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Iz biologije in ekologije triglavskih izotomid
Kos Fran
Z eno sliko v telkstu

Morfologij a in sistema-tika llaših alpsl{ih odsk'očni'kov
(Collembola) sta se razširili po obj avall razis,kovanj o olniIliurinih, izotomurinih in orllezelinih tudi še na naše alps,ke
izotomide (K o s, 1942). Ugoto,vile so se ,ob tej priliki za
V z hod neJ uli j s ke Alp' e, predvsem pa za nl.aSliv Trigia v a, kOlt n'ove v'se v omenj eni razp,ravi kot tal{e označene
in v sledeči seznam uvrščene lob,li!ke,. med njimi za naše triglavsko območje nekaj povsem nOlvih vrst in varietet: Folsomža quad'rioculatta Tullberg; Isot.oma (Pseudisotoma) sensžbilžs Tullberg; l. (Pseudisotoma) sensibilis Tullberg, monochaeta Kos ; Isotoma minor Se-haffer ; Isotoma p'allipes Kos;
Isotom,a subcaerulea Kos; IS,otoma hliemalis Schott; Isotoma
nigra Kos ; Isotoma nigra Kos, fulva- variallta; A.grenia bždenticulata Tullb·erg.
l""'e morfološko sistemats'ke in morfološko geografske podatke d,opollljujem v sled·ečem z nekaj o'pazkami teoretskobiološkega značaj a ter s podatki o nekaterih biotskih opazovanjih, dejstvih, zaključk:ih in domnevah, zbranill v teku
večletne raziskovalne dobe našega triglavs'kega živalstva.
Kjer koli se pojavlja na p,osebnih mestih naših alpskill
viš,inskih pasov 'posebna, izbrana družba izotom, povso,d kažej o komponente te družbe čisto d·olo,čene morfo,lošl{e in biolaš,ke značilnosti, ki jih odlikujejo pred vsemi drugimi v
istem makro- in mikrobiotoip'u ter v isti biocenozi priložnostno nahaj aj očimi se, v'eč ali manj sorodnimi ob,li!kami in
jih označujejo za tisti biotop kot posebne, nanj
fi o rf o 1 o š k o i n b i ,o 1 o š.k o u gia šen e for m e. Pripadnost take živalske sistematske naravne enote k posebnemu
zoogeografskemu širšemu ali o·žjemu biotopu zavisi p,ogosto
od biotopove geološke preteklosti, 'kemične kakovosti, fizi-
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kalne zgraj enosti in klime, ne redko· od vegetacij skih okoliščin in kolikosti ter kakovosti živalskih biocenoz dotičnega
biotopa. Frekvenca in abundanca dolo·č.ene, izbrane p,opulacij e ter ugotovitev, ali se vrši celotni ontogenetski razvoj' te
populacije v istem in ne ·klimatično, in edafsl{o drugačnem
biotoIpu, tvorijo merilo in razlog za uvrstitev določene, posebne sistematske kategorij e izo,tom v posebno e k o 1 o š k o
kat ego rij o'.
Izvzemšli vrsto· Isotom!a minor Schaffer so skoraj vse za
.naše Alp e' v omenj eni razprav!i navedene izoltome ugo,tovljene v glavnem v triglavski snežni pokrajini na sneglI, v
snegu in pod njim (vštevši triglavski zeleni sneg), na ledlI,
v ledu in po,d njim ali na snežnici, pod kamni, v grušču in
detritu v neposredni bližini snega, zelenega snega in ledu.
Nekaj med njimi jih je, ,ki 800 po sv,oji k:onstituciji navezan·e
vse svoje življenje izključn,o na sneg in led ter na ne:posredne
kopnine (skale, morene itd.) v njem in ob nj-em. Drug1m
sicer življenjsko ugajala snežni makvo- in mikrobiotolp, žive
pa lahk.'o in se razvijajo, v nekaterih primerih celo ·po večini,
v bližnjem ,okolju tega in sicer na kopni olsnovi. Ne.ko,liko pa
jih je, ki žive lahko v snežnem biotopu, a prav tako daleč
od nj ega v milej ši makro~ in mikrokIimi. Po Han d s chi n u (1919) in Ste i n b o c k u (1931) prištevam prve
med prave, e u niva 1 ne živali v širšem pomenu; v ožjem
pomenu nekatere izmed teh ·pH med prave hi o' n Ol bio n t e,
1. j. take, k,i žive skoro izklj učno le v snegu, zelenem snegu
in ledu, ·odn,osno na sub,stratu ali p,od tem sub!Stratom. Druge
uvrščam med hi-o n of ile in tretj e med h i ,o n o k s e TI e
oblike. Ostrih bi,otskih mej me,d njimi ni m'ogoče začrtati.
Izrazit hionobiont triglavs,ke snežne pokrajine je črna
triglavska izotoma, Isot.oma ni'gra Kos (sI. 1). Nj en poseben
mikrobioto,p v triglavskem snežnem makro,biotopu je sled'eči:
trodim:enzionaJn,o p:volstorninsk,o olmrežj e v zelenem in belem
snegu; z'opet drugj eje nj ih naj dišče nezasnež'ena površina
triglavskega ledniškega ledu, pokrita več alii manj s prahom
eolskega ;porekla in b,lato:m snežnice, pritekle iz ok·olj a. To
lednišIko 'blato in pa na ledu Ste nahajajoči grušč in njegovi
drobci, odzebli od golih skal in grebenov ob ledniku, se ob
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insolaciji zastran temnejše barve močneje segrevajo in zavoljo' tega ugrezajo v led. V teh na ta način stvorjenih luknjicah in globelih so prav tako zatočišča črne izotome. Enako
v malih ledniških š'pranj ah, nastalih na drug način in v
pvostorih pod ledo,m, nastalih zaradi teko'če snežnice med
ledom in gruščem odn,osn'o ledom in skalnimi ploskvami
talne osnove.
. Med vsemi našimi oldslk,očniki je l. nigra najizrazitejša
:stenoeona in glede na nizke temperature tipična mrzlo stenotermna oblika. Morf.ološ;ka sistematika jo je v literaturi

SI. 1. Triglavs:ka

črna

izotoma, Isotoma nžgra Kos; ca. 47 X

(D esc hm ann, C. 1862 in drugi) aprioristieno (a

na'pačno)

uv.:rlstila v vrsto švicarske Isofoma salfans Nicolet, s l{atel}o
ima morfološko in ekolo1ško mnogo skupnega, a tudi dovolj
različnega. Zoogeografsko .in sistematsko pa verjetno predstavlja, in to vzlic moji začasni p,ostavitvi med nove vrste,
le nado·mestuj očo geografsko raso švicarsIkega rasnega kroga
l. s'alfa1ns Nic.
V smislu Z s c h ·0 k k 'e jev e (1912) gla:cialne biologij e
bi smeli domnevati, da je triglavska ,črna izotoma relikt iz
zadnj e poledenitve Alp in da je bila nekdaj enaka švicarski l. saltans N. Z umikom zadnje velike poledenitve J u1 ijs k i Il A 1 ,p Ipa da so se zmanj šali tudi nj eni optimalni
klimatični življ enj.ski pogoji. Poslediee bi utegnile biti zmanj-
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š'anj e nj en'e teleSlIe velikosti ob izpremembi drugih morfo~.
Joških in fiiziolo'š1kih znakov v primeri s švicarsko l. saltans,
ki je ,ostala v klimatično sicer ney.go'dnejših, mrzlejših, a
gle den anj eno bio 1 o š k·o u gIa šen o s. t v zan j o
življ enj sko optimalno ugo·dnih Švicars.kih
Cen tra 1 nih Alp a h.
Mogoče bi bilo glede na omenj ene glaciaIno biološke
učinke vprenesenem p,omenu po, analogiji morfološ~ko fiziološko motriti različni telesni velikosti naše črlle izo1tome in
švicarske l. sa~tans z zorišča B erg man n o veg a (1847)
naziranj a glede na velikost in ustrezaj očo površino teles ter
s tem v zvezi razmerj e produkcij e in izžarevanj e telesn'e
toplote (Cappelletto 1939, Bachmetj ev 1901, 1907)
v postopnih višinskih terenskih prehodih iz termično o'ptimalnih pasov v niže lež·eče, za posebne mrzlo s.tenotermične
in stenoeone' ?,biike, ~ t~rmičn'o ,manj ~godlle pokraj ine in
obratn'o.
Na harmoničn,o biolo\š~o morfološko vzporednos~ teh dveh
stenoconih, eunivalnih visokogors'kih oblik bi bilo mogoče
sklepati tudi glede na eksperimentalne ugotovitve A. CappelI e t t'O V e (1939), da ima namreč med insekti l. saltans
v našem prenesenem pomenu in s korekturami po analogiji
tudi l. nigra največjo izmenjavo energije, ki ustrezajoče koristi njeni odpornosti proti nizkim temperaturam visokogorskih lednikov in nj ih sosedstva teJ; ollranj a nj eno telesno
toplino nad toplino okolja. Najnižjih temperatur, ki bi jih
lnogIa prenesti naša triglavska izotoma iz lehiličnih razlogov
Ilisem ugotavlj al. Storila pa sta eks\perimentalno to Cap-.
pelI e t t o v a (1939) il1 Ste i n b o c k (1939) za švicars.ko
l. saltans. Niti Cap pelI e t t o va niti Ste i n b o c Ik nista
geografs.k9 ill9Tfo loško dokazala v smislu sli~ in diagnoz
N ico 1 eta (1841, 1842), S c h ott a (1893), C a r.l a (1899)
in predvsem Han d s chi n a (1924, 1929), da je nj una poizkusna l. saltians N. res točno identična s tipičII0 švicarsko.
l. s'a'Ltans N. Po Cap pelI e t t o v i more l. saltans prenesti temperaturo -11.00 C do -13.00 C, ne da bi zmrznila.
Ste i n b o c k (1939) pa navaj a na osnovi poizkusov v taheli razvrščene, po nj em imenovane kritične točke od _7° C
1
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do _9° C, pri katerih l. saltians otrplle, a se pri dvigu lediš1če
ne presegajoče temperature zop'et vzdrami; pri kritični točki
-11 0 C do -120 CIponovno 'otrp,ne ter se-ob zvišani temperaturi zopet vzdrami; pri kritičnih točkah, -150 C do -17 0 C
ponovno otrpne, šltevilo preživelih pa sle pri teh temperaturah
pomembno skrči; pri temperaturi -180 C do -200 C 'pa je
v enkratnem primeru 'po otrplosti pri dvigu temperature
ostalo le še 6 primerkov pri življ-enju. Temperature med
+5 0 C in -40 C smatra Ste in b 6 c k kot najugo,dnejše za
uspevanj e teh živalic. Dalj e čas,a + 15,0 C traj aj oča temperatura se zdi -S tei n b 6 ck u ško,dljiva, višje temperature pa
niso vodile d,o en,otnih rezultatov. Iz ekoloških razlogov se
vsilj uj e tozadevna analogij a tUldi za našo črn/o iz·otolmo. Iz
'morfolo1ških razlik kot posledic izpremembe reakcijskega Ilačina zaradi sp~emenjenega geografsko višinskega klima tič
nega okolja (švicarske Centralne Alpe, Tirols k o v i s o k 'o gor j e, naš Tri gIa v) pa si moram·o misliti naj nižj o, za l. saltans š,e vzdržno temperaturo za našo
l. nigra n·ekoliko zvišano.
Ste i n b 6 c k u in Cap pelI e t t ,o v i eks1perimentalno
v Ilašem primeru nisem. mogel slediti, saj še vedno manjka
triglavski klimatološki in biološki oblservatorij. Pač pa sem
se skušal na terenu z merj enj em temperatur v makro- in
mil{robiotopu približati pojasnitvi jakoIsti nekaterih življenjskih poj avov naše črn'e izotome, ki se smatraj o odvisne o,d
posebnih temperatur. V ta namen sem na Tri gIa v u in v
triglavski snežni 'pokrajini v raznih letih večkrat sistematičn,o
celodnevno, prav tako pa zadnjikrat dne 22. julija 1940 meril i n s ola ci j s k o, hkrati v istem časovnem razdobju v
senci tudi nad tal no (v višini 1.5 m) zračno, t. j. olbičajnlo
klimatično'_ ter '0 b tal n o' (v višiIli 0.1 Im) IIad ledom iII
snegom in- tal n o (v glob. 0.1 dio 0.3 m) temperatuvo v ledu~
snegu in sosedstvu. Pri tem sem lopazoval živahnost kretanj a
živalce, prihaj anj e, množino in ,odhaj anj e črnih izotom v različnih časih ,dneva in pri -različnih tempera~urah, vštevši seveda insolacij sko. Sledeča tabela ima za črno izoltom~ pri
različnih temperaturah ~azporej en tudi opazovani biološki
efekt.
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Redke, posamezne živalce na površini snežnolednega substrata;
kretanja počasna, tu in tam na
snegu in ledu ,otrpli eksemplarji ; brez ocLskokov pri plašenju.
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t2h

množina primerkov na
I Velika
površini;
kretanje najživahnej-

I
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15h

+ 35.4°C

'+ 8.0° e I + 3.0° e I + 0.0° e I

0

+25.0 C + 8.1° C

+ 1.0 e I + 0.0
0

še; centrifugalno razhajanje živalic, nakopičenih na posebnih
mestih; odskoki splašenih izotom zelo pogosti.
Kretanje še živahno; manj primerkov na snegu in ledu; odskoki še pogosti.
Črne

1

16h,

Na' površini več živalic, bolj
živahne; več odskokov pri plašenju.

0

C

izotome izginile v substrat, redki primerki na površini; zelo počasni; nobenih
odskokov pri plašenju.

Klimatološka dopolnila, k ~abeli: tega dne so bili na terenu ugotovljeni vzhodni vetrovi,
bilo je jasno, sončno in toplo; preteklo noč je deževalo.

Za premikanje, t. j. menjavo, prostora, ki je v glavnem
dvovrstno, usmerjeno horizontalno in ne·usmerjeno vertikalno
(kretanj a :pri lev'enj u, parj enj u, odlaganj u j aj čec in druga
z neznano tendenco tu niso upoštevana) uporabljajo izotome
}{akor tudi večina drugih odskročnikorv v glavnem 4 vrste
organo·v. V svrho orientacij e v mik~obiotopovem substratu
in na njem jim služi p'redvsem 'osem proprolnoma črnih omatidij ev (eukoni ti;p) na vsaki strani glave, ki jih je tudi z
reagencij ami tež·k,o razbarvati in pa tipalke, ki imajo funl{cijo vonja (prehrana, atmosfera in kar je vezano s tem) ter
otipavanja tal in so v stalnem vibriranju, pri tem ,obrnjene
lnenjaje poš'evno navzgor in v tla; tri pare nožic na treh
torakalnih segmentih in vilričas,f.o ordskočilo (furka) na ventraIni strani četrtega abdominalnega segmenta, ki po jakosti
dominira, ker je nanj vezano, močno, mi1šičj e odskočnega
organa. Do·mnevano u'porabo ventralnega tubusa (S tre b 'e 1
1932) pri kretanjih odskočnikov je mOrgoče opazovati samo
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v laboratoriju na gladki, na~pični steni. N'eusmerjeni vertil{alni ali vsaj približno vertikalni odskol{ odskočnikov nastane tako, da se na -ventraIni strani ležeče o,dskočilo odklopi
od retinak.ula (III. abdom. segment), kj er jebilo na poseben
način priklo,plj en·o, s silo priitisne na talno osnovo ter sproženo vrže kot katapult telo odskočnika v višino. Že med odskokom preide o,dsk,očilo zopet v staro lego; živaIca pristane
običajno z nožicami na tleh in z odsk·očilom že ipritrjenem
na retinakulu.
Zdi se, da sposobnost kretanj a črne iz·otome ne zavisi le
od o,kolne temperature mikrobiotopa, nego v veliki meri tudi
(glej tabelo) od in:solacije, katere Ste i n bo ck (1939) pri
sViojih laboratorijs,kih poa-zl{usih pr)j l. saltans ni uplošteval.
Temperatura mikronioto,pa (snega, zelen'ega snega, ledu) je
bila na dan o\paz·ovanj a (22. julij a 1940), kakor je razvidno
jz tabele (z malo nihaj.očo razliko - 0.1 0 C, zabeleženo iz
prejšnjih d:ob v mojih za_piskih, ki se časovno ni mogla uvrstiti v tabel'o), v času merj enj a tega ,dne sk,ovo vedno enaka
(0.00 C). Ob 9 h zjutraj sk:oraj še ni bilo,op.aziti ·črni1h izotom
na plovršini snežnoledenega substrata, izvzemši nekaj oltrplih
eksemplarov. Lazenje nekaterih p'rime-rl{ov je bilo z.e'lo poča'Sno" ods,}{jokov pri plašenju ni bilo opaziti. Ob l1 h je bilo
na substratovi po,vršini že več prim-erkiov črne iz,ot,ome;
od'Skoki p,ri plašenju niso bili ted,ki. Ob 12h sta bili insolacija (+38.00 C) in ob:talna temperatura (+7.0 0 C) najjačji ter zračna, nadtaIna temperatura (+6.20 C) manjša od
obtalne. y tem času je tega dne doseglo število črnih izotOfi
na 'površinah snežnoledenega substrata največj.o množino,
p,opre čno' sedem primerko-v na 1 dm2 , t,orej 700 primerkov na
1 m 2 in jebilo nj ih gibanj e naj bolj živahno, horizo,nta.ln,o lazenj e zelo urno'" nenačrtni, neusmerj eni vertitkalni
odskolki pri plaš-enj li mn'ogoštevilni in visoki 3 d·o 5 cm ter
zelo po/gostni. V tem času svetlo'bnega i:p. insola,cijsko termič
nega maksima je bil zanimiv večkratni p,ojav cent:r.ifugalnega
razhajanja črnih izoltom iz mest največje frekvence. O vzrokih (prehrana, -prevelika nakopič'enost živalic, ohranitev vrste
itd.) z'aenkrat zaradi nezadostnih ,opazovanj in podatkov Ili
mogoče razpravIj ati. Mn,ož:b:ia živalic pa se je zmanj šala na
površini že dlo 15h .p:opoldne pri š'e jaki insolaciji (+35.4 0 C),
pri zelo visoki nadtalni zračni temperaturi (+ 8.00 C), a p,recej
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llizki obtalni temperaturi (+~.Oo C). O.b 16 h popoldne (in že
preje) pri še razmeroma jaki insolaciji (+25.00 C), pri najvišji nadtalni zračni temp'eraturi (+8.1 0 C), a pri še bolj znižani ·obtalni temperaturi (-j~ 1.00 C) so črne i.zotome začele
izginj ati v svoj snežnoledeni mikrobi,otop; redki primerki,.
ostali na p'ovršini, so bili v gibanj u okorni, horizontalno kretanj e 'po·časno ali ga sploh ni bilo, vertikalno pa je vzlic plašenj u izostalo. Zdi se verj etno, da nadtaIna zračna temperatura makrobiotopa nima nob,enega vpliva na poj av 'prihaj anj a
iz snežnoledenega substrata na površino in na živahnost
kretanj a črne izotome. Prav ta·ko ne sko'ro vedno ena'ka
temperatura (± 0.00 C) mikrob'~otopa, pač pa mlogoče delno
o b tal nain pre.dvsem i n s ola c ijs k a temp·eratura.
Upoštevajo'č črno telesno barvo naše triglavske. izotome, ki
absorbira več insolacij ske to,plote kal{or svetlej še barve, je.
razumljivo, da je živahnost kretanj a teh živalic na površini
snega in ledlI ob naj večj i insolacij ski toploti naj večj a. Za to
miselno smer glede na barvo, vendar v zvezi s pojavom ·otrp11jcnja odnosno, zmrznjenja, se zavzemata pri l. saltans tudi
Z s eh o k k e (1928) in Er har d (1931); Ste i n boe k pa
glede na s,voj elaboratorij S'ke poizkuse odlklanj a ta zamislek.
Ne bil bi pa v skladu s. konstitucijsko' mrzlo stenotermijo
te oblike zaradi inso'lacijske temperature najbrž p,ovzročeni
visoki dvig nj ene telesne toplote. D,omnevam,. da je ta nevarnost odstranj-ena s skoraj konstantno temperaturo snežnoledenega substrata v izotominem neposrednem okolj u
(± 0.00 C), odnosno s skoraj periodičnim umikom teh pozitivno hidrotaktičnih živalic v luknjičavi snežnoledeni mi~ro
biotop ter v razpoke ledu in ledne globelice, menj aj e s po110vnim povratkom na 'površino substrata. TovrstnI umik
zagovarj a za l. saltans tudi Ste i n boe k. Črne izotome pa
zginj aj o v svoj e trodimenzionalno prostorninsko omrežj e tudi
pri 'plaš\enju; njih beg pri poplahu je redkeje odskok, 'pogosteje zginutje v lu'knjičavi substrat; le izredne svetllobne in
termične razmere delno izpreminj aj o to pravilo.
Težko bi bilo t~diti glede na ta umikanj a, da je črlla
izotoma negativno fototatktična, saj se javlja mno,žinsko v
najjačji luči na površini snežnoledenega substrata in ima na
vsaki strani glave o,sem črno pigmentiranih omatidijev, kar
govori, v ostrem nasprotju s pojavi pri mnogih drugih
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art rop 1 eon i h, d,o ne:ke mere za' pozitivno fototaksijo te
o,blike. Pri negativno fo,totaktičnih formall opažamo redukci}o Q,mati,dijev kaktor tudi redu·kcijo· očesnega, v zvezi z
redukcij o telesnega pigmenta. Mor f o 1 o š k' a eno t n o s t
eunivalne kategorije izo,tomid, l{i se javljajo
pogosto na p,ovršini substrata, se' i z r'a ž a p 'o 1 e g drugih z Ii a k ,o'v r a v n o v 'n asi čen o s t i t e m neg a
pigmenta na površ~ini telesa in'na omatidijih ter normalno' po,lnem'in le redko neko1 i ,k '0 red u c ira n 'e fi Š tev ilu o mat idi jev. Celo
l)ojav, da črne iz;otome' zginjajo množestveno pri pooblače
lIj U, četudi ne dOlIgo traj ajočem, v svoj snežnoledeni rnikrobiotop, govori v skl'opu periodicitete premikanj v prilog njih
pozitivne fot,otaksij e. Vendar domu'evam, da vpli'vaj o . topIlotni dražlj aj i insolacij ske temperature j a čen agi b lji v o 's t o,d svetlobnih, ti pa' j a čen ara z polo žen j e
živalic: Kar sem 'povedalo črni triglavski izotomi, velj a le
pogojno, Ile glede na vrsto variabilnosti, fudi za Iljeno rjavor'umeno' l. nigra K. tulua-variantol, ki živi v istem triglavskem
m~;l'kro- in mikrobibto,pu in je tudi pravi 11ionobiont.
Razisk:ovanja vsebine prebavnega tra'kta triglavske črne
izo1t()me, so ugotovila sledeče: večji' d'el te vsebine tv,ori mehanič~o nenačet cv'etni prah iglavcev, sOldeč po veli'l{osti zrn in
množini predvsem rušja (Pinus mughus Se-op.). V mIlogih, če
ne v največ 'prilmerih je zrak obeh lateralnih'nabrekl,in teh
l)elodnih zrnc iztisnj en in napravlj ata tisti mesti videz dvolateralnoJ nab-rekle ek'siIle. Vmes so trosi raznih prap~otnic in
rastlinski detritn:i d'elci. Vsa ta hraniva smatram za prinesena
z' vetrovi na triglavske snegove z niže ležečih gOTskih: p,oboJčij,
mOlčno'iil' šil}Oko' poraslih z rušjem, odnosno z o.}{"olnih riezasneženih skal in njih vegetacijskih prevlal{. l\Iazasta, temna
snov v črevesu nekaterih 'obli1k je vsekakor krioko,nit, kakor
imenuj ej o ar'ktični raziskovalci ledniško blato, ki so ga v našem primeru črne izoto'me 'poj'edle kot h'rano .Iz lu,knjic v
ledu~ kamor ga je nanesla snežnica. Podobno specializirana
je hrana tudi mnogih drugih izoto'm triglav'S\kega snežnega
makrobi,otopa, le da jev prebavilih 'poleg hranil 'eols1kega p'orekla tudi mnogo raznovrstnih m,icelij ev, popasenih od živalic
pod kopnimi kamni snežnega ,okolj a. Telesnih ostankov sovrstnic" nisem do sedaj Trik"oli llgoto,vil 'v črevesih triglavskih
I
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izotom, kakor to navaj ata za nekatere vrste tega rO'du LiePet ter sen (1899) in H a fi d s chi n (1926), prav tako ne
telesnih ostankov drugih sorodnikov.
Ves individualni ,razv·oj črne izoto,me se izvrši POI d·osedal1jih opazovanjih ontogenetsko analogno z I. saltans, seveda
v snežnoled·enem sub,stratu nivalnega triglavskega bio,topa. Iz
prahu podobnih, pod mikroskop·om o'kroglastih j aj čec, ki jih
najdemo v 'plitvinah in globelicah na spoldnji strani kamnov,
ležečih p,redvsem na snegu in manj na ledu, se razvij ejo direktno maj hne, barvno deloma pogosto svetlej š:e črne izoto'me. Po številčno raznolikem m'orfološkem materialu, barvah,
številu in velikosti brezbarvnih eksuvij in številu živalic v
stadij u levenj a so,deč, se vrši levenj e spočetka v kratl{ih, kasneje v ·da1ljših razd\objih, in to vso življenjs.ko, dob'o.
Med ·eunivalne hionobionte uvrščam glede na sedanj a
11ajdišča in razne biološke ugotovitve tudi vrsto Isotoma suboaerulea Kos,. Do sedaj je zanj·o ugotovljen edino triglavski
lednik kot makrobiotop ; nj en mikrobiotop pa so od snežnice
izluželli ledni odnosno snežni ,prostori med zgornjo 20 do
30 cm debelo ledeno ali zled'enelo snežno .plastj o in spodaj
več ali manj gladko skaln·o po,vršino. Vsebino' črevesj a te
oblike tvori v glavnem detrit rastlinskih ostankov il1 razni micelij.i; trosi so redkej ši, še redkej šli pelod, l{ar je razumljivo,
ker živalca živi p,od snežn'oledeno· površino, skrito življ enj e. S
tega vidika bi jo začasno uvrstil med negativno fototak·tične
oblike. HandiSchin (1926) smatra vse o'dskočnike, ki žive na
snegu odnosno· v snegu in ledu ter na večjih rastlinah, neobčut
ljive za svetlobo, česar pa ni mogoče trditi. v tem primeru. Zdi
se, da jeo b IČ utI j i vos tal ine o b čut lji v ,o s tni valnih izotom v neki po,sebni relaciji tudi
z nji h tel es nob ar v o. Ta:ko je n. pr. nivaIna pOidpovršinska Isotoma subcaerulea svetlomodra. Najbrže časo,vna
varianta -(starostna stolp,nj a), m'ogoče tudi individualna varianta črne izot\ome, po frekvenci p,odpo1vršinska l. nžgra K.
{uLiva-varianta je rjav;orumena, medtem 'ko je njena glavna
oblika l. nžgra, frekvenčno gled'e na p,ozitivno foto- in termotaksij o 'pogost1o površinska, po,p,olnoma črna.
V širšem pomenu eunivalna Isotoma pallžpes Kos, ki ima
sicer temnomo'dro do vijo[ičastomo,dro pigmentirano, telo, a
svetlej še segmentne abdominaIne in to~aJkalne pasove ter svet-
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le okoInčine, je po dOlsedanjih olpazo-vanjih bolj po-dpovršinska
oblika. Med eunivalne 'odskočnike smemo plod nekimi tp,ogoji
prištevati tu'di modvo d:o temno1m-odDo vrsto Isotoma hiemalis
Schott. V visoko,gorj u se poleti naj de ,ob slležni l,očnici. Smatrajo pa jo fenolo,ško ,v glavnem za zimsko- oblik'o. Moji primerki so bili zbrani pOIzimi na snegu pri zra.čni nadtalni (ne
obtalni) temperaturi + 3.00 C do + 6.00 C·, a to ne v visokogo,rskih, temveč nižjih naših alpskih legah (1226 m do 1500 fi
n., m.). Po Lin n ani emi ju (1912) se smatra ta izotoma
fi-ed finskimi odskočniki za najbolj pvoti mrazu utrjeno olbliko. Lin n ani e mii joj eopazoval na snegu še Ipri - 6.0 0 C
tekaj očo in odskaklj ajolčo. Tudi pri tej 'obliki je p 'o z iti v na fot,otaksij a več ali manj v harmonski
r ela c 'i j i z b a r v o· tel esa.
Med hionofile o,blike spada v us.trezajočih biot1opih vse
palearktične oblasti se nahaj aj oča temnomodra Isotoma'
(Pseudisotoma) sensibil!s T,ullberg, ki~ morfol'ošlko izredno variira in je v glavnem po,dpolvršinska ter le deloma 'površinska
oblika. Prav tako nj eJ?a varieteta monochaeta Kos. V ok.vir
relacije temna barva proti pozitivni foto,taksiji se da ta o-blika
iz naših gora uvrstiti le pogoj no.
Vsi do sedaj znani primer~i izrazito borealno, alps'ke, visoko- in srednj egorske vrste Agreni,a bždenticulala Tull'b'erg
iz V z hod nih Jul ijs kih Alp (a ne tudi iz drugih krajev ill najd:išč) so rumenlorjavi. Ta svetlobe ne vedno izogibaj oča se oblika lj ubi v glavnem hladen, vlažen makro~ in
mikrobiotop. Glede na nj ena starej ša geografska (N o' vaj a
z emi ja, Gro n 1 and i ja, Fin s ka, Lap o, n s ka) in
novejša kaj različna najdišča (š vic a r s k eCe n tra 1 n e
Alp e, Jul ijs k e V z h o, d i l e Alp e - sneg, z·eleni, sneg
led, mrzli studenci, za~puščeni rudniški rfovi) je razmeroma
delnol različna tudi nj ena tel.esna barva in prav tako tudi nj ena b~otska uglašen'ost. Prehrana in kraj razvoj a te, v našem
pri~-eru h'io'nofile, a nikakor ne mrzlo sten,ote,rmne kakor tudi
ne sten·oC'one oblike ustrezajo seveda njenemu vsakokratnemu različnemu življenjskemu prosto,ru.
Med ksenonivaine oblik'e bi se le venem našlem primeru
glede na eno naj,dišče (sneg, snežnica) pogojno, smela uvrstiti
Folsomia quadrioculata Tullberg, ki se je pa sicer našla v
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rastlinsldh rušah. svica:rski primel~ki te vrste '(H and s chi fi
1924) pa se niso našli niti v višinah 2700 m več vezani na sneg,
.neg~ na mah,ove in visok,og~)~ske r'astlinske blazine. Sicer pa
je glavni mikro1bio1to'p te palearktično, nearktično, razprostranj ene oblike dTevesna sko1rj a, mah,ovi in sprhneli organski
detrit. F'eno,loško, se uvršča ne le med poletne, temveč tudi med
zimske oblike (H n ,d s chi n 1926).
"
V moji razpravi za nižjegorske lege naših V z hod nih
~J li lij s kih A l.p, navedena ]s'olom'a' minor Schaffer n'e spa,da v nobeno uvedenih ekoloških kategoIrij. Njen mikrobioto,p
so, v' glavnem vlažne prostornine.za drev'esn,o sl{,orjo in v maho,viI1, redkej e "med detrito,fi p:od kamni. Z nj eno belo barvo
(naše julijske oblike)' odnos.n,o modril{asto belo (S c h a ff e r
1896) jev s l{ lad 11 t 11 din jen ane gat i v'n a f o t o tak sij a.

a

Zusammenfassung
Aus der Biololgie und Okolog.ie der Triglaver Is,o,to,men
In meinen bisherigen Kollembo,lens.tudien aus den O s t j uJ i s c h enA l rp e n (K o s 1936, 1937, 1939, 1941) und in
der letzten Abhandlung uber Isotomiden aus dies:em Hochgebirge (K o s 1942), befasste ich micl1 hau;ptsachlich, mit der
Morp,holo,gie u'nd Systematik ,dieser Apterygoten. Erganz'end
beric4te ich in diesem Artikel u'ber einige biol'ogi!sch-6kologisehe Ers,cheinungen aus dem Leben ,der Tri,glaver Isotomiden.
Bestimmte biotische Besonderheiten zeichnen diese Tiere
il1 B,ezug auf ihr Makro- und Mikro,bio,top vor allen anderen
in derselben Bioc6nose lebenden verwan,dten F,ormen aus. Sie
,verden gekennzeichnet als mOI'lphol,ogis.ch und biologisch auf
<lieses Biotop angepaBte Formen. Bezugnehmend auf ihren
weiteren und engeren Lebensraum, versuchte ich sie in besondere 6ko.Jogis.che Kategorien einzuteilen. Ausgenommen Isotoma minor Schaffer, wurden fast alle, in der genannten Abhan,dlung (K ,os 1942) besp,rochenen Iso/tomen im Triglaver
Ewigscl1neegebiet erbeutet. Nach ,dem Vorbild von Han dschin (1919) und Steinb~·6c'k (1931) werden sie in eunivale Tiere im allgemeinen und wahre Chionobionten im besonderen un,d in chion,ophile und chionoxene Formen eingetei1t.
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Ein ausgeslprochen'er Chiono'biont ist die Isotoma nigra
Kos. Ihr Makvobio,top ist das Triglaver Ewigschneeg'ebiet, ihr
~.fikrobiotop die POTenwelt ,des weiBell und griinen Schnees.
Sie ist unter allen Triglaver 1 s o tom e n die ausgesproohenste stenozone und typisch kalt stenother:me F,orm. Trotz meiner
l\ufstellung als selbstandige Art, halte ich sie (K o so lH42)
eben auch im Bezug auf ihr biotisch'e,s Verhalten als geograIlhische Rasse des schweizeriscllen Rassenkreises Isotoma
sa/fans Nicolet. Im Sinne der .Z s choI k ,k e sehen (1912)
Glazialbiolo'gie k6nnte man vermuten, daB sie ein Relikt allS
der letzten Eiszeit der J lIli sell e n" Alp e n seL In dieser
Beziehung k6nnte m.an aucll die K6rpergr6Ben un.serer Isotomia nigra und der schweizeri:schen Isotoma saltans im SiJnne
der B erg man n schen Regel vergle:ichend verwenden.
Bezugnehmend auf ihr Makro-- und Mikrobiotrop versuchte .
ich mich mit besti'mmten Temperaturmessungen einer Erklarung der Intensitat und Dauer einiger Lebenserscheinungen
dieser Tiere zu nahern. Fiir diesen Zwecl{ hab'e ich im Triglaver Ewigschneegebiet 6fters in versch,iedenen J allren und beso'nders an einem ganzen Tage, dem 2'2. VII. 1940, Temp·eraturmessungen unternommen. Diese waren zu gleicher Zeit die
Insolatio,nstem'peratur, im Schatten die Lufttemperatur (1.5 m
uber dem Boden) , LlIfttemperatlIr auf der Bodeno,berflache
(0.1 fi iiber dem Boden) und Bodentemperatur (0.1-8.3 m in
der Schnee-, Griinschnee- und Eistiefe). Es zeigte sich, daB
die Bewegungsfahigkeit und Kriechgeschwindigkeit der Isotoma nigr,a hau'ptsaclllich nicht von der Umgebungstemperatur des Makrobio!to'pes, sondern von der Insolations- und Bodenob'erflachenluft'temperatllr ablhangen. Um 9 Uhr vormittags (IllsoIationstemp. +33.0° C, Luftt. +4.0° C, LlIfttemperatur auf der BodenoberfIache :±- 0.00 C, Bodentemp. ± 0.00 C)
\vurden die schwarzen IsotoImen auf ·der 'Oberflache des
schneeisigen Su·bstrates fast nie beob·achtet, ausgenommen
einige erstarrte, wahrscheinIich wahrend der Nach,t auf der
Schneeoberflache gebIiebene Ex·em,p lare. Das Kriechen der
Is·otormen war sehr langsam. Beim V-erscheucl1en wurden keine
Spriillge beobachtet. Um 11 Uhr vormittags (Insolationstemp.
+ 37.00 C, Lufttemp. + 5.1 0 C, Lufttemperatur auf der B,odenoberflache + 4.00 C, B·odentemp. ± 0.00 C) waren auf ·d,er Eisund Schneeo1berflache schon mehrere schwarze Iso,to'm'en sicht2
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bar. Spriinge beim V'erseheuchen nicht seliten. Ca. u,m 12 Uhr
(Insolationstemp. + 38.00 C, Lufttemp. + 6.20 C, Lufttemperatur auf der Bodenoberflache + 7.00 C, Bo,dentemp. ± 0.00 C)
war an diesem Tage die Anzahl der IsotoImen auf der Schneeoberflache am gr6Bten. Durchschnittlich ,kamen 7 Exemplare
auf 1 dm 2 , also 700 auf 1 m 2 • Das horizontale Kriechen
,var rascher, mcht planmaBige, vertikale wiederll0lte Spriinge beim Verscheuchen waren zahlreich Ulld diese 3 bis 5 cm
lloch. In dieser Zeit des Licht- un,d Insolatio1nsmaximums wurde beo,bachtet, daB die an ·einer StelIe angehauften schwarzen
Isotomen a.useinander fliichteten. Die Zahl der Tiere verkleinerte sich auf der Schneeoberflache schon .um 14 Uhr bei nocll
starker Ill8tolation (+ 35.4° C), n:och sehr h·oher Lufttemperatur (+ 8.00 C), d·och schon ziemlich tiefer BOldenoberflachen-Lufttemperatur (+ 3.00 C). Um 16 Uhr (auch
schon friiher), bei noch verhaltni,smaBig starker Insolation (+ 25.00 C), bei der h6chsten taglichen Lufttemperatur
(+ 8.1 0 C) und bei se.hr Itiefer Bodeno'berflachen-Lufttemperatur (+ 1.00 C) fingen an die schwarzen Ilsotomen. in i'hren
schneeisigen Mik:vobiotop zu verschwinden. Einige wenige
zuriiC'kgebliebene Exemplare waren in ihren B'ewegungen
unbeholfen, ihre h·orizontal k,riechenden Bewegungen langsa·ffi
oder sie fehlten, vertikale Spriinge waren tr'otz des Verscheuchens ausgeblieben.
Die Luf'ttemp,eratur des Ma!krw,obioto\pes scheint also keineIl EinfluB zu haben, sowoh'l auf das Kommen aus den
Schn'eeporen auf die Oberflache, als auch a,uf die iiibrigen
Bewegungen dieser Tiere, ebenso a.uch nicht die fast immer
gleiche Bod'entemperatur des Mi'krobioto'pes. MaBgebend
scheinen die BOtdeno'berflachenluft- und Inso~atio,nstempe
ralturen zu sein. Die schwarze K6rp·erfarbe die-ser Tiere beriicksichtigend, die mehr Insolation,swarme ab'sorbiert als eine
hellere, macht es wahrscheinlich, daB die Beweglichk'eit dieses
Kollembols auf deT Schnee- und Ei.soberflache bei der h6chsten
Insolatiollstemp'era tur die gr6Bte ist. Nicht im Einklang mit
der konsti:tuti'o,nellen kalten Stenothermie dies,er FOlrm scheint
der wegen der Inso la1io1n stemperaltur wahrsch·einlich verursachte hohe Aufstieg ihrer K6rperwarme zu sein. VermutIich
ist diese Gefahr p,aralysiert dUTch ,das fast periodische Verschwinden dieser po,sitiv hydro1taktischen Tiere in das konstant
l
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niedrig temperierte schneeisige Mikro,bio,tolp. Auch mit Riicksicht auf dieses wiederholte Vers.chwinden der Tiere ware es
schwer zu behaupten, daB die schwarzen Isotomen Ilegativ
phototaktisch sind, denn es ·erscheinen ja diese Tiere auf der
Oberflache des schIleeisigen Substrates in der gr6Bten Menge
hei s.tarkstem SOlnnenlichte. Auch haben sie tiefschwarze
K6rperfarbe und auf jeder Seite des Kopfes 8 schwarz
pigmentierte O'mmatidien, was alles fur ihre positive Phototaksie spricht, im Gegensatz zu vielen an,deren Arthro,pleo,n·en.
Bei negativ phottotaktischen Kollembolenformen werden Reduktionen der Ommatidien und des. schwarzen Ommatidienund K6rperpigmentes beo,bachtet. Die morpho1logische Einheit
der eunivalen Katego1rie der Iso1tomiden auBert sich neben anderen Merkmalen eb'en in der Sattigung des dunklen Pigmentes der K6rpero'b erflache, der Augen und in der gew6hnlich
v·ollen und nur selten reduzierten Zahl der Ommatidien. Doch
vermute ich, daB die Reize der Bodenoberflachen- und Insolaitionstemperatur starker auf die Beweglichkeit der Tiere
einwirkell als die Lichtreize, diese aber starker auf die allgemeine Lebhaftigkeit dieser F01rm. Was ich fiir l. nigr;a anfii·hrte" gilt auch fiir die l. nigra K. fulua-Variante, die auch im
Triglaver Ma,kro,- und Mikrobiotop lebt und auch ein wahrer
Chiono'bio,nt ist.
Die Inhaltsuntersuchungen des Verdaungstra,ktes der Triglaver schwarzen IsoItomen ergaben f10lgendes Resultat: mechanisch nicht a,ngegriffene Nadelho1lzp,ollen, wahrscheinlich
Pinus mughus Scop., Sporen verschiedener Farnpfla,nzen und
IJflanzliche Detritusteilchen. Xhnlich·e Nahrung wurde auch
fiir andere Tri,glaver IsoItoImen festgestelit, nur daB in ihrem
Darme neben den v:on Luftstr6m'en hergeb'rachten Nahrstoffen
auch veLschiedene Myzelien vorkommen. K6rperreste der
Artgeno'Sisen traf ich me im Darm der Tr~glaver Isoto,men, wie
dies Lie - Pet ter 's e n (1899) und Han d s chi n (1926),
fur einige Arten d:ieser Gattung angeben; ebens.o1wenig traf
ich Reste vo,n anderen K:ollemb·olenverwandten.
Dnter die eunivalen Chio1no,bionten wird auch Isotoma
subcaerulea Kos. eingereiht. Da,s Tlier lebt ein unter der
Schneeoberflache versteC'kte.s Leb,en, d. h. nur so ist es bis
jetzt von mir gefunden worden, un·d scheint negativ ph\oltotaktisch zu seine Man k6nnte auch in diesem FalI annehmen,
2*
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daB- die groBere oder klei:nere Reizbarkeit der nivalen Isotomen fiir das Licht in einer 'besonderen Re1latio1n zu.ihrer Korperfarbe .steht. In weiterem Sinne eunival ist auch Isotoma
p'allipes Kos. Nur unter bestimmten Bedingungen konnte man
Isotoma hiemalis Schott zu den eunivalen Tieren zahlen. Im
Hochgebirge fand man sie im Sommer an der Schneegrenze.
Phaenololgisch wird sie im allgemeinen bei den Winterformen
eingereiht. Auch bei dieser Form ist die positive Photo1taksis
mehr 'oder weniger in harmonischer Relation zu ihrer Korperfarbe.
In die Kategorie chionophi1ler Kollembolen ware Isotoma
(Pseudisotoma) sensibillis T'ullberg und ihre Varie-tat l.
(Pseudisotoma) sensibilis monochaeta Kos ZLI zahlen. DocI1 in
den Relationsrahmen »schwarze Farbe zur positiven Photota,ksis« laBt sich diese Form nicht bedingungslos einreihen.
Alle bisher b,ekannten Exemp[are der ausgesvrochen
boreo-alpinen Kollembo'lenart, Agrenia bidenticulaf.a Tullberg
aus den O s t jul i s c h enA 1 pen (do,ch nicht aus anderen
Gegend-en und Fundo1vten) waren .dunkelb,raun. Diese, dem
Licht nicht i.mmer au,sweichende Fo·rm liebt hauptsachlich
kiihle und feuchte Mikro""" und Makr,obioto1pe. Mit Riiclcsicht
auf ihre alteren und neueren, in manchem oko,logisch sehr
verschiedenen Ausbr'eitungsareale, ist auch ihre Korperfarbe
,re~schieden und dementsprechend auch ihre bioltische Anpassung. Die Nahrung und die Entwicklungsstellen dies-er, in
unserem Fall~ chio:n\ophilen, d,ooo nicht kalt stenothermen, so
auch nicht stenoiZo'nen F01rmen, entsprechen ihrem j edesmaligen Lebensraum.
Nur in einem FaJI und in Bezug auf nur diesen Fund·ort
l{onnte man ausnahmsweise unter xeno·nivale Fo,rmen Folsomia quadržo·culata Tullberg einreihen. Gewohnl:iohe Mikrobioto,pe dieser palearktisch-nearktischen Form sind Baumrinde, Moose und ,orga1nischer Detritus. Auch Han d s chi il
(1924) fan·d in ,der Hohe 2700 m seine Folsomia quadrioculataExemplare nicht auf Schnee, sondern an Moolse und Ho·chgeb,irgspoJsterpflanzen gebunden. Phaenol0,gisch wird sie
Ilicht nur unter die Sommer-, sOlndern auch unter die Winterformen eingereiht.
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Die in der angefiil1rten' Abhalndlung erwahnte Isotoma
mžnor Schaffer unserer O s t jul i s c h enA I pen kann
man, wie' scho1n anfangs erwahnt, in keine der angefiihrten
Kategorien einreihen. Mit ihrer weiBen bzw. blaulichw~iBen
(S c h a f.f e r 1896) KOI'lperfarb-e harmoniert auch' ihre negative Ph,ototaksis.
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