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Mikroedaf on hořících hald u Sokolova 
(Výzkumný \1stav lesa a myslivosti, Zbraslav, ČAZV) 

Výzkumný ústav lesního hospodářství ve Zbraslavi-Strnadech konal pokusy 
se zalesúováním hald u Sokolova od r. 1952, práci vedl Dr. Holovský. Pokusné 
plochy jsou na starých haldách severozápadně od Sokolova. PE této příleži
tosti byl též proveden rozbor mikroedafonu. Materiál hald byl navážen z od
klizu př'i povrchovém dolování hnědého uhlí. Haldy jsou různého stáH, starší 
jsou porostlé travou a různými rostlinami, rostoucími na mezích, mladší jsou 
holé. Na jednom místě je malý lesík řídce rostoucích, asi dvacetiletých bHz. 
Ojediněle roste na haldách jíva jako keř· nebo malý stromek. Před léty byl zde 
povrchový, hnědouhelný důl , který po vytěžení byl delší dobu zavážen odkli
zem z jiných dolů a tak vznikl nerovný povrch s příkopy a prohlubeninami, 
které jsou naplněny vodou a tvoří několik menších a jedno větší jezírko, tak 
zvané oprámy. 

Na svahu haldy byly navezeny bř'idlice se zbytky uhlí, které pod povrchem 
doutná a hoří. Je to nejstarší část haldy, kde je také výše zmíněný březový 
porost. Svah je obrácen k severozápadu. Na povrch vycházejí řadou otvorů 
a trhlin v půdě vodní páry, různě prosycené kysličníkem siřičitým, na dvou 
místech modravé, kouřové plyny. Otvory jsou na prudkém svahu v délce 
50 metrů a tvoří 3 skupiny. Nejvýše položené místo má asi 8 otvorů , z kterých 
vychází pára s malým množstvím kysličníku siř'ičitého, jen jedním otvorem 
jde kouř s vodní parou. Kolem tohoto otvoru je dehet se žlutavým povlakem. 
Prostřední skupina je největší. V půdě jsou 3 velké, hluboké trhliny, kterými 
uniká kouř, kolem je vrstva dehtu s žlutavým povlakem. Zde se půda stále 
propadá a sesouvá. Kromě bakterií není kolem těchto trhlin žádná vegetace. 
Dále od těchto trhlin je v okruhu asi 4 m 1 O menších otvorů , kterými unikají 
hlavně vodní páry s kysličníkem siř'ičitým, místy slabě kouř . Poslední skupina 
je nejníže na svahu v délce asi 7 m , je zde 5 větších a několik menších otvorů 
s párou a slabě kysličníkem siř'ičitým. 
Půda na těchto místech je stále teplá a vlivem unikající páry značně vlhká. 

Za chladného počasí se pára sráží a rostliny jsou pokryty vodními kapkami. 
Sníh zde ihned roztaje. Při teplotě vzduchu 6° C v listopadu 1954 a 4° C v březnu 
1955 po zemi lezli mravenci, žížala byla 2 cm pod povrchem mechů , tráva byla 
svěže zelená, mochna plazivá v půli listopadu kvetla. Rostliny i živočichové 
se teplému prostředí přizpůsobili. Na svahu haldy je žlutavý, místy červenavý 
těžký jíl , s různě velkými kameny a štěrkem. Místy je černavá, polorozpadlá 
břidlice. 

Kolem otvorů, jimiž vycházejí vodní páry, jsou souvislé porosty mechů, 
na nejvyšším místě polštář rašelinníku asi půl čtverečního metru veliký. 
Mechy a rašelinníky určil B. Je ž'e k z Třeboně . J sou to: Webera nutans 
H d w. , Polytrichum strictum S m. , Anomodon longifolius Hart. , Aulacomnium 
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palustre S c h w g r. , Sphagnum cuspidatum E hrb., Sphagnum palustre L., 
A itlacomnium palustre a Polytrichum strictum jsou vysloveně mechy bažinné 
a vodní. Sphagnum cuspidatum tvoř'í zde formu obvyklou jen u submersních 
variet a forem. 

Vzorky jsem zde bral tř'ikrát, 9.- 10. června, 11.-12. listopadu Hl54 a 
30.- 31. bfozna 1955. Shluky rosolovitých řas jsou přímo v otvorech, na jejich 
okraji a v nejbližším okolí, nejvíce na místech, která jsou ve styku s vychá
zející párou. Rasy v podobě zeleného slizu jsou na holé, vlhké půdě, na spadlém 
listí a na mechových polštářcích. Půdní vzorky bral jsem z otvorů, kolem nich 
i na místech vzdálenějších , měřil- jsem teploty par v otvorech, teploty půdy 
a povrchovou teplotu rosolovitých shluků řasových. Vedle toho byly vždy 
změřeny teploty vzduchu nad zemí a půdy v nejbližším okolí. Teploty povrchu 
půdy a porostů byly měřeny zvláštním teploměrem pro měření povrchových 
teplot. Tam, kde uniká koui\ je vrstva dehtu, která brání vegetaci. Řasy 
rostou až k dehtovému povlaku, v němž zanikají. Všechny vzorky z okolí 
otvorů, kterými uniká kouř·, silně páchnou dehtem. 

Půdní vzorky sbírané v červnu 1954 při teplotě vzduchu 26° C a půdy 19° C 
byly pokryty na povrchu slizovitým a rosolovitým povlakem zelených řas , 
podobně byly pokryty i polštářky mechů. Teplota půdy na povrchu u otvorů 
byla 45- 52° C. Teploty vzduchu a půdy měřeny byly vždy ve 12 hod. Uvnitř 
otvorů nebo trhlin bylo naměřeno 62- 67° C. 10.- 11. listopadu byla teplota 
vzduchu 6,2°, půdy 8,3° C. Teploty na povrchu slizových kolonií řas byly 
nižší, kolem otvorů 39- 47,5°, místa vzdálenější 20,5- 39,8° C, nejnižší teplota 
kde řasy rostly v mechových polštář·cích, byla 12- 16° C. Nejvyšší teplota 
uvnitř otvorů byla 58,5° C. 30.- 31. března 1955 byla teplota vzduchu 4°, 
půdy 2° C, mírně sněžilo. Vzorky sbírány nejblíže otvorů v teplotách 29°, 37°, 
42°, 46° a 47° C na nejvyšším místě , na prostřední lokalitě byly teploty 37° až 
42° C, řasy tvořily slizovité povlaky na půdě a na starých březových listech, 
v mechu jen velmi málo. Také na tfotím, nejnižším místě rostly řasy většinou 
na holé půdě v povrchové teplotě 35- 42° C, méně v mechu. Teplota v otvorech 
byla 58- 65° C. Nejvyšší teplota na povrchu slizovitých kolonií byla 52° C. 
Ve vyšších t eplotách žádné řasy nerostly, žádní živí prvoci nebyli nalezeni. 

Z několika míst bylo v laboratoři stanoveno pH (elektr. přístroj Lauten
schlagerův) a naměfono pH 4- 4,4. Z jednotlivých míst byly vzorky dány do 
sklenic a živé v ústavu mikroskopovány. Velká část rozdělena do Petriho misek 
a dána na okno (severní strana), teplota byla ca 20° C. Kultury byly zalévány 
redestilovanou vodou a dobfo rostly. Po několika měsících vyrostlo mnoho 
protonemat a rostlinek mechových. 

Asi 800 m daleko je jiné hořící místo, zde ale nevycházejí ze země vodní páry, 
nýbrž jen kouř. Ohnisko požáru je blízko pod povrchem, půda je zde horká, 
suchá, kolem otvorů vypálená. Pro velký žár a nebezpečí propadnutí vyho
řelých vrstev nelze se k trhlině př'iblížit , ale kolem není na holé půdě stopy po 
vegetaci. Z toho je vidět, že příznivý stav na prvém stanovišti působí výrony 
vodních par a větší hloubka hořícího uhlí, které vyhřívá půdu na teplotu , při 
které mohou organismy žít. Proto mě zvlášť zajímalo, které z těchto zde žijících 
druhů jsou součástí mikroedafonu lesních půd, prvními průkopníky vegetace 
a pÍ'ipravují pro ni půdu. 

Největší počet druhů byl zjištěn v červnu 1954. Z bičíkovců jsou to: Cerco
bodo bodo Lem n., Bodo globosus Stein a Pleuromonas jaculans Per. 
Tyto 3 druhy jsou velmi hojné v edafonu lesních půd a to v jehličnatých 
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i listn~.tých porostech. Rozsivky zastoupeny jsou 3 druhy: Eunotia septentrio
nalis O s t r u p, N avicula Rotaeana (R a b.) G r u n. a Pinnular-ia borealis 
E hrb. U druhu Navicula Rotaeana nalezeny schránky, Pinniilaria a Eunotia 
byly živé v kultufo. N avicula Rotaeana žije v půdě řídce , Pin. borealis je velmi 
hojná a s druhem 1-Jantzschia amphioxys (E hrb.) Grun. jsou typickými 
rozsivkami lesních půd. Eunotia septentrionalis byla nalezena v okolí Chomu
tova E. S pr e n g r e rn. 

Z Chlorophyceí nalezeny tyto druhy : Gloeocystis vesiwlosa N a g. velmi 
hojně , Gl. botryoides (K t z.) Na g., které tvoř'í rosolovité povlaky na půdě 
i na povrchu mechů. V slizovitých koloniích těchto fas je ř'ídce Chlorella viil
garis B e ~, „ Selenastrum minid,um, (N a g.) C o 11. Velmi hojné jsou další 
dva druhy rosolovitých ř'as: Coccomyxa dispar S c h rn i dl e, která pfovládá 
a Goc. sithglobosa Pa s che r. ·Oba tyto druhy tvoří slizovité povlaky na holé 
půdě nebo mezi mechy bud samostatně nebo společně s Gloeocystis. Tyto fasy 
rostou v otvorech, kterými uniká pára, nebo na jejich okraji a nejvyšší teplota 
těchto kolonií byla 52° C. Na chladnějších místech bylo několik kolonií Proto
cowus vir-idis Ag. Všechny tyto druhy žijí často v lesní půdě nebo na jejím 
povrchu. 

Zelené , vláknité fasy rostou v malém množství a rozmnoží se v kulturách, 
ve kterých jsou i 3 druhy Chlamydomonas , z nichž určen Chl. Snowiae P r in t z. 
který žije v lesních půdách. dále Euglaena intermedia (Kle b s) Schmitz. 
Hojné jsou Honnidi-um fla ccidum A. Br. a H. siibtile (K t 7..) He e r. v sli
zových koloniích. Řídce se vyskytuje Stichococcits minor N á g. sec. Chod., 
St. bacillaris N á g. a St. fragilis Gay. Tento poslední druh roste na oknech 
pařenišť a skleníků. Bylo nalezeno několik kolonií buněk Prassiola crispa 
(Lig h tf.) Mene g h ., několik vláken ]JJicrospora rufescens (K t z.) 
La g r h. , sterilní Zygnerna ericetorurn (K t z.) Han s g. a Mougeotia spec. 
Z výše jmenovaných druhů se téměř' ve všech lesních půdách vyskytuje 
I-1 ormidium flacciclmn a subtile , Stichococcus bacillaris a minor , Hdce Zygnerna 
ericetoriim . . llf esotaenium najdeme v kyselejších lesních půdách. hlavně v boro
vých porostech na písčitých místech. 

Z prvoků hojná jsou Rhizopoda: A moeba gracilis G r e e ff, A. limax D u j · 
a Dactylosphaeri,um radiosiirn E h r b. , z nichž A. li max a D. ra<liosum jsou 
hojné v lesních půdách. Z krytenek se :Hdce vyskytuje Assulina rniiscormn 
G r e e ff, Trinema lineare P e n., Sphenoderia fissirostris P e n. , hojně 
Euglypha laevis E hrb. a Corythion pulchellum P e n. , které se v kulturách 
rozmnožily. Všechny jsou běžnými obyvateli lesních půd jehličnatých a Jist
natých porostů. Z nálevníků Mdce se našla Rnchelys ]JUpa M ti 11 e r - E h rb. 
S che w i a k o ff a Colpoda cucullus O. F. M. , poslední druh v lesní půdě 
velrni hojný. 

Hlístic ( N ernatodes) , hlavně v kulturách , bylo několik druhů a hojně se 
vyskytovaly. Z vffníků ( Rotatoria) určil prof. E. Bartoš druh H abrotrocha 
rnicrocephala. M u r r a y a Oephalodella spec. 

Ph druhém odběru vzorků J0. - 11. Xl. HJ54 bylo :rozšífono Mesotaeni'urn 
mnohem méně než v červnu a bylo zatlačeno druhy Gloeocystis vesiculosa 
a botryoides , Coccomyxa dispar a Hdce siibylobosa.. Mezi slizovými koloniemi. 
těchto řas byly schránky rozsivky N avicula Rotaeana, řídce vlákna druhů 
Microspora floccosa T hu r. , Hormidium flaccidum a jednotlivé buř1ky K era
tococws rhaphidioides Pa s che r, z ostatních Cercobodo bodo, Amoeba limax, 
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Assulina rnitscorum . T rinerna enchelys E hrb~ a lineare, Enchelys pupa a oba 
vířníci. 

:W.- 31. III . 1%5 odebrané vzorky v celku se neliší od listo1 adových. Ve 
lwvitých koloniích opět mnohem hojnější jsou Gloeocystis a Coccornyxn , méně 
1[ sotaeniwn. J ozsivk.) jso u zastoup -·ny d\ ěma druhy, Pinnularia borealis 

a \Tavicula Rolaeana, z bičíkovců C rcobodo boclo a P eranema tricho1Jhormn 

~ 
f e 

l. Bodo globosus HI e in, !J :x: (j /t. 2. S tichococcw; /rayilis Gay. , 2 L X 6 /1· - 3. Eunotia 
srptentrionnlis O s t r., 2 1 X 4.fJ /t. - 4. Cylindrocystis Brebissonii 1. n eg h . var. minor 
v\'. et. G. R. W „ 27 X 10,30 X 12 /I. - fí . .Mesolneniitm chlarnydosporum D e 8 y., n X 15 /t . -
()H, b. Mesotrwn.iu.m F:ndlicheria111m1 Na g., t~ Mí X JI , b 39 X 12 µ„ - 7. M esolaeniwm _End
hchrriomm1 a g. var. grnnde Nor d s t„ !í8 x 12 /I· - 811- f. J\1e8otaenium macrococc'U'm 
(K (z.) R o .Y et. Bi i-;~- Vn l'. mú:rococcnm ( I t z.) w . et a. s. w .. a. l 8 X 6,5, b l u X 7.G, 

c 14 X 7,r5 p d s lizovitý oba l, o- f počátek dř'l e ní. 

(E hrb.) Stein. Z ostatních řas jsou to: H onnidium flaccidum , Stichococ
r,us bacillaris a minor, K eratococcus rhaphirlioides a caudatus P a s c h e r. 
Nově byla nalez n a na starých březových LiRtcch : inic 8omrnier Zla cossyr
ensis Bor z i (det. J. Komáre k) a nepatrně Nosfoc spec. Z Rhizopodu 
jsou to: Amoeba limax ve slizovitých koloniích na holé půdě na kraji otvorů 
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v povrchové teplotě 42° C. Hojné jsou druhy Euglypha laevis, Trinema enche
lys a lineare, z vířníků řídce Habrotrocha microcephala. 

Systematický popis význačných druhů 

Oyanophyta. 
N ostoc spec. Kolonie špatně vyvinuté, bez heterocyst. 
Sommierella cossyrensis Bor z i. Tvoří na starých, březových listech malé, modrozelené 

stélky, obsahující vlákna nepravidelně větvená. Vegetativní buňky v jedné fadě ve vláknech, 
krátké, zploštělé, bledě modrozelené, s tenkou blanou, 9- 10 µ široké. Obsah jemně zrnitý, 
postranní výběžky 7 µ široké. H eterocysty čtvercové, stejně dlouhé jako široké, nebo o málo 
kratší. Druh popsán 1907 B o r z i m z ostrova Pantellerie, kde roste na vulkanických skalách, 
po kterých stéká t eplá voda z thermálních pramenů. Od té doby nebyl druh nikde nalezen 
a toto je druhý výskyt na světě. Podrobný popis bude uvefojněn v Preslii. 

Diatomaceae: 
Eunotia septentrionalis O str. Bufiky 21 X 4,5 µ, 17 rýh na 10 µ. Nordicko-alpinský druh, 

který je v severní Evropo všeobecně rozšířen. V Čechách pouze v okolí Chomutova (E. S pr e n 
g e r), na Moravě u Žďáru (J. B í 1 ý). 

Flagellatae: 
Bodo globosus Stein. Buňky vejčité, 9- 11 !t dlouhé, 5,5- 7 µ široké, plovací bičík 10 µ, 

vlečený 20 µ dlouhý. Vakuola blíže středu buňky, jádro leží pod ní v dolní části nebo po straně . 
• Te hojný v lesní půdě . 

Peranema trichoforum (E h rb.) S t e in. Buúky vfotenovité, 20 X 10 ft• stále mění tvar. 
Bičík 20- 25 µ dlouhý . V lesních půdách řídce. 

Ohlorophyceae: 
Ooccomyxa dispar S c h m i d 1 e. Buúky elipsovité až vfotenovité, někdy na jednom konci 

širší. Uloženy jsou v rosolovitém obalu zřetelně zvrstveném, po l, 2 až 4 buiíkách. Často volné 
buř1ky bez rosolovitého obalu. Délka 9- 15, šířka 3- 6, µ. Chloroplast vyplňuje většinou jen 
část buř1ky, přiléhá k bláně, je v celku nebo i rozdělen na 2- 3 menší části. Protoplasma je 
hrubě zrnitá až síťovitá, s m alými zrnky škrobu, bez pyrenoidů. Slizovité shluky fas pokrývají 
půdu nebo mechy ve vrstvě 1--2 mm silné . Tvoří slizovité povlaky kolem otvorů, teplota po
vrchu až 50° C. Tento druh pfovládal v listopadu 1954 a v březnu 55. V lesních půdách bývá 
v opadance a hrubérn humusu borových porostú. 

Coccomyxa subglobosa Pa s che r. Buňky široce eliptické, chloroplast podobně jako u Goce. 
dispar vyph"mje část buňky a má tvar úzkého proužku. Délka 7 ,5- 10,5, šířka 5,5 µ. Velmi řídce 
v koloniích Goc. dispar. 

Goccomyxa subellipsoidea A c to n . V slizovitých shlucích r. Goccomyxa a Gloeocystis bylo 
několik kolonií buněk, které měly jen velmi nezřetelný rosolovitý obal, něktel'é žádný. Buňky 
široce eliptické, 9 X 6 µ. Chloroplast vyplňuje asi 3 čtvrtiny buúky, je tenký a rozprostfon 
kolem blány buněčné. 

Gloeocystis botryoides (K t z.) Na g. Rosolovité kolonie po 1, 2 a 4 buúkách, obalených 
rosolovitým, zvrstveným obalem. To to zvrstvení je někdy málo zřetelné. Buúky kulovité. 
průměr 3- 3,5 µ, oválné 4,5 X 3 µ. Chloroplas t je kolem blány buněčné, většinou jen částečně 
vyplúuje buftku, má tvar zvonkovitý nebo krátké pentlíce, často rozdělený ve 2 nestejné část i. 
Tvoří slizovité povlaky na holé púdč, kamení nebo mechu kolem otvorů, ktel'ými vychází. 
horká pára. Teploty až 52° C. 

Gloeocystis vesiculosa Na g. Slizovité obaly buněk jednoduché i zvrstvené, buňky buď 
jednotlivé, nebo po 2 i více v jednom kulovitém rosolovitém obalu. Buiíky kulovité ai široce 
eliptické, průměr 4, 5- 7,5, eliptické 6- 9,5 µdlouhé a 4,G- 7,G ft široké. Chloroplast jako u před
cházejícího druhu. P y renoid většinou nezřetelný, obsah zrnitý. Společně s ostatními slizovitými 
druhy. 

Keratococcus caudatus Pa s c h e r ( = Dacty lococcus cauda,tus H a n s g.). Vřetenovité bw'íky 
12- 1.5 µ dlouhé, 4- 5 /l široké. 

Keratococcus rhaphidioides Pa s che r ( = Dactylococcus rhaphidioides Han s g.). Bm'íky 
velmi protáhlé, různě ohnuté, délka 12- 30, šířka 2- 2,G ft· Podle P a s c h e r a vyskytuje 
se často společně s druhy r. Mesotaenium. Oba druhy žijí ve slizovitých koloniích ostatních fas. 

Microspora floccosa (V a uch.) T hu r. Buňky válcovité, 18- 26 µ dlouhé a 13- 14 µ ši
roké. Vlákna tvoří husté, jasně zelené kolonie mezi mokrými m echy. 

Microspora rufescens (K t z.) La g r h. Bw1ky tlustostěnné, 11- 15 µ široké, 18-25 µ 
dlouhé. Velmi řídce společně s předešlým ,druhem. 

Selenastrum minutum (Na g. ) Co 11. Buňky půlměsíčité, tenkostěnné, chloroplast vy
ph'íuje téměř úplně buňku. 7--8 µ dlouhé, 3- 3,G /l široké. Jednotlivé buňky velmi řídce na 
březových listech s ostatními druhy v červnu 1954. 
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Stichococcus fragilis Gay. Buňky válcovité, 5,5- 6 µ široké, 10- 21 µ dlouhé, n a koncích 
lehce zúžené a zaokrouhlené. Chloroplast pÍ'Ísedá k bláně buněčné jen na jedné straně jako úzký 
proužek. Tvoří krátká, většinou 2-4buněčná vlákna, jen úídka delší. Na starých březových 
listech jako malé, bledě zelené, slizovité povlaky v teplotě kol 40- 45° C kolem otvorú s vodní. 
párou. 

Cylindrocystis Brebissonii M ene g h . var. minor W. et G. S. W. Bui'íky válcovité, na konci 
široce zaokrouhlené, délka 25- 30, šíflrn 10- 13 µ. Chromatofor má v každé polovině buňky 
uprostfod 1 velký pyrenoid. Na okra ji chromatoforu jsou drobné, laločnaté výběžky . Při pohledu 
shora tvoří útvar podobný růžici plátků. Hojně v rosolovitých útva rech druhů Coccomyxa, 
Gloeocystis a M esotaenium. 

Mesotaenium Endlicherianum Na g. Buňky válcovité, n a koncích zaoblené, 36- 45 µdlouhé , 
10- 12 ft široké . Chromatofor většinou ze dvou částí a s 2 pyrenoidy. 

var. grande Nor d s t. Buňky válcovité, 58- 65 µ dlouhé, 13 µ široké. Velmi řídce v roso
lovitých koloniích fos. Tento druh se často vyskytuje v lesních půdách, hlavně v borových 
porostech s písčitou púdou. 

Mesotaenium chlamydosporum D e By. Buňky válcovité, mt konci široce zaoblené. Chro· 
matofor s 2 pyrenoidy. I{ídce v rosolovitých koloniích jiných druhů. 

Mesotaenium macrococcum (K t z.) Roy et Bi s s. var. micrococcwm (K t z.) W. et G. S.W. 
Buňky válcovité, na konci široce zaoblené. D eskovitý chromatofor s l pyrenoidem je na okrajích 
různě zprohýbán. Délka 14- 19, šířka 6,5-9 µ. Buúky tvoří rosolovité, asi l mm silné kolonie 
na kamen ech a holé púdě kolem i uvniti- otvorů, kterými vychází horká vodní pára. Nejvyšší 
teplota povrchu těchto slizovitých kolonií byla 52° C. Tento druh je nejhojněj š í ze všech M eso
taenií, pfovládal v červnu 1954, na podzim a na jaře naopak rozšířily se druhy Gloeocystis a Cocco
myxa. Vysky tuje se v kyselejších lesních půdách, kde za příznivých okolností vytváří slizovité 
kolonie s několika sty buněk. 
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Vy s v ě 1 Li v k y k tab. J- II . 

Tab. I. 

L. Hoříc í halda od jihu. Vpfodu vycház í četnými otvory vodní pára. 
2. Pohled na mechové porosty mezi otvory, kterými vychází vodní páťa . Fotografováno v listo -

padu J 9:'54 . 
3. Somrnierella cossyrensis B o r z i, mladé vlákno, šíflrn buněk 8- 9 !l. 
4. Sommierella cossyreru;is Bor z i, poMt-ek v(~tvoní, buňky 10- 1 l p Ř iroké. 

fí. Sommierella cossyrensis Bor z i, mladé v lákno, 7- 9 µ ši roké. 

Tab. II. 

I . Sornmierella cossyrensis B o r z i, stari'Jí v lákno, I 0- 12 µ široké . 
2. Sommierella cossyrensis J3 o rzi, stari~ í v lákno I O fl, m ladší vyb íhající vlákna, 8 I'· široká. 
:J- f.\. Coccomyxa rlú1par S c h rn i d 1 o, dMka bunók l l - 1 fi, š íi'-lrn 3- G µ. :~, G, 6 l:mrvono 

slabým rozLokem n e utrálnl červeně, 4 nebarveno. 
I. ntoeocysti.s botryoide8 (K t z.) N ri, g. Prťnnčr huněk 3- 3,fí, e lipsovité 4,!'í X 3 µ. 
8. Ulococyst1:s vesiculosa N á g. Buřiky 8- 9,5 µ dlouhé, G,G- 7, :'5 /,t široké. 

\Ti';echny fotografie př·edstavují živé fo,sy, použito bylo objektivu Ze iss apochr. 90 X (olej. imm.). 

h'. Poca: 

Jhmpo a;:~a1J1on rop->m~ux orna10n y .CoKOJ1ona 
JI riyti 110- 1H·c : 1c}lo11an"n 1,1 · 101i-i: 1111<·Tm·yT .m•c 1101 ·n xo:m ifcTBH 11 ;-36 pacJ1a11c- CTp1rnwlx 

(' LH :)~ l'<>i lil 1qio11:rno;:u -1.11 0 111>1T1,r c olJJ 1 eccH11 ťi\ 1 onia./l(JJJ y CoHOJ1011a , 06pa :{ouaH1-11.rx 11pa 
1rr1qJ1,f'roii p11 :i pafioT1W Gyporo y r·: rH . 011n Jlj11'Jl<'Ti11l.llHIOT cofioi1 Go.11b111_1;11• 11nm1lél)ll1 11 e 11 c -

42 



11uJ1L:wna11111.1 x 11 yrT1.1p ťil. li pH wnrn: tL'l <r HOJ\! 1w ytrn o:. 1 Jll'l' ,:Jl')J.UB:1111111 :n11 :-.: nT1rn : 101.1 G1,1J10 

11po11 :1~1 1'W'HO 1T 11rr.11c•LlOBnn11c l\IJ11>po:.>)lacpo11a. OGpa:nti.1 Gpa:llll'b 11 a 1· 1c 1101Jl' cTnpo ro OTH<1 J1a, 

1\YHH 0 1.1 .' llf <'Dl':W HLI C' .TIHllllhf JI Ol'TílT l·: lt .)'l'."IH , IWTO(ll·ll' Jl! ll l nonepX TIO CTl.JO BO!'ll.: 1 a~ l l'l-l ll J IH('b 

11 l\lť jl J re11Ho ropHT. Bc•pxnHI1 <·.r1or1 1H1 11111.r 1101·Tem•11110 11pona.11111 i<1t 'Tl'H 11 'H'P<~:i ,1u1on)

•1111".!1c11m,ic OTJlťpcnrn. JI Tf'ťlllJIHhl HbL\O)lllT BO}lHlll.ll' llilfJI.l (' ('l'P llll ('Thl ,\I :J llJ'll ; q >ll í lOíl l , 1111 

; tnyx l\ll'l'T<L\ n111el:li1Tl.H' , .IJ.LlílLOIJt.ll' ra :3 1.i. Bo1.;py1 · J ti.1.~1011i,1x OTlll'JH'TJlll OT.' IUi-1-\M.'ll'H [l('J'OT J, 

11 :-. 1c1·T11 :nn J rn111cu1.1 paeTnTl' .!l hllOC'TJl. OrTa:u.iu1H :w,\I JHI H011:pyr oT1wpcT 11ii (" 11apal\ 111 

1101.;p1.rra rycT1,rnur l\1xm 111 , 11 :=1 1wTopr.1x rurn rn1;tn T 111111'111 u 60: 1uT 111>tl'. 

B OTHC'pcn1n x c BO.LJ.Hlll.ll\nt rrnpal\111 11 [lOl\pyr J111 x 11 0 1ma 1wrprTa oT /i:) 0 .no .'1~ 0 q , Ma1~n1 -
~1a:1h11HH TCl\ t11 cpaTypn 11apon n OTlll'()!'TllHX - 67 ° TJ, . l h-rcn11t 11 H B 0Tn<1 prT1rnx HH'llHléll'T C. H 

llfll1 Tl'í\ lll CpHTyf)e S2° 1~ . llpn 60.ll<'C BhlCOH:oií Tl'i\ llH'p<IT,Vf)l' y HO} lOpor.Tl l'l~I ll C' Tli\O.ílTO}J,H.JIHl'l, 

l' : 111 :rncT1.tl' 11a:wT1.1. Ofípa :11u.1 6panlll'b Tf>ll /h'J lt,1, n 111<111e, 110HGpl' 18J4 i.1 H í\ IH JHL' H)..J4 r. 
Ma1\r11 1w.1.:rr.111.1c Te:111 1 ep~l'rypr. 1 Hao: 110í-t1V 111 ('r, 11 111u 11 l'. " n nonGpc· 11 l\1apn· 0 11J1 6 1,1.1111 1-1111i1w . 

OGpa:mi.1 fípn:1 11 cb Hil pa :iw.1x l\ll'l"J'H .\:, n Tjll'lllllHax 11 <>TBl'Pl 'T lfHX, 11 0Toi\1 uo ;1,r1c lll1 X 11 n í\ IO

xonr.1:-.: 110; ty1111rnx. TL• ,\rn c p ;nyp1,1 1w.:1c6n:111l' L. oT 12° JlO SL. " LI,. Tl' .~ 1J1 ť 1Hrrypr. 1 110BrpxnorT11 

110 11111.1 l':11r:rncT 1.1 x 1w J ro1111ii uonopoc.: rdc H:1Mcp11rn1 ch 0('061.1111 Tl'p1\ tOi\ tl'TIH >i\ 1 1· 11 .r1oc 1rn l\ 1 

l'Ol'y;J,oM. Bonopoc.rrn pne.H M Ha ro.noi.i 3Ci\1 J fl', i\1e.rrnm1 1rn .\llll'. :\l<' í-1\ilY l\JXili\IH ll 11.a 011aB 111111 x 

Úť]W:mm,1 x JIHCTT:>HX . HapH H.Y l ~ TCJ\\t1cpwrypoi.i 1·1:ml'pn .11och 11 pil, HOTopoc n H1011.e Gr.1.110 

yc"rn11on J1P110 Ha Hcc1wni,1rnx :\ 1crTax (li--1.4). OGpaa1tr..1 ocTaHJ1i1.111H· r, u í\1Hc 1..:ax ll cTpn 11a 

Oi[lll' 11]111 HOl\lWl' l'HOi1 TC 1\lllť]J aTypc', rJll' DO)l0p0l' .ill1 xopo1110 poc.1111 . 

BBHJlY Tnro , ~ITO 11a ;JTHX l\ll 'l'Tax yHopc 11 M.nal'h cp.rropa n <!iay 1w, 1mTopi.1l' ll< ' PHLlfllH 0:11rn -
1111.1rn :n11 i\ ICPT llbll' OTJJrt.111.1 1rn I( Jlll()lll']lhl nercTHl llflJ ' ill Fil' O 'l l' ll [, H'llTCpec no ó1.1.110 61,1 ~lllaTJ,, 
l-\l)'rop 1,1c 11 :3 lJaM }lCHHhl X 3jl('Ch HHJlOB up1H-IH J(.llCiIHIT I\ l\ 111Hp03)J,alpcrny J ll' CH hl X no•rn . fl ycTa

llOHJJ.11, l!TO ~ m1;w (Sommieretla cossyrensis B o rzi H ----Slirliococt11s fraKi l is C a y.) 

oG11apyH\'l' ll J.1 lil\ l\IC!'THX c 6oJteC Hhll'O l·W~i Tt'l\UICp;nypoií , Ol'.'fíl J lbllLH' Bl1jlLI pacTY'I' 11p11 

11opMaJ11lOM Tl'~ lll('jl <lTypc . ];()jJhllLHlH'TDO 11;{ llj)MBCJ(l'Hl-lhCX llj!Ol'TC'ŠÍllllfX TT BO~lOPOC Jll'Jf 
llBilRl'TCH CO~T~ťBHO~Í IJ Hl'T h lO l\ IM1 \po:l;l!Hflo 11a .'H'l'lll.IX no•rn JlalHl'M l'TPHllhl. 

K. Rosa: 

Das Mikroedaphon brennender Bergbaukippen 

Die Vel'suchsan::;talt for Fors twirtsch a ft in Zbraslav-Atrnadv unternimmt seit d em J ahre 1952 
AufťorRtungsvenrnchc del' BergLuukippen bei Sokolov. Die .. Kippen werdon beim Oberfia
chenbra.unkohlenbergbau angeschúttet und stellen grosse Flachen wilsten, unausgenutzten 
JJodens d ar. Boi der komplexen .Erforsclrnng dieser Kippen ·wurde auch das JVlikroedaphon 
untenmcht. Die Muster wurden vom A bhang einer alten Kippe abgenommen, wohin Se hioíe l' 
und Kohlenreste angeschuttot wordcn waren, wohei die Kohlenreste unter d er Oberttaclie 
in Hrand gerieten und langsarn woiterbrenn en. D e r Boclcn auf der OberAache versinkt langsarn, 
durch zah lreicho Offnnngon und Rpalten s teigt Wasse rdurnpf rnit Schwefeloxyd empor und an 
zwoi Stollen entwoiehen blauli<\he Rauchga,se. Hings un1 die Rauchoffnungon setzte sich Tocr 
an : an di eRon Atellen gibt es kcine Vege tation . D er úbrige Hoden rings um dic Darnpfoffnungen 
ist llicht mit Moosen bedeckt., wobei es sich bei z\.vei Arten um ausgesprncheno Sumpfrnoose 
hrnirldt. 

Gin di e Offnungcn, durch clie vVa.sserdarnpf entweicht , betn1gt die Bodentemperatur 4fí 0 biR 
!)2° C. Die H i::ich stte rnperatur der Di:i.tupfe in d en Offnungen war 67° C. Hie r beginnt die Vege
ta! ion boi 52° C; bei oiner hoheren Tťmperatur wurden koine Rl \hleiniigen Algcniiberzuge be
merkt. Die hochsten Temperaturen waťen irn J·uni, irn Novombcr und Marz waren sie niedriger . 
Probon wurden an verschiedenen Stcllen entno1nmen, in f-lpalten und Offnungen. rings um dic
sdLen und an Moospols t,e m. Die Ternpernturnn der Bodenoberflache und d e r schleimigen A l
genkolonien Vlllrde n rnit.tols eines s pez iellen Thormomoters mit e inern aachen GefasR gemessen. 
D ie Algen wuch~en auf lmhlern Boclen, a.uf l';tei ngriesR, zwiscl1en d en Moo1'on unci auf ahge
fallcnen Birkenblúttcrn. Ausser der T emperatur wuťden auch an einigen Stellen die pH-\Vert0 
gomessen, u. zw. irn Juni (4- 4-.4). Die Proben ,,·urden in P etrischa.len auf e inem Fenster Le i 
Zirnrnortemperatur helassen, WO uie Algen gut Wll ('h scn. 

Nttchdern sich an diesen Stellen Fauna und Flor~t niedergelassen und a ls P ioniere Vegotation 
dieso toten Kippen belebt ha1.t.e, intercssiertc er:: mich , ·welche von den hier vorgefundcncn Arten 
zum Mikroedaphon de r W aldboden gehliren . Ielt Htcll te fest, dass zwei Artcn (Somm1:erella cos
syre11sis n o r 7. i und 8tfrlwcoccia~ fray ilis G H y) an Stellen mit hohereť T emperatur vor
ko11m1C'n, wogegcn die anderen Ar ten bc i nol'rnale r T emperatur wachscn . D er grosste T eil d e r 
a ngol'iihrten Protozoen - und Algenarton gehort zur Mikrofauna, bezw. Mikrofiora d er Waldboden 
unsP-rcs Ata.ates. 
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