
Abstrakt 

 Ve sněhu se vyskytuje mnoho mikroorganismů. Patří mezi ně i psychrofilní sněžné řasy 

z řádu Chlamydomonadales (Chlorophyta), které se přizpůsobily extrémním podmínkám 

v tomto habitatu a tvoří tzv. barevné sněhy. Druh Chlamydomonas nivalis (Bauer) Wille je 

považován za kosmopolitního původce červeného sněhu, který se vyskytuje během letního 

období ve vysokohorských a polárních oblastech. Ve vzorcích můžeme pozorovat červené 

kulovité buňky bez bičíků a bez jasných morfologických znaků použitelných pro determinaci. 

Dosud neexistuje laboratorní kultura a životní cyklus tohoto druhu není vyjasněný. Navíc se 

ukazuje, že červené zbarvení sněhu způsobuje více druhů dříve určovaných jako 

Chlamydomonas nivalis. 

Cílem této práce bylo odebrat vzorky červeného sněhu v rámci Evropy, popsat 

variabilitu v morfologii sněžných řas typu Chlamydomonas nivalis v závislosti na lokalitě, 

pokusit se vyizolovat laboratorní kulturu původce červeného sněhu a popsat jeho postavení 

a rozšíření na základě fylogenetických analýz kultur i terénních vzorků. 

Podařilo se získat vzorky červeně zbarveného sněhu z 30 evropských lokalit 

ve slovinských Alpách, Rumunsku, Dolomitech, Ötztalských, Walliských a Sarntalských 

Alpách, Vysokých Taurách, v masivu Ortleru, v Norsku, Turecku a na Svalbardu. Pomocí 

světelné a skenovací elektronové mikroskopie byly popsány morfologické charakteristiky 

buněk, které byly závislé na lokalitě původu.  

Ze vzorku nasbíraného v Ötztalských Alpách byla vyizolována laboratorní kultura 

Chlamydomonas cf. nivalis. Na základě analýzy 18S rDNA je tato kultura součástí 

monofyletické skupiny, která obsahuje dosud publikované sekvence Chlamydomonas nivalis 

z terénních vzorků pocházející především ze Svalbardu. Další nově vyizolované kultury 

zelených řas patří do tříd Chlorophyceae a Trebouxiophyceae a jedná se pravděpodobně 

ve většině případů o druhy, pro které není sníh původním prostředím. 

Z terénních vzorků nasbíraných v rámci této práce se podařilo z 9 lokalit osekvenovat 

úsek ITS2. Na základě porovnání sekundární struktury ITS2 jediné existující sekvence 

Chlamydomonas nivalis z Alp a nově získaných sekvencí bylo potvrzeno, že tento druh je 

původcem červeného sněhu v řadě evropských pohoří. Pozorovaná morfologická variabilita 

nepohyblivých buněk je tedy v těchto případech pravděpodobně dána odlišnými podmínkami 

prostředí. 

 


