarekin, gametorik
ekoizten ez duten marraskiloekin lan egiten
denean. M.arenariaz elikaturiko P. duplicata
espeziean (EDWARDS & HUEBNER, 1977),
adibidez, hazkunde–etekin gordina 2 urteko
marraskiloetan 0,48koa zen, bi urte igaroz
gero 0,16koa zelarik. ANSELLek (1982) T.
tenuis bibalbioetaz elikaturiko P. alderi
espezieko aleetan, ekoizpen somatikoa eta
gameto–ekoizpena desberdindu egin zituen.

Hazkunde–efizientzia osoa ez zen adinarekin
murriztu, 0,38–0,42 tartean mantendu egin
zelarik.
IGLESIAS & NAVARROk (prestatze-prozesuan), K2 eta adinaren arteko erlazioak
hazkunderako baldintzekiko nolabaiteko
menpekotasuna agertzen dutela (6. irudia)
ikusi dute oraintsu. Hazkundea elikadura-motako murriztapenez mugatuta geratzen
den sasoietan (1984. urteko negu eta udaberria, eta 1984–1985eko udazken eta neguan), K2 eta adinaren arteko menpekotasuna
oso nabaria da. Hazkundea faktore termikoagatiko gastu metabolikoak hartzen duen maila

7. irudia. Ekoizpen osoa metatua (•) eta ekoizpen gametogenikoa ( ), gorputz–tamainaren funtzio
modura, Mytilus edulis muskuiluaren kasurako. (BAYNE & WIDDOWSetik (1978) ateratako
"Lynher populazioa" delakoaren datuak)
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altuagatik mugatzen denean (1984eko udan)
edo elikadura–motako murriztapenak larriak
ez direnean (1985eko negu eta udaberrian)
aldiz, menpekotasun hori ez da horren nabaria. Behaketa honek, ondoko hau adierazten
du: elikadura–motako murriztapenek batez
ere ale handienei eragiten dietela.
M.edulis muskuiluaren gorputzaren
tamaina maximoa kontrolatzen duten faktoreei dagokiolarik, JORGENSENek (1976)
honako hau proposatu du: gorputz–tamaina
ertainetik gora, gorputz–pisuaren unitateko
uraren garraio–tasa, tasa metabolikoa baino
azkarrago murriz daitekeela. Bibalbioetan
gertatzen den gorputz–tamainaren eta aklaramendu–tasa /arnasketa–tasa erlazioaren arteko erlazio negatiboak, aurreko ideia hori
indartu egiten du. Hala ere, faktore bakar hau
ez da nahikoa gorputzaren tamaina eraentze-

ko; tamainaren muga azken batean gameto-ekoizpenerako erabiltzen den energiak finkatzen bait du (7. irudia).
Hazkunde–etekina ez dago adinarekin
bakarrik erlazionatuta; hazkunde–tasak berak
ere eraentzen bait du. WINTERek (1978) eta
MOHLENBERG & KIORBOEk (1981)
bibalbio–espezie bitarako aurkezturiko
balioek, hazkunde–tasa altuetarako 0,40ko
Kmax–rainoko emendapena adierazten dute,
kasu bietan antzera gertatzen delarik.
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