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Abstract
Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840) is a freshwater testate amoeba typical
with a test composed of curved siliceous idiosomes. The species was not
recorded in the territory of Slovakia since 1964. During the study of diversity of
cyanobacteria and algae in the Klinské rašelinisko – peatbog several
specimens of this amoeba were found and their morphology was studied.
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Úvod
Typickým znakom me aviek rodu Lesquereusia Schlumberger, 1845
(Testacealobosia: Lesquereusiidae) je bezfarebná ovoidná schránka
s asymetrickým kr kom a kremi itými idiozómami tvaru ohnutých ty iniek (Cash
& Hopkinson 1909; Meisterfeld 2000; Meisterfeld & Mitchell 2008). V aka
charakteristickej morfológii sú me avky tohto rodu pomerne ahko
identifikovate né. Spomedzi šestnástich opísaných druhov k najznámejším patrí
typový druh L. spiralis (Ehrenberg, 1840), ktorý sa udáva z mnohých oblastí
celého sveta (Cash & Hopkinson 1909; Ogden & Hedley 1980). Na našom
území sa doteraz publikovali tri záznamy o náleze tohto druhu (Bartoš 1954;
Ertl 1955, 1964). V ostatných 46 rokoch sa však tento druh u nás
nezaznamenal.
Materiál a metódy
Po as prebiehajúceho výskumu
zameraného na diverzitu siníc a
rias na lokalite NPR Klinské
rašelinisko pri Námestove bol druh
L. spiralis
zaznamenaný
vo
vzorkách z 18.9.2009 a 5.4.2010.
Celkovo bolo preskúmaných 10
vzoriek, 5 z každého odberu.
Vzorky boli analyzované do 24
hodín po odbere in vivo pri použití
svetelného
mikroskopu
Leitz
Diaplan s fotografickým zariadením

Obr. 1. Klinské rašelinisko (foto: P. Mere a)
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Wild Photoautomat MPS45. Me avka bola identifikovaná na základe
morfologických kritérií pod a autorov Cash & Hopkinson (1909), Bartoš (1954) a
Ogden & Hedley (1980).
Opis lokality
NPR Klinské rašelinisko predstavuje najlepšie vyvinuté a zachované vrchovisko
nelesného typu na Slovensku (Obr. 1). Je najstarším chráneným územím
zriadeným za ú elom zachovania vzácnych rašelinných spolo enstiev na
území CHKO Horná Orava, v roku 1994 bolo vyhlásené za Národnú prírodnú
rezerváciu. V sú asnosti patrí do katastra obce Klin v blízkosti Námestova
(19°29'V, 49°25'S). Flóru siníc a rias tohto rašeliniska študovali Fott (1955)
a Juriš (1956).
Výsledky a diskusia
Fotograficky sme zdokumentovali 10 jedincov, ktoré boli na základe morfológie
schránky identifikované ako Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840). Tvar
schránky bol vajcovitý až široko oválny, laterálne mierne stla ený. Na telo
schránky asymetricky nasadal krátky kr ok s terminálnym cirkulárnym
pseudostómom. D žka schránky bola 110–190 m, šírka schránky 100–160 m
a pomer d žky k šírke 1,2–1,5. K ok bol dlhý 70–80 m. Priemer pseudostómu
bol v rozsahu 40–48 m. Schránka bola bezfarebná. V organickom cemente
boli uložené charakteristické, tesne k sebe priliehajúce kremi ité idiozómy tvaru
ohnutých ty iniek a drobné anorganické partikuly (Obr. 2-5). V aprílovej vzorke
sme pozorovali aj dva aktívne sa pohybujúce jedince. Panôžky boli hyalínne,
pomerne krátke a hrubé, intenzívne menlivé, me avka sa nimi prichytávala na
pevný detrit.
Pozorované me avky mali ve kos schránok podobnú, ako sa udáva
v literatúre. Ve kos ou však presahovali jedince, ktoré dávnejšie na tej istej
lokalite (starší názov Bór) pozoroval Ertl (1955). Zaznamenal pomerne malé
ve kostné rozpätie d žky 94–105 m a šírky 81–90 m. Cash & Hopkinson
(1909) uvádzajú u tohto druhu ve kos 120 m, Bartoš (1954) rozpätie 90–188
m, Ogden & Hedley (1980) zaznamenali jedince ve ké 89–117 m. Z literatúry
je známe zna ne široké rozpätie ve kostí schránky u mnohých druhov
schránkatých me aviek (napr. Ogden & Hedley 1980).
Pre Lesquereusia spiralis sú typickým biotopom rašeliniská (Cash &
Hopkinson 1909; Bartoš 1954; Ertl 1955; Lamentowicz et al. 2007), o je
v súlade aj s našimi pozorovaniami, ale nájdený bol aj v ponorených machoch
(Ertl 1964), v pôde (Wilkinson & Smith 2006), v sapropeli (Bartoš 1954) a litoráli
jazier (Maia-Barbosa et al. 2008). V týchto biotopoch je viazaný na nárasty rias,
ktoré sú jeho potravou (Ogden & Hedley 1980).
Na základe doterajších zistení, populácia L. spiralis v biotope
Klinského rašeliniska nedosahuje vysokú po etnos . To zodpovedá aj údajom
Ertla (1955), ktorý druh pozoroval len ojedinele. Po vyše štyridsiatich rokoch,
naše zaznamenanie druhu iba vo dvoch vzorkách z celkovo 10 preskúmaných,
potvrdzuje zistenia menovaného autora.
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Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 2-5. Lesquereusia spiralis in vivo,
mierka je 50 m (foto: F. Hindák)

Po akovanie
Práca vznikla s podporou grantov VEGA 1/0124/09 a 2/0130/10. Za poskytnutie
fotografie Klinského rašeliniska akujeme RNDr. P. Mere ovi, ml. a za odber
vzoriek v apríli t.r. RNDr. V. Migrovi.
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Vstup SLS do European Federation for Freshwater Sciences
(EFFS)
V roku 2010 sa Slovenská
limnologická
spolo nos
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dvanástym
lenom
európskej
asociácie združujúcej limnologické
spolo nosti z rôznych krajín Európy,
European Federation for Freshwater
Sciences (EFFS). Bližšie informácie
o fungovaní federácie sú dostupné
na stránke:
http://www.effsonline.org/.
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