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Záviš Cyrus: 

Nová pozoruhodná sinice našich vod. 
(Z hydrobiologické laboratofo Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze-Podbabě.) 

Anabaenopsis je malý rod vzácných planktonních sinic, nejbližších 
známému rodu Anabaena. Wo 1 o s z y n s k a ustavila r. 1912 tuto skupinu 
jako jednu ze sekcí rodu Anabaena, a teprve r. 1923 povýšil ji V. Miller na 
samostatný rod. Dnes je popsáno celkem 10 druhů, rozšířených velmi spora
dicky: A. Cunningtonii Ta y 1 o r, A. circularis (G. S. W.) Wo 1. & Mi 11., 
a A. Tanganyikae (G. S. W.) Wo 1. & Mi 11. jsou známy z jezera Tanganyiky, 
A. Raciborskii Wo 1. z některých jezer na Jávě, A. philippinensis Ta y 1 o r 
a, A. luzonensis Ta y 1 o r z jezer na Filipínách, A. Elenkini Mi 11. ve stojaté 
vodě středního Ruska, A. Arnoldii Apte k. , z jednoho přítoku Dněpru 
u Dněpropetrovska, ale také z Jávy, Afriky, Číny a Filipín a konečně A . Nad
sonii Wo r on. a A. Milleri Wo r on. ze slaného jezera Krolčije v gubernii 
Tomské. 

Rodová diagnosa V. M i 11 e r a 1923 (citovaná podle G e i t 1 e r a 1923 
a, Huber-Pes ta 1 o z z i ho 1941) udává : 

. Vlákna krátká, většinou svinutá kruhovitě, spirálovitě nebo šroubovitě, 
řidčeji rovná, zpravidla na každém konci s jednou heterocystou, ale bez hetero
cyst interkalárních (s výjimkou A. Arnoldii), volně plovoucí. Trvalé buňky 
interkalární, oddálené od heterocyst. Od rodu Anabaena Bory se liší tím, 
že vlákna jsou krátká, a že mají na obou koncích po jedné heterocystě. 

Deset známých druhů lze určit podle tohoto klíče, sestaveného Hub-,: e m
p es ta 1 o z zim 1941, doplněného však o obě formy slanovodní: 
A. Heterocysty více méně kulovité nebo krátce oválné, buňky na přehrád

kách zřetelně zaškrcené. 
I. Buňky v dospělém stavu delší než široké. 

a) Druhy žijící ve slané vodě. 
1. Buňky 4,8 µširoké .................. A. Nadsonii Wo r on. 
2. Buňky 6,4 µ široké . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Milleri Wo r on. 

b) Druhy sladkovodní. 
1. Buňky s plynovými vakuolami. 

a) Buňky široké 4,6-5, 7 µ . . . . . . . . . . . . . . A. Elenkini Mi 11. 
{J) Buňky široké 6,5-8,5 µ . . . . . . . . . . . . . . A. Arnoldii Apt . 

2. Buňky bez plynových vakuol. . 
a) Trichomy obyčejně přímé, 2-4 µ široké, 3-4krát delší 

A. Cunningtonii Ta y 1 o r. 
{3) Trichomy silně zakřivené až spirálně stočené. 

§ Buňky zaobleně válcovité až téměř kulovité ............ . 
A. circularis (G. S. W.) Wo 1. & Mi 11. 

§§ Buňky soudečkovité . . . . . . . . . . . A. luzonensis Ta y I o r. 
II. Buňky v dospělém stavu kulovité nebo stlačené s plynovými vakuolami 

A. Arno'ldii Apt. 
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B. Heterocysty podlouhlé, buňky na přehrádkách nezaškrcené nebo jen lehce 
zaškrcené. 

I. Heterocysty přímé, vlákna přímá nebo málo svinutá. 
a) Heterocysty podlouhle eliptické, vlákna svinutá .............. . 

A. Tanganyikae (G. S. W.) Wo 1. & Mi 11. 
b) Heterocysty podlouhle kuželovité, vlákna přímá až šroubovitě 

stočená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Raciborskii W o,l . 
II. Heterocysty ohnuté, zaobleně kuželovité, vlákna praVidelně spirálovitě 

vinutá ....... : .. '. .... ......... ...... A. philippinensis Ta y 1 o r . 

Z těchto druhů jsem zjistil v našich vodách Anabaenopsis Arnoldii 
Apte k., a to v roce 1945 v planktonu vltavského plavebního kanálu v Praze
Podbabě a v roce 1947 v planktonu Konopišťského rybníka. Tento druh byl 
popsán r. 1926 Apte kar je m z jednoho přítoku Dněpru u Dněpropetrovska 
a později nalezen s ·malými odchylkami v rozměrech na Jávě, v Africe a na 
Filipinách, a rozdělen r. 1932 Ta y 1 o r e m podle těchto odchylek v typ 
r u s ký a formy j a van s k o u, afr i c k o u a f i 1 i pin s k o u. 

Apte kar j charakterisuje druh takto: 
Vlákna jednotlivá, s tlustým, nesnadno viditelným, rosolovým obaleni, 

pravidelně šroubovitá. Počet závitů 1/ 2-9, závity široké 25-58 µ (Hu b e r
p es ta 11 o z z i 25-28 µ), vysoké 7-32 µ. Na jednom· konci vlákna jedna 
heterocysta, na druhém konci vegetativní buňka, nebo jedna až dvě heterocysty,. 
anebo vzácně buňka trvalá. Buňky stlačeně kulovité, zřídka elipsoidní, 
široké 6,5-8,5 µ,nebo 7-9 µa dlouhé 6,5-8,5 µ,s · pseudovakuolami. Hetero
cysty interkalární a terminální, po dvou nebo řidčeji jednotlivé, široké 5,8-7 µ, 
nebo elipsoidní, široké 7-9,2 µ a dlouhé 8-10,5 µ. Trvalé buňky po dvou 
nebo řidčeji jednotlivé, interkalární, elipsoidní, široké 10,4---11,5 µ, dlouhé 
11,-5-14,5 µ, s hladkou, bezbarvou blanou. 

Bohatý materiál z našich vod vykazuje odchylky hlavně ve stavbě 
vláken. Vlákna jsou poměrně dlouhá, takže znak udávaný v rodové diagnose 
proti rodu Anabaena (krátkost vláken) neplatí obecně. Počet závitů dosahuje 
až 34, zpravidla pouze 6~l2 . . V podstatě jsou vlákna nepravidelně šroubovitě 
stočena, jen zcela výjimečně byla nalezena vlákna s určitou pravideln,ostí,. 
a to tehdy, když dvojice heterocyst se vyskytovala vždy na počátku každého 
závitu. Pravidelnost závitu jest zachovávána pouze v úsecích s vegetativními 
buňkami 1 t. j. v jednom, nejvýše ve třech závitech. Heterocysty při svém 
vzniku z normálních vegetativních buněk porušují tuto pravidelnost tím, že 
průměr zavitu 25-28 µ zvětšují až na dvojnásobek a mění i směr závitu, jak 
je z obrázku dobře patrno. Trvalé buňky způsobují pouze rozšiřování' závitu, 
kdežto směr šroubovice zůstává zachován. Vegetativní buňky při pohledu 
shora jsou soudkovité, při pohledu se strany, jak je nejlépe patrno na kruho
vitých úlomcíóh vlákna, jsou v průmětu lichoběžníkovité. Šířka buněk je . ~ ' . 

Anabaeonopsis Arnoldii Apte k. 
Obr. 1. Delší vlákii:o, jehož pfavidelnost je porušena páry heterocysť a trvalými buúka.mi. 
Obr. 2. Změna průměru a směru závitu heterocystami. 
O.br. 3 .. .-Pravidlep.é .stHdání párů heterocyst neporµšující směr závitů. 
Obr. 4-5. Zpožděný Vývoj jedné heterocysty z páru. 
Ob~. 6.--'-9. Vývoj heter6cýst. · · · ' 
Obr. 1-8. Obsah buněk vynechán,"ib'y vyni1Úa stav'ba vláken a tvar bUI1ěk. · 
Obr, 9. Skutečný vzhled vlákna s pseduovakuolami. 
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8,2-9,9 µ, délka 8,5-11 µ. Heterocysty jsou kulovité, průměru 6-7,7 µ, 
ojediněle krátce elipsoidní, široké 8,2-8,3 µ, dlouhé 8, 7-8,8 µ. Zakládají se 
vždy párovitě interkalárně, každá z malé části dvou sousedících vegetativ
ních buněk, a to tehdy, když délka vlákna mezi heterocystami dosáhla dvou 
závitů. Ojediněle byla pozorována také pouze jedna dokonale vyvinutá 
heterocysta interkalární, ale při bedlivějším pozorování se vždy ukázalo, že je 
u sousední vegetativní buňky založena heterocysta druhá, která se pravdě
podobně ve svém vývoji opozdila a má j eště charakter vegetativní buňky 
(plynové vakuoly a barevný obsah). Trvalé buňky jsou téměř vždy jednotlivé, 
interkalární, od heterocyst oddálené, elipsoidní až poněkud ledvinovité, 
široké 11-12 µ, dlouhé 14-14,5 µ, s hladkou bezbarvou blanou. Vlákna jsou 
obalena až 6 µ tlustým rosolovým obalem, který je dobře patrný v tušové 
emulsi, kdežto ve vodě je nezřetelný. Vlákna se slabým rosolovým obalem 

a b c 

Mikrofotografie Anabaenopsis Arnoldii Ap t. 
b, c , vlákna v tušové emulsi se silnějším a slabším rosolovitým obalem. Dobfo je patrné zeslabení 

tohoto obalu u heterocyst. 

jsou křehká, a lámou se na malé úlomky i mezi vegetativními buňkami a ne 
jen mezi heterocystami, jak tomu je u vláken s dobře vyvinutým obalem, 
která jso-g pravid~lně zakončena heterocystou terminální, původu interka
lárního. Ulomky jsou zakončeny buď vegetativní buňkou, trvalou buňkou, 
jednou nebo i oběma heterocystami. 

Přijmeme-li Ta y 1 o rov o rozdělení ve 4 formy, blíží se naše forma nejvíce 
ruském u typ u co do velikosti buněk, liší se však celkovou stavbou 
vláken s nepravidelným stupňovitým vinutím, kterýžto znak v žádné diag
nose není uveden. 

G e i t 1 e r považuje rozdíly mezi rody Anabaena Bory a Anabaeno
psis Mi 11 e r za nepodstatné a zvláště o druhu Anabaenopsis Arnoldii Apt. 
se domnívá, že by jej bylo možno zařadit z praktických důvodů do rodu 
Anabaena, poněvadž heterocysty nejsou výhradně terminální jako u druhů 
jiných. Je pravda, že u Anabaenopsis Arnoldii, A. circularis a A. Elenkini 
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zakládají se heterocysty původně interkalárně, a stávají se terminální teprve 
druhotně po rozlomení vláken, leč vznik heterocyst v párech a zakončení 
trichomu na obou koncích je tak zákonité a nemá v rodu Anabaena obdoby, 
že plně opravňuje považovat tyto sinice za příslušníky samostatného rodu. 

Na obou lokalitách tvořil nalezený druh vodní květ. Ve Vltavě jej pro
vázely M icrocystis viridis (A. BR.) Lem m, M. flos aque (W i t t r.) Kir c h n., 
Aphanizomenon /los aquae (L.) R a 1 f s, Anabaena macrospora K 1 e ba h n, 
A. spiroides K 1 e ba h n a A. flos aquae (Ly n g b.) Br é b. Vodní květ 
Konopišťského rybníka byl tvořen téměř výhradně sinicí Anabaenopsis 
Arnoldii Apt. s nepatrnou příměsí Anabaena spiroides K 1 e ba h n a A. flos 
aquae (Ly n g b.) Br é b., a pokrýval hladinu v zátočinách u hráze v souvislé, 
několik centimetrů mocné, světlezelené vrstvě. 

Není pochyby, že při podrobnějším průzkumu našich vod bude Anabaeno
psi·s nalezena i na jiných lokalitách.*) 

Závěr. 

V roce 1945 a 1946 ve Vltavě v Praze a v roce 1947 v Konopišťském 
rybníku byla nalezena ve vodním květu sinice Anabaenopsis Arnoldii Apte k., 
známá dosud ze středního Ruska a z tropů. Od typu popsaného Apte kar j e m 
se liší celkovou stavbou vláken, která jsou v našem případě nepravidelně 
spirálně vinutá. Pravidelnost závitů je zachována pouze v úsecích s vegeta
tivními buňkami. Páry heterocyst porušují pravidelnost jak ve velikosti, 
t. j. v průměru závitů až na dvojnásobný průměr, tak i ve směru a výšce 
závitů, jak je dobře patrno z obrázků. Rovněž trvalé buňky zvětšují průměr 
závitů. Malá délka vlákna udaná v rodové diagnose neplatí obecně a na našem 
materiálu byla nalezena vlákna až se 34 závity, tedy značně dlouhá. Nej
častější délka vláken je kolem 10 závitů. Zakončení vlákna jednou heterocys
tou je pravidelné a nastává rozlomením delších vláken mezi párem heterocyst. 
Zakončení vegetativní buňkou, párem heterocyst nebo trvalou buňkou svědčí 
o fragmentu normálního vlákna, které se dosti snadno láme, jsou-li rosolové 
pochvy příliš tenké. 

3. IJ;Mpyc: 
HoBa.a saMeqaTeJibHa.H C1IHeseJ1eua.a BO)J;opocm, uanre:x BO)J;. 

B 1945 l1 1946 r. B peirn BJITanc B flpare Mn 1947 r. B RoHon11IIIThcRoM 
npyp;y 6i,rna Haňp;eHa B u;BeTeHl1l1 BO)J;bI cl1He3~JreHa.H Bop;opocJib Anabaenopsis 
Arnoldii A p t e k., ;ri:o cero BpeMeHl1 M3BecTHaH TOJihRO no HaxomAeHl1.HM 
B cpeAI-Il1X III11p0Tax Pocc1111 M B Tpon11Rax. 

OT Tl1na, on11caHHoro AnTeRapeM, OTJIHqaeTcH o6ru;eit cTpJRTypoM: HHTeň, 
ROTOpb!e B HarneM cJiy'1ae saRpy11eHbI B cm1paJili B HeOAH006pa3HOM nop.H;ri:Re. 
0 11;i-wo6paslie BIITROB crrHpaJili coxpaH.HeTC.H TOJibRO B 0Tpe3Rax c BereTaTHB
H11Mli RJieTRaMII . ITapbI reTepou;HcT HapyIIIalOT op;Hoo6pasHe RaR B pasMepax 
BHTIWB, ;ri:HaMeTpbI ROTop:w:x yBeJIW1liBi1IOTC.H game AO /);BOŘHOiÍ BemillliHbI, 
TaR li B MX HanpaBJieHlili l'l B:W:COTe' '1TO .HCHO Bli/);HO Ha npHBegeHH:W:X pacyH-

*) Anabaenopsis Arnoldii Apt. našii 23. 7. 1951 na Moravě RNC. J. Komárek a RNC 
P. Marvan v planktonu rybníka Vlčinec u Studence. ' 

Pozn. ved. redaktora. 
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Rax H <f>oTorpaqmHx. · CrropbI Tamirn crroco6cTBYIOT yBeJIH'IeHHIO ]l;HaMeTpa 
BHTKOB CIIHpaJIH. MaJia.H )J;JIHHa HHTeň, rrpHBe.ri;eHHa.H B .ri;aarH03e po.ri;a, He 
.HBJIHeTC.H 061.QHM rrpaBHJIOM H B HallieM MaTepHaJie 6hlJIH Haňp;eHhl HHTII, 
HMeIOIQHe AO 34 BHTROB, T. e. 3Ha'IMTeJihHOM )J;JIMHhl. qaI.Qe Bcero HMTM COCTaB
JieHhl rrpMOJIM3MTeJihHO ll3 10 Bl{TROB. 0KOH'IaHMe HMTI1 0.J:];HOM reTepou;ncTOM 
ObIBaeT HOpMaJihHhlM HBJieHMeM 11 o6hlKHOBmrno ttacTaeT BcJiep;cTBMe pasJioMa 
p;JIMHHhIX HMTeň B MecTe coe.ri;1rneHHH rraphl reTepou;McT. EcJIM HIUh aa1rntt11II
BaeTcH BereTaTMBHOM KJieTKOM, rrapoň reTepou;McT HJIM crropoň, 3TO CBH)J;eTeJib
CT:ByeT o TOM, qTo Mbl HMeeM p;eJio c <f>parMeHTOM HOpMaJihHOM HMTM, 1-\0TOpaH 
.ri;oBOJihHO JierRo paaJiaMhlBaeTcH rrpM .ri;ocTaTO'IHO TOHKOň cTy.ri;ettMcToň 060-
JIO'IKe. 

OTp;eJihHhle BereTaTHBHhre KJieTKH HMeIOT <f>opMy 6011etto11RoB, IWTOphie 
B paapese o6pasyIOT KJIMH006pa3Hble Tparreu;MM, TaK Kal-\ HMTJ.l Bo.ri;opocJIH 
aaKpy11etthl B crr11paJib. PaaMephl KJieTOK OhlBaIOT: nmp1rna 8,2-9,9 µ, )J;JIMHa 
8,5-11 µ. <DopMa reTepou;11cT -rnapoo6pasttaH, .ri;1rnMeTp 6-7,7 µ; tteMttorne 
113 HMX MMeIOT <f>opMy KOpOTIHIX 3JIJIMIICOM)J;OB rrpM w11p1rne 8,2-8,3 µ M ,IJ;JIMHe 
8, 7-8,8 µ. Crrophl MMeIOT <f>opMy rro11Roo6pasttbrx SJIJIMrrco11,ri;oB nmp11ttoň: 
11-12 µ n AJIMHOň 14-14,5 µ. ToJIIQMHa cTygeHMcToň 060JIO'IRM Bo.ri;opocJIH 
)J;OCTMraeT rrpMOJIJl13MTeJihHO 6 µ. 

Z. Cyrus: 
A new 1·emarqnable blue-green alga from our waters. 

In 1945 and 1946 in the river Vltava in Prague and in 1947 in the fish 
pond near Konopiště there was found in great numbers in the water bloom 
the blue green algae Anabaenopsis Arnoldii Apte k., known so far only from 
middle Russia and the tropics. From the described type it differs by the whole 
filament structures; the spiral arrangement of filaments is irregular on 
the whole. The regularity is preserved only in the pairs with vegetative cells. 
Intercalary heterocysts and permanent spores disturb the regularity both in 
the diametr of the helix and in the direction as can be seen in the figures. 

The small length of the filament, quoted in the genus diagnosis does not 
apply generaly, as our material had appreciably long filaments up to 34 coils. 
The ending of the filaments by a vegetative or permanent cell or even by 
intercalary heterocysts is abnormal and came about only by a forced breaking of 
the filament, the vegetative cells are barrel-shaped and as the result of the spiral 
turning have a wedge shape 8,2-9,9 µ wide and 8,5-11 µ long. The hetero
cysts originate in pairs intercalarly are nearly always spherical 6-7,7 fl in 
diametr. Rarely ellipsiodal heterocysts 8,2-8,3 µ wide and 8, 7-8,8 µ long 
were found. Permanent spores were always ellipsiodal or reniform 11-12 µ 
wide and 14-14,5 µ long. The gelatinous cover of the filaments was up to 
6 µ thick. 
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