Relações tróficas entre taxocenoses de girinos (Amphibia: Anura) e
insetos em poças temporárias na Fazenda Experimental de LambariMG.
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rubicundulus
(agrupando
os
girinos
em seu estudo acerca da co-ocorrência de
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girinos e insetos em poças temporárias,
nicho evidenciou dois pares de espécies com
observaram que a abundância e distribuição
índice de sobreposição igual a 0,816, P.
de insetos predadores determinou a ocupação
cuvieri - D. rubicundulus e L. fuscus e P.
de microhabitats por girinos. O objetivo deste
cuvieri.
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4. Conclusões
suas inter-relações com os fatores abióticos e
O padrão de distribuição dos girinos foi
identificando os padrões de ocupação de
predominantemente
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pela
microhabitats pelas espécies.
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climática
e
a
ocupação
de
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microhabitats
diferentes,
já
que
a
partir
do
Duas poças temporárias foram amostradas
mês de maio houve marcante queda no
próximo à FELB, uma à margem da estrada e
volume
pluviométrico
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conseqüente
um arrozal. Foram utilizadas duas estratégias
dessecamento
das
poças.
Bem
como, os
para a coleta: 1) a coleta ativa dos girinos por
insetos
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ser
um
importante
meio de uma puçá (28 cm de diâmetro/ ~ 0,5
componente influenciando a predação sobre
cm de malha) e 2) a coleta passiva por meio
os girinos.
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