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Sinice Sinice �� taxonomietaxonomie
Impérium: Prokarya (Prokaryota) 

http://www.sinicearasy.cz/pages/pro-pokrocile

Ří�e: Bakterie � Bacteria
Oddělení: Sinice � Cyanobacteria 

(Cyanophyta, Cyanoprokaryota)

Třída: Cyanophyceae
Řády: Chroococcales

: Oscillatoriales
: Nostocales
: Stigonematales



ZZáákladnkladníí charakteristika siniccharakteristika sinic
- 4vrst b. st. � gramnegativní bakterie
- thylakoidy �- chl a, (b, c ), α- i β- karoten, xantofyly 

fykobilizómy: c-fykobilin, c-fykoerytrin, c-allofykocyanin
- zás.l.: sinicový �krob 
- heterocyty: fixace vzdu�ného N
- akinety: pře�ívání
- gas vesicles: specifické plynové váčky 
- osídlují v�echny biotopy
- rozmno�ování: výhradně nepohlavně
- význam: vodní květy, pou�ití ve vý�ivě, farmacii a 

zemědělství

http://www.sinicearasy.cz/pages/pokr/sinice



VodnVodníí kvkvěěty sinicty sinic
sinice s aerotopy slo�ené z gas vesiklů

65nm

Funkce: 
vzná�ení se na hladině



PPřřííččiny a diny a důůsledky rozvoje vodnsledky rozvoje vodníích kvch kvěěttůů sinicsinic
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VodnVodníí kvkvěěty sinic ty sinic -- zastoupenzastoupeníí

Hapalosiphon, StigonemaANOANO
Vláknitá
s pravým
větvením

Stigonematales

Nostoc, Anabeana,
Aphanizomenon,
Tolypothrix
Gloeotrichia

ANOANO

vláknitá
nevětvená nebo
s nepravým
větvením

Nostocales

Planktothrix,Oscillatoria,
Phormidium, Spirulina
Trichodesmium

NENEVláknitá
nevětvenáOscillatoriales

Microcystis,Chroococcus, 
WoronichiniaNENEkokálníChroococcales

ZástupciAkinetyHeterocytyTyp stélkyŘád



NejNejččastastěějj�í�í rody tvorody tvořřííccíí VKVK
Vláknité:

Planktothrix, Anabaena, Anabaenopsis, 
Aphanizomenon, Cylindrospermopsis

Kokální: 
Woronichinia, Microcystis



Na jakNa jakéé znaky se pznaky se přři uri urččovováánníí sinic mussinic musííme zamme zaměřěřitit

NUTNNUTNÉÉ prohlprohléédnout co nejvdnout co nejvííce kolonice koloniíí nebo vlnebo vlááken v populaci a buken v populaci a buňňky mky měřěřit!it!
-- ururččovatovat KOMBINACKOMBINACÍÍ vvííce ZNAKce ZNAKŮŮ, tzv. trvalých, tzv. trvalých
U kokU kokáálnlníí typtypůů:: U vlU vlááknitých typknitých typůů: : 
-- velikost a tvar bunvelikost a tvar buněěkk -- ppřříímméé/spir/spiráálnlníí vlvláákno kno 
-- tvar kolonitvar koloniíí -- velikost a tvar bunvelikost a tvar buněěk k 
-- uspouspořřááddáánníí bunbuněěk v kolonik v koloniííchch -- mmííra zara za��krcovkrcováánníí vlvlááken na pken na přřepepáá��kkáách ch 
-- �í�ířřka a forma slizu ka a forma slizu -- vlvláákna jsou samostatnkna jsou samostatnáá nebo tvonebo tvořříí shluky shluky 

-- ppřříítomnost tomnost heterocytheterocytůů a a akinetakinet
(jejich tvar a um(jejich tvar a umííststěěnníí ve vlve vlááknkněě))

-- tvar koncových buntvar koncových buněěkk

DobDobřře ure urččený ený druh (druh (morfospeciesmorfospecies))::
-- musmusíí odpovodpovíídat vdat v��em znakem znakůům, kterm, kteréé jsou uvedeny v charakteristice druhujsou uvedeny v charakteristice druhu
-- pokud se vyskytnou sebemenpokud se vyskytnou sebemen�í�í odchylky od charakteristiky druhu, je mnohem odchylky od charakteristiky druhu, je mnohem 

sprspráávnvněějj�í�í k druhovk druhovéému oznamu označčeneníí ppřřiiřřadit adit cfcf.. (znamen(znamenáá srovnej=confer) nebo za rod vlosrovnej=confer) nebo za rod vlo��it it 
pouze zkratku pouze zkratku sp.,sp., nene�� populaci oznapopulaci označčit nesprit nespráávným jmvným jméénemnem

PPřři uri urččovováánníí sinic si mussinic si musííme být vme být věědomi:domi:
-- sinice jsou starsinice jsou staréé organizmy organizmy prokaryotnprokaryotnííhoho typu, jsou proto mimotypu, jsou proto mimořřáádndněě adaptabilnadaptabilníí a to je a to je 
spojeno s jejich spojeno s jejich ��irokou morfologickou variabilitou v rirokou morfologickou variabilitou v ráámci jednoho mci jednoho ��druhudruhu��

-- nenneníí zde pohlavnzde pohlavníí rozmnorozmno��ovováánníí



AnabaenaAnabaena affinisaffinis
AnabAnab. . circinaliscircinalis
AnabAnab. . compactacompacta
AnabAnab. . crassacrassa
AnabAnab. . danicadanica
AnabAnab. flos. flos--aquae aquae 
AnabAnab. . lemmermanniilemmermannii
AnabAnab. . macrosporamacrospora
AnabAnab. . mendotaemendotae
AnabAnab. . planctonicaplanctonica
AnabAnab. . sigmoideasigmoidea
AnabAnab. . smithiismithii
AnabAnab. . solitariasolitaria
AnabAnab. . spiroidesspiroides
AnabAnab. . viguieriviguieri

AnabaenopsisAnabaenopsis arnoldiiarnoldii
AnabsAnabs. . millerimilleri
AnabsAnabs. . elenkiniielenkinii

AphanizomenonAphanizomenon elenkiniielenkinii
AphAph. flos. flos--aquae aquae 
AphAph. . gracilegracile
AphAph. . issatschenkoiissatschenkoi
AphAph. . klebahniiklebahnii
AphAph. . yezoenseyezoense

CylindrospermopsisCylindrospermopsis raciborskiiraciborskii

GloeotrichiaGloeotrichia echinulataechinulata

PlanktothrixPlanktothrix agardhiiagardhii
P. P. isothrixisothrix
P. P. rubescensrubescens

KLKLÍÍČČ NAD RNAD RÁÁMEC MEC 
VK ZAHRNUJE VK ZAHRNUJE 
LimnothrixLimnothrix redekeiredekei
PseudanabaenaPseudanabaena sp.sp.

KOKKOKÁÁLNLNÍÍ STSTÉÉLKA:LKA:
MicrocystisMicrocystis aeruginosaaeruginosa
M. M. botrysbotrys
M. flosM. flos--aquae aquae 
M. M. ichthyoblabeichthyoblabe
M. M. natansnatans
M. M. smithiismithii
M. viridisM. viridis
M. wesenbergii M. wesenbergii 

WoronichiniaWoronichinia naegeliananaegeliana

VLVLÁÁKNITKNITÁÁ STSTÉÉLKA:LKA:



Tvar kolonie
nepravidelně

sférické

pravidelný
kulovitý

krychlovité

laločnaté,
některé kolonie

otvory

laločnaté,
otvory

..\Tax_sekce\IKVK\Vypracovani\IK_final\IKVK_sinic_1_unor06.ppt

Sliz
rozplývavý,
nezřetelný, 
někdy chybí

rozplývavý

kopíruje 
okraje 

skupin b.

rozplývavý

zřetelně
ohraničený,

oddálen od b.

Vel. b.

2 � 3,2

3,5 � 4,8

4 � 7

4 � 6 

5 � 9  

Nahu�tění b. 
pravidelně

rovnoměrně, zprvu 
velice hustě

pravidelně
rovnoměrně

nepravidelně
balíčkovité

shluky

pravidelně
rovnoměrně

náhodně
rozmístěné b.

PPěět nejt nejččastastěějj�í�ích druhch druhůů r. r. Microcystis  Microcystis  v v ČČR R 

M. ichthyoblabe

M. flos-aquae

M. viridis

M. aeruginosa

M. wesenbergii

Druh



vs.          WoronichiniaMicrocystis

Uspořádání buněk

Tvar buněk

Forma slizu



DDáále byla prezentace vedena le byla prezentace vedena 
podle urpodle urččovacovacíího CDho CD

InteraktivnInteraktivníí klklííčč vodnvodníích kvch kvěěttůů
sinicsinic �� ��ejnohovejnohováá etet. . alal. . 

(2005)(2005)


