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Vegetace v silně kyselých vodách a regenerace železitých 
slatin. 

Sbírka kultur autotrofních organismů, ČSAV. 

Laboratoř pro fysiologii rostlin university Karlovy. 

V učebnicích i příručkách se obyčejně jako nejkyselejší lokality v přírodě 
uvádějí rašelinné vody a jehličnatý humus. J sou však ještě kyselejší vody zcela 
jiného typu; vznikají vyluhováním zemin, ve kterých se při větrání oxydací 
pyritu tvoří sírany, kyselé sírany i značná množství volné kyseliny sírové. Po
dobné vody jsou i v sopečných kráterech. 

Starší literaturu o těchto lokalitách sebral a zhodnotil W. O h 1 e (1936). Proto ji 
neuvádím. U nás jsou klasickým místem slatiniště u Františkových Lázní a v Soosu. 
K. St o c k f i s c h a W. Ben ad é popsali výluh slatiny Franzensbad II o pH = 0,1. Meto
dika měření není popsána a o vegetaci se nezmiňují.Leg 1 e r (1939) cituje práci St o c k fi s c h 
a Ben ad e ho (1929), ale mezi jeho sběry nejsou vysloveně kyselé lokality. 

V rozsáhlé práci o řasové vegetaci okolí Františkových Lázní a Soosu se R. B r a b e z o v á 
(1941) o kyselých lokalitách vůbec nezmiňuje. 

M. Ho 1 o v s ký (1950) popsal haldy silně kyselých kamenečných břidlic na Plzeňsku 
a. našel na místech o pH = 2,9 až 3,6 (půdní výluh) lišejníky a mechy. 

V „kyzovém jezírku" sbíral podle ústního sdělení řasu Cladophora sp. 
M. M e d 1 i n o v á - L h o t s k á se ve své monografii Soosu zabývala jevnosnubnými 

rostlinami a extrémně kyselé lokality neuvádí. 
L. M. Z a u e r uvádí Chlamydomonas oblongella Lun d z půd v Piceetmn myrtilloso-cari

coso-hylocomiosu o pH = 3,5 až 5,3 (L. M. Z a u e r 1953 str. 78). 
Roku 1953 jsem na několika místech na západním slatiništi u Františko

vých Lázní na regenerátorech nalezl drobné tůňky o pH asi 2,2 až 2,4, v nichž 
žily Eugleny. V červnu roku 1954 jsem pak v okolí Františkových Lázní zjistil 
několik lokalit, kde organismy žily v extrémně kyselé vodě. Všecky tyto vody 
vyluhovaly sirno-železité slatiny, obyčejně upotřebené a vyvezené zpět na 
lokalitu. V Soosu jsou to také nestálé drobné tůňky, v nichž dešťová voda 
vyluhuje větrající povrch odkryté nebo překopané slatiny. 

Přímo na místě byla reakce měřena indikátorovými papírky (Merck, 
Chemapol) a universálním indikátorem Čůta a Kámen. V laboratoři byla 
reakce měřena jednak na Ionoscopu Fraza antimonovou elektrodou ve Františ
kových Lázních (Dr V. Po k orná, B. Brože k), jednak po transportu 
vody do Prahy na Ionometru Lautenschlager Pt-chinhydronovou elektrodou 
{J. Květ). Obojí měření dala souhlasné výsledky a často se shodovala v tom, 
že voda je kyselejší, nežli stupnice přístroje umožňuje stanovit. 

Kolorimetrické měření acidity není přesné a někdy vůbec možné, protože 
-všecky zkoušené vody jsou silně zabarveny (žlutě, hnědavě, žlutohnědě až 
-Oranžově hnědě). 

Titrováno bylo 0,1 n NaOH na fenolftalein (také faktor louhu byl stanoven 
.s fenolftaleinem). Při titraci vody žloutly a kalily se, pak se tvořily hnědé 
vločky za zelenavého nádechu vody, ale přechod do růžové a fialové byl velmi 
:zřetelný. Jiné indikátory se nehodily. 
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Skoro všecky zkoušené vody se v láhvi rychle kalily, eventuálně sedimen
tovaly do 24 hodin; jen dík rychlé a ochotné spolupráci (B. Brože k, 
Dr V. Po k orná, J. Květ, A 1. Trn k o v á) byly stanoveny potřebné 
hodnoty. 

Organismy určil doc. Dr B. Fott, jenž je podrobněji popíše. 
V západním slatiníšti u Františkových Lázní za hřištěm a křižovatkou 

cesty s drážkou, na začátku regenerátu u Sáry je mělká tůňka nepravidelného 
tvaru, s temně hnědou, v prlihledu žlutohnědou vodou. Na spadaných listech 
byly v červnu 1954 hlavně na okraji tůňky temně zelené povlaky. Hodně listů 
a hlavně větviček bylo kryto světlým povlakem plísní, jenž byl zelený. Tyto 
zelené povlaky a obláčky tvořila skoro výhradně Chlamydornonas sp., řídce mezi 
ní se vyskytovala Euglena mutabilis var . . M ainxii. Kolem tůňky byly skládány 
zásoby slatiny určené k regeneraci. Na povrchu některých hrud byly žlutavé 
a žlutozelené výkvěty. 

Voda z této tůňky byla hned po odběru (4. VI„ 1954) analysována a nale
zeno elektrometricky pH < 1. 

Po dešti (7. VI.) vody v tůňce značně přibylo, ale její acidita se nezměnila. 
Místo zelených povlaků Chlamydomonas na listech byly na hladině zelené 
pruhy a tenká blanka. 

V létě a v září roku 1954 byly poměry obdobné, ale po suchých dnech byla 
voda na začátku srpna podstatně koncentrovanější. 

Ke konci listopadu 1954 všecky popsané tůňky zamrzly. Vegetace se 
v ledu i pod ledem udržela, převládly Eugleny, jen ojediněle byla nalezena 
Chlamydomonas. 

Analysa vody z lokality F. L. 23 

V 1000 ml vody bylo 

I 
4. VI. 1954 

I 
4. VIII. 

I 
23.IX. 

I 
24. XI. 1954 

obsaženo mg mg mg mg 

Celkový výparek 
(při 105 °C) 5891až6090 15 898 6878 8000 

Popel z odparku 2574 7126 2870 3380 

R 20 :; 1744 - - -

Fe·· 897 2611 1082 -
Al „. (rozdílem) 244 - - -
804" 3867 9976 4481 -

pH < 1 < 1 < 1 asi 1 

Barva vody žlutohnědá žlutohnědá hnědě oranžová -

Barva odparku zelenavě šedá, černá skoro černá -
skoro černá 

Barva popela rezavá cihlově červená rezavě červená -
Spotřeba 0,1 n NaOH 6,26 ml 15 ml 7,4 ml 8,46 ml 
na 10 ml vody 
(na fenolft.) 21. IX. 6,9 ml 

Několik kroků dále k Z je větší jáma, tůň vzniklá po těžbě slatiny 
1953/1954 a dosud nezavezená. V této bylo velmi málo vegetace, povlak na. 
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povrchu byl tvořen převážně pylem z borovic (6. VI. 1954) , jenž často začínal 
klíčit; některá zrna byla ·napadena parasitem. Jinak zde byly nalezeny jen 
drobné zelené Protococcaceae a Rotatoria. Lokalita 21. 

Analysa vody z lokality 21 a 2la 

V l 000 ml vody bylo stanoveno 21 2la 

mg 6. VI. 1954 I 4. VIII. 1954 21. IX. 1954 

Celkový výparek (při 105 °C) I 1698 4750 23 270 

Popel z odparku 909 2242 9 764 

R20~ 426 - · -
Fe„ 282 824,8 5 181 

Al 12 - -
S04 " 1055 - 17 340 

pH 3 < 1 < l 

Barva vody hnědavá žlutohnědá -

Barva odparku hnědý se zeleným hnědozelená -
okrajem 

Barva popela - cihlově červená -

Spotřeba 0,1 n NaOH 
na l O ml vody (na fenolftal.) 1,22 ml 4,35ml 

I 
30,0 

2la je nejkoncentrovanější a nejkyselejší voda, jež zde zatím s vegetací byla sledována. 

Za suchých dnu se kolem této jámy nahromadilo na skládce upotřebené 
slatiny velmi mnoho žlutých výkvětů. Při zářijových deštích byly spláchnuty 
a v rýze (úzké podélné tůňce) rovnoběžné s jámou stála do výšky několika 
centimetrů (2 až 10 cm) temně hnědá voda. Na jejím dně byla slatina kryta 
temně zeleným povlakem, jenž byl tvořen převážně buňkami Euglena Mainxii 
a Ohlamydomonas sp. Lokalita 21.a. 

Druhá podobná skupina tůněk byla nalezena na východním slatiništi 
Františkových Lázní na sever od cesty k Natalii na východ lokalit X Brabec; 
na regeneraci z roku 1946, to je ve zpět vyvezené použité slatině (vzorek c) 
byla r. 1953 vykopána sonda do hloubky asi 160 cm a opět zaházena až do 
hloubky asi půl metru. Tato obdélníková jáma byla naplněna temnou vodou 
a kryta temně zelenou blankou. Také slatina kolem hladiny byla lemována 
několik cm širokým zeleným pruhem. Byla to vesměs Ohlamydomonas. 
V září 1954 při pH = 2 byla zde vedle Ohlamydomonas, Euglena i Lepocinclis 
a krátká vlákna mechového protonematu. Lokalita N 2. 

Voda této drobné tůňky se tedy podstatně lišila od vody ve velké jámě 
po těžbě (rybníčku) , jež je zde po pravé straně cesty (na J). Roku 1952 a 1953 
byla voda o pH asi kolem 3, pravděpodobně proto, že sem byla vyvážena 
upotřebená slatina. Ohlorogonium sp. zde tvořilo husté povlaky a pěnu na hla
dině, kdežto na dně bývaly temně sytě zelené porosty tvořené povlakem 
Euglena Mainxii. V kompaktních koláčích s okrovými sraženinami plavala 
na hladině Oscillatoria (dvě sp.), Diatomaceae a Ankistrodesmus (15. IX. 1953). 

Roku 1954 se zde poměry podstatně změnily. Pravděpodobně vlivem 
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Analysa vody z lokality N 2 

V 1000 ml vody bylo 

I 
VI. 1954 

I 
5. VIII. 

I 
IX. 

I 
24. XI. 1954 stanoveno mg 

Odparek 10 047 až 10 885 5244 4000 7630 
až 11 010 

Popel z odparku - 2308 1320 3580 

Fe" - 795,6 66t --

SO/' - 3192 2620 -

pH - < 1 asi 2 asi 2 

Barva vody - žlutohnědá - zelenohnědá 

Barva odparku - černá - -

Barva popela - cihlově červená - -

Spotřeba 0,1 n NaOH 
na lOml vody 
(na fenolftalein) 9,6 ml 5,31 ml 2,8ml 7,7 ml 

spodní minerální vody byla kyselost silně otupena a projevovalo se to i v tom, 
jak rychle se zde šířil porost (Typha latifolia, Ranunculus sceleratus, .Tuncus 
articulatus L.). V září se objevila i Utricularia a to ve velmi značném množství. 

Euglena se vyskytovala velmi 
Analysa N I málo, zato zde bylo mnoho Le-

V I 000 ml vody bylo 

I 
stanoveno mg 

V ýparek (při I 00 °C) 

Popel z odparku 

Fe·· 

S04 " 

pH 

Barva vody 

Spotřeba 0,1 n HCI 
na lOml vody 

I 

VI. 1954 

2530 

-

-

-

5 

-

-

123. IX. 1954 

llOO 

850 

v. sl. r. 

595 

5,58 

kalně šedivá 

2,5ml 

pocinclis teres var. parvula. 
V lázních I se použitá sla

tina vyklopí z van do přechod
ného skladiště, kde je propla
chována minerální vodou. Pod 
silným sklonem slatiny je dole 
nádržka zaplavována vodou do 
hloubky několika decimetrů 
(s měkkým slatinným dnem). 
Hladina byla kryta tlustým 
a hustým zeleným povlakem a 
pěnou, v níž byla mikroskopic
ky zjištěna Chlamydomonas sp. 

R eakce vody byla kolem pH jedné až pH = 1,3, thymolová modř žluto
oranžová , při titraci se spotřebovalo 10 ml vody 9,6 ml 0,1 n NaOH, výparek 
byl 9,785g v 11 vody. 

Poněvadž v odklizu Lázní I. za léto vyvezené slatiny podstatně přibylo, 
byla červnová lokalita do značné výšky zavezena a povrch byl oschlý; proto 
zde Chlamydomonas zmizela. Byl zde však zajímavý nový výskyt silného 
vegetačního zabarvení Chlamydomonas sp. Při úpravě vany se lopaty a mí
chačky oplachují vodou se vyřazené dřevěné vaně, v ·níž se tak pomalu ssedá 
na dně· vrstva slatiny. Voda nad ní pak v září byla zcela zemně zelená hustým 
porostem čisté ~hladomydomonas sp. Lokalita L I. 
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V Soosu mezi východním těžištěm křemeliny a SJ drážkou byla v malé 
mělké tůňče (louži) na rezavém bahně hnědá voda, dno bylo z valné části 
kryto zeleným povlakem. Byla to převážně Euglena mutabilis var. Mainxii, 
ojediněle mezi ní Ohlamydomonas sp. 
a drobná Infusoria. pH této vody bylo Analysa vody lokality LI. 
kolem jedné. 

V září 1954 byla tato tůňka vy
schlá, ale blízko byla jiná podélná tůň
ka, hloubky 20 až 30 cm. U této bylo 
zajímavé, že 24. IX„ u povrchu bylo 
pH = 5 až 5,5, kdežto voda u dna měla 
pH = 2 až 3. Ojediněle se v ní vyskyto
vala Lepocinclis. 

Sousední tůňka se světle hnědou 
vodou měla pH = 1,4 a dala z I 000 ml 
vody 440 mg odparku. Slabé povlaky 
v ní na dně tvořila Euglena mutabilis 
var. Mainxii. 

V 1000 ml vody bylo 
nalezeno 

Odparek 

Popel z odparku 

Fe" 

S04 " 

pH 

Spotřeba 0,1 n NaOH 
na lOml vody (nafenolft.) 

I 
mg 

8163 

3308 

1239 

5071 

< l 

7,3 ml 

Uvedené případy jsou dokladem, až do jak extrémních podmínek může 
jíti přizpůsobivost (adaptabilita), eventuálně specialisace jemných organismů, 
mohou-li žíti v prostředí, jež se blíží decinormální kyselině sírové. Je to jistě 
umožněno i tím, že všecky vody obsahovaly značné množství humusových 
látek. 

Euglena se velmi dobře daří v kyselých vodách, ale poněvadž se vyskytuje 
na místech o pH = 1 až pH = 5, není patrně přísně specialisovaná a v extrémně 
kyselých vodách se zřejmě vyskytuje proto, že je dobře snáší, ne proto, že by 
je nutně vyžadovala. Také koncentrace rozpuštěných látek vyjádřená celko
vým odparkem je nižší než u vod s Ohlamydomonas. 

Uvádívá se, že Euglena mívá v kyselé vodě krátké bičíky nebo bývá bez 
bičíků (O h I e 1936, Br a bez 1941). V našich případech sice byly buňky 
často bez bičíků , ale patrně jen proto, že je při přípravě preparátů odhodily, 
poněvadž když byly preparáty z čerstvého materiálu připraveny opatrně 
a dostatečně rychle, daly se bičíky vždy silným roztokem IIK obarviti. 

Naproti tomu Ohlamydomonas sp. byla dosud nalezena jen na nejkyselej
ších místech od extremní kyselosti nejvýše do pH = 2. 

Celková koncentrace rozpuštěných látek byla vysoká až velmi vysoká, 
voda obsahovala vždy velmi mnoho rozpuštěných humusových látek (celkový 
odparek 4000 až 23 000 mg/I, z toho 1300 až 9700 mg/I popela). 

Tato pozorování v přírodě je možno potvrditi také podle kultur. Oba 
organismy se daly dobře pěstovati na minerálním agaru s živným rozto
kem A 41, když šikmý agar byl alespoň do poloviny výšky přelit kyselou 
vodou z původní lokality. Dobře se také osvědčilo, když k této vodě bylo 
přidáno zrno (asi 0,1 g) slatiny ze břehů tůněk. 

V kulturách s menším množstvím kyselé vody nebo delší dobu nepřeočko
vaných Euglena pravidelně přerostla a úplně vytlačila Ohlamydomonas, i když 
tato na začátku kultury byla v převaze. Další podmínky kultury nebyly zatím 
zkoušeny. 

Nápadným a opakujícím se zjevem bylo, že kyselost se otupovala 
(z pH = 1až2 na pH = 3 a více), když vegetace odumřela. Tak na. př. v tůňce 
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v Soosu byl podklad (bahno) rezavě okrové barvy. Nabrán do zkumavky 
rychle sedimentoval a Eugleny se usadily jednak na povrchu sedimentu na 
dně , jednak v kroužku u hladiny. Po třech až čtyřech dnech sediment u hladiny 
úplně zčernal, pod hladinou se utvořil prstenec r zavé sraženiny hydroxydu 
železitého, pod ním černý zrnitý povlak na stěně. Eugleny na dně odumřely, 
pH se posunulo k hodnotě asi 3,5. V buňkách Euglen se napřed objevila černá 
zrna v plastidech , pak zčernaly celé plastidy a konečně celá buňka nabyla 
vzhledu neprůhledné černé hrušky. 

Obr. I. Redukce Baarsovy půdy naočko
vané slatinou. Vpravo neočkovaná kon
trola. Fotografováno po jednom týdnu. 

Foto Jar. K u b e c. 
Pwc. 1. PeAyH~HfI Baapcono~ cpep;L1 
npHBHTOfi rpR3hIO . Bnpano HenpHBH
Thili HOHTpOJib. <l>OTOijlaqmponaHo H'.e-

p;emo crrycTFl. <l>oTo R . Ry6 ~. 
Abb. I. Reduktion des mit Moor geimpf
ten Baarsbodens. R echta der ungeimpfte 
Kontrollboden. Aufgenorornen nach einer 

Woche. Photo Jar. K u b e c. 

Obr. 2. Redukce Baarsovy půdy naočkované slati
nou. Vpravo neočkovaná kontrola. }...,otografováno 

po jednom měs í c i. Foto J a r. K u b e c. 
PHc. 2. PeAyJ:u~1rn B aapconot'1 cpe A hl npHBHToii 
IJH13 bl0. Brrpan o HerrpHBHThiii\ HOHTpOJih. <l>oTo

rpa<f>nponaHo Mec.R~ crrycTrr . <DoTo H . H.tt6e~. 
Abb. 2. R eduktion des mit Moor geimpften Baars
hodens. Rechts der ungeimpfte Kontrollboden. · 

Aufgenommen nach einem Monat. 
Photo Jar. K u b e c . 

Také celé rostlinky bublinatky, pokryté rezavým sedimentem, přenesené 
do misky odumřely a rozpadly se v úplně černé mazlavé bahno. Je tedy zřejmé, 
že sulfáty redukující bakterie se hojně vyskytovaly i ve vodách extrémní 
kyselosti a vyvinuly i za normální teploty intensivní činnost. To bylo potvrzeno 
i experimentálně. Když sterilisováná Baarsova půda byla naočkována kyselou 
slatinou, byl během tří až čtyř dnů u dna černý sediment, za týden až čtrnáct 
dnů stoupalo temné zabarvení po stěnách až k hladině zkumavky; často se 
povlak na skle srážel ve vločky a pomalu sedimentoval. Toto prostředí ovšem 
nebylo už kys lé, kontrolní Baarsova půda měla pH = 6,8 , zkumavky s čer
ným sedimentem pH = 1,4, v jednom případě až 9,5. Rychlý průběh reakce 
však ukazuje, že v kyselém prostředí nebyly bakterie nijak poškozeny. 

Podpora činnosti těchto bakterií je snad i cestou podporující pokles kyse
losti použitých slatin, důležitý pro regeneraci. Kořínkovy i jiné práce ukazují 
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pravděpodobnost, snažit se o to zvýšeným obsahem organických látek. I v pří
rodě lze pro to nalézti doklady: ,,nerovnost na temeni ... v takových prohlube
ninách se zachycuje opadaňka, která zvyšuje krytím okamžitou kapacitu 
vodní, snižuje vysoké tepelné hodnoty povrchových půdních vrstev, snižuje 
aciditu (Kamenec pH = 3,3, pod opadankou 3, 7) atd." Ho 1 o v s ký (str. 49). 

Nejen redukční, i oxydační mikroflora slatin by však měla býti sledována 
podrobněji. O tom, jak oxydační činností bakterií se prostředí okyseluje 
a o jejich korosivní činnosti je v literatuře hodně zpráv. Je však nutno věnovati 
větší pozornost otázce, je-li větrání a zrání slatin jen pochod chemický a fysi
kálněchemický, jak se pravidelně předpokládá, nebo je-li spojen i s mikro
biální činností. 
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Vysvětlení k tabulce III. a IV. 

Tab. III. - Františkovy Lázně, západní slatiniště, lokalita č. 23. - Dole: Detail z téže loka
lity. - Foto B. Brože k. 

Tab. IV. - Hladina vody z lokality č. 23. - Dole: Františkovy Lázně, východní slatiniště, 
lokalita N 2. - Foto B. B r o ž e k. 

C. IlpaT: 

PacTHTeJILHOCTL B CHJILHO KHCJILIX BOµ;ax H perenepa~HH meJie3HCTLIX 

rpH30BLIX HCTOqHHKOB 

Romrnm„vu1 RyJihTYP aBTOTpOcpHhIX opramrnMoB qexocJiona1.v{Qtt ARa;o;eM1m Hay1c 

Jla6opaTop1rn: cp11s110Jionrn pacTe1mtt l\apJiona yHHnepCHTeTa. 

B no;o;xop;FI~ett JIHTepaType R He nameJI H'.a)l,emHhIX cBe;o;eimtt o MHi<poBereTa~1111 n Bo;o;ax 
c RllCJIOTH'.OCTl>IO pH = 1. llJill e~e ÓOJiee RHCJIOtt. B sana;o;H'.hIX li DOCTO'IH'.hIX TOp<J>RHbIX rpFI-
3eBbIX HCTO\lH'.HRax H Henocpep;cTne1iHO n <DpaH'.THIIIHOBhIX Jlasm1x 11 B Cooce R I-lameJI Re
Cl{QJihRO JIOHaJIHT ;nott HpattHeit RllCJIOTliOCTll c nereTaTllBHOtt OHpacRott, o6pasonaHHOit 
nop;opocJifIMH Chlamydomonas sp. H Euglena mutabilis var. Mainxii. 
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Anamrn BOA rnaBH'hIX MecToliaxom]J;eH'.Rti rrpRBe)J;eH B o6oapemrn:. 
Ilpirne]J;eH'.HMe cnyqa:H flBJiflIOTCfI }J.oRaaaTeJihCTBOM Toro , AO Ra1mx Rpaii.HhIX ycnoBHit 

MomeT )J;OfiTH npHcnoco6mrnMocTh (a;n;aH'.Ta6HmITa) npH 1reH0TopbIX o6cTOfIT8JihCTBax cne
n;HaJIHsan;HH Memrnx opraliHBMOB, Ror;a;a oH'.H MoryT cyIJJ,ecTnonaTb n cpe;o;e, npH6JIHma10-
IUeii.cH }{ p;e~HHOpMaJibHOfi cepHofi RHCJIOTbI. 8To, ROHe'-IHO, oRaaaJIOCb B03MOffiH'.blM TaRme 
6naro;a;apH TOMY' 'ITO nce BO)l;bl co;n;epmaJIH 3H'.a'lHTeJibH08 HOJIH'-18CTBO ryMyCOBbIX nerueCTB. 
BoAopocJib Euglena mutabilis var. Mainxii npeHpacH'.o ce6n qyncTByeT B HHCJihIX Bo;n;ax, 
HO TaR RaR oHa BCTpe'-laeTCfl Il MecTaX c l\HCJIOTHOCTblO OT pH = 1 ;n;o pH = 5, TO oHa, O'-le
BH;IJ;HO' H'.e TO'-lHO crren;HaJIH3HponaH'.a H B Rpaii.H'.e RHCJIJ,IX no;n;ax nepoHTHO BCTpeqaeTCfI' 
noToMy '-ITO STY cpe;a;y xopomo rrepeHocHT, a He noToMy '-ITO aTa cpeAa ett HacyIU«O He
o6xo;n;HMa. Ta1uKe ROfll~eHTpan;ttrr pacTBopeHHbTX neruecTB, rrpe;n;cTaBJ1e1tH'aH o6W.HM oTnapH
namrnM, RBJIRCTCR 6oJiee HHBI<oit, '-IeM y Ch la.mydomonas. 

Chlamydomonas sp. HaooopoT 6hma ;n;o cero npeMe1rn: Hait;n;ena TOJlhHO tta caMbIX RHCJiblX 
MecTaX, OT Hpalíueit l\HCJIOTHOCTH, caMoe 60Jihll[ee ;n;o pH = 2. 

06w;an ROH.QeHTpa.QHfl pacTBOpemtbIX new.ecTB 61,ma BblCOl\afI H ;a;ume O'-leHb BbICORafI, 
no)J;a ncerp;a co;n;epmana o'-leHb Mimro pacTnopeHH'bTX BeIUecTB (o6w.ee oTrrapHBaHHe pannn
JIOCb OT 4000 AO 23 000 Mr/ 1, 113 SToro ;n;o 9700 Mr/1 80Jibl). 

8TH Ha6JIIO]l;eH'..11H B npHpo)J;e MOffiH'.O TaKme· IIO;IJ;TBep;n;HTb npH IlOMOlll,H KYJlhTYP. 06a 
opramrnMa npeRpacHo ce6H qyncTnonamr npH KYJihTHBa.QnH ga MHHepaJibHOM arape c nnTa
TeJibiibIM pacTnopoM A 41, Rorp;a HaKJIOHHhrlí arap aaJinnaJicfI :XOTfI 6b1 ;n;o noJIOBHHbI J3bICOTbI 
imcnoit no;a;ott Ha rrepnoHa'-laJibHOfi JioRaJIHThl. PeayJibTaTbI 01maaJ1HCb TaRme O'.Jelib xopo
mHMR npH rrpn6aBJieHHH HeBHa'-lHTeJibH'.Oro ROJIH'-leCTBa (npH6JIH3MTeJibHO o ,1 r) rpH3H, 
B3flTOfi c 6epera rpfl38BbIX CROilJielmfi. 

B RYJibTypax c MeHhUIRM HOJIWieCTJ30M RH.cJioil: no;a;I.1 HJIH me n Tex RYJihTypax, B Ro
TOpbIX He npono;n;1uracb ;n;oJiroe npeMR nepenpttn1rn1rn, Euglena perym1pno nepepocTaJia 
n conceM BhITecHHJia Chlamydomonas ;o;ame B TOM cnyqae, Kor;n;a BH'.a'laJie aTa HYJihTypa 
RMeJia nepenec. ,Il;aJihHettunrn ycJIOBRfI KYJihTYPhI rroRa He 6hIJnt ncm,1TaHbl. 

3aMeTH'.bIM ll IIODTOpfIIOIUHMCR' HBJieli:HeM 6bIJIO' 'ITO KllCJIOTH'.OCTh ITOCTerreH'.H'.O yneJIH'I:H
BaJiacb (oT pH = 1 :HJIH 2, p;o pH = 3 H 6oJiee ), Kor;a;a nereTan;HJl OTM11paJia. 

qepHbie oca;n;Ktt o6paaoBbIBaJIRCb npe.mp;e ncero B rrnacT11;o;ax OTMepurett Euglen-bI, 
3aTe M B .QeJiblX J:{JieTKaX. 

iRH8H8H'.HOCTh 6a1<TepHtt, pep;y.QttpyIOWHX cyJibcpaTbJ' HHJ-{3}{ He IlOCTpa;n;aJia OT 1-\llCJIOtí 
cpep;br, rrp1rn.HTaH BaapcoBaH cpep;a 6bICTpo qepHeJia OT BbIAeJieHHhlX oca;n,HOB cepHHCToro 
meJieaa. 

Ilop;p;epmKa ]l;eRTeJibHOCTll :3TllX 6a1<Tep11:tt JlBJIHeTCfI, BepOHTHO, H nyTeM cnoco6cTBYIO
Ill.HM CHllffieHHlO RllCJIOTHOCTH ynoTpe6JieHHblX rpRaefi, O'-lelib HamHoe ;IJ;JifI pereHepa~l1.H. 

Pa6oThI RopmHHI-\a 11 ;n;pyrae pa6oThI y1rnsi.rna10T Ha npanp;ono,ri;o6Hocrb, YTo aToro 
MOIBH'O AOCTH'-lb IIOBbUil8HHhIM co.n.epmamrnM opraHH'-IeCIUlX new.ecTB. 

l1 B npttpo;o;e MOffiHO ttatiTH ;a;oKa3aTeJlhCTila )l;JifI o6'bRCHeHllfI TaKoro HBJieliHfI. 
He TOJlhKO pe.u;ym~HOHH'.afl, HO H OJ-\Cll.D,a~ttOHHaH MRKpoqJJiopa rpH3eM. ;IJ;OJiiHHa 6bIJia 

6Lr 6hITh 6onee no,ri;po6Ho irnyqae Ma. 

Te R c T hl H p H c y n R a M. 

Ta6. I. <l>paHTIUIII-\OBbie JlaBHH, aanap;Hhie Top<Jnnn,re rpH3H, JIOHamITa M 23 . <l>oTo 
B. EpomeK. 
,Il;eTam1 JIOKaJIHTbl Ha pRc. 1. <l>oTo B. EpomeH. 

Ta6. I I. <l>p aHTHWHOBbie Jlaam1, nocTO'-IHh1e TopqimrLre rp na11, JioKaJIHTa M 2. <l>oTo 
E . EpomeH. 
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S. Prát: 

Die Vegetation in stark saueren W assern und die Regeneration der Eisen
moore 
Samrnlung der Kulturen von autotrophen Organismen der Tschechoslowakischen Akademie 
der Wissenschaften. 

Laboratorium f iir Pflanzenphysiologie an der Karlsuniversitat. 

In der mir zuganglichen Literatur habe ich keine verlasslichen Angaben uber die Mikro
vegetation in den Wassern von Aciditat pH = I oder noch mehr saueren festgestellt. Auf dem 
westlichen sowie ostlichen Moorlager und auch direkt in Franzensbad und in Soos habe ich einige 
Lokalitaten von dieser extremen Aciditat mit vegetativer Farbung gefunden. Diese wurde durch 
die Chlamydomonas sp. und die Euglena mutabilis var. Mainxii gebildet. 

Die Wasseranalysen der Hauptfundstatten werden in den Vbersichten angegeben. 
Die angefohrten Falle liefern den Beweis, in wie extreme Modalitat~n die Adaptabilitat 

evtl. die Spezialisierung der feinen Oragnismen gehen kann, wenn sie in einer Umgebung leben 
konnen, die sich der decinormalen Schwefelsaure nahert. Das ist sicher auch dadurch ermoglicht, 
dass alle die Wasser eine ziemlich grosse Menge von Humusstoffen enthielten. Die Euglena muta
bilis var. Mainxii gedeiht sehr gut in saueren Wassern, da sie aber an Orten von pH = 1 bis 
pH = 3 vorkommt, ist sie offenbar nicht streng spezialisiert und komrnt in extrem saueren 
Wassern ersichtlich deshalb vor, weil sie sie gut vertriigt, nicht deshalb, dass sie sie unbedingt 
benotigte. Auch die Konzentration der gelósten Stoffe, ausgedruckt durch den gesamten Ver
dampfungsruckstand, ist niedriger als bei der Chlamydomonas. 

Demgegenuber wurde die Chlamydomonas sp. bisher nur an den sauersten Orten von extre 
mer Aciditiit kleiner als 1, hochstens bis pH = 2 gefunden . Die Gesamtkonzentration der gel osten 
Stoffe war hoch bis sehr hoch, das Wasser enthielt immer grosse Mengen von gelosten Humus
stoffen (Gesamtverdampfungsruckstand 4000 bis 23 000 mg/I, davon bis 9700 mg/l Asche). 

Diese Beobachtungen in der freien Natur kann man auch durch die Erfahrungen mit 
den Kulturen bestatigen. Beitle Organismen liessen sich gut auf Mineralagar mit Niihrlosung 
A 41 zuchten, wenn der Agar wenigstens bis zur Halfte der Hohe mít saucrem Wasser aus der 
urspriinglichen Lokalitat begossen wurde . Es hat sich auch gut bewahrt, wenn man zu diesem 
Wasser das Moorkorn (cca 0,1 g) aus den Ufern der kleinen Ttimpel beigab. 

In den Kulturen mít kleiner Menge des saueren Wassers oder solchen, die liingere Zeit nicht 
iiberimpft wurden, hat die Euglena regelmassig die Chlamydomonas tiberwuchert und ganz 
ausgeschaltet, auch wenn diese am Anfang der Kultur iiberwog. W eitere Bedingungen der Kultur 
wurden vorliiufig nicht gepruft. 

Eine auffallende und sich wiederholende Erscheinung war es, dass die Aciditat gemildert 
wurde (von pH = 1 bis 2 auf pH = 3 und noch mehr), wenn die Vegetation abgestorben war. 
Schwarze Niederschlage haben sich vor al1 em in den Plastiden der abgestorbenen Euglenen 
gebildet, dann in ganzen Zellen . 

Die Vitatitat der sulphatreduzierenden Bakterien wurde durch die sauere Umgebung keines
wegs beschadigt, der eingeimpfte Baarsboden wurde durch die ausgel osten Niederschliige des 
Ferrosul phids rasch schwarz. 

Die Unterstútzung der Tatigkeit dieser Bakterien ist vielleicht auch der W eg zur Unterstiit
zung des fiir die Regeneration wi chtigen Riickganges der Aciditat der b eniitzten Moore. Die 
Arbeiten von Kořinek und anderer zeigen die Wahrscheinlichkeit, dass man danach streben 
kann, indem man den Gehalt der organischen Stoffe steigert. Auch in de r freien Natur kann man 
Belege dazu finden. Man sollte jedoch nicht nur die Reduktions-, sondern auch die Oxydations
mikroflora der Moore eingehender verfolgen. 

Tab. III. Franzensbad, das westliche Moorlager, Lokalitat Nr. 23. Photo B. Brože k. 
Tab. IV. Details aus der Lokalitat auf dem Bilde Nr. I. Photo B. Brože k. - Franzensbad, 

das 6stliche Moorlager, Lokalitat Nr. 2. Photo B. Brože k. 
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