Mammalia:
Mammalia:
Adaptivní strategie, obecné
charakteristiky adaptivních
radiací

Ekologické vymezení taxonu - nika
• Základní dimense niky:

–Prostředí
–Potrava

Aspekt I: Prostředí
Souvislosti:
• Distribuce a typ potravních zdrojů, jejich
disposibilita
• Lokomoční adpatace
• … ale také
• Zásadní aspeket prostředí: prostředí s.str.- rozvrh
složek fysikálního pozadí a jejich variability

Diversita energetických adaptací

• Nezbytná komponenta
stanovištních adaptací
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Heterotermie
• Široce
rozšířená
adaptivní
reakce
drobných a
středně
velkých
savců

• Hluboká letargie
• Redukce
metabolických
dějů
• Sensorická isolace
• etc

Denní strnulost: energet.optimalisace
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Adaptace na chlad:

• Hibernace

Omezení tepelných ztrát

aj. varianty
specialisované
heterotermie – např.

A1: zvětšení tělesné velikosti: Bergmannovo pravidlo, Copeho
pravidlo
A2: Isolace povrchu těla: srst, podkožní tuk

estivace:

A3: Končetinové adaptace: Allenovo pravidlo, periferní heterotermie
(protisměrné cirkulační ochlazování a rete mirabile)

specifické adaptace –
netřesová
termogenese (Brown
Adipose Tissue),
behaviorální a
regulační adaptace

A4: Zbarvení: Glogerovo pravidlo, sezonní změny deposice melaninu
A5: Aktivní modifikace mikroklimatu
stavba hnízd, - společný odpočinek (communal nesting), -

-

A6: Redukce aktivity:
A7: Redukce tělesné velikosti? – Dehnelův fenomén
Spermophilus richardsoni

A8: Dormance – aktivní hypotermie

Adaptace na teplo

-denní strnulost (daytime torpor)
- hibernace
-Zimní lethargie
Dormance – velmi rozšířená strategie,
Hypotermie nebyla doložena pouze u Cetacea, Edentata, Tubulidentata,
Lagomorpha, Perissodactyla, Artiodactyla

Srv. Pouštní prostředí 22 % povrchu souše

Zákl. problém – vodní ztráty / sůl / ochlazování
Ledviny a osmoregulace, resorpce vody ve střevě

hibernace - běžná zejm,. u Erinaceidae, Chiroptera, Rodentia

Termoregulace – evaporační ochlazování, pocení,
polypnoe,

B: resistenční mechanismy – vysoce efektivní produkce tepla
(nezbytný doplněk adaptací sub A8):

Isolace (termální okna)

Netřesová termogenese. BAT (hnědá tuková tkáň) u Chiroptera,
Insectivora, Rodentia, Lagomorpha, Artiodactyla, Carnivora, Primates

Extremity\

BAT vs WAT (mitochondrie a cytochrom – hnědé, inervace etc.)

Dormance – estivace
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Bez vegetace

Pod trávou

• Větší ledv. pánvička
(delší Henleyovy
kličky) – vyšší
koncentrace moči,
dtto celk zvětšení
ledviny
• Vodní – větší kortex

Současně: ochlazování
mozku:
Možnost tolerance
dočasného přehřátí těla

• Ochlazování nosní dutiny a zpětná resorbce vydechované
vody

• Protiproudový systém ochlazování mozku –
typické u aktivních velkých savců
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Velbloud –
extrémní soubor
adaptací

Termální okna, aktivní heterotermie, redukce vodních ztrát, atd.
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