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Jindřich P e r m a n : 

Noví zástupci rodu Euglena E hr e n b. ze slizu vláknitých 
zelených řas (Chaetophorineae). 
Z katedry botaniky biologické fakulty K. U. v Praze 

PHslušníci rodu Euglena E hr e n b., ať již barevní nebo apochloričtí , 
jsou známi z různých životních prostředí: z vody sladké i slané, z tělních dutin 
některých živočichů ap. Dosud však nebyl popsán žádný druh, který by trvale 
žil uvnitř vyloučenin jiných živých řas. Ch ad e fa u d (1937 , 1938) uvádí 
sice svůj druh Euglena archaeoplastidiata také ze slizového útvaru některé tetra
sporální řasy, ale udává též , že v kultuře tento druh přechází ihned k volnému 
životu v povrchových vrntvách živného roztoku . 

Během roku 1955 se mi podařilo nalézti dva druhy rodu Euglena , jejichž 
existence je vázána na slizové vyloučeniny vláknitých zelených :fas a které 
nemohou mimo ně po delší dobu žít. Svými specifickými nároky na stanoviště 
a i morfologií se odlišují od všech dosud známých druhů uvedeného rodu. Proto 
je popisuji jako druhy nové. 

Na tomto místě chci poděkovat vedoucímu katedry botaniky profesoru 
Dr B o h . Fott o v i za zájem o mou práci, za cenné rady a za poskytnutí 
těžko dostupné literatury. Asistentu H. E t t 1 o v i a kolegům P. Jav o r 
n i c k é mu a T. K a 1 in o v i děkuji pak za kontrolní pozorování a tech
nickou pomoc. 

V březnu roku 1955 jsem nalezl ve vzorcích vod z okolí Zbraslavi (leg. 
K a 1 in a) několik kolonií druhu Chaetophora elegans (Roth) C. A. Ag., 
přisedlých na listech zblochanu Glyceria fiuitans (L.) R. Br. Kolonie byly 
různě velké, od mladých , několik desítekµ velkých, až po vzrostlé , makrosko 
picky viditelné kolonie kulovitého tvaru. Uvnitř slizu kolonií, který byl po
měrně řídký, jsem nalezl kromě ložisek klidových stadií Chlamydomonas sp. 
a některých rozsivek celkem ojedinělé buňky některého zástupce rodu Euglena 
E hr e n b. Domníval jsem se nejprve, že jde o náhodný nález některého 
planktického druhu, který se zde druhotně vyskytl. A však prohlížením volné 
vody (i centrifugátu) t éhož vzorku jsem zjistil , že zmíněná Euglena se nevy
skytuje nikde jinde, než právě ve slizu kolonie Chaetophora elegans (Bi o t h) 
C. A. Ag. 

To se potvrdilo i u vzorků, které jsem několik dní na to n asbíral na označené lokalitě . Byla 
to malá tůňka, několik desítek m2 velká, v .opuštěné pískovně na jižn ím okraji obce Zbraslav 
u Prahy . Pískovna byla již delší čas pou žívána jako místo ke skládání odpadků a popela. Později 
b y la popelem zasypávána i sama túňka, k terá v současné době existuj e jen jako nepatrná louže, 
kde ovšem Chaetophora elegans (R o t h) C. A. Ag. již nežije. 

Protože jsem si b yl vědom zániku lokality, pokusil jsem se oba organismy pěstovat v umě
lých podmínkách. Lis ty Glyceria fluitas (L.) R. Br. s koloniemi Chaetophora elegans (Ro t h) 
C. A. Ag. jsem přenesl d o nízké porcelánové m isky, do větších akvarijníeh nádob a do P etriho 
misek. Porcelánová miska a akvarijní n ádoby byly doplněny vodovodní vodou. Do st erilních 
Petriho misek bylo napipetováno po 20 ccm buď roztoku L - C nebo st andardniho mineráln1ho 
roztoku a přiložena sádrová destička. Kolonie Chaetophora elegans (Roth) C. A. Ag„ obsahuj[cí 
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v e sv 'm slizu zmíněnou euglenu , byly očkovány iso lovaně jednak přímo do roztoku, jednak na 
::iádrn vou destičku. D á le j. em do každé m isky vložil úlomek Jistu Glyceria fluitas (L.) R. Br. 
s vyrostlým i koloni mi Ohaetophora elegans (Roth) . A. g. Misky byly uloženy za oknem , 
<>,xponovaným na sever. Již po týdnu bylo možno p ozorovat, že haetophora ve vš ch prostředích, 
kam byla vysazena, hyne a po deseti dnech vymizely v.· ude její makroskopické koloni . V živných 
rnztocích na P etriho miskách bylo však možno naléz t její zoospory spolu s velmi Hdco se v sky
tujícími, kulatý mi, n epohyblivými bul'ikami euglen v klidovém stavu. T am se také na sádrových 
destičkách objevily asi po čtrnácti dnech po naočkování její malé kolonie (ve st a ndardním roz
toku i v roztoku L - C), které se po d elší době rozrostly na kolonie téže velikosti, v jak ých Choeto 
phora ros Lla n a své pi"iroz n é lokalit(' . 

Mikrosk opicky bylo zjišLěno, fo 
ve sli7. u tčc hto kolonii se nachází 
·zm íněná Euglena přibližně ve st ej 
n ém počtu ja ko v p i'lVodních pH
rodnfc h podmínkách (2 - l 1 j edinců 

v kolonii 1-2 mm v průmčrn). V t é 
<lobč zmizela již z volného živného 
roztoku, st jně ja ko zoospory Ohaeto
phora elegans (R o t h) C. A. Ag. 

Oba organismy byly v tomto 
s tavu po několik mčs íců se značným i 

-Obtížemi udržován y ve sbírce kultw· 
kry ptogamologické ho oddělení kated
ry botaniky biologické faku lty K . U . 
V srpnu 1955 současně vyhynuly, aniž 
by se něj ak viditelně změnily jejich 
ž ivotní podmínky. 

Euglena chaetophorina 
speť. nova. 

Vlastním životním prostře
dím bičíkovce je sliz kolonie 
Chaetophora elegans (Roth) 
C. A. Ag. Mimo toto prostředi 
se jedinci dostávají jen př'i zá
niku kolonie. Uvnitl' slizu jsou 
buňky nejčastěji nepohyblivé , 
více méně kulatého tvam, bez
bičikat.<i , někdy přecházející v 
pohyblivé stadium. Př'i tom se 
kulaté buňky poněkud protá
hnou , címž se diferencuj e zad
ní konec buňky (obr. l a ) a y
sune se pí· dní část se stigma
tem (obr. lb). V tomto stadiu 
se pak vytvoří krátký bičík 

a 

c d 

b 

(nepfosahující nikdy délku Obr. t. Euglena chaetophorina s p ec. n o v a . 
buř1ky ) a monáda se pal po- a), b) , c ) - buť1ky v různém stupni tvarové 
malu pohybuje metabolickými m etabolio, d) - stmkt ura periplas Lu. 

pohyby, nikdy neopouštějíc 
sliz kolonie zelené řasy . Velmi ohebný periplast se často na povrchu buňky 
poněkud zaškrcuje (obr. lc). l~ozmnožování se děje podélným dělením v ne
pohyblivém stavu. Při rozmnožování zřejmě nedochází k tvorbě vlastního slizu. 
Bylo pozorováno, že přechod j edinců, vzniklých dělením , z nepohyblivého sta
dia do pohybliv 'ho, neprobíhá postupně, ale že se uvolní naráz celé ložisko 
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dceřiných buněk. Tyto buňky se krátkou dobu pohybují v těsném soused
ství, později se rozestoupí a žijí dále samostatně. 

Tvar: V nepohyblivém stadiu kulatý, v pohyblivém stavu velmi různý, 
vfotenovitý, hruškovitý, protáhlý, častěji s malým kaudálním výběžkem. 
Tvarová metabolie značná. Periplast: Velmi ohebný, suchým systémem 
hladký, v olejové immersi slabě spirálně rýhovaný. Vzdálenost rýh cca 1 µ 
(obr. 1 d). Bičík , kratší než buňka, je přítomen jen v pohyblivém stadiu. Chro
matofory 3 - 4, nástěnné, destičkovité, přecházející ze svého středu doprostřed 
buňky v krátký a tupý výběžek. Pyrenoidy chybějí. Stigma: Poměrně velké 
(4 - 6 ft), zrnitého vzhledu, umístěné v hyalinní přední části buňky. Pa
ramylon je ve tvaru četných elipsoidních nebo oválných zrnek, velkých 
3 - 3,5 µ, umístěných nejčastěji ve středu buňky . Pohyb: Pomocí silné 
tvarové metabolie ve stadiu, kdy není vyvinut bičík, při jeho přítomnosti 
plováním. Rozmnožování: Cestou podélného dělení v nepohyblivém stavu. 
Rozměry: V nepohyblivém stavu je průměr buňky 43 - 49 µ,v pohyblivém stavu 
54 - 65 X 10- 19 µ.Lokalita: Malá tůňka v pískovně u Zbraslavi, střední Čechy. 

Tento druh se způsobem života poněkud podobá druhu /l}uglena archaeo
plastidiata Ch ad e f. , liší se však v rozhodujících znacích (počet a tvar 
chromatoforů, nepřítomnost pyrenoidů, velikost). 

Cellulae in statu immobili rotundatae, in statu mobili metabolicae, fusiformes, piriformes, 
usque ad oblongae. Periplastus tenuis, subtile spiraliter striatus. Flagellum unum, brevis quam 
longitudo cellulae. Chromatophores 3- 4, parietales, tabuliformes, nonnumquam pateliformes. 
Pyrenoidi absunt. Stigma 4 - 6 µ rnagnum, aspecto granulato. Grana paramylacea in diametro 
3 µ, ellipsoidea vel obovata, saepe in centro cellulae. Motio metabolica vel flagello. Propagatio 
divisione longitudinali in statu immobili. Dimensiones: in statu immobili in diametro 43- 46 µ, 
in statu mobili 54 - 65 X 10 - 19 µ. Habitatio: stagnum parvum in lapicidina arenosa apud 
Zbraslav, Bohemia centralis. Flagellatum intra mucum coloniae algae Chaetophora elegans 
(R o t h) C. A. Ag. vivit. 

Koncem června v ro'ce 1955 bylo při průzkumu vod v okolí Horské Kvildy 
na Šumavě sebráno v prameništi u řeky Vydry větší množství kolonií řasy 
DraparnaUlia plumosa (V a uch.) C. A. Ag., v jejímž slizu jsem nalezl ojediněle 
se vyskytující eugleny. Jedinci se způsobem života v podstatě shodovali s před
chozím druhem (pokud mohlo být během několikadenního pozorování zjiš
těno), avšak ostře se od něho lišili v morfologických znacích, hlavně v tvaru 
chromatoforu, který v tomto případě byl jeden, zřetelně síťovitého tvaru. 

Dosud jsou známy tři druhy rodu Euglena, mající síťovitý chromatofor: 
Euglena reticulata S j o s t e d t , E. mainxii D e f 1. a E. limosa G a r d. 
Všechny se však liší od popisovaného typu buď ekologií ( E. reticulata) nebo 
morfologií ( E. mainxii, E. limosa). 

Považuji proto námi nalezené jedince za samostatný druh, dobře defi
novaný ekologickými nároky i morfologickými znaky. 

Euglena chlorodictyon spec. nova. 

. Životním prostředím monády je sliz vláknité řasy druhu Draparnaldia 
plumosa (V a uch.) C. A. Ag. . 

Tvar: Oválný, elipsoidní, hruškovitý až kulatý, ,podle stupně metabolie 
(obr. 2a). Tvarová metabolie: V bezbičíkatém stavu značná. Je-li vytvořen 
bičík, tvar monády je protáhlý, se zřetelným kaudálním výběžkem (fig. 2b ). 
Periplast velmi ohebný, suchým systémem i immersí hladký, bez struktury. 
Bičík , přítomný v pohyblivém stavu, je o něco kratší než buňka. Chromatofor: 
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Jeden, síťovitý, často přiléhající k periplastu, za živa poměrně špatně viditelný, 
po maceraci Javelským louhem zřetelný. Pyrenoidy nejsou přítomny. Stigma: 
velké, zřetelné. Paramylonu je velké množství, ve tvaru nepravidelných nebo 
poněkud válcovitých zrn. Pohyb: Bez bičíku se monáda pohybuje zřetelně 
metabolicky, s bičíkem rychle plove šroubovitým pohybem. Rozmnožování 
nebylo pozorováno, ale 
lze předpokládat, že pro 
podobnost způsobu života 
je obdobné jako u před
cházejícího druhu. Roz
měry : V nepohyblivém 
stadiu je průměr buňky 
12- 15 µ, v pohyblivém 
stavu 1 měří jedinec 30-
43 X 9- 12 µ. Lokalita: 
Prameniště při levém bře 
hu řeky Vydry , okoJí 
Horské Kvildy, Šumava. 

) 

h 

Cellulae metabolicae, obo- Obr. 2. Euglena chlorodictyon s p ec. no v a. 
vatae usque a d piriformes, in 
s tatu immobili rotundatae. P e- a ), b) - tvar buňky, c) - tvar chromatoforu. 

riplastus ellasticus, sin e struc-
t ura. Flagellum aliquid brovius quam longitudo cellulae, in statu mobili solum adest. 
Chromatophorus unus, reticulatus, saepe ad p eriplastum adhaeret. P y renoidi absunt. 
Stigma rnagnum. Grana paramylacea plurima, formao asymetricae. Motio metabolica 
sed ílagellum volut tractellum move'tur. Propagatio non observata. Dimensiones: in sta tu immobili 
in diametro 13 - 15 µ,in statu mobili 30 - 43 X 9 - 12 µ. Habitatio: fons apud fluminem Vydra, 
prope v icum Horská Kvilda, ~umava, Bohornia australis. Flagellatum intra mucum inter filamenta 
algae Draparnaldia plumosa (V a uch.) C. A. Ag. solum vivit. 

Adresa autora: J. P e rman, Praha II, Benátská 2. 
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U. IlepMau: 

Hottbte BHJ:~bl po;~a Euglena Ehl' e n b. n cmrnH 3CJleIIhL BOJlOK 11 11cThlX 
noAopocJieii (Chaetophorineae). 

An1·op n 1955 ro;n;y narno JI )].Ba Huµ,a po;n;a Euglena E hr o n b., i OTOpLrn ri:urnyT 

ll pa:Jl\lJIOi-1 [\JOT H TOJibl{O BllYTPll CJUWll' cpep;H HOJIOIJ.Hii 38J18HbIX 1JOJ101\J-IH 'I'hlX nonopoc.11eti. 

06a nu;:i;a OTJI:H4UIOTCFI CBOHM MC'C''l'OOÚHTaU:H CM 11 MopťJJOJIOrHqecI-mMM 11p11:1na1 am1 OT ucex 
;IW CIL . 11op H 3BCCTIILLX Bll,ll,OU. IloaTOMY 8l!T0p 011J!I bIBacT llX I-mH HOllJ,lC lll'1;IJ,J.T. 

Euglrna cliaPiophorina sp ec. noya 

I JICTHH B H fLOP,IJJ!li-lUTOM COCTOHHJIJl lLMl'JOT OHp.)TJ1y10 qiopMy; B UO;IJ,BHH\llOM neCbMa 
H e rro c TOHTTI-HHI n po;u,oJJron a Tarr , 'JaCTO c ttC60JibWMM Hayµ,aJihHhIM Bl>IpocTHOM. BoJibJUan 
l\ICTa6omrn TeJia. Ilcpi111mtcT O'IC'Hb ;:)JlaCTH'IIIl>T.tí , n cyxotí onTirne nia;o;m'ltí, ua6mo)l.aeMLIH 

Obr, 3. Euglena rlwetophurina s p e ~ . no v a. 
(Foto J av o r ni f' ký a P o r man.) 

no;o; MMMepccncfr co CJia6hTMH cm1paJILuo npo
xop,Fiu~nM11 lll'rpHmRaMlI. J->acCTO.RI-fHC M'.Ci-HAY 

mTpHumaMJ!I OKOJIO 1 µ. HMeeTCFI JIM 1HryT1trn, 
TO OU HOpOtIC HJICTKH. XpoMaTO<flOpbl pac

IlOJIOi-HCHhl y T8HOH, HJI:lC'J'J!IIJl-IUThLC, l1HOfAU 

n <JJOpM.e 6JIIO;IJ,8JIHa, B HOJIU'J8CTB8 3- 4. IlMpe

IIOM;!J.hl OTCYTCTDJIOT. rJia30H OTHOCJ1T8JlbHO 
HpynHMŘ, l.fUCTO :3ep1U1CTOro mr;n;a. MuomecTno 
:)JIJil'lilCOBJ!l):J,HbIX l1.Jll1 OB3JibJIJ,IX napaMJtIJIOiiO 

BLIX :Jepen, B8JIJ1lU1HOM D 3-4 µ' HaX0)1.flll\J1XCfI 
c i-wpee Bcero B 11,e1rrpe 1mennť. ,I(nwmeuHe npM 
110Mou.1,Jti MeTa6omrn'. TeJia l1m1 mryTJtIRa (ecm1 

OH o6pasonaH). Pa3Mnomemie: npo;n;on&HhIM 
)J,8JI8HH8M B H eIIO;JJ:BHi-HHOM COCTO.RHl1M. Pa3-
MepLl: B n e no;n;1mmnott CT3)1.l1.l1. )l.ltaMCTp KJIC
TO K 43-46 µ, B HO):l;Bl1i-HHOH - ;n;mi:na HJI8TOH 

54.-65 µ, w11pmia 10- 19 µ. MecTouaxom

ACHHC :TicCO'IHarr FIMa D OHpeCTHOCTl1 ropop;a 

36pacmrna, Cpe;JJ.ufifI LJ:cx11'FI. 
Caoeoúpamwtt iinIBOTnotí cpeµ:ofi aToro 

i-1<1'.)'THHOHOCJ\U. nnJineTcrr CJ1H3h nnyTp11 II11Tctt 

DO;II.OJJO CJ1l1 Chaetophora elegans (Ho t h) C. 

A. Ag. Bne aTo n cpc;IJ.LI 1tiHAMBJ1AhI noHBJuuoTCH 

TOJILHO npH OTMltlpaHJtIH HOJlOHJIIJ!I nop,opo cm1' 
I aH OhIJIO ,n,oRasano uel-\OTO}JhTMH onb1Ta nr 
npH HYJihTHU:Hpona1rn.11 06011 opranu:1MOB 

n n c Hyc TflCIIHhL llHTUTCJILHhIX pD.CTllOpHX. 
8TOT HM):!; no c uoco úy i-l:HL:1Jil1 OT'-laC'l'H na110MH
HUCT Bl'l)J; Euglcna archacoplastidia.ta Ch ad., 

ef„ HO OTJH1'-Ia8TCH o·r U C 1'0 TIJlOJll-lC onpc~\CJIC JI 
HbIMU npM:maHaM~i: D 'l'OM 4HCJJ8 qJOpMOl'l xpo

MUTO<Iiop' O'l'CYTCTDHCM. nupCHOH;IJ,OU H HCJ1Jtl 
'IHJIOŤÍ HJI CTl-nl. 

Eugle/lil chlorodíctyon spcr. nova 

}{ ICTI ~r OBUJI[,HbIO, :)JIJI1UICOD1rl;IJ,HL18, 

rpymeB.H \111,re J1J[l1 OHpyr.llhI ' n !JD.DHCMMOCTH 

OT c Te n e 11l1 teTaúom 111 Te.ir8. Ecmr 0Gpa3onaH rHryTHl , cJJOpM<t 1 JIC 'l'OI II}JO}l.OJirona·r :rn, 
c HCHbIM 1rnyp,UJib11l,[M Bl1CJ ' OCTKOM. E cJIH HMCCT CH 1-HAYTHl\ , TO 011 n HO)l,nIUI\1-10 1 COCTOHil1111 

n 'll1I!Of0 HOfJOlfC KJI 'PHll. Jfcp HILJW.CT O'ICHb aJiaCTJ!lqHJ,1tt, ua6JIIO)J,a M1,ití me nop; HMMep ccMcfí 

rnap;1 l1il, 6e3 CTP YKTypL1. Xpowl.Torfiop o;IJ,111-I, B tiiopM.C ccT1 H, q acTo np1meraiowH~1: H n ep1t1-
JIJiarTy. IlwpCHOllj],J,l OTC}T ·rny10T. r.w :10 H HpynnLiti, n c m ,dL l30J!h111 08 LIJl!CJIO napUMHJJO

J-IOUJ,l X aep TI ' 11e 11pamtJi bl!OÍÍ <fJOf>Mbl. (BmHCTIHe npM flOMOlllH MCTCIOOJHIH HJI]I[ RMIIT006pa;11ro 

IIPH noMOllJ,H 1K r y nu a. ,,r ~cJIC TIMe u e IIaúmoµ,aJio Ch. PaRMepbI: n 11cno;n;o11nn10M cocTOFIIIJltH 
JJ,H:aMeTp HJ18THH 12- 15 µ, n no ;-~mrn HOií T3):1;JtlH ;Il,J1l1Ha HJICTlUi 30- 4.0 µ, 111!1pnna 9-12 µ . 
l CTO I-1 axomA,c1mc: 11c TOlIJI111-\ 11pH pe 1 c BLI;II,pa 6mt::i no em<a rop1-1nrr KBHJib}l.a, B ropux 

JJi y t:J.IlhT. IOi-Ktt:-Ht '-Iex1rn. 
8TOT BHJJ. 11-u1ueT D c w :m :jcJic11otl BO).l,O o JIH Draparnaldia plumosa (V a u c h.) 

C. A. Ag. 
,IJ;o c wx nop irnne THhI TP"'- n11;IJ,a po;IJ,a Euglena E h r c n b., J1'.MeIOu(M'.C xpoMaTo<JJop 
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B cpopMe CCTHH: Euglena reticulata S j ó s t e d t, E. mainxii D e f 1. lf E. limosa G ar d. 
Ho ontt nce OTJiw1a10TcfT OT ornicbmaeMoro Blf]l.a, MJH1 íH\OJTorweň ( E. reticulata), HJ1I1 MOpcpo

JIOrMett (E. mainxii, E. limosa) . 
l108TOMY aBTOp CYMTaeT MH)l,J1Bl1. )1,hI, arn.Bylll,11e B CJU13H RO)l,Of.O CJIJ1 Draparnaldia plu

rnosa (Va uch.), C. A. Ag. •rnenaM11 caMOCTOnTeJibnoro a11,ua, xopowo onpe;ri:em:reMbitt 
no CBOl'IM crreu;tt:(JJH~IecfnlM TpeťíonamrnM K ycJIOBl!iRM ff\1'1 3I-U1 It ITO MOpffJO.TJOrll:YeCHHM npn

~maHaM. 

J. P e rman: 

Neuc Arten der Gattung Euglena E h 1· e n b. aus de1· Gallc1'te fadenfi:iI'migel' 
Griinalgen (Chaetophorineae). 

Der Verfasser hat im J ahr 1955 zwei Arten der Gattung Euglena E hr e n b. gefunden, die 
in der Gallerte zwischen den Faden in den Kolonien einiger griiner Fadenalgen leben und sich dort 
verrnehren. Diese zwei Arten unterscheiden sich durch ihre Lebensweise und morphologischen 
Merkmale von den bis jetzt bekannten Arten; der Verfasser beschreibt sie daher als neue Arten. 

J. Euglena chaetophorina nov. sp. 
Gestalt der Zelle:;im~unbeweglichen Zustand kugelig, im beweglichen Zustand verschieden 

gestaltet - spindelforrnig, birnformig, gestreckt, éifter mit einem kleinen kaudalen Fortsatz 
versehen. Die Zellen sind sehr metabolisch. D er Periplast ist sehr biegsam; mít einem Trocken
system beobachtet ist er glatt, aber mít einer Olimmersion gesehen ist er leicht spiralig gestreift. 
Der Abstand der einzelnen Streifen betragt cca 1 µ. Falls eine Geissel vorhanden ist, so ist sie 
kiirzer als die Zelle. Es sind 3 - 4 wandstandige, scheibchenféirmige Chromatophoren vorhanden, 
die manchmal auch schiisselformig sein kéinnen. Pyrenoide fehlen. Das Stigma ist verhaltnis
massig gross und hat manchmal ein korniges Aussehen. Paramylon in Fonn ellipsoider oder 
ovaler Korner von 3 µ Grosse, die rneistens in der Mitte <!er Zelle angehauft sind. Die Bewegung 
erfolgt durch Metabolie oder mittels einer Geissel. Die Vermehrung geschieht durch Lang
teilung im unbeweglichen Zustand. Grosse: im unbeweglichen Zustand messen die Zellen 
43 - 46 µ, im beweglichen Zustand 54 - 65 X 10 - 19 µ. Fundort: ein kleiner Tiimpel in einer 
Sandgrube bei Zbraslav (in der Nahe von Prag), Mittelbohmen. Die eigene Umwelt des genannten 
Flagellaten ist die Gallerte zwischen den ] aden der Kolonien von Chaetophora elegans (R o t h) 
C. A. Ag. Aus dieser Umwelt kommen einzelne Individuen nur nach dem Absterben der Kolonien 
der genannten Alge heraus, was an einigen Experimenten durch Ziichten der beiden Orga
nismen in kiinstlichen Nahrlosungen bestatigt wurde. 

Diese Art ist durch ihre Lebensweise der Art Euglena archaeoplastidiata C h a d. ahnlich, 
unterscheidet sich aber von dieser in massgebenden Merkmalen (Zahl und Gestalt der Chro
matophoren, Abwesenheit der Pyrenoide, Grosse der Zellen). 

II. Euglena chlorodictyon nov. sp. 
Gestalt der Zelle: oval, ellipsoidisch, birnformig bis kugelig, je nach dem Grad der Meta

bolie. lm unbeweglichen Zustand sind die Zellen sehr metabolisch. Falls eine Geissel vorhanden 
ist, so ist díe Gestalt der Monade gestreckt, mít einem deutlichen kaudalen Fortsatz. Die Geissel 
ist etwas kiirzer als die Zelle. Der Periplast ist sehr biegsam und ohne Struktur, auch mit Olim· 
mersion ist keine Struktur wahrnehmbar. Es ist nur ein netzf6rmiger Chrornatophor vorhanden, 
der dem Periplast fest anliegt. Pyrenoide fehlen. Das Stigma ist gross und deutlich. Eine grosse 
Anzahl von Paramylonkornern unregelmassiger Gestalt ist vorhanden. Die Bewegung geschieht 
durch Metabolie oder durch ein schraubenformiges Schwimmen mittels einer Geissel. Ver
mehrung wurde nicht beobachtet. Grosse der Zellen: im unbeweglichen Zustand 12 - 15 µ, 
im beweglichen Zustand 30 - 43 x 9 - 12 µ. Fundort: eine Quelle beim Fluss Vydra in děr Nahe 
des Ortes Horská Kvilda im Bohmerwald, Siidbohmen. 

Diese Art lebt in der Gallerte der Griinalge Draparnaldia plumosa (V a uch.) C. A. Ag. 
Bislang sind drei Arten der Gattung Euglena bekannt, die einen netzformigen Chromatophoren 
besitzen: E. reticulata S j o st e d t, E. mainxii De f 1., E. limosa Gard. Alle diese genannten 
Arten unterscheiden sich von der beschriebenen Art entweder okologisch (E. reticulata), oder 
morphologisch (E. mainxii, E. limosa). Der Verfasser sieht die Individuen, die in der Gallerte 
von Draparnaldia plumosa (V a uch.) C. A. Ag. ]eben, als selbstandige Art an, die durch ihre 
okologischen Anspriiche und morfologischen Merkmale gut definiert ist. 
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