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Hanuš E t t 1 a Jindřich Perman: 

Několik nových nebo málo známých zástupců oddělení Chry
sophyceae 

Organismy, které v tomto příspěvku popisujeme nebo o kterých se zmi
ňujeme, jsme pozorovali v letech 1955- 1956. Nalézali jsme je ve vodách 
více či méně kyselých, ležících v rašelinných oblastech. 

Cílem tohoto příspěvku je potvrdit oprávněnost popisů některých druhů , 
uváděných právě z území ČSR a od doby popisu jen několikrát pozorovaných 
nebo dokonce vůbec nepotvrzených, poněkud přispět k poznání variability 
několika druhů a upozornit na některé druhy nové. Chceme též zdůraznit , 
že kyselé vody jsou stále ještě algologicky velmi zajímavé a zaslouží si pozor
nosti jako biotop specifického charakteru. 

Podotýkáme, že veškerá uváděná data se týkají jen jedinců z našeho 
materiálu. Kolegovi P. Jav ornic k é mu děkujeme za přeložení diagnos 
do latiny. 

1. Chrysococcus radians C o n r a d fa 

Protoplast je uložen v p:ř·esně kulovité, silné schránce, která bývá na
hnědlá. Na přední polovině je kolem otvoru, kudy vystupuje bičík, nízký 
krček a na zadní polovině nese schránka několik ostnů (obyčejně 5), které 
měH pouze 1/ 2 až 3/ 4 průměru schránky. J e přítomen jen jeden chromatofor, 
v podstatě hrncovitý, který je však hlubokým zářezem rozdělen ve dva laloky. 
V apikální části je v protoplastu uložena jedna pulsující vakuola, na basi 
bývá uloženo velké zrno chrysosy. Bičík je l ,fikrát delší. než schránka. Schránky 
nalezených jedinců m~ří v pr~měru 12- 13 µ. 

Lokalita: Jižní Cechy, Sumava, rašeliniště Jezerní slať (Seefilz), raše
linná tůňka. Červen 1955. 

Tento druh byl popsán Co n r a de m ze slabě slaných vod, v sladké 
vodě nebyl dosud nalezen. Náš materiál se od originálního popisu lišil pří
tomností několika kratších ostnů, umístěných na zadní polovině schránky. 
Jelikož nám není zatím známa variabilita jmenovaného druhu, nepřjsuzujeme 
nalezeným jedincům taxonomickou hodnotu. 

2. Lepochromulina simplex F o l t 

Kulovitý až široce elipsoidní protoplast je uložen v široce vejčité až elip
soidní schránce, často i nepravidelného tvaru, od které na všech místech 
odstává. Basální částí je schránka připevněna slizem k podkladu, kde se hojně 
inkrustuje hydroxyd že]ezitý; apikální část vybíhá v kratší nebo delší krček 
s rovným a hladkým ústím. Stěna schránky u pozorovaných jedinců byla 
jemná, slabě nažloutlá. Protoplast obsahuje jeden nástěnný, žlabovitý chro
matophor (na rozdíl od miskovitého chromatoforu, jenž je uváděn v origi
nálním popisu) a jednu pulsující vakuolu na předním konci. Bičík je zdé]i 
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schránky. Schránky nalezených jedinců byly 11- 14 µ dlouhé a 8- 12 ft 

široké, protoplasty měřily 5.ft v průměru. 
Lokalita: Jižní Čechy, Šumava, porůznu v rašeliništích v okolí Horské 

Kvildy, na vláknitých fasách. Červen 1955. 
Jmenovaný druh popsal F o t t z Muzikantského rybníka u Doks. Tvar 

schránky a velikost krčku je dosti variabilní, rov,něž i chromatofor, který může 
být miskovitý i žlábkovitý. 

3. Conradielle ovata s p e •·· no v a 

Cellula ovalis, lorica leve e cingulis plurimis angustis constante, obtecta. 
In parte apicali foramen aculeis aliquibus circumdatum. Flagellum cellulae 
longitudinem aequans. Chromatophorum unum magnum, alveiforme, parietale. 
Stigma abest; in parte basali bina vacuola pulsantia. 

Dirn.: long. 10- 12 µ, lat. 7- 8 µ. 
Rab.: Bohemia australis, Montes Gabretta, in palude fontis silvestris 

su b monte Sokol. 
Vegetativní buňka je oválná, s hladkým krunýřem, složeným z mnoha 

úzkých obručí. V apikální části je kolem otvoru v schránce, kudy prochází 
bičík, umístěno několik (3- 5) křemitých ostnů. Protoplast, který př·iléhá 
těsně ke krunýři, obsahuje jeden velký žlabovitý chromatofor a v basální části 
dvě pulsující vakuoly. Stigma chybí. Bičík je stejně dlouhý jako schránka. 
Buňky jRou 10- -12 µ dlouhé a 7- 8 /,l široké. Cysty nebyly pozorovány. 

Lokalita: Jižní Čechy, Šumava, mokřina kolem prameniště na západním 
úpatí hory Sokol (Antigel). Červen 1955. 

Tento druh se tvarem i rozměry nápadně liší od dosud popsaných druhů. 

4. Conradiella iserina s p e c. n o v a 

Cellula ovalis, lorica leve e 9- 10 cingulis latis constante, o btecta. In 
parte apicali foramen simplex sine quibus aculeis, e quo flageUum cellulae 
longitudinem aequans extat. Chromatophorum unum bilobatum, stigma abest. 
In parte anteriori unum vacuolum pulsans. 

Dirn.: long. 27- 29 µ,, lat. 16- 17 µ. 

Cysta rotundata, 7 cingulis constans. In parte apicali collum parvum, 
dilatatum paulo prominet. Foramen colli obturamento clausum est. 

Diam. cystae 15 /,l. 

Rab.: Bohemia borrealis, Montes Iserini, stagnum in palude „Klikvová 
louka" (Moosbeerheide), pH 4,2. Augustus HJ56. 

Vegetativní buňka je oválná. Hladký krunýř· je složený z 9- 10 poměrně 
širokých obručí. V apikální části buňky je prostý otvor bez ostnů, jímž vystu 
puje bičík. Bičík je přibližně stejně dlouhý jako buňka. Jeden velký dvou
laločný chromatofor. Stigma není přítomno. V basální . části buňky je velké 
zrno chrysosy. Pozorována jedna pulsující vakuola, umístěná apikálně. Délka 
buňky 27-- 29 µ, šířka lc- 17 µ. Cysta kulatá, tvofoná sedmi obručemi. 
Apikálně přechází cysta v krčAk, poněkud vynikající nad úroveň buňky 
a poněkud se rozšiřující. Krčkem prochází otvor, uzavfoný zátkou. Průměr 
cysty je 15 µ. 

Lokalita: Severní Čechy, Jizerské hory, rašeliniště Klikvová louka (Moos
beerheide), rašelinná tůňka, pH 4,2. Srpen 1%6. 
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5. Stephanoporos sp. 

Protoplast je polokulovitý, uzavfoný v přilbovité schránce. Schránka je 
tmavohnědá; široký lem, obklopující basální část schránky a poněkud odstá
vající, je téměř černý (Velikost a zbarvení tohoto lemu není patrně stálé. 
Zřejmě může být různé na různých lokalitách a i na téže lokalitě u rúzně 
starých buněk. Domní.váme se proto, že nemÚŽe sloužit jako spolehlivý syste
matický znak). V lemu je několik pórú - při pohledu zpředu pozorovány 
tři - jimiž vystupují krátké rhizopodie. Byly pozorovány 2 chromatofory, 
které však mohly být jen výběžky jediného dvoulaločnatého chromatoforu. 
Dvě pulsující vakuoly v apikální části buňky. Velké zrno chrysosy je uloženo 
basálně. Šířka buňky je 22- 25 rt, výška 14- 19 µ. 

Lokalita: Severní Čechy, Jizerské hory, rašeliniště Louka na Čihadlech 
(Tschihanelwiese), větší rašelinné jezírko, pH 3,8. Na vláknech Microspora 
quadrata Ha ze n. Září 1956. 

Rod Stephanoporos Pa s che r et Conrad (1940) zahrnuje 5 druhú, 
popsaných P a s c h e r e m převážně z území ČSR (Františkovy Lázně, 
Krušné hory, Tatry). Druh Stephanoporos tubulosus je dobře definován pro
taženou schránkou v oblasti pórú a S. papillosum tím, že schránka tohoto 
druhu je hladká a nezbarvená. Zato pro ostatní tři druhy - S. sphagnicola, 
B. Scher/felii, S. epiphyticum - není kvalitního rozlišovacího znaku: Tvar 
a zbarvení schránky je přibližně stejné, rovněž tak počet pórú, pulsujících 
vakuol, počet a tvar chromatoforú. Jen rozměry jsou poněkud odlišné. Protože 
jedinci z našeho materiálu se od těchto tří druhú liší právě rozměry, a protože 
není jasno, zda se nejedná o jediný, ve velikosti značně variabilní druh či 
o tři nebo čtyři druhy samostatné, odlišující se více méně jen rozměry (což se 
nám zdá málo pravděpodobné), nezařazujeme námi pozorované jedince do 
žádného druhu. 

Že na př. počet chromatoforú nemúže být považován za druhový znak, 
ukazuje pozorování Fott a (1956), který u druhu Stephanoporos Scherffelii 
zjistil 4 chromatofory, zatím co popis uvádí 2. 

6. Rhizaster crinoides Pa s c h c r 

Protoplast zvoncovitého tvaru je uložen v pohárkovité schránce, apikálně 
zcela otevřené, která dlouhým stonkem přisedá na substrát. Na apikálním 
konci buňky vystupuje věnec dlouhých rhizopodií (pozorováno 5-6). Tam 
jsou rovněž pulsující vakuoly (1-2). Dva nástěnné chromatofory. Velké zrno 
chrysosy je ve středu buňky nebo basálně. Výška schránky je 10 µ,šířka 7- 8 µ, 
délka stopky 33 µ . 

Lokalita: Severní Čechy, Jizerské hory, Kateřinky u Liberce, malá tůňka 
v rašeliništi pod Dračími kameny. Na ponořených zbytcích stébel ostřic. 
Září 1956. . 

Tento druh popsal Pa s che r (1915) z rašelinných vod na Šumavě 
a pokud jsme mohli zjistit, nabyl dosud rekognoskován. 
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T. 8TTJI M 11.. I1epMaH: 

HeROTOphrn HOBLIC HJIH :~mJIO naBeCTHble npe,IJ.C'l'aBHTemr no;:t;Tirna Chryso
phyceae P a s c h c r 

ÁBTOphI npttBO)J}IT Haxop;Ktt neKOTOphix pe)J.Irnx npe)J.cTanttTeJieí1: noAnma Chrysophy
ceae M3 KMCJibIX Topqrn:HhIX BOl~ l1 OHHChIBaIOT )J.Ba HOBbIX B.H)J,a po)J.a Conradiella p a s c h e r. 

1. Chrysococcus radians Conrad fa 
l1H,[l,HBH,[l,bl, rrpttBe)J.eHHhie 11:3 MaTepirnJia aBTOpOB, OTJ11flJalOTCfI OT n epBOHaYaJihIIOro 

p;rrarno3a HamPrneM M8Hbmero 'IHCJia IllHIIOB JI 6oJiee iwpoTKHMH nrnriaMH. AwropaM ne H3 -
B8CTHa BapHaU,HfI STOrO BH~W 11 mm ero He OITHCbIBaJOT ITO,!l,po61rne. 

llhi:p1:1Ha HJ18THH 12- 13 /1 B rrorrep eYHMKe. l11Hrrl>I, ~mCJIOM )J,0 TIR.TH, '-t.-7 µ. 
MecTonaxomgerme: IOmnaa lfoxvrn, ropb1 IllyMaBhI, ToptJ>mrna Jiyma B 6oJioTe 

«oaepI-IOe 6oJIOTO», B OKpeCTIIOCTH nocěJIHa ropHafI H'nHJibp;a. l1.10IIb 1955 . 

2. Lepochromulina simplex F o t t 

8TO'l' BHA OlJeHb pa:-rn:oo6panHbltí no cpopMe ,lJ;OMirna 11 no BCJll:llIHHe BOpOTIU1lJHa. ABTOphI 
1rn6mop;am1 HII,[l,HlH1AhI , MM8IOIHH8 smrnnCOBH,[l,Hbití, Htil,eBH}WbifI l1 ,i:i;ame 1rnnpaBMJibHbití 
p;oMMI\ c HopoTKMM uoponrnYHOM. XpoMaTocpop 1wph1roo6pan11r.ttí , a He GJiro)J,oo6pa3Hhití , 
HaH OCTHChlBaerca B rrepBOl-IaL!aJibHOM )J,HaťlIOBe. ,IJ,,TIMHa l~OMHHa 11 - 14 µ , nrn:p1rna 8- 12 µ. 
IlpOTOllJiaCT B norrepellIIHHe 5 µ. 

MecT01-rnxomp;enwe: IOamaH LiexHrr, rop1>1 lllyManbI, TopqmHhie 6oJiora n oHpecTnOCTM 
nocěJIKa l'opnaa 1-\mrnhfW· 

3. Conradiella ovata s }l e c. n o v a 

H'JieTHa OBaJibIIaa. r Jla,[l,Hliltí: n aIIlU>lpb COCTOHT 11:3 GOJibUIOI'O l!HCJia y:3 HMX HOJICll,. 
l la arrHHaJibHOili qaCT l!l rraHl~hl}JR. (6snI3h OTnepcrnrr) ~~-5 lllHTIOD. 0µ,MH Hpyrnrbiili: TIOCT8HHbiili: 
X pOMaTOlpop . r Jia30H OTCYTCTBYCT. ,il,Be ITYJihCHpy IOtll,H.8 BaHyOJIH Il IIH'l-HHetí: 11aCTH HJI81'1UI. 
j JfryTMH paneH )J.JIHHe HJieTHJ1[. 11,HCTbI ne 3aMeTHhI. ,UJIHIIa HJieTOH 10- 12 p , umpmia 7- 8 µ. 

MecT01-rnx ow;)J,en11e: IOnurna l{ex11H, ropbr lllyMaBhI , n MCTOl!Hi1l{C y ropbr CoHOJI. 
11.JOHb 1955 . 

4. Conradiella iserina s 1• c c. n o v a 
B er cTannrnaa HJieTKa OBaJihHan. l'Jia)J.KMtí. rraHU,blpb 113 9- 10 , OTHOCHT8JibHO 11rnpo1urx, 

HOJieq. B arnmanhnotí. 11acT11 HsreTHM rrpocToe ornepcnrn, 6ea 11.1,eTttHOK, HOTOphrM BbIXOAl1T 
'1-!0'YTHI:{. iHryTHH HO'ITH p anen )J.JI HHC l\Jl8TTrn. X poMaToriiop O)J;HH ' 60JibrrrOi1' COCTOJIUJ,l'rt'i 
11a )].nyx 'l čl.CTetí.. l'Jra:-ioK oTcyTc·rnyer . Hpy mwe sepno xpmrnai,1 (Jiet11-w :urna) B HHmHetí. 
Yt1.CT11 1-menrn . 0;~1ca rryJrLcnpy1ow:an naKyOJlb cn ep ep;n. ,Umnrn HJICTr-rn. ~7-29 11 , rn11p11na 
16- 17 µ. L~1i1 cra mapon1i1)~m1.n , :vrn 7 HoJieu, . A mrnaJihIIO U,HC'ra n ep exop;HT n nopoTm1tIOH , 
HOTOpbltí HCMHO'l-lmO pacurnpae'l'CH. BopoTI-IJí\1-Il{OM npoXO)J,HT OTEep cni:e (nopa)' HO'l'opoe 
;rngpr,1To npoúoLmott. IJ,11cra n noncp eLimrne pamra 15 µ . 

Fig. I. , a - Chrysococcus radians Co n r a <l fo,. b -c1 - Conradiella ovala spec. no v u, 

(b - optický Í'ez, c - kruný í-, c 1 - d etail úst[}. d -e Conradiella iserina s p ec. no v a 
(d - vegetativní buúka, e - cysta). f - g - Lepochromulina simvlex Fott. h - i -
Rhizaster crinoid,es P a s c h e r, k - S lephanoporos sp . 

Měřítko I. se vztahuje na fig . a, b, c, f, g, h - meNtko II. na fig. d , e, i, k. (Vše orig.) 
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MecToHaXOtH,n;emrn: CenepHaH qenrn, Maepcinrn rophI, Top<J>mroe 60.rroTo «K.rrm-moBhJM. 
Jiyr», MemrnH 60.rroTMCTaH .rryma, pH 4,2 . ABrycT 1956. 

á. Stephanoporos sp. 

TipoTomrncT rroJiywapoBMAHLiti, 3aHpbITbiti HacHooťípa3HbIM l~OMHHOM. ,D,oMm{ Gyphiň; 
urnpo1{afl rro,n;ourna y oci-rnBamrn irneTHM notITH qepmuL H a no,uo111Be HeCHOJibHO rrop (Ha6mo
;:i;aJioCh 3), HOTOpbIMM BhICTyrramT HopoTHI1e p:waorroµ;ww. M MeIOTCH )],Ba xpoMaTolpopa. 
,il,Be rryJihC11p y 10w;1rn naKyoJrn: n arr11HaJibHOit qacTvi: HJieTm'.l. Hpymrne aep1ro xp1rn03bI 
(JieťmoawHa) 6asaJihHO. HJieT1rn 22-25 µ urnpm-IhI 11 '14- 19 /.l BhICOTbI. 

MecT0HaXOJH)l,e1rne: CeBepHaH 1-lex1rn, M sep cmte r ophí , ToplJlmrne GoJIOTo «Jlyr na 
qHraµ;Jiex», TopqmHoe osep o, pH 3,8. CenTH6pb 1956. 

Tpa mi IIR.TI1 om1caHIIbIX Blil,D;O B po)l,a Stephanoporos P a s c h e r e L C o n r a d 
(1940) - S. sph agnico la P a s c h e r, S . Scherffelii P a s c }) e r , S. ep iphyticu.m 
p a s c h e I' H8Jlb3H TO'lllO orrp eµ;eJIHTb no cyw;ecTBYIOlll;lfM ]J,Maf'HOCTW-lCCIU'lM rrpH3HaHaM. 
8TH BR)J.bI pa0Jiw1a10Tcrr TOJibt\O n o neJitt:tmne. PaaJHitrne HH)l.HDHJJ;OB HB MaTepvi:a.rra anTopon 
n-poHBJIR.8TCll y 'aTUX BY\)l.OR TOJlbHO B B8JIWnme l1 Il08TOMY He HCHO, npeu,cTaBJI8Hbl Jll1 OHU 
O)J.HMM OLI8Hb napbHpy10w,HM no Il8JIH'Ullle BM)J.OM HJHl i'l:\.e TpeMH - '-l8TblpbMH BM)-t;aMM ' 
HOTOpbre TOi-He OTJIWialOTCH TOJibKO CBOHMH pa3Mepal\HL AnTOpbI n e OITHCbIBalOT CBOM HH~,11-
Bll]J,bl B l\a'leCTBe CaMOCTOf!TeJibHOro BM)J,a. 

6. Rhizaster crinoides P a s c h e r 
HneTHa HOJIOKOJIOo6pa3IIan, saHpbITaH ~ia111eBHJJ.HbIM JJ.OMHHOM , KOTophrti amrnaJihHO 

BITOJIHe OTHPhIThiiL ,D,oMHK rrp1mpemreH I{ cy6cTp aTy ,ll.Jitt:I-IHhIM cTe6JieM. Ha rrep eAH8M Ho11u,e 
HJI8THH aaMeTeH BeHOH )l.JIHHHbIX pi-rno rro ,n; wťr (YI1C.TIOM 5-6). Ha TOM me HOHU.8 TUKtHe 
rryJibc11py10w,11e naHyoJrn ( 1-2). ,D,sa rrocTeTurbre x poMaTocl>opa. Hpymrne aep1ro xpwí1o:JhT 
(Jiet'moa1rna) 6a3aJibHO. BbICOTa HJI8THH 10 p , 111Hpvma '7 - 8 µ. CTe6eJ1h 3:3 µ )J,JH1HbJ. 

MecT0Haxom.a;eH11e: CescpHaH 1-lenu:r, lfaepc1rn:e rop br, rroceJioK HaTep mn:rrn11 y JIM:-
6epna, TOprpnHaH Jiyma. T-\ J18TIU1 npm{pemieHbI I\ IlOf'pymeHI-IblM B BOAY OCTa'maM paa
JIH'IHbl X TupcpHI-IbIX pacTemi:tL Ce1rrn6pb 1956. 

8TOT BlI)J. , p aC'l'Ylll;HH B 6oJIOTHCTbl X nop;ax B ropax lliyMaB hI , 6bIJI OITHCaH n a li! e
p o M ( 191 5) H' IIOBH,D,HMOMY' HaXO)l,l \a UBTOpOB HBJlfl0TCH nepnoti noc.ne cro OJlHC.élHHH . 

H. E t t 1 und J. Perman: 

Einige neue oder wenig bekannte \T ertret.ťr der Abteilung Chrysophyceae 
Pascher 

In diesem Aufsatz werden einige seltene Arten behandelt, sowie zwei neue Arten d er ChryHo
phyceen beschrieben, die von den Autoren in Moorgewassern gefunden wurden. Es handelt sich 
um folgende Arten: 

J. Chrysococcus raďians C o n r u d f o r m a 
Die von uns beobachteten Exemplare weich ten von d er Originaldiagnoso e t,was a b . Die 

kugelrunden Schalen besassen e ine geringere Anzahl und v iol kúrzere Stach eln a ls in der Original
beschreibung a ngefohrt w ird. Da uns die ganze Variabilitatsbreite der genannten Art nicht b e
kannt ist, fúhren wir die gefundenen Exemplare v odaufig nicht a ls e ine solbstiindige Varietat 
an. Die Schalen m essen 12 - 13 µ im Durchmesser. 

Fundort: Siidbohrnen, Bohmerwald, in einem Moortúmpel im Moor „ Reeftlz". 

2. Lepochromulina simplex F o t t 

Dieso Art ist in der Gestalt d er Sch ale 8owie der Grosse des Halses sehr veriinderlich. Wir 
haben Formen mit eiformigen, ellipso iden sowie unregelmassigen Schalen, die mit langeren oder 
kiirzeren Halsen versehen waren, gefunden. D er Chromatophor war r innenformig, nicht napf
fórmig wie in d er Originalbeschreibung angefúhrt wird . Die Schalen sind 11 - 14 µ lang und 
8 - 12 f,l breit, die Protoplasten sind 5 /..t gross. 

Fundorte: Siidbohmen, Bohmerwald, in lVIooren in d er Umgebung von H. 1Cvilda . 

3. Conradiella ovata s p e c. n o v a 

Die Zellen sind oval, mit einem glatten Panzer ve rsehen, der aus vielen schmalen uncl q uer 
angeorclneten Ringen besteht. lm apikalen Teil, rund um die Geisseloffnung sitzen e inige Borsten 
(3 - G). D er Chromatophor ist gross, wandstandig und rinnenformig. Ein Stigma ist nicht vorh a n -
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den. Zwei pulsierend e Vakuolen befi.nden sich im. Hinterende. Die Geissel ist korperlang. Zysten 
wurden nicht b eobachtiet. Die Zellen sind 1O ~- 1 2 µ lang und 7 - 8 µ breit. 

Fundort: Súdbohmen, Bóhmerwald, an einer surnpfigen Wasserstelle, die von einer Quelle 
gespeist wurde, unter dem Berge Antigel. 

.{. Conradiella iserina s 1• e e. no v a 
Die Zellen s ind oval, mit, einom glatten Ptmzer ver:.:;ehon, der a us 9 ~- 10 breiton und quer 

angeordneten Ringen b e8t oht. Im apikalen Teil ist e ine glatto Gei8seWffnung, Borsten sind nicht, 
vorhanden. Die Goissel ist ungefohr kórperlang. Ein einziger zweilappi.ger Chromatophor ist vor
handen. Im Hinterteil liegt ein grosses Chrysosekorn (Leukosinkorn), im Vorderteil eine pul
sieeende Vakuole. Die Zellen sind 27 - 29 p lang und 16 - 17 µ breit. Diese Art bildet runde Zysten, 
deren Schale aus sieben Ringen b esteht und im Vorderteil einen kurzen H als mit einem Pfropfen 
besitzt. Die Zyste rni8st IG p im Durchmesser. 

Fundort.: Nordbohmen, Isergebirge, in einem Moortiirnpel im Moor„ Moosbeerhoide", 
pH 4,2 . 

..,. Stephanoporos s I'· 
Der Protoplast ist halbkugelig, in einc r helmartigen Schale e ingeschlossen. Die Schale ist 

schwarzbraun mit einem breiten, fast schwarzen Saurn im Unterteil. In diesem dicken Samn sind 
rnehrere Poren vorhanden ~ b ei der Seit,enansicht sind drei Ůffnungen zu sehen - aus welchen 
kurze Rhizopodien hinausragen. Es wurden zwei Chromatophoren b eobachtet. Zwei pulsierende 
Vakuolen sind im apikalen T eil und ein grosses Chrysosekorn im basalen T eil der Zelle vorhan
den. Die Schitlen s ind 22 - 2!) ll breit und 14- 1 H /l hoch. 

Fundort: Nordbohmen , Isergebirge, in cinem Hochmoorsoo auf dm· Tschihanelwiese, an 
Fadcn von ]}1 icrospora quadrata H a z e n. 

Dn~i von den fUnf beschriebemm Arten der Gattung Stephanoporos Pa s che r et 
Conrad - S . 8phagnicola, S. Scher.[felú und S. epiphyticum - kann man auf Grnnd der 
angegebenen systematischen Merkmale nicht sicher voneinander unterscheiden. Die hier ge
nannten Arten unterscheiden sich praktisch nur in ihren Dimonsionen. Da sich die von uns 
beobach teton Exomplare gera do auch durch ih rn Grosse von den anderen Arten unterschoiden 
nnd da es ni c~ht klar ist, ob es sich bei diesen um eine einzige, in del' Grosse sehr veranderliche Art 
odor um drei bi s vier selbstandige Arten h andelt., die sich gerado durch ihre Dimensionen unter
scheiden, stellen •vir unsere Exernplare vorlaufig zu k einer Art. 

H. Rhizaster crinoides Pa sr~ her 
Der glockenfonnige Prntoplast liogt in einer b echeral'tigen Hulle, die oben offen ist und 

unton in oinen Jange.n Stiel a uslauft . Arn Ende des Stielos b efindet s ich eine H aft,scheibe. Der 
Prot.oplast. semlet eincn ganzon Krmw; langer und sehr diinner Rhizopodien aus (es wurden 5 - 6 
heobachte t), im Obort.eil des Protoplasten befinden sich auch eine oder zwei pulsierende Vakuolen. 
Es Rind zwei wandstandige Ch ron1atophoren und ein grosses basales Chrysosekorn vorhanden. 
D •il' Protopla"t ist I() /l Jang und 7 - 8 /1 breit, der Stiel misst 33 µ .. 

Fundort: Nordbohrnen, Isergebirge , Katei"inky in der Nahe von Liberec, in einem kleinen 
Mo orti.imp0l untor Dračí kameny, auf L{esten von Care:r-Halmen. 
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