
C
o
dtqžqxƒ

L0<O
kmtqumqrkemfi

rtcmvkmwo
¦
j{ftqdkqnqikg030x{f0X{uqmƒ

šmqnc
ejgo

kemq/vgejpqnqikemƒ
x
R
tc¦g.R

tcjc
42240KU

D
P
:2/92:2/6;8/5

M
pkjw

n¦g
qdlgfpcvxg

x{fcxcvgnuvx‡X
̅
E
J
V
R
tcjc.jvvr<11x{fcxcvgnuvxk0xuejv0e¦1.g/o

ckn<x{fcxcvgnuvxkB
xuejv0e¦.vgn0<442

665
433

 105
 

 

 

 

6.1.1.2 Skupina Flagellata apochromatica 

Jedná se o velmi r]znorodou skupinu bi7íkovc], které mají paralelní zastoupení barevných 

forem ve skupinE Uas: 1. Euglenophyta, 2. Chrysomonadales, 3. Cryptophyceae,  

4. Dinophyceae, 5. Chlamydophyceae. Bezbarvé formy bi7íkovc] mají stejné složení a 

charakter buOky jako jejich barevné formy. Jejich popis je uveden v kap. 5.1 a díl7ích 

podkapitolách charakterizujících jednotlivé Uády a 7eledi.  

Ad 1. Zástupci bezbarvých bi7íkovc], spadajících do skupiny Euglenophyta jsou dále 

rozlišeni do dvou Uád] s nEkolika 7eledEmi. Jedná se o Uád Euglenales s 7eledí Astasiaceae 

(bez chloroplast]) a Uád Peranematales s 7eledEmi Peranematales, Petalomonadales, 

Anisonematales (všechny bez chloroplast]), viz obr. 57 [5, 66, 67, 68, 69].  

Obr. 57. Systematické 7lenEní a pUíslušnost tUídy Euglenophyceae [5, 52, 68, 69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ELE? ASTASIACEAE 

BuOky volnE plovoucí pomocí jednoho 7i dvou bi7ík], metabolické 7i pevné, tvar vUetenovitý, 

válcovitý, kulovitý, vej7itý, oválný a srpovitý. Stigma pouze u rod] Cyclidiopsis a Kawkinea. 

Výživa saprofytická, výjime7nE animální. Zásobní látkou je paramylon. NEkteré rody jsou 

morfologicky paralelní typ]m 7eledí Euglenaceae. Základní zástupci a zjednodušený 

taxonomický pUehled, viz obr. 58. 

TÁD PERANEMATALES 

Jedná se o organismy bez chloroplast] s holozoickou 7i saprofytickou výživou. BuOky jsou 

metabolické 7i pevné, s pohybem klouzavým 7i plíživým po substrátu. Zásobní látkou je olej. 

V pUední 7ásti buOky je h]lkovitý faryngeální aparát, sloužící jako pomocný orgán pUi pUíjmu 

potravy. Periplast je hladký, opatUen proužky, žebry, rýhami 7i te7kováním. Jeden bi7ík je 

bi7ovitý a u koUene silnEjší (je plovací), druhý bi7ík je pasivnE vle7en a pUidržuje buOky na 

podložce. NEkteré druhy mají pod kutikulou trichocysty r]zného tvaru. Tád je pUedstavován 

7eledEmi: Peranemataceae, Petalomonadaceae, Anisonemataceae. Jejich zástupci a 

taxonomická pUíslušnost, viz obr. 59 [5, 67, 68, 69]. 

Bezbarvé formy, výživa saprotrofní 7i 

mixotrofní, volnE plovoucí, výjime7nE pUisedlé. 

Formy volnE plovoucí, pohyb plazivý, bez 

chloroplast], výživa fagotrofní (saprotrofní). 

U. Euglenales 

7. Astasiaceae 

(obr. 58) 

U. Peranematales  (obr. 59) 

1 7i 2 bi7íky, pUední plovací bi7ík je 

výraznEjší a smEUuje dopUedu. 

2 bi7íky, z nich zadní vle7ný je silnEjší a 

výraznEjší, buOky nejsou metabolické. 

7. Anisonemataceae 

 
Formy slabE až živE metabolické. Formy pevné, nemetabolické. 

7. Peranemataceae 

 

7. Petalomonadaceae 

 

Vzhled bunEk. 


	

