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Bohuslav Fott: 

Mikroflora oravských rašelin. 
(Část výsledků problému 17 20 05 5LP) 

Oravské rašeliny byly mnohokráte středem pozornosti botaniků, protože 
jsou oblastí přírodovědecky jistě zajímavou. V poslední době staly se znovu 
předmětem soustavného přírodovědeckého průzkumu, neboť následkem 
vzdutí hladiny stavěné přehrady, jedné z největších v naší republice, bude 
území rašelin v oblasti Boru a Slanice zatopeno. Není to poprvé, kdy nové 
mohutné stavby, vznikající při provádění industrialisace a budování socialismu 
v naší vlasti změní tvářnost přírody, přivodí zánik určitých oblastí a vytvoří 
nové podmínky pro organický život. Proto jest třeba mizející obraz přírody 
zachytit, aby nám byl poučením pro přítomnost a svědectvím minulosti. 

Z podnětu prof. Dra F. A. No v á k a, který organisuje všestranný 
floristický výzkum květeny ČSR, byl podniknut botanický průzkum rašelin 
v oblasti určené k zatopení, který zahrnoval všechny skupiny rostlinné říše a na 
němž se podíleli pracovníci botanického ústavu Karlovy university v Praze. 
Pisatel této stati zpracoval sinice, bičíkovce a řasy, RNDr F. Kot 1 a ba 
vyšší houby, RNDr J. B e n e š mechorosty, RNC J. H o 1 u b a RNDr L. K ar
m a z í no v á vyšší rostliny. Současně se ovšem výzkumem oravských rašelin 
zabývají i jiné ústavy se svými odbo~njky, z nichž na botanickém výzkumu 
má podíl Hydrobiologické oddělení UUB ze Sedlice, jehož členové zpracují 
Desmidiaceae zkoumané oblasti. Proto vyloučil jsem tuto skupinu ze své 
práce a věnoval jsem pozornost hlavně drobným, citlivým a pomíjivým druhům 
sinic, bičíkovců, heterokont a zelených řas, které chybívají na floristických 
seznamech z rašelinišť, pořízených na základě fixovaných vzorků. 

Studium vodní drobnohledné květeny na Oravě není ovšem ukončeno 
touto studií. Jest pouze východiskem k dalším pozorováním, která budou jistě 
konána z jiného hlediska. Moje práce jest popisem drobnohledného .života 
v rašelinných tůních. Příští výzkumy budou se obírat studiem života mikrosko
pických organismů ve vodě naplněné přehrady, budou sledovat, jaký mají vliv 
na chemické a fysikální vlastnosti vody v přehradě a jak působí, a zda-li ne
ohrožují trvanlivost tělesa přehradní háze. S tohoto zřetele věnuje se velká 
pozornost mikroskopické květěně přehrad v Sovětském svazu, neboť sovětští 
badatelé poznali při velkých stavbách socialismu, jak velký vliv má mikroflora 
na trvanlivost povrchu vodních staveb. Tím výzkum vodní mikroflory, který se 
považoval za výlučně teoretický obor a prováděl se jen proto, aby výstavba 
botanického systému byla úplná, nabývá výslovně praktického upotřebení. 

Mikroflora oravských rašelin ve srovnání s jinými oblastmi na př. sovět
skými (Z a u e r 1950) nebo německými (Magdeburg 1925, Hu ze 11937) 
není příliš druhově četná, ale obsahuje mnoho zajímavostí a novinek, zvláště 
mezi bičíkovci, různobrvými řasami a ostatními citlivými organismy. Příčinou 
této poměrně chudoby mikroskopické flory jest jistě ta okolnost, že lokality, 
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na nichž se řasy vyskytují, jsou všechny umělé a pomíjivé, neboť pomě:rně 
rychle zarůstají rašeliníkem a jinými mechy. Jsou to umělé prohlubeniny, 
o ploše několika metrů, se svislými stěnami, naplněné hnědou vodou, kt.eré 
vznikají při nepravidelné těžbě rašeliny. Přirozená rašelinná jezírka nebo 
původní tůňky ve zkoumané oblasti zcela chybí. Reakce vody jest kyselá , 
pH měří 3-4, výjimečne stoupá na 5. 

Společenstva řas se na těchto umělých stanovištích vyskytují hlavně ve 
dvou biotopech: v planktonu a v nárostu na mechorostech, kterými tůňky 
rychle zarůstají. Jsou to: 

A. P 1 a n k t o n n í s p o 1 e č e n s t v a v umělých tůňkách. 

Rozvoji pravých planktonních společenstev brání malá rozloha tůněk. 
Při vzniku tůněk jest planktonní zona umělé prohlubeniny neosídlena. Pla:nk
tonní společenstva vznikají tak, že určité řasy a bičíkovci, žijící původně 
v nárostu na rašeliníku a menších, mají schopnost yegetovati a rozmnožovati se 
v planktonní zoně a vytvoří tak jednoduché planktonní společenstvo, tvořené 
jen několika druhy, z nichž 1-2 nápadně převládají a určují aspekt společen
stva, ostatní se vyskytují jen ojediněle. Členové tohoto společenstva jsou 
nepatrných mikroskopických rozměrů, vesměs nannoplanktonti, a můžeme 
je získat jen centrifugováním vodního vzorku; ve sběrech planktonní síti 
chybějí. Se sociologického hlediska jsou tato společenstva pouhými synusiemi. 
Podle floristického složení můžeme rozeznávati: 

1. Společenstvo s Gymnodiniiim obesum a Synura sphagnico7a. 

Kromě těchto dominujících druhů jsou do společenstva přimíšeny jen 
Desmidiaceae, které se náhodně odtrhly z nárostku na rašeliníku (Xanthidium 
antilopaeum, N eitrium digitus, Gymnozyga monili f ormis a j.). - Rašeliniště 
S 1 ani c a, pH vody měří 3,2-4,2 . 

2. Společenstvo s chloromonádami rodu Gonyostomum. 

Převládají dvě význačné chloromonády rašelinných vod: Gonyostomum 
semen a Gonyostomum ovatum spec. no v a. Accesorické druhy: Trache
lomonas volvocinopsis, Cryptomonas ovata, Euglena acus, Phacus glaber a utržené 
Desmidiaceae Xanthidium armatum, antilopaeum, Arthrodesmus incus atd. 
Rašeliniště B o r. 

3. Společenstvo s Cryptomonas ovata + Euglenaceae. 

Vzhled společenstva udává Cryptomonas ovata a různé Euglenaceae: 
Euglena acus, Phacus glaber, Trachelomonas Stokesi, M enoidium obtusum. -
Rašeliniště S 1 ani ca. 

4. Společenstvo s Euglena haematodes. 

Tato Euglena tvoří v neustonu červenou blanku. Přimíšeny jsou: 
Quadrigula closterioides, Chlorobotrys polychloris, M allomonas sp. a j. 
Rašeliniště B o r. 

B. S p o 1 e č e n s t v a řas na p o n o ř e n ý c h mechorostech. 

Nárosty řas na rašeliníku a jiných mechorostech tůněk jsou druhově nej
četnější. Převládají Desmidiaceae, které získáme smýkáním malou planktonní 
sítí nebo vymačkáváním mechových trsů. Ostatní drobné a citlivé řasy musíme 
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vylovit opatrnější metodou. Najdeme je v slizových povlacích na starších 
submersních rostlinách, které opatrně vyjmeme a uložíme v epruvetce; 
slizový nárost pak co nejdříve prohlížíme mikroskopem. 

Podle vztahu k substrátu a způsobu života můžeme řasy v nárostu roz
dělit v několik životních forem: 

1. Jednobuněčné i vláknité Desmidiaceae, produkující sliz. Z nejnápad
nějších druhů, jejichž identifikace nečinila obtíží uvádím: Xanthidium arma
tum a antilopaeum, Gymnozyga moniliformis, Neitrium digitus, Arthrodesmus 
incus, Micrasterias truncata, M. rotata, M. J enneri, Euastrum ansatum, Stau
rastrum connatum, Pleurotaenium Ehrenbergii, Olosterium striolatum, O. abrup
tum, Hyalotheca dissiliens, Onychonema laeve, Desmidium cylindricum, Spondylo
sium pulchellum, atd. 

2. Vláknité řasy v nárostu na mechorostech. 

Na rašeliníku, drepanokladu a na okraji tůněk vegetují tyto vláknité 
řasy: Anabaena augstumnalis (typický obyvatel rašelinných vod), Hapalo
siphon hibernicus, Tolypothrix lanata, Microspora pachyderma, Tribonema sp. 
Mougeotia sp. 

3. Jednobuněčné nebo kolonie tvořící řasy, žijící ve slizu nárostu. 

Řasy tohoto druhu jsou vtroušeny do slizových povlaků na rašeliníku 
a j. mechorostech: Ohlorobotrys polychloris, Gloeobotrys sp., Dispora crucige
nioides, Ohroococcus turgidus, Oocystis solitaria, Ankistrodesmus falcatus, 
Aphanocapsa elachista atd. Také rozsivky netvořily souvislé povlaky, nýbrž 
rostly jednotlivě mezi ostatními řasami. Nejčetnější jsou Frustulia rhomboides, 
Tabellaria flocculosa, Eunotia lunaris atd. 

4. Epifyti na řasách a rašeliníku. 

Zvláště na vláknitých řasách nacházíme četné epifyty: Lepochromulina 
calyx, Ohrysopyxis inaequalis sp. nova., Oharaciopsis longipes, Ohlorothecium 
crassiapex a j. 

5. Parasiti na řasách. 

Parasitické druhy nižších plísní z řádu Ohytridiales, cizopasící na různých 
řasách, jsou běžným zjevem každému, kdo studuje řasy. Málokdy se však podaří 
zaznamenat celý vývojový cyklus těchto drobných plísní, aby byla možná 
přesná identifikace. Z oravských řas byla napadena těmito parasity hetero
konta Ohlorobotrys polychloris, na níž roste Ohytridium chlorobotrytis sp. n. 
a ještě jiné druhy, jež se mi nepodařilo ani určit, ani popsat. Také Gonyostomum 
semen byl napaden neznámým parasitem, snad z rodu Sphaerita. 

Seznam 
určených druhů ř a s, s i n i c a b i č í k o v c ů z tůněk oravských rašelin. 

Uvedené druhy byly sbírány v době od 19. VIII. do 28. VIII 1951. Ty 
druhy, které nesouhlasí přesně s originálními popisy jsou označeny značkou 
(cf.). Kritické druhv jsou doloženy kresbou, pořízenou podle živého materiálu, 
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která jest zároveň dokladem sběru. Také u nově popsaných druhů jsou kresby 
často jediným dokladem, neboť tvar bičíkovců a řas se při fixaci značně změní 
a drobné druhy se ztratí mezi detritem a slizem z velkých řas. Desmidiaceae 
budou zpracovány jiným odborníkem, z rozsivek jsou určeny jen nápadné 
druhy ; rozsivky byly ve sběrech jen nečetně zastoupeny a na vzezření společen
stev se vůbec nepodílely. 

C y ano p hy ta (popisy a obrázky viz G e i t 1 e r 1932). 

Aphanocapsa elachista ·W. e t G. S.West. - Mezi ponořenými mechy 
a na rašeliníku; rašeliniště B o r. 

Typická Aphanocapsa elachista bývá udávána z planktonu. Jsou však 
známy variety (na př. var. irregularis Boye-Peter sen) rostoucí mezi 
stolístkem a proto jest zřejmo, že planktonní způsob života není specifickým 
znakem sinice. Jsou-li vhodné podmínky, sinice snadno přejde z nárostu na 
rašeliníku do planktonní zony. 

Rhabdoderma vermicularis spec. no v a (obr. 2f). 

Buňky dlouze cylindrické, červíkovité, na konci nezúžené, různě zkroucené 
v nejjednodušším případě tyčinkovité a lehce prohnuté, nejčastěji však oblou
kovité, podkovovité nebo esovitě do spirály zkroucené. Barva buněk bledě 
zelenomodrá. Délka buněk asi 10 µ, tloušťka méně než 1 µ. Buňky nejsou 
v řadách, nýbrž volně leží ve společném, neprav'idelném, dosti velkém lo
žisku , měřícím až 600 µ.Sliz bez barvy a bez struktury. - Na listech rašeliníku 
v nárostu mezi jinými řasami. Rašeliniště R u d n ý u Suché hůrky, 20. 
VIII. 1951. 

Rhabdoderma vermicularis spec. no v a 
Cellulae longe cylindraceae, vermiformes, extremis partibWls non coartatis, separatim 

decortae, baculiformes vel leviter inflectae, figura soleae ferreae, arcuatae, V- seu S-formes. 
Protoplasto pallide coeruleoviridi. Cellulis circa 10 µ longis, inchoater 1 µ latis, tegumento 
gelatinoso circumdatis. Tegumentum gelatinosum ad 600 µ crassum, hyalinum, structura absente. 

H a b i t a ti o: in Sphagnis R u d n ý prope Suchá Hůrka, Slovenia. 

Chroococcus turgidus. (K ii t z.) Na eg. - Charakteristický obyvatel 
vrchovišť, na Oravě však vzácný; rašeliniště Bor. 

Hapalosiphon hibernicus W. e t G. S. West - Velice rozšířený. 
Tolypothrix lanata Wa e r t. - Rašeliniště Bor. 

Anabaena augstumnalis Schmid 1 e . (Obr. 2ab ). Materiál souhlasí 
s popisem i obrázkem Schmid 1 e ho (1899). Jak autor správně píše, jest 
délka trvalých spor značně proměnlivá a na Oravě přesahuje maximální hra
nici 56 µ, udanou autorem; délka trvalých spor z Oravy dosahuje až 86 µ, 
šířka těchto mimořádně dlouhých spor měří 5-6 µ.Zralé spory mají dvojitou 
membránu. To vidím zřetelně na uvolněných, z vlákna vypadlých sporách, 
které mají vnější oddálenou, na koncích nafouklou a otevřenou vnější mem
bránu, v níž leží vlastní oblaněná spora. Tato Anabaena jest typický obyvatel 
rašelinných vod, známá skoro ze všech zkoumaných rašelin (Steine c ke 
1916, Magdeburg 1925). 

Cylindrospermum sp. - S nezralými trvalými sporami, tudíž neurčitelné: 
Rašeliniště B o r. 
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C h r y s o p h y t a - Ohrysophyceae. 

Lepochromulina calyx S che r ff e 1. - Byla popsána autorem (1911) 
ze Slovenska z rašelinných vod poblíž Štrbského plesa a také přímo v plese 
nalezena. Přesný popis podal G e i t 1 e r (1948). Jest to běžná řasa z kyselých 

b 

6lo o ) 
) 
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Obr. 1. a = Chrysopyxis inaequalis ap e c. no v a, několik schránek na vláknu Microspora 
pachyderma, dvě schránky při pohledu shora; b = bočný pohled; - c = Synura sphagni
cola K o r š i k o v; celkový pohled na kolonii se symbiotickými bakteriemi ; - d = kře
mité šupiny. 

vod a znám ji z mnoha míst v ČSR, ačkoliv se v literatuře považuje za vzácnou. 
Rašeliniště B o r, na H apalosiphon hibernicus. 
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Chrysopyxis inaequalis spec. no v a (obr. lab). 

Schránka kulovitá až široce vejčitá, při pohledu shora kruhovitá nebo 
eliptičně protáhlá ve směru vlákna, na němž sedí, objímajíc je dvěma troj
ú,helníkovitými výběžky, zužujícími se ve vlákno. Velikost schránky 8 µ. 
Ustí schránky tenké, nálevkovité, nesouměrně na schránku nasazené; schránka 
tlustá, bezbarvá. 

Protoplast kulovitý, volně ležící ve schránce, měřící 4 µ, chromatofor 
miskovitý s charakteristickým zářezem, bez oční skvrny. Jedna pulsující 
vakuola zpravidla vpředu. Nebyl pozorován ani bičík, ani vláknité rhizopo
dium. 

Na vláknitých řasách Oedogonium a Microspora v rašeliništi Bor. 

Chrysopyxis inaequalis s p e c . n o v a. 

Lorica fere sphaerica usque late ovoidea, in sectione transversa orbiformis seu ellipsoidea, 
crassa, hyalina. Ostio tenui, impariter aptato in loricam sphaericam. Lorica 8 µ lata. Protoplasto 
sphaerico, 4 µlato, libere in lorica cubato. Chromatophorum capidiforme, incisione cum characte
ristica. Vacuolum contractile unum plerurnque in fronte. Et flagellum et rhizopodium ignotum_ 
Sedens in superficie Oedogonii sp. et Microsporae pachydermae. 

Habitat ion: in Sphagnis Bor, Orava, Slovenia. 

M allomonas sp. - V tůňkách velice ojediněle a proto neurčitelné. 

Synura sphagnicola K o r šik o v 1929 (obr. led.) 

Syn.: Synura uvella Stein forma turfacea Steine c ke 1916: 32 
Synura uvella Stein in Hu ze 1 1937: 38. 

Buňky podlouhle opakvej čité, vpředu široce zaokrouhlené, vzadu zúžené, 
poměrně malé (10-12 µ dlouhé), seskupené v malé kolonie. Velikost kolonií 
30-37 µ. Kolonie složené ze 4-8-16 buněk, opatřené širckou, nezřetelně 
ohraničenou slizovou pochvou, v níž žijí symbiotické tyčinkové bakterie. 

Buňky mají zřetelný obal z křemitých šupin, dva chromatofory a ve 
vrchdové části obsahují četná, červeně zbarvená tělíska. Dva nestejné bičíky, 
z nichž jeden jest o čtvrtinu kratší než prvý. 

Křemité šupiny eliptičné nebo oválné, bez struktury, opatřené ostnem, 
který jest vetknut ve směru delší osy, ale neleží v rovině šupiny. Délka 
šupin 2,4-3 µ,šířka 1,8-2 µ; délka ostnu 2,5 µ. - V planktonu tůní Bor 
a S 1 ani ca, 19. VIII. a 22. VIII. 

Synura sphagnicola jest typický obyvatel rašelinných tůněk a byla jistě 
pod jménem Synura uvella mnohokráte zaznamenána z podobných lokalit. 
Rozeznává se od typické Synura uvella Stein menšími rozměry kolonií 
a výskytem červeného haematochromu v předních částích buněk a na základě 
těchto znaků ji Steine c ke oddělil jako zvláštní formu. Ale nepatří vůbec 
do okruhu druhu S. uvella, neboť má zcela jinou stavbu křemitých šupin, 
jak zřejmo z mých obrázků. Jak dokázal K o r šik o v (1929), jest tvar 
a struktura šupin nejdůležitější rozeznávací znak a systematika rodu jest nai 
něm zakžena. · 

Dinobryon pediforme (Lem m.) Steine c ke 1916 (Obr. 2c). Podobá 
se Dinobryon divergens, ale liší se postranním hrbolkem, vyniklým na basi. 
Typický obyvatel dystrofních v6d, žijící v planktonu. 
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Ch rys op hy ta - Heterokontae (popisy druhů viz Pa s che r 1939). 

Gloeobotrys sp. Pa s che r in Heterokonten 1939: 635-6. 

Buňky uloženy ve velkém, až 3 mm měřicím slizovém ložisku, složeném 
z vločkovitých slizovitých kolonií, které mají nepravidelně kulovitý nebo 
elipsoidní tvar. Sliz bez struktury, dosti tuhý, zřetelně ohraničený; jen na. 
fixovaném materiálu jsem pozoroval nezřetelně vrstvení slizu. 

Buňky kulovité, těsně v ložisku sblížené, měřící v průměru 10-14 µ, 
s četnými žlutozelenými chromatofory. Rozmnožovací pomocí aut.ospor, 
které vznikají po čtyřech. Prázdné, opuštěné membrány bez struktury. 
Rejdivé výtrusy nepozorovány (obr. 2 de). 

Rašeliniště S 1 a n i c a na Sphagnum, 22. VIII. 1951. 

Tuto řasu prvně pozoroval Pa s che r, ale nepojmenoval ji. Píše 
(1939: 635) „Es gibt noch mehrere Gloeobotrys-Ar:ten mit kugeligen Zellen, 
die ich aber zu wenig sah, um Beschreibungen zu geben. Eine Art hat bis 10 µ 
groBe Zellen, mehrere Chromatophoren und bildet mebr bautartige, ziemlich 
derbe Gallertlager, die verscbiedenen Substrat anliegen. ' ' 

Chlorobotrys polychloris Pa s che r. - Velice rozšířena v rašeliništích. 

Characiopsis longipes B o r z i. - Jako epibiont na Tolypothrix lanata: 
rašeliniště B o r. 

Chlorothecium crassiapex (P r i n t z) P a s c h e r - Rašeliniště B o r na 
Tolypothrix. 

Ophiocytium Lagerheimii Lem m e r man n - Rašeliniště S 1 ani ca. 

Tribonema sp. - Porůznu v rašeliništích. 

Ch rys op hy ta - Diatomae (popisy viz Hu st e d t 1930). 

Uvedené druhy (seznam není úplný) pocházejí z vymačkaného mechu 
rašelinišť B o r a S 1 a n i c a. 

Cyclotella M eneghiniana K ii t z. 
Tabellaria flocculosa (R o t b) K t z. 
Meridion circulare Agar d h var. constricta (R a 1 f s) v. He u r c k 
Asterionella f ormosa H a s a 11 
Fragillaria construens (E hr.) Grun. var. binodis (E hr.) Grun. 
Synedra ulna (Nitsch.) E hr. 
Eunotia robusta R a 1 f s var. tetraodon (E hr.) R a 1 f s 
Eunotia tenella ( G r u n.) H u s t. 
E'unotia tridentula E h r. 
Eunotia sudetica (O. M li 11.) Hu st. 
Eunotia lunaris (E hr.) Grun. 
Eunotia 'Rraerupta E h r. 
Frustulia rhomboides (E hr.) de Ton i 
Frustulia rhomboides (E hr.) de Ton i var. saxonica (E hr.) de Ton i 
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Pinnularia subcapitata Gregory var. Hilsiana (J a.ni s c h) O. M ii 11. 

Cymbella cistula (Hem.) Grun. 

Gomphonema olivaceum (Ly n g b.) K ii t z. 

Gomphonema acuminatum E h r. 

Surirella linearis W. Smit h. 

c 

; . . . . 
. ~· · ·. . . .. . .. . 

. .„· . :" „·. :·.:.J· .. ) .) .. ... . 

····.~J;.2J···. 
·:~T($i 
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e 

Obr. 2. a = Anabaena augstumnalis Schmid 1 e, část trichomu s trvalou buňkou; - b = zralá 
trvalá buňka; - c = Dinobryon pedifonne (Lem m.) Steine c ke, tři isolované 
prázdné schránky; - d = Gleobotrys sp., okraj kolonis s několika buňkami, z nichž 
nejdolejší jest prázdná; sliz kolonie j est bez struktury (zYětš. lOOOkrát); e = ložisko vloč
kovitých kolonií pi·i malém zvětšení (lOOkrát); - f = Rhabdoderma verrnicularis spec. 
no v a; g = Gymnodinium (cf.) obesuni S chi 11 e r. 
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P y r r hop hy ta. (Popisy viz S c hi 11 e r 1933, 1939.) 
Cryptomonas (cf.) ovata E hr. - V planktonu tůněk. 
Gymnodinium (cf.) obesum S chi 11 e r 1933 : 391-2 - (obr. 2g). 



Tělo elipsoidního tvaru, hořejší polovina větší než dolní, v poměru 3 : 2, 
vzezřením podobné G. neglectum (S chi 11.) Lind e m. Příčná rýha dosti 
hluboká, její konce jsou asi o šířku rýhy posunuty. Podélná rýha viditelná jen 
na dolní polovině těla. Obal zřetelný, ale bez struktury. Chromatofory žluté, 
hustě nahloučené, stigma chybí. Délka 30-40 µ, šířka 27-34 µ, tloušťka 
20-24 µ. - V planktonu tůněk na Bor u. 

Gymnodinium fuscum (E hr e n b.) St e in. - Tamtéž. 
Gymnodinium sp. - Tamtéž. 
Glenodinium sp. - Rašeliniště B o r a S 1 ani c a. 
Peridinium pa lustre (L i n d.) L e f e v r e - Rašeliniště B o r. 

E u g 1 e no p hy t a. 

Euglena acus E hr e n b. - V planktonu tůní. 
Euglena (cf.) mutabilis Schmitz. - Tamtéž. 
Euglena (cf.) haematodes (E hr e n b.) Lem m. - Rašeliniště Bor. 
Phacus suecicus Lem m e r man n. - Tamtéž. 
Phacus glaber (D e 1 f.) Po c hm a n n. - Tamtéž. 
Phacus tortus S kvor co v. - Tamtéž. 
Trachelomonas volvocinopsis S vire n k o. - Rašeliniště Bor a S 1 a

ni ca. 
Trachelomonas Stokesii Dr e z e p o 1 s k i. - Tamtéž. 
Strombomonas fluviatilis (Lem m.) De f 1. var. elegans Dr e ze po 1 s k i. 

Tamtéž. 

C h 1 o r o m o n a d i n a. 

Gonyostomum semen Die s in g. - Rašeliniště Bor. Tento druh jest 
typický obyvatel rašelinných vod s nízkým pH a jest znám z ČSR z mnoha 
lokalit. Přesný popis, obrazení a cytologický výzkum podal Ho v a s s e ( 1945). 

Gonyostomum ovatum ap e c. no v a (obr. 3). 
Bm1ky eliptičné nebo oválné v obrysu, mnohdy poněkud nesouměrné 

a potom nahoře šikmo uťaté, dole široce zaoblené nebo mělce vykrojené. 
Tělo v průřezu široce eliptičné až kruhovité, zřetelně dorsiventrální, na hřbetní 
straně vyklenuté, na břišní prohloubené s esovitě prohnutou podélnou rýhou. 

Na apikálním konci krátká trubicová prohlubenina, do níž se pulsující 
vakuola vyprazdňuje a na jejímž okraji jsou vetknuty bičíky. 

Povrch těla bezblanný, takže se snadno deformuje, monáda však není 
metabolická, jako na př. krásnoočka, a vlivem nepříznivých podmínek nabývá 
různé podoby, až se konečně zaoblí a rozpadne. 

Povrchová plasma čirá, bez struktury a bez granulí nebo alveol; působením 
barviv (brilant-cresylové modři) se lehce barví a slizovatí. Trichocysty tyčin
kovité, nahromaděné na dorsální straně těla, jinak tu a tam v těle roztroušené, 
ale chybějící na bysi. Podrážděním se vymršťují ve slizová vlákna. 

Dva nestejně dlouhé bičíky: plovací bičík zdéli těla, vlečný bičík asi 
dvakráte dlouhý těl a. 
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Obr. 3. Gonyostomum ovatum spec. no v a - a = různé tvary m onád při malém zvětšení 

(200krát): e = kombinovaný pohled zpředu a průřez, chromatofory v blízkosti vakuo
lárního aparátu nekresleny; - f = pohled se strany, chromatofory nekresleny, tyčinkovité 
útvary jsou trichocysty; - g = příčný průřez a pohled na baterii trichocyst shora; -
h- ni =činnost vakuolárního aparátu; - h = maximální velikost vakuoly před vy
prázdněním; - i =vyprázdnění (systole) vakuoly, v rozích trojúhelníkovitého prostoru 
se tvoří nové vakuoly; - j = zvětšující se vakuoly se setkají a splynou v trojúhelní
kovitý útvar (k); - 1 =tlak ve vakuole se zvětší a vakuola nabude kulovitý tvar; -
m = vyprázdnění vakuoly (zvětšeno 1200krát). 



Chromatofory elipsoidní, paralelně uspořádané s povrchem těla a dlouhou 
o ou monády. Vakuolární aparát podobný jako u ostatních chloromonád. 
J á dro kulovitě elipsoidní (8-9 µv průměru), nesoucí na hcřejší části vrchlí
kovitý parabasální aparát. 

Rozmnožování nebylo pozorováno. Pravděpodobně jako u ostatních 
chloromonád podélným dělením nebo dělením v odpcčinkových slizových 
stadiích. 

V planktonu umělých tůněk rašeliniště Bor, 24. VIII. 1951. 
Gonyostomum ovatum s p ec. n o v a . 

Cellulae e llipsoideae seu ovoideae, apice superiori frequenter obli qu e d esecat o, api ce 
inieriori late rotundato seu tenue exsecato. Cellula in sectione t ransver sa late ellipsoidea u sque 
circulifo rmis, clar e dorsoventr a lis, in dorso concam er ata, ven t r a li in parte excav ata cum ·sulco 
oblongo S-forme. Apex brevi cum e xcavation e siphoníformi , in quam vacu olum cont ractile 
exhauritur. In m argine e xcavationis flagella . Superficies cellulae sine m embrana, fa cil e defor
m atur sed m on ad a non m etabolica, ante mortem ro tundata. Cytoplasma externum incolor a tum, 
s ine structura , a lveolis gra nulisque a bsentis . Colore brillant -cresyl-coeruleo levit er infi citur et 
m ucu s fi t. Trich ocystis baculiformibus, cellulae in parte d or sali a ccumulati s, alio m odo di sper i: is, 
sed b asali in parte a bsenti s . Irrigatione p eracta fibrae gela tinosae emicant. Flagelli s duobus 
inaequalibus. Flagello a ntico cellulae aequilongo, flagello postico circiter 2-plo longiori cellulae 
longitudinis . Chrom atophoris ellipsoides, p aribus inter valis cum cellulae superficir et m onadae 
axe longa ordinatis . Vacuolis similibus ut in ceteris specieribus Chloromonadarurr. Nucleus 
sphaerice elhpsoideus, 8- 9 µ in diametro , in parte superiori apicis apparatum parahasalicum 
portans . R eproductio non est observatum. Monadae liber e natantes . 

Ha b i t a ti o: in Sphagnis B o r, Orava, Slovenia. 

V rodě Gonyostomum Die s. se dosud popisují 3 druhy: O. semen Die s., 
G. latum I van o v a G. depressum La u t erb, které jest pravděpodobně 
identické s předchozím druhem. Gonyostomum ovatum s p. no v a jest bližší 
druhu G. semen, neboť G. latum jest kruhovité a nápadně ploché. Mezi G. semen 
a ovatum jsou tyto rozdíly: · 

Znak 
I 

Gonyostomum semen Dies. I Gonyostomum ovatum sp. n. 

Velikost 40-80 µ průměr 60 µ 
I 

30-36 µ,průměr 33 µ 

I 
Tvar těla pevné, zploštělé měkké, citlivé, rotační 

dole zúžené dole široce zaokrouhlené 

Podélná rýha mělká, plochá stružkovitá, se zřetel-
nými okraji 

Trichocysty tvoří apikální a basální jen apikální a porůznu 
baterii a jsou rozptýleny v těle, chybí na basi 
v těle 

Chromatofory hexagonálně destičkovité elipsoidní 
zřetelně tmavší světlejší 
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Ve starší (Pa s che r 1913, Sen n 1900) i novější literatuře (Smit h 
1950, Ho v a s s e 1950) popisuje se u Chloromandin t. zv. „dreieckige Blase'", 
čímž se myslí kuželovitá dutina, na optickém průřezu trcjúhelníkovitá, která. 
se podobá jícnovitému reservoiru krásnooček nebo pulsulám mořských obrně
nek a do níž se pulsující vakuoly vyprazdňují. Zcela jiný výklad tohoto útvaru 
a vzniku pulsujících vakuol podal K o r šik o v (1915), ale jeho práce jest 
v světové literatuře zcela neznámá, a neuvádí ji ani sovětské kompendium 
„Žizň presnych vod ( 1949)". Zmíněný ukrajinský autor, popisuje in vivo 
přesně a správně nejen vznik pulsujících vakucl, nýbrž i t. zv. parabasální 
aparát, který teprve v posledních letech objevili francouzští protistolcgové 
(Ho v a s se 1945, Poisson et Ho 11 a n d 1943) na základě cytologic
kých method. K o r šik o v považuje trrjúheníkcvitý vak za speciální plas 
matický vakuolární aparát, v němž (nikoli mimo něj) vznikají pulsující 
vakuoly. Tento vakuolární aparát jest oddělen od jádra vrchlíkovitým útva
rem, těsně přiléhajícím k povrchu jádra, který K o r šik o v nepcjmenovává 
a který francouzští autoři P o i s s o n et H o 11 a n d ( 1943) ztotožnili s para
basálním aparátem protist. 

Podobné poměry jsou u Gonyostomum ovatum s p. no v a. Není zde kuže
lovitá dutina (jevící se na průřezu jako trc júhelník), kterou mylně popisuje 
ještě Ho v a s se (1945) u Gonyostamum semen Die s., nýbrž v prostoru 
mezi jádrem, pokrytým na apikálním polu parabasálním aparátem, a povr
chovou vrstvou plasmy s chromatofory existuje prcstor, zhruba kuželovitý, 
vyplněný pružnou a jak se zdá i vláknitě strukturovanou plasmou, v němž 
pulsující vakuoly vznikají. 

Pulsující vakuoly vznikají po dvou v rozích kuželovitého prostoru (možná 
že jich vzniká více, ale podaří se zao střit jen na dvě současně), zvětšují se 
až se dotkanou ve středu (obr. 3, h-m) potom splyne u v jedinou, která v urči
tém okamžiku nabude podoby rovncstranného kužele, pak se zaoblí v dckona
lou kouli. V této podobě jest tlak uvnitř vakuoly největší, takže vakuola po 
stranách vystoupí z trojúhelníkovitého prostoru. Jakmile dcsáhne maximální 
kulovité velikosti nastane systole, t. j. vyprázdnění vakuoly, které proběhne 
velmi rychle a v rozích se tvcří vakuoly. 

Zcela podobně probíhá vznik pulsujících vakuol u všech Chlcromonadin, 
které jsem dříve pozoroval: u Gonyostomum semen Die s., Vacuolaria viridis 
Dangeard (Senn), Vaculoria v"irescens Cienk., M erotricha bacillata 
M e r e š. a Gonystomum latum I v a n o v. Nikde není nekontraktilní troj
úhelníkovitá pusula a jakožto prázdná dutina, kterou popisují francouz
ští a anglosasští autoři (Ho v a s se 1945: 242 „vaste cavité interne, trian
gulaire en vue ventrale''). 

Pr o t o m on a d in a (bezbarví bičíkovci, neurčitého systematického 
postavení). 

Spongornonas uvella S t e i n. - Rašeliniště B o r; všeobecně v rašelinách 
rozšířená (Hu ze 1 1937: 36 ve Wtirtembersku, V o r on i chi n 1926: 217 
na Kavkaze atd.) 
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Salpingoeca lagenella S t o k e s; tamtéž. 
Ch 1 o rop hy ta (popisy vesměs Pa s che r, SiiBwasserflora). 
Oocystis solitaria Witt rock. - Všec becně na Oravě rozšířená. 
Nephrocytium Agardhianum Na eg. - Pískovna Bor. 



Dictyosphaerium pulchellum Wood. - Ubiquist v rašelinných vodách. 
Ankistrodesmus falcatus (Co r d a) R a 1 f s. - Rašeliniště Bor a S 1 a

ni ca. 
Quadrigula closterioides (B o h 1.) P r i n t z. - Rašeliniště B o r. 

Dispora crucigenioides Pr in t z. - Rašeiiniště S 1 ani ca. Pravdě
podobně typický, ale přehlížený obyvatel rašelin. Kromě ze Švédska, kde 
jej popsal Pr in t z 1914, jest znám ještě z Wurtemberska (Hu ze 1 1937), 
z litevských rašelin (S k u j a 1929) atd. 

M icrospora pachyderma (W i 11 e) L a g e r h e i m - Rašeliniště B o r. 

Chaetosphaeridium Pringsheimii K 1 e b a h n - Tamtéž, na listech raše
liníku. 

Oedogonium Itzigsohnii De Bary e t spec. div. st e r. - V rašelinách. 

Bulbochaete spec. st e r. - V rašelinách. 

b d 

Obr. 4. Chytridium chlorobotrytis spec. no v a - a = prázdné sporangium s víčkem; -
b = totéž sporangium zpfodu; - c = pohled shora; - d = mladé sporangium; 
e = dvě trvalé spory v bm\ce heterokonty Chlorobotrys polychloris; - f = jedna trvalá 
spora v buúce hostitele. 

P h y c o m y c e t e s - Chytridiales. 

Naše znalosti o těchto nižších houbách, žijících parasiticky nebo sapro
fyticky na řasách a jiných rostlinách nebo živočiších, jsou jistě teprve v za
čátcích, i když literatura o nich den ze dne roste. Není proto divu, že výzkumy 
těchto zajímavých a citlivých organismů přinášejí vesměs popisy nových 
druhů. Jsou velice rozšířeny, ale málokdy se podaří objevit úplný materiál, 
který poskytuje všechna vývojová stadia, aby bylo možno sestavit diagnosu. 
Na řasách oravských rašelin jsem pozoroval tyto druhy: 

Chytridium chlorobotrytis spec i es no v a (obr. 4). 

Sporangia vejčitá, nebo elipsoidní, transversálně položená, vyss1 než 
širší, připevněná drobnou bradavkou k hostiteli; otevírají se konvexním víčkem 
Délka sporangia 12-14 µ, výška 9-10 µ, šířka 8 µ, víčko 5 µ v průměru . 

. 2() l 



Subsporangiální vak velmi jemný, kulovitý, měřící &-7 µ v průměru, 
bez viditelných rhizoidů, místy se zbytky (stráveného protoplastu. Uvnitř 
vaku obyčejně jedna velká kulovitá olejová kapka, měřící až 4 µ. Trvalé 
spory kulovité, se silnou blanou a uvnitř s velkým tukovým zrnem, měřícím 
8 µ. 

Cizopasí na buňkách heterokonty Ohlorobotrys polychloris Pa s c h ~ r; 
rašeliniště Bor. 

Ohytridium chlorobotrytis spec. no v a. 

Sporangium sessile, ovoideum seu ellipsoideum, moclo transversali collocatum, altiore quam 
latiore, papilla minuta ad hospem destinatum, operculo convexo aperitur. Longitudo sporangii 
12-14 µ, altitudo 9-10 µ, latitudo 8 µ, operculum 5 µ in cliametro. Sacculus subsporangialis 
tenuissimus, sphaericus, 6-7 µin diametro, sine rhizoidis qui oculis cerni posunt, passim cum 
reliquiis protoplasti consumptis. Intra sacculum guttula grandis oleosa plerumque una, ad 4 µ in 
diam. Sporis resistentibus sphaericis, membrana robusta circumdatis, intra grano cum grandi 
adipioso ad 4 µ in diametro. Parasiticum in cellulis Hetorocontae Chlorobotrys polychloris 
Pascher. 

Ha b i t a ti o: in Sphagnis B o r, Orava, Slovenia. 

Ohytridium sp. 

Sporangium opakvejčité, vzpřímené, rotační podle podélné osy, dole 
poznenáhlu zúžené, nahoře široce zaokrouhlené, 10-18 µ vysoké, 9-12 ft 

široké, pravděpodobně se otvírající velikým víčkem. Subsporangiální vak 
kulovitý, 6 µv průměru, pokrytý zbytky nestráveného protoplastu. 

Cizopasí na stejném hostiteli, rašeliniště Bor. Protože jsem neviděl ani 
víčko a zpusob vypouštění zoospor, ani trvalé spory, nemohu druh přesně 
popsat a pojmenovat, i když tvar sporangia jest velmi charakteristický. 

Sphaerita ( ?) sp. - V buňkách Gonyostomum semen Die s. nalezl jsem 
parasita v podobě elipsoidního útvaru, přimknutého k jádru a deformující 
buňky hostitele. Napadené Gonyostomum, i když bylo značně deformováno, 
zůstávalo pohyblivé. Jiná stadia jsem nepozoroval. Jest to první případ 
parasitismu u Chloromonadin. 

B. <I> o T T: 

M1rnpoqmopa opaBc1mx TopqmnHKOB. 

(Pes10Me.) 

Cy~ecTBOBam1e Bo,r:i;opocJieit B rrp1rne,r:i;eHHOi1 o6JiacTJtI orpam11qJtIBaeTcH 
rJiaBHhIM o6pasoM JtICRYCCTBeHHOÍÍ Top<flHHOÍÍ BIIa,IJ;JtIHOI1' ROTopaH IIOCTerreHHO 
sapacTaeT Top<flHHhIM MXOM. B ROHu;e aBrycTa 1951 ro,r:i;a 6hrm1 JtICcJie,r:i;oBaHhI 
rJiaBHhIM o6pasoM ,IJ;Ba MeCT006JtITaHJtIH opaBCl-\IllX Top!f>HHIIIROB' a JtIMeiíHO 
«Bop» JtI «CJiaHJtIIJ;a»; B o6JiaCTJtl 1-Ie MMeeTCH ecTeCTBeHHMX osep c lrJtICTOM BO,Il;OH. 
lls rJiaBHhIX Haíí,r:i;eHHhIX BJtl,Il;OB tty.arno rrpMBeCTill: 

Rhabdoderma vermicularis spec. nova. 

:KJieTRM y,r:i;JIJtIHeHHO-U:IllJIMH,Il;pll.lqecRMe, qepBoBJtI,IJ;HI>Ie, Ha Ro1ni;e HecymeH -
Hh1e, no paSHOMY cRpyqeHHMe, B MHhIX cJiyqa.fIX rraJioqHOBH,Il;Hhie JtIJIIll CJierHa 
rrporHyTnie, MJIJtI rro,r:i;RoBOBJtI,Il;Hhie, ,r:i;yroBJtI,Il;Hhle, B BJtI,r:i;e 6JRBI>I V MJIJtI S. :KJieTirn 
CBeTJI0-3eJieHLie, ,IJ;JIIIIHOÍÍ rrpJtI6JIJtISIIITeJihHO 10 µ, TOHhIIIe 1 µ, HH B ROeM CJIY-
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qae He B p.Hp:ax, HO CB060)];HO pacnoJiomeHHhle, B o6meM AOBOJihHO 6oJibIIIOM 
cml8MCTOM o6pa30Bamu1. CTyp;eHh 6ecu;BeTHh1ti:, 6e3 CTPYRTJpbr; cJIH3MCTOe 
o6pasoBaHMe BeJIHqHHoti: p;o 600 µ. PacrrpocTpaHeHMe: Ha Top<f>HHOM Mxe, 
Top<f>HHMR Pyp;Hb1 y Cyxoro 6yrpa. 

Anabaena augstumnalis Schmid 1 e 1899. 

,I(m·rna IIOCTOHHHhIX RJieTOR OTJIIfqaeTC.H 3Haq11TeJihHhIM pa3HOo6pa3MeM 
[li rrpeBbIIIIaeT ,[(JIMHY 56 µ, rrpMBe,[(eHHJIO aBTOpoM; B narneM MaTepMaJie ,[(JIMHa 
,[(OCTMraeT 86 µ, IIIHPMHa - 5-6 µ. 3peJibie IIOCTOHHHhle crroph1 MMeIOT ,[(BOÍÍ
HJlO MeM6paHy: Bnernmmo, 1-ia IWHU:e 3peJib1X RJieToR, yToJimenny10 11 OTRpht
TYIO rrepm1qny10 IIJieHRY' B ROTOpoti: HaXO,[(HTCH RJieTRa c co6CTBeHHOÍÍ MeM6pa
HOÍÍ. B11,r:i: orrpe,r:i:eJieHHO .HBJIReTc.H o6h1BaTeJieM Top<f>HHMROB (S t e i n e c k e 
1916, Magdeburg 1925). 

Chrysopyxis inaequalis sp. nova. 

,I(oMM:RM rrpnMeptto mapoBM,[(Hbre, rroqTM urnpoRo-.Hiín;eBM,[(Hhle, B pa3pe3e 
ROJihlI;eBH)];Hbie I1JIM 3JIJIMIITifqecRMe' rrp11RperrJieHHb1e R OCHOBaHMIO TpexyroJih
HMROBM,[(Hh1Ml1 BhicTyrraMM, rrepexo,r:i:HmMMM B BOJIORHO. ,I(1mMeTp )];OMima 8 µ. 
Bhlxo,r:i:noe OTBepcTMe BopoHROBM,[(Hoe, necopa3Mepno rrpl1Mhrna10mee R IIIapo
BM,[(HOMY ,[(OMMRY. ,I(oMMRH TOJICTOCTeHHbre' 6ecu;BeTHbie' OTBepcTMe TO HR Oe' 
ROCOIIpMMbrna10mee. 

TI poTOIIJiacT III a poBM,[(Hb1ti:, cBo6o,r:i:Ho pacrroJiommrnhtti: B p;OMMKe, BeJIM -
q1moit - 4 µ; xpoMaTocpop MMCKOBM,[(HbII1:' c xa paKTepHOÍÍ BbleMROÍÍ' 6e3 
rJia3Ra. O,r:i:na rryJihc11py10maH BaxyoJib naxo,r:i:MTCH 6oJihrneti: qacThIO Brrepe,r:i:tt. 
He 6h1JIM Ha6mo,r:i:aeMbI, HM mryTMRM, HM BOJIORHI1CThiií pH3orro,r:i:11yM:. - Ha 
BOJIORHHCTbIX Bo,r:i:opocJI.Hx Oedogonium sp., Microspora pachyderma B Top
<f>Rmrne «Bop». 

Synura sphagnicola K o r šik o v. 

Syn.: Synura uvella Stein forma turfacea Steine c ke 1916 : 32. 
Synura uvella St e in in Hu z e 1 1937 : 38. 

ltJieTRM J,[(JIMHeHHbre, o6paTHO-HÍÍU:eBM,[(Hbte, crrepe,r:i:M lUMpORO 3aKpyrJieH
Hh1e, c3a,r:i:11 cymenh1, cpaBHHTeJihHO ne6oJihUIMe (10 -12 µ ,[(JIMHhl), crpyrrrr11-
poBaHnh1e B ne6oJihIIIMX KOJIOHM.Hx, pa3MepoM 30-37 µ B ,r:i:MaMeTpe. RoJIOHMM 
COCTaBJieHbI 113 4-8-12 KJieTOR, cna6meHHbie lUMpOI-mM, He.HCHO orpaHM
'lleHHbIM, CJIM3MCTbIM BJiaraJIM:meM, B KOT0ph1X iRMBJT CM.M6MOTifqecKMe rraJioqKo
BM,[(Hbie 6aRTepttM. 

ltJieTRM: MMeIOT .HCHYIO o6oJioqxy 113 KpeMHMeBbIX qemyti:. ,II:Be xpoMaTO
cpopb1, a B Bepxy111eq1-10ií -cmcTM co,r:i:epmaT MHoroq11cJieHHbre, Rpacnhte TeJihn;a. 
,I(Ba HeO,[(MHaROBbie mryTMRM' M3 KOTOphlX O,[(MH Ropo'lle ,r:i:pyroro Ha o,ri;ny 
'lleTBepTh. 

RpeMHMeBbre qemy11 aJimmcoBM)J;Hh1e MJIM OBaJihHbre, 6e3 cTpyRTJPhl, 
cna6meHHhle llIMIIOM' ROTOph1ií pacrroJiomeH B HarrpaBJieHMM 6oJiee ,[(JIHHHOÍÍ 
oc11, HO He Haxo,r:i:11Tc.H B rrJiocRocTM qeIIIy11. Pa3Mepbl'. 'llernyii 2,4 X1,8 - 2 µ; 
,ri;mma UIMira 2,5. - B rrJiaRTOHe Bo,ri;oeMoB. 

Synura turfacea OTJIM:qaeTc.H OT TIIrr11qnoit Synura uvella S t e i n MeHhIIIMM 
paaMepoM II o6pa3oBaHM:eM Rpacnoro rrMrMenTa reMaToxpoMa B rrepe,ri;n11x 
qacT.HX KJieTOR M Ha OCHOBaHMM 3TMX rrpM3HaROB s t e i n e c k e BbI,[(eJIMJI ee 
RaH oco6yro <f>opMy. Ho ona Boo6me ne OTHOCMTC.H K oT,r:i:eJiy BM,r:i:a S. uvella, 
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noToMy 11TO MMeeT coBceM MHYIO cTpJKTYPY RpeMHMeBhIX qewyň. <DopMa 11 
cTpJRTypa qewyň KaK goKasaJI R o p w 11 K o B ( 1929) HBJIHIOTcH Ha1160Jiee 
BalfrnhlM OTJII111I1TeJihHhlM npI13HaKOM I1 r-rn HeM OCHOBhIBaeTCH CI1CTeMaTI1Ra. 
poga. 

Gymnodinium (cf.) obesum S chi 11 e r 1933 : 391- 2. 

TeJio 8JIJII1IICOBI1,IJ;Hoň <J>opMhI, Bepxmrn IIOJIOBMHa 6oJihrne Hvrnrneň BOTHO 
weHMM 3 : 2, no BHewtteMy BMIIY rroxoma Ha G. neg lectum (S c h i 1 1.) L i n
d e m. Tiorrepe11HaH 6oposgRa goBOJihHO rJiy6or-rnH, ee ROHIJ;hl crr11paJibHO pac
xogHTCH Il011TI1 Ha lllI1pI1HY 6op03,IJ;RI1. TipogOJibHaH 6oposgRa BI1,IJ;I1Ma TOJibKO 
Ha HMIBHeň noJioBrrne TeJia. 060JI011Ra OT'leTJIMBaH, HO 6es CTPYRTYPhl. Xpo
MaTo<J>ophl meJIThie, rycTo crpyrrrrIIpoBaHHhle, CTMrMa OTCYTCTByeT. ~mrna 
30-40 µ, w11p11Ha 27- 34 µ, TOJII.Qm-m 20-24 µ. - B rrJiaRTOHe BogoeMOB 
«Eopa». 

Gloeobotrys sp. Pa s che r in Heteronkonten 1939 : 635- 6. 

RJieTKM pacrroJiomeHhI B 6oJihWOM go 3 MM CJII13I1CTOM 06pas0Bamn1, co
cTaBJieHHOe I13 nyIIIMHI-\OBI1,IJ;HhIX CJII13I1CThIX ROJIOHI1M' I1MeIOIQHX HerrpaBJ!IJibHO 
rnapoBHAHYIO MJIH 8JIJIVIrrcoBVIAHYIO <J>opMy. CTygeHb 6es CTPYHTYPhl, ,a;ocTa
ToqHo Tyroň' HCHO orpaHJtiqeHHhIM. 

RJieTRJtI rnapoBVI,IJ;Hhte, TecHo B o6pasoBaHJtIVI c6JIVIIBeHHbie, pasl\rnpoM 
10- 14 µ B g11aMeTpe, c MHOI'011JtICJieHI-IblMI1 meJIT0-3eJieHhlMI1 xpoMaTo<J>opaMJtI. 
PasMHomeH11e npVI noMOIQJtI ayTocnop, pasBVIBaIOIQVIMIICH no 4. TiycThle, 
ocTaBJieHHbie MeM6paHbI 6es cTpyRTYP· TiepegBVIraIOIQJtiecH cnopb! He 6hlJIH 
saMe11eHb1. - Top<J>HHMRVI «CJiaH11n:a», Ha Top<J>HHhlX Mxax. 

Gonyostomum ovatum spec. nova. 

RJieTHM 8JIJIIIncoBVI,IJ;Horo IIJIH oBaJihHoro KOHTypa, qacTo r-iecKOJihKO 
HeCIIMMeTpJtiqecKVIe VI KpOMe TOI'O HaBepxy KOCO yce11eHHbie' BHI13Y lllI1pOIW 
saKpyrJieHHbie IIJIVI MeJIKO sapesaHHbie. TeJio B paspese lllVIPOH0-8JIJIIInT11qe
cI-\oe no11TI1 ROJibU:eBM,IJ;HOe, HCHO gop3VIBeHTpaJibHOe, Ha cnVIHHOM CTOpoHe 
BbIIIJRJIOe, Ha 6pIOlllHOM - yrJiy6JieHHOe c I130I'HYTOM npogOJibHOH 6opo3,IJ;KO:t'I 
B BM,IJ;e 6JKBhl S. 

Ha anIIKaJihHOM ROHU:e HMeeTcH KopoTKoe Tpy6KOBI1,IJ;Hoe yrJiy6JieHHe, 
B ROTopoe nyJihCHPYIOI.QaH BaRyOJib onopomr-rneTcH VI Ha RpaHx ROTOporo 
pacnOJIOIBeHhl mryTVIKJtI. 

TioBepxHOCTb TeJia 6eso6oJioqHaH I1 n08TOMY JierKO ge<J>opM11pyeTCH ' 
o,a;HaRO MOHa,r:i;a, RaR Harrp. 8BI'JieHa, HeMeTa60JII111ecRaH VI rrog BJIJtIHHI1eM 
He6JiaronpI1RTHhix ycJIOBVIM npVIo6peTaeT pasJII111Hbie 011epTaHMH go Toro 
BpeMeIII1, nor-rn B ROHU:e KOHJJ;OB He OHpyrJIMTCH I1 He pacnageTCH. 

IloBepxHOCTHaH nJiasMa npospaqHaH, 6es cTpyr{TYPbl I1 6es rpaHyJI Jt1JIH 
aJibBeoJI; OT geňcTBI1H KpacoK (Ep11JiaHT RpecMJIOBOH CI1HbKI1) JierKo OHpa
lllMBaeTCH 11 ocJIM3HHeTcH. Tp11xoclilCThl rraJI011KOBM,IJ;Hhie, crpynnVIpoBaHHbre Ha 
gopsaJihHOH CTOpOHe TeJia, JtIHOrga B pa3HhIX MecTax pacceHHbI, HO OTCJT 

CTBYIOT y OCHOBaHirn. TipVI pasgpamemrn OHM BI>l6pacbIBaIOTCH B BM,IJ;e CJII1-
3JiICThIX BOJIOI{ OH. 

,I(Ba Heo,a;MHaROBO:t'I ,IJ;JIJt!Hbl iHryTa: mryT }J;JIH IIJiaBamrn paBHOH ,a;mrne 
TeJia, 6yKcH:pyroI.Qlilň mryT noqT11 B ,a;Ba pasa gJIMHHee TeJia. 

X poMaTo<J>ophl 8JIJI11ncOBM,IJ;Hhle, pacnoJiomeHHhie na paJIJieJihHO noBepx
HOCTM TeJia I1 ,IJ;JIMHHOM OÓM MOHa,a;hl. BaKyOJihHbIM arrnapaT TaKoň me RaK y 
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ocTaJihHh!X xJiopoMoHag. Hgpo rna po-3Jimu1coB11gttoe ( 8-9 µ B g11aMeTpe), 
I1MeID~ee Ha BepxHeň: l.lacT11 30HTMl.JHOBI1AHh!ň: na pa6asaJibHb!ň: arrrra paT. 

PasMHomeH11e He 6hIJIO Ha6mogaeMo. BepoHTHO rrpoMcxogMT, 1mK y ocTaJih
HhIX XJIOpOMOHag rrpogOJibHbIM geJieHI1eM I1JIH geJieHI1eM B IIOKOIOIIJ:MXCH CJIH-
3MCTbÍX cTag1rnx. - B rrJiaHKTOHe McKyccTBeHHhIX BogoeMOB Topqmm·ma 
«Eop». 

B poge Gonyostomum D i e s. go cero npeMeHM orr11cbIBaJI11ch 3 Bnga: 
G. semen Die s., G. latum I van o v n G. depressum La u t erb, KOTOpbrn 
HBJIHIOTCH nepoHTHO MAeHTHlIHhIMH rrpegwecTBYIOIIJ:eMy BMAY· Gonyostomum 
ovatum sp. nova HBJIHeTeH 6oJiee 6JIM3KMM BMAY G. semen, TaK ImK G. latum 
HMeeT I-~pyroBI-IAHY.EO I1 oco6eHHO IIJIOCKJIO <flop My. 

Ha nogopocJIRx opaBcHnx Top<jJHHMHOB .H HarneJI cJiep:ymin:He rrapasHTM
qecHne Chytridiaceae: 

Chytridium chlorobotrytis sp. nova. 

Crropai-irn11 Hň:U:eBHAHhie MJIM 3JIJIMIICOBMAHh1e, TpaHcnepsaJibHO pacrro
.1omeHHhie, 6oJiee BblCOKtte l.JeM rnMpOHMe, rrp11HperrJieHbl rrp11 IIOMOIIJ:M MaJieHh
EOň: 6opop:aBIUl K X03HMHy; OTHpbIBaIOTCH Bb1IIJKJIOň: KpbIUiel.JHOň:. ,Il;mrna 
crropaHrMH 12-14 µ, BhÍCOTa 9-10 µ, ll.II1p1rna 8 µ, Hpblll.Iel.JKa 5 µ B gHa
~1eTpe . 

Cy6crropaHrMaJibHblň: Merno K oqeHh Tomrnň: , rna poBMAHhI:t'I, 6-7 µ B ,ri;Ma-
1\IeTpe, 6es BMAMMbIX pl'130MAOB, MecTaMM c OCTaTKaMM rrepenapeHHOro rrpOTO
rr.rracTa. BHyTpM Mern1m o6bIKHOBeHHO o,ri;Ha 6oJibrnaH rnapoBMAHaH Macm:rnaH 
J~anJIH' BeJIMl.JMHOň: .ri;o 4 fl. 

IlocTOHHHbie CIIOpbI wapOBH}J:Hb!e, C CMJibHOň: o60JIOl.JKOň:, a BHJTpM 

c 60JibIIJMM MaCJIHHbIM sepHOM, BeJIMqMHOň: AO 8 µ. 

napasMTMpyeT I-Ia KJieTI-mx pa3HOIBI'JTMIWBb!X Chlorobotrys polychloris 
p a s c h e r ; - TOp<jJHHMK «Eop». 

Chytridium sp. 

CnopaHrMH o6paTHO-Hň:U:eBMAHhrn, BhrnpaBJieHHbre, poTaU:MOHHoe ABMme
mm no rrpogOJibHOň: OCH' BHM3Y IIOCTerre1rno cymeHHbie' 1-ianepxy II1I1pOKO 
saHpyrJieHHbie, BbICOTOň: 10-18 µ, 1I1I1pI1HOň: 9-12 µ, OTKpbIBaIOIIJ:Mec.H no 
Bceň: BepoHTHOCTM rrpM noMOIIJ:M 6oJihwoň: Kph!ruel.IKM. Cy6cnopaHr11aJibHblň: 
Merno!-\ wapoBMAHbiň:, 6 µ B ,ri;MaMeTpe, IIOKpbITbiň: OCTaTKaMM HenepeBapeHHOro 
rrpOTOIIJiacTa. 

Ilapa3MTI1pJeT Ha TaKOM me X03.HI1He. 

Sphaerita (?) sp. - B 1-meTHax Gonyostomum semen D i es. H HaIIJeJI 
napas11Ta B m1ge 3JIJIMncoBMAHOro o6pasoBaHMH, rrp11coep:11HeHHOro K RAPY M 
,IJ:e<flop1vrnpy10iu:ero KJieTKM xosmrna. 

B. Fott: 

Mikroflora der Orava-Moore. 

Das Vorkommen der Algen ist im untersuchten Gebiete hauptsachlich 
auf die kunstlichen Torfstiche beschrankt, die mít Sphagnum verwachsen 
sind. Ende August 1951 wurden besonders zwei Lokalitaten der Ar v a-Moore 
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untersucht und zwar „B o r" und „S 1 a n i c a"; sonst gab es im Gebiete 
keine Blanken mit offenem Wasser . Von den bedeutsamen Befunden sind 
folgende zu nennen: 

Rhabdoderma vermicularis spec. no v a. 

Zellen lang zylindrisch, wurmformig, an den Enden nicht verjlingt, 
verschiederartig gekrtimmt, im einfachsten Falle stabformig und leicht 
eingeb'Jgen, sonst huf-, bogen-, V- oder S-formig. Zellen blaB blaugrlin, 
etwa 10 µ lang, weniger als 1 µ dick, nicht in Reihen, sondern lose in gemein
samen, ziemlich groBen Gallertlagern liegend. Gallerte ungefarbt, ohne Struk
tur; Gallertlager bis 600 µ groB. - An Sphagnum im Aufwuchs, Torfmoor 
„R u d n ý" bei Suchá hůrka. 

Anabaena augstumnalis Schmid 1 e 1899. 

Die Lange der Dauerzellen ist sehr variabel und tibertrifft die vom Autcr 
angegebene Maximallange von 56 µ; die Lange betragt bis 86 µ, die Breite 
5-6 µ. Die reifen Dauerzellen Lesitzen eine D oppelmembran. Bei den frei
gelegten Dauerzellen sieht man deutlich eine auBere, an den Zellenden geoffnete 
und angeschwcllene Htillmembran, worin die mit eigener Membran versehene 
Spore liegt. Die Art i.st offensichtlich ein Moorbewohner (Steine c ke 1916, 
Magdeburg 1925). 

Ohrysopyxis inaequalis spec. no v a. 

Gehause annahernd kugelig bis breit eiformig. V on oben gesehen kreis
formig, oder elliptisch in der Langsrichtung des Algenfadens verlangert. 
Schenkel dreieckig, etwas ein Drittel des Gehausedurchmessers lang, in 
einen die Alge umgreifenden Faden auslaufend. Gehausedurchmesser 8 µ. 
Mtindung trichterformig, asymmetrisch auf das kugelige Gehause gesetzt. 
Gehause dicht, farblos, die schrag eingesetzte Mtindung dtinn. 

Protoplast kugelig, frei im Gehause liegend, mit muldenformigem Chroma
tophor, ohne Augenfleck, 4 µ messend. Eine pulsierende Vakuole, gewohnlich 
vorne. Weder GeiBel noch Rhizopodium gesehen. - In Torfstichen an Faden
algen befestigt (an Oedogonium, Microspora). 

Synura sphagnicola K o r š i k o v. 

Syn. Synura uvella Stein forma turfacea Steine c ke 1916 : 32. 

Zellen verkehrt eiformig, vorn breit abgerundet, hinten lang verschmalert 
10-12 µ lang, zu wenigzelligen, kugeligen Kolonien vereinigt. Kolcnien 
4-8-16 zellig, 30-37 µ im Durchmesser, mít weiter zerflieBender Gallert
htille versehen, in der die symbiotischen Bakterien in Form kleiner Stabchen 
leben. 

Zellen mit einem deutlichen Schuppengerust, mit 2 Chromatophoren und 
zahlreichen, rot gefarbten Korperchen in breitabgerundetem Vorderteil. 
Zwei ungleiche GeiBeln, die eine um ein Viertel ktirzer als die andere. Kiesel
schuppen elliptisch oder oval, glatt, keine Struktur im Lichtmikroskop 
erkennen lassend, einige mit einer Borste versehen, die in der Langsrichtung 
der Schuppe, aber nicht in deren Ebene liegt. - lm Plankton der Torfstiche. 

Die Art unterscheidet sich von der Synura uvella S t e i n em. K o r
š i k o v durch die kleineren Dimensionen und durch das Vorkommen des 
roten Haematochroms in den Vorderenden und auf Grund dieser Merkmale 
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hat sie Steine c ke (1916) als forma turfacea von der Art abgesondert. 
Doch sie gehort keinesfalls in den Formenkreis von Synura uvella S t e i n e m. 
K o r š., da sie eine ganz andere Struktur der Kieselschuppen hat. Bekanntlich 
ist der Bau der Schuppen nach K o r šik o v s (1929) Untersuchungen, das 
grundsetzliche Unterscheidungsmerkmal in der Gattung Synura. 

Gloeobotrys sp. Pa s che r in Heterokonten 1939: 635-6. 

Lager groB, bis 3 mm messend, flockenartig, aus gedrangten Teilkolonien 
zusammengesetzt. Einzelne Kolonien unregelma13ig oval, zahlreiche dicht
gedrangte Zellen enthaltend. Gallerte ohne jede Differenzierung, ziemlich 
derb, mit deutlicher Grenze; nur am fixierten Materiale beobachtete ich 
undeutliche Schichtung der Gallerte. 

Zellen kugelig, dicht nebeneinander liegend, 10-14 µ im Durchmesser, 
mit vielen gelbgrunen Chromatophoren. Vermehrung, soweit gesehen, durch 
Autosporenbildung, die zu vier entstehen. Leere, verlassene Mutterzellmem
brane farblos, ohne jede Struktur. Schwarmer nicht beobachtet. - Torfmoor 
„S 1 a n i c a " . 

Die Art wurde zum erstenmale von Pa s che r gesehen, kurz beschrie
ben, aber nicht benannt (1. c. p. 635). 

Gymnodinium (cf.) obesum S chi 11 e r 1933: 391-2. 

Zellen ellipsoidisch. Oberkorper immer gro13er als Unterkorper im Ver
haltnisse 3 : 2. Querfurche ma13ig tief, ihre Enden um die Breite der Quer
furche verschoben. Langsfurche nur am unteren Korper sichtbar. Hulle 
deutlich, doch ohne Struktur im lebendigen sowie im fixierten Zustande. 
Chromatophoren gelb, dicht gedrangt, Stigma fehlt. Zellenlange 30-40 µ, 
deren Breite 27-34 µ, Dicke 20-24 µ. - lm Plankton der Torfstiche. 

Gonyostomum ovatum ap e c. no v a. 

Zellen elliptisch oder oval im UmriB, manchmal leicht asymmetrisch und 
dann oben schief abgeschnitten, unten breit abgerundet oder seicht eingeschnit
ten. Korper im Querschnitte breit elliptisch, fast kreisrund, deutlich dorsi
ventral, am Rucken gewolbt, an der Bauchseite vertieft, mit einer S-formig 
gebogenen Langsfurche. 

Am apikalen Ende eine kurze, rohrenformige Vertiefung, worin die pul
sierende Vakuole sich entleert und an deren Rande die GeiBeln inseriert sind. 

An der Oberflache kein fester Periplast, so daB der Korper leicht defor
mierbar, doch nicht korperveranderlich (metabolisch, wie z. B. manche Euglena
ceen) ist. Unter ungunstigen Umstanden nimmt er verschiedene Gestalten 
an, bis endlich die Flagellate zerplatzt. 

Grenzschicht des Korperplasma klar, lichtbrechend, ohne Struktur oder 
ohne eingelagerte Granula, mit Brillantcresylblau unter gleichzeitiger Vergal
lertung sich leicht far bend. 

Trichocysten stabformig, an der dorsalen Seite des apikalen Teils ange
hauft, sonst hie und da im Korper verteilt, an der Basis fehlend, unter Reiz
wirkung (Farbstoffe, Osmiumsaure usw.) sich in Gallertfaden ausschleu
dernd. 

Zwei ungleich lange GeiBeln, am Rande der Vertiefung befestigt. Die 
SchwimmgeiBel korperlang, die SchleppgeiBel beinahe zweimal korperlang. 
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Chromatophoren ellipsoidisch, nach der Fixation breiter, parallel zur 
Korperoberflache und Langsachse des Korpers orientiert. Vakuolarapparat 
ahnlich wie bei anderen Chloromonaden. Kern kugelig-ellipsoidisch, ( 8-9 µ 
messend) mit einem kissenformigen, dem apikalen Teile des Kernes anlie
genden Parabasalapparat versehen. 

Vermehrung nicht gesehen. W ahrscheinlich wie bei anderen Chloro
monaden durch Langsteilung oder durch Teilung in Ruhe-Zustanden. -

lm Zentrifugenplankton der Torfstiche am „B o r " . 
In der Gattung Gonyostomum Die s. sind bisher 3 Arten bekannt: 

Gonyostomum semen (E hr.) Die s., G. latum I van o v, die wahrscheinlich 
mit der dritten Art G. depressum La u t erb. identisch ist. Unsere Art nahert 
sich habituel G. semen, da G. latum eine ausgesprochene kreisformige, flache 
Gestalt ha·t. Vom G. semen unterscheidet sich die neue Art durch ihre Korper
groBe, Korpergestalt, Anordnung der Trichocysten und durch die Farbe und 
Form der Chromatophoren. 

An den Mooralgen des Gebietes fand ich folgende parasitische Chytri
diaceen: 

Chytridium chlorobotrytis spec. no v a. 

Sporangium eiformig oder ellipsoidisch, transversal liegend, hoher als 
breit, mit einer winzigen Warze am Substrat befestigt, mit einem konvexen 
D eckel sich offnend. Lange des Sporangiums 12-14 µ, dessen Hohe 9-10 µ, 
dessen Breite 8 µ; Deckel 5 ,u im Durchmesser. 

Subsporangiale Blase sehr fein, kugelig, 6-7 µ im Durchmesser, ohne 
sichtbare Rhizoiden, stellenweise mit den Resten des verdauten Protoplasten 
bedeckt. lm Innern der Blase gewohnlich ein kugeliger Fett-Tropfen, bis 4 µ 
messend. Dauersporen kugelig , mit fester Membran, im inneren mit groBem 
(bis 8 µ) lichtbrechenden Fett-Tropfen. Durchmesser der Dauersporen 8-10 µ. 
Parasitisch an den Zellen von Chlorobotrys polychloris P a s c h e r. - Torf
stiche „B o r". 

Chytridium sp. 
Sporangium verkehrt oval, drehrund, aufrecht, unten allmahlich ver

jiingt, oben breit abgerundet, 10- 18 µ hoch, 9-12 µ breit, allem Anscheine 
nach sich mit einem ziemlich grol3en apikalen Deckel óffnend. Subsporangiale 
Blase kugelig, 6 µ groB, mít verdauten Pl'oLopla::itenresten bedeckt. - Para
sitisch an Chlorobotrys polychloris Pa s che r, Torfstiche „B o r". 

Sphaerita sp. ( ~) 
in den Zellen von Gonyostomum semen D i e s. 
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