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• jednobunŊļné zelené Śasy, v souļasném

systému Śazeny do oddŊlení Charophyta (tŚída

Zygnematophyceae)

• zástupci ļ. Mesotaeniaceae (Ś. Zygnematales) –

jednodílná BS bez pórŢ

• zástupci Ś. Desmidiales – pravé krásivky – BS 

(vŊtšinou) dvojdílná, vždy s póry; buŔky složeny 

ze 2 (až na výjimky) zrcadlovŊ soumŊrných

pŢlbunŊk

KRÁSIVKY
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MORFOLOGIE BUœKY



POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ 
(konjugace)

- splývání gamet (celých protoplastŢ bunŊk)           zygospora

- její struktura a tvar – nŊkdy pomocný determinaļní znak

- pomŊrnŊ vzácný proces, u Śady druhŢ není znám

- hojnŊjší u tropických zástupcŢ  - extrémnŊjší biotopy



Micrasterias papillifera - zygospora

POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ



Micrasterias thomasiana – dŊlení buŔky

NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ





TAXONOMIE, FYLOGENEZE

• taxonomie založena na tradiļní morfologii – v 

nŊkterých pŚípadech nestaļí, obecnŊ jsou ale 

krásivky dobŚe urļovatelná skupina

• dŢležité pomocné vodítko – ekologie!!!

• fylogeneze doposud velmi málo známa –

nedostatek molekulárních dat

• rody umŊlé, druhy „sedí“ dobŚe



PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

• BIOINDIKACE – vŊtšina krásivek – vysoce 

specifické ekologické nároky; zároveŔ hojný 

výskyt a relativnŊ snadná determinace – výhoda 

oproti rozsivkám 

• schopnost indikace nejen fyzikálnŊ –
chemických parametrŢ prostŚedí, ale i stability 

daného ekosystému

• MODELOVÉ ORGANISMY GEOMETRICKÉ 
MORFOMETRIKY – analýza tvaru - výzkum

morfogeneze, studium fenotypické plasticity, 

apod.



PšVOD A ROZŠÍřENÍ

• stáŚí zhruba 300 milionŢ let       fosilní zygospory

• evoluļní pŢvod v tropech – tam zároveŔ nejvŊtší

druhová diverzita

• zŚetelná biogeografie – na rozdíl od vŊtšiny

dalších protist – popírají tzv. NEUTRÁLNÍ MODEL

• možné dŢvody – pomalý rŢst, pohlavní 

rozmnožování, neschopnost aktivního pohybu



VÝSKYT A EKOLOGIE

• sladkovodní organismy, témŊŚ výluļnŊ ve 

stojatých vodách, vesmŊs bentické

• klíļový faktor pro distribuci – pH

• obecnŊ – ļím více gradientŢ (pH, trofie, apod.) 

na lokalitŊ (tj. ļím více rŢzných mikrobiotopŢ) –
tím vyšší druhová diverzita

• nejvyšší diverzita v mírnŊ kyselých, 

mesotrofních vodách; v tropech hojné i v 

alkalických biotopech



EUTROFNÍ BIOTOPY
• klíļový faktor – množství živin (vápnŊní, hnojení, 

apod.), stupeŔ využívání lokality pro rybáŚské

úļely (býložravé druhy)

• vliv na prŢhlednost vody a množství vodních 

makrofyt (Myriophyllum, Ceratophyllum, apod.)

• zakalené vody bez vodních makrofyt – žádné 

krásivky ļi jen nŊkolik euplanktonních druhŢ

• ļisté vody s bohatým rozvojem makrofyt – až 

nŊkolik desítek druhŢ

• obecnŊ v eutrofních vodách – dominance 

zástupcŢ r. Cosmarium, Closterium, Staurastrum



Staurastrum manfeldtii - komplex



Staurastrum chaetoceras

Closterium limneticum



Staurastrum bloklandiae Staurastrum smithii



Closterium moniliferum Cl. ehrenbergii



Euastrum germanicum Cosmarium jaoi



MESOTROFNÍ, MÍRNŉ
KYSELÉ BIOTOPY

• pŚechodová rašeliništŊ, litorální zóny 

mesotrofních i eutrofních rybníkŢ, vŊtší tŢnŊ – v 

ĻR zejména TŚeboŔsko, Dokesko

• druhová diverzita vŊtšinou okolo 40 – 80 druhŢ,
výjimeļnŊ pŚes 100

• vŊtšinou velmi charakteristická spoleļenstva –

typiļtí zástupci rodu Micrasterias, Euastrum, 

Closterium





Micr. rotata

M. thomasiana

Euastrum oblongum

Closterium lunula



M. americana

M. denticulataM. crux - melitensis

M. papillifera



Cl. intermedium

Cl. dianae

Cl. costatum
Euastrum ansatum



Hyalotheca

dissiliens

Desmidium

swartzii





Micrasterias brachyptera

M. pinnatifida M. fimbriata

M. apiculata

M. pinnatifida

Micrasterias brachyptera

M. fimbriataM. pinnatifida



OLIGOTROFNÍ, KYSELÉ 
BIOTOPY

• nízké pH – limitující faktor, extrémní 
prostŚedí pomŊrnŊ nízká druhová 

diverzita, ovšem vysoká abundance zástupcŢ

• kyselé tŢnŊ s rašelníkem – max. okolo 5 druhŢ

• vrchovištŊ – max. okolo 30 druhŢ

• vyšší zastoupení zástupcŢ ļ. Mesotaeniaceae



Netrium digitus

Cylindrocystis brebissonii Actinotaenium cucurbita

Netrium oblongum



Staurastrum hirsutum

Staurastrum

margaritaceumBambusina brebissonii

Tetmemorus laevis



EFEMERNÍ BIOTOPY
• PřIROZENÉ – periodicky vysychající pŚíkopy a 

strouhy podél cest, louže, kaluže, mŊlké koleje 

po pneumatikách, apod.

• druhové spektrum velmi rŢznorodé, tŊžko

pŚedpovídatelné, nŊkdy až nŊkolik desítek druhŢ

• UMŉLÉ – odvodŔovací žlábky, okapy, kašny, 

fontány, apod.

• druhové složení konzervativní – nŊkolik druhŢ
dobŚe adaptovaných na extrémní podmínky

• doposud jen útržkovité znalosti



Actinotaenium curtum



Staurastrum habeebense



Cosmarium pericymatium

Cosmarium pericymatium, 

var. corrugatum



DŉKUJI ZA POZORNOST!


