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… řešení doplňující otázky/úkolu z pracovního listu
… doplňující informace k tomu, co žáci uvidí v mikroskopu a je vhodné je na to upozornit
… doplňující informace, vysvětlující některé z pojmů/procesů
… odkaz na videosekvenci na webu YouTube k doplnění dané úlohy
… komentář k ekologii jednotlivých rodů
… metodická poznámka
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specifická barviva: peridinin, dinoxanthin a neodinoxanthin

Detailní přehled týkající se srovnání stavby buněk jednotlivých řasových oddělení lze najít v učebnici
Kalina, T. & Váňa, J. 2005: Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii.
Praha: Karolinum, 606 s. (případně také ve starší verzi v podobě skript Kalina, T. 1997: Systém a vývoj
sinic a řas. Praha: Karolinum, 165 s.).
Pohled na postavení řasových oddělení v rámci systému živých organizmů, které reflektuje aktuální
poznatky podpořené molekulární biologií, je vhodně zpracované na české verzi Wikipedia
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Eukaryota).
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Tradičně uváděný chlorofyl d přítomný v ruduchách vznikl špatnou interpretací výsledků. Jedná se o chlorofyl
přítomný v sinici Acaryochloris marina, která žije přisedle na ruduchách.

1

(1) Euglena (krásnoočko)
Krásnoočka jsou obecně
spojována se znečištěnými
vodami. Ve skutečnosti je to jen
malý
počet
druhů,
které
takového
biotopy
obývají.
Největší druhová (ne početní)
bohatost je u krásnooček
spojena s málo znečištěnými
biotopy, některá krásnoočka
jsou také běžná v rašeliništích.

stigma
(světločivná
skvrna)
cytoplazmatická
membrána
(pelikula)

Pro usnadnění pozorování
pohybujících se bičíkovců je
možné přikápnout ke kapce
s kulturou roztok Acylpyrinu
(cca 1 – 2 tabletky rozpuštěné
v 10 ml vody).

chloroplast

20 μm
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Jak už jsme psali výše, krásnoočka jsou organismy na pomezí mezi rostlinnou a živočišnou říši. Svoje
chloroplasty získali pohlcením zelené řasy v procesu, který označujeme jako endosymbióza. Na obrázku
vidíte prvoka nejblíže příbuzného krásnoočkům, právě toho, který pohltil zmíněnou zelenou řasu. Jak se
tento organismus jmenuje? Jeho jméno je spojováno s tropickou spavou nemocí.
rod Trypanosoma, spavá nemoc
(2) Chlorella (zelenivka)
Chlorella je běžným rodem především v půdě. Některé druhy jsou také sladkovodní.
Vzhledem k velikosti buněk rodu Chlorella lze v běžných mikroskopech vidět pouze zeleně vyplněnou
část buňky, která představuje chloroplast, a buněčnou stěnu. Pro detailní studium takto malých organismů
je vhodné využít elektronovou mikroskopii.

buněčná
stěna

chloroplast

10 μm

chloroplast

buněčná
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¨

(3) Scenedesmus (řetízovka)
Rod Scendesmus je běžnou součástí planktonu eutrofních vod.

4-buněčné
cenobium

buněčná
stěna

chloroplast
8-buněčné
cenobium

20 μm
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/ Pokud jste řasa v planktonu a nemáte žádné bičíky, kterými byste se mohli pohybovat, musíte řešit
neustálý problém klesání ve vodním sloupci ke dnu. Pokuste se vymyslet tři způsoby, kterými se řasy brání
svému klesání ve vodním sloupci. K hledání odpovědí použijte internet.
slizové obaly, které zvětšují povrch řas
různé výběžky, které zvětšují povrch řas
olejovité látky, které řasy nadnášejí
(4) Pandorina (pandorinka)
Pandorina je běžnou součástí úživnějších rybníků.
Pro usnadnění pozorování pohybujících se bičíkovců je možné přikápnout ke kapce s kulturou roztok
Acylpyrinu (cca 1 – 2 tabletky rozpuštěné v 10 ml vody).

slizový obal
kolonie

bičíky

20 μm

jednotlivé
buňky

Cenobiální bičíkovci jsou zvláštní tím, že se mohou živit jak autotrofně, tak heterotrofně. Tento způsob
jejich výživy do jisté míry vysvětluje to, proč se tito bičíkovci vyskytují na svých lokalitách nejvíce ke konci
léta a začátku podzimu, kdy se začíná rozkládat organická biomasa, a rozvijí se počty bakterií. Jak se
tento způsob výživy spojující auto- a heterotrofii nazývá?
fotosyntéza – mixotrofie – auxotrofie – fagocytóza
(5) Spirogyra (šroubatka)
Vláknité spájivky rodů Spirogyta, Zygnema a Mougeotia často vytvářejí nárosty v různých strouhách,
ale také na rybnících, kde jsou jejich vlákna propletena mezi rostlinnou vegetací a vytvářejí tak specifické
společenstvo metafyton.
Na serveru YouTube se dá najít video dokumentující konjugaci (spájení) rodu Spirogyra. Touto
videosekvencí je možné tento typ rozmnožování žákům demonstrovat. Bohužel není běžné, aby bylo
možné pozorovat rozmnožování konjugací v přírodních populacích nebo v kulturách.
- http://www.youtube.com/watch?v=fZYAVIRedzM (název videa: Sexual Attraction in Spirogyra)
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pyrenoid
chloroplast

buněčná
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50 μm

50 μm

(6) Ulothrix (kadeřnatka)
Jak v tekoucích vodách, tak v některých rybnících můžeme především na jaře najít chomáče a později i
dobře vyvinuté nárosty jednoduchých vláken, která vytváří zelená řasa rodu Ulothrix. V těchto biotopech je
přichycena bazální buňkou k podkladu.
Ulothrix má zajímavou strukturu svých chloroplastů:

chloroplast

jádro

buněčná stěna

5

50 μm

buněčná
stěna

chloroplast

20 μm

autor pracovních a metodických listů
Mgr. Josef Juráň
Centrum pro algologii, Botanický ústav AV ČR & Sbírka autotrofních mikroorganizmů
Dukelská 135, Třeboň, 379 82
josef.juran@ibot.cas.cz

6

