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Abstrakt 

 

Centrá biodiverzity protíst je možné definovať ako miesta, kde je vysoký pomer 

lokálnej ku globálnej diverzite. V 2012 bola Akvitánia (Francúzsko) označená za centrum 

biodiverzity radu Synurales (línia kremičitých chrysomonád). Na zistenie biodiverzity, 

a v ktorých mikrobiotopoch sa druhy vyskytujú boli zbierané vzorky z 42 jazier počas 

jarného vrcholu výskytu chrysomonád (od 27-31. Marca). Vzorky boli zbierané z dvoch 

typov mikrobiotopov- planktón a metafytón. Metafytón bol zbieraný v priestore akvatických 

rastlín. Identifikovala som sedemdesiatšesť taxónov z rodov Mallomonas a Synura, tým bolo 

súčasne potvrdené, že Akvitánia reprezentuje hotspot. V práci boli študované ekologické 

faktory ovplyvňujúce diverzitu a štruktúru spoločenstva zlativiek. Diverzita zlativiek bola 

ovplyvnená vzájomným účinkom pH a konduktivity, severo-južným gradientom 

a mikrobiotopmi. Počet druhov sa zvyšuje so zvyšujúcim pH a konduktivitou, so 

zväčšujúcim sa obvodom jazier a s polohou lokalít smerom na juh oblasti. V metafytóne (77) 

bolo identifikované väčšie množstvo taxónov ako v planktóne (61). Jednotlivé jazerá 

v Akvitánií sú bohaté na rôzne druhy akvatických rastlín. So zvyšujúcim sa množstvom 

dostupných mikrobiotopov a vhodných substrátov (Myriophyllum sp., Iris sp., Catabrosa 

sp., Carex sp., Tollypela sp.) v jazerách, narastá druhová diverzita kremičitých 

chrysomonád. Lokality situované blízko seba nehostili podobnejšie spoločenstvá 

kremičitých chrysomonád napriek tomu, že jazerá boli pomerne podobné svojou 

geomorfológiou a podmienkami prostredia. Z tohto regiónu bolo identifikovaných niekoľko 

vzácnych druhov ako M. solea-ferrea var. irregularis, druh známy len z Českej republiky, 

M. cucullata, známy len z Maďarska, M. elevata známy len z Jeju Island (Kórea) a M. 

duerrschmidtiae z Ameriky a Grónska. Bol identifikovaný M. decora, ktorý bol prvý krát 

pozorovaný v Českej republike, ale doposiaľ nebol platne odpublikovaný.  

 

Kľúčové slová: Akvitánia, centrum biodiverzity, kremičité chrysomonády,  

mikrobiotopy, štruktúra komunity 

 

  



 
 

Abstract 

 

In protists a biodiversity hotspot could be defined as region with exceptionally high 

ratio of local to global species diversity. In 2012 Aquitaine (France) was revealed to 

represent a hotspot of Synurales (lineage within silica-scaled chrysophytes). To investigate 

how the diversity is distributed and where the species are hidden, samples from 42 lakes 

were collected during spring peak of Chrysophyte occurrence (from March 27th to March 

31st). Samples were taken in two microbiotopes - phytoplankton and metaphyton. 

Metaphyton was represented by different substrates (aquatic plants). I identified seventy-six 

species from genera Mallomonas and Synura, which confirmed Aquitaine to be a hotspot. In 

this thesis, I investigated ecological drivers of chrysophytes diversity and community 

structure. The chrysophyte diversity was driven mostly by mutual impact of pH and 

conductivity, north-south gradient of lakes location and sampled microbiotopes. Number of 

identified species increased with increasing pH and conductivity, with increasing size of 

waterbody and with location of the lake more towards the South. More taxa were revealed 

from metaphyton (77) than from plankton (61), substrates played an important role. Lakes 

in Aquitaine are rich in different species of aquatic plant, which immersed create suitable 

habitats for chrysophytes. With increasing number of suitable microbiotopes and substrates 

(Myriophyllum sp., Iris sp., Catabrosa sp., Carex sp., Tollypela sp.) increased also diversity 

of species. Localities situated closer did not hosted more similar community of chrysophytes, 

even though the lakes were relatively similar in their geomorphology and environmental 

conditions. From this region some rare species were identified e.g. Mallomonas solea-ferrea 

var. irregularis, was known only from Czech Republic, M. cucullata, was sampled only in 

Hungaria, M. elevata was known from Jeju Island (Korea) and M. duerrschmidtiae from 

America and Greenland. I also revealed M. decora, species which was firstly observed in the 

Czech Republic, however, has not been officially described yet.  

 

Keywords: Aquitaine, biodiversity hotspot, community structure, microbiotope, 

 silica-scaled chrysophytes 
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1. Úvod 

 

Pojem diverzita nie je zaužívaným pojmom len pre biológov. Poznáme taktiež napr.  

kultúrnu diverzitu a v podstate by sme diverzitou mohli označiť všetko rôznorodé, 

rozmanité. Výskumu biodiverzity je v posledných rokoch venovaná pozornosť hlavne 

v dôsledku ubúdajúceho množstva organizmov, ich ochrany a v dôsledku klimatických 

zmien na Zemi. Problémom pri štúdiu biodiverzity sú viaceré prístupy štúdia a 

rôznorodé pohľady na ňu. U rias a celkovo protistných organizmov je toto štúdium ešte 

náročnejšie, keďže nepoznáme presnú definíciu a ani faktory, ktoré na biodiverzitu vplývajú. 

Verím, že predložená diplomová práca prispeje k jej lepšiemu pochopeniu a priblíži niektoré 

podmienky prostredia, ktoré by ju mohli ovplyvňovať.   

 

1.1 Zlativky  

 

Zlativky zvyčajne nazývané chrysomonády, chrysofyty alebo aj zlaté, zlatohnedé riasy, 

patriace do skupiny Stramenopila (Ochrophyta), predstavujú veľkú skupinu organizmov 

vyskytujúcich sa prevažne v sladkých, oligotrofných vodách. Skupiny zlativiek sú zastúpené 

fotosyntetickými aj bezfarebnými, samostatnými aj koloniálnymi druhmi. (Lee 2008, 

Graham et al. 2009). Bičíkovce majú dva heterokontné bičíky, dlhší z nich je dôležitý pre 

pohyb a nesie dva rady mastigonémat, kratší bičík má len jednu radu, prípadne je hladký, 

pričom u niektorých druhov môže byť skoro úplne redukovaný (Kristiansen 2007). 

Chloroplasty sú obalené 4 membránami. Majú špecifické zloženie pigmentov, chlorofyly 

a, c, β-karotén, xantofyly primárne fukoxantín, ktorý spôsobuje pre nich už spomínané 

typické zlatohnedé sfarbenie. Zásobnú látku predstavuje chrysolaminaran (β-1-3-

polyglukán), ktorý je uložený vo vakuolách. Vedľajšou zásobnou látkou je olej alebo 

polyfosfátové zrná (Kristiansen 2005). Viaceré druhy sekundárne nemajú plastid, živia sa 

len heterotrofne. Zlativky sa však vyznačujú širokou škálou nutričných stratégií: 

fotoautotrofia, osmotrofia a mixotrofia t.j fotoautotrofia s osmotrofiou. Druhy zlativiek majú 

otvorenú mitózu, o pohlavnom rozmnožovaní zlativiek sa veľa nevie bola pozorovaná len 

u pár druhov a zrejme je to izogamia.  

Zlativky sa vyznačujú veľkou morfologickou diverzitou. Najčastejšie sú zastúpené 

bičíkovcami, ale menej často majú druhy rhizopodiálnu alebo kapsálnu stielku a ešte menej 

vzácnymi sú kokálne, vláknité až pseudoparenchymatické. Všetky druhy zlativiek majú 
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štruktúry tvorené z polyméru oxidu kremičitého- cysty inak aj stomatocysty. Predstavujú 

odpočívacie štádia v životom cykle každého druhu, vďaka ktorým sú schopné prežiť 

nepriaznivé podmienky. Ukladajú sa v sedimente. Niekoľko línií zlativiek má na povrchu 

bunky druhovo špecifické anorganické kremičité štruktúry (šupiny a ostne) taktiež zložené 

z SiO2 . nH20, amorfnej hydratovanej polymérnej kremičitej kyseliny.  Cysty, šupiny aj ostne 

sú endogénne formované v tzv. ,,silica deposition vesicules“ v skratke SDV, ktorá je 

odvodená z Golgiho aparátu (Wehr et al. 2015). Tieto kremičité šupiny a cysty bývajú 

používané aj v paleolimnologických štúdiách vďaka tomu, že sú odolné a dlhodobo sa 

zachovávajú v sedimente (Siver  & Hammer 1992, Smol 1995, Sandgren et al. 1996).  

Zlativky predstavujú pomerne heterogénnu skupinu. Zahŕňajú rady napr. Synurales,  

Ochromonadales, Chromulinales, Paraphrysomonadales Hibberidiales, Hydrurales a 

Chrysosascales. Najstaršie fosílie chrysofytov boli nájdené vo forme stomatocýst v mori a sú 

zrejme z obdobia treťohôr alebo kriedy. Nakoľko stomatocysty zlativiek bývajú pomerne 

často nájdené v moriach, predpokladá sa, že ich pôvod je morský (Olli 2008). Ešte 

donedávna na základe morfologických  a biochemických znakov boli zlativky delené na dve 

triedy Synurophyceae a Chrysophyceae. Synurophyceae nemajú chlorofyl c2 (Andersen & 

Mulkey 1983) usporiadanie mikrotubulárných koreňov a bázy bičíkov je iné. Podľa 

Cavalier-Smith & Chao (2006) sa jedná o sekundárne zjednodušenie spôsobené pohybom 

zadného bazálneho telieska, tak, že je paralerný s predným a dochádza k ukončeniu 

fagotrofie zahŕňajúcej koreň R1, ktorý je spojený s vývojom autotrofie. Absencia chlorofylu 

c2 je jednoduchá sekundárna strata. Modrené fylogenetické štúdie podporujú záver, že 

Synurophyceae sú vnorenou skupinou parafyletickej triedy Chrysophyceae (Škaloud et al. 

2013b) a je vhodnejšie ich radiť do radu Synurales.  

Kremičité chrysofyta sú zaraďované do triedy Chrysophyceae, rady Synurales, 

Paraphysomonadales, Chromulinales (Cavalier-Smith & Chao 2006). V roku 1899, keď 

Ivanovof objavil a popísal prvú štruktúru šupín, začal počet identifikovaných druhov pomaly 

narastať (Andersen 1992). Identifikácia druhov len pomocou svetelného mikroskopu je 

prakticky nemožná. Používa sa v tomto prípade fázový kontrast. Nakoľko, ale kremičité 

šupiny majú rozmer od 1-10 µm (Škaloud et al. 2013a) je z toho dôvodu lepšie a aj 

najčastejšie na ich štúdium využívaný transmisný alebo skenovací elektrónový mikroskop.  

Ich morfológia a identifikácia je primárne založená práve na tejto unikátnej kremičitej 

štruktúre tzn. ich ornamentácií šupín a štetín, ktoré pokrývajú celé telo bičíkovcov a sú pre 

každý druh zlativky jedinečnou. Ich tvar, veľkosť a štruktúra súvisí s ich pozíciou na bunke 

a podľa toho sú označované ako apikálne, telové a kaudálne. Na šupinách rozlišujeme pre 
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každý druh špecifické morfologické štruktúry, vďaka ktorým je ich možné lepšie 

identifikovať (Kristiansen 2007).  

Kremičité zlativky sú ideálnou modelovou skupinou na štúdium biodiverzity a rozšírenia 

protíst. Morfologický koncept druhu vo viacerých prípadoch neodporuje molekulárnemu. 

Vďaka druhovej koncepcii založenej na ultraštruktúre šupín sa javia ako jednou z najlepších 

skupín protíst, ktoré sú študované primárne pomocou elektrónového mikroskopu (Škaloud 

et al. 2013a). Táto identifikácia však môže byť obmedzená kvôli prítomnosti vnútrodruhovej 

variácie (Kristiansen 1986). Taktiež problematickými sa javia kryptické druhy, ktoré sú len 

na základe morfológie neodlíšiteľné od ostatných (Škaloud et al. 2013a).   

 Existuje veľké množstvo publikácií a monografií zaoberajúce sa morfológiou 

a taxonómiou zlativiek (Siver 1991, Sandgren et al. 1995, Kristiansen 2005, Kristiansen 

2007, Kristiansen & Preisig 2011, Kristiansen  & Skaloud 2017). 

 

1.2 Autekológia zlativiek 
 

Fyzikálno-chemické parametre (predovšetkým pH a konduktivita) sú zrejme jednými z 

najdôležitejších faktorov ovplyvňujúce distribúciu, biodiverzitu a štruktúru spoločenstva 

kremičitých chrysomonád. Environmentálne premenné istotne hrajú rolu či druh bude 

obývať danú lokalitu. Druhy napriek tomu neboli nájdené na lokalitách, ktoré pre nich 

predstavovali ideálne podmienky z hľadiska premenných prostredia (Siver & Lott 2012). 

Autori svojím výskumom dospeli k záveru, že kombinácia biogeografických vzorcov, ktoré 

zahŕňajú aj obmedzenia prostredia, mechanizmy rozptýlenia, schopnosť disperzie spolu 

s historickými a geologickými vlastnosťami taktiež hrá významnú úlohu (Kristiansen 1996, 

2001, Potapova & Charles 2002, Vyverman et al. 2007, Verleyen et al., 2009, Boo et al. 

2010, Siver & Lott 2012). Okrem toho aj faktory ovplyvňujúce zber dát, ako je návrh odberu 

vzoriek, taxonomické rozlíšenie a taxonomické skreslenie, môžu potencionálne ovplyvniť 

počet nájdených druhov (Kristiansen 2001, Verleyen et al. 2009). 

Jednou z dôležitých fyzikálno-chemických vlastností vody je pH, ktoré prispieva 

k  rozšíreniu a variabilite štruktúry populácie kremičitých chrysomonád. Najväčšia 

biodiverzita je pri mierne kyslých podmienkach tzn. pH 5,5-6,5 a s klesajúcim pH a pH 

vyšším ako 8 ubúda aj počet identifikovaných taxónov (Siver 1989). V práci Siver & Smol 

(1993) uvádzajú, že tento pH gradient bol podobný vo viacerých regiónoch sveta. 

V niektorých štúdiách však boli identifikované druhy aj pri nižšom pH ako 5,5. Je preto 

dôležité sledovať aj obsah humínových kyselín vo vode. Čím viac obsahuje humínových 
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kyselín, tým menej druhov je identifikovaných. Preto ak majú lokality síce nízke pH, ale 

zároveň aj nízky obsah humínových kyselín dochádza častokrát k identifikácií vyššieho 

počtu druhov kremičitých zlativiek. Zrejme má vplyv zakalenie vody, kedy nedochádza 

k dostatočnému prechodu slnečných lúčov (Wehr et al. 2015). Jednotlivé druhy sú špecificky 

adaptované na rôzny rozsah pH a zaraďujú ich do skupín v závislosti na ich tolerancii 

definovaných podľa Husteda (1939). Avšak viaceré hlavne novšie štúdie toto čiastočne 

vyvracajú, keďže niektoré druhy definované ako acidofilné prípadne alkalofilné boli 

identifikované aj pri vyššom alebo nižšom pH (Barreto 2005, Němcová et al. 2012, Pichrtová 

et al. 2013). Je zrejmé, že pH ovplyvňuje aj dostupnosť živín. Zlativky reagujú aj na tento 

aspekt (Tolotti et al. 2003). Vyznačujú sa aj tým, že sú častejšie nájdene v oblastiach s nižšou 

konduktivitou. Doteraz bola domnienka, že Synurales absentujú v morských biotopoch, 

avšak najnovšia štúdia Jeonga et al. (2019) poukazuje na výskyt dvoch nových druhov 

z oblasti pláže Dongho v Kórei. Najviac druhov býva nachádzaných v oligotrofných až 

ultraoligotrofných vodách so špecifickou konduktanciou < 40µS (Siver & Hamer 1989).  

Zlativky sú najčastejšie popisované pri nízkej teplote. Bolo študovaných 141 vodných 

plôch. Ukázalo sa, že maximálna abundancia chrysofýt je v rozmedzí 10°C až 20°C, pri 

zvyšovaní teploty dochádza k znižovaniu ich abundancie (Sandgren 1988). Maximum 

biomasy bolo pozorovaných na jeseň pri teplote menšej ako 12 °C (Sandgren et al. 1995). 

To znamená, že teplota je jedným z faktorov, ktorý ma prevažne vplyv na sezónnosť 

zlativiek. Ovplyvňuje a reguluje primárne abundanciu druhov. Z experimentálnych 

výskumov sa ukazuje, že teplota možno neovplyvňuje len distribúciu, ale aj tvar šupín, ktoré 

sa v dôsledku zvyšujúcej teploty zužujú (Pichrtová & Němcová 2011). Okrem toho sú známe 

aj štúdie, ktoré sa venujú aj klimatickým podmienkam. Tie ovplyvňujú štruktúru 

spoločenstva zlativiek. Javy ako zamŕzanie alebo vysychanie výrazne kontrolujú variabilitu 

populácie (Kristiansen 2007). Zlativky si tvoria odpočívacie štádia stomatocysty alebo 

palmeloidné štádia, vďaka ktorým môžu tieto obdobia prežiť. Ukazuje sa, že vďaka cystám 

môžeme študovať zmeny v klíme, nakoľko abundancia jednotlivých morfotypov cýst sa 

odráža so sezónnymi výkyvmi (Pla-Rabes & Catalan 2011). Vedomosti o výskyte zlativiek 

a ich ekologických rozsahoch sú užitočné pre biomonitoring statusu vodných plôch a zmeny 

v ich kvalite (Škaloud et al. 2013b). Pre zlativky sú dôležité aj iné faktory, ako bolo 

spomenuté už v predchádzajúcej kapitole, majú radi prevažne oligotrofné, čisté oblasti, kde 

sú nie len druhovo bohatšie, ale aj frekvencia výskytu jednotlivých druhov je vyššia (Siver 

1995). To však nie je pravidlo a existujú informácie o výskyte zlativiek aj z eutrofnejších 

vôd (Gutowski 1989). Okrem iného je pre zlativky podobne ako pre rozsievky primárny 
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kremík, ktorý je nevyhnutný na tvorbu kremičitých štruktúr u nich. Rozdielom však medzi 

nimi je, že zlativky sú schopné žiť, rozmnožovať sa a rásť aj v prostrediach, kde je jeho 

nedostatok. Na rozdiel od nich, rozsievky nie sú schopné rozmnožovať sa v prostrediach bez 

kremíka (Okita et al. 1978, Klaveness & Guillard 1975). Dôležité sú však zrejme aj faktory 

ako predácia zooplanktónom a parazitizmus tzn. biotické faktory prostredia, ktoré 

ovplyvňujú distribúciu zlatiek (Sandgren & Walton 1995). 

 

1.3 Mikrobiotopy a substráty 

 

Je všeobecne známe, že zlativky sú identifikované prevažne v planktóne. Je to 

spoločenstvo rias, kedy sú jednotlivé druhy voľne rozptýlené vo vodnom stĺpci. Podliehajú 

postupnej sedimentácií a turbulenciam. Vďaka ním a pomocou bičíkov sa vracajú naspäť do 

eufotickej (povrchovej) zóny smerom k hladine vody (Lee 2008, Graham et al. 2009). Avšak 

novšie štúdie naznačujú, že riasy uprednostňujú miesta, ktoré sú chránené ako otvorenú vodu 

(fytoplanktón) a existuje aj nejaká asociácia s metafytónom (Němcová et al. 2002 , Lynnete 

et al. 2012). Pod pojmom metafytón sú rozumené organizmy žijúce vo fotickej zóne bez 

spojenia so substrátom, typický je pre lentické ekosystémy, oligotrofné vody a rašeliniská 

(Round 1981, Pouličková 2011). Predstavuje akýsi typ hybridného spoločenstva, kde 

dochádza k premiešavaniu druhov z planktónu, ale aj bentosu (Gurney a Robinson 1988, 

Goldsborough & Robinson 1996). Je známa štúdia, kedy boli zistené značne rozdiely medzi 

druhovým bohatstvom a štruktúrou komunity rozsievok v metafytóne a v ostatných typoch 

mikrobiotopov (Ibarra et al. 2009). Často sú druhy asociované s rastlinným substrátom 

(Round 1984). Táto asociácia je myslená v kontexte metafytónu, že jednotlivé druhy rias sa 

vyskytujú v prostredí akvatických makrofýt a tie im zabezpečujú ochranu pred 

nepriaznivými podmienkami typu predácia, parazitizmus a medzidruhová kompetícia 

(Townsend & Gell 2005). Tieto medzidruhové vzťahy výrazne ovplyvňujú sukcesiu 

planktónnych spoločenstiev. Jednotlivé druhy rastlín, tak predstavujú akési ,,pomocné 

barličky“ (Pusztai 2014). Avšak štúdia Robinsona et al. (1997) poukazuje aj na to, že 

jednotlivé druhy rias a makrofýt sa môžu vyskytnúť tiež v kompetícií o živiny. Vtedy zrejme 

dochádza k obmedzeniu vývoja fytoplanktónu a druhy skôr začínajú sedimentovať. Nie je 

však veľa informácií, ktoré by sa venovali špecifite kremičitých zlativiek na substrát.  

Druhové bohatstvo rias je ovplyvnené rozmanitosťou stanovíšť (Borics et al. 2003). Tejto 

problematike sa častejšie venujú na modelovej skupine rozsievok. Existuje niekoľko štúdií, 

ktoré zistili rozdiely v závislosti na substráte a riasovým zložením, druhovej bohatosti a 
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celkovej množstve biomasy (Maier 1994, Allan 1995, Antoniades & Douglas 2002, Veselá 

2009). Taktiež boli zistené na základe typu substrátu rozdielnosti v raste rias (Maier 1994, 

Lowe & LaLiberte 1996), v príjme živín (Pringle 1990) a v metabolizme (Sabater et al. 

1998). Bol preukázaný pozitívny vzťah medzi zložitosťou substrátu a druhovým bohatstvom 

(Downes et al. 1998). Vplyv substrátu sa tak môže javiť ako jeden z najdôležitejších pri 

štúdiu rias (Machová-Černá & Neustupa 2009, Neustupa et al. 2012). Avšak niektoré štúdie 

tento vplyv nepreukázali a skôr tvrdia, že vplyv substrátu je minimálny a zohrávajú rolu skôr 

fyzikálno-chemické vlastnosti vody (O´Quinn & Sullivan 1983, Jüttner a kol. 1996; Winter 

& Duthie 2000; Kitner & Poulíčková 2003).  

Substráty sú delené na dva typy na základe vplyvu a efektu, ktorý je s ním spojovaný. 

Prvým je nepriamy vplyv, kde hlavnú úlohu zohráva morfológia substrátu a druhým je 

priamy, ktorý prevažne zodpovedá biotickej zložke substrátu (Veselá 2009, Pusztai 2014). 

Čo sa týka morfológie substrátu často býva vyššie druhové bohatstvo nájdené na viac 

členitých (mach) ako na substráte, ktorý je menej komplexný a má hladký povrch napr. 

kosatec (Veselá 2009). Pod biotickými substrátmi sú skôr rozumené akvatické makrofyta. 

Rastliny uvoľňujú do prostredia živiny, ktoré môžu fungovať ako zdroj pre fosfor, dusík 

a kremík (Kahlert & Petterson 2002). Živiny sú z rastlín uvoľňované počas starnutia, 

dekompozícií herbivormi a u niektorých rastlín napr. Carex sp. taktiež v čase rastu (Moeller 

et al. 1998).  

Niektoré biotické substráty výnimočne dokážu, ale veľmi ovplyvňovať podmienky 

prostredia. Predstaviteľom je napr. Sphagnum sp. alebo inak rašeliník, ktorý funguje ako 

iontomenič, vďaka kyselinám v bunkových stenách. Vychytávajú katióny a naopak 

uvoľňujú H+, kvôli čomu dochádza k okysleniu okolitého prostredia a k zmene pH (Clymo 

1963). Iné druhy vodných makrofyta vykazujú alelopatické efekty voči niektorým druhom 

siníc. Príkladom sú niektoré druhy z rodu Miriophyllum sp.(Hilt et al. 2006) a Chara sp., 

ktorá okrem uvoľňovaniu alelopatických látok (Berger & Schagerl 2004) ovplyvňuje aj 

chemizmus vody (Lembi et al. 1978, Talling & Parker 2002, Beaune et al. 2018). 

To, či existuje nejaká druhová afinita na substrát ostáva otázkou. Mnohokrát býva 

pomerne často dokázaná v rôznych štúdiách avšak problémom je, že výsledky sú spracované 

na základe druhov, ktoré sú veľmi vzácne, pomerne málo frekventované vo vzorke a okrem 

iného častokrát bývajú identifikované bez porovnania známej ekológie druhov (Townsend 

& Gell 2005). Neexistuje teda odpoveď na otázku či niektoré druhy sú substrátoví špecialisti. 

V kontexte kremičitých chrysomonád táto otázka je ešte komplikovanejšia nakoľko 

neexistujú štúdie, ktoré by sa tejto problematike rozsiahlejšie venovali. U kremičitých 
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chrysomonád môže dochádzať k náhodnému posunu buniek a šupín v rámci planktónu, 

metafytónu aj bentosu (Němcová et al. 2016). Pusztai (2014) vo výskume svojej diplomovej 

práce o bičíkovcoch zistil, že jednotlivé druhy preferujú behom jednotlivých sezón určitý 

mikrobiotop, v nasledujúcej sezónne však vôbec nemusia byť zaznamenané v tomto 

mikrobiotope nakoľko sa v tej dobe vyskytnú v úplne inom type mikrobiotope v rámci tej 

istej lokality. Tento výsledok potvrdil presúvanie druhov bičíkovcov medzi planktónom 

a ostatnými typmi mikrobiotopov, bola zistená sezónna dynamika a to, že druhy využívajúce 

bičík, unikajú pred nepriaznivými podmienkami aj zmenou mikrobiotopu (Pusztai 2014).  

 

1.4 Biodiverzita a biogeografia protíst  

 

Biodiverzita alebo aj biologická rozmanitosť je študovaná viacerými oblasťami 

v biológií. Jej definícia je pomerne náročná a závisí od oblasti, ktorá ju študuje. 

V najjednoduchšom prípade ju môžeme chápať ako biologickú rozmanitosť druhov na Zemi, 

do čoho spadá samotná rozmanitosť druhov a aj diverzita ekosystémov (Roxburgh 2001). 

Inak povedané biodiverzita predstavuje súhrn všetkých biologických variácií od úrovne 

génov až po ekosystémy (Purvis a Hector 2000). Problémom však pri štúdiu nie je ani 

samotná definícia biodiverzity, ale pohľad, akým sa pozeráme na druh. Existuje niekoľko 

konceptov, ktorými je druh definovaný (biologický, morfologický, molekulárny atď.). Jeden 

z najzaužívanejších konceptov druhu je biologický, ktorý vo všeobecnosti tvrdí, že druh je 

populácia, ktorej členovia sa môžu voľne za prirodzených podmienok krížiť (Queiroz 1998).  

Tradičné chápanie biodiverzity je obmedzené veľakrát len na štúdium taxonomickej 

diverzity t.j. rôznorodosť – rôzny počet organizmov alebo aj kvalita a  relatívna abundancia 

t.j. pomer výskytu organizmov alebo kvantita (Jarkovský 2012).   

Centrá biodiverzity protíst je možné definovať ako miesta, kde je vysoký pomer lokálnej 

ku globálnej diverzite (Witman et al. 2004). U protistných organizmov je pomerne náročné 

definovať hotspot nakoľko globálna biodiverzita nie je známa. Možno lepšou definíciou 

hotspotu pre voľne žijúce protistné organizmy by mohlo byť miesto s vysokým zastúpením 

známych druhov vrátane vzácnych (Němcová et al. 2012). Neustále dochádza k objavovaniu 

nových druhov. Vďaka prístupom molekulárnej biológie sa ukazuje, že identifikácia druhov 

len na základe morfologických prístupov nestačí, pretože dochádza k podhodnocovaniu 

celkovej diverzity. Viacerí autori sa ani len nezhodnú na tom koľko vôbec môže byť druhov 

rias na svete. Je niekoľko štúdií a odhadov, ktoré sa venujú tomu, koľko rias je na svete. 

Jedna z početných prác tvrdí, že by ich mohlo byť oko 72 500 (Guiry 2012), avšak toto číslo 
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je veľmi podhodnotené a len rozsievok je známych približne 30 000 druhov a odhady 

celkovej diverzity pre rozsievky sa pohybujú spolu s druhovými komplexami okolo 100 000 

(Mann et. Vanormelingen 2013). Keby sa však začneme pozerať na všetky protistné 

organizmy obecne (nie len na riasy), tak z molekulárnych analýz vyplýva, že celkovo 

protistných druhov by mohlo byť až cca 213 000 druhov (Corliss 2002).   

Pre štúdium biodiverzity rias je dôležité aj pochopiť, čo rozumieme pod pojmom 

biogeografia a ako sa protistné organizmy šíria. Biogeografia mikroskopických organizmov 

bola tradične zložitou záležitosťou a v posledných rokoch sa stala trendom veľkej 

kontroverzie (Rindi at al. 2009). Druhy kremičitých chrysomonád a ich biogeografiu 

pravdepodobne najviac ovplyvňuje kombinácia environmentálnych (pH, konduktivita, 

teplota, živiny) spolu s historickými (geeomorfológia a formovanie krajiny) faktormi 

(Kristiansen 1975, Siver 1991). Je zrejme, že druhy s úzkymi rozsahmi v týchto faktoroch 

majú viac sporadických distribúcií ako tie, ktoré nie. Samozrejme kontinuálne vzájomne 

interakcie medzi aktívnymi mikrobiálnymi druhmi a fyzikálno-chemickými parametrami 

vytvárajú mikrobiálnu diverzitu ako neoddeliteľnú súčasť funkcie ekosystému (Finlay & 

Esteban 1998, Finlay & Esteban 1999). 

Sú dva rôzne pohľady na biogeografiu. Pohľad založený primárne ekologický, že voľne 

žijúce organizmy majú kozmopolitné rozšírenie a že mikroorganizmy menšie ako 1 mm sú 

distribuované celosvetovo tam, kde sú splnené ich požiadavky na prostredie -ubikvitný 

model (Fenchel & Finlay 2004). Druhý názor zakladá na tom, že veľa organizmov nie je 

kozmopolitných. Majú obmedzenú geografickú distribúciu, ktorá sa vyskytuje vo všetkých 

typoch ekosystémov. Zlá definícia ubiquitizmu je spôsobená podvzorkovaním t.j., že len 

malý podiel protíst možno kedykoľvek vidieť, pretože väčšina druhov je v nečinnej 

(cystickej) fáze, ktorá čaká na optimálne podmienky, nedostatočnou identifikáciou 

a spoľahnutie sa na morfologický koncept druhov - ,,moderate endemicity model“ (Foisnner 

2006, 2007). Skutočný počet druhov a ich distribúcia sa dá ťažko odhadnúť na základe teórií 

a štatistík, ale vyžaduje si spoľahlivé určenie počtu morfotypových druhov 

v reprezentatívnom ekosystéme. Podľa Foissnera však zostáva otázka: „ak je svet hemžiaci 

sa kozmopolitnými jednobunkovcami, tak kde sú“ (Foisner 2006)?  

Napriek tomu, že mikroorganizmy sú často považované za kozmopolitné štúdia 

Kristiansena (2000) poukazovala na to, že z cca 250 taxónov kremičitých chrysomonád bolo 

označených len 19 taxónov ako kozmopolitných a 34 taxónov ako široko distribuovaných. 

V tomto prípade pod pojmom kozmopolitný chápeme, že druhy sú rozšírené v rámci celého 

sveta a nie sú známe žiadne biogeografické bariéry, ktoré by zamedzovali ich šíreniu 
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(Kristiansen 2000). Ostatné druhy majú obmedzenejšiu distribúciu, ktorá je determinovaná 

klimatickými a environmentálnymi faktormi, pričom dôležitými sú aj historické počítajúc 

možnosti rozptýlenia (Kristiansen 2000). Avšak nie je vylúčené, že došlo k nedostatočnému 

vzorkovaniu lokality a nebola ani z ďaleka zistená celá biodiverzita lokality. Chrysofyty, sú 

rozptýlene po celom svete, ale môžu byť vykazované rozličné distribučné vzorce napr. 

kozmopolitné, arkticko-severne, mierne, bipolárne alebo tropické. Stupeň distribúcie 

poukazuje na rôzny úspech jednotlivých druhov. Distribúcia druhu v danom čase závisí od 

viacerých faktorov napr. vhodné biotopy, dostatočný čas na rozptýlenie a podobne 

(Kristiansen 2007). Avšak v tomto prípade existujú aj názory, ktoré tieto biogeografické 

distribúcie vylučujú. Jednou z hypotéz, ktorá by mohla ovplyvňovať prečo „druh nie je 

všade“ je ten, že druh môže byť hypoteticky veľmi mladý z hľadiska evolúcie a doteraz 

nebol schopný kolonizovať všetky dostupné biotopy v rámci celého sveta. Distribučné 

schopnosti evolučne mladého druhu sú pomerne nízke v porovnaní s inými druhmi v rámci 

jedného rodu, ktoré sú staršie. Taktiež by to mohla ovplyvňovať aj schopnosť prežitia cýst 

a palmeloidných štádií (Kristiansen 2001, Wee et al. 2005), ktoré sú najideálnejšie pre 

disperziu druhu. Problémom sú aj nízko frekventované druhy, ktoré môžu byť lokálne 

zriedkavé a mohli by sa šíriť pomalšie. Výskyt druhov len na jednom kontinente alebo len 

na nejakej vymedzenej lokalite napr. pre rod Mallomonas zostáva čisto len na špekulatívnej 

úrovni, nakoľko neexistuje žiadny dôkaz nejakého mechanizmu, ktorý by to potvrdil 

(Rezáčová & Neustupa 2007). 

Autori jednej štúdií, ktorá sa venuje biodiverzite chrysomonád  jazier z oblasti 

alpínskeho pásma sa zaoberajú aj myšlienkou či pri štúdiu nie je vhodné prihliadať aj na 

plochu jazier. Vysvetľujú, že druhová bohatosť koreluje s plochou jednotlivých jazier bez 

ohľadu na nadmorskú výšku (Grossman et al. 2016). Asi najatraktívnejšími oblasťami na 

výskum biodiverzitných hotspotov organizmov obecne sú morské alebo terestrické habitaty. 

Sladkovodným lokalitám už nie je venovaná toľká pozornosť. Centrá biodiverzity bývajú 

veľmi často definovaná na základe biodiverzity rýb prípadne vodného hmyzu (Myers et al. 

2000). Porovnateľné dáta na štúdium sladkovodných hotspotov protistných organizmov nie 

sú. Akvitánia preto ani zďaleka nemusí byť jedinou oblasťou na jej štúdium zlativiek. 

Štúdium biodiverzity zlativiek nie je dôležité len z hľadiska pochopenia ekologických 

preferencií, biogeografie, ale nakoľko sú tieto organizmy aj dôležitými bioindikátormi môžu 

byť aj vhodnými na štúdium prípadných zmien v prostredí (Škaloud 2013b).  
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1.5 Charakteristika Akvitánie- základné fyzicko-geografické a prírodné pomery 

 

Akvitánia, Akvitánsko po francúzsky Aquitaine je región ležiaci na juhozápade 

Francúzska blízko Atlantického oceánu. Aquitaine tvorí 5 väčších celkov: Gironde, Landes 

a Pyreneje Atlantiques, ktoré sa nachádzajú pozdĺž pobrežia, ako aj Lot et Garonne a 

Dordogne nachádzajúce sa vo vnútrozemí. 

Je to tretí najväčší región Francúzska a jeho rozloha činí cca 84 061 km2 s priemernou 

nadmorskou výškou 500 m.n.m. Priemerné teploty od roku 1985-2015 sa pohybujú - v zime 

okolo 8°C a najteplejšie obdobie predstavuje leto - v júli a v auguste, kedy sú teploty 

v priemere okolo 17°C (podľa timeanddate.com). Niektoré jazerá smerom do vnútrozemia 

a na severe zamŕzajú, avšak vplyvom otepľovania je tento aspekt skôr vzácny. Z leteckých 

záznamov z Google Earth sa javí, že niektoré rašeliniská situované v oblasti Hostens okrem 

toho aj čiastočne alebo úplne vysychajú, prípadne sú len podmočené. Avšak na potvrdenie 

tohto názoru by bolo potrebné jazerá navštevovať častejšie v priebehu dlhšieho obdobia.  

Priemerné zrážky merané v rokoch 1967 až 2014 sú 810 mm ročne-1 (Buquet et al. 2017). 

Tieto klimatické podmienky oblasti sú ovplyvnené dvomi základnými faktormi (Capdevielle 

1978). Prvý je blízkosť mora, ktoré dodáva jazerám oceánsky charakter a druhým faktorom 

je prítomnosť rozsiahlych borovicových lesov, ktorých efekt je už síce slabší, ale nie je 

zanedbateľný- nárast zrážok, teploty a evaporácie. V menšej miere je klíma ovplyvňovaná 

inými faktormi ako pobrežným reliéfom, zalesnenými dunami, ktoré sa tiahnu popri celým 

pobrežím. Akvitániu ovplyvňuje distribúcia, sila vetra, vodné hospodárstvo t.j. vodné 

elektrárne a nakladanie ľudí s vodným bohatstvom v týchto lokalitách (Cellamare 2009). 

Väčšina veľkých jazier v Akvitání popri pobreží oceánu bolo formovaných pomerne 

nedávno. Jazerá sú tektonického pôvodu a vznikli vplyvom zmien v hladine mora pred menej 

ako 20 000 rokmi (Courde & Moga 1995). V pliocéne (medzi 5,3 až 1, 8 miliónmi rokov) 

všetky hlavné rieky regiónov ako Garonne, Dordogne, Lot a Ador tiekli priamo do oceánu. 

V pleistocéne (medzi 1,8 miliónmi rokmi až 11 430 rokov) došlo k poklesu hladiny mora o 

cca 120 metrov (v porovnaní so súčasnosťou), vplyvom západného vetra a ľadovcových 

klimatických podmienok došlo k veľmi silnej migrácií piesku a jeho šíreniu. V čase 

prestavby holocénu (pred 10 000 rokmi), došlo k vzostupu vody o 60 metrov, dochádzalo 

stále k šíreniu piesku a vplyvom SZ vetra dochádzalo k vytváraniu dún. Tieto duny zabránili 

odtekaniu riek do mora a z tohto dôvodu dochádzalo k formovaniu a vzniku jazier, nakoľko 

nebol vytvorený priamy vstup pre rieky do mora. Táto migrácia piesku a tvorenie jazier boli 

najvýraznejšie v 16. a 17.st. Toto uzatváranie je skôr špecifickejšie pre jazerá na severe od 
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Archachonskej zátoky ako pre jazerá na juhu od zátoky. Neskoršie vplyvy ľudskej činnosti, 

ktoré sa snažili o reguláciu úrovne vody kvôli povodniam výrazne zmenili vzhľad jazier 

napr. úroveň hladiny jazera Cazaux-Sanquinet bola znížená takmer o meter v 1830 z dôvodu 

vykopania kanálu ,,Canal de Cazaux“ medzi jazerom a Archachonskou zátokou. V 70. 

rokoch minulého storočia boli vykopané a zväčšené kanály, ktoré lemujú jazerá Hourtin-

Carcans a Cazaux-Sanquinet a tým sa umožnilo lepšie odvodňovanie vôd smerom na juh. 

Nakoniec boli vybudované ďalšie priehrady v týchto oblastiach, ktoré pomáhajú regulovať 

vodu (Cellamare 2009).   

Jazerá na severe sú na základe koncentrácie celkového fosforu považované za mezorofné 

až hypertrofné, jednak z dôvodu, že sú využívané na rybolov, druhým dôvodom je rozsiahle 

pestovanie borovíc v ich blízkom okolí a v neposlednom rade chov kačíc. Okrem iného sa 

vyznačujú aj vyšším obsahom humínových kyselín. Jazerá na juhu sú skôr mezotrofné až 

oligotrofné.  

Na obr. 1 je znázornená geomorfológia jednotlivých regiónov v Akvitánií. Oblasti viac 

vo vnútrozemí boli formované období jury. Veľké jazerá v tejto oblasti sú formované z 

vápencových nánosov (podľa vinsvignesvignerons.com). Okrem veľkých jazier sa v 

blízkosti obce Hostens nachádzajú menšie jazerá, prevažne s nižším pH a s vysokým 

výskytom rašeliníka. Viaceré z týchto oblastí nie sú zaplavené celoročne, ale len v období 

väčšieho množstva dažďov, niektoré vodné plochy vznikli po vyrúbaní lesných porastov. 

Jazerá na severe od Archachonskej zátoky sú tvorené vápencovým podložím z obdobia 

kriedy. Najjužnejšie časti Akvitánie sú tvorené sedimentami piesku a ílu. Najmladšie jazerá 

sú smerom na juh od Archachonskej zátoky. Boli formované v štvrtohorách a sú tvorené 

sedimentami. Popri pobreží Atlantického oceánu sa nachádzajú najväčšie jazerá tejto oblasti 

ako Etang de Cazaux, Etang de Biscarosse alebo Etang de Hourtin-Lacanau, ktorých 

podložie je tvorené hlavne pieskom, ktorý bol naviatí z oceánu (Debelmas 1974).  

Oblasť Akvitánie a jej najväčšie jazerá sú atraktívne aj pre turistov a celoročne sú nimi 

využívané.  
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Obr. 1: Akvitánia z geomorfologického a historického hľadiska podľa vinsvignesvignerons.com. Žlté 

odtiene predstavujú horniny Kenozoika (Oligocénne, Eocénne), zelené oblasti krieda, modré z obdobia jury 

a červené vznikli vulkanickou činnosťou (vinsvignesvignerons.com). 

 

Okrem jazier sa táto oblasť vyznačuje aj zaujímavou faunou a flórou. Čo sa fauny týka 

sú najatraktívnejšími vtáky. Okrem toho je Akvitánia aj jedným z dôležitých európskych 

uzlov migrácie vtákov (Clausen et al. 2002). Pre oblasť sú známe subtropické mediteránne 

cievne rastliny napr. dub korkový (Quercus suber), jahodovec obyčajný (Arbutus unedo), 

listnatec ostantý (Ruscus aculeatus) alebo kalina modroplodá (Viburnum tinus). V krajine 

však dominujú borovicové lesa (Pinus pinaster) na chudobných pieskovcových podzolách 

(Buquet et al. 2017). 

Akvitánia vďaka týmto všetkým aspektom spĺňa predpoklad pre ideálne modelové miesto 

na štúdium vplyvu prostredia na biodiverzitu a druhové zloženie kremičitých chrysomonád. 

Okrem toho jazerá sa vyznačujú bohatým zastúpením rôznych substrátov, kde môžu zlativky 

prosperovať. Geomorfológia a pôvod jazier, ich formovanie v rámci histórie pomôžu nie len 

lepšie pochopiť aspekty, ktoré by mohli vplývať na biodiverzitu, ale rozdielne podložia 

všetkých jazier ovplyvňujú fyzikálno-chemické zloženie vody. Štúdium zlativiek na týchto 

lokalitách môže v dlhodobom aspekte pomôcť monitorovať zmeny vo vlastnostiach jazier. 

V neposlednom rade boli v posledných rokoch identifikované aj viaceré zaujímavé druhy 

tropických siníc (Cellamare et al. 2010). Je teda veľký predpoklad, že môže byť zaujímavým 

miestom nie len pre štúdium zlativiek, ale pre fototrofné organizmy obecne. 
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1.6 Ciele práce 

 

Diplomová práca nadväzuje na štúdiu Němcová et al. z roku 2012, kedy na 29 lokalitách 

bolo identifikovaných 56 druhov z dvoch rodov Mallomonas a Synura. Z toho dôvodu je 

možné Akvitániu považovať za centrum biodiverzity kremičitých zlativiek z radu Synurales.  

Predložená diplomová práca sa venuje vzorkám zozbieraných v krátkom časovom 

intervale (týždeň 27.3-31.3.2018) a na základe predom definovaných cieľov sa snaží 

identifikovať, čo vplýva na biodiverzitu zlativiek najviac a prečo je práve Akvitánia 

výnimočným miestom vhodným pre štúdium tejto skupiny rias. V predkladanej diplomovej 

práci si kladieme niekoľko základných otázok:  

 

1. Ktoré mikrobiotopy (planktón vs. metafytón) a substráty (jednotlivé rody vodných 

makrofýt v rámci metafytónu) najviac prispievajú k celkovej biodiverzite? 

2. Aký vplyv má priestor (vzdialenosť) a chemicko-fyzikálne faktory na diverzitu 

a štruktúru spoločenstva?  

3. Preferujú určité druhy zlativiek konkrétne mikrobiotopy?  

4. Odráža sa štruktúra spoločenstva v severo-južnom rozmiestnení jazier ? 

5. Ovplyvňuje vzdialenosť od oceánu druhové zloženie kremičitých zlativiek (gradient 

vzdialenosti od pobrežia)?  
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2. Materiál a metodika  

 

2.1 Design, odber vzoriek a terénne merania 

 

Mapa odberových miest bola pripravená ešte pred odchodom do Francúzska. Design 

a zber dát bol naplánovaný tak, aby sme maximalizovali odber vzoriek v rámci jedného 

týždňa. Predom boli vytipované jazerá v pomere 14:14:14 podľa obvodu a plochy 

jednotlivých jazier t.j. 14 malých jazier (do obvodu 530m), 14 stredných (do 2700m ) a 14 

veľkých (nad 3500 m). Odbery boli naplánované, tak aby bolo možné sledovať severo-južný 

gradient a gradient vzdialenosti od pobrežia Atlantického oceánu. Najviac odberov bolo 

situovaných na najzápadnejšej strane, blízko pobrežia Atlantického oceánu, kde sú jedny 

z najznámejších a najväčších jazier tejto oblasti. Ďalšie zbery boli orientované viac do 

vnútrozemia hlavne v oblasti Hostens a Saint Menges, kde sa nachádzajú primárne rašeliné 

túňky a mokrade. Súčasne bol design navrhnutý tak, aby časť vzoriek bola odoberaná na 

južnejšej strane Akvitánie, časť v strede blízko zátoky Archachon, časť na severe nad 

zátokou a veľká časť bola zozbieraná vo vnútrozemí blízko už spomínaného mestečka 

Hostens. Z dôvodu, že jazerá vo vnútrozemí sa líšili v počte substrátov, fyzikálno-

chemickými vlastnosťami vody a rozlohou boli skupiny jazier okrem toho delené aj na 4 

podskupiny v závislosti od ich polohy od Archachonskej zátoky a Atlantického oceánu. 

Označené sú ako sever- nad Archachonskou zátokou, stred- blízko Archcachonskej zátoky, 

juh- situované na juh od Archachonskej zátoky a vnútro t.j. lokality, ktoré boli odoberané 

najďalej od Atlantického oceánu.  

Celkovo bolo odobraných pre ďalšie analýzy viac ako 132 vzoriek planktónych 

a metafytonových spoločenstiev zo 42 jazier (obr. 2) a podmočených oblastí. Pod pojmom 

mikrobiotop je rozumený planktón a metafytón a pod substrátom rastliny, z ktorých 

priestoru boli odoberané vzorky metafytónu žmýchaním. Vzorky planktónu a metafytónu 

boli na každej lokalite odoberané na ploche približne na rozlohe spotu 1x1m. Metafytonové 

spoločenstva boli zozbierané na každej lokalite a bolo snahou zozbierať, čo najväčší počet 

druhov v rámci navrhnutého spotu. Z lokalít s komplikovaným prístupom, nedostatkom 

substrátov pozdĺž pobrežia jazier bol metafytón zozbieraný pomocou planktónky zo 

vzdialenejších a nedostupných substrátov. Taktiež na týchto lokalitách boli zozbierané 

vzorky metafytónu z priestoru listov z okolitých stromov, ktoré plávali na hladine vody 

alebo boli na dne jazier. Celkovo boli odoberané vzorky zo 14 malých jazier (do obvodu 
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530m), prevažne situovaných na južnej strane Akvitánie a vo vnútrozemí. Z týchto oblastí 

boli v priemere zozbierané 2-3 substráty (t.j. jednotlivé rody vodných makrofýt v rámci 

metafytónu) v závislosti od veľkosti vodnej plochy a dostupnosti terénu. Druhov skupinou 

boli jazerá stredné, z ktorých zhodne bolo zbieraných 14 (do obvodu 2700m), situované 

v každej časti Akvitánie (sever, stred, juh, vnútro), kde bolo podobne ako 

v predchádzajúcom prípade zozbieraných v priemere 3 až 4 substráty. Poslednými 

lokalitami boli jazera veľké, zozbieraných tiež 14 (obvod nad 3500 m), situované prevažne 

na severnej strane Akvitánie a v strede Akvitánie. Z nich v priemere bolo zozbieraných 5 

substrátov v závislosti na hĺbke vody pri pobreží jazera.  

 

 

Obr.2: Mapa všetkých odberových miest Akvitánie 
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Odbery boli uskutočnené v krátkom časovom intervale, jeden týždeň od 27.3-31.3.2018. 

V čase pred príchodom do Akvitánie boli v tejto oblasti dlhodobé dažde, preto niektoré 

jazerá, ktoré sú bežne počas roka len podmočené prípadne vysušené, bolo možné študovať 

tiež a zahrnúť ich do štatistiky .Fotografie zo študovaných 42 lokalít sú zahrnuté v prílohe 2 

str. 94-97.  

Planktón bol odoberaný pomocou planktónnej sieťky s veľkosťou ôk 20 µm. Pred 

každým jedným odberovým miestom bola dôkladne premytá. Všetky vzorky boli uložené 

v označených 50 alebo 100 ml nádobách. Vzorky boli uložené v chlade, s ľadom až do 

návratu na miesto pobytu, kde boli spracované pre účely transmisnej elektrónovej 

mikroskopie (ďalej TEM).  

Na každom odberovom mieste boli merané základne abiotické parametre pH, 

konduktivita a teplota vody (príloha 1, str.93 ) z vrchnej vrstvy pomocou kombinovaného 

konduktometra WTW 340i (WTW GmbH, Weilheim Germany). Vzorky vodných makrofýt 

boli uložené v označených nádobách s číslom lokality v mrazničke alebo v chlade 

a prepravené naspať do Českej republiky, kvôli ich lepšej identifikácií.   

 

2.2 Spracovanie vzoriek 

 

Vzorky boli prehliadnuté v svetelnom mikroskope, aby bola potvrdená prítomnosť 

kremičitých chrysomonád. Následne boli vzorky nanesené na medené 

elektrónmikroskopické sieťky pokryté formvarovou blankou. Všetky vzorky boli nanesené 

na 2- 3 sieťky. Nasledujúci deň, takto pripravené vzorky boli zbavené nečistôt, prepláchnuté 

v 4 kvapkách destilovanej vody na prúžkoch parafilmu a uložené do ,,gride boxu“ (Slide-A-

Grid™ Storage Box, SPI Supplies and Structure Probe, Inc., West Chester, USA). Malá časť 

z každého vzorku bola fixovaná kyslým lugolovým roztokom, kedy takto fixované vzorky 

je možné uchovávať po dobu cca 1 roku. Lugolov roztok bol pripravený podľa Lugola 

(1829). Do 100 ml odmernej nádoby sa v 20 ml destilovanej vody rozpustí 20g jodidu 

draselného. Po rozpustení sa pridá 10g kryštalického jódu. Zmes sa doplní destilovanou 

vodou po rysku a na záver sa pridá 5g octanu sodného. Kremičité chrysomonády sú pomerne 

dobre identifikovateľné ako pomocou transmisného, tak aj skenovacieho elektrónového 

mikroskopu (ďalej SEM).  

Mikroskopické medené sieťky do elektrónového mikroskopu sme štandardným postupom 

potiahli formvarovou blankou. Ako prvé sa očistili nové podložné sklíčka v zmesi 

destilovanej vody s malou kvapkou Tritónu X-100, pomocou ktorého sa sklíčka odmastia. 
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Po usušení sa takto pripravené vložili na približne 3-5 minút zatvrdnúť v roztoku 0.4% 

Formvar Polyscience v chloroforme (0.4 g na 100 ml). Po cca 5 min, kedy vrstva stvrdla 

bola skalpelom orezaná blanka. Následne bolo celé sklíčko na 5s vložené do 1,5% kyseliny 

fluorovodíkovej (HF). V predpripravenej veľkej miske s destilovanou vodou bolo pomaly 

ponorené podložné sklíčko a došlo k odlepeniu formvarovej blanky, ktorá ostala plávať na 

hladine. Lesklou stranou nahor, matnou stranou dole boli nanesené sieťky. Po nanesení bolo 

na blanku so sieťkami položený prúžok filtračného papiera a po tom, čo papier nasal vodu 

bol dôkladne premiestený na podložné sklíčko. Papier bol pomocou lepiacej pásky nalepený 

na sklíčko a nechalo sa dôkladne vyschnúť v Petriho miske.  

Mikroskopovanie prebiehalo v Laboratóriu elektrónovej mikroskopie pomocou TEM 

JEOL 1101. Všetky vzorky boli pozorované pri zväčšení 3 500-30 000x. Pomocou CCD 

kamery Veleta a špeciálneho softvéru (Olympus Soft Imaging Solution GmbH, Münster, 

Germany) boli spravené mikrofotografie. Na niekoľkých sieťkach boli zachované celé 

bunky. Z toho dôvodu bola sieťka potiahnutá zlatom v lakovom nanášacom zariadení Bal-

Tec SCD 050 a pozorované pomocou SEM JEOL 6380 LV. Časť vzoriek bola pozorovaná 

aj v laboratórií zobrazovacích metód v BIOCEV na SEM FEI Helios NanoLab 660 G3 UC.    

Počas mikroskopovania na TEM bolo v každej vzorke napočítaných prvých 300 šupín. Ak 

sa tam vyskytovali väčšie zhluky šupín prípadne celá bunka, boli zarátaných ako 5 šupín. 

Abundancia bola vyrátaná pomocou semikvantitatívnej stupnice (tab.1). Napočítaná 

abundancia druhov bola  aproximovaná z počtu šupín za využitia tejto stupnice (Pusztai 

2014). Abundancia bola vyjadrená číslami 0-3. Toto číslo determinuje percentuálne 

zastúpenie druhov vo vzorke. Číslo 0 znamená, že druh nebol prítomný vôbec vo vzorke 

tzn., že ani jedna šupina nebola nájdená (absencia). Číslo 1 prezentuje druhy pod 2% tzn. 

druhy, pri ktorých bolo identifikovaných maximálne 6 šupín (vzácny).  Číslo 2 je abundancia 

druhov, ktorá sa pohybovala v rozmedzí od 2-30%, tzn. počet šupín jedného druhu 

identifikovaných na vzorku bol väčší ako 6, ale maximálny bol 90 (hojný). Číslom 3 sú 

označované druhy, ktorých počet šupín vo vzorke bol väčší ako 30% tzn. viac ako 90 šupín 

(dominantný)  
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Tab.1: Semikvantitatívna stupnica použitá pre vyjadrenie abundancie druhov 

Semikvantitatívna abundancia Popis % šupín v TEM 

0 Absencia 0  

1 Vzácny Menej ako 2% 

2 Hojný 2-30 % 

3 Dominantný Viac ako 30% 

 

  

Časť fixovaných vzoriek musela byť znova nakvapkaná. V prvom kroku bola vzorka 

premytá od lugolovho roztoku a následne nakvapkaná rovnakým postupom (viď. 

spracovanie vzoriek) z dôvodu nedostatku identifikovaných šupín. 

K determinácií druhov na základe ultraštruktúry šupín boli použité knihy, niektoré články 

primárne sa zaoberajúce morfometrikou šupín, prípadne biodiverzitou a pomocou webovej 

datábazy Silica scaled chrysophytes of Europe (Kristiansen 2002,  Kristiansen & Preisig 

2007, Němcová et al. 2012, Škaloud et al., 2013b a pod.)  

Na vypočítanie obvodu a plochy každého jazera boli použité mapy Google Earth. 

Niektoré hodnoty sa môžu trochu líšiť v pár metroch, nakoľko veľkosť jazier sa mení 

v závislosti od množstva zrážok. Metodika prepočtu veľkosti jazier je znázornená v prílohe 

5 str. 100. Mapa odberových miest bola vytvorená pomocou počítačového softvéru ArcGIS 

10.4.1 mapovací softvér. Všetky grafické a obrazové tabule s identifikovanými druhmi 

v predloženej diplomovej práci boli vytvorené a spracované pomocou grafického softvéru 

Adobe Photoshop CS3.  

 

2.3 Štatistické spracovanie vzoriek  

 

Pre štatistické spracovanie výsledkov boli využité dáta z 39 odberových miest nakoľko 

ani po opätovnej snahe sme nenašli šupiny chrysomonád na troch lokalitách 26, 40, 41 

(príloha 1, str. 93). Ku štatistickým analýzam a vizualizácií dát boli využité programy 

Microsoft Office Excel verzia 1902, RGui (R Core Team 2017),  R-studio verzia 1.1.383 (R 

Development Core Team 2016). Príprava skriptov pre program R prebiehala v editore 

Notepad++ verzia 7.6.4. Všetky skripty boli najskôr vytvorené v programe Microsoft Office 

Excel viaceré tabuľky. Jedna s odberovými miestami a nameranými fyzikálno-chemickými 

parametrami, druhá s identifikovanými druhmi v planktóne, v metafytóne a ich abundancia. 

Pomocou RGui boli transformované všetky zozbierané dáta o druhovom bohatstve 

a odberových miest. Datasety boli prevedené na tzv. dlhý formát dát. Pre neskoršiu štatistiku 
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a testovanie severo-južného gradientu bola vyrátaná uhlová vzdialenosť zo zbieraných 

lokalít od rovníka. Vytvorili sme si dva tzv. ,,codebooky“. Jedným bol bližšie špecifikovaný 

dátový súbor s odberovými miestami a pomocou druhého boli definované a rozdelené jazerá 

na 4 skupiny v závislosti od vzdialenosti od Atlantického oceánu.  

Dáta o počte druhov na jednotlivých lokalitách, na ktorých sa druh vyskytuje boli 

vizualizované pomocou stĺpcových grafov v programe Microsoft Office Excel. Spojité 

premenné boli otestované napr. pre potreby korelačných analýz pomocou Shapiro-Wilkovho 

testu (Shapiro & Wilk 1965). Je založený na porovnaní empirickej distribučnej funkcie 

s teoretickou distribučnou funkciou. Nulová hypotéza predpokladá, že náhodný výber x1,.... 

xn pochádza z normálneho rozdelenia s bližšie nešpecifikovanými parametrami µ a σ, N 

(µ σ) (Leslie et al. 1986).  

 

2.3.1 Vplyvy na biodiverzitu 

 

Pre zistenie vplyvu jednotlivých parametrom na biodiverzitu bola použitá už  štandardná 

štatistická metóda - permutačná Manova. Je implementovaná vo funkcii Adonis (Oksanen 

et al. 2011). Táto funkcia je súčasťou balíka Vegan v R. Je to funkcia pre analýzu a delenie 

súčtov štvorcov pomocou využitia semimetrických a metrických vzdialeností matíc. Touto 

metódou sme zistili proporciu vysvetlenej variability (koeficient R2) každého nami 

študovaného fyzikálno-chemického faktoru zvlášť t.j. čistý vplyv a ich previazanosť t.j. 

spoločný vplyv a otestovali ich signifikanciu. Taktiež pomocou nej bola vyrátaná aj 

reziduálna variabilita, to je proporcia variability závislej premennej, ktorá ostáva 

nevysvetlená a nejde ju vysvetliť žiadnym prediktorom, ani ich kombináciu. Funkcia 

umožňuje vytvoriť niekoľko modelov s rôznym poradím faktorov, pričom vždy na poslednej 

pozícií faktora je zistený jeho čistý vplyv, to znamená proporcia variability, ktorá je 

vysvetlená čisto týmto faktorom. Bolo použitých 999 permutácií pre kontrolu a výsledky 

boli zhodné. Pracuje s dvoma maticami. Prvou je matica podobnosti vzoriek, tá je vypočítaná 

zo vstupných dát (matica prítomnosti a neprítomnosti druhov). Druhá matica obsahovala 

charakteristiky prostredia nami študovaných (pH, konduktivita a obvod). 

Vzťahy medzi podmienkami prostredia a druhovým zložením bol zistený prostou 

logistickou regresiou. Regresná analýza nám dovoľuje charakterizovať vzťah medzi 

vysvetľovanou a vysvetľujúcimi premennými. Na rozdiel od lineárnej regresie, kedy je 

vysvetľovaná premenná spojitá, tak logistická pracuje s kategoriálnou. Vo svojej podstate 

predstavuje regresný model s binárnou závislou premenou, preto sa javí ako ideálna analýza 
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na typ dát nami navrhnutých v datasetoch. Cieľom logistickej regresie je identifikovanie 

premenných, ktoré výrazne ovplyvňujú príslušnosť objektu ku skupine a predikovanie 

príslušnosti objektu do skupiny na základe jeho hodnôt. Bola použitá na binárne dáta 

o druhovej prítomnosti 1 a neprítomnosti 0 na lokalite. Výsledná hodnota je interpretovaná 

ako ,,šanca“ v angličtine označované ako odds. Výsledok môže nadobúdať hodnoty 0 - ∞ 

(Holčík & Komenda 2015). Logistická regresia je dostatočne robustnou a na jej výpočet nie 

je potrebné normálne rozdelenie numerických vstupných dát. Model logistickej regresie 

však štandardne býva testovaný využitím niektorých z testov dobrej zhody na testovanie 

primeranosti modelu. Testom sa hodnotí či sa pozorované hodnoty zhodujú s očakávanými 

v modelovej populácií. Z toho dôvodu bol použitý Hoslem-Lemeshow test, ktorého nulová 

hypotéza vychádza že ak je p > 0,05, tak nezamietame nulovú hypotézu, že model funguje 

dobre. Využitím tohto modelu bol zistený aj vzťah medzi oboma typmi mikrobiotopov a 

biodiverzitou.  

Ďalšie štatistické a vizualizačné analýzy použité v predloženej diplomovej práce sa 

zaoberali vplyvom a vzťahom severo-južného gradientu. Pre účely zhodnotenia 

multikolinerality medzi prediktormi bol v prvom kroku vypočítaný korelačný index. 

Z dôvodu, že spojité dáta nemali normálne rozdelenie (Shapiro-Wilkovho test bol vždy 

α>0.05), bol použitý Spearmanov, neparametrický korelačný koeficient. Je možné ho 

vyrátať zo vzorca na výpočet klasického Pearsonovho koeficientu, avšak miesto 

originálnych hodnôt sa použijú ich poradové čísla. Na výpočet gradientu bola použitá 

priamková regresia rôznych premenných podľa uhlovej vzdialenosti od rovníka. Pomocou 

priamkovej regresii bol vypočítaný nie len vplyv gradientu v závislostí od druhového 

zloženia, ale aj zmeny a vplyv všetkých signifikantných faktorov na neho a zmeny 

biodiverzity (použitím hodnôt vypočítaných indexov) v závislosti od vzdialenosti od 

rovníku. Je to najjednoduchší prípad regresnej funkcie. Poissonov regresný model je 

modelovanie premenných s poissonovým rozdelením výsledku. Je to diskrétne rozdelenie, 

ktoré popisuje počet výskytu sledovanej udalosti na danú jednotku, keď sa tieto udalosti 

vyskytujú vzájomne nezávisle s konštantnou intenzitou (Holčík & Komenda 2015). 

Výsledky a závislosti XY boli vizualizované pomocou grafov, cez ktoré bola preložená 

regresná priamka. 

Pre zistenie vplyvu vzdialenosti od Atlantického oceánu na lokality a ich biodiverzitu 

boli odberové miesta rozdelené do 4 väčších skupín, podľa polohy v S-J gradiente 

a vzdialenosti od Atlantického oceánu. Boli pomenované ako sever (odberové miesta 

severne od Archachonskej zátoky), stred (odberové miesta situované blízko zátoky), juh 
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(odberové miesta najjužnejšie situované, blízko hraníc so Španielskom) a vnútro (odberové 

miesta situované v blízkosti Hostens, najvzdialenejšie od Atlantického oceánu). Pomocou 

generalizovaného lineárneho modelu s poissonovskou linkovacou funkciou bol predikovaný 

počet unikátnych druhov nad každou skupinou v závislosti na signifikantných faktoroch. 

Poisonovská linkovacia funkcia bola použitá z dôvodu nakoľko spojité dáta nemali 

normálne rozdelenie (Shapiro-Wilkovho test bol vždy α>0.05). Pomocou tohto modelu bol 

vyhodnotený aj vplyv veľkosti jazier na výsledné druhové zloženie.  

Využitím krabicových diagramov– boxplotov, boli vizualizované signifikantné faktory 

na nami zvolených skupinách v závislosti od vzdialenosti od Atlantického oceánu. Boxploty 

vyjadrujú akékoľvek rozdiely medzi dátovými súbormi bez akýchkoľvek predpokladov 

normálneho rozdelenia dát tzn. sú neparametrické (Wickham & Stryjewski 2011). Na 

zistenie, či medzi jednotlivými skupinami existujú nejaké signifikantné rozdiely, bol použitý 

Kruskal-Wallisov test. Je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu jednoduchého 

triedenia. Vychádza z nulovej hypotézy, že mediány všetkých úrovní faktoru sú rovnaké 

(Ostertagova et al. 2014).   

Na objasnenie či sú niektoré druhy závislé na konkrétnom substráte bola použitá 

klasická kontingenčná tabuľka pomocou, ktorej bola sčítaná frekvencia výskytu jednotlivých 

druhov v konkrétnom substráte. Okrem toho bol analyzovaný vzťah medzi jednotlivými 

substrátmi v závislosti na abundancii jednotlivých druhov vo vzorke. Vzťahy medzi 

podobnosťou druhov vplyvom substrátov boli vizualizované pomocou metódy hierarchickej 

zhlukovacej analýzy- clusteringu alebo Wardova D2. Je to typická aglomeratívna metóda, 

ktorá v našom prípade je optimálna preto, že vytvára rozumné množstvo zhlukov medzi 

dvoma skupinami. Táto metóda v R primárne vychádza zo základnej euklidovskej 

vzdialenosti, ktorá počíta so vzdialenosťou objektu podobne ako Pythagorova veta. Je citlivá 

na rozdielny rozsah hodnôt vstupných premenných a tzv. ,,double-zero“ problém (Javorský 

2012). Z toho dôvodu bola pre naše dáta použitá  Manhatnovská distancia angl. city-block 

alebo taxi-driver, je to z dôvodu, že svojím výpočtom v 2D priestore predstavuje 

vzdialenosť, ktorú urazí ,,automobil“ idúci z jedného miesta na druhé v pravouhlo 

zastavanom mestskom prostredí (Holčík & Komenda 2015). Na vizualizáciu výsledkov 

zhlukovacej analýzy bol použitý dendrogram. Je to diagram reprezentujúci strom, ktorého 

horizontálne osi reprezentujú vzdialenosť alebo rozdielnosť medzi klustrami. Vertikálne osi 

interpretujú objekty a klustre (Hintze 2007).   
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2.3.2 Vplyvy na štruktúru spoločenstva 

 

Tak ako v predchádzajúcom prípade, bola použitá permutačná MANOVA na zistenie 

jednotlivých parametrov na štruktúru spoločenstva (viď vplyvy na biodiverzitu). V tomto 

prípade prvou je matica podobnosti vzoriek, tá je vypočítaná zo vstupných dát (matica 

abundancie druhov). Druhá matica obsahovala charakteristiky prostredia nami študovaných. 

Táto metóda hodnotenia dát bola použitá na všetky fyzikálno-chemické faktory, substráty a 

taktiež ním boli vysvetlený aj S-J gradient a vzdialenosť od mora.  

Na vizualizáciu vzťahov medzi fyzikálnymi, chemickými faktormi a druhovým 

zložením bola použitá kanonická korešpondenčná analýza. Bola hodnotená na základe 

abundancie jednotlivých druhov. Predstavuje čiastočne univerzálnu techniku, pretože 

nevyžaduje žiadne základné distribučné predpoklady, vďaka čomu sa prispôsobí každému 

typu kategoriálnej premennej, či už binárnej, ordinálne alebo nominálnej (Costa et al. 2013). 

Ide o popisnú metódu, jej súčasťou nie je štatistické testovanie významnosti modelov. 

Používa sa hlavne pri spracovaní veľmi rozsiahlych vstupný dát, kedy číselné výstupy nie 

sú, tak prehľadné. Vstupné dáta pre túto analýzu sú v tvare kontingenčnej tabuľky. Pomocou 

analýzy sú sledované vzťahy medzi jednotlivými kategóriami dvoch kategoriálnych 

premenných. 

Pre zistenie vplyvu vzdialenosti medzi jazerami na štruktúru spoločenstva bol použitý 

Mantlov test (Mantel 1967). Používa sa na štatistické testovanie korelácie medzi dvomi 

maticami, ktoré obsahujú merania vzdialenosti. Je to jeden z testov, ktorý testuje priestorovú 

autokoreláciu. Test je založený na regresnej analýze, v ktorej premenné na základe 

nepodobnosti (prípadne podobnosti) vzdialeností matíc sumarizujú všetky páry vzoriek a ich 

kombinácií (Hammer 2019). Prvou maticou v tomto prípade je druhové zloženie, druhou 

maticou je vzdialenosť medzi odberovými miestami. Druhové zloženie sú vyjadrené ako 

dáta o druhoch reprezentované Jaccardovou maticou založenej na prítomnosti-neprítomnosti 

druhového bohatstva, ktorá bola dopočítaná v predchádzajúcom kroku pri hodnotení β-

diverzity. Druhá matica bola vytvorená zo vstupného dátového súboru odberové miesta 

pomocou R v závislosti na  vzdialenostiach medzi jednotlivými odberovými miestami. 

Z výsledkov tohto testu bola vytvorená dvojrozmerná, rôznofarebná heatmapa, pričom boli 

použité farby od červenej <-1>  po žltú <1> v závislosti od hodnôt mantlovho testu. 
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2.3.3 Zhodnotenie biodiverzity  

 

Na biodiverzitu bolo nahliadané dvoma prístupmi. V prvom kroku bola študovaná α-

biodiverzita, ktorá sa primárne venuje druhom v rámci spoločenstva a popisuje vzťahy ich 

vzájomného výskytu, s použitím dvoch indexov založených na početnosti druhov 

(Jarkovský 2012). Simpsonov index (Simpson 1949) založený na dominancii, jeho výsledok 

je silne ovplyvnený a závislý na najpočetnejšom druhu, ale je menej citlivý k vzácnym 

druhom. Na jeho výpočet bolo použité jeho základné znenie, kedy pri najvyššej hodnote 

reprezentuje vysokú dominanciu jedného druhu a pri nižších hodnotách prezentuje 

vyrovnané spoločenstvo (Heip 1998). V druhom kroku bol použitý Shannonov-Weaverov 

index (Shannon 1948, Weaver 1949), ktorého predpokladom je náhodný výber jedincov 

z teoreticky neobmedzeného množstva a prítomnosti všetkých druhov spoločenstva vo 

vzorke. Kvôli častému výskytu núl v datasete a kvôli vychýlenosti štandardného vzorca pre 

tento index, bola použitá jeho korigovaná verzia (Javorský 2012). Tieto dva indexy medzi 

sebou silne korelujú a to tak, že Simpsonov index negatívne koreluje s vyrovnanosťou 

Shannon-Weaverovým indexom. Obidva indexy boli počítané z abundancie druhov na 

jednotlivých lokalitách. Následne pomocou metódy bootstrapu (Efron 1979) boli vyrátané 

pre každý index ich 2,5% kvantil a 97,5% kvantil. Je to jedna z metód ,,resamplingu“, ktorá 

je založená na metóde náhodného výberu z už existujúcej vzorky dát alebo inej randomizácií 

dát. Metóda bootstrap kombinuje tzv. substitučný princíp a metódu Monte Carlo (Prášková 

2004). Tieto hodnoty boli vizualizované pre každú lokalitu bodovým grafom s použitím 

chybových úsečiek pre vypočítané kvantily.  

Na vysvetlenie rozdielov druhového zloženia vo viacerých spoločenstvách α, inak 

nazývané aj β-diverzita bol použitý Jaccardov index podobnosti (Jaccard 1901) vychádzajúci 

z binárnych dát 1, pre druhy prítomné na lokalite a 0 pre druhy nenájdené na lokalite. Je to 

jeden z typov asymetrických koeficientov podobnosti, kedy dochádza k odlíšeniu medzi  

1-0 a 0-0 (Real 1999). Bol vyrátaný aj pre podobnosť medzi druhmi, a aj pre podobnosť 

medzi lokalitami pre datasety všetky druhy, planktón a metafytón. Z výsledkov vyrátaných 

Jaccardových indexov boli vytvorené podobne ako pri výsledkoch mantela- rôznofarebné 

heatmapy, pričom boli použité farby od červenej <-1>  po modrú <1> v závislosti od hodnôt 

výsledných jaccardových koeficientov. 
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3. Výsledky 

 

Výsledky štatistických analýz použitých na vyhodnotenie výskumu diplomovej práce 

a ich grafická vizualizácia je dostupná v nasledujúcich podkapitolách.  

 

3.1 Vplyvy, vzťahy podmienok prostredia a vlastností jazier na biodiverzitu 

 

Boli zhodnotené vplyvy podmienok prostredia a vlastnosti jazier na biodiverzitu. 

Pomocou študovaných premenných bolo vysvetlených 28% celkovej variability. 

Signifikantný vplyv na biodiverzitu mala konduktivita (6,5%, p=0,005), severo-južný 

gradient (6,2%, p=0,001) a mikrobiotopy (6,4%, p=0,003). Vplyv obvodu sa javil ako trend 

a bolo by potrebné zbierať vzorky z viac vodných plôch na dokázanie jeho vplyvu. Vplyv 

pH nebol zistený, avšak má previazaný vplyv pH s konduktivitou (4,8% p=0,016). Okrem 

iného aj obvod má previazaný vplyv s konduktivitou, S-J gradientom a s mikrobiotopmi. 

V tab. 2 sú znázornené výsledné hodnoty regresie, ktorou boli hodnotené vzťahy medzi 

podmienkami prostredia a zmenami v druhovom zložení. Vyšli významné pre obvod, 

konduktivitu a pH. V nami meraných rozmedziach zvyšovaním pH dochádza k narastaniu 

počtu druhov, to isté platí aj pre konduktivitu tzn. zvyšovaním konduktivity sa zvyšuje aj 

počet druhov. Nakoľko pH a Konduktivita vzájomne korelujú (korelačný koeficient 0,412, 

p =0,0067), bola vylúčená táto závislosť (pH:konduktivita). Avšak aj po vylúčení tejto 

závislosti sú oba tieto faktory signifikantné a to tak, že so zvyšujúcou hodnotou pH alebo 

konduktivity sa zvýši pravdepodobnosť nájdenia, čo i len 1 druhu zlativky 1-krát. Poslednou 

vlastnosťou, ktorá má vplyv je obvod. So zvyšujúcim sa obvodom jazera sa zvyšuje aj počet 

druhov nájdených na lokalitách. 
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Tab. 2: Výsledky logistickej regresie pre fyzikálno-chemické parametre a vlastnosti jazier (obvod a povrch), 

tučným písmom sú znázornené vplývajúce premenné na biodiverzitu (estimate pH: konduktivity je 

prezentovaný ako vzťah medzi oboma vlastnosťami prostredia) 

 Estimate Std, Error z Value Pr(>(z)) 

Povrch -1,503e-09 8,639e-10 -1,739 0,081966 

Obvod 1,451e-05 4,106e-06 3,534 0,000409 

pH 3,989e-01 1,534e-01 2,600 0,009316 

Konduktivita 1,861e-02 3,923e-03 4,743 2,11e-06 

Teplota 4,041e-02 3,584e-02 1,128 0,259520 

pH: konduktivita -2,528e-03 6,062e-04 -4,169 3,05e-05 

 

Ďalšou zložkou študovanou v predloženej diplomovej práce, že v rámci S-J gradientu 

dochádza k zmene biodiverzity (E= -7,534, p= 0,0131 na hladine α=0,05). Z výsledkov 

vyplýva, že smerom na sever klesá aj počet druhov na nami študovaných oblastiach (obr. 3).  

 

 

Obr.3: Graf priamkovej lineárnej regresie pre severo južný gradient v závislosti od uhlovej vzdialenosti od 

rovníka, čím je lokalita severnejšie, tým druhové bohatstvo na lokalite klesá 
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Okrem zmien v počte druhov vplyvom S-J gradientu, bolo zistené, ktorá z  (vychádzajúc 

z predchádzajúcich výsledkov) environmentálnych premenných sa mení vplyvom tohto 

gradientu. Je zrejmé, že konduktivita sa smerom na sever zvyšuje na nami meranom 

gradiente (príloha 9, str. 103). Výsledné hodnoty priamkovej lineárnej regresie pre 

konduktivitu boli estimate: 73.57, p= 0.0140 na hladine významnosti 0.01.  

Z grafu je patrné, že jazerá na 44.5° sú počtom druhov diverznejšie ako ostatné lokality. 

Bolo zistené, čo spôsobuje toto nerovnomerné druhové rozloženie. Z výsledkov vyplýva, že 

oblasti orientované viac vo vnútrozemí sa svojou biodiverzitou líšia. Estimate logistickej 

regresie -9.187e-01 p= 0.036180, na hladine významnosti 0.05. Z výsledkov analýz plynie, 

že vykazujú nižšiu biodiverzitu v oblastiach viac vo vnútrozemí ako na lokalitách popri 

pobreží Atlantiku. Súčasne majú tieto oblasti nízke pH (acidické oblasti). Jednou z vlastností 

jazier, ktorá bola signifikantne vplývala je obvod. Jazerá vo vnútrozemí sú podstatne menšie 

ako jazerá pozdĺž Atlantického oceánu. Ostatné faktory vyšli v tomto prípade ako 

nesignifikantné. Boxploty (obr. 4) pre vplyv vlastností jazier a environmentálnych 

premenných boli porovnané pomocou Kruskal-Wallisovho testu (pre boxploty s obvodom 

vyšiel p = 0.01076 a pre boxploty s pH vyšiel p= 0.00015). 

 

 

Obr.4: Výsledné boxploty v závislosti na polohe od Atlantické oceánu a v rámci polohy na S-J gradiente 

a rozpätia hodnôt signifikantných faktorov vypočítaných poissonovskou regresiou (p pre obvod=0.01076, p 

pre pH= 0.00015) 
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3.1.1 Vzťahy medzi mikrobiotopmi, substrátmi a biodiverzitou 

 

Boli študované rozdiely v druhovom bohatstve medzi jednotlivými mikrobiotopmi a 

substrátmi. Celkovo bolo v metafytóne viac identifikovaných druhov ako v planktóne. Bol 

preukázaný vplyv mikrobiotopov na biodiverzitu kremičitých chrysomonád (výsledky 

manovy: 6,4%, p=0,003). 

Jednotlivé mikrobiotopy či už metafytónu alebo planktónu prispievajú k celkovej 

biodiverzite, sú významné. Zozbieraním planktónu zvýšime šancu na nájdenie, čo i len 1 

druhu zlativky 0,84 krát a to na hladine α=0,05 a pre odbery z mikrobiotopu metafytón je 

táto šanca vyššia až 1,18 krát na hladine α=0,05.  

Konkrétne substráty t.j., z ktorých priestoru bol zbieraný metafytón, boli študované aj 

samostatne. Významný vzťah medzi substrátom a počtom druhov má Tolypella sp. 

(E=1,235e+00, p= 0,000961 na hladine α= 0,001), pre Myriophyllum sp. (E= 5,433e-01, 

p=0,023032 na hladine α=0,05), pre Iris sp. (E= 6,960e-01, p= 0,002152 na hladine α= 0,01), 

a pre Catabrosa sp. (E= 4,288e-01, p= 0,043436, na hladine α= 0,05). Prítomnosť 

Myriophyllum a jeho odoberanie zvyšuje šancu na nájdenie, čo i len 1 druhu zlativky 1,7-

krát. Šanca na nájdenie zlativky pri zbieraní Iris sp. je 2-krát vyššia. Catabrosa sp. zvyšuje 

šancu cca 1.6-krát. Tollypela sp. zvyšuje zo všetkých substrátov najviac šancu na výskyt 

druhov a to 3,4-krát. Najviac druhov bolo nájdených v nešpecifickom substráte, kde bolo 

celkovo identifikovaných 54 taxónov kremičitých chrysomonád. Okrem neho bolo ešte 

pomerne veľa druhov identifikovaných aj v priestore substrátu Carex sp., kde bolo 

nájdených 41 taxónov. Priemerný počet druhov identifikovaných v priestore jedného 

substrátu sa pohyboval okolo 25 taxónov 

 

Študované boli aj vzťahy medzi jednotlivými typmi substrátov. Dendrogramom sú 

znázornené na obr. 5. Miera nepodobnosti je veľká nakoľko sa berie do úvahy nie len 

druhové zloženie, ale aj abundanciu druhov identifikovaných zlativiek na konkrétnych 

substrátoch. Z dendrogramu vyplýva, že podobnými sú Carex sp. a ,,nešpecifický substrát“, 

zbieraného pomocou planktónky cez nárasty akvatických rastlín. To je spôsobené tým, že 

väčšina ,,nešpecifického substrátu“ bola odoberaná pravdepodobne cez Carex sp., ktorý bol 

ďalej od pobrežia a nebolo možné inak sa k nemu dostať, zároveň hodnota distancie medzi 

týmito dvoma substrátmi v porovnaní s ostatnými je najvyššia. Podobnými substrátmi sú aj 

Sphagnum sp. a Myriophyllum sp. Spoločne však boli zbierané len z jednej lokality. Faktom 

je, že rašeliník sa vyskytuje len na oblastiach s nižším pH a hostí menší počet celkovo 
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identifikovaných druhov, ale viaceré druhy identifikované v rašeliníku sú podobné druhom 

zo stolístka a to aj abundantne. Jednu skupinu podobných substrátov tvoria Lemna 

sp., Elodea sp. a Juncus sp. a druhou skupinou je Nuphar sp., Equisetum sp. a Tolypella sp..  

Okrem podobnosti medzi jednotlivými substrátmi boli študované aj podobnosti medzi 

jednotlivými druhmi v substrátoch. Z dendrogramu (príloha 8, str. 102) je zrejmé, že na 

lokalitách je viacero druhov, ktoré sa v substrátoch pomerne často vyskytujú súčasne. Je teda 

veľká pravdepodobnosť, že na oblastiach Akvitánie je možné nájsť tieto druhy v jednej 

vzorke zozbieranej z konkrétneho substrátu. 

 
 

Obr.5: Dendrogram podobnosti medzi jednotlivými substrátmi, vyrátaný pomocou Manhatovskej 

vzdialenosti pre datasety abundancie (NŠ substrát = nešpecifický substrát) 
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Posledný aspekt, ktorý bol študovaný v kontexte mikrobiotopov a substrátov bol vzťah 

medzi druhmi a substrátmi. Výsledky podporujú záver, že niektoré druhy by mohli byť 

viazané na konkrétne mikrobiotopy prípadne substráty. Druh Mallomonas duerschimidtiae, 

bol ako jediný nájdený len v planktóne a na lokalite č. 42 ,,Jazero pri ceste“, bol aj 

frekventovane zastúpený. Viaceré vzácne druhy boli nájdené v metafytóne na rôznych 

substrátoch. Na substráte Carex sp. sa vyskytoval druh  Mallomonas maculata a taxón 

Mallomonas sp.2. V substráte Elodea sp. bol zastúpený druh Mallomonas directa. Vo 

vzorkách zozbieraných z Iris sp. bol druh Mallomonas rasilis. Pomerne zaujímavý je 

Myriophyllum sp., kde sa vyskytoval druh Mallomonas canina a Mallomonas scalaris. Vo 

vzorkách zbieraných z Phragmites sp. boli nájdené šupiny podobné druhu Mallomonas 

torquata var. torquata. Vzácne druhy však boli abundantne len nízko zastúpené.  

 

3.2 Vplyv podmienok prostredia a vlastností jazier na štruktúru spoločenstva 

 

Štruktúra spoločenstva je štatisticky signifikantne ovplyvnená konduktivitou (vysvetľuje 

4% variability v dátach o druhovom zložení, p=0,041 na hladine α=0,05), poloha v rámci 

severo-južného gradientu (vysvetľuje 10% variability, p=0,032, na hladine α=0,05) 

a nakoniec obvod jazier (vysvetľuje 3% variability, p= 0,048, α=0,05). 

Spoločný vplyv pH s konduktivitou a vplyv substrátu v vyšli ako trend t.j. spoločný vplyv 

pH a konduktivity a vplyv substrátu. Pod trendom je rozumený jav, kedy signifikancia 

faktora vyšla síce menšia ako ale pri sledovaní a študovaní viacerých oblastí, by s vysokou 

pravdepodobnosťou vyšiel ako signifikantný. Všetky nami študované faktory vysvetľujú až 

40.4% celkovej variability druhového zloženia kremičitých chrysomonád. 

Výsledky z analýzy ADONIS a vplyv jednotlivých faktorov na variabilitu kremičitých 

chrysofýt boli vizualizované pomocou jednoduchého ordinačného diagramu 

korešpondenčnej koordinačnej CCA analýzy (obr. 6). Prvá os CCA vysvetľuje 7,2% a druhá 

celkovo 6,3% variability v dátach. Ordinačný diagram znázorňuje nie len zmeny v druhovom 

zložení, ale aj vplyv na frekvenciu (abundancia) zastúpenia v jednotlivých lokalitách. 

Významnými faktormi sú pH a  konduktivita, ktoré korelujú s druhou hodnotou CCA 

analýzy. Prvá os je najlepšie vysvetlená pomocou obvodu jazier a polohou v rámci severo-

južného gradienta.  
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Obr.6: Ordinačný diagram. Závislosť študovaných faktorov na druhovom zložení a abundancie jednotlivých 

druhov identifikovaných v Akvitánií, pH, obvod, konduktivita, poloha ako X (vnútro, stred, sever, 

juh)=poloha v rámci s-j gardientu, mikrobiotop– vplyv biotopu na variabilitu, čierne bodky prezentujú 

lokality. Poloha druhov v rámci priestoru prezentuje ich priemerne abundancie prevedené pomocou 

semikvantitatívnej stupnice. Smer a dĺžka šípky prezentuje vplyv environmentálnej premennej na variabilitu 

druhového zloženia a na ich početnosť (skratky druhov sú v prílohe 4 str. 98-99). 

 

Vzťahy medzi štruktúrou spoločenstva kremičitých chrysomonád a vzdialenosti medzi 

jednotlivými odberovými miestami boli zistené pomocou Mantel testu. Výsledné hodnoty 

testu pre podobnosti medzi jednotlivými jazerami boli R: -0,08608. Nakoľko sa jedná 

o koreláciu medzi premennými je zrejmé, že lokality blízko seba nie sú si podobné 

druhovým zložením, avšak výsledok nie je štatisticky významný nakoľko p=0,847. Na obr. 
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7 sú znázornené výsledné hodnoty graficky. Je vidieť, že lokality hoci aj blízko seba sú si 

podobné len minimálne 

 

 

Obr.7: Teplotná mapa z testu MANTEL vytvorená na základe vzdialeností a podobnosti v druhovom 

zložení na jednolivých lokalitách. Lokality sú zoradené na základe vzdialeností od seba (od najbližších po 

najvzdialenejšie). Červená značí že sú si lokality nepodobné naopak žltá značí podobnosť 

 

3.3 Biodiverzita Akvitánie 

 

Vzorky boli odoberané zo 42 lokalít, z ktorých analyzované a vyhodnotené bolo celkom 

39. Celkovo bolo identifikovaných 85 taxónov kremičitých chrysomonád z 5 rodoch Synura, 

Mallomonas, Chrysosphaerela, Spiniferomonas a Paraphysomonas. Počet taxónov 

identifikovaných v planktóne bol 61 a v metafytóne 77. Lokality boli prvotne rozdelené na 
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tri skupiny v závislosti od obvodu vodných plôch. Priemerný počet taxónov pre malé jazerá 

bol 12 (3-24), pre stredné jazerá 16 (4-27) a pre veľké 17 (7-31).   

 

 

Obr.8: Počet identifikovaných taxonóv na odberových miestach rozdelený na tri skupiny podľa rozlohy 

jazier- ,,malé“, „stredné“, „veľké“ 

 

Medzi malými jazerami sa lokality s vyšším počtom druhov nachádzajú skôr výnimočne 

(obr. 8). Hodnotenie druhovej diverzity v rámci lokality inak aj α-diverzita bola vyjadrená 

pomocou dvoch indexov biodiverzity, ktoré boli vyrátané pre každú lokalitu. Vhodnou 

voľbou viacerých indexov, tak môžeme lepšie pochopiť biodiverzitu na sledovaných 

odberových miestach.  

Najvyššia hodnota Simpsonovho indexu bola zistená pre oblasť č. 22 Hostens (0,970), 

v tejto oblasti bol identifikovaný najmenší počet druhov. Neboli nájdené druhy ani 

v žiadnom substráte t.j, rastliny, z ktorých priestoru bol odoberaný metafytón. Na lokalite v 

planktóne bola veľmi abundatne zastúpená Synura echinulata, vďaka ktorej vyšiel tento 

index taký vysoký. Naopak najnižšia hodnota bola pre oblasť č. 12 Étang de la Prade (0,036), 

kde nebol síce identifikovaný najvyšší počet druhov, ale má veľmi vyrovnané druhové 

zloženie tzn., že žiadny z druhov nebol abundantnejšie zastúpený a všetky druhy boli 

nájdené približne v rovnakom počte.  
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Obr.9: Grafické znázornenie druhovej diverzity pomocou Simsponovho indexu, chybové úsečky predstavujú 

2.5 % a 97.5%  kvantily, vyrátané pomocou bootstrapu. Výsledné hodnoty indexu bližšie 1-  malé druhové 

bohatstvo, ale domiantný druh, bližšie 0- vyrovnané spoločenstvo, s vyšším počtom druhov a menej 

dominantnými 

 

Študované oblasti predstavujú pomerne vyrovnané, homogénne spoločenstvá (obr. 9). 

Väčšina výsledných hodnôt Simsonovho indexu je nižšia ako 0.5. Niektoré lokality majú 

dlhé chybové úsečky. Keď sa pozrieme na chybové úsečky všetkých lokalít zistíme, že 

lokality sa už nemusia javiť tak vyrovnane.  

Druhým použitým bol Shanonn-Weaverov index biodiverzity. Najvyššia hodnota indexu 

(obr. 10) bola znova pre oblasť Étang de la Prade (2,629) a najnižší pre oblasť Hostens 

(0,073), čo je logický výsledok nakoľko Simpsonov a Shanonov index sú vzájomne 

negatívne korelované (príloha 6, str. 100). Okrem toho vyššie hodnoty indexu boli aj pre 

oblasť č. 2 Jazero blízko Pétit 1, kde bolo celkovo viac identifikovaných druhov, avšak 

v porovnaní s lokalitou č. 12 Étang de la Prade je tam viacero druhov Synura echinulata 

a Synura petersenii, ktoré na tejto lokalite výrazne v porovnaní s ostatnými dominovali. 

Znamená to, že táto lokalita je síce viac druhovo zastúpená, ale indikuje menej vyrovnané 

spoločenstvo.  
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Obr.10: Grafické znázornenie výsledných Shanonn-Weaverových indexov, chybové úsečky predstavujú 2.5 

% a 97.5% kvantily, vyrátané pomocou bootstrapu. Výsledné hodnoty indexu bližšie 0-  malé druhové 

bohatstvo, a menej vyrovnané spoločenstvo bližšie 3- vyrovnané spoločenstvo, s vyšším počtom druhov 

 

Všeobecne sa hodnoty veľmi často pohybujú v rozmedzí 1,5-3,5. V našom prípade sú 

tieto hodnoty nižšie. Napriek tomu, že na jednotlivých lokalitách bol pomerne veľký počet 

druhov, výsledky indexu pre jednotlivé lokality sa pohybujú prevažne okolo hodnoty 1,5-2. 

To znamená, že oblasti v Akvitánií sú menej vyrovnané aj napriek väčšiemu množstvu 

druhov. Vyskytuje sa tu prevaha niektorých druhov, ktoré sú abundantnejšie zastúpené ako 

ostatné, naopak veľa druhov je tam veľmi ojedinelých prípadne vzácnych.  

Oblasti s nižšou konduktivitou vykazujú nie len vyšší počet druhov, ale sú aj 

vyrovnanejšie. Nárastom konduktivity sa hodnota H indexu znižuje a  D indexu znižuje.  

Na zistenie, či sú si nejaké oblasti podobné svojím druhovým zložením, bol použitý 

Jaccardov index na výpočet β-diverzity. Lokality, ktoré majú  podobné druhové zloženie, sú 

podobné aj v rámci nameraných fyzikálno-chemické vlastnosti vody, rozmeroch 

a v prítomnosti podobných substrátov. Príkladom takejto podobnosti sú jazerá č. 4 

Hydrobase de Bisscarose vs. č. 8 Étang de Cazaux. Hodnota Jaccardoveho indexu bola 

najvyššia (0,5). Na každej lokalite bol zbieraný - Phragmites sp. a Carex sp. a okrem toho 

aj nešpecifikovaný substrát (bol zbieraný pomocou planktónky cez nárasty akvatických 

rastlín). 
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Obr.11: Heat mapa vytvorená nad Jaccardovým indexom pre dataset vsechny_lokality od 1 – tmavo modré 

polia do 0 – biele polia. Čím sú lokality tmavšie sfarbené, tým viac sú si podobnejšie na základe druhového 

zloženia a naopak. Hodnoty -1 nie sú, nakoľko vo vstupnom datasete neboli prítomné žiadne záporné čísla, 

len hodnoty 0 a 1 o prítomnosti a neprítomnosti druhov, zhluky (čierne štvorce) značia lokality podobné 

svojím druhovým zložením 

 

 

Hodnoty Jaccardových indexov, boli vyrátané aj pre jednotlivé mikrobiotopy planktón 

a metafytón (príloha 7, str. 101: planktón obr. 1 a metafytón obr. 2). Bolo zistené, že 

metafytóne spoločenstvá (bez ohľadu na substrát) sú si svojím druhovým zložením viac 

podobné ako planktóne. Zatiaľ, čo pre planktón bola najvyššia hodnota 0,75 tak pre 

metafytón 0,66.  
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3.3.1 Chrysomonády a ich mikrobiotopy 

 

Vzorky boli odoberané zo 42 lokalít, z ktorých analyzované a vyhodnotené boli vzorky 

z 39. Celkový počet identifikovaných taxónov na všetkých lokalitách bez ohľadu na typ 

mikrobiotopu bolo 85 z 5 rodov 7 Synura, 69 Mallomonas, 2 Spiniferomonas, 4 

Paraphysomonas,  3 Chrysosphaerella. V planktóne bolo celkovo identifikovaných 62  

a v metafytóne 78 taxónov. Bolo identifikovaných viacero veľmi vzácnych druhov, ktoré 

doposiaľ boli identifikované a publikované len z nejakého územia v rámci celého sveta: 

Chrysosphaerella rotundata, Mallomonas cucullata, Mallomonas duerrschmidtiae, 

Mallomonas elevata, Mallomonas pechlaneri a Mallomonas solea-ferrea var. irregularis. 

Viaceré druhy identifikované a distribuované len vzácne: Mallomonas alphaphora, 

Mallomonas koreana, Mallomonas madagascariensis, Mallomonas palaestrica a 

Mallomonas tubulosa. Okrem toho bol identifikovaný aj nový druh Mallomonas decora 

sp.nov. Najviac abundatne zastúpenými taxónmi boli Mallomonas caudata, Synura 

echinulata, Synura petersenii a Synura spinosa, ktoré sa vyskytovali vo všetkých typoch 

substrátov a skoro na každom odberovom mieste. 

Rastliny, v ktorých priestore boli zozbierané vzorky metafytónu sú Sphagnum palustre, 

Sphagnum sp., Elodea sp, Tolypella sp, Carex sp., Phragmites australis, Miriophyllium 

aquaticum, Juncus sp., Lemna minor, Catabrosa aquatica, Equisetum palustre, Nuphar 

lutea, Iris sp. zrejme najpravdepodobnejší druh Iris preudacorus.  

 V nasledujúcej časti sa bližšie venujem vzácnym druhom na našich študovaných 

miestach. Okrem toho detailnejšie popisujem nový druh Mallomomas decora sp. nov. 

Mikrofotografie druhov identifikovaných na odberových miestach sú vo výsledkoch od obr. 

13 po obr. 25 od strany 53 po str.65. Menný zoznam druhov vrátane lokalít, na ktorých boli 

nájdené sú v prílohe (príloha 4, str. 98-99). 

 

Chrysosphaerella rotundata Škaloudová, M. & Škaloud, P. 2013           obr. 13 (snímka 4) 

 

Pomerne často zastúpeným avšak nie moc hojným zastúpeným druhom aj v planktóne aj 

v metafytóne, skoro vo všetkých typoch substrátu. Prvýkrát bola identifikovaná v malom 

jazeru vo Fínsku. Svojou morfológiou je podobná Ch. brevispina Harris, K. & Bradley, D.E. 

Hlavným rozdielom je v tvare šupín. Má ich kruhové prípadne takmer kruhové šupiny okrem 

toho má aj typické šupiny ako Ch. brevispina, ktorá má len menšie alebo väčšie oválne 

šupiny. Fyzikálno-chemické parametre lokality vo Fínsku boli pH-7 a konduktivita 40 
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µS.cm-1 (Škaloudová & Škaloud 2013). Na nájdených lokalitách v Akvitání bolo namerané 

pH 5,3-7,8 a konduktivitou 165-332 µS.cm-1. 

Akvitánia zatiaľ predstavuje jedinú lokalitu, kde bol tento druh od svojho popisu nájdený.  

 Výskyt: lokality č. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 30, 32 

 

Mallomonas adamas Harris, K. & Bradley, D. E. 1960              obr.13 (snímka 8) 

 

Je druh, vyskytujúci sa prevažne v oblastiach s kyslejším pH. Identifikovali sme ho na 

lokalitách s pH 5,3-7,4 a konduktivitou 197- 278 µS.cm-1. Nájdený bol aj v planktóne aj 

v metafytóne, ale jeho abundancia bola veľmi nízka. 

V rámci celého sveta je roztrúsený z Európy bol pôvodne známy, len z Českej republiky, 

ale prvý krát bol nájdený na oblasti Akvitánie v roku 2010 (Němcová et al. 2012). Okrem 

toho z Európy je známy aj z Českej republiky (Němcová 2010).  

Výskyt: lokality č. 1, 12, 18, 23, 31 

 

Mallomonas alata f. hualvensis Asmund, B., Cronberg, G. & Dürrschmidt, M. 1982  

obr. 14 (snímky 14-17) 

 

Pomerne častý, ale menej hojný druh na študovanej lokalite. Je rozšírený bipolárne 

a morfologicky odlišný od druhu Mallomonas alata Asmund et al., ktorý je široko rozšírený. 

Je známy z Južnej (Asmund et al. 1982) a Severnej Ameriky (Nicholls 1988) a v Európe 

z Maďarska (Barreto 2005), Francúzska (Němcová et al. 2012) a iné lokality dostupné 

v publikácií od Němcová et al. 2015. Vyskytoval sa v oblastiach s pH 5,0-7,5 

a konduktivitou 103-364 µS.cm-1. Veľmi často bol súčasťou rôznych substrátov v 

metafytóne. V planktóne bol identifikovaný na veľmi málo lokalitách v porovnaní 

s metafytónom.   

Výskyt: lokality č. 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 31, 33, 34 

 

Mallomonas alphaphora Preisig, H. R. 1989            obr.14 (snímka 18) 

 

Na viacerých oblastiach boli nájdené šupiny vzácneho druhu. Oblasti mali pH od 5,9- 7,8 

a pomerne variabilnú konduktivitu 90-300 µS.cm-1. Pomerne často a aj abundantne vyššie 

bol zastúpený v rôznych substrátoch v metafytóne v porovnaní s planktónom, kde bolo 

nájdených len pár šupín a abundancia bola vždy veľmi nízka.  
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Prvý krát bol identifikovaný len v západnej a juhovýchodnej Austrálii (Preisig 1989, 

Furlotte et al. 2000). Avšak vďaka nálezu Němcová et al. (2012) stratil tento status 

,,endemita“ a môžeme usúdiť, že v Akvitánií je zastúpený na pomerne veľa lokalitách.  

Výskyt: lokality č. 1, 4, 8, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 39 

 

Mallomonas canina Kristiansen, J. 1982              obr.15 (snímka 25) 

 

Tento druh bol prvý krát nájdený na oblasti Akvitánie. Abundantne bol zastúpený málo 

a jeho výskyt sme zaznamenali len na jednej lokalite č. 33. Marais du Cla 1, ktorá má 

pomerne kyslé pH- 5,6 a nízku konduktivitu 103 µS.cm-1. Bol nájdený vo vzorkách 

zbieraných z priestoru substrátu Miriopyllum sp. Je pomerne široko distribuovaný v Európe 

napr. Švédsko (Cronberg 1990) alebo Rakúsko (Hartmann, H. & Steinberg, C. 1989) a iné.  

Predpokladá sa, že je to druh ktorý preferuje skôr kyslejšie prostredie (Kristiansen & 

Andersen 2011).  

Výskyt: lokalita č. 33 

 

Mallomonas cucullata Barreto, S. 2001             obr.16 (snímka 36) 

 

Doposiaľ známy len z malých jazier na severe Maďarska s pH od 6,0-6,4 a konduktivitou 

od 90-150 µS.cm-1 (Barreto 2001). Má oválne symetrické aj asymetrické šupiny, V-rebro 

(angl. „V-rib“), zrejme nemajú dóm (angl. Dome). 

Nami bol identifikovaný na odberovom mieste č. 6 Jazero blízko Hydrobasse 1 

s nameranými parametrami pH 5,5 a konduktivitou 280 µS.cm-1. Bol zozbieraný aj 

z nešpecifického substrátu zbieraného pomocou planktónky cez nárasty akvatických rastlín.  

Výskyt: lokalita č. 6 

 

Mallomonas duerrschmidtiae P.A. Siver, J.S. Hamer & H.J. Kling 1990 

obr.16-17 (snímky 42- 45)  

 

Bol nájdený na lokalitách s  konduktivitou 105-251 µS.cm-1 a kyslejším pH 5,4-6,6. 

Jednou výnimku robila lokalita č. 42 Jazero pri ceste, kde bolo namerané pH 8. Nakoľko 

tento druh vykazuje špecifické nároky používa sa často ako bioindikátor a ukazovateľ 

ekologických zmien v prostredí (Siver 1992). Tento druh sa vyskytoval striktne vo 

fytoplanktóne. Na lokalite 42 boli nájdené aj celé bunky. 
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Bol oddelený od druhu Mallomonas crassisquama a Mallomonas pseudocoronata na 

základe morfológie šupín (Siver et al. 1990). Doposiaľ bol známy len z oblastí Ameriky, 

hlavne z oblastí Grónska. Je prvýkrát nájdený na území Európy. 

Výskyt: lokality č. 18, 20, 21, 22, 24, 42 

 

Mallomonas elevata  H.S. Kim 20134        obr.17 (snímky 46-47) 

Bol popísaný v oblasti Jeju Island v Južnej Kórei (Kim et al. 2014). Na 4 lokalitách 

Akvitánie s pH 5,0-6,1 a konduktivitou 171-332 µS.cm-1 bol hojne zastúpený aj v planktóne. 

Fyzikálno-chemické parametre namerané nami boli iné ako na ostrove Jeju Island, kde pH 

bolo 7,9 a 6,9 a konduktivita nižšia 91 a 37 µS.cm-1.  

Patrí do série Mangoferae, sekcia Torquatae. Má tri typy ornamentovaných šupín 

s papilami. Predĺžené apikálne tzv. límcové šupiny (collar scales), telové šupiny bez domu 

a zadné šupiny s ostňom. Na základe molekulárnych dát je druh blízky M. mangofera f. 

foveata Kristiansen, J. & Preisig, H.R (Kim et al. 2014). 

Tento druh bol nájdený prvý krát v Akvitánií a celkovo prvý krát mimo oblasť Jeju Island.  

Výskyt: lokality č. 3, 4, 5, 6  

 

Mallomonas hexagonis Nicholls, K.H. 1988       obr. 18 (snímky 59-60) 

 

Popísaný bol skôr v severnejších oblastiach na území Ruska, Severnej Ameriky 

a identifikovaný aj v Rakúsku (Pichrtová et al. 2013). Oblasti mali namerané pH 5,0-6,0 

187-332 µS.cm-1. Bol pomerne hojne zastúpený v oboch mikrobiotopoch aj v planktóne aj 

v metafytóne.  

Výskyt: lokality č. 2, 3, 6 

 

Mallomonas intermedia Kisselev, J. A. 1931       obr.18 (snímky 63-64) 

 

Druh donedávna známy len z Európy, avšak pomerne široko distribuovaný a známy 

z oblastí viacerých štátov napr. Česko, Maďarsko, Fínsko. Recentne bol nájdený v Virgin 

Valley v Nevade, USA. Fosílne šupiny boli nájdené na lokalite The Horsefly 

v severovýchodnej časti Britskej Kolumbie, Kanada (Siver et al. 2019).  

Doposiaľ na území Akvitánie, Francúzska nebol nájdený. Identifikovaný bol na viacerých 

lokalitách s pH 5,0-7,4 a konduktivitou 171-340 µS.cm-1. Bol identifikovaný v oboch 



46 
 

mikrobiotopoch t.j. v planktóne aj v metafytóne, avšak v metafytóne bol abundantnejší 

a zastúpený vo viacerých typoch substrátov. 

Výskyt: lokality č. 2, 3, 4, 5,  6, 8, 9, 12, 15, 17, 27 

 

Mallomonas koreana Kim, H.S. & Kim, J.H. 2008        obr.19 (snímky 67-68) 

 

Nájdený v malej rezervácií v provincii Kyungpook v Južnej Kórei. Konduktivita na 

lokalitách v Kórei bola 151 a 186 µS.cm-1 a pH 7,3 a 7,9 (Kim & Kim 2008). Bol nájdený 

na jednej lokalite s pH 7,5 a konduktivitou 165 µS.cm-1. Bolo nájdených len pár šupín tohto 

druhu v metafytóne zbieraného zo substrátu Tolypea sp.  

V Akvitánií bol identifikovaný prvý krát v roku 2010 (Němcová et al. 2012) na úplne 

rovnakej lokalite č. 11 Étang de Souston, kedy boli namerané podmienky pH 7,3 

a konduktivita 178 µS.cm-1, čo je zhodné aj s nami nameranými hodnotami. 

Výskyt: lokalita č. 11 

 

Mallomonas lelymene Harris, K. & Bradley, D. E. 1960           obr. 19 (snímka 71) 

 

Pomerne zaujímavým druhom, všeobecne sa vyskytuje v kyslejších oblastiach. Nájdený 

bol len na lokalite č. 28 Chenal du Gua, kde však pH bolo namerané 7,3 a konduktivita 271 

µS.cm-1. Je pomerne široko distribuovaný, ale roztrúsený. V Európe je známy z viacerých 

oblastí napr. z Maďarska (Barreto 2001) z Portugalska (Santos et al. 1996) a iné. V Akvitání 

bol už identifikovaný, avšak z inej oblasti- Marais du Cla.  

Výskyt: lokalita č. 28 

 

Mallomonas lychenensis Conrad, W. 1938             obr. 19 (snímka 72) 

 

V Európe je široko distribuovaný známy je napr. z Maďarska (Barreto 2001), z Nórska 

(Cronberg 1990), ale aj iných častí v rámci celého sveta. Rozmedzie pH na nami 

študovaných oblastiach 5,8-7,4 a konduktivity 187-320 µS.cm-1. Jeho výskyt bol viac 

frekventovaný v metafytóne a bol nájdený na viacerých typoch zbieraných substrátov.  

Výskyt: lokalita č. 2, 12, 13 
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Mallomonas maculata Bradley, D. E. 1964             obr.19 (snímka 73) 

 

Abundantne málo zastúpeným druhom, ktorý síce bol už v Akvitánii nájdený, ale na 

iných lokalitách. Šupiny boli prítomné len v metafytóne v priestoroch z Carex sp. Druh je 

pravdepodobne acidofilný. Bol identifikovaný na lokalite č. 39 St menge 2, ktorá sa 

vyznačuje kyslejším pH 6,3 a konduktivitou 90 µS.cm-1. V roku 2010 bol nájdený na troch 

lokalitách s pH od 4,7-7,6 a konduktivitou od 79-250 µS.cm-1 (Němcová 2012).  

Celosvetovo je jeho distribúcia ,,roztrúsená“. V Európe sú zaznamenané aj nálezy 

z Českej republiky (Němcová 2010) alebo aj Ruska (Siver 2005).  

Výskyt: lokalita č. 39 

 

Mallomonas madagascariensis Hansen 1995           obr. 19 (snímka 74) 

 

Pár šupín nájdených v metafytóne zozbieraného z Carex sp. Pôvodne druh bol prvýkrát 

identifikovaný na Madagaskare. Parametre typových lokalít na Madagaskare boli pH 6,5-

8,3 a konduktivita 60-280 µS.cm-1 (Hansen 1995). Kreidlová (2012) našla druhý krát šupiny 

v Českej republike. Na túňkách s pH 5,6-6,3 a konduktivitou 32-68 µS.cm-1. 

My sme šupiny tohto druhu našli na odberových miestach s pH 6,5-7,1 a konduktivitou 

165-340 µS.cm-1.  

Výskyt: lokalita č. 11, 27 

 

Mallomonas oviformis Nygaard, G. 1949             obr. 19 (snímka 82) 

 

Celosvetovo skôr distribuovaný v severnejších častiach sveta prípadne arktických. 

Doteraz v Akvitánií nájdený nebol. Identifikovaný bol na dvoch lokalitách a to s pH 6,0 a 

5,5 a konduktivitou 187 a 280 µS.cm-1. Primárne zastúpený bol hlavne v planktóne avšak 

s pomerne nízkou abundanciou.  

Výskyt: lokality č. 2, 5 

 

Mallomonas palaestrica Hansen et al. 1993             obr. 20 (snímka 83) 

 

Doteraz bol druh identifikovaný len na území Európy (Kristiansen 2007). Známy je 

z Dánska (originálny popis) a z Holandska (Roijackers & Kessels 1981) ako Mallomonas 

sp.). Niekoľko šupín bolo nájdených aj na území Českej republiky (Kreidlová 2012). 
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V Akvitánií bol nájdený len na jednej lokalite č 14 Étang de Léon s nameraným pH 7,3 

a konduktivitou 134 µS.cm-1 (Němcová 2012).  

Toto je prvý krát, čo boli nájdené šupiny tohto druhu v Akvitánií.  

Výskyt: lokalita č. 14 

 

Mallomonas pechlaneri Nemcova & Rott, E. 2018           obr. 20 (snímka 88) 

 

Novo popísaný druh najpodobnejší Mallomonas striata var striata a Mallomonas striata 

var serrata. Bol popísaný z vysokohorského jazera v severnom Tyrolsku v Rakúsku. 

Odlíšený od vyššie uvedených druhov na základe jedinečnej štruktúry ostňa (Nemcova & 

Rott 2018). Bol identifikovaný na viacerých lokalitách Akvitánie aj v planktóne a veľmi 

abundantný bol v metafytóne vo všetkých typoch substrátov. Lokality mali konduktivitu 53-

320 µS.cm-1 a s pH 5,3-7,5. 

Výskyt: lokality č. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 33, 38 

 

Mallomonas retifera Dürrschmidt, M. 1982           obr.22 (snímka 102) 

Nájdený na lokalite č. 15 Étang d´Aureilhan v planktóne a aj v metafytóne zozbieraného 

v priestore substrátu Iris sp. Namerané pH bolo 5,6 a konduktivita 191 µS.cm-1. V Európe 

je známy hlavne z Českej republiky (Rezacova et al. 2004)a aj z teplejších oblastí južnej 

Ameriky a Východnej Ázie.  

V oblasti bol už identifikovaný avšak na inej lokalite Étang de Léon s parametrami pH 

7,3 a konduktivitou 178 µS.cm-1. 

Výskyt: lokalita č. 15 

 

Mallomonas schwemmlei Glenk, H. O. 1956    obr.22 (snímky 104-105) 

 

Síce široko distribuovaný v Európe, avšak nájdený prvý krát v našej oblasti. Šupiny boli 

identifikované aj v planktóne aj v metafytóne na lokalitách s pH 5,3-7,3 a konduktivitou 

v rozmedzí 169-197 µS.cm-1.  

Výskyt: lokality č. 8, 9, 17 
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Mallomonas solea-ferrea var.irregularis Nemcová, Kreidlova, Pustzai & Neustupa  2013  

obr.22 (snímky106-108) 

 

Druh bol nájdený len na dvoch lokalitách v rámce Českej republiky. Identifikovala som 

ho na 5 lokalitách v rámci Akvitánie s pH od 5,0-7,4 a konduktivitou 169–332  

µS.cm-1. Nájdený bol hlavne v metafytóne, zbieraného pomocou planktónky cez nárasty 

akvatických rastlín. Abundantne však nebol hojný, bolo nájdených na každej lokalite len pár 

šupín a jeho zastúpenie bolo maximálne 2% z celkovo nájdených druhov na lokalite.  

Patrí do sekcie Torquatae. má typické tzv. límcové šupiny angl. collar scales so zahnutými 

štetinami, romboidné telové šupiny, zadné šupiny s malým ostňom. Podobným druhom je 

Mallomonas solea-ferrea Němcová & Kristiansen (Němcová et al. 2013).   

Výskyt: lokality č. 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 33 

 

Mallomonas striata var. serrata Harris, K. & Bradley, D. E. 1960        obr. 22 (snímka 110) 

 

Jedným z najčastejšie a najviac zastúpeným druhom v Akvitánií. Je kozmopolitne 

rozšírený. Na nami študovaných lokalitách v minulosti nebol identifikovaný. Bol 

identifikovaný aj v metafytóne aj v planktóne v oblastiach s pH 5,0-7,5  a konduktivitou 95-

332 µS.cm-1.  

Výskyt: lokality č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 21, 28, 37 

 

Mallomonas tubulosa Barreto, S. 2001     obr.23 (snímky 118-119) 

 

Európsky druh, pravdepodobne acidofilný. V Akvitániíí bol nájdený už v roku 2010 

(Němcová et al. 2012). Lokality mali 5,0-5,2 a konduktivitou v rozmedzí 103-332 µS.cm-1.   

Pôvodne bol popísaný v Maďarsku (Barreto 2001). Okrem týchto dvoch lokalít bol  

identifikovaný aj na území v rámci  Českej republiky (Kreidlová 2012). 

Výskyt: lokality č. 6, 17, 33 
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3.3.2 Mallomonas decora sp. nov.  

obr.17 (snímka 37) 
 

Mallomonas decora, Němcová, Kreidlová, Faturová sp. nov. 

Series Doignonianae, section Torquatae 

 

Typová lokalita:  Pekelské rybníky (50°44'21.0"N, 15°6'38.4"E), Česká republika, zbieraná 

J. Kreidlovou 4.4. 2011 

Etymológia: decora- znamená krásny, skvelý, pôvabný, zdobený, použitý prívlastok kvôli 

výraznej ornamentácií šupín 

Distribúcia: okrem typovej lokality bol druh nájdený aj na dvoch ďalších lokalitách 

v blízkosti (50°44'15.6"N 15°6'49.4"E; 50°44'17.1"N 15°6'39.5"E), v Akvitánii (Étang 

d´Hardy 43°43'3.3"N, 1°21'42.3"W) a nesprávne bol identifikovaný na oblasti v Portugalsku 

(40°34'6.3336"N 8°30'8.3124''W)  

 

3.3.2.1 Charakteristika druhu Mallomomas decora (podľa Kreidlová 2012) 

 

Bunky tohto druhu sú pomerne malé 16 × 8,2 m. Sú prethnutého elipsoidného tvaru. 

Majú tripartitné šupiny. Límcové šupiny (angl. collar scales) majú rozmer 3,2-3,7 × 2,1-2,3 

m, majú lichobežníkový tvar (obr. 12, snímky 56-57) s guľovitým dómom, ktorý je 

zakončený silným a špicatým vrcholom. Na povrchu dómu sú rebrá, ktorá vytvárajú 

retikulárnu štruktúru. Vrchol je ornamentovaný rebrami, na niektorých sú rozoznateľné 

papily v rade (obr. 12, snímka 57). Štít je pokrytý rebrami, tie sú na dorzálnej strane podobne 

ako u telových šupín sú priečne orientované, smerom do centrálnej časti sa rebra vetvia 

a vytvárajú retikulárnu štruktúru. Pri niektorých šupinách bola sieť vyvinutá na celom štíte 

šupiny a vytvárali komôrky, ktorých počet bol veľmi variabilný. Na bazálnej doske boli 

rozoznateľné póry. Na štíte v blízkosti submarginálného rebra je umiestnených 7-16 pórov. 

Pomocou SEM nie sú rozoznateľné. Submarginálné rebro je dobre vyvinuté na dorzálnej 

strane a na ventrálnej chýba. Prehnutý okraj je hladký, v proximálnej časti na ventrálnom 

okraji prechádza v sérií krátkych vzper. Na dorzálnej strane, tesne pod dómom tvorí ohnutý 

okraj nápadný zaoblený výčnelok.  

Telové šupiny (angl. body scales) majú rozmer od 2,6-3,4×1,0-2,2 µm. Sú 

kosoštvorcového tvaru, bez dómu, mierne asymetrické a jeden anteriórny okraj je dlhší ako 

druhý. Centrálna šupina má 9-12 rovnomerne uložených rebier, ktoré môžu vytvárať 
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jednoduchú vetviacu sa štruktúru. Bazálna doska obsahuje malé póry, ktoré sú medzi 

jednotlivými rebrami viditeľné vo dvoch radách. Na bazálnej doske sa pozdĺž posteriórneho 

submarginálneho rebra vyskytuje 7-10 viditeľných pórov (Obr. 12, snímka 54). Na 

anteriórnom okraju šupiny sa nachádza 11-12 riebier, ktoré nadväzujú na niektoré rebrá 

z centrálnej oblasti šupiny (štítu). Rebrá anteriórneho okraja šupiny sú umiestnené bližšie 

seba ako rebra u štítu. Posteriórny okraj je úzky a hladký. V Akvitánií bol nájdený len tento 

typ šupín. 

Posledným typom šupín sú posteriórne (angl. rear scales). Sú asymetrické, majú rozmer 

1,5–2,6 × 1,1–1,6 µm a tzn. že sú menšie ako telové avšak ornamentované podobne (obr. 12, 

snímky 59-60). Na anteriórnom konci majú krátky osteň, menší ako 0,2 µm. Ostne majú 

dĺžku 3,6–3,8 µm, sú hladké a mierne zakrivené (obr. 12, snímka 63).  
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Obr. 12: Kremičité šupiny Mallomonas decora identifikované v Pekelský rybníkoch ČR, smímky: 53,54- 

telové šupiny, 55- telová šupina v SEM, 56-57 límcové šupiny, 58 límcová šupina v SEM, 59-60 

posteriórne šupiny, 61- skupina telových a posteriórných šupín, 62- celá bunka, 63-límcová šupina 

s ostňom, Mierka  = 0.5 μm. Poznámka: 53-54, 56-57, 59-60 sú znázornené pri rovnakom zväčšení 

(Kreidlová 2014) 

 

3.3.3 Mikrofotografie druhov kremičitých chrysomonád   
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Druhové zloženie obr.13, snímky: 1. Chrysosphaerella brevispina 2-3. Chrysosphaerella 

coronacircumspina 2. bazálna šupina 4. Chrysosphaerella rotundata 5. Mallomonas acaroides 6-7. 

Mallomonas actinoloma var. maramuresensis  8. Mallomonas adamas 9-10. Mallomonas akromos 
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Druhové zloženie obr.14, snímky: 11-12. Celá bunka Mallomonas akromos, 13-14. Mallomonas 

alata 13- telová šupina, 14. celá bunka v TEM 15-17 Mallomonas alata f. hualvensis 18. 

Mallomonas alphaphora telové šupiny s ostňom 19-20. Mallomonas alpina 21. Mallomonas 

annulata 
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Druhové zloženie obr.15, snímky: 22 Mallomonas annuata teplové šupiny s ostňami, 23. 

Mallomonas asmundiae 24. Mallomonas calceolus 25. Mallomonas canina 26-27 Mallomonas 

caudata 28. Mallomonas caudata -celá bunka v SEM 29-30. Mallomonas clavus 30. Mallomonas 

clavus celá bunka v TEM 
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Druhové zloženie obr.16, snímky: 32. Mallomonas crassisquama 33. Mallomonas crassisquama 

s ostňami 34. Mallomonas cratis 35. Mallomonas cratis s ostňami 36. Malomonas cucullata veľká 

telová šupina, menšia Mallomonas tubulosa 7. Mallomonas decora sp. nov. 38-39. Mallomonas 

directa 40-41. Mallomonas doignonii 42-43. Mallomonas duerrschmidtiae 
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Druhové zloženie obr.17, snímky: 44-45. Mallomonas duerrschmidtiae, 46. Mallomonas elevata  

47. Mallomonas elevata celá bunka 48-49. Mallomonas elongata 50. Mallomonas eoa  

51. Mallomonas favosa 52. Mallomonas favosa s ostňami 53. Mallomonas guttata  

54. Mallomonas guttata s ostňami 
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Druhové zloženie obr.18, snímky: 55. Mallomonas hamata 56-57. Mallomonas hamata v SEM, 

šupina priliehajúca na strane k plazmatickej membráne 58. Mallomonas heterospina 59. 

Mallomonas hexagonis celá bunka 60. Mallomonas hexagonis 61-62. Mallomonas insignis 61-

telová šupina, 62- apikálna šupina 63. Mallomonas intermedia 64. Mallomonas intermedia 

s ostňami 65. Mallomonas jubata 
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Druhové zloženie obr.19, snímky: 66. Mallomonas jubata límcové šupiny 67-68. Mallomonas 

koreana 69. Mallomonas leboimei 70. Mallomonas leboimei s ostňami, náhľad na celú bunku 71. 

Mallomonas lelymene 72. Mallomonas lychenensis 73. Mallomonas maculata 74. Mallomonas 

madagascariensis 75-76. Mallomonas mangofera var. foveata 75. límcová šupina, 76. teplová 

šupina 77. Mallomonas matvienkoae s otňom 
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Druhové zloženie obr.20, snímky: 78. Mallomonas multisetigera 79. Mallomonas multiunca  

80. Mallomonas multiunca s helmicovytími ostňami, 81. Mallomonas ouradion 82. Mallomonas 

oviformis 83. Mallomonas palaestrica 84-85. Mallomonas papillosa 86-87. Mallomonas parvula  

88. Mallomonas pechlaneri 
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Druhové zloženie obr.21 snímky: 89. Mallomonas pillula f. exannulata 90-92. Mallomonas pillula 

f. pilula 93-94. Mallomonas pillula f. valdiviana 95-96. Mallomonas portae-ferreae 97-98. 

Mallomonas pumilio var. dispersa 99-100. Mallomonas punctifera 
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Druhové zloženie obr.22, snímky: 101. Mallomonas rasilis 102. Mallomonas retifera 103. 

Mallomonas scalaris 104-105. Mallomonas schwemmlei 106-108. Mallomonas solea-ferrea var. 

irregularis 109-110. Mallomonas striata var. serata 111. Mallomonas striata var. striata 



63 
 

 

Druhové zloženie obr.23, snímky: 112. Mallomonas tolerans 113.Mallomonas tonsurata s ostňami  

114. Mallomonas tonsurata v SEM, 115. Mallomonas torquara var. torquata  

116-117 Mallomonas transylvanica 118. Mallomonas tubulosa-telová šupina bez dómu 

119. Mallomonas tubulosa – malá subapikálna šupina 

120. Mallomonas sp.2 121. Mallomonas sp. 3 
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Druhové zloženie obr.24, snímky: 122- Paraphysomonas vulgaris brevispina. 123. 

Paraphysomonas stylata 124-125. Paraphysomonas uniformis subsp. hemiradia 

126.Paraphysomonas vestita 127. Spiniferomonas cornuta 128-129. Spiniferomonas trioralis 130. 

Synura curtispina 131-132. Synura echinulata 133. Synura papillosa 
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Druhové zloženie Obr.25, snímky: 134. Synura petersenii 135. Synura sphagnicola 136. Synura 

spinosa 137. Synura uvella 
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4. Diskusia 
 

4.1 Vplyvy na biodiverzitu kremičitých chrysomonád 

 

Riasy chrysofytov sú bežné vo fytoplanktóne oligotrofných jazier a existuje aj pomerne 

bohatá evidencia mikroskopických záznamov kremičitých šupín (Wolf a Siver 2013). Sú 

pomerne dôležitou zložkou biomasy a fytoplanktónej komunity sladkovodných jazier 

a nádrží (Kristiansen 1975, Takahashi 1978). Chemické a fyzikálne vlastnosti vody 

ovplyvňujú biodiverzitu a počet druhov v jazerách. Bolo uskutočnených veľa štúdií, ktoré 

sa venovali účinkom rôznych environmentálnych vlastností, ktoré ovplyvňujú výskyt 

a distribúciu zlativiek (Takahashi 1978, Siver 1991, Siver 1995).  

Vo výskume mojej diplomovej práce som zistila, že signifikantný vplyv na počet druhov 

na lokalite majú konduktivita, severo-južný gradient a mikrobiotopy. Pomocou študovaných 

premenných bolo vysvetlených 28 % celkovej variability. Vplyv pH nebol vysvetlený avšak 

pH a konduktivita sú vzájomne korelované a bol zistený ich previazaný vplyv na 

biodiverzitu. So zvyšovaním pH alebo konduktivity, narastá aj počet druhov nájdených na 

lokalitách v nami nameranom rozmedzí. Teplota študovaná nebola nakoľko v kontexte 

celého výskumu ju nemôžeme považovať za úplne ako relevantnú, keďže bola meraná len 

povrchová na okraji jazier. Jednotlivé parametre prostredia sú pomerne málo vysvetľujúce. 

Obvod má previazaný vplyv so všetkými podmienkami prostredia a vlastnosťami, ktoré 

vyšli signifikantne. Dochádza teda k zmenám v biodiverzite aj v závislosti od obvodu jazier. 

Zistili sme, že väčšie jazerá (majú väčší obvod) hostia často aj vyšší počet druhov 

kremičitých chrysomonád podobne ako v štúdií Grossmann et al. (2016), kde sa venovali 

diverzite protíst v alpínskych jazerách. Dospeli k záveru, že počet druhov koreluje 

s veľkosťou a plochou jazier. Čím sú jazerá väčšie tým viac druhov bolo identifikovaných, 

bez ohľadu na nadmorskú výšku. V predloženej práci, to že obvod(m) vyšiel významný 

a plocha(m2) nie, je z toho dôvodu, že vzťah medzi jednotlivým obvodom jazier a ich plochy 

nie je lineárny a viaceré jazerá sú diverznejšie svojím tvarom. Fakt, že obvod vyšiel ako 

jedna z vlastností, ktorá má vzťah s biodiverzitou, mohol byť spôsobený aj diverzifikáciou 

v iných parametroch jazier, ktoré sme merali. Viaceré malé jazerá (do obvodu 530m) boli 

svojím pH kyslé, prípadne v niektorých aj menej kyslých boli namerané vyššie hodnoty 

konduktivity. Jazerá, ktoré sú svojím obvodom väčšie majú skôr hodnoty pH neutrálne (5,6-

7,8) alebo výslednú konduktivitu nižšiu (134-300 µS.cm-1). Menšie jazerá predstavovali 

častokrát rašeliné túňky a bol v týchto oblastiach zbieraný metafytón z priestoru rašeliníka, 
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ktorý pôsobí ako ióntomenič a výrazne ovplyvňuje pH v týchto lokalitách (Clymo 1963). 

Viaceré štúdie preukázali, že rašeliné túňky majú veľmi často namerané aj vyššie hodnoty 

humínových kyselín. V kontexte zlativiek bolo zistené v niekoľkých prácach, že aj vysoký 

obsah humínových kyselín negatívne koreluje s počtom identifikovaných druhov na 

odberových miestach (Dürrschmidt 1980, Croome and Tyler 1985). Konduktivita a pH sú 

silne korelované, preto bol študovaný aj ich spoločný vplyv. Vyskytujú sa však dve 

výnimky- lokality, na ktorých pH bolo nízke, ale hodnoty konduktivity boli pomerne vysoké. 

Tými sú lokality č. 2 Jazero blízko Pétit 2 (pH=5,9 a konduktivita 264 µS.cm-1) a č. 6 Jazero 

blízko Hydrobasse 2 (pH 5,0 a konduktivita 332 µS.cm-1).  

V kontexte samostatného vplyvu pH bolo v predloženej diplomovej práci zistené, že so 

zvyšujúcim pH sa zvyšuje aj počet identifikovaných druhov na lokalite. Tento vzťah je síce 

na nami meraných lokalitách lineárny, ale to je spôsobené, že neboli zbierané vzorky z lokalít 

s vyšším pH ako 8. Viaceré štúdie hovoria, že pH je jednou z kľúčových vlastností, ktorá 

kontroluje skupiny kremičitých chrysomonád v sladkovodných biotopoch (Siver & Hamer 

1989, Siver 2003, Siver & Lott 2012) a početné druhy majú dobre definované distribúcie 

pozdĺž tohto gradientu (Siver 1991, Siver 2003, Kristiansen 2005). Vo vodnom prostredí 

primárne pH riadi obsah CO2, uhličitanov a hydrogénuhličitanov. Zlativky nie sú schopné 

prijímať hydrogénuhličitany, ktoré prevažujú v prostredí pri vyššom pH (Maberly et al. 

2009). Tento jav bol zistený aj pri výskume Synura petersenii, že jej rast pri vysokom pH 

obmedzuje práve to, že nemajú vyvinutý CCM mechanizmus (Saxby-Rouen et al. 1997). 

V odberovom mieste č. 22 Hostens napriek priemerným hodnotám pH 6,5 a konduktivity 

178 µS.cm-1 boli nájdené oblasti, kde bolo identifikovaných najmenej taxónov kremičitých 

chrysomonád (2) v planktóne a ani jeden druh vo vzorkách metafytónu. Zaujímavou 

lokalitou je č. 17 rašelinisko blízko Hostens 2, je to jediná lokalita, z ktorej bol metafytón 

zbieraný aj z rašeliníka a zároveň bolo celkovo identifikovaných vyšší počet taxónov 

chrysomonád  (21 taxónov). Všetky druhy boli nájdené prevažne len v metafytóne, 

v planktóne boli nájdené 3 taxóny. Na rašeliníku však nebol nájdený ani jeden taxón a všetky 

boli identifikované v priestore substrátov  Carex sp. a Juncus sp. To však zrejme bolo 

spôsobené tým, že v porovnaní s inými oblasťami boli hodnoty pH skôr neutrálne 6,2. 

Ostatné rašeliné túňky zbierané z tejto oblasti mali skôr pH kyslejšie okolo 5.   

Viaceré štúdie sa zhodujú aj v tom, že jednotlivé druhy kremičitých zlativiek majú svoje 

optimum a rozdeľujú ich do viacerých skupín v závislosti od tolerancie (Takahashi 1978, 

Siver 1991, Siver & Smol 1993). Žiaden z nájdených druhov v rámci Akvitánie však nebol 

identifikovaný v konkrétnom rozmedzí pH. Väčšina druhov je široko distribuovaná v rámci 
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celého gradientu. Najviac druhov bolo nájdených pri pH v rozmedzí od 5,6-6,0 kedy bolo 

identifikovaných na jednej lokalite celkom 31 taxónov v č. 15 Étang d´Aureilhan a č. 

25 Marais du Cla 1, kde bolo nájdených bolo 24 taxónov. Pri pH 6,0 bolo nájdených 27 

taxónov kremičitých chrysomonád a to v oblasti č. 2 Jazero blízko Pétit 1. Avšak to bolo 

skôr výnimočné a viaceré oblasti v tomto rozmedzí pH vykazujú skôr nižšie druhové 

bohatstvo. Iným prípadom sú však lokality s pH vyšším ako 7,1-7,8, kde bolo takýchto 

druhovo bohatých lokalít viac a priemerný počet druhov vo vzorkách bolo 19, ale v rámci 

viacerých oblastí v tomto rozmedzí bola identifikovaná ešte vyššia biodiverzita ako priemer.  

Ďalšou vlastnosťou prostredia, ktorá ovplyvňuje počet druhov skúmaných na lokalitách 

je samostatný vplyv konduktivity. Zistili sme, že s narastajúcou konduktivitou sa zvyšuje aj 

počet identifikovaných druhov na odberových miestach. V tomto prípade bolo najviac 

druhov identifikovaných pri konduktivite okolo 180 µS.cm-1, kedy bolo nájdených 31 

taxónov a najmenej pri 100 µS.cm-1 a viac ako 400 µS.cm-1, kedy bolo identifikované od 3 

do 6 taxónov kremičitých chrysomonád. Zlativky by mali mať najvyšší rozkvet pri pH okolo  

40 µS.cm-1 (Siver & Hamer 1989).  

V predloženej diplomovej práci už neboli študované iné podmienky prostredia, ktoré by 

vplývali na biodiverzitu avšak existujú viaceré štúdie, ktoré o tejto problematike 

pojednávajú. Autori Wolf a Siver (2013) študovali, čo spôsobuje celkové zvyšovanie 

populácií kremičitých chrysofýt. Zistili, že vplyv na zvyšovanie ich populácie v Novom 

Anglicku (USA) by mohlo súvisieť aj s rastom pCO2, čo je jediná forma anorganického 

uhlíka, ktoré sú zlativky schopné prijímať. Naznačili, že korelácie medzi chrysofytmi a 

limnologickými podmienkami vrátane nízkeho pH, oligotrofie a zvýšenej rozpustenej 

organickej hmoty sú v konečnom dôsledku zdôraznené vysokým pCO2 asociovaným s 

týmito stavmi (Wolf a Siver 2013).  

Ďalším aspektom študovaným na lokalitách bol severo-južný gradient a zmeny v počte 

druhov v jazerách v závislosti na ňom. Bol preukázaný jeho vplyv na biodiverzitu. 

Z výsledkov vyplýva, že jazerá na severe sú druhovo chudobnejšie ako tie na juhu. V našom 

prípade to mohlo byť hlavne spôsobené, že oblasti viac na sever sú eutrofnejšie ako jazerá 

viac na juhu. Na základe obsahu fosforu a dusíka sú tieto oblasti považované skôr za 

mezotrofné až hypertrofné (Cellamare 2009). Trofia týchto jazier je prevažne spôsobená 

hospodárením človeka s krajinou. Na viacerých oblastiach sú postavené chovné stanice na 

chov kačíc, okrem toho jazerá slúžia na rekreáciu a na rybolov. Jazerá na severe v porovnaní 

s oblasťami na juhu majú namerané vyššie hodnoty konduktivity a pH. Hodnoty pH sa 

pohybovali prevažne okolo 8. Naopak jazerá skôr na juhu mali priemerne namerané pH 
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okolo 7. Okrem iného z neoficiálneho zdroja mám aj to, že jazerá na severe v čase tuhšej 

zimy zamŕzajú v porovnaní s jazerami na juhu. Avšak tento aspekt a potvrdenie neho by si 

vyžadoval dlhšiu štúdiu. Domnievam sa, že kombinácia všetkých týchto environmentálnych 

premenných negatívne ovplyvňuje biodiverzitu na severe. Niektoré oblasti na severe, ktoré 

mali podobné fyzikálno-chemické parametre ako jazerá na juhu aj napriek tomu vykazovali 

rozdiely v počte druhov. Na vyjadrenie tohto gradientu by bola potrebná dlhšia štúdia 

uskutočnená v dlhšom časovom horizonte, prípadne štúdia, ktorá pojednáva o oblastiach 

pozdĺž dlhšieho gradientu ako 250 km.  

Čo sa týka biodiverzity druhov v závislosti od S-J gradientu, tak na 44.5° je veľké rozpätie 

v počte druhov (dané veľkým počtom jazier v tejto zemepisnej šírke). Cieľom bolo zistiť, čo 

spôsobuje toto rozpätie. Jazerá, ktoré sú orientované prevažne v okrese Hostens (viac do 

vnútrozemia) vykazujú nižšie druhové bohatstvo, ako jazerá vyskytujúce sa pozdĺž 

Atlantického oceánu. To sa týka aj prípadu kedy porovnávame len jazerá vo vnútrozemí 

a jazerá na severe. Okrem toho, čo sa týka pH jazier viac orientovaných do vnútrozemia je 

prevažne kyslé menej ako 6. Taktiež to môže súvisieť s veľkosťou týchto jazier. Jazerá vo 

vnútrozemí sú v porovnaní s ostatnými jedny z najmenších. Viaceré jazerá veľkú časť roka 

vysychajú prípadne sú len podmočenné (fotografie leteckých záznamov 

z Googleearth.com). Tento aspekt má vplyv na diverzitu, nakoľko veľmi ťažko zvládajú 

zlativky vysychanie  (Kristiansen 2007). V štúdií od Kristiansena (2001) bolo zistené, že 

tento aspekt významne reguluje druhové zloženie. Zlativky musia byť schopné vytvárať si 

odolné cysty a palmeloidné štádia. Avšak dokázanie vplyvu faktorov ako vysychanie by si 

vyžadovalo dlhodobejšie študovanie týchto lokalít. Okrem toho na lokalitách v regióne č.  

22 Hostens (viac vo vnútrozemí) bolo zbieraných aj najmenej typov substrátov. Bol tam 

zbieraný prevažne len rašeliník. Z predchádzajúcich výsledkov je zrejmé, že substráty 

a zbieraním substrátov navyšujeme počet identifikovaných druhov. V tomto dôsledku sa 

domnievam, že kombinácia všetkých týchto jednotlivých faktorov výrazne znižuje druhové 

bohatstvo v malých rašelinných jazierkach.  

Ústredným cieľom v ekológii je pochopiť priestorové škálovanie biodiverzity. Vzory 

v priestorovej distribúcii organizmov poskytujú dôležité informácie o základných 

mechanizmoch, ktoré vytvárajú ekologické spoločenstvá (Green a Bohannan 2006). 

Mikrobiotopy aj substráty sa javia ako významný faktor, ktorý vplýva na celkovú 

biodiverzitu na študovaných lokalitách. Z výsledkov vyplýva, že oba nami študované 

mikrobiotopy sú významné, ovplyvňujú počet druhov a prispievajú k celkovej biodiverzite 

kremičitých chrysomonád. S narastajúcim počtom dostupných mikrobiotopov v jazerách sa 
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zvyšuje aj druhová diverzita kremičitých chrysomonád. Otázkou je, čo spôsobuje vyššie 

druhové bohatstvo chrysomonád v mikrobiotope metafytón, nakoľko zlativky sú skôr známe 

svojou asociáciou k planktónu.  

Vplyv substrátov sa javil ako významný, to znamená že substráty prispievajú k celkovej 

biodiverzite na študovaných lokalitách. Riasy vykazujú pomerne vysokú druhovú 

rozmanitosť v rámci metafytónu a ich afinite ku akvatickým rastlinám, ale informácií o 

vplyve substrátov na počet druhov je ešte stále pomerne málo (Green a Bohannan 2006). 

Prítomnosť vodných rastlín by mohla zrejme znižovať intenzitu kompetičného alebo 

predačného tlaku. Avšak predácia okrem iného zvyšuje vyrovnanosť spoločenstva 

a biodiverzitu (Glasser 1978). Spolužitie zlativiek s niektorými rastlinami by však mohla 

pomôcť kompenzovať limitáciu živín vo voľnej vode (Liboriussen a Jeppesen 2003). 

Štúdium substrátov sa stáva dôležitejším, keď sa v našom prípade začneme pozerať na 

konkrétne rody rastlín zbieraných na lokalitách. Z dôvodu, že hladina vody vo viacerých 

jazerách bola z dôsledku silných zrážok zvýšená, niektoré druhy rastlín prítomné v jazerách 

neboli striktne akvatické. Všetky rastliny, ktoré ale prispievajú k biodiverzite kremičitých 

zlativiek sú primárne akvatickými druhmi. Rastliny poskytujú pre rôzne organizmy svoju 

fyzickú štruktúru, zvyšujú habitatovú komplexitu a heterogenitu (Thomaz a Cunha 2010).  

Jedným z týchto substrátov, sú druhy z rodu Myriophyllum. Je zaujímavý kvôli jeho 

olisteným lodyhám trvalo ponorenými pod hladinou prípadne aj nad hladinou vody (Moody 

a Les 2010). Práve jeho olístené lodyhy a to, že je trvalo aspoň čiastočne ponorený pod 

hladinou môže byť dôvodom  prečo prispieva k zvýšeniu druhového bohatstva. Môže vďaka 

tomu vytvárať pomerne variabilné prostredie pre zlativky. Z toho dôvodu sú schopné lepšie 

predchádzať vyššiemu predačnému tlaku. Okrem toho niektoré druhy stolístka uvoľňujú 

polyfenolické látky, ktoré inhibujú rast siníc z rodu Anabaena, Microcystis, čo sú rody 

spôsobujúce vodné kvety (Gross et al. 1996, Hilt et al. 2006). Sú známe aj štúdie, ktoré 

hovoria, že stolístok vďaka týmto látkam spomaľuje aj rast niektorých lariev hmyzu a 

zooplanktónu (Choi et al. 2002, Walenciak et al. 2002). Hypoteticky, tak stolístok môže byť 

nie len vhodným substrátom pre kremičité zlativky, ale taktiež vplyvom tohto alelopatického 

efektu môže napomáhať k regulácií vodného kvetu a fytožravého zooplanktónu (Nakai et al. 

2000, Bauer et al. 2009).  

Druhým rodom je aj Iris sp., v našom prípade sa s najvyššou pravdepodobnosťou 

vyskytoval druh Iris pseudacorus. Je to trváci druh vyskytujúci sa prevažne na pobreží jazier 

a v podmočených oblastiach (Sutherland a Walton 1990). Hladina vody v Akvitánií bola 

v dobe odberu zvýšená vplyvom silných zrážok (podľa BRGM.fr, príloha 3, str. 97) a preto 
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bol prakticky skoro na každej lokalite pod hladinou vody. Je zaujímavé, že ak sa teda Iris 

sp. vyskytuje prevažne na pobreží, že bol aj tak v konečnom dôsledku  štatisticky 

signifikantný a prispieva k zvýšeniu a šanci nájdenia, čo i len 1 druhu zlativky. Otázkou však 

zostáva či sa v blízkosti tohto druhu substrátu zlativky vyskytujú celoročne alebo len 

dočasne.  

Tretím je Catabrosa sp., ktorá je typická na močiarnych lúkach a brehoch vôd. Sú to 

trváce rastliny, čo znamená, že môžu celoročne vytvárať vhodné podmienky pre metafytóne 

spoločenstvo kremičitých zlativiek.  

Posledným mikrohabitom, ktorý v konečnom dôsledku zo všetkých typov prispieval 

najviac k druhovej diverzite bola Tolypella sp., patriaca medzi Charophyceae. Prasleny 

bočných vetiev stielky tvoria zhluky, ktoré môžu poskytovať ochranu pre zlativky. Druhy 

rodu Tolypella žijú v sladkých vodách, chudých na živiny. Podobne ako väčšina zlativiek 

preferuje lokality s menším množstvom živín (Wehr et al. 2015). Spoločné ekologické 

preferencie a nároky ich môžu predurčovať k tomu, aby tieto druhy navzájom koexistovali.  

V rámci nami zaznamenaných taxónov kremičitých chrysomonád niektoré boli 

identifikované len v konkrétnom type substrátu tzn. v priestore konkrétneho druhu rastliny. 

Problémom však je, že väčšina týchto druhov je v rámci Akvitánie distribuovaná len 

ojedinele a bola nájdená len jedna prípadne dve šupiny týchto druhov. Výnimkou je Synura 

echinulata, ktorá abundantne dominovala na Carex sp. avšak pretože je to jeden z najviac 

frekventovaných druhov aj v rámci mikrobiotopu planktón, nie je možné to považovať za 

substrátovú špecifitu. V metafytóne bol obecne identifikovaný vyšší počet druhov ako 

v planktóne. Zaujímavosťou však je, že viaceré vzácne druhy ako M. cuculata, M. koreana, 

M. madagarskariensis, M. paelestrica  a nový druh M. decora boli nájdené len 

v mikrobiotope metafytón. Jedným z druhov viazaných na konkrétny mikrobiotop je zrejme 

M. duerschimidiate, ktorý ako jediný bol nájdený len v planktóne a zároveň bol aj dostatočne 

frekventovaný na lokalitách. Planktóne druhy sa môžu vyskytovať v metafytóne (prípadne 

v blízkosti konkrétneho substrátu) len v istej fáze životného cyklu, prípadne je to jeden z 

typov životných stratégií druhov, kedy ak je v prostredí vyšší predačný tlak, prípadne sa 

v oblasti vyskytuje viac druhov, ktoré si môžu vzájomne kompetovať, tak sa uchýli do 

prostredia, kde je menej takýchto disturbancií (Holomuzki et al. 2010, Sommer et al. 2012). 

Spoločný vplyv mikrobiotopov (planktón, metafytón) prípadne substrátov býva často 

spojovaný hlavne s vplyvom biotických faktorov prostredia tzn. konkurenčný boj o živiny, 

predácia a parazitizmus (Townsend a Gell  2005). Eminson & Mosonom (1980) zistili, že 

rozsievky môžu byť ovplyvnené skôr faktormi životného prostredia ako hostiteľskými 
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makrofytmi. K podobnému záveru pri štúdiu rozsievkových spoločenstiev dospeli aj Caput 

& Plenkovic-Moraj (2000). Okrem iného Pusztai (2014) na príklade fytoplanktónných 

bičíkovcov vo svojej diplomovej práci nepotvrdil, žeby fyzikálno-chemické vlastnosti 

a mikrobiotopy boli nejako prepojené. Došiel k záveru, že to či nejaký druh obýva konkrétny 

typ mikrobiotopu, prípadne priestor nejakého substrátu veľmi často súvisí skôr so 

sezónnosťou druhov.  

Na záver sa domnievam, že zozbieraním viacerých typov mikrobiotopov ako planktón, 

metafytón na lokalitách s veľkým množstvom substrátov sa navyšuje aj počet nájdených 

druhov v týchto oblastiach. Druhy zlativiek vďaka týmto aspektom majú lepšie podmienky 

na prežitie nepriaznivých situácií. 

 

4.1.1 Vplyvy na štruktúru spoločenstva kremičitých chrysomonád 

 

Dôležitým aspektom v ekológií akejkoľvek skupiny organizmov je pochopiť relatívny 

význam každého faktoru, ktorý ovplyvňuje prípadne riadi rozmanitosť a štruktúru komunity 

(Němcová et al. 2016). Vo všeobecnosti pH, konduktivita bývajú často prezentované ako 

najdôležitejšie faktory prostredia, ktoré ovplyvňujú štruktúru komunity kremičitých 

chrysomonád (Siver & Hamer 1989, Siver 1991, Cumming et al. 1992, Dixit et al. 1999, 

Paterson et al. 2001), nakoľko dokáže ovplyvňovať aj príjem a rovnováhu živín prípadne aj 

toxické kovy (Sandgren 1988).  V prípade predloženej diplomovej práce však pH 

nevysvetľovalo vplyv na variabilitu kremičitých chrysomonád.  

Najvýznamnejšie na štruktúru spoločenstva kremičitých chrysomonád v rámci 

Akvitánie vplýva poloha v rámci severo-južného gradientu (v závislosti od vzdialenosti od 

Atlantické oceánu). Skupiny jazier v rámci tohto gradientu vykazujú rozdielne štruktúry 

spoločenstiev. Okrem tohto faktora je variabilita a štruktúra spoločenstiev kremičitých 

chrysomonád ovplyvnená aj podmienkami prostredia- konduktivitou. Posledným aspektom, 

čo sa tohto týka je obvod. Celkovo vysvetlená variabilita bola 40,4 %, čo vzhľadom na nami 

študované faktory vyplýva ako pomerne dobrý výsledok.  

Zistili sme, že viaceré lokality sú svojím druhovým zložením (štruktúrou komunity 

kremičitých chrysomonád) veľmi podobné. Jazerá s podobnými podmienkami prostredia by 

mohli tak predstavovať prirodzene vhodné podmienky a jednotlivé druhy sa môžu rýchlo 

šíriť (Kristiansen 2007). V našom prípade bolo zistené, že sa nejedná o lokality, ktoré sú 

situované blízko seba. To aj napriek tomu, že viacero lokalít je od seba vzdialených len pár 

kilometrov, sú zhodné geomorfológiou, majú podobné namerané fyzikálno-chemické 
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parametre a niektoré väčšie jazerá sú dokonca prepojené kanálmi. Okrem iného  boli z nich 

častokrát zbierané aj vzorky metafytónu z priestoru rovnakého substrátu. Lokality sú 

situované aj v rámci migračnej trasy vtákov (Clausen et al. 2002) a pomerne štruktúrovaným 

prostredím vodných biotopov, môžu vytvárať vhodné prostredie pre ne (Cellamare 2009) 

a tým  urýchľovať disperziu zlativiek v rámci Akvitánie. Všetky tieto aspekty by pozitívne 

mali prispievať k tomu, aby lokality blízko seba svojou štruktúrou komunity podobné boli. 

Je teda zrejmé, že na štruktúru spoločenstva a druhové zloženie vplývajú iné faktory. 

U veľkých jazier, kde bolo zbierané len jedno odberové miesto mohlo dôjsť 

k podhodnoteniu diverzity. Prípadná dlhšia štúdia kedy by boli vzorky odoberané 

z viacerých častí veľkých jazier alebo štúdia týkajúca sa aj sezónnosti by tak mohla priniesť 

všeobecnejšie výsledky. Spoločenstvá rias sú veľmi citlivé na zmeny podmienok životného 

prostredia (Smol 2008). Je veľmi pravdepodobné, že environmentálne premenné 

ovplyvňujúce hojnosť a distribúciu chrysofytov, ale sú viacfaktorové, vysoko interaktívne a 

premenlivé v čase (Nicholls 1995). Vodné ekosystémy, ktoré sa vyznačujú ďalšou 

zložitosťou, sú teraz konfrontované s množstvom antropogénnych stresorov, vrátane 

klimatických zmien, invázií exotických druhov a pobrežného rozvoja, ktoré menia fyzikálne 

a chemické podmienky v jazerách (Yan et al. 2008). Keďže viaceré stresory naďalej 

ovplyvňujú jazerné ekosystémy, pravdepodobne uvidíme ďalšie posuny v zostavách 

fytoplanktónu (Hyatt et al. 2010).  

 

4.2 Biodiverzita a druhové bohatstvo v Akvitánií 

 

Sumárne, protistné organizmy majú pomerne veľký význam, ktorý je nanešťastie dosť 

často zanedbávaný alebo prehliadaný v kontexte biodiverzity, biokomplexnosti a ochrane 

životného prostredia na našej planéte (Corliss 2002). Existujú rôzne prepojenia medzi 

biodiverzitou a funkciou ekosystémov. Z toho dôvodu je logickým dôsledkom pochopenie, 

čo biodiverzita protíst predstavuje a ako na ňu nahliadať. Je teda cieľom zachovať, čo 

najvyšší počet druhov v ekosystémoch pre jeho správne fungovanie (Steed et al. 1997).  

Akvitánia predstavuje ideálne miesto na svete, na štúdium kremičitých chrysomonád 

z rodov Mallomonas a Synura. So 76 taxónmi z týchto dvoch rodov, zbieraných na 39 

odberových miestach sa Akvitánia môže pýšiť titulom centrum biodiverzity kremičitých 

chrysofýt z radu Synurales. Už v roku 2010, keď na 29 lokalitách bolo identifikovaných 56 

druhov vznikla domnienka, že by Akvitánia mohla niesť neuveriteľné druhové bohatstvo 

(Němcová et al. 2012). V tejto štúdií bolo nájdených 9 druhov, ktoré v rámci môjho 
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výskumu identifikované neboli. Súčasne v rámci mojej práce bolo identifikovaných 20 

druhov, ktoré v roku 2010 nájdené neboli. Dohromady v rámci mojej štúdie a štúdie 

uskutočnenej v 2010 (Němcová et al. 2012) bolo nájdených 85 druhov kremičitých 

chrysomonád t.j. 38 % z celkovej známej biodiverzity druhov z radu Synurales na študijnej 

ploche približne 4000 km2. Známych miest s podobnou diverzitou na svete je málo. Avšak 

to je skôr spôsobené nedostatočným mapovaním lokalít. Jednou z porovnateľných štúdií, 

avšak z oblasti Severnej a Južnej Karolíny je od Wujek z roku 2000. Na 23 odberových 

miesta bolo identifikovaných 40 druhov kremičitých chrysomonád avšak len 29 taxónov 

z rodov Synura a Mallomonas. V roku 2004 vznikla nadstavba tejto predchádzajúcej štúdie. 

Avšak odberových miest 148 ani zďaleka nie je porovnateľné s počtom v tejto diplomovej 

práci, napriek tomu, že celkovo bolo identifikovaných tiež 77 taxónov z rodov Synura 

a Mallomonas. Sú známe aj iné štúdie, ktoré sa venujú biodiverzite chrysomonád. Príklad  

z Ruska, kedy bolo identifikovaných 54 druhov na 34 odberových miestach z radu 

Synurales, ale študijná plocha bola viac ako dvojnásobná (8500 km2, Siver et al. 2005). 

Rozsiahlejšie evidencie o druhovej diverzite sú viac známe hlavne z Ameriky (Siver 2001, 

Siver & Lott 2010). Avšak ani v jednej z nich nebola zistená taká biodiverzita ako 

v Akvitánií a najviac druhov bolo popísaných 48 na 12 odberových miestach (študovaná 

oblasť 4500 km2) v národnej chránenej rezervácií Pinelands (Siver & Lott 2010). Je teda 

zatiaľ možné, že minimálne v rámci Európy doposiaľ podobná lokalita evidovaná nebola. 

V oblastiach celého sveta však primárne štúdium biodiverzity kremičitých chrysofýt je 

zameraný na mierne, prípadne subarktické a arktické zóny (Škaloud et al. 2013). 

Niekoľko druhov nájdených v Akvitánií bolo nových pre Francúzsko, prípadne 

predstavujú veľmi vzácne nálezy z hľadiska celosvetového rozšírenia. Druhy ako 

Chrysosphaerella rotundata, Mallomonas cucullata, M. duerrschmidtiae, M. elevata, M. 

pechlaneri, M. solea-ferrea var. irregularis, M. alphaphora, M. koreana, M. 

madagascariensis, M. palaestrica a M. tubulosa tak strácajú status druhov, ktoré boli 

identifikované doteraz len v rámci jednej lokality prípadne len v rámci jedného kontinentu. 

Okrem toho viaceré druhy – M. phasma, M. costata, M. flora var. flora, M. mangofera var. 

reticulata, Mallomonas pugio, Mallomonas pumilio, Mallomonas pumilo var. munda a 

Synura mamillosa, ktoré boli identifikované v roku 2010 (Němcová et al. 2012) momentálne 

na lokalitách nájdené neboli. To mohlo byť spôsobené vplyvmi ako sezónnosť, ktorá tiež 

hrá rolu pri štúdiu biodiverzity (Lara et al. 2011). V mezotrofných až eutrofných vodách je 

najvyšší rozvoj zlativiek na jar alebo na jeseň. Primárne je to spôsobené vplyvom kompetície 

o priestor. Vplyvom rozvoja zelených rias behom sezónny sú zlativky vytláčané a prerastené 
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(Johnson 1986). Menej významným, ale nie zanedbateľným je aj ten, že v obdobiach 

rozkvetu (jar a jeseň) je obsah kremíka v sladkých vodách najvyšší (Atkins 1926).  

Spoločenstvá v Akvitánií sú síce druhovo bohaté, ale zďaleka nie sú vyrovnané. Niektoré 

odberové miesta vykazovali buď vysoko dominantné druhy alebo celkový počet 

identifikovaných druhov bol pomerne nízky. Viaceré odberové miesta sa však môžu pýšiť 

vysokým druhovým bohatstvom. Najväčší počet zaznamenaných taxónov na jednom 

odberovom mieste bolo 31 na oblasti č. 15 Étang d´Aureilhan (pH 5,6 a konduktivitu 191 

µS.cm-1). 

 

4.2.1 Druh Mallomonas decora sp. nov. (Němcová, Kreidlová & Faturová)  

 

V Akvitánií boli identifikované len telové šupiny tohto druhy. Tento druh bol podrobne 

popísaný v diplomovej práci Jany Kreidlovej (Kreidlová 2012), ale doposiaľ nebol platne 

publikovaný.  

Jana Kreidlová (2012) tento druh vymedzila a označila ako nový z dôvodu niekoľkých 

nepodobností v porovnaní s ostatnými doposiaľ známymi druhmi kremičitých 

chrysomonád. Tento druh je nápadne podobný Mallomonas dickii (Nicholls 1982) a M. 

ocalensis (Siver 2002). Rozdiely však medzi M. dickii a M. decora sú v počte rebier, ich 

štruktúre a tvare, morfológiou límcových šupín (M. decora má dóm), vo veľkosti buniek 

a šupín (M.ddecora je väčšií) a podľa dĺžky ostienka posteriórnych šupín (M.decora má 

kratšie). Od M. ocalensis bol odlíšený na základe hrúbky a dĺžky priečnych rebier na 

telových šupinách, (M. decora má rebrá rovnako dlhé), počtu týchto rebier (M. decora ich 

má menej) a prítomnosti anteriórneho submarginálneho rebra s papilami u M. decora 

(Kreidlová 2012).  

Druh bol nájdený na piatich lokalitách v rámci sveta. Prvý krát bol odlíšený a 

identifikovaný na troch lokalitách v Pekelských rybníkoch v Českej republike. Lokality 

mali pH 6,0-6,2 a konduktivitu 203-230 µS.cm-1 (Kreidlová 2012). Telové šupiny tohto 

druhu v rámci Akvitánie boli mnou identifikované v oblasti č. 9 Étang d´Hardy v 

mikrobiotope metafytón. Namerané fyzikálno-chemické parametre na lokalite boli pH 7,4 

a konduktivita 180 µS.cm-1. Okrem toho bol aj nesprávne identifikovaný ako M. pumilio var. 

pumilio na území Portugalska. Dostupná informácia bola len o pH, ktoré bolo namerané 

okolo 7 (Calado & Craviero 1995). Odberové miesto č. 9 v Akvitánií sa vyznačovalo 

pomerne početnou diverzitou akvatických rastlín. Bol nájdený v metafytóne v priestore 

rastliny Elodea sp. Avšak nemôžem potvrdiť, žeby bol nejako na neho naviazaný nakoľko 
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bol evidovaný v ostatných štúdiách prevažne v planktóne a v rámci mojej štúdie bolo 

identifikovaných len pár šupín tohto druhu. Je možné domnievať sa, že tento nový druh 

preferuje prostredie skôr s neutrálnymi podmienkami v kontexte pH a s  nižšími hodnotami 

konduktivity. Čo sa týka dostupných informácií o ekológií druhu M. dickii v pH sú podobné 

s M. decora. Bol identifikovaný v pH od 5,5 do 6,8 avšak čo sa týka rozmedzí konduktivity, 

bol nájdený pri nameraných hodnotách okolo 53 µS.cm-1 (Siver 2012). M. ocalensis bol 

nájdený len na jeho typovej lokalite pri pH 5,3 a konduktivite taktiež nižšej 25 µS.cm-1 (Siver 

2002).Tieto dva druhy preferujú výrazne nižšie hodnoty konduktivity ako M. decora, ktorý 

bol identifikovaný v rozmedzí konduktivity od 180 do 230 µS.cm-1.  
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5. Záver 
 

Akvitánia je pozoruhodným miestom na štúdium kremičitých chrysomonád. Otázkou 

však ostáva, v ktorých mikrobiotopoch, prípadne v priestore, ktorých substrátov je najvyššia 

druhová diverzita. Predstavuje centrum biodiverzity kremičitých chrysomonád z radu 

Synurales, nakoľko s identifikovanými 76 taxónmi z rodov Mallomonas a Synura, sme 

zaznamenali približne 35% z celosvetovo známeho druhového bohatstva týchto dvoch 

rodov. V kontexte všeobecnej definície, akým spôsobom by bolo možné nahliadať na 

hotspot, môžem len potvrdiť, že oblasti v Akvitánií sa vyznačujú mimoriadnou lokálnou aj 

globálnou biodiverzitou a mimo iné bolo nájdených aj viacero vzácnych druhov. 

Biodiverzita kremičitých chrysomonád je ovplyvnená konduktivitou spolu s pH. So 

zvyšujúcim pH alebo konduktivitou sa zvyšuje počet druhov na lokalitách v nameraných 

rozmedziach. Oblasti s mierne kyslím a neutrálnym pH a zároveň oblasti s nižšími 

hodnotami konduktivity vykazovali častokrát aj vyššiu druhovú diverzitu. Biodiverzita 

v Akvitánií je taktiež ovplyvnená severo-južným gradietntom. V lokalitách situovaných viac 

na sever, bolo identifikované nižšie druhové bohatstvo v porovnaní s lokalitami smerom na 

juh Akvitánie. To bolo ovplyvnené aj tým, že výsledný severo-južný gradient koreloval 

s nameranými hodnotami konduktivity. Oblasti Akvitánie situované severnejšie mali 

namerané najvyššie hodnoty konduktivity, a ako už bolo zmienené podieľa sa na regulácií 

počte druhov v tejto oblasti. Rašelinné túňky, orientované viac vo vnútrozemí sú druhovo 

chudobnejšie, preukázateľne majú menej diverzné spoločenstvá a veľmi často na týchto 

lokalitách dominoval len jeden druh v porovnaní s ostatnými oblasťami. Tu zohral rolu 

rašeliník, ktorý spôsobil výrazne kyslejšie pH v porovnaní s inými jazerami. Celkovo 

najviac druhov bolo identifikovaných v rámci mikrobiotopu metafytón, kde bolo nájdených 

77 taxónov kremičitých chrysomonád. Počet druhov je ovplyvnený mikrobiotopmi, tento 

vplyv bol zistení aj na úrovni substrátu. Viaceré jazerá v Akvitánií sa vyznačujú aj 

bohatosťou druhov v rámci akvatických makrofyta. So zvyšujúcim sa množstvom 

dostupných mikrobiotopov a vhodných substrátov v jazerách narastá aj druhová diverzita 

kremičitých chrysomonád. Druh Mallomonas duerrschmidtiae ako jediný vykazoval 

preferenciu na konkrétny mikrobiotop. Identifikovaný a abundantne hojne zastúpený bol len 

v planktóne. Akvatické makrofyta ako Carex sp., Myriophyllum sp. Catabrosa sp. 

a Tollypela sp., prispievajú k zvyšovaniu druhového bohatstva. Prítomnosť, čo i len jedného 

z týchto rodov makrofýt na lokalite pozitívne prispieva k celkovej biodiverzite. Mimo iné, 

v priestore týchto rastlín bolo nájdených aj niekoľko vzácnych druhov kremičitých 
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chrysomonád. Posledným aspektom, ktorý vykazuje pozitívny vzťah k celkovej biodiverzite 

je obvod jazier. So zväčšujúcim sa obvodom jazera sa zvyšuje počet nájdených druhov. 

Behom štúdie boli zistené aj vplyvy na štruktúru kremičitých chrysomonád. Jednotlivé 

oblasti v rámci severo-južného gradientu sa svojou štruktúrou spoločenstva líšia. To je 

spôsobené aj tým, že tento vplyv bol previazaný s konduktivitou a obvodom, ktoré taktiež 

vplývajú na štruktúru spoločenstva chrysomonád. Napriek tomu, že lokality situované blízko 

seba sú svojou geomorfológiou, nameranými fyzikálno-chemickými parametrami častokrát 

podobné bolo zistené, že aj napriek týmto aspektom vykazujú rozdielnosti v štruktúre 

spoločenstva. 

Bolo identifikovaných aj viacero významných druhov. Identifikovali sme niekoľko 

vzácnych druhov, ktoré boli doposiaľ nájdené len na jednej lokalite alebo kontinente v rámci 

celého sveta: Chrysosphaerella rotundata, Mallomonas cucullata, Mallomonas 

duerrschmidtiae, Mallomonas elevata, Mallomonas pechlaneri a Mallomonas solea-ferrea 

var. irregularis. Viaceré druhy identifikované sú v rámci celého sveta len ojedinele 

náchadzané: Mallomonas alphaphora, Mallomonas koreana, Mallomonas 

madagascariensis, M. palaestrica a Mallomonas tubulosa. V metafytóne bol znovu nájdený 

ešte platne nepopísaný druh Mallomonas decora sp.nov. a boli priblížené aj jeho ekologické 

rozdiely a preferencie v porovnaní s typovou lokalitou v Českej republike.  
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2018 

Príloha č. 4: Druhové zloženie s lokalitami výskytu – 1 znamená prítomný vo vzorke bez 
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Príloha č. 7: Doplňujúce heatmapy pre β- diverzita 

• Obr.1: Heatmapa vytvorená z hodnôt Jaccardového indexu pre druhy zlativiek 

v mikrobiotope planktón 

• Obr.2: Heatmapa vytvorená z hodnôt Jaccardového indexu pre druhy zlativiek 

v mikrobiotope metafytón 

 

Príloha č. 8: Dendrogram medzi druhmi v závislosti od podobných výskytov v substrátoch 

Príloha č. 9: Graf logistickej regresie pre konduktivitu a zmeny v rámci severo-južného 
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Číslo      
lokality 

Názov lokality Zem.šírka Zem.výška Obsah (m²) Obvod (m) pH 
Konduktivita   

(µS.cm-1) 
t                

(°C) 
Dátum zberu 

1 Pétit Étang de Biscarrosse 44°23´53.2"N 1°10´59.2"W 799 076 4 422 6.9 197 11.5 27.3.2018 

2 Jazero blízko Pétit 1 44°23´32.4"N 1°11´24.5"W 17 845 2 090 6.0 187 12.5 27.3.2018 

3 Jazero blízko Pétit 2 44°23´14.8"N  1°11´28.1"W 36 030 1 066 5.9 264 11.9 27.3.2018 

4 Hydrobase de Bisscarose 44°22´48.7"N  1°11´39"W 310 300 000 32 100 6.1 171 11.6 27.3.2018 

5 Jazero blízko Hydrobasse 1 44°23´18"N  1°11´37.3"W 61 984 3 062 5.5 280 12.8 27.3.2018 

6 Jazero blízko Hydrobasse 2 44°23´16.7"N  1°11´38.1"W 36 030 1 066 5.0 332 12.1 27.3.2018 

7 Jazero na ceste Route de Tasta 44°29´1.9"N  1°3´14.3"W 3 824 533 5.3 169 11.5 27.3.2018 

8 Étang de Cazaux 44°34´55.6"N  1°10´28.8"W 54 890 000 38 910 7.3 205 12.1 27.3.2018 

9 Étang d´Hardy 43°43´3.3"N  1°21´42.3"W 336 188 2 617 7.4 180 12.0 28.3.2018 

10 Étang Blanc  43°42´58.3"N  1°21´45.4"W 1740000 5 856 7.4 173 12.2 28.3.2018 

11 Étang de Souston  43°45´39.7"N  1°20´6.6"W 4 110 000 18 700 7.5 165 13.0 28.3.2018 

12 Ětang de la Prade 43°50´7.4"N 1°22´11.5"W 146 656 1 911 7.4 320 13.0 28.3.2018 

13 Étang de Moliets 43°51´6.2"N  1°21´58.2"W 87 174 1 552 5.8 230 13.5 28.3.2018 

14 Étang de leon 43°53´11.7" N  1°19´15.7"W 3 170 000 8 120 7.3 134 13.3 28.3.2018 

15 Étang d´Aureilhan 44°13´52.1"N  1°13´19.5"W 3 230 000 12 500 5.6 191 12.5 28.3.2018 

16 rašelinisko blízko Hostens 1 44°29´34.9"N 0°37´22.7"W 3 152 320 5.9 171 12.2 29.3.2018 

17 rašelinisko blízko Hostens 2 44°29´29.9"N 0°37´14.6"W 2 584 252 6.2 197 12.2 29.3.2018 

18 rašelinisko blízko Hostens 3 44°29´37.9"N 0°37´24.9"W 532 97 5.3 251 10.9 29.3.2018 

19 rašelinisko blízko Hostens 4 44°29´37.3"N 0°37´18.0"W 1 415 242 4.7 161 11.6 29.3.2018 

20 Lac de Lamothe 44°30´25.7"N 0°38´27.5"W 354 829 4 122 6.4 160 16.5 29.3.2018 

21 Grand Lac de Bernadas 44°30´23.9"N 0°38´40.9"W 98 765 2 635 6.4 105 13.0 29.3.2018 

22  Hostens  44°29´59.4"N 0°38´17.4"W 55 342 2 239 6.5 178 14.3 29.3.2018 

23 Lac du Bousquet 1 44°30´00.4"N 0°37´50.1"W 19 397 1 498 5.7 278 13.8 29.3.2018 

24 Lac du Bousquet 2  44°30´008"N 0°37´49.7"W 598 433 10 972 6.6 173 11.5 29.3.2018 

25  Marais de La Perge 1 45°22´42.8"N 1°06´39.5"W 9 940 401 7.9 464 11.3 30.3.2018 

26  Marais de La Perge 2 45°22´52.0"N 1°06´52.0"W 4 530 267 7.3 554 14.0 30.3.2018 

27  Marais de La Perge 3 45°22´46.1"N 1°06´41.0"W 12 664 492 7.1 340 12.0 30.3.2018 

28 Chenal du Gua  45°22´20"N 1°06´30"W 5 329 364 7.3 271 11.5 30.3.2018 

29 Lac de Layres  45°12´47.0"N 1°06´55.3"W 309 615 3 558 7.0 236 13.0 30.3.2018 

30 Lac de Carcans  45°04´17.0"N 1°08´28.5"W 56 580 000 46 220 7.8 300 14.5 30.3.2018 

31 Lac de Cousseau 45°01´57.2"N 1°08´39.6"W 386 269 4 169 7.4 258 14.0 30.3.2018 

32 Étang de Lacanau 45°00´03.7"N 1°08´14.2"W 17 620 000 32 230 7.5 230 10.0 30.3.2018 

33 Marais du Cla 1 44°31´01.9"N 0°36´55.0"W 199 53 5.6 103 11.3 31.3.2018 

34 Marais du Cla 2 44°30´57.2"N 0°36´54.3"W 28 505 734 6.0 130 9.9 31.3.2018 

35 Marais du Cla 3 44°30´37.1"N 0°36´40.5"W 19 089 530 5.8 120 9.5 31.3.2018 

36 Marais du Cla 4 44°30´53.0"N 0°36´24.8"W 10 199 367 5.7 106 9.9 31.3.2018 

37 Lagune du Cam 44°32´26.4"N 0°39´14.8"W 9 629 414 5.1 95 11.3 31.3.2018 

38 St menge 1 44°32´21.9"N      0°39´19.0"W 402 73 5.3 127 10.7 31.3.2018 

39 St menge 2 44°32´45.1"N 0°39´51.9"W 395 73 6.3 90 13.1 31.3.2018 

40 St menge 3 44°32´46.9"N 0°39´52.5"W 223 54 4.4 117 11.5 31.3.2018 

41 St menge 4 44°32´44.6"N 0°39´56.2"W 990 121 4.5 107 14.3 31.3.2018 

42 ,,Jazero pri ceste" 44°36´50.5"N 1°00´16.4"W 16 536 644 8 162 15.0 1.2.2018 

  

Príloha č. 1.: Menný zoznam odberových miest s nameranými fyzikálno-chemickými vlastnosťami, GPS súradnice, obvod a plocha jazera vypočítaná pomocou Google-Earth a dátum zberu
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Príloha č. 2, Obr.1-Obr.12: Fotografie odberových miest: 1. Pétit Étang de Biscarrosse, 2. Jazero 

blízko Pétit 1, 3. Jazero blízko Pétit 2, 4. Hydrobase de Bisscarose, 5. Jazero blízko Hydrobasse 1, 

6. Jazero blízko Hydrobasse 2, 7. Jazero na ceste Route de Tasta, 8. Étang de Cazaux,  

9 .Étang d´Hardy, 10. Étang Blanc, 11. Étang de Souston, 12 .Ětang de la Prade 
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Príloha č.2, Obr.13-Obr.24: Fotografie odberových miest: 13. Étang de Moliets, 14. Étang de 

leon15. Étang d´Aureilhan, 16. rašeliniko blízko Hostens 1, 17. rašelinisko blízko Hostens 2, 18. 

rašelinisko blízko Hostens 3, 19. rašelinisko blízko Hostens 4, 20. Lac de Lamothe, 21. Grand Lac 

de Bernadas 22. Hostens, 23. Lac du Bousquet 1, 24. Lac du Bousquet 2 
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Príloha č.2, Obr.25-Obr.36: Fotografie odberových miest: 25. Marais de La Perge 1, 26 Marais de 

La Perge 2, 27. Marais de La Perge 3, 28. Chenal du Gua, 29. Lac de Layres, 30. Lac de Carcans 

31. Lac de Cousseau, 32. Étang de Lacanau, 33. Marais du Cla 1, 34, Marais du Cla 2,  

35. Marais du Cla 3, 36. Marais du Cla 4 

  



97 
 

 
Príloha č.2, Obr.37-Obr.42: Fotografie odberových miest: 37. Lagune du Cam, 38. St menge 1 

39. St menge 2, 40. St menge 3, 41. St menge 4, 42. Jazero pri ceste 

 

 

Príloha č.3: Zmeny v teplotách (os Y)  a zmeny v zrážkach (os X) od roku 1959-2018 

 na území Francúzska
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Príloha č. 4. Druhové zloženie s lokalitami výskytu – 1 znamená prítomný vo vzorke bez ohľadu na typ mikrobiotopu  

Druh/ č.lokality Skratky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42

Chrysosphaerella brevispina  Harris, K. & Bradley, D.E. 

1958
Chrys. brev 1 1 1 1 1 1 1

Chrysosphaerella coronacircumspina Wujek & 

Kristiansen 1977
Chrys. cor 1

Chrysosphaerella rotundata Škaloudová, M. & 

Škaloud, P. 2013
Chrys. rot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas acaroides Perty, M. 1852 Mal. acar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas actinoloma var. maramuresensis 

Péterfi, L. S. & Momeu, L. 1976
Mal. acti 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas adamas Harris, K. & Bradley, D. E. 1960 Mal. ad 1 1 1 1 1

Mallomonas akromos Ruttner in Pascher 1913 Mal. akr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas alata  Asmund, B., Cronberg, G. & 

Dürrschmidt, M. 1982
Mal. al 1 1 1 1

Mallomonas alata f. hualvensis Asmund, B., 

Cronberg, G. & Dürrschmidt, M. 1982
Mal. hual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas alphaphora Preisig, H. R. 1989 Mal. alph 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas alpina Pascher & Ruttner in Pascher 

1913
Mal. alp 1 1 1 1

Mallomonas annulata Bradley, D. E. 1964 Mal. annul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas asmundiae Nicholls, K. H. 1982 Mal. asm 1

Mallomonas calceolus Bradley, D. E. 1964 Mal. calc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas canina Kristiansen, J. 1982 Mal. can 1

Mallomonas caudata Iwanoff, L.A. 1899 Mal. caud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas clavus Bradley, D. E. 1964 Mal. clav 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas crassisquama Fott, B. 1962 Mal. crassis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas cratis Harris, K. & Bradley, D. E. 1960 Mal. crat 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas cucullata Barreto, S. 2002 Mal. cucul 1

Mallomonas decora sp.nov. Mal. dec 1

Mallomonas directa Němcová et al. 2013 Mal. dir 1 1

Mallomonas doignonii Bourrelly, P. 1951 Mal. doig 1 1 1 1 1

Mallomonas duerrschmidtiae Siver et al. 1990 Mal. duerr 1 1 1 1 1 1

Mallomonas elevata Kim 2014 Mal. elev 1 1 1 1

Mallomonas elongata Reverdin, L. 1919 Mal. elon 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas eoa Takahashi, E. 1963 Mal. eoa 1 1 1

Mallomonas favosa  Nicholls, K. H. 1984 Mal. fav 1 1 1 1

Mallomonas guttata Wujek, D.E. 1984 Mal. gutt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas hamata Asmund, B. 1959 Mal. ham 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas heterospina  Lund, J.W.G. 1942 Mal. het 1 1 1 1 1

Mallomonas hexagonis Nicholls, K. H. 1988 Mal. hex 1 1 1

Mallomonas insignis Pénard, E. 1919 Mal. ins 1 1 1 1 1 1

Mallomonas intermedia Kisselev, J. A. 1931 Mal. inter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas jubata Němcová et al. 2013 Mal. jub 1 1

Mallomonas koreana Kim, H.S. & Kim, J.H. 2008 Mal. kor 1

Mallomonas leboimei Bourrelly, P. 1947 Mal. leb 1 1 1 1 1

Mallomonas lelymene Harris, K. & Bradley, D. E. 1960 Mal. lel 1

Mallomonas lychenensis Conrad, W. 1938 Mal. lych 1 1 1

Mallomonas maculata Bradley, D. E. 1964 Mal. mac 1

Mallomonas madagascariensis Hansen P. 1995 Mal. mad 1 1

Mallomonas mangofera var. foveata Kristiansen, J. 

& Preisig, H.R. 2007
Mal. mang 1 1 1 1

Mallomonas matvienkoae B.Asmund & Kristiansen 

1986
Mal. mat 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Príloha č. 4. Druhové zloženie s lokalitami výskytu – 1 znamená prítomný vo vzorke bez ohľadu na typ mikrobiotop

Druh/ č.lokality Skratky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42

Mallomonas multisetigera Dürrschmidt, M. 1982 Mal. mult 1 1 1 1 1

Mallomonas multiunca Asmund B. 1956 Mal. multis 1 1 1 1 1 1

Mallomonas ouradion Harris, K. & Bradley, D. E. 1960 Mal. ovif 1

Mallomonas oviformis Nygaard, G. 1949 Mal. our 1 1

Mallomonas palaestrica Hansen et al. 1993 Mal. pal 1

Mallomonas papillosa Harris, K. & Bradley, D. E. 1960 Mal. papil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas parvula Dürrschmidt, M. 1982 Mal. par 1 1 1 1 1 1

Mallomonas pechlaneri Němcová, Y., Rott, E. 2018 Mal. pechl 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas pillula f. exannulata Harris, K. 1967 Mal. exan 1

Mallomonas pillula f. pillula Harris, K. 1967 Mal. pil 1 1 1 1 1

Mallomonas pillula f. valdiviana Dürrschmidt, M. 

1982
Mal. vald 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas portae-ferreae L.Péterfi & Asmund 1972 Mal. port 1 1 1 1

Mallomonas pumilio var. dispersa Němcová et al. 

2013 
Mal. pum 1 1 1 1

Mallomonas punctifera Harris, K. & Bradley, D. E. 

1960
Mal. punct 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas rasilis Dürrschmidt, M. 1983 Mal. ras 1

Mallomonas retifera Dürrschmidt, M. 1982 Mal. ret 1

Mallomonas scalaris Dürrschmidt, M. 1983 Mal. scal 1

Mallomonas schwemmlei Glenk, H. O. 1956 Mal. schwem 1 1 1

Mallomonas solea-ferrea var. irregularis Němcová et 

al. 2013
Mal. sol 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas striata  var. serrata Harris, K. & Bradley, 

D. E. 1960
Mal. ser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas striata var. striata Asmund, B. 1959 Mal. striat 1 1 1

Mallomonas tolerans Asmund B. & Kristiansen J. 1986 Mal. tol 1 1

Mallomonas tonsurata Teiling 1912 Mal. ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mallomonas torquara f. torquata  Asmund, B. & 

Cronberg, G. 1979
Mal. torq 1

Mallomonas transsylvanica Péterfi, L. S. & Momeu, L. 

1976
Mal. trans 1 1 1 1

Mallomonas tubulosa Barreto, S. 2001 Mal. tub 1 1 1

Mallomonas sp.2 Mal. sp2 1

Mallomonas sp.3 Mal. sp3 1

Paraphysomonas vulgaris brevispina Scoble J.M. & 

Cavalier Smith T. 2014
Par. brev 1 1 1 1 1

Paraphysomonas stylata J.M.Scoble & T.Cavalier-

Smith 2014
Par. styl 1 1

Paraphysomonas uniformis subsp. Hemiradia  

J.M.Scoble & T.Cavalier-Smith 2014
Para. unif 1 1

Paraphysomonas vestita Saedeleer H. de 1929 Par. vest 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Spiniferomonas cornuta Balonov, I. M., 1978 Spin. cor 1 1

Spiniferomonas trioralis Takahashi, E. 1973 Spin. trior 1 1 1 1 1

Synura curtispina Asmund, B. 1968 Syn. curt 1

Synura echinulata Korshikov A.A. 1929 Syn. echin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Synura papillosa Siver et al. 2018 Syn. pap 1 1 1 1 1

Synura petersenii Korshikov A.A. 1929 Syn. pet. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Synura sphagnicola Korshikov A.A. 1929 Syn. sph 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Synura spinosa  Korshikov A.A. 1929 Syn. spin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Synura uvella Ehrenberg, C.G. 1834 Syn. uvel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Príloha č.5: Ukážka výpočtu plochy a obvodu jazier na príklad Lac d´Hourtin-Carcans 

 

 

Výsledné grafy a výsledky zo štatistiky: 
 

 

 
 

Príloha č.6: Korelácia medzi Shannon-Weaverovým indexom a Simpsonovým indexom 
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Príloha č.7, Obr.1: Heatmapa vytvorená z hodnôt Jaccardového indexu pre druhy zlativiek 

v mikrobiotope planktón 

 
 

 
 

Príloha č.7, Obr.2: Heatmapa vytvorená z hodnôt Jaccardového indexu pre druhy zlativiek 

v mikrobiotope metafytón 
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Príloha č.8: Dendrogram medzi druhmi v závislosti od podobných výskytov v substrátoch 
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Príloha č. 9: Graf logistickej regresie pre konduktivitu a zmeny v rámci severo-južného gradientu 


