
PR E S LI A 1959 

31 : 101- 113 

Jiří Růžička: 

Přehled rodu T etmemorus R a I f s 

(Z Redakční komise Algologické řady Flory ČSR) 

Československá akademie věd phpravuje obsáhlý soubor „Flora ČSR" , 
v němž má být zpracována také řasová flora Československa. Hlavním účelem 
této tzv. Algologické řady Flory ČSR je vytvořit a naší veřejnosti a praxi 
odevzdat dílo, jež by (pokud je to za dnešního stavu vědy vůbec proveditelné) 
umožnilo ztotožnění a určení každé sinice a řasy, jež bude nalezena na území 
ČSR. 

Tohoto účelu nelze dosáhnout bez pečlivé všestranné pHpravy a bez spolu
práce naší veřejnosti samé. Proto dochází nejprve k uveřejnění stati o rodu 
Tetmemorus (ř'ád Desmidiales řas spájivých), která je upravena do všech 
podrobností tak, jako by již byla součástí Algologické řady Flory ČSR. Dou
fáme, že tím bude vyvolána diskuse a kritika použitého způsobu zpracování 
látky, jejichž výsledky pomohou zlepšit naši práci. Na této kritice by se měla 
podílet celá naše botanická veřejnost, jež bude jednou Flory ČSR používat. 

Prosíme proto naléhavě o kritiky a připomínky k této stati, a to i o takové, 
jež snad by se týkaly zdánlivě jen maličkostí. P o m o z t e nám s v o u 
kritik o u v y t v o ř i t dí 1 o, j e ž b y p o v š e c h str á n k á c h 
c o n e j 1 é p e v y h o v o v a 1 o s v é m u ú č e l u! Připomínky zasílejte 
buď na adresu: Redakční komise Algologické řady Flory ČSR, Benátská 2, 
Praha 2., nebo na adresu autora: dr. Jiří Růžička, Rožmberská 58, Třeboň. 

Připojuji ještě několik slov o zásadách, jimiž jsem se řídil při sestavování tétó zkušební stati. 
Při sepisování dila, jakým má být Algologická řada Flory ČSR, nabízejí se autorovi dvě mož
nosti. Buď do díla může zařadit všechny taxony (druhy a zejména všechny vnitrodruhové 
taxony), týkající se dané geografické oblasti, které vůbec byly kdy v literatuře popsány (vyjma 
evidentních synonym). Nebo může vybrat jen ty, které považuje za taxonomicky cenné a hod
not,né. Každá z obou možností má závažné přednosti i vady. 

V této stati jsem podrobněji zpracoval jen ty taxony, jež považuji za taxonomicky cenné, 
a to z těchto důvodů: Celá řada pozorování a pokusů ukazuje, že to , co nazýváme druhem, 
je ve skutečnosti souborem jednotlivých odchylek. Některé z nich jsou nestálé a na potomstvo 
nepřenosné; ty podle mého mínění nemaj í být vůbec považovány za taxony a opatřovány jmény. 
Jiné odchylky jsou stálé a taxonomicky hodnotné. Odpovědnost i zásluhu systematikovu vidím 
v tom, že ze záplavy odchylek vybere ty, jež lze považovat za hodnotné, významné, taxonomicky 
cenné, a že nezatěžuj e systém spoustou jmen odchylek bezvýznamných. 

Naše dosavadní znalosti a metodika práce n ejsou ovšem dosud takové, abychom mohli po
važovat své dnešní názory za d efinitivní; budoucnost asi na nich hodně opraví. Je však třeba, 
abychom již dnes aspoň podle našich nynějších vědomostí vybudovali rozumný a pro praxi 
použitelný systém řas. 

Někteří systematikové mají však na tyto otázky odlišné názory. Jak Redakční komise Algo
logické řady Flory ČSR, tak autor sá1n by byli všem čtenářům velmi vděčni, kdyby jim sdělili 
své mínění také po této stránce. 

Autor děkuj e srdečně všem, kdo věnovali práci i čas, aby tato zkušební stať splnila co nejlépe 
svůj úkol, zejména prof. dr. B. FOTTOVI, kand. biol. věd J. KOMÁRKOVI, dr. P. MARVANOVI, prom. 
biol. ZD. POUZAROVI a prom .. biol. VL. SKALICKÉMU. 
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Rod TETMEMO 1l US RALFS 1848 

Tetmemorus RALFS ex RALFS 1848, p. 145- (diagn„ basonym); W. et G. S. WEST 1904, p. 216 ; 
KRIEGER 1937, p. 451; KosrnsKAJA 1951, p. 626. 

[Tetmemorns RALFS 1844, p. 256] (descr. prima). 

Synonyma: 

[Closteriitm NrTzscH pro parte, auct. ; BnÉBISSON 1839, p. 272; MENEGHINI 1840, p. 229; 

KUTZING 1845, p. 129]. 

P enium BRÉB. ex RALFS sectio Tetmemorus (RALFS ex RALFS) K u TZING 1849, p. 167; GAY 

1884, p. 7 J. 

Buňky podlouhlé, několikanásobně delší než široké, přímé, válcovité až vře
tenité, ke koncům obvykle více nebo méně zúžené, s mělkým a široce roze
vřeným sinem. Vrcholy zaoblené , s hlubokými zářezy. V př'íčném průřezu 
buňky přibližně okrouhlé až (poblíž vrcholů) široce eliptické, v pohledu se 
strany více méně vřetenité. Chromatofory po jednom v každé polovině, pseudo
steloidní (TEILING 1952), někdy přecházejí v parietální; jejich lišty jsou po
délné , celokra jné nebo vykrajované, často nepravidelné. Kulaté nebo mírně pro
táhlé pyrenoidy leží v apikální ose buňky po jednom nebo po několika v každé 
polovině . Zygoty, pokud jsou známy, se tvoří mezi oběma kopulujícími buň
kami, jejichž poloviny se rozvírají. 

Tetmemorus se liší od podobných druhú příbuzného rodu Euastrmn tómči" kruhovým pHčnS1 n-1 
prúřezem, charakterem chromatoforů a labilností poměru d élky k š ířce, který zde i v rámci 
jediného taxonu značně kolísá. Od některých druhú rodu Closterium (Cl. libellula, Cl. navicula), 
P enium, Pleurotaenium a Actinotaenium odlišuje se na první pohled zřetelným apikálním zá
řezem, patrným v poloze buňky zepředu; pH nepozorném prohlížení může však být s nimi za
měněn v pohledu se strany. 

Z morfologických znaků rodu jsou velmi variabilní a částečně na prostfodí závislé rozměry 
(hlavně délka) a jejich vzájemný poměr; s rozměry souvisí i počet pyrenoidů. Druhy, založené 
jen na odchylkách v těchto znacích nepovažuji za hodnotné a i takové vnitrodruhové taxony 
je nutno posuzovat opatrně. Také rozmístění pórú je u většiny druhů proměnlivé. Cennějším 
znakem je tvar polovin a zejména tvar chromatoforů a zygot . 

J sou známy 4 dobré druhy, z nichž 3 se vyskytují i v ČSR. Druhy jsou značně variabilní , 
a byla popsána celá řada vnitrodruhových taxonů; jejich jména viz KRIEGER 1937, p. 712. 
Z nich jsou zde podrobněji zpracovány jen ty, které jsou pravděpodobně stálé a hodnotné a vy
skytují se i v ČSR; z ostatních jsou některé důležitěj ší uveden y v odstavcích, týkajících se 
variability. 

T. fissus je tropickým druhem. Ostatní druhy jsou kosmopolitní a jsou rozšífony hltwno 
v mírném pásu severní polokoule, a to téměř výhradně v k yselém prostředí (hlavně mezi Sphag
num). T. laevis je fakultativnč aerofytický, zejména jeho var. minutus. 

Klíč k určení druhú rodu Tetrnemurus 

J a Vrcholový zářez až k ústí úzký, čárkovitý 

2a Membrána s podélnými řadami podlouhlých zrn (v menším zvětšení se jev í jako fody 
krátkých čárek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 'l'. brebissonii, tab. l : 1- 4 

2b Membrána s póry (v menším zvětšení se jeví jako tečky), jež nejsou sestaveny do podél
ných řad 
3a Buňky ke koncům si lně zúžené, vřetenité, zřídka kratší než 120 µ; lišty chromatoforú 

rozeklány v krátké úseky; zygoty kulaté, bez výrůstků . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2. T. granulatus, tab. l : 5- 8 

3b Buňky ke koncům mírněji zúžen~, včtšinou kratší než 120 µ; lišty chromatoforů 
obvykle nerozeklané, často však nepravidelné; zygoty čtyřhranné s nasazenými rohy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. T. laevis, tab. 1 : 9- 15 

lb Vrcholový zářez široce rozevfoný; tropický druh ......... 4. T. fissus, tab. 1 : 16 

102 



1. Tetmemorus brebissonii RALFS 1848 

Tab. 1: 1- 4 

Poloviny buněk téměř válcovité, těsně nad středem obvykle lehce stažené 
(strany zde bývají trochu vyduté), k vrcholu zúžené jen mírně nebo vůbec ne. 
Vrcholy široce zaoblené, s hlubokým úzkým zářezem. Ze strany buňky se zfo
telným, byť nehlubokým sinem, k vrcholům silněji zúžené. Membrána s po
délnými řadami podlouhlých zrnek, jež se v menším zvětšení jeví jako řady 
kratičkých čárek. Chromatofory s podélnými a dlouhými, na okraji sotva 
zvlněnými lištami, jež v pohledu zpředu vyhlížejí jako 3- 6 podélných tem
nějších pruhů. Pyrenoidy po 2- 8 v každé polovině, seřazené více méně pra
videlně v apikální ose bu:řiky . Zygoty kulaté , hladké. 

Menší exernpláfo lze zaměnit s T. laevis, liš í se však od něho charakteristickou skulpturou, 
zjistitelnou na prázdných mern bránách. 

V ar i a b i 1 i ta: Hozměry a poměr délky k šířce značně kolísají. Menší a poměrně kratší 
odchylky jsou oddělovány jako var. minor a var. minimus. První z nich je dobfo odlišena od 
var. brebissonii, i když se někdy objevují i pfochody. Hodnota vzácné var. minimus je však 
sporn á: oba její diferenční znaky jsou u celého druhu silně variabilní a zřídka se vyskytnou oba 
najednou; hojněj ší jsou odchylky, jež sice mají rovnoběžné strany, a le svými rozměry zapadají 
již do var. minor. Dlouhá ft úzká var. tenuissimus MoBJus 1892 (128 X 12- 14 µ) s hlavicovi
týrni konci je známa z Austrálie. Bylo popsáno j eště několik da lších v ariet a forem, málo výraz
ných a Rotva oprávněných. Monstrosity a a.nomalie ve vzrůstu a děle ní jsou časté; např. exempláře 
s a,bnorrn álně širokými polovinami vej čitého tvaru se ve starší literatuře uvádějí jako var. 
turgidus HALFS, ač jde jen o n estálou, t a xonomicky b ezcennou abnormitu. 

V ý s k y t. Acidofilní druh, rozšífon ý v rašelinitých bažinách a tůních, zejména mezi Sphag
num, řidčeji v k yselejších mokřinách a mechových pobřežních pásech rybníků; v pla nktonu 
pÍ'ichází jen zřídka. J e považován za kosmopolitní druh. 

ČSR: Var. brebissonii a var. m inor jso u v našich rašelinných tůních dosti hojné. Var. rninimus 
se dosud udává jen z Vys. T ater (KOL 1933). 

a) var. brebissonii Tab. 1 : 1- 2 
Tetmemorus brebissonii (J\hNEUH.) HALFS ex HALFS 1848 var. brebissonii. 

Synonyma: 

T etmemorus brebissonii (MENEGH.) R ALFS ex RALFS 1848, p. 257, tab. 8 : l (diagn., basonym); 
LliTKEMti"LLER 1902, p. 358, tab. 18 : 23- 24 (pórový aparát); W. et G. S. WEST 1904, p. 216, 
tab. 32 : 1- 2; N. CARTER 1919, p. 236, tab. lG : 79- 81 (chromatofor); KRIEGER 1937, p. 452, 
tab. 54: 1- 5; KosrnsKAJA 1951, p. 627, tab. 29: 1- 5. - ČSR: 1, 3, 7, 8, 9, ll, 12, 16, 17 , 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34a, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50. 

[Tetmemorus brebisso1úi (MENECH.) RALFS 1844, p. 257, tab. 8 : l] (ic. prima ). 
'I'etmemonls brebissonii var. turgidus RALFS 1848, p. 145, tab. 24 : ld, e; W. e t G. S. W EST 

1904, p. 218, tab. 32 : 3. 
[Clo8terium brebissonii MENEGHINI 1840, p. 236] (descr. prima, sine ic.). 

Buňky robustnější, poměrně dosti dlouhé (asi 4-6 X delší než široké); 
jejich poloviny nad středem obvykle lehce stažené, ke koncům slabě zúžené. 
Rozměry: 100- 150- 264 X 19- 28- 39 ft, průměr zygot př'ibližně 80 ft 
(KRIEGER 1937 ; v literatu:fo jsou však i údaje větších rozměrů) , istmus 17 
až 32 !" š. 

b) var. minimus W. et G. S. WEST 1904 Tab. 1 : 4 

T etmemorus brebissonii (MENECH.) H ALFS ex HALFS var. minimus W. et G. S. WEST 1904, 
p. 219, tab. 32 : 6 (diagn., b ason y m, ic. orig.); KosrnsKAJA 1951, p. 629, tab. 29 : 9. - ČSR: 32. 

Buňky drobné, př'ibližně 4 X delší než široké; jejich poloviny ve středu 
nestažené, s více méně rovnoběžnými stranami, ke koncům nezúžené. Rozměry 
podle literatury: 52,5- 57 X 13- 15 µ, istmus 10,5- 11 µ š.; nepochybně však 
kolísají v širších mezích. Hodnota variety je sporná. 
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c) var. minor DE BARY 1858 Tab. 1 : 3 

Tetnurnorus breb?'ssonii (MENEGH.) RALFS ex RALI?S var. minor DE BARY 1858, p. 73, tab. 5 : 9 
(diagn., basonym, ic. orig.); W. et G. S. WEST 1904, p. 218, tab. 32 : 4- 5; KRIEGJm 1937, p. 454 
(p. p„ incl. v. minimus), tab. 54 : 6- 7; KosINSKAJA 1951, p. 628, tab. 29 : 6-8. - ČSR: 1, 19, 
21, 29, 41, 44. 

Buňky velikostí mezi oběma předchozími varietami, poměrně kratší, il- 4 X 
delší než široké; jejich poloviny ve středu lehce stažené, ke koncům obvykle 
jen nepatrně zúžené. Rozměry: 57-100 X 15-21 µ (KRIEGER 1937), istmus 
10- 17 fl š. 

2. Tctmemorus grnnu]atus RALFS 1848 

Tab. 1: 5-8 

Poloviny buněk od dolní pětiny ke koncům silně zúžené, takže buňky jsou 
zřetelně vřetenité. Vrcholy poměrně úzké, zaoblené, s hlubokým úzkým zá
řezem. Membrána s póry buď roztroušenými, nebo sestavenými do více méně 
pravidelných, šikmo se křižujících řad; nad istmem bývá řádka zřetelných 
pórů rovnoběžná s bazí. Lišty chromatoforů rozeklány v četné úzké úkrojky, 
které se jeví jako větší počet krátkých podélných temnějších proužků. Pyre
noidy přibližně po 3-7 v každé polovině. Zygoty kulaté až oválné, bez vý
růstků. 

Na rozdíl od T. brebissonii skulptura nikdy nesestává z podélných řad teček. Kratši a drob
nější exempláře lze někdy těžko rozlišit od podobných jedinců druhu T. laevis, nejsou-li nalezeny 
i zygoty; tvar chromatoforu není vždy spolehlivým znakem, ostatně u T. granulatus bývá nej 
častěji nerozeznatelný. 

Poznám k a. V literatuře bývá jako samostatný taxon uváděna f. minor NoRDST. 1878; 
toto vnitrodruhové epiteton je však mladším homonymem oproti var. minor JACOBS. 1875 a je 
tedy neplatné (čl. 27 Mezin. kotlu bot. nomenklatury, 1956). Totéž se týká i f. minor. MASKELL 
1888. Var. minor JACOBS„ soudě podle nepřesného vyobrazení, je snad totožná s T. laevis. 

V a r i a b i 1 i t a. Bylo popsáno několik vnitrodruhových taxonů, jejichž hodnota je často 
pochybná. Druh je variabilní především v rozměrech a v poměru délky k šířce . Pro „f. minoť 
NoRDST." (viz výše) jsou udávány rozměry i jen 80 X 20 µ, snad jde však o záměnu s T. laevis. 
Var. elongcitus KRIEGER 1937 s úzkými buňkami, až 9 X delšími než širokými, byla popsána 
z Nového F'oundlandu. Silně proměnlivé je i uspoi'ádání pórů, mezi j ednotliv~·mi odchylkami 
jsou však plynulé přechody a mám za to, že nemají taxonomickou cenu; jako taxon by la popsána 
f. basichondťus SCHMIDLE s řadou zřetelných pórů nad bazí. Na odchylném tvaru buňky je za
ložena var. attenuatus W . WEST, i ta je však s var. granulatus plynule spojena přechodnými 
tvary a její hodnota není nepochybná. Teratologické formy jsou časté . 

V ý s k y t. Acidofilní, ale dosti přizpůsobivý druh. Nezřídka se vyskytuje i mimo Sphagnitm 
v okrajových pásech rybníků, v mechem zarostlých příkopech a bažinách i v jiných mírně 
kyselých lokalitách, a na svlažovaných skalách ; bývá nalézán i ve vysokých horách. Je kosmo
politou. 

ČSR: T. granulatus je naším nejhojnějším druhem rodu a vyskytuje se v celém území. Krorně 
var. gmnulatus a var. attenuatus, jež přicházejí často pospolu, jsou v literatuře z ČSR udávány 
i pochybná f. basichondťus a neplatná „f. minor Non.DsT.". 

a) var. granu]atus Tab. 1 : 5-7 

Tetmemorus granulatus (BnÉB.) RALFS ex RALFS 1844 var. granulatus. 

Synonyma: 

Tetmemorus grannlatus (BRÉB.) RALFS ex RALFS 1848, p. 1_47, tab. 24: 2, 33: 1 (diagn., baso
nym); L u TKEMliLLER 1902, p. 349, tab. 18: 1- 3, 25- 27 (pórový aparát); W. et G. S. WEST 1904, 
p. 219, tab. 32: 7- 9; N. CARTER 1919, Jíl· 237, tab. 16: 76- 77 (chromatofor); V. et P. ALLORGE 
1930, p. 22, tab. G : 1 (zygota ); K1uEGER 1937, p. 458, tab. 55 : 1- G; KosINSKAJA 1951, p. 629, 
tab. 30: 1-8. - ČSR: l, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ll, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 
(ut T. granulatus „DE BY."), 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51. 

104 



[Tetmemorus granulatus (BRÉB.) RALFS 1844, p. 257, tab. 8 : 2] (ic. prima). 

Tetmemorus granulatus f. basichondrus SCHMIDLE 1895, p. 346, tab. 14 : 23. - ČSR: 32, 39, 49 
(omn. ut „var." basichondrus SCHMIDLE). 

? Tetmemorus grannlatus f. mino1· NoRDSTEDT 1878, p. 10 (sine ic.; ad T. laevis?); W. et 
G. S. WEST 1904, p. 221; KosrnsKAJA 1951, p. 631. - ČSR: I. 

[Closterium g·ranulatum BRÉBISSON 1839, p. 272] (nomen tantum) ; [BRÉB. in MENEGHINI 1840, 
p. 236] (descr. prima, sine ic.). 

Buňky asi 4-6 X delší než široké. Poloviny buněk až k vrcholu stejno
měrně zúžené, jejich strany nejsou vyduté. Rozměry: (80)- 130- 200- (260) X 
20- 35-50 µ (KRIEGER 1937; nedoložené údaje délky pod 100 µ jsou však 
pochybné), istmus 18- 45 µ š., průměr zygot asi 60- 80 µ. 

b) var. attenuatus W. WEST 1892 Tab. 1: 8 

Tetmemorus granulatus (BRÉB.) RALFS ex RAr, Fs var. attenuatus W. WEST 1892, p. 132, 
tab. 20: 7 (diagn„ b asonym, ic. orig.); W. et G. S. WEST 1904, p. 221, tab. 32 : 10; KRIEGER 1937, 
p. 459, tab. 55 : 6; KosrNSKAJA 1951, p. 631, tab. 30: 9. - ČSR: 1, 2 (ut „f." attenuatus WEST), 

9, 34a, 40. 

Buňky asi 4- 6 X delší než široké. Konce povytažené, strany před konci 
zřetelně vyduté. Rozměry: 160- 296 X 30- 48 µ (KRIEGER 1937). 

Přechody k var. granulatus jsou velmi hojné a mezi oběma varietami nelze vésti přesnou hra
nici; snad by měly být sloučeny. Hranice rozměrů udává KRIEGER 1937 příliš vysoko, vyskytují 
se i menší exempláře (podle mých měření i jen l 30 X 25 µ). , 

3. Tetmemorus lacvis RALFS 1848 

Tab. 1: 9-15 

Buňky v průměru mens1 než u předchozích druhů ; jejich poloviny se ke 
koncům jen mírně zužují, strany polovin bývají před konci trochu vyduté. 
Vrcholy široce zaoblené, s hlubokým a úzkým zářezem. Membrána s póry buď 
roztroušenými, nebo sestavenými do více méně pravidelných, šikmo se kři
žujících řad; nad istmem bývá řádka zřetelných pórů rovnoběžná s bazí. Se 
strany buňky vřetenité s málo výrazným sinem. Chromatofory s podélnými, 
dlouhými, někdy nepravidelně probíhajícími lištami, jež jsou obvykle jen málo 
vykrajované a jen velmi zřídka jsou rozeklány v úzké úkrojky. Pyrenoidy 
př'ibližně po 1- 5 v každé polovině. Zygoty (pokud jsou známy) čtyřúhelní
kovité, se strany vřetenité, hladké, s masivními povytaženými rohy, jež vni
kají do prázdných polovin kopulovavších buněk. 

Větší, k vrcholu silněji zúžené exempláře lze sotva rozeznat od malých exemplářů T. granu
latus, nejsou-li nalezeny i zygoty , a, to tím spíše, že někdy i u T. laevis se vyskytne tvar chromato
foru, charakteristický pro T. granulatus; v literatuře pravděpodobně dochází občas k záměnám. 
Exempláře se širokými vrcholy se podobají T. b1·ebissonii, liší se však od něho skulpturou mem
brány . 

Poznámky. RALFS 1848 popisuje zygoty odchylně: oválného tvaru, vězící v zaobleně 
čtyi·hranném, se strany vřetenitém vnějším obalu. - T. laevis var. intermedius a zejména var. 
minutus bývají považovány za samostatné druhy. Znaky, jimiž se liší od T. laevis var. laevis, 
jsou však taxonomicky málo cenné a jak u zmíněných taxonů, tak u celého rodu velmi varia
bilní; jejich krajní exempláře nelze vůbec od sebe bezpečně rozlišit. Zde jsou proto zařazeny jen 
jako variety. Nutno však podotknout, že dosud n ení známo, zda snad neexistuje závažnější 
rnzdíl ve tvaru zygot. 
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V ar i a b i 1 i ta. Dnm je velmi variabilní, zejména v rozmorech, ve tvaru polovin (zúžení 
k vrcholu), v hloubce sinu (někdy sotva. rozeznatelného), v u spoí-ádání pórů, ve tvaru ehromato
forů a v počtu p~·renoidů. Tvoří fo.du odchylek, z nichž mnohé jsou nestálé; většinu 7. popsaných 
nižších taxonů pova7.uji za neoprávněné (napi·. var. atteniiatus WILLL<; 1. 879, var. continuus 
Noi:msT. 187 8, var. orrwtus SCHMIDLE 189!5, f. sparse-piinctatus SCHMIDLE 1898 ; vn.r. maior ROLL 
H)21 je pravděpodobno teratologickou formou T. granula.tus). Dosud jen neúplno známá var. 
tropiws KR1EG. Hl37 7. Jávy a Sumatry je tvarem buněk úplně shodná s T. granulatus, podle 
tvaru zygot však pn. t, ři k T. laevis. O variftbilitě znaků, jirniž so liš í var. laeds, var. intermedúts 
a var. mi11utus viz shora v poznámkách. Var. Í'tttermedius byla dosud všeobecně, a snad právem, 
ztotožr\ována s var. lnevis, a bylo b y žádoucí zjiRtit, zda není jen její nestálou, ekologicky pod
mínčnou modifikací. Var. minu.tus splývá sice krajními tvary s pi'edchozí, a le v průměru je dobfo 
odlišena a jo nepoch?bně dobrou varietou. Teratologické formy n ejsou vzácné; nap.i'.'. abnormita 
R dvěma vrcholovými záfozy vedle seb e byla popsána jako .,var. bifidus GuTw.", toto epiteton 
musí být ovšem zamítnuto podle čl. 67 Mezinár. kodu (19tí6). 

Výskyt. Druh d ává přednost kyselému prostředí, zejména túním a bažinám se Sphagnum, 
může však vegetovat i více méně aerofyticky (hlavnč jeho var. rnimttus) v malých, občas vy
sychajicich kalužich, v polštářích mechů a na smáčených skalách. V planktonu je Hdký. Vysky
tuje se i vysoko v horách. Rozšíření druhu je kosmopolitní. 

ČSR: Var. laevis se vyskytuje v celém územ í často, var. minutus Edčeji. O rozšifoní var. 
interrnedius je málo známo, ježto byla dosud všeobecně zařazována buď k var. laevis nebo k var. 
mimllit8; soudě podle mých dosavadn ích nálezů je však u nás dosti hojná, zejména v horách, 
kdežto var. laevis přichází spíše v nižšich oblastech. Z polské strany Krkonoš je udávána var. 
ornatus, již považuji jen za bezvýznamnou odchylku v u spoi'ádáni pór\t. 

a) var. lacvis Tab. 1 : 9- 11 

T etmemorus laevis (Ki;Tz.) ex RALFS 1848 var. laevis; RůžIČKA 1958, p. 112, tab. fj : 13 
(odchylný chromatofor). - ČSR: 47. 

Synonyma: 

T etrnemorus laevis (KčTz.) ex RALFS 1848, p. 146, tab. 24: 3 (diagn., b asonym, ic . prima); ,iV. et 
G. S. WEST 1904, p. 222, tab. 32: 11- 16; N. CAHTEit 1919, p . 237, tab. 10: 78 (chromatofor); 
ROMFELD 1929, p. 28, tab. 3 : 33 (zygota); KRIEGER 1937, p. 455 p. p. (incl. v. intermedi'US), 
tab. tí4 : 9- 10, 12 ; KOSINSKAJA 1951, p. 632, tab. 29 : 10- 12. - ČSI-{.: 1, 2, 7' 8, 9, 1 O, 12, 14, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34a, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52. 

Tetmemorus laevis var . bifidits GuTWIŇSKI 1890, p. 9, tab. 1 : l (anomalie). 

T etmemoru8 lcievi.<1 var. ornatits SCHllUDLI<: 1895, p. 347, tab. J 4 : 24. 

[Closteriitrn laeve Ki:.iTZINO 184fi, p. 132] (descr. prima, sine ic .). 

P enium laeve (Kfrrz.) ex GAY 1. 884, p. 71. 

Buňky poměrně větš\ , asi 3,5- 4,5 x delší než široké, ke koncům obvykle 
1en málo zúžené , věUúnou s 3- 5 pyrenoidy v každé i1olovině. Rozměry: 
\65)-6~),3-104: ,5-(122 , 4) x (18)-Hl,~)-22-26 fl, istmm; 16 ,8- 24 !"' 8., 
průměr zygot asi 54- 60 µ (KosINSKAJ A l %1; v literatu:i'-e bývají však udá
vány i vět8í rozměry). 

b) var. intermedius (VoRONICH. ) RůžIČKA comb. nova Tab. 1 l~ 

Synonyma: 
Tetmemonrn intermediu8 VoRONICHIN 1930, p. 40, tab. 2 : 2- 4 (diagn., bn.sonym, ic. orig.); 

KosrnsKAJA 19!>1 , p. 634, tab. 29: 17- 20. 

'Petmemorus laevis (KUTZ.) ex RALFS, pro parte, auct.; KHJEGKlt 1937, p. 45G p. p . (incl. 
v. laevis), tab. 54 : 11. 

Buňky téhož tvaru jako var. !aevis, ale v průměru o něco menší, asi 3- 4 X 
delší. než široké. Jen 1- 2- (3) pyrenoidy v každé polovině. Zygoty neznámy. 
Rozměry: (59,4)- 70- 80- (90) X (18)- 19,8- 21,5- (25) µ (VoRONICHlN 

1930). Hodnota variety nebyla dosud bezpečně potvrzena. 
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c) var. minutus (DE BARY) KRIEG. 1937 Tab. 1 : 13- 15 

Tetmemorus laevis (KuTz.) ex RALFS var. minutus (DE BARY) KRIEGER 1937, p. 457, tab. 
55: 8- 9. - ČSR: 34a, 43. 

Synonymum: 

T etmemorus minutus DE BARY 1858, p. 41 et 74, tab. 5 : 10 (diagn., basonym, ic. orig.); 
W. et G. S. WEST 1904, p. 223, tab. 32: 17-- J!:); KosINSKAJA 1951, p. 632, tab. 29: 15-16. -
ČSR: 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 , 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 48. 

Buňky drobnější než u předchozích variet , 3- 4 X delší než široké, obvykle 
ke koncům zřetelněji zúžené, jen s 1- 2 pyrenoidy v každé polovině. Zygoty 
neznámy. Rozměry: 42- 65 X 12--24 ft (KRIEGER 1937), istmus 16- 20 ft š. 

4. Tctmťmorus fissus W. et G. S. WEST 1897 

Tab. 1 : 16 

Tetmemorus fissus W. et G. S. WEST 1897, p. 81, tab. 368 : 25 (dic,gn., basonym, ic. orig.); 
KHIEGER 1937, p. 460, tab. 55 : 10. 

- Buňky drobné, asi 2,5 x delší než široké. Poloviny buněk přibližně oválné, 
uprostřed nestažené, k vrcholům trochu zúžené; jejich strany jsou vypouklé. 
Vrcholy rozděleny hlubokým, již od počátku široce rozevřeným zářezem ve dva 
zaobleně přišpičatělé laloky. Membrána nepravidelně a hustě pokryta jem
nými póry. Ustrojení chromatoforů ani poloha a počet pyrenoidů nejsou 
známy. Zygoty rovněž neznámé. Rozměry: 42 X 18 µ , istmus 15 ft š. (W. et 
G. s. WEST 1897). 

T .. fissus se liší od všech ostatních druhů téhož rodu široce rozevřeným vrcholovým zářezem. 
Variabilita jednotlivých znaků není vůbec známa„ 

Výskyt. Dosud byl nalezen jen v západní Africe (Angola) ve vysychajících bažinách ; 
jeho ekologie není podrobněj i popsána. V ČSR se nevyskytuje. 
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REJSTŘÍK 

Údaj strany, na níž je o taxonu pojednáno podrobněji, je sázen pt'.1ltučně. Jména, jež autor 
považuje za synonyma, jsou tištěna kursivou. 

Act.inotaenium 
breb1:ssonii ( Closterium) 
brebissonii (Tetmemorus) 

v . brebissonii 
v. rninimus 
v. minor 
v. t enuissin:ms 
v . turgidus 

Closterium 
Euastrum 

102 
103 

102, 103, 104, 105 
1 oa, t.i:tb. 1 : 1- 2 

103, tab. l : 4 
103, 104, tab. 1 : 3 

103 
103 
102 

fissus (Tetmemorus) 102, 107, tab. 1 
102 
: 16 
105 granulatum (O losterium) 

granulatus (Tetmemorus) 
v. attenuatus 102, 104, 

102, 104, 105 
105. tab. 1 : 8 

f. bas·ichondrus 
v. elongatuR 
v. granulatus 104, 
f. minor NORDST. 
/.minor MASKELL 
v. minor J ACOBS. 

intermedius ( Tetmemorus) 

104, 105 
104 

10f5, tab. l : 5- 7 
104. 105 

104 
104 
106 

laeve ( Closterium ) 
laeve (Penium ) 
laevis (Tetmemorus) l 02, 

v . attenuatus 
v. bifidus 
v. continims 

106 
106 

103, 104, 105, 106 
106 
106 
106 

v. intermedius 
v. laevis 
v. rnaior 
v. minutu s 

105, 106, tab. 1 : 12 
105, 106, tab. 1 : 9- 11 

106 
102, 105, 106, 107 

v. ornatus 
f. spa.rse-punctatus 
v. tropicus 

libellula (Closterium) 
minutus ( 'Tetmemorus) 
navicula (Closteriurn) 
Peni um 
Pleurotaenium 
Tetmemoru s 

tab. 1 : 14- 15 
106 
106 
106 
102 
107 
102 
102 
102 
102 

~~ A l \ J1 IO q E H l1 E 

qexocJIOBaIJ,l\aH Arrn,UeMMH 1 la y1\. 110w·oTuBJ1HOT 06rrn1p1rne trnnanuo 
«CDJiopa qcP», r;:i.e 6yp,oT o6pa6ornHa II qmopa BonocJccír qcp. ,I.t;mr rnro, 
"{no6LI nou;roTOBirn aToro II3D;aHHH 6Lma Hal-\ Monrno .ny11me}1, nyom'myeM 
cnepBa HacT0Hmy10 CTaTbIO o po;:i.e Tetmemorus (no pHTJ.OI\. Desrnidiales cIJ,o
IJJIHHOl-\.), IWTopan Harn1caHa no ncox 11 0,L(pooHocTHX TaK, HaI\. 6y ,LlT O Ohl ona 
yme HBJrneTcH lJa CThIO AJrrono 1'Hl10c1rnro pH,L(a cD.no pbI lJCP. I l aneoMcH TalOtM 
o6paaoM BLI3B3Th ;:t,HcKyccHIO II HpI1T11 1{y cnoco6a 06pa6onu1 Mé:l'L'OpMaJia, 
peayJihTaTLI Horopr,1x HaM noMoryT I\ y JrylrIIIe1nno 1-1amo:iit pa6oThI. 

Ilo:3ToMy y6e,u11TOJlhHO rrpoc HM o 3aMOT JUJ J1 Hpwn,rny oTOM CTaThH' )(a:mo 
H B TOM cnriae, 6ynyr J ll1 l\.aC3ThCH Han\ylll;IfXCH MO JlOlJOÚ. I [ U M O r M T e 
H a M c n o e ii l{ p M T M I{ o ú: c o ~J )( a T b T p y A ' H a 11 6 o JI o o 
B c e r o o T B e l{ a IO JL( lI ii c B o o ií J_~ e JI JL 3aMOTKH JJPO CMM J10ChTJiaTh 

1-1a a;woc: PeHaIUJJroHHaH IrnM11cc11n AJiro Jcur11L1ocHoru pH:r~a cDJropr,1 4.CP, 
Benátská 2, Praha 2, ČSR HJIH Ha ajlpoc aBTOpa: Dr. Jiří Hůžička, Rožrn
hcrská 58, Třeboň ~ ČSR. 

TlpneoeL~HHHIO aaw~nn1 o mryTpcmrnli c.11cTeMaT11 1 e ntt f l<l Telmemorus laPris. Ero var. 

intermedius H B ocoúe11HOl' T1t1 var. minutus npnnnl\taTOT('l l !\HIOl'Jill\1H nnTopaM.H :ia C.UMOC.TO ll 

TCJl bH1>1e BHJlf,1. 11 pna1rnrrn, OTJIJ.14.HlOU~He J1X OT var. laer is, HBJ IHIOOI B 0611l('i\I Till(COHOMH

~ll'( ' IUI !llaJl O IJ,CllHJ,l?IHI l1 HRK y ltpHBCP,C HHJ.IX Téll\COllOB, THl{ H y J~CJIOťO fJO JHl ()Lill JJCC l>Ma 

napna6tt.TibHhI: Hpaiúrnc ::m:'JcMn:rnpLI o•WHh TPYJ~110 r TOllJlOCThIO MClf<l lY ('06oi1: OTJmqlfTh . 

'.{ ;web 0Hl1 Jl08TOMY 11pHBCJlC ITU J\a l \ napm11~11JI[. 11eo6xo]lvl!\IO OJlHUHO 3<1l\1l'T1'1Tb, LITO no ('l1X 

11op WlBCCTHLl 3i-Jl'OTJ,J JH1111L y var. laevis l1 HO oT()l\lY H C }1(.'l{Jf(Ql.}Qfta uo :IMO/f\ HO CT J, ÚO Jll'l' 

ccpi,e ~rnoro 0T.1rnq11H cpopM1.1 MX :mroT . 
Var . inlermedius n CTap11rnii. JIHTCfJ <ITy p c HO OT.Jll1lHlJIHC b (MOJ.HCT 6 1.ITh 110 ltpasy) OT 

var. laevis 11 ÚblJIO Gi.1 noaTO!\ l,Y mcJiaTeJILIJO B i.rrrc 11 1t1Tb HC HBJlflL'T l' H JIH 0 11 a JHllllh nc

JIOCTOHHHOii, s r{OJiorwwctuI o6ycJloBJWHHo.ii cc Mon.11cJH1Ka1vrnií. Ec pH cHpocp1:n1c11t1c MaJ10 
tt3BCCTHO. B llCP 1rnmcTcH 011a l~OllO JihHO 061>1LlJlb!M HDJICH.HcM H ropax, u TO npL'MH m1H var . 

laev is 4.au~c nCTpcqacTcn n 6oJ1CC JIH 3KJllX MCCTax . 
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HaHOHCI~ e:w:e HOCHOJTbHO CJTOB o npIIHU,JJTlaX, ROTOpiiIMII H py1rnno;:vmc n npM COCTaBJlCHHM 

H3 CTOH11{8 H npo6noii CTaTbM. llprr COCTtllllIOHJU'l Tpy):{a, l\aJHIM ):{OJD:l:\Cl-1 6y):{eT 6r.LTb A JirO

JlOI'J'fllCCIOIH pH):{ cfmoprJr q CP, npowrnra10Tcrr mJTopy ;:{ne B03Monmoc T11: m r6o n OMCCTMTb 

IJ pa6oTy u ce B JfMTCpaType .118BOCTHT>Ie TaT{COHLl (B.11) (hI II D o c o6oHHOí:T.If mryTpCB.11.IJ:OIJI>IC 

TllJ{COm.1) ' HM8IOll{l1C OTHOTUOIIHC J\ ):{aHHOii roorpaqn1tl8CHOH o6JiaCTH (HaCHO.nbHO OHII HO 

HDJUJJOTC H QlJeIJH)J,HLlJ\1.11 (' J1HOHl1MaMH), .n 1160 BLr6paTb .nmm, TC, .KOTopr.rn c 11.11:raeT TURCOHO

]\f[fl-lO(' L{H J~CHHhll\lvf . 

B 3Toň: CTWfbC n yl\n.mmmrno ynoTpe6mr BTopym B03MO/IUIOCTb. Q em,rii prr):{ OilhITOB 

.11 uaG.mo;:{OITHtr nmrn arAnaoT, LJTO TO , l:fTO l\fhl Ha3bTBaOM nHri:o:vr D .n:eiicTBHTOJrbHOCTM HBJHieTc n 

COBOl {YHlIOCThIO OT!(O.Jlbllb[X OTL{JIOHe HvrŘ. l-IcHOTOpbIO H 3 HHX HB.lIHlOTCR HCITOCTOHHHhli\U1 

vr Ha TIOTOl\H '. TIJO 11e11 epoxo;:{flU~Vll\lH; TC n0-1\ lOOi\lY MHCJrnJO C'OBCeM HC l'JfC):{yeT cqwraTh TélHCO

Hai\m }I H O CJieri:yeT MX o6o3HaLJHTb lli1 3BUIU:IH!\1Vl. I1HhfC OTIU I08H.11H HBJIHIOTCIT IlOCTOHJ-lHhll\llJ. 

0TBCTCTBOIUIOCTb ]lf 3acJiyry (' lH:Tei\taTlIHOB BJIIBY Oll,HClJW B TOM, q']'O OHH Bht6eparoT 113 o6ILI,eM 

MaccJ.I OTJ{JJOHClJUM Jll1111b TC, HOTOphIO MO/I\HO c~niTaTb npanvr.llhHhlMM, u;eHHI>IMH, BH):{HbTMH, 

Tal{CQHOMVPI OC' HH J~OllHhfi\Ul J1 He o6peMCIUUOT Cl1CTOMY Maccoii Ha3 BaHJifll 6cc1~eJUihJX OTI{JIO
JTUHblll. 

11 0B031\[0fHHO J{OH e•rno npc w10JraraTh, qT() HalJHI Te 11 opo111HMC ::IHUHlUI HBJIITIOTCH Ol\OU

'laTCJfbllLTMII ; 6y):{yu~ee HUBOpHOC i\ IHoroe n:c npaBHT·. OunaI\O HCo6xoALlMO XOTH 6LI Ha OCHO

IJaI-IJiTH TPnCpCHIHMX lJalUMX ::IEH\H11tl C03JJ,aTh pa 3yMHYIO H ll;Jlll npat{Tl1J{ J1 J\8JlUC006pa3HYIO 

c nrTeMy uouopocncií . 

H cHOTopi;rn l'H CTeMaTnrrn HMOIOT OTHOr.ttTO.nLuo 9TMX B01tpocon HHJ.IC B3r.THT):{hL Pc):{aH-

1~tt:OHHaH HO l\Uf.lď C HIT 11 a1nop 6r,mrr 6bI Bl'CM QllOHb nptI3HaT0.7IbHLl 3a BCO Bhll' IU l3UHHLie 3a
MUlialJJUf . 

SCHLUSSWORT 

Die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften bereitet die Her
ausgabe eines umfassenden Sammelwerkes „Die Flora der ČSR" vor, wo 
auch die Algenflora der Tschechoslowakei bearbeitet werden soll. Um die 
Vorbereitungen dieses Werkes moglichst vollkommen zu treffen, gelangt zu
nachst ein Probeaufsatz uber die Gattung T etmemorus (Ordnung Desmidiales 
der Conjugaten) zur Veroffentlichung, der bis in samtliche Einzelheiten so 
ausgestaltet ist , als ob er bereits ein Abschnitt der algologischen Reihe des 
o bgenannten Florenwerkes ware. 

Deshalb bitten wir angelegentlich um kritische Bemerkungen zu diesem 
Aufsatz, selbst um solche , die vielleicht scheinbar nur Kleinigkeiten betreffen. 
H e 1 f e t u n s m i t K r i t i k e i n W e r k z u s c h a ff e n, d a s 
a J 1 s e i t i g b e s t e n s s e i n e n Z w e c k e r f ii 11 e n s o 11 ! Kritische 
Beitrage werden an folgende Anschriften erbeten: „ Redaktionskommission 
der Algologischen Reihe der Flora der ČSR , Benátská 2, Praha 2, ČSR" 
oder „Dr. Jiří Růžička , Rožmberská 58, Třeboň , ČSR". 

In Bezug auf den Inhalt fuge ich eine B em erkung uber die Systematik d er AL't 'Petmemorus 
laevis bei. Seine var. intermedius und namentlich vu.r. minutns werden von manchen Autoren 
fur selbstiindige Arten gohalten. Die Merkmale, durch die sie sich von der var. laevis unterscheí 
d en, sind jed och insgesamt taxonomisch von geringem W ert und sowohl b ei den an gefohrten 
Taxa, a ls a uch b ei d er ganzen Gattung sehr variabel; die Grenzexemplare sind mit Sicherheit 
voneinander nicht untorsch eidbar. D esha lb ersch einen sie hier a ls Varietaten. E s muss jedoch 
e rwii.hnt werden, dass Zygoten bishe r nur von der var. laevis b eschrieben wurden und dass es 
somit nicht b ek annt ist, ob in d el' Form der Zygoten kein gewichtigerer Unterschied best eht. 

Die var. in termedius wurde in der alteren Literatur (víelleicht rnit R echt) von d er vur. laevis 
nicht unterschieden und es wiire erwunscht festzust ellen , ob sie nicht nur eine unbestandige, 
okologisch b edingte Modifikation da rst ellt. Ůber ihre Verbreitung ist sehr wenig b ekannt. In 
d er T schechoslowakei scheint s ie im Gobirge recht gelaufig zu sein, wogegen die var. lcievis in 
niederen Lagen haufiger vorkornmt. 

Zurn Schluss noch einige Worte úber die Grundsatze, a n die ich mich b ei der Abfassung dieses 
Probeaufsatzes geha.lten h abe. B eim Vorfassen e ines W erkes, wie es die a lgologische R eihe der 
Flora der ČSR sein soll, bieten sich dem Autor zwei Moglichkeiten. Entweder kann er in dasselbe 
a lle T axa (Arten und n a m entlich infrasp ezifisch e Taxa) einreihen , die das gegebene geographisch e 
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Gebiet betreffen und iiberhaupt je in der Literatur beschrieben wurden (sofern es sich a llerdings 
nicht um zweifelsfreie Synonyma handelt), oder er kann nur jene herausgreifen, die er als taxo
nomisch wertvoll betrachtet. Jede dieser beiden Méiglichkeiten hat gewichtige Vorziige, a ber 
auch Mangel, und beide werden in systematischen Arbeiten angewandt. 

In diesem Aufsatze habe ich absichtlich die zweite Moglichkeit beibehalten. Eine ganze Reihe 
von Beobachtungen und Versuchen zeigt, dass das, war wir eine Art nennen, in Wirklichkeit nur 
eine zusammenfassende Bezeichnung einzelner Abanderungen ist. Einige davon sind unbe
standig und auf die Nachkommenschaft nicht iibertragbar; diese sollen meiner Meinung nach 
iiberhaupt nicht for Taxa gehalten und mit Namen versehen werden. Andere Abweichungen sind 
standig und taxonomisch wertvoll. Des Systematikers Verantwortlichkeit und Verdienst ersehe 
ich daraus, dass er aus dem Ůbermass von Abanderungen jene hervorhebt, die als gewichtig, 
bedeutungsvoll, taxonomisch wertvoll betrachtet werden kéinnen, und dass er das System 
nicht mit einer Unmasse von Benennungen bedeutungsloser Abanderungen iiberhauft. 

Freilich sind unsere bisherigen Kenntnisse keineswegs derartig, um hoffen zu kéinnen, dass 
unsere heutigen Ansichten endgiiltig sind; die Zukunft wird wohl so manches daran korrigieren. 
Es tut aber not, dass wir wenigstons auf Grund unseres heutigen Wissens ein vernti.nftiges und 
for die Praxis anwendbares System der Algen aufbauen. 

Einige Systematiker haben jedoch in Bezug auf diese Fragen abweichende Ansichten. Sowohl 
die Redaktionskommission der Algologischen Reihe der Flora der ÓSR, als auch der Verfasser 
selbst " ·aren allen Lesern fiir die Mitteilung ihrer diesbeziiglichen .Meinungen dankbar. 
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'l'ub. I.: 1- 2. Tetmemoru · brebis onii R LF. var. brebissonii (p. 103) - 3. '1'. brebissonii 
var. rninor DE BARY - 4. T. brebissonii vu.r. minirnu~ W. t G. S. W E T - 5- 7. T. granulatus 
RALFS vM. granulatus (1. 104) - 8. T. granulatus var. attenuatus W. W1~s'l' - 9- .ll. T. laevis 
H.ALF8 var. laevis (p. 106) - 12. T. laevis var. intermedius (VORON! H.) RůžrčK comb. n. -
13- L5. 1'. laevis var. rninutt"8 (DE BAL-tY) KRIEG. - 16. '1.1 .jissus W . et G. S. W EST (p. 107) -
(7: zygotft, sec. V. t. I. LLOROE L930; 9: zygota immu.tura, ec. Ho H'l'~LD Hl29; 4, 16: sec. 
W. ot G. . W E "r; 1- 3 5, 6, 8, 10- lG: orig.). 
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