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Abstract Benthic macroinvertebrate communities of 25 high altitude Tatra Mts. ponds were studied with the aim to
assess species-area relationships and to estimate the effect of altitude on macroinvertebrate diversity. We have shown
that diversity of ponds did not depend on the size of investigated ponds. Negative relationships between altitude
and macroinvertebrate diversity was confirmed for alpine ponds. We did not find significant relationships between
invertebrate diversity and studied physico – chemical parameters of water. Altitude is probably the major factor
influencing diversity of small high altitude ponds.
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Úvod
Malé vodné nádrže sú významné vodné biotopy, ktoré sú refúgiami vzácnych a zriedkavých druhov a často predstavujú lokálne alebo regionálne centrá diverzity vodných organizmov. Špeciálnu skupinu tvoria malé plieska situované nad hornou hranicou lesa. Sú napájané
hlavne zrážkami a topiacim sa snehom, niektoré sú trvalé, iné dočasné (Kownacki et al. 2006).
Nachádzajú sa v drsnom prostredí s veľkými výkyvmi teplôt počas dňa, intenzívnym UV žiarením, silným vetrom, výdatnými zrážkami a nízkou koncentráciou živín (Céréghino et al. 2012),
a sú charakteristické extrémnejším a nestabilnejším teplotným režimom než veľké jazerá (Hamerlík et al. 2014). Kolonizujú ich druhy veľmi dobre adaptované na extrémne podmienky prostredia. Tieto vysokohorské vodné biotopy sú veľmi citlivé aj na malé zmeny prostredia, vďaka
čomu slúžia ako indikátory environmentálnych zmien (Čiamporová-Zaťovičová & Čiampor
2011) a zároveň plnia úlohu včasného „výstražného systému“ globálnych zmien pre celý horský ekosystém (Čiamporová-Zaťovičová et al. 2010). Prezentované výsledky sú súčasťou výskumu, ktorý má prispieť k rozšíreniu poznatkov o zložení bentických spoločenstiev malých
tatranských plies, ktorých stále nie je (v porovnaní s veľkými plesami) dostatok.

Metodika
Záujmovými lokalitami boli plieska ľadovcového pôvodu vo Vysokých Tatrách, lokalizované nad hornou hranicou lesa v rozmedzí nadmorských výšok 1639 – 2201 m. Ich okolie je
tvorené prevažne skalami, v niektorých prípadoch alpínskymi lúkami.
Semikvantitatívne odbery vzoriek boli vykonávané tzv. kopacou technikou (Frost et al.
1971) zohľadňujúc zastúpenie rôznych typov habitatov. Závislosť diverzity od nadmorskej výšky a veľkosti pliesok bola analyzovaná prostredníctvom jednoduchej lineárnej regresie a vzťah
medzi fyzikálno-chemickými parametrami a diverzitou hodnotený korelačnou analýzou (Pearsonov korelačný koeficient).
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Výsledky a diskusia
Determinovaných bolo celkovo 53 taxónov. Najpočetnejšie zastúpené boli taxóny skupiny
Diptera a Trichoptera. Všetky zistené taxóny patria medzi typických predstaviteľov tatranských
jazerných ekosystémov. Diverzita bentických bezstavovcov sledovanej skupiny pliesok nesúvisela s veľkosťou plochy pliesok (obr. 1). Potvrdzuje sa tým fakt, že teória ostrovnej biogeografie
nie je aplikovateľná na malé plytké jazerá vysokohorského charakteru (Hamerlík et al. 2014; Ilg
& Oertli 2014). Diverzita však signifikantne klesala s rastúcou nadmorskou výškou (obr. 2). Ide
o typický jav vo vysokohorskom prostredí, kedy sa vplyvom stúpajúcej nadmorskej výšky menia fyzikálne vlastnosti jazier a podmienky prostredia sa stávajú extrémnejšími (Hamerlík et al.
2014). Pri hodnotení vzťahu diverzity a sledovaných fyzikálnochemických parametrov malých
pliesok nebola zaznamenaná žiadna významná korelácia.

Obr. 1 Vzťah diverzity a plochy malých plytkých jazier. Zobrazená je regresná priamka,
odhad smernice priamky (b) a zodpovedajúca miera pravdepodobnosti (p).
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Obr. 2 Vzťah diverzity a nadmorskej výšky malých plytkých jazier. Zobrazená je regresná
priamka, odhad smernice priamky (b) a zodpovedajúca miera pravdepodobnosti (p).

Záver
Malé vysokohorské jazerá (plieska) podporujú pomerne vysoké druhové bohatstvo bentických bezstavovcov. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim diverzitu týchto biotopov je nadmorská
výška.
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