
SSl dk d í t i kl dk d í t i kééSSladkovodní centrickladkovodní centrickéé
rozsivkrozsivkyyrozsivkrozsivkyy

((zpracování materiálu a ur ování)zpracování materiálu a ur ování)

Václav HoukVáclav Houk
Botanický ústav AV R T eboBotanický ústav AV R T ebo



Rozsivky
• v planktonu i bentosu tém  všech vodních 

ekosystémekosystém

• díky jedine né stavb k emi itých bun ných
t (f t lí) j j d jlést n (frustulí) jsou jednou z nejlépe

rozpoznatelných skupin eukaryotních as

• frustule tvo ena dv ma p ekrývajícími se ástmi
zapadajícími do sebe jako ví ka Petriho misek

• vegetativní cyklus - dotvá ena vnit ní ást ví ek
zmenšování velikosti schránky (ne vždy!)

• pohlavní rozmnožování - obnovení maximální 
velikosti schránky



Životní cyklus:Životní cyklus:

gamety
(h l id í)

auxospora
(haploidní)

vegetativní
bu ky

tzv. initial cell

(diploidní)

podle Round et al. 1996



Konzervace vzorkuKonzervace vzorku

•• formaldehydemformaldehydem
-- výsledná koncentrace asi 1.5%výsledná koncentrace asi 1.5%

•• Lugol v roztokLugol v roztok-- není vhodný, po není vhodný, po 
d lší d b kl d á í h á kd lší d b kl d á í h á kdelší dob skladování se schránkydelší dob skladování se schránky
rozsivekrozsivek rozpouštrozpoušt jjíí



Koncentrace vzorku:Koncentrace vzorku:

•• centrifugacícentrifugací –– v centrifuga ních zkumavkáchv centrifuga ních zkumavkáchgg

•• sedimentací sedimentací –– nap . v odm rném válci, kádince a pod.nap . v odm rném válci, kádince a pod.



Mineralizace vzorku:Mineralizace vzorku:

Koncentrovaným roztokem HKoncentrovaným roztokem H22OO22 (asi 34 %)(asi 34 %)

•• oxidace p ímo na krycím sklí kuoxidace p ímo na krycím sklí ku
ééu istého planktonu u istého planktonu 

•• oxidace v centrifuga ní zkumavceoxidace v centrifuga ní zkumavce
1/3 vzorku + 2/3 konc. peroxidu vodíku, p íp. ješt  n kolik1/3 vzorku + 2/3 konc. peroxidu vodíku, p íp. ješt  n kolik

krystalk  Kkrystalk  K22CrCr22OO77



Vy išt ní vzorku:Vy išt ní vzorku:

•• vypíráním v centrifuga nívypíráním v centrifuga ní
zkumavcezkumavce
-- 4x až 5x destilovanou vodou4x až 5x destilovanou vodou4x až 5x destilovanou vodou4x až 5x destilovanou vodou

•• dekantacídekantací



Zhotovení trvalého preparátu:Zhotovení trvalého preparátu:

–– nana krycí sklo kapkkrycí sklo kapkaa materiálumateriálu
h th t h th t (( i l b t í t l ti l b t í t l t ii k likk lik–– nechatnechat zaschnoutzaschnout ((pp i laboratorní teploti laboratorní teplot ii nn kolikkolik

hodin)hodin)
nana podložní sklopodložní sklo dátdát nn kolik kapekkolik kapek médiamédia–– nana podložní sklopodložní sklo dátdát nn kolik kapekkolik kapek médiamédia
(Naphrax nebo Pleurax)(Naphrax nebo Pleurax)
nana médi mmédi m položitpoložit kr cí sklíkr cí sklí koko s materiálems materiálem–– nana médiummédium položitpoložit krycí sklíkrycí sklí koko s materiálems materiálem



Základ pro r o áníZáklad pro r o áníZáklady pro ur ováníZáklady pro ur ování
dle tradi ního konceptu druhu založeném dle tradi ního konceptu druhu založeném 

na morfologii bun né st nyna morfologii bun né st ny

•• znalost znalost stavbstavbyy schránkyschránky

•• znalost znalost životníživotníhoho cyklucyklu



Stavba schránkyStavba schránky
1.1. frustulefrustule –– k emi itá bun ná st nak emi itá bun ná st na 3.3. copulacopula(e)(e) –– elementelement(y)(y) cingulacingula

44 b í áb í ározsivek skládající se ze dvou rozsivek skládající se ze dvou 
protilehlých  thék, každá tvo ená z protilehlých  thék, každá tvo ená z 
valvy a cingulavalvy a cingula

2.2. cingulumcingulum –– ást bo ního pásuást bo ního pásu

4.4. bo ní pásbo ní pás –– ást frustule spojující epivalvu ást frustule spojující epivalvu 
a hypovalvu, skládající se z epicingula a a hypovalvu, skládající se z epicingula a 
hypocingulahypocingula

5.5. collar (collum)collar (collum) –– bezstrukturní distální bezstrukturní distální gg pp
spojeného s jednou valvou, skládající spojeného s jednou valvou, skládající 
se z jednotlivých pásk  (se z jednotlivých pásk  (copulaecopulae))

55 co a (co u )co a (co u )
ást plášt  misky (valve mantle) druhást plášt  misky (valve mantle) druh

AulacoseiraAulacoseira

hh át átát át–– ev.ev. zahzah át preparátát preparát



Tvary misekTvary misek

elo misky ploché
o kovité elo misky

ela misek 
á

o kovité elo misky
u iniciálních valv

polokulovitá

l i k diál l éelo misky radiáln  zvln né

kalyptry

elo misky transverzáln  zvln né



Vysv tlení n kterých termínVysv tlení n kterých termín
d l žitý h i d t i id l žitý h i d t i id ležitých p i determinaci:d ležitých p i determinaci:

•• areolaareolaee –– v tšinou pravidelnv tšinou pravideln
kk éé f k itéf k ité

•• carinoportulaecarinoportulae –– zvláštní krátké zvláštní krátké 
t b lá í ýb žk t dt b lá í ýb žk t dopakovanopakovanéé perforace k emitéperforace k emité

bun né st nybun né st ny
tubulární výb žky ve st edutubulární výb žky ve st edu
misky, pravd podobn  sloužící misky, pravd podobn  sloužící 
jako spojovací elementy u jako spojovací elementy u 
OrthoseiraOrthoseira roeseanaroeseana aaOrthoseiraOrthoseira roeseanaroeseana aa
p íbuznýchdruhp íbuznýchdruh



FrustuleFrustule
•• iniiniciálníciální bu ka (valva)bu ka (valva) –– bu kabu ka •• trvalá spóra trvalá spóra (resting spore) (resting spore) ––

specializovaná bu ka vytvo ená symetrickýmspecializovaná bu ka vytvo ená symetrickýmvytvo ená z auxospory, asto mající vytvo ená z auxospory, asto mající 
sférický nebo o kovitý tvar frustule, sférický nebo o kovitý tvar frustule, 
lišící se od tvaru následných lišící se od tvaru následných 
vegetativních bun kvegetativních bun k

specializovaná bu ka vytvo ená symetrickýmspecializovaná bu ka vytvo ená symetrickým
nebonebo nesymetrickým bun ným d lením nebonesymetrickým bun ným d lením nebo
cytokinetickou mitózou, lišící se strukturálncytokinetickou mitózou, lišící se strukturáln
od vegetativní bu ky vytvo ením silnod vegetativní bu ky vytvo ením siln
silicifikované bun né st nysilicifikované bun né st nysilicifikované bun né st nysilicifikované bun né st ny



FrustuleFrustule -- strukturní elementy 1strukturní elementy 1
spojovací trnyspojovací trny (linking spines) (linking spines) –– v tšinou v tšinou •• levoto ivýlevoto ivý (sinistrorse)(sinistrorse) –– to ící se proti to ící se proti 

sm ru chodu hodinových ru i eksm ru chodu hodinových ru i ekšpachtlovité trny p i obvodu ela misky, špachtlovité trny p i obvodu ela misky, 
n kdy komplexn jšího tvaru, nebo v tvícín kdy komplexn jšího tvaru, nebo v tvící
se v distální ásti; jsou vzájemn  do sebe se v distální ásti; jsou vzájemn  do sebe 
zapadající, ímž pevn  spojují sousední zapadající, ímž pevn  spojují sousední 

sm ru chodu hodinových ru i eksm ru chodu hodinových ru i ek

•• pravoto ivýpravoto ivý (dextrorse)(dextrorse) –– to ící se po to ící se po 
sm ru chodu hodinovýchsm ru chodu hodinových ru i ekru i ek

•• kruhová lištakruhová lišta (ringleist)(ringleist) kruhovitýkruhovitý(adjoining,sibling) valvy v et zci(adjoining,sibling) valvy v et zci

•• odd lovací trnyodd lovací trny (separating spines) (separating spines) ––
kuželovité trny p i obvodu kuželovité trny p i obvodu ela misky; ela misky; 
sousedící valvy s odd lovacími trny sesousedící valvy s odd lovacími trny se

•• kruhová lištakruhová lišta (ringleist)(ringleist) –– kruhovitýkruhovitý
výstupek bun né st ny (pseudoseptum) výstupek bun né st ny (pseudoseptum) 
vybíhající dovnit  frustule na proximálním vybíhající dovnit  frustule na proximálním 
konci kr ku (collar) konci kr ku (collar) –– u druhu druh AulacoseiraAulacoseira

sousedící valvy s odd lovacími trny sesousedící valvy s odd lovacími trny se
snadn ji vzájemn  odd lujísnadn ji vzájemn  odd lují



FrustuleFrustule -- strukturní elementy 2strukturní elementy 2

•• rimoportularimoportula (labiate process)(labiate process) •• fultoportulafultoportula otvor ve st n schránky zotvor ve st n schránky z•• rimoportularimoportula (labiate process)(labiate process) ––
tubulární pr chod skrz bun nou st nu;tubulární pr chod skrz bun nou st nu;

asto je vn  valvy jen prostý otvor, otvor asto je vn  valvy jen prostý otvor, otvor 
uvnit  valvy je asto zpevn nýuvnit  valvy je asto zpevn ný

•• fultoportulafultoportula –– otvor ve st n schránky, zotvor ve st n schránky, z
vn jší strany je pak jen otvor nebo vn jší strany je pak jen otvor nebo 
ttrubicovitý výb žek, na vnit ní stranrubicovitý výb žek, na vnit ní stran
schránky je pak vždy charakteristická schránky je pak vždy charakteristická 
struktura skládající se z tzv centrální trubicestruktura skládající se z tzv centrální trubicestruktura skládající se z tzv. centrální trubicestruktura skládající se z tzv. centrální trubice
obklopené ze stran tzv. kryty satelitních pórobklopené ze stran tzv. kryty satelitních pór



Frustule Frustule Frustule Frustule -- strukturní elementy 3strukturní elementy 3

•• anulusanulus hyalinní kruh ve st eduhyalinní kruh ve st edu •• striestrie ada te ek areol nebo alveolada te ek areol nebo alveol•• anulusanulus –– hyalinní kruh ve st eduhyalinní kruh ve st edu
schránky, asto je v n m uzav enoschránky, asto je v n m uzav eno
n kolik areol, u n kolik areol, u CyclotellaCyclotella,,
CyclostephanosCyclostephanos aa StephanodiscusStephanodiscus

•• striestrie –– ada te ek, areol nebo alveolada te ek, areol nebo alveol

•• interstrieinterstrie –– hyalinní linie mezi hyalinní linie mezi 
adami areol na ele, p íp. plášti adami areol na ele, p íp. plášti 
i ki ky py p pp

•• ffasciklascikl –– strie na ploše ela misky strie na ploše ela misky 
uspo ádané do sektoruspo ádané do sektor

miskymisky



FrustuleFrustule -- strukturní elementy 4strukturní elementy 4

•• kolikulátní strukturykolikulátní struktury struktury sstruktury s •• imbrika ní linieimbrika ní linie klikat (cikklikat (cik cak)cak)•• kolikulátní strukturykolikulátní struktury –– struktury sstruktury s
etnými pravideln  rozmíst nýmietnými pravideln  rozmíst nými

jamkami a hrbolky ve st edové ástijamkami a hrbolky ve st edové ásti
valv u n kterých druhvalv u n kterých druh CyclotellaCyclotella

•• imbrika ní linieimbrika ní linie –– klikat (cikklikat (cik--cak)cak)
probíhající linie na jedné stranprobíhající linie na jedné stran
bo ních pásk  u bo ních pásk  u AcanthocerasAcanthoceras aa
RhizosoleniaRhizosolenia; tyto linie ; tyto linie vznikajívznikajíýý yy

nebonebo DiscostellaDiscostella
; y; y jj

dekusátním uspo ádáním otev enýchdekusátním uspo ádáním otev ených
stran mezipáskstran mezipásk

•• kalyptrakalyptra –– špi atý epicovitý tvar špi atý epicovitý tvar ypyp p ý p ýp ý p ý
valvy u valvy u RhizosoleniaRhizosolenia



Nej ast ji se Nej ast ji se 
k t jí í t i kék t jí í t i kévyskytující centrickévyskytující centrické

rozsivky v našichrozsivky v našichrozsivky v našich rozsivky v našich 
ekách a nádržíchekách a nádržíchekách a nádržíchekách a nádržích



Melosira variansMelosira varians C. AGARDHC. AGARDH

litorál, perifytonlitorál, perifyton -- široká ekologická valence: široká ekologická valence: oligotrofní až eutrofní vody, dystrofní vody, mírn  brakické vodyoligotrofní až eutrofní vody, dystrofní vody, mírn  brakické vody



Aulacoseira granulataAulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN(EHRENBERG) SIMONSEN

planktonplankton mesotrofní až eutrofní vodymesotrofní až eutrofní vody kosmopolitnkosmopolitnplanktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vodymesotrofní až eutrofní vody -- kosmopolitnkosmopolitn

planktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vody mesotrofní až eutrofní vody -- kosmopolitnkosmopolitn



Aulacoseira ambigua Aulacoseira ambigua (GRUNOW) SIMONSEN(GRUNOW) SIMONSEN

planktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vody mesotrofní až eutrofní vody -- kosmopolitnkosmopolitn



Aulacoseira subarctica Aulacoseira subarctica (O.MÜLLER) HAWORTH(O.MÜLLER) HAWORTH

planktonplankton -- oligotrofní až mesotrofní vodyoligotrofní až mesotrofní vody



AulacoseiraAulacoseira pusillapusilla (F. MEISTER) TUJI & HOUKI(F. MEISTER) TUJI & HOUKI

planktonplankton -- (mesotrofní) eutrofní stojaté i tekoucí  vody (mesotrofní) eutrofní stojaté i tekoucí  vody 



Aulacoseira islandicaAulacoseira islandica (O.MÜLLER) SIMONSEN(O.MÜLLER) SIMONSEN

planktonplankton -- oligotrofní až mesotrofní stojaté až pomalu tekoucí  vody oligotrofní až mesotrofní stojaté až pomalu tekoucí  vody 



Aulacoseira italicaAulacoseira italica (EHRENBERG) SIMONSEN(EHRENBERG) SIMONSEN



Orthoseira roeseana (Orthoseira roeseana (RABENHORST) ORABENHORST) O´́MEARAMEARA

hlavn na vlhkých stanovištích – nap . smá ené skály, v povrchových vodách allochtonn



Orthoseira dendroteresOrthoseira dendroteres (EHRENBERG) CRAWFORD(EHRENBERG) CRAWFORD

hlavn na vlhkých stanovištích – nap . smá ené skály, v povrchových vodách allochtonn



Ellerbeckia arenariaEllerbeckia arenaria (MOORE) CRAWFORD(MOORE) CRAWFORD

hlavn na vlhkých stanovištích – smá ené skály, mechy; v povrchových vodách allochtonn



Cyclotella distinguendaCyclotella distinguenda HUSTEDTHUSTEDT

planktonplankton,, n kdy in kdy i litorállitorál -- oligotrofní až mesotrofní vody, oligotrofní až mesotrofní vody, n kdy i s vyšším obsahem elektrolytn kdy i s vyšším obsahem elektrolyt



Cyclotella atomusCyclotella atomus
HUSTEDTHUSTEDT

Cyclotella meneghinianaCyclotella meneghiniana KÜTZINGKÜTZING

planktonplankton -- mesotrofnímesotrofníplanktonplankton -- mesotrofnímesotrofní
až eutrofní vody, až eutrofní vody, n kdy i s n kdy i s 
vyšším obsahem elektrolytvyšším obsahem elektrolyt

litorállitorál, plankton, plankton -- mesotrofní  až eutrofní vodymesotrofní  až eutrofní vody, mírn  brakické vody, mírn  brakické vody



Cyclotella kCyclotella küützingianatzingiana THWAITESTHWAITES

p evážnp evážn litorállitorál -- oligotrofní až mesotrofní vodyoligotrofní až mesotrofní vody



Cyclotella ocellataCyclotella ocellata
PANTOCSEKPANTOCSEK



CyclotellaCyclotella balatonisbalatonis PANTOCSEKPANTOCSEK



Cyclotella radiosaCyclotella radiosa LEMMLEMMEERMANNRMANN



Discostella pseudostelligera Discostella pseudostelligera (HUSTEDT) HOUK et KLEE(HUSTEDT) HOUK et KLEE

má vn jší výb žky okrajových fultoportulmá vn jší výb žky okrajových fultoportul

planktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vody mesotrofní až eutrofní vody -- kosmopolitnkosmopolitn



Discostella  woltereckii Discostella  woltereckii (HUSTEDT) HOUK et KLEE(HUSTEDT) HOUK et KLEE

planktonplankton -- p evážn  eutrofní vody p evážn  eutrofní vody -- kosmopolitnkosmopolitn



Discostella stelligerDiscostella stelligeraa ((CLEVE et GRUNOW) HOUK et KLEE((CLEVE et GRUNOW) HOUK et KLEE

nemá vn jší výb žky okrajových 
fultoportul

planktonplankton -- mesotrofní vody mesotrofní vody -- kosmopolitnkosmopolitn



Stephanodiscus hantzschiiStephanodiscus hantzschii
GRUNOW (in Cleve & Grunow)GRUNOW (in Cleve & Grunow)

Stephanodiscus binderanusStephanodiscus binderanus
(KÜTZING) KRIEGER(KÜTZING) KRIEGERGRUNOW (in Cleve & Grunow)GRUNOW (in Cleve & Grunow) (KÜTZING) KRIEGER(KÜTZING) KRIEGER

planktonplankton -- oligotrofní ažoligotrofní až l ktl kt t f í ž t f í dt f í ž t f í dplanktonplankton oligotrofní ažoligotrofní až
mesotrofní vody, mesotrofní vody, n kdy i s vyšším n kdy i s vyšším 
obsahem elektrolytobsahem elektrolyt

planktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vodymesotrofní až eutrofní vody



Stephanodiscus tenuisStephanodiscus tenuis HUSTEDTHUSTEDT

planktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vodymesotrofní až eutrofní vody



Cyclostephanos dubiusCyclostephanos dubius FRICKE (ROUND in Theriot & al.)FRICKE (ROUND in Theriot & al.)

z Krammer & Lange-Bertalot 1991z Krammer & Lange Bertalot 1991

z KrammerKrammer & Lange-Bertalot 1991

planktonplankton -- mesotrofní  až eutrofní vodymesotrofní  až eutrofní vody, vody s vyšším obsahem elektrolyt ,  mírn  brakické vody, vody s vyšším obsahem elektrolyt ,  mírn  brakické vody



Cyclostephanos invisitatusCyclostephanos invisitatus (HOHN(HOHN

Cyclostephanos delicatusCyclostephanos delicatus
(GENKAL) KLING et H(GENKAL) KLING et HÅÅKANSSONKANSSON

et HELLERMANN) STOERMER, et HELLERMANN) STOERMER, 
THERIOT et HTHERIOT et HÅÅKANSSONKANSSON

planktonplankton -- oligotrofní až mesotrofní vodyoligotrofní až mesotrofní vodyplanktonplankton oligotrofní až mesotrofní vodyoligotrofní až mesotrofní vody

planktonplankton -- p evážn  mesotrofní až eutrofní vodyp evážn  mesotrofní až eutrofní vody



Thalassiosira weissflogiiThalassiosira weissflogii (GRUNOW)(GRUNOW)
FRYXELL et HASLEFRYXELL et HASLE Thalassiosira faurii  Thalassiosira faurii  

(GASSE) HASLE(GASSE) HASLE(GASSE) HASLE(GASSE) HASLE

planktonplankton -- mesotrofní až eutrofní vody, halofil, p edevším v pomalu tekoucích vodáchmesotrofní až eutrofní vody, halofil, p edevším v pomalu tekoucích vodách



Skeletonema potamosSkeletonema potamos
(WEBER) HASLE(WEBER) HASLE Actinocyclus normaniiActinocyclus normanii fo.fo. subsalsussubsalsus

(JUHLIN(JUHLIN--DANNFELT) HUSTEDTDANNFELT) HUSTEDT

planktonplankton -- p evážn  eutrofní, p evážn  eutrofní, 
pomalu tekoucí vody pomalu tekoucí vody -- kosmopolitnkosmopolitn

planktonplankton -- p evážn  eutrofní vody, asto se zvýšeným p evážn  eutrofní vody, asto se zvýšeným 
obsahem elektrolytobsahem elektrolyt  -- kosmopolitnkosmopolitn



Urosolenia eriensisUrosolenia eriensis
((H.L. SMITHH.L. SMITH))((H.L. SMITHH.L. SMITH))

ROUND & Crawford ROUND & Crawford 

z Krammer & Lange-Bertalot 1991


