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Fytoplankton, ve kterFytoplankton, ve kteréém m 
dominujdominujíí rozsivkyrozsivky

!! ObecnObecněě se vyvse vyvííjjíí v dobv dobřře prome promííchcháávanvanéé, , ččasto asto 
chladnchladnéé vodvoděě v mov mořři i v jezerechi i v jezerech

!! Jedna z prvnJedna z prvníích skupin, kterch skupin, kteréé prudce reagujprudce reagujíí na na 
prodluprodlu��ovováánníí dne na konci zimydne na konci zimy

!! SouSouččasnasněě se nse něěkterkteréé funkfunkččnníí skupiny rozsivkovskupiny rozsivkovéého ho 
fytoplanktonu mohou stfytoplanktonu mohou stáát dominantami v lt dominantami v lééttěě a a 
nahrazovat nahrazovat sinicovýsinicový vodnvodníí kvkvěět !t !

!! PPřřeveváá��nněě rozsivkovrozsivkovéé skupiny A,B,C,D a smskupiny A,B,C,D a směěsnsnéé
skupiny N,Pskupiny N,P



A A �� rozsivkový jarnrozsivkový jarněě �� letnletníí fytoplankton hlubokých fytoplankton hlubokých 

nejnejččistist�í�ích jezerch jezer

!! Asociace nejAsociace nejččistist�í�ích ch 
a horských jezer a horských jezer 
(jezern(jezerníí districtdistrict v v 
BritBritáánii, Alpy)nii, Alpy)

!! snad snad KarolinkaKarolinka a a 
LandLand��tejntejn

!! Cyclotella Cyclotella comensiscomensis,,
Cyclotella spp.,Cyclotella spp.,
UrosoleniaUrosolenia spp.spp.



B B -- jarnjarníí fytoplankton fytoplankton ččistých jezer v mistých jezer v míírnrnéém pm páásusu

!! AsterionellaAsterionella formosaformosa, , 
Aulacoseira Aulacoseira italicaitalica (u (u 
nnáás sps spí�í�e e 
A.A.subarcticasubarctica a a 
CyclotellaCyclotella spp.spp.

!! JednotlivJednotlivéé druhy se druhy se 
ststřříídajdajíí v dominanciv dominanci

!! NovNováá ŘŘí�í�e, Lande, Land��tejntejn



C C �� jarnjarníí rozsivkový fytoplankton eutrofnrozsivkový fytoplankton eutrofníích jezerch jezer

!! Výskyt na jaVýskyt na jařře ve e ve 
vysoce produktivnvysoce produktivníích ch 
jezerech hlavnjezerech hlavněě v v 
mmíírnrnéém pm páásusu

!! AsterionellaAsterionella formosaformosa, , 
Aulacoseira Aulacoseira 
ambiguaambigua,Fragilaria ,Fragilaria 
crotonensiscrotonensis, , 
StephanodiscusStephanodiscus
rotularotula



D D �� jarnjarníí rozsivkový rozsivkový fytoplantonfytoplanton hypertrofnhypertrofnííchch, p, přřeveváá��nněě
mměělkých nlkých náádrdr��íí

!! Výskyt v silnVýskyt v silněě eutrofneutrofníích ch 
aa�� hypertrofnhypertrofnííchch
rybnrybnííccíích i jezerech i ve ch i jezerech i ve 
vvěětt�í�ích ch řřekekááchch

!! StephanodiscusStephanodiscus
hantzschiihantzschii, Nitzschia , Nitzschia 
acicularisacicularis, N., N.gracilisgracilis, , 
Fragilaria Fragilaria acusacus, Diatoma , Diatoma 
tenuistenuis aj.aj.

!! HojnHojněě napnapřř. Znojmo, . Znojmo, 
MostiMosti��ttěě, Brno, , Brno, 
JeviJevi��oviceovice



N N �� rozsivko rozsivko krkráásivkovýsivkový fytoplankton fytoplankton oligooligo ��
mezotrofnmezotrofnííchch nnáádrdr��íí

!! SmSměěsnsnáá skupina, skupina, 
charakterizovancharakterizovanáá
kombinackombinacíí rodrodůů
AsterionellaAsterionella ––
Tabellaria Tabellaria ––
CosmariumCosmarium

!! SouSouččasný výskyt se asný výskyt se 
skupinou Bskupinou B

!! MoMo��nnáá LandLand��tejntejn



P P �� rozsivko rozsivko krkráásivkovýsivkový fytoplankton eutrofnfytoplankton eutrofníích nch náádrdr��íí

!! Skupina je charakterizovanSkupina je charakterizovanáá
kombinackombinacíí taxontaxonůů
AsterionellaAsterionella –– Fragilaria Fragilaria ––
StaurastrumStaurastrum, , ClosteriumClosterium

!! Do skupiny P je moDo skupiny P je mo��no takno takéé
popoččíítat asociaci tat asociaci Aulacoseira Aulacoseira 
granulatagranulata –– StaurastrumStaurastrum spp., spp., 
typickou pro velktypickou pro velkéé mezotrofnmezotrofníí
jezera v tropechjezera v tropech

!! SouSouččasný výskyt se skupinou asný výskyt se skupinou 
CC

!! U nU náás v letns v letníím obdobm obdobíí napnapřř. . 
VVíír, Mostir, Mosti��ttěě, , JeviJevi��oviceovice, , 
BrnBrněěnsknskáá ppřřehradaehrada



Fytoplankton, ve kterFytoplankton, ve kteréém m 
dominujdominujíí zlativkyzlativky

!! ObecnObecněě povapova��ovováán za fytoplankton n za fytoplankton ččistých, oligotrofnistých, oligotrofníích nch náádrdr��íí, , 
který soukterý souččasnasněě preferuje chladnou vodupreferuje chladnou vodu

!! VyskytujVyskytujíí se vse v��ak i v ak i v ��ivinovivinověě bohatých rybnbohatých rybnííccííchch
!! VýznamnVýznamnáá je hodnota pH a s nje hodnota pH a s níí souvisejsouvisejííccíí obsah volnobsah volnéého COho CO22
!! Tento handicap vTento handicap v��ak mak mů�ů�e být pe být přřekonekonáán zn zíískskáávváánníím organickm organickéého ho 

uhluhlííkuku
!! DDůůlele��ititáá je schopnost vytvje schopnost vytváářřet klidovet klidováá stadia, kterstadia, kteráá dokdokáá��ou ou 

masmasíívnvněě obnovit populaci, nastanou li pobnovit populaci, nastanou li přřííznivznivéé podmpodmíínkynky
!! PPřřeveváá��nněě zlativkovzlativkovéé skupiny E ,U a smskupiny E ,U a směěsnsnéé skupiny X2,X3 a W skupiny X2,X3 a W 



E E �� zlativkovýzlativkový fytoplankton  fytoplankton  mezotrofnmezotrofnííchch nnáádrdr��íí

!! MalMaláá odolnost vodolnost vůčůči i 
��racracíímumu tlaku tlaku 
zooplanktonuzooplanktonu

!! DinobryonDinobryon,  ,  
MallomonasMallomonas, , 
ChrysosphaerellaChrysosphaerella, , 
SynuraSynura

!! SluSlu��ovice, ovice, KarolinkaKarolinka, , 



U U �� zlativkovýzlativkový fytoplankton oligotrofnfytoplankton oligotrofníích nch náádrdr��íí

!! Skupina je Skupina je 
charakterizovcharakterizováána na 
rodem rodem UroglenaUroglena

!! VelkVelkáá odolnost vodolnost vůčůči i 
��racracíímumu tlaku tlaku 
zooplanktonuzooplanktonu

!! NovNováá ŘŘí�í�e, Lande, Land��tejntejn



Fytoplankton, ve kterFytoplankton, ve kteréém m 
ppřřevaeva��ujujíí zelenzelenéé řřasyasy
!! Výskyt v Výskyt v ččistých i istých i hypertrofnhypertrofnííchch nnáádrdr��ííchch
!! Skupiny, tvoSkupiny, tvořřenenéé ppřřeveváá��nněě zelenými zelenými 
řřasami F,J, X1,G a skupiny smasami F,J, X1,G a skupiny směěsnsnéé W,X3W,X3



F F �� asociace zelených asociace zelených řřas as 
oligotrofnoligotrofníích a ch a mezotrofnmezotrofnííchch
nnáádrdr��íí

!! Preference hlubokPreference hlubokéého a ho a 
sousouččasnasněě prosvprosvěětlentlenéého ho 
epilimniaepilimnia

!! VelkVelkáá odolnost proti odolnost proti ��racracíímumu
tlaku zooplanktonutlaku zooplanktonu

!! NapNapřř.rody .rody SphaerocystisSphaerocystis, , 
CoenococcusCoenococcus, , KirchneriellaKirchneriella, , 
RadiococcusRadiococcus, , BotryococcusBotryococcus a a 
tetrasportetrasporáálnlníí řřasy rodasy rodůů
GemellicystisGemellicystis, , PaulschultziaPaulschultzia
GloeocystisGloeocystis

!! NapNapřř.Land.Land��tejn, tejn, OpatoviceOpatovice, , 
HubenovHubenov



J J �� asociace vasociace věětt�í�ích ch chlorokokchlorokokáálnlnííchch řřas eutrofnas eutrofníích a ch a 

hypertrofnhypertrofnííchch stojatých vodstojatých vod

!! ŘŘasy vasy věětt��inou bez slizových inou bez slizových 
obalobalůů

!! PediastrumPediastrum spp., spp., CoelastrumCoelastrum
spp., spp., ActinastrumActinastrum spp., spp., 
TetraedronTetraedron spp.,spp.,LagerheimiaLagerheimia
spp., spp., ScenedesmusScenedesmus sppspp��

!! Toto spoleToto společčenstvo vytvenstvo vytváářříí
ččasto intenzivnasto intenzivníí vegetavegetaččnníí
zzáákalkal

!! Alternativa Alternativa sinicovsinicovééhoho
vodnvodníího kvho kvěětutu

!! NNíízkzkáá odolnost proti odolnost proti ��racracíímumu
tlaku zooplanktonutlaku zooplanktonu



LL00-- asociace obrnasociace obrněěnek oligotrofnnek oligotrofníích a ch a 
mezotrofnmezotrofnííchch jezerjezer

!! NiNi���í�í obsah Pobsah P
!! MalMaláá zranitelnost zranitelnost 

zooplanktonemzooplanktonem
!! PeridiniumPeridinium

inconspicuuminconspicuum, , 
WoronichiniaWoronichinia
naegeliananaegeliana, , 
PeridiniumPeridinium sspssp..

!! NapNapřř. . KarolinkaKarolinka, , 
KoryKoryččanyany



LLMM-- asociace typicky asociace typicky 
mezotrofnmezotrofnííchch aa�� eutrofneutrofníích ch 
jezerjezer

!! DochDocháázzíí k vzk vzáájemnjemnéé
kompeticikompetici mezi vodnmezi vodníím m 
kvkvěětem a obrntem a obrněěnkami, nnkami, něěkdy kdy 
ke ke kodominancikodominanci obrnobrněěneknek

!! CeratiumCeratium spp., Microcystis spp., Microcystis 
spp.spp.

!! NapNapřř.V.Víírr
!! GG--asociace zelených biasociace zelených biččííkovckovcůů v v 

dobdobřře prosve prosvěětlených ntlených náádrdr��ííchch
!! dobrdobréé prosvprosvěětlentleníí epilimniaepilimnia
!! PandorinaPandorina morummorum,,EudorinaEudorina

spp.,spp.,VolvoxVolvox spp.spp.
!! NapNapřř.Slu.Slu��ovice, Vovice, Víír, Znojmor, Znojmo



Fytoplankton s dominancFytoplankton s dominancíí
sinicsinic
!! PlanktonnPlanktonníí sinice jsou vnsinice jsou vníímmáány jako ny jako 

skupina s jednotnými, skupina s jednotnými, generalisovanýmigeneralisovanými, , 
ekologickými poekologickými po��adavky. adavky. 

!! Ve skuteVe skuteččnosti je monosti je mo��no rozlino rozli��it it 
minimminimáálnlněě 55--6 funk6 funkččnníích skupin, kterch skupin, kteréé
jsou odlijsou odli��eny zcela specifickými eny zcela specifickými 
podmpodmíínkami pro nkami pro úúspspěě��ný rozvoj populacený rozvoj populace



H1H1-- skupina sinic vodnskupina sinic vodníího kvho kvěětu, schopntu, schopnáá fixovat a fixovat a 
asimilovat vzduasimilovat vzdu��ný kyslný kyslíík a zk a záároveroveňň preferujpreferujííccíí jezera s jezera s 
nníízkou zkou trofiitrofii

!! Preference vyPreference vy��í��í teploty teploty 
vody a dobrých vody a dobrých 
svsvěětelných podmtelných podmíínek, nek, 
schopnost rschopnost růůstu pstu přři i 
nníízkzkéé koncentraci koncentraci 
celkovcelkovéého dusho dusííkuku

!! GleotrichiaGleotrichia echinulataechinulata, , 
AnabaenaAnabaena lemmermaniilemmermanii

!! KoryKoryččanyany, Land, Land��tejn, tejn, 
NovNováá ŘŘí�í�ee



H2H2-- skupina sinic vodnskupina sinic vodníího kvho kvěětu, schopntu, schopnáá fixovat a fixovat a 
asimilovat vzduasimilovat vzdu��ný kyslný kyslíík a zk a záároveroveňň preferujpreferujííccíí jezera s jezera s 
bohatstvbohatstvíím m ��ivinivin

!! Preference vyPreference vy��í��í teploty teploty 
vody a dobrých vody a dobrých 
svsvěětelných podmtelných podmíínek, nek, 
schopnost rschopnost růůstu pstu přři i 
nníízkzkéé koncentraci koncentraci 
celkovcelkovéého dusho dusííkuku

!! AphanizomenonAphanizomenon spp., spp., 
AnabaenaAnabaena flos aquae, flos aquae, 
AnabaenaAnabaena spsp..

!! Skupina Skupina vytvvytváářřii silnsilnéé
vodnvodníí kvkvěětyty

!! VVíír, Mostir, Mosti��ttěě, , JeviJevi��oviceovice, , 
BrnBrněěnsknskáá ppřřehradaehrada



KK-- skupina drobných skupina drobných kolonialnkolonialnííchch sinic sinic řřáádu du ChlorococcalesChlorococcales

!! StStřřednedníí nnáároky na roky na 
svsvěětlo i tlo i ��ivinyiviny

!! AphanocapsaAphanocapsa
spp.,spp.,AphanotheceAphanothece
spp., spp., SynechocystisSynechocystis
spsp..

!! ZatZatíím ne zcela jasnm ne zcela jasnéé
ovlivnovlivněěnníí predacpredacíí

!! MMááchovo jezerochovo jezero



M M -- skupina rodu Microcystisskupina rodu Microcystis

!! StabilnStabilněě stratifikovanstratifikovanéé
nnáádrdr��e me míírnrnéého pho páásu se su se 
ststřřednedníí ��ivinovou zivinovou zááttě�ě�íí

!! Microcystis spp.Microcystis spp.
!! DobrDobréé svsvěětelntelnéé

podmpodmíínkynky
!! Odolnost vOdolnost vůčůči i predacipredaci
!! BrnBrněěnsknskáá nnáádrdr��, V, Víír, r, 

MostiMosti��ttěě, , JeviJevi��oviceovice, , 
JevanskJevanskáá rybnirybniččnníí
soustavasoustava



S,R S,R �� skupina vlskupina vlááknitých sinic bez knitých sinic bez heterocytheterocytůů se se 
schopnostschopnostíí vyuvyu��íívat minimvat minimáálnlníí ppřříísun svsun svěětelntelnéé energieenergie

!! S S �� silnsilněě prompromííchcháávanvanéé
ekosystekosystéémymy, nej, nejččastastěěji ji 
��ivinami silnivinami silněě obohacenobohacenéé
mměělklkéé rybnrybnííky a ky a 
nnáádrdr��e(e(PseudanabaenaPseudanabaena
limneticalimnetica, , LimnothrixLimnothrix redekeiredekei, , 
PlanktothrixPlanktothrix agardhiiagardhii) ale tak) ale takéé
hlubokhlubokáá chladnchladnáá horskhorskáá
jezera (jezera (TychonemaTychonema boreleyiboreleyi))

!! FryFry��ttáákk, , OleksoviceOleksovice, , 
hypertrofnhypertrofníí rybnrybnííkyky

!! R R �� ostostřře omezene omezenéé
metalimnetickmetalimnetickéé vrstvy stabilnvrstvy stabilněě
stratifikovaných jezerstratifikovaných jezer

!! PlanktothrixPlanktothrix rubescensrubescens, , 
PlanktothrixPlanktothrix mougeotiimougeotii

!! ItalskItalskáá hlubokhlubokáá jezera (napjezera (napřř..LagoLago
didi garde)garde)



PlanktothrixPlanktothrix agardhiiagardhii a P.cf.a P.cf.mougeotiimougeotii



Y Y �� skupina, tvoskupina, tvořřenenáá skrytskrytěěnkaminkami rodu rodu CryptomonasCryptomonas

!! MezotrofieMezotrofie �� hypertrofiehypertrofie
!! Po celou dobu vegetaPo celou dobu vegetaččnníí

sezsezóónyny
!! NezNezáávislost na stratifikaci i vislost na stratifikaci i 

prompromííchcháávváánníí
!! Schopnost adaptace na Schopnost adaptace na 

nníízkou hladinu svzkou hladinu svěětlatla
!! Schopnost vytvSchopnost vytváářřet maxima v et maxima v 

metalimnetickýchmetalimnetických vrstvvrstváách ch 
podobnpodobněě jako skupina Rjako skupina R

!! CryptomonasCryptomonas spsp
!! Velmi vhodnVelmi vhodnáá potrava pro potrava pro 

zooplankton, zooplankton, zanitelnostzanitelnost
populace populace predacpredacíí



nannoplanktonnannoplankton

!! ObecnObecněě se jednse jednáá o malo maléé řřasy,schopnasy,schopnéé
rychlrychléého rho růůstu a mnostu a mno��eneníí, dok, dokáá��íí rychle rychle 
ososíídlit novdlit nověě stratifikovanou nstratifikovanou náádrdr��, , ��íít pod t pod 
ledem nebo rychlostledem nebo rychlostíí obnovy odolobnovy odoláávat vat 
��racracíímumu tlaku zooplanktonu a zmtlaku zooplanktonu a změěnnáám m 
hydraulických podmhydraulických podmíínek.nek.



X1X1-- asociace asociace nanoplanktonnnanoplanktonnííchch zelených a zelených a 
nepohyblivých nepohyblivých řřasas

!! Skupina je Skupina je 
ovlivovlivňňovováána na predacpredacíí
zooplanktonemzooplanktonem

!! DDůůlele��ititéé je je 
prosvprosvěětlentleníí
prompromííchcháávanvanéé vrstvyvrstvy

!! ChlorellaChlorella spp., spp., 
MonoraphidiumMonoraphidium spp., spp., 
AnkyraAnkyra spp.spp.



X2 X2 �� smsměěsnsnáá skupina skupina HaptophyceaeHaptophyceae, , 
zelených zelených řřas a drobných as a drobných skrytskrytěěneknek

!! Schopnost tolerovat Schopnost tolerovat 
stagnaci v proststagnaci v prostřřededíí pod pod 
ledovou pokrývkouledovou pokrývkou

!! RhodomonasRhodomonas spp., spp., 
ChlamydomonasChlamydomonas spp., spp., 
ChrysochromulinaChrysochromulina spp.spp.

!! Pod ledem a v Pod ledem a v 
ppřředjarnedjarníím obdobm obdobíí velmi velmi 
hojnhojněě



X3 X3 �� smsměěsný sný nannoplanktonnannoplankton
ččistých jezeristých jezer

!! Preferuje nPreferuje níízký obsah zký obsah 
fosforufosforu

!! KoliellaKoliella spp., spp., 
ChrysococcusChrysococcus spp., spp., 
ChromulinaChromulina spp.spp.

!! V pV přředjarnedjarníím a v m a v 
jarnjarníím obdobm obdobíí obecnobecněě



Z Z �� smsměěsný sný picoplanktonpicoplankton
sinic a zelených sinic a zelených řřasas

!! NejvyNejvy��í��í abundance v abundance v 
llééttěě v blv blíízkosti hladiny, zkosti hladiny, 
nejvynejvy��í��í rychlost rychlost 
fotosyntfotosyntéézy vzy v��ak bývak býváá
rrááno nebo veno nebo veččer.er.

!! SynechococcusSynechococcus spp. spp. 
SynechocystisSynechocystis spp., spp., 
ChloromonasChloromonas spp., spp., 
ChlorellaChlorella minutissimaminutissima

!! NapNapřř KKřříímovmov,,JeviJevi��oviceovice



V V �� fotosyntetizujfotosyntetizujííccíí
bakterioplanktonbakterioplankton
!! Vyskytuje se v jezerech, kde zasahujVyskytuje se v jezerech, kde zasahujíí

redukredukččnníí podmpodmíínky do prosvnky do prosvěětlentlenéé vrstvyvrstvy
!! PurpurovPurpurovéé sirnsirnéé bakterie rodbakterie rodůů

ChromatiumChromatium a a ThiocapsaThiocapsa
!! ZelenZelenéé bakterie z bakterie z ččeledi eledi ChlorobiaceaeChlorobiaceae

rodrodůů ChlorobiumChlorobium, , ClathrochlorisClathrochloris, , 
PelodictyonPelodictyon



T T �� smsměěsnsnáá skupina skupina 
vlvlááknitých knitých řřas as 

!! MoMo��nnáá tolerance ke tolerance ke 
snsníí��enenéé intenzitintenzitěě svsvěětlatla

!! Rody Rody TribonemaTribonema, , 
BinucleariaBinuclearia, , MaugeotiaMaugeotia, , 
GeminellaGeminella, , GloetilopsisGloetilopsis, , 
PlanctonemaPlanctonema

!! Znojmo? ItalskZnojmo? Italskáá horskhorskáá
jezerajezera



W W �� smsměěsnsnáá skupina velkých skupina velkých 
a kolonia koloniáálnlníích bich biččííkovckovcůů

!! Preference mPreference měělkých lkých 
na na ��iviny i organickiviny i organickéé
lláátky bohatých jezer a tky bohatých jezer a 
rybnrybnííkkůů

!! MenMen�í�í popo��adavky na adavky na 
svsvěětlotlo

!! GoniumGonium, , EuglenaEuglena, , 
SynuraSynura aj.aj.

!! OleksoviceOleksovice, Nov, Novéé
MlýnyMlýny



DoporuDoporuččenenáá literaturaliteratura

!! ReynoldsReynolds 1997. 1997. VegetationVegetation processesprocesses in in 
thethe PelagicPelagic: A model : A model forfor EcosystemEcosystem
theorytheory

!! ReynoldsReynolds 2000. 2000. PhytoplanktonPhytoplankton designerdesigner ��
oror howhow to to predictpredict compositionalcompositional
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


