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http://research.calacademy.org/research/diatoms/genera/
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Bentické penátní rozsivky

habitat
epifyton – rostliny, mechorosty, vláknité řasy
epiliton – skály, kameny
epipelon – bahnité dno, sediment
epipsamon – mezi zrnky písku
epizoon – korýši, prvoci, ptáci
metafyton – ve slizu vytvořeném různými

organismy, i význam mezi makrofyty

volně žijící nebo vytvářející kolonie
podmínky prostředí



Meridion

Achnanthes

Fragilaria

Cymbella



Cymbella

Synedra

epifytické

Achnanthes
epilitické



Morfologie schránek

souměrnost
boční pohled – girdle view
obrys schránky
typ rafe
ornamentace





j – Cymatopleura 
solea

valvární
a,b -

Fragilaria

k  -
Achnanthes, 
Pinnularia, 
Neidium, 
Diatoma

r,s -
Gyrosigma

q –
Surirella

v – Cymbella, 
Amhora, 

Rhopalodia

l,m –
Cocconeis, 
Diploneis, 
Amphora w –

Cymbella, 
Epithemiax - Eunotia

t - Nitzschia

y – Gomphonema, 
Rhhoicosphenia

Meridion

pleurální
ff - Gomphonema

gg -
Rhoicosphenia

aa - Surirella

hh - Achnanthes









Navicula, Pinnularia, Gomphonema, Achnanthes, 
Fragilaria, Nitzschia, Cymbella...



Navicula, Pinnularia, Achnanthes...



Pinnularia, Caloneis, Achnanthes



36 – Gomphonema, Cymbella35 - Luticola 37 -G. olivaceum

38 – Didymosphenia, 
Cymbella

19, 20 –
Stauroneis, 
Achnanthes

18 -
Achnanthes

17 -
Stauroneis

Navicula, Pinnularia...

12 -Craticula

22, 23 -
Neidium

29-34 
Fragilaria





průběh rafe významný 
především u rodů Pinnularia, 

Cymbella

23-25 
Neidium































Druhový koncept rozsivek

Krammer & Lange-Bertalot
Taxony považované za samostatné druhy sloučil na základě 

jejich podobnosti v jeden druh
Velice variabilní kosmopolitní druhy - téměř žádný není 

vzácný či ohrožen
V současnosti jemnější taxonomie - 96 druhů rodu 

Pinnularia oproti 55 

Variabilita – morfotypy v rámci druhu



Druhový koncept rozsivek

Mann et al.
Reprodukční izolace
Způsob rozmnožování
Životní cyklus
Molekulární data
Morfometrické metody
Citlivost vůči Chytridiomycetes a Oomycetes
Schopnost růst v kultuře
Desítky možná druhů komplexu



komplexy druhů – podpořené studiemi

Sellaphora pupula (př. Mann et al. 2004)
Navicula cryptocephala (Poulíčková et Mann 2006)
Neidium ampliatum (Mann et Chepurnov 2005)
Diploneis smithii / D. fusca (Droop et al. 2000)
Meridion circulare (Rhode et al. 2001)
Cymbella cistula (Pappas at Stoermer 2003)
Eunotia bilunaris (př. Vanormelingen et al. 2007)
Cyclotella meneghiniana / C. scaldensis (Beszteri et al. 

2005)





http://rbg-web2.rbge.org.uk/algae/sellaphora.htm





Druhový koncept rozsivek

Klasifikace druhů je příliš hrubá

Široký areál rozšíření, kosmopolitní druhy
Je skryta významná diverzita

Jemnější klasifikace

Odhalení endemických druhů
Vyšší přesnost ekologického monitoringu a 

paleoekologických rekonstrukcí
200 000 – 10 miliónů druhů rozsivek
pro determinaci pouze specialisté nebo počítač 



http://rbg-web2.rbge.org.uk/ADIAC/db/adiacdb.htm



Potapova et Hamilton 2007
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