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Embora existam vários estudos teóricos sobre exploração local dos efeitos da
densidade  local  nos  parâmetros  de  metapopulação,  poucos  tentaram  observar  estas
relações através de experimentos empíricos.  Nós usamos a espécie epifila hepática
Radula flaccida  Gott.  (Radulaceae)  freqüentemente  encontrada  em floresta  de  terra
firme na Amazônia Central, para investigar através da manipulação local (< 400m2)
da  densidade  de  ocupação  foi  realizado  experimento  de  colonização,  extinção  e
crescimento  local.  Nós  estabelecemos  repetições  em  blocos  com  delineamento
experimental  com  controle,  controle  positivo,  com  três  repetições  de  cada
experimento com mais ou menos 4.600 folhas com 69 forófitos foram acompanhadas
para 15 meses em floresta de terra firme na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
do Tupé na Amazônia Central. Os principais objetivos do experimento foi analisar a
resposta  demográfica  de  Radula  flaccida  das  mudanças  na  densidade  ocupacional
das  colônias  vizinhas  e  quantificar  a  importância  na  viabilidade  de  metapopulação.
Aumento no evento de extinção  acompanhou significativas reduções na colonização
em  tratamentos  com  menor  densidade  ocupacional  sugerindo  que  criptogâmas
epifíticas estão sujeitas a limitação de dispersão e, subseqüentemente, a dinâmica de
efeito  de  resgate  mesmo  na  escala  local.  Não  foi  detectada  nenhuma  relação  entre
crescimento local (e densidade apoiando a premissa  de que o crescimento não é
indicador  de  estabilidade  metapopulacional.  Finalmente,  o  experimento  também
mostra  que  os  modelos  de  extinção  para  Radula  flaccida  representam  uma
combinação complexa de eventos estocásticos (mortalidade de populações acima de
substratos  vivos)  e  determinísticos  (perda  de  substratos  com  populações  vivos)
indicando a importância em quantificar as duas maneiras de extinção para estimar o
equilíbrio metapopulacional com precisão.
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