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Úvod

Batizovské pleso

¾

vysokohorská jezera ߌ unikátní ekosystémy
charakterizované extrémními abiotickými podmínkami,

¾

tatranská plesa postižena v 80. letech 20. století
antropogenní acidifikací v dĤsledku zvýšených emisí síry
a dusíku do ovzduší.

Štvrté Roháþske pleso

Cíle
¾

porovnat druhové složení fytoplanktonu širokého
spektra jezer v Tatrách,

¾

najít klíþové faktory ovlivĖující poþet druhĤ, jejich
pomČrné zastoupení a celkovou biomasu,

¾

u vybraných jezer posoudit zmČny v druhovém
složení a biomase s ohledem na probíhající zotavení
ekosystémĤ z acidity.

•
•

60 jezer ve Vysokých a Západních Tatrách na slovenské a polské stranČ
jezera se lišila morfometrickými a chemickými parametry

OdbČr a zpracování vzorkĤ
•
•
•
•

Výsledky
Vybrané druhy
urþené pomocí TEM
a konfokálního
mikroskopu

Lokality

odbČr v záĜí 2004 z povrchové vrstvy jezera, fixace vzorkĤ Lugolovým roztokem
pro determinaci v rámci vybraných skupin využit transmisní elektronový mikroskop (TEM), konfokální a
fluorescenþní mikroskop
po koncentraci vzorkĤ poþítání v sedimentaþních komĤrkách na inverzním mikroskopu Nikon Diaphot
objemová biomasa fytoplanktonu stanovena po promČĜení alespoĖ 30 jedincĤ hojných druhĤ

ŠUPINY ýTYě DRUHģ Z TěÍDY SYNUROPHYCEAE
Mallomonas acaroides

Mallomonas
akrokomos

¾

Synura sphagnicola

Synura echinulata

SCHRÁNKY DVOU DRUHģ Z KMENE DINOPHYTA

Peridinium willei

potvrzena platnost
Atkinsonova pravidla
v oblasti nízkých teplot
u druhu
Mallomonas akrokomos:
se zvyšující extremitou
životního prostĜedí se
objem buĖky snižoval.

Morfologická
Morfologická plasticita
plasticita druhu
druhu
Mallomonas
Mallomonas akrokomos
akrokomos
r r==––0,7
0,7
p<0,001
p<0,001

Peridinium umbonatum

¾

druhové složení determinovaly: celkový organický
_
dusík (6,2 % variability; p=0,001), NO3 (2,4 %; p<0,01)
a alkalinita (2,2 %; p<0,05),

pĜevažovaly zlativky (Chrysophyceae), obrnČnky (Dinophyta)
a skrytČnky (Cryptophyta), ménČ se vyskytovaly zelené Ĝasy
(Chlorophyta) a rozsivky (Bacillariophyta),

¾

dominantní zástupci kyselých lokalit (pH<5,2):
– obrnČnka Peridinium umbonatum
– zlativka sensu lato Synura echinulata,

sledované faktory dohromady vysvČtlily 39 % variability dat,
složení fytoplanktonu podle taxonomických skupin bylo ovlivnČno:
_
NO3 (4,7 % variability; p=0,01) a alkalinitou (3,3 %; p<0,01),

¾

plankton lokalit ovlivnČných rekreaþními aktivitami:
– obrnČnka Peridinium willei (Štrbské pleso)
– zelená Ĝasa Oocystis parva (Popradské pl.),

¾

celková biomasa fytoplanktonu se pohybovala
v rozmezí 2–5200 mm3.m-3 a byla korelována:
– negativnČ s pH a nadmoĜskou výškou (p<0,001)
– pozitivnČ s koncentrací celkového fosforu (p<0,001),

¾

v souvislosti s ústupem acidity pozorovány zmČny:
v silnČ kyselém Starolesnianském plese v dobČ
vrcholící acidifikace dominovala Ĝasa Koliella longiseta
=> roku 2004 pĜítomna minoritnČ a biomasa Ĝas
poklesla.

¾

determinováno celkem 207 planktonních druhĤ sinic a Ĝas,
druhová bohatost jezera v rozmezí 9–44 druhĤ,

¾

¾

Závislost skupinového složení
fytoplanktonu na prĤkazných
(p<0,05) faktorech prostĜedí

Morfometrické a chemické
charakteristiky jezer
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Závislost poþtu druhĤ
na nadmoĜské výšce jezera
r = – 0,53
p<0,001

Nejvíce ovlivnily druhové složení
fytoplanktonu: koncentrace celkového
organického dusíku, dusiþnanĤ a alkalinita.
Poþet druhĤ se prĤkaznČ snižoval
s rostoucí nadmoĜskou výškou jezera.

Vyšné Rakytovské pleso - odbČr zooplanktonu
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