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, ktorá sa zaoberá ostrovnými
ekosystémami, ich vznikom a osíd ovaním organizmami. Vo všeobecnosti
možno poveda , že jej hlavnou úlohou je skúma vz ahy, vznik a vývoj
ostrovných ekosystémov (abio a bio zložky), ako aj vplyv okolitých ostrovov,
respektíve pevniny, na ich vývoj (Levin 1992). Na to,
princípy a fungovanie ostrovných ekosystémov,
úsilie na takéto štúdie. Mnoho
ostrovných ekosystémov sa vyskytuje aj v našom okolí, i
o na prvý
Dendrotelmy, zavodnené priestory v dutinách stromov, môžeme bez
za miniatúrne vodné ostrovy separované od okolitej
krajiny. Reprezentujú izolovaný drobný ekosystém, ktorý je integrovaný do
iného, vä šieho (vä
ostrovy sú aj dendrotelmy po mnoho rokov oddelené od okolia, o sa odráža aj
,
že ich izolácia podmienila zotrvanie niektorých archaických organizmov a vývoj
nových druhov (cf. Stanley 1999, Tarbuck & Lutgens 2000). Príkladom
ade Scirtidae,
al. 2000)
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znak, Lawrence (1999
z
Ostrovy mnohokrát obývajú špecificky adaptované a endemické druhy.
Nasiternella regia
Riedel, 1914 (Pediciidae), ktorej terestricky žijúce dospelce boli známe
z
Rakúsku, no
a

,

.
Dendrotelmy ako ostrovy zažívajú periodické extrémy (Stoddart &
Walsh 1992). Sú sú as ou okolitých ekosystémov, takmer vždy obsahujú aj
niektoré organizmy z okolitej krajiny tak, ako ostrovné ekosystémy obsahujú aj
pevninových zástupcov organizmov (Wallace 1902). Dendrotelmy nezriedka
obsahujú terestrické, alebo drevo obývajúce druhy (Röhnert 1950; Krivosheina
& Mamaev 1967).
a
asovo a priestorovo ve mi premenlivé a ažko predvídate né. Vyskytujú sa tu
druhy, ktoré sú fenotypovo plastickejšie, geneticky polymorfné, astejšie sa
rozmnožujú a kladú vají ka rozptýlene (Giesel 1976). Napríklad Watts & Smith
(1978) poukázali v štúdii komára rodu Toxorhynchites, že tento rod obývajúci
dendrotelmy vykazuje pred asnú schopnos ovogenézy, pri ktorej môžu samice
vyliahnuté z kuklového obalu takmer okamžite klás
komár kladie 1 až 7 vají ok do vä šieho po tu dendroteliem, o ho zvýhod uje
oproti ostatným živo íchom, ktoré kladú celú znášku na jednej lokalite.
Podobným príkladom z našej geograf
ela (1941)
Metriocnemus cavicola. Stratégia rozptýleného kladenia
aj komáre druhu Ochlerotatus geniculatus, ktoré
menších množstvách na steny dendroteliem a sú
v dendrotelmách bežnejšie ako komáre druhu Culex pipiens
jednej znáške. Vo všeobecnosti však môžeme o týchto
izolovaných ekosystémoch poveda , že imigrácia je omnoho rýchlejšia než
samotný vývin konkrétneho druhu (Williamson 1981), aj ke izolovanos asom
spôsobí, že sa niektoré druhy postupne modifikujú (Wagner & Funk 1995).
Dendrotelmy ako ostrovy sú uniformné lokality s malým priestorom,
ktorý môže obýva len obmedzený po et jedincovm, a preto nemôžu udržiava
všetky druhy schopné túto lokalitu obýva . Diamond (1975) zhrnul všeobecné
pravidlá vytvárania ostrovných spolo enstiev do nieko kých bodov, ktoré sa
dajú aplikova aj na dendrotelmy:
1. Stabilné spolo enstvá by mali odoláva votrelcom, ktorí by ich mohli zmeni
2. Stabilné spolo enstvá sa vyskytujú na ve kých, alebo druhovo bohatých
ostrovoch a môžu by nestabilné na malých, alebo druhovo chudobných
ostrovoch.
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3. Na malých, alebo druhovo chudobných ostrovoch, dokáže spolo enstvo
odola úto níkovi, ak by bolo združené do vä ších, alebo druhovo bohatších
skupín ostrovov.
4.
, a to ani ako dvojice druhov,
5. Niektoré druhy, ktoré tvoria nestabilné párové kombinácie, môžu sami tvori
as stabilného vä šieho spolo enstva.
6. Niektoré spolo enstvá, ktoré sú zložené len zo stabilných párových
kombinácií druhov, sú samé nestabilné.

Ostrovné ekosystémy, rovnako ako dendrotelmy, sú krehké. Kvôli
svojmu izolovanému vývinu sú citlivé k zavle eniu cudzích druhov a taktiež
trpia ve kými environmentálnymi zmenami (napr. fragmentácia lesných
ekosystémov) (Lovejoy et al. 1986; Saunders et al. 1991). Cronk & Fuller
(1995) zhrnuli dôvody, pre ktoré sú ostrovy citlivé vo i invázii, o je taktiež
možné aplikova na dendrotelmy:
1. Menej druhov na malom ú
domácich druhov.
2.
poskytuje výhodu v porovnaní s pôvodnými druhmi.

LIMNO.SPRAV.

6, 1/2012

14
3.
druhov.
4. Vývin v izolácii je predpokladom, že ostro
schopné ako pevninové.
5.
Pri výskume dendroteliem na duboch sme zistili, že menšie
a
permanentne zavodnené. Avšak po opätovnom zavodnení týchto dendroteliem
diverzita klesla
2010). Permanentne zavodnené dendrotelmy mali teda
spravidla diverzitu nižšiu, sú ochudobnené o terestrických a drevo obývajúcich
výraznej zmene
v
extrémnym
, ako napríklad
C. pipiens,
ostatných komárov obývajúcich dendrotelmy. Avšak sucho, alebo iný extrém
prostredia, tomuto
né druhy a C. pipiens vymizne.
–
dendroteliem. S
nepriaznivé obdobie a
ekologické niky, ktoré tu vznikli. Príležitostne sa stretávame i s úplným
, napríklad vyhrabaním takmer všetkého substrátu
vtákmi,
vody
priláka dospelce a tieto
Štúdium princípov ostrovnej ekológie je teda možné aj v našich
štúdie aj iné drobné vodné ekosystémy ako napríklad fytotelmy, litotel
pluviotelmy.
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(Rhodophyta) a hnedé riasy (Phaeophyceae).
Eloranta z Jyväskylä a Janina Kwandrans
z
hnedých rias je
Elsalore Kusel-Fetzmann z rakúskeho Mödlingu.
Obidve skupiny rias majú v sladkých
vodách a na aerických stanovištiach zastúpený
iba nepatrný zlomok z celkového druhového
bohatstva týchto rias na našej planéte, kde
oceánov. V strednej
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