
PR E S L I A 1953 

XXV: 365 - 367 

FLORISTICKÝ VÝZKUM ČSR 

Bohus l av Fott: 

Paradoxia multiseta Svirenko ve fytoplanktonu 

českých rybníků 

V r. 1928 popsal ukrajinský botanik S vire n k o z fytoplanktonu řeky 
Ingulec zvláštní zelenou řasu z řádu Chlorococcales, kterou pojmenoval pro její 
podivný vzhled Paradoxia multiseta. Její existenci potvrdil a výskyt v Dněpru 
zaznamenal R ad zim o v s k i j (1929), ale od té doby nebyla pozorována, 
jak se zdá, ani v SSSR, ani jinde na světě. 

Od r. 1940 nacházím Paradoxia multiseta ojediněle ve fytoplanktonu 
našich rybníků na Dokesku (Velký rybník t. zv. Máchovo jezero a Břehyně 
u Doks) a na Lnářsku v jižních Cechách (rybníky Nadýmač, Vítanov a Velký 
Pálenec) a domnívám se, že roste i jinde na světě v podobném prostředí. 
Nebyla nalezena jen proto, že se vždy vyskytuje ojediněle a jen v centrifugá
tech vzorků vody; v lovech planktonní sítí chybí. Soudím také, že podivný 
organismus, který popsal Pla y fair (1916, p. 838, PI. LVII, f. 31 ) z Austra
lie pod názvem Actinastrum guttula jest Paradoxia multiseta. Popis a obrázek 
Playfairův jest ovšem tak nedokonalý a neúplný, že přesné určení jest nemožné 
a navrhuji proto jméno Actinastrum guttula zrušit a zařadit je jako synonymum 
k druhu Paradoxia multiseta. 

Popis řasy se v podstatě shoduje s originální ruskou diagnosou (S v i
r enko 1928, p. 66- 67). 

Buúky j i,;ou kyjovité, spojen fÍ zúženými konci ve dvoubuněčná coenobia. Jeden konec buúky 
jest ši roce zaokrouhlený, druhý vytáhlý a zúžený v osten, který jest rozštěpen ve dvě lehce 
obloukovite větve, orientované kolmo k ose ostnu (a buúky) a napodobující kotvu. Těmito kotvi
covými útvary se obě bm\ky dotýkají a vzájemně spojují tak, že obě bui1ky coenobia leží v jedné 
př'ímce. Kotvy obou buněk j so u zki'ížený tak, že roviny jimi proložené mají navzájem kolmou 
polohu. Buúky, z'ř·otelno oblaněné, obsahují nástěnný chromatofor::; 1- 3 pyrenoicly, obklopenými 
zrn éčky škrobu. 

Buňky jRou pokryty dlouhými tenkými ostny, z nichž čtyř-i j ::;ou pt·i vrcholku, ostatní umíi:;těny 
na bocích buúky. Poloha ostnů j est zfotelná z vyobrazení. Na českém materiálu byly často vyvi
nuty jon čtyři sub terminální ostn y; ostatní chyběl y nebo u úejmě mladých buněk se dosud 
nevytvor-ily. Všechny ostny byly tenké, nozfotelné, bezpečně viditelné jen immersí. Rozměry 

mého m ateriálu souhh1Rí R původním popisem. D élka buněk 25- 32 /' ,šířka 5- 6 ft. 

Ani já ani sovětští autoři nepozorovali rozmnožování. Ale na základě 
podobnosti ve stavbě buňky s Characium ancora (Smith) Fott, jejíž 
rozmnožování jsem popsal (1942), soudím, že se rozmnožuje pomocí zoospor. 
Dvě zoospory, které se chovají z počátku jako gamety, se přiblíží k sobě apikál
ními konci, ale nekopulují, nýbrž se oblaní a vyloučí na místech dotyku ostny 
s vidličnatým, kotvicovitým rozštěpením, jímž zůstanou spojeny. Potom 
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vyloučí buňky ostatní ostny a to nejprve subterminální. Tuto doměnku opírám 
o své pozorování rozmnožování Characium ancora (1942, p. 159, Tab. XVIII„ 
fig. 7), jehož zoospory, když vystoupily z buňky, vylučuj.Í na vrcholu osten 
s kotvou, zcela podobnou rozštěpenému basálnímu ostnu rodu Paradoxia. 

Paradoxia multiseta S vire n k o. - a = dvoubuněčné coen obium. - b = detail spojení 
obou buněk coenobia. 
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E. <Do T T: 

Cyu~ec1'BOBa1me BOAopoc IK Paradoxia multiseta S v i r e n k o B qnITo
mrnHitTonc 11CUICKHX IlPYAOR. 

(P e 8 IO M e) 

8Ty csoeo6pa:my10 ao.ri;opo Jib oouapyaurn C n 11 p e 11 K o (1928) n p eHe l-1HryJie 1~. 
om1caJI ee 11 11 :.106pa011JI, a P a A 3 H M o n c K M Jlt (1929) no,ri;Tncp;u11JI ee cyu~e ·rnona,1me 
n p eRc .D:Henpe. B t{cx1rn ona ncTp e4aeTCH n e,!I,HIIWIHhIX aK:JeMu Rpax n n JiaHKTOHe rrpy.ri;on 
noaJie ,U:oHc (I30J1Lmo!ii npyA, TaH H33hIB . .o 3epo Maxa), no 3Jie BpmerHH'.11 M n rrp y,!I,ax HO BJie 

hHaprt{. Bpou,ecc paaMuoarnH11H noJJ;opocJiw He .11 3Bec'J'eH. Ha ocnonamr11 rroJJ;o6tu1 c uo,!I,o 
pocJibIO Characium ancora (Smith) Fott , n TpoeirnH KJieTKH", pa3MUoarnnwe, l{OTopoi-1: rr 
on11caJr (t 942), Mory cyp;wrb, t.ITO ona pa3MHoarn TCIT np11 110Mow,11: :Joocnop . ,U:ne 3ooc11opbC 
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crrepna BeAYT ce6fr l\al-\ raMeThI, np116.muKaJOTCH p;pyr R p;pyry CBOI.f.Ml1 arrn1\aJibHblMl1 KOH -
11;aMH:, HO H'.e Korry.1n1pyroT' a mJHpbIBalOTCH OOOJIOLIHOtí: I1 Bhll];emuOT B MeCTaX conpHKOCHO 
BeHMH OCTl1 c Bl1JIH006pa3HbIM, HHopemr;n;HhIM p ac~e rIJiemreM , 6Jiaro;n;apH HOTOpOMY o cTaIOTCR 
coe;n;vrnemihIMII. 3a·r eM IWeTl-\11 BLil:l;eJIHIOT OCTJ.I J.1 npmH;n;e Bce ro cyoTCPMJ.UiaJibHhIC (HOH 
u;eBbie). 

B. Fott: 

Das Vorkommen von Paradoxia multiseta S v i r e n k o im Pbytoplankton 
der bobmiseben Teiehe. 

Diese seltsame Alge wurde von S v i r e n k o ( 1928) im Flusse Inguletz 
entdeckt, beschrieben und abgebildet und von R ad zim o v s k i j ( 1929) 
im Dnjepr wiedergefunden. Sie kommt vereinzelt im Plankton bohmischer 
Teiche im Gebiete von Do k s y (Hirschberger Grossteich und Heideteich) 
und yon Lnáře vor. Die Vermehrung der Alge ist unbekannt. Auf Grund 
der Ahnlichkeit mit Characium ancora (Smith) Fott, vermute ich, dass 
Paradoxia eine zoosporinne Chlorococcale ist, deren zweizellige Coenobien durch 
Annaherung von 2 Zoosporen entstehen. Die Zoosporen treffen als Gameten 
zusammen, doch kopulieren sie nicht, und entwickeln nur die ankerahnlichen 
Fortsatze. Durch diese ankerahnlichen Gebilde bleiben die Algenzellen 
verkniipft. 

Paradoxia hat wahrscheinlich eine weite Verbreitung, doch sie kommt 
immer vereinzelt vor und ist nur durch Zentrifugieren der Wasserproben zu 
gewinnen. Das ungenau beschriebene und schematisch abgebildete Actinastrum 
guttula P 1 a y fair (1916) ist wohl eine Paradoxia. 

Die in einer russischen schwer zuganglichen Zeitschrift veroffentlichte Originaldiagnose von 
Paradoxia multiseta S vire n k o (1. c. p. 67) lautet: 

Colonia de cellulis duabus lancetoides, 25,5- 35 µ longis, 4,5- 7 µ lat is, cum foúbus poste
rioribus attenuatis elongatisquae conjunctis. 

Cellulae une chlorophoro viride euro 3 pyrenoidibus praeditae. Membrana cellula.rum 
nonnulis tenuibus chaetis tecta. Quatuor anteriores chaetae protinus directae. 

In loco conjunctionis cellularum. quatuor spinae dispositae, angulum rectum inter eos et. 
coloniae axem formantes. 

Rab. In fl. Inguletz a. 1925 lecta. 
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