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Rozsivky

Bacillariophyta, Diatoms, Kieselalgen



Kam patƏí v souĽasném systému

Chromista

Heterokontophyta

Bacillariophyta

více než 250 rodŢ



ProĽ se zabývat rozsivkama?

moŚské, brakické, sladkovodní, pŢdní, subaerické

témŊŚ všudypŚítomné

paleoekologie – pH, zneļištŊní, výška hladiny vody, klimatické,

geomorfologické a biologické zmŊny

biogeografie

ekologie

biomonitoring

technologické využití diatomitu



Historie a souĽasnost

taxonomie rozsivek

r. 1703 první jistá zmínka o rozsivkách

druhá polovina 19. století vývoj klasifikace rozsivek

18. až 20. století: fascinace kŚemiļitou schránkou, témŊŚ žádné znalosti 

o biologii rozsivek – životní cyklus, protoplast



Historie a souĽasnost

taxonomie rozsivek

svŊtelná mikroskopie – kresby, fotografie

transmisní (prozaŚovací) elektronová mikroskopie

rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie



Historie a souĽasnost

taxonomie rozsivek

geometrická morfometrika

životní cyklus

molekulární metody



Taxonomie – nové poznání

rozštŊpení rodŢ do nových 

Achnanthes – Achnanthidium, Nupela, Planothidium, 

Psammothidium

Cymbella – Afrocymbella, Cymbopleura, Encyonema, 

Gomphocymbella, Encyonopsis

Naviculla – tradiļnŊ do tohoto rodu Śazeny všechny bilaterálnŊ
symetrické rozsivky s rafe, na kterých nebyly nalezeny zvláštní 
znaky

Adlafia, Cavinula, Craticula, Diadesmis, Fallacia,Fistulifera,
Hippodonta, Chamaepinnularia, Luticola, Mayamea, 
Microcostatus, Naviculadicta, Placoneis, Sellaphora



Taxonomie - nové poznání

odlišný druhový koncept

kryptické druhy

fenotypická plasticita

vzájemná evoluļní pŚíbuznost



PƏedstavení rodơ bentických

penátních rozsivek



Osnova

Fytobentos

Rozsivky

podle soumŊrnosti

„na boku“ – girdle view

podle typu rafe

podle tvaru chloroplastŢ
podmínky prostŚedí



Bentické penátní rozsivky

Fytobentos

epifyton – rostliny, mechorosty, vláknité Śasy

epiliton – skály, kameny

metafyton – ve slizu vytvoŚeném rŢznými organismy

epipelon – bahnité dno, sediment

epipsamnon – mezi zrnky písku

epizoon – korýši, prvoci, ptáci

volnŊ žijící nebo vytváŚející kolonie



Rozsivky podle soumřrnosti

podél dvou os (bilaterálnř symetrické)

Achnanthes, Amphipleura, Caloneis,

Campylodiscus, Cocconeis, Cymatopleura,

Denticula, Diatoma, Diploneis, Fragilaria,

Frustulia, Navicula, Neidium, nŊkteré druhy 

rodu Nitzschia, Pinnularia, nŊkteré druhy rodu 

Surirella, Stauroneis, Tabellaria



Navicula

Stauroneis

Caloneis Pinnularia

Neidium

Nitzschia

Tabellaria
Surirella

Diploneis

Fragilaria

Diatoma

Hannea



Rozsivky podle soumřrnosti

podél apikální osy (heteropolární)

Meridion

Gomphonema

Rhoicosphenia

nŊkteré druhy rodu Surirella



Gomphonema Rhoicosphenia Meridion Surirella



Rozsivky podle soumřrnosti

podél transapikální osy (dorziventrální)

Cymbella

Amphora

Eunotia

Rhopalodia

Epithemia

Hantzschia



Reimeria
Eunotia

Cymbella

Rhopalodia

Epithemia
Amphora

Hantzschia



Rozsivky podle soumřrnosti

sigmoidální (rotaĽní symetrie)

nŊkteré druhy

Gyrosigma

rodu Nitzschia



girdle view – rozsivky „na boku“

Cymatopleura - vlnitá, nŊkdy stoļená

Achnanthes, Campylodiscus, Rhoicosphenia
jedna schránka konvexní a druhá konkávní, do tvaru písmene V

Surirella – stoļené spirálnŊ, kŚídla pro determinaci

Amphora – pro správnou identifikaci

– vŊtšinou na boku, pootoļit je v živém vzorku
Denticula, Eunotia, Epithemia, Rhopalodia



Surirella

Campylodiscus

Cymatopleura

Achnanthes

Rhoicosphenia

Amphora



Rozsivky podle typu rafe

rafe systém uprostƏed schránky

Navicula – volnŊ nebo ve slizových rourkách, epipelon

Stauroneis - epipelon

Gomphonema – koloniální, vŊtvené stopky

Caloneis – epipelon Diploneis - epipelon

Frustulia - volnŊ nebo slizové rourky, epipelon nebo v makrofytech

Pinnularia – epipelon Neidium - epipelon

Gyrosigma – volnŊ nebo ve slizových rourkách, epipelon

Amphipleura – epipelon nebo ve vláknitých Śasách, slizové rourky

Rhoicosphenia – koloniální, na stopkách



Amphipleura

Gomphonema

Rhoicosphenia



Rozsivky podle typu rafe

rafe systém mimo stƏed schránky

Eunotia – samostatnŊ, pásovité kolonie, obļas slizové polštáŚky

pro pŚichycení k podkladu, epifytické, metafyton

Rhopalodia – epipelon, epifytické, slizové polštáŚky,

endosymbiotické sinice

Cymbella – vŊtvené slizové stopky, slizové rourky nebo

solitérní, epifytické, epilitické, epipelon, metafyton

Amphora – epifytické, epilitické, epipelon, slizové polštáŚky



Cymbella



Rozsivky podle typu rafe

kanálkový rafe systém - fibuly

Epithemia – endosymbiotické sinice, epipelon, epifytické, 

slizové polštáŚky pro uchycení k podkladu

Denticula - solitérní nebo krátké ŚetŊzce

Nitzschia - solitérní, kolonie Śetízkovité, paprsļité nebo slizové

trubice, epipelon, plankton 

Surirella - epipelon

Cymatopleura - epipelon

Campylodiscus - epipelon



Epithemia

Nitzschia Denticula Surirella



Rozsivky podle typu rafe 

rafe pouze na jedné schránce buƀky

Cocconeis – k podkladu pŚichycen slizem celou valvární ļástí s 

rafe (rostliny, skály)

Achnanthes – samostatnŊ, pásovité kolonie, slizová stopka k 

podkladu vyluļovaná schránkou s rafe



Achnanthes

Cocconeis



Rozsivky podle typu rafe 

schránky bez rafe

Diatoma – pásovité nebo cik-cak kolonie, plankton

Fragilaria – pásovité, cik-cak nebo paprsļité kolonie, sediment,
plankton, epifytické 

Tabellaria – pásovité nebo cik-cak kolonie, slizové polštáŚky pro

upevnŊní k podkladu

Meridion – vŊjíŚovité kolonie



Meridion

Tabellaria

Fragilaria

Diatoma



Rozsivky podle tvaru chloroplastơ

Achnanthidium

Diadesmis Epithemia

Rhopalodia

Amphora ovalis

Encyonema

Sellaphora

Fallacia

nřkteré

Pinnularia

Cymatopleura

Surirella Achnanthes

Hantzschia

Cavinula

Navicula

Craticula

StauroneisNitzschia

Amphora

Nitzschia

Denticula

Neidium



Rozsivky – podmínky prostƏedí

Cymatopleura - tendence k vyšší hojnosti v alkalických vodách 

s vyšší konduktivitou

Epithemia - široce rozšíŚený rod v biotopech bohatých na zásady

Eunotia - oligotrofní vody 

Navicula - v každém vzorku

Neidium - široce rozšíŚený, ale vzácnŊ hojný



Drobné subaerofytické rozsivky

Brachysira – solitérní, epipelon, ļastý v oligotrofních jezerech a 

mokŚadech, kyselá i alkalická stanovištŊ

Chamaepinnularia

Diadesmis – volnŊ žijící nebo v pásovitých koloniích, omezený 

témŊŚ výhradnŊ na subaerické biotopy

Fallacia – solitérní, epipelon

Luticola – solitérní, zŚídka v Śetízcích; v pŢdŊ, aerofyticky nebo v 

estuáriích, stŚedové rafe konce ohnuté na stranu, kde není stigma

Microcostatus

Peronia – vzácnŊ zaznamenávaný rod, solitérní, pŚisedá k 

rostlinám slizovými stopkami, kyselé oligotrofní vody



Microcostatus

Diadesmis

Peronia
ChamaepinnulariaLuticola

Fallacia

Brachysira



Dřkuji za pozornost!


