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Obr. 1. – 4. Vlákna sinice Fischerella sp. s hormogóniami: 1.
s
hormogóniami; 2. tvorba hormogónií
priamo na hlavnom vlákne; 3.
4. terminálne

Abstract
Formation of hormogonia and morphology of filaments in a nostocalean
cyanophyte/cyanobacterium of the genus Fischerella were studied in material
collected from the peat – bog Klin, Northern Slovakia. Hormogonia were
produced in the lateral branches of filaments on their end parts or directly on
the main branches. Their cells were markedly bigger than the vegetative cells
and with well developed aerotopes. Hormogonia were liberated through an
opening of the sheath and able very slowly gliding, but they were not
agglomerated into fascicles like in Hapalosiphon fontinalis. Representatives of
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the genus Fischerella have not been found in the territory of Slovakia, they are
mostly known from tropical and subtropical regions.
Keywords: stigonematalean cyanophytes/cyanobacteria, hormogonia, peat–
bog, Slovakia
Úvod
vých
prítomné. Sú to pohyblivé rozmnožovacie útvary, ktoré sú charakteristické
svojou morfológiou, preto sa používajú ako dôležitý taxonomický znak druhu.
V tomto príspevku nadväzujeme na naše predchádzajúce štúdie
o tvorbe hormogónií u stigonematálnej sinice Hapalosiphon fontinalis
z rašeliniska Klin na Orave (Hindák 2011). Uvádzame opis tvorby hormogónií
u
Geitlera (1930–
1932), Starmacha (1966) a Kondratevy (1968) patrí do rodu Fischerella (Bornet
et Flahault) Gomont. V publikáciách o siniciach a riasach rašeliniska Klin (Fott
1952, Juriš 1955, Hindák 2011, Hindák & Hindáková 2012), ani vo farebnom
atlase siníc (Hindák 2008) sa táto sinica neuvádza.
Materiál a metódy
V. Migra (bližšie o NPR Klinské rašelinisko pozri Mrva & Hindák 2010 a Hindák
& Hindáková 2012). Vzorku sme udržiavali v laboratóriu na parapete okna
orientovaného na sever, pri dennom svetle a teplote 14–22 ºC. Na pozorovanie
sme použili svetelný mikroskop Leitz Diaplan s fotografickým zariadením Wild
Photoautomat MPS45. Materiál konzervovaný formaldehydom je uložený
v Botanickom ústave SAV v Bratislave.
Výsledky a diskusia
Hapalosiphon
fontinalis (C. Agardh) Bornet, ktorý patril medzi dominantn
siníc v rašelinisku Klin (Hindák 2011). V
auguste
2011 okrem tohto druhu našli podobnú vláknitú sinicu s tvorbou hormogónií,
patriacu však do morfologicky blízkeho rodu Fischerella.
Pri porovnaní hormogónií
podobnosti, ale aj odlišnosti. Stielky u obidvoch druhov mali obdobnú stavbu,
erektnej
–4). U obidvoch druhov bunky
aerotopy, a preto boli aj tmavšie. Na druhej strane, druhy sa odlišovali najmä
tým, že hormogóniá u Fischerella sp. sa na rozdiel od H. fontinalis tvorili aj
priamo na hlavnom vlákne v
Kým H. fontinalis
Fischerella sp. boli vo vzorke
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Stielky sinice Fischerella
bohato
rozkonárené, zložené z poliehavej a
u pomerne rýchlo rastúcich vl
konárikoch v
priamo na hlavnom vlákne (Obr. 2). Bunky hlavného vlákna boli jednoradové
(Obr. 1, 3, 4), iba miestami u
hormogónií boli
bunky alebo skupiny buniek vo dvoch radoch (Obr. 2, hore), ich farba bola
veku: mladé
–20 x 8–
starších vlákien boli
nepravidelne diskovité až oválne: do 25 x 15
šva vlákien bola
hyalínna, nevrstvovitá, 2–
široká, sliz nebol utvorený.
Hormogóniá utvorené na konci vlákien boli svojimi bunkami
s
ek.
Boli dlhé do 200
rozširovali. Hormogóniá utvorené priamo z bunky hlavného vlákna mali
obdobný tvar, ale boli kratšie: nanajvýš do 125 é. Hormogóniá na
konci pošvy, hormogóniá utvorené
dlhé do 80
U starších buniek, ktoré sa rozdelili a boli umiestnené v pošve vlákna nad
sebou, jedna bunka mala niekedy hrubšiu stenu, zafarbenú do žlta až
Hoci rod Fischerella
Hapalosiphon a Stigonema C. Agardh, nami študovaná sinica z Klina by za
Fischerella. Geitler (1930–1932) a Starmach (1966) v tomto rode uvádzali 9
druhov, ktoré sa od seba odlišovali jednoradovými alebo viacradovými hlavnými
a tvorbou hormogónií pripomína študovaná sinica druh F. moniliformis Frémy,
ktorý bol pôvodne nájdený v stojatých vodách ekvatoriálnej Afriky (Kamerun)
(Geitler 1930–
Európe, ale bližšie
údaje neuvádzal. Zo susednej Ukrajiny sú známe dva druhy: F. major Gomont
a F. muscicola (Thuret) Gomont (Kondrateva 1969), ich stielky sú však
morfologicky odlišné od nami študovanej sinice v Kline.
Práca
bola financovaná s podporou projektu VEGA 2/130/10.
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, ktorá sa zaoberá ostrovnými
ekosystémami, ich vznikom a osíd ovaním organizmami. Vo všeobecnosti
možno poveda , že jej hlavnou úlohou je skúma vz ahy, vznik a vývoj
ostrovných ekosystémov (abio a bio zložky), ako aj vplyv okolitých ostrovov,
respektíve pevniny, na ich vývoj (Levin 1992). Na to,
princípy a fungovanie ostrovných ekosystémov,
úsilie na takéto štúdie. Mnoho
ostrovných ekosystémov sa vyskytuje aj v našom okolí, i
o na prvý
Dendrotelmy, zavodnené priestory v dutinách stromov, môžeme bez
za miniatúrne vodné ostrovy separované od okolitej
krajiny. Reprezentujú izolovaný drobný ekosystém, ktorý je integrovaný do
iného, vä šieho (vä
ostrovy sú aj dendrotelmy po mnoho rokov oddelené od okolia, o sa odráža aj
,
že ich izolácia podmienila zotrvanie niektorých archaických organizmov a vývoj
nových druhov (cf. Stanley 1999, Tarbuck & Lutgens 2000). Príkladom
ade Scirtidae,
al. 2000)
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