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SYLLABUS
1/ Úvod – přehled diverzity sinic a řas. (LN)

Velikostní spektrum, generační doby, životní formy.
Fyzikální a chemické vlastnosti prostředí.
Lenitické, lotické a terestrické lokality.
Přehled společenstev

2/ Fytogeografie (JN)
Kosmopolitismus x endemismus u řas. Finlayova teorie 
latentního kosmopolitismu protist.
Typy geografického rozšíření sladkovodních sinic a řas.
Historicky x ekologicky podmíněné areály.
Šíření sladkovodních sinic a řas – příklady anemochorie, 
zoochorie, antropogenní šíření.
Biogeografie mořských makroskopických řas, mechanismy 
šíření



SYLLABUS
3/ Fytoplankton I (LN)

Euplankton, meroplankton a pseudoplankton.
Světelné podmínky ve vodním sloupci .
Eufotická vrstva, epilimnion, kompenzační hloubka.
Závislost fotosyntézy na hloubce v nádržích s různou trofií.
„Light X shade adapted phytoplankton“, PI křivky.
Adaptace na limitaci světlem.
Diurnální vertikální migrace.
Vliv teploty na fotosyntézu.

4/ Fytoplankton II (LN)
Zdroje živin, limitující prvky.
Modely příjmu živin (Monod, Droop).
Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model).
Hutchinsonův „paradox planktonu“.
Mixotrofie.



SYLLABUS
5/ Fytoplankton III (LN)

Ztrátové faktory
Klesání, mechanismy vznášení, význam turbulence vody.
„Grazing“ – filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.
Parazitismus.
Allelopatie.
Vertikální a horizontální distribuce.

6/ Fytoplankton IV (LN)
Periodicita (sukcese) planktonních společenstev.

Hutchinsonův model (Windermere).
PEG model.
Reynoldsův model – C, S, R strategie

Arktická, antarktická a horská jezera, jezera mírného pásu, 
tropická jezera. Rybníky.
Polární x tropická moře.



SYLLABUS

7/ Reakce společenstev na antropogenní vlivy (LN)
Eutrofizace. Vodní květy.
Acidifikace.

8/ Fytobentos (JN)
Typy fytobentosu. Základní ekologické charakteristiky.
Epiliton, epipsammon, rhizobentos, epipelon, epiphyton, 
metafyton, endofyton, epizoon, endozoon.
Vliv proudění na biologické charakteristiky a diverzitu
bentických řas.
Fytobentos a bioindikace prostředí.
Stromatolity.



SYLLABUS

9/ Subaerická společenstva (JN)
Typy řasových aero-terestrických mikrobiotopů – půdní řasy, 
sinice a řasy epilithické, epiphytické a epizoické.
Řasy půdních povrchů a jejich význam pro stabilizaci půd a 
limitaci erozních procesů, mikrobiální krusty pouštních a 
polopouštních ekosystémů.
Specifika půdního prostředí pro autotrofní mikroorganismy, 
vertikální distribuce.
Tropická aerofytická společenstva, parazitické aerofytické řasy.
Epilitické sinice a řasy a biodegradace horninových substrátů.

10/ Sinice a řasy extrémních stanovišť(LN)
Sněžné řasy.
Řasy termálních pramenů.
Mechanismy adaptací sinic a řas na extrémní podmínky 
prostředí.



SYLLABUS
11/ Řasy a sedimenty (JN)

Křemičitany – globální cyklus křemíku, limitace křemíkem 
v přírodním prostředí.
Vápence – Emiliania huxleyi jako klíčový regulátor klimatu, 
biogenní původ sedimentů a ropných ložisek.
Organické sedimenty. Problematika fosilizace sinic a řas.
Význam řas v paleoekologii – bioindikace ekologických 
dynamik. 

12/ Sinice a řasy a symbiózy (JN)
Symbiogeneze jako evoluční fenomén.
Přehled plastidových endosymbióz, endosymbiotické řasy 
ciliátů a slunivek, řasové symbiózy dírkonošců a mřížovců, 
kleptoplastidy živočichů a jejich ekologický a evoluční význam. 
Symbiogenetická „monstra“
Symbiózy heterocytárních sinic – cesta k získávání dusíku.
Lišejníky jako evolučně úspěšný typ mnohočetné symbiózy.
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Sinice a řasy...

... primární producenti

... patří mezi nejstarší organismy na Zemi

... adaptovány na široké spektrum prostředí

... v rozdílných prostředích mění svou morfologii a fyziologii

... slouží jako modelové organismy pro studium 
ekologických zákonitostí





Woese 1987



























Lokality a společenstva

• Lokality: 1/ terestrické – vlhké
skály, zdi budov, 
kmeny stromů, půda, 
mechy a játrovky     

2/ akvatické

- lenitické

- lotické - fluviatilní



Společenstva

• Fytoplankton – euplankton

- mero-, pseudoplankton

• Metafyton

• Neuston – epineuston

- hyponeuston



Společenstva
• Fytobentos - rhizobentos

- epifyton

-epizoon

- epiliton

- epi-/endopsammon

- epi-/endopelon

- endofyton

• Fytoedafon

• Kryofyton





Plankton - úvod



• Fytoplankton – euplankton

– celý živ. cyklus ve volné vodě

- meroplankton - většina

- pseudo-/tychoplankton

- bentické, Navicula, Nitzchia

• Seston – abioseston, tripton

– bioseston

Částice ve vodním sloupci

– plankton (bakterio-, fyto-, zoo-)

– nekton













Populace fytoplanktonu

• adaptace k životu v pelagiálu – dlouhodobé udržení se ve 
vodním sloupci

• z evolučního hlediska – staré prostředí, objevilo se několikrát

- diverzita forem a adaptačních 
strategií

• množství vzdáleně příbuzných fylogenetických skupin



Velikost a tvar

• < 1  μm – 1,5 mm Volvox globator, 

v moři Noctiluca miliaris 1 mm













Velikost a tvar

• autotrofie – nutnost 
příjmu živin z roztoku      
+ přesuny v rámci buňky 
difuzí a transportem na 
molekulární úrovni

• buňky většinou malé
a s výhodným poměrem 
plocha/objem

• poměr S/V se škálou 
velikostí poměrně
konzervativní

• přírozený výběr







Růstová křivka a specifická růstová
rychlost







dN/ dt =  µ – (S + G + Pa + D)
N......................... koncentrace buněk řas
µ.................. ........specifická růstová rychlost                                        
S.......................... sedimentace
G......................... .predace
Pa.........................parazitismus
D..........................odumírání z jiných příčin 

Změny abundance v přírodních podmínkách

• záření

• teplota

• živiny



Vlastnosti vody

• kromě rtuti jediná kapalina anorganického původu 
v přírodě

• unikátní vlastnosti díky vodíkovým můstkům

- vysoké body tání a varu

- vysoké skupenské teplo tání, výborný akumulátor 
tepla

- vysoké povrchové napětí

- výborné rozpouštědlo

• největší hustota při 3,94°C



• destilovaná voda neexistuje v žádném přirozeném 
prostředí na Zemi

Rozpuštěné soli

• koncentraci iontů ve vodě ovlivňuje klima, geologické
podloží, topografie, biota, čas

• mořská voda – poměrně stálý obsah iontů, ale i tady 
rozdíly (Rudé moře 41 promile, Černé moře 18 promile)

• mořské řasy tolerují vyšší salinitu, ale optimální jsou 
často nižší než přirozené koncentrace

• chemické faktory méně významné než fyzikální



Rozpuštěné plyny

• Kyslík – množství ve vodě závisí na parciálním tlaku v 
plynné fázi, teplotě, salinitě

• konstantně produkován do vody, častá supersaturace, 
protože jeho rovnovážný stav se vzduchem je relativně
dlouhodobý

• naopak pod eufotickou vrstvou pouze spotřeba –
vyčerpání kyslíku, při anoxii uvolňování živin ze 
sedimentů

• distribuce kyslíku – základní ekologický faktor

- informace o fotosyntéze, bakteriální aktivitě, stratifikaci, 
atd.



Rozpuštěné plyny

• Dusík – malý přímý vliv a biologický význam

• Oxid uhličitý

-200x rozpustnější než kyslík

-zdroj uhlíku

-článek uhličitanového cyklu

-mořská voda – poměrně stálé pH = stálé poměry iontů

-sladká voda – velké kolísání pH 1,7 – 12

- řasy využívají zejména hydrogenuhličitan a oxid uhličitý





Sluneční záření a teplota

• Slunce jediným významným zdrojem tepla pro Zemi

• nerovnoměrná distribuce 

• pro řasy nezbytné pro fotosyntézu

• ve vodním prostředí průnik od několika cm do asi 100 m

• distribuce tepla působena nejen pronikáním záření, ale 
zejména turbulencí vody – stratifikace a cirkulace 
vody v nádržích


