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Większość desmidii, to organizmy związa-
ne z dnem zbiorników wodnych. Często po-
rastają także makrofity zanurzone w wodzie 
lub mchy porastające brzegi ekosystemów 

wodnych. Mogą występować wśród glonów 
nitkowatych, tworząc z nimi tzw. pło, uno-
szące się na powierzchni zbiornika. 

ZNACZENIE DESMIDII

Desmidie, tak jak wszystkie glony, należą 
do organizmów autotroficznych, których zna-
czenie dla przyrody i gospodarki człowieka 
jest olbrzymie. Dzięki procesowi fotosynte-
zy wzbogacają one zbiorniki wodne w tlen. 
Desmidie są także doskonałym źródłem po-
karmu dla organizmów wodnych stanowiąc 
pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w 
tych ekosystemach. 

Określone preferencje desmidii do wa-
runków siedliskowych przyczyniły się do 
wykorzystywania ich jako bioindykatorów. 
Współczynniki Thumarka i Nygarda (Kawec-
Ka i eloranta 1994) określają trofię zbiorni-
ków wodnych na podstawie stosunku liczby 
taksonów desmidii do liczby innych grup 
glonów. Na podstawie badań dotyczących 
ilościowości, różnorodności gatunkowej, a 
zwłaszcza obecności gatunków o wąskich 
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wymaganiach ekologicznych, „można z dużą 
dokładnością określić właściwości fizyczno-
chemiczne i troficzne danego ekosystemu 
torfowiskowego” (Matuła 1995). 

Zimowe zakwity niektórych desmidii, czy-
li ich masowe występowanie pod śniegiem 
sprawia, że są one jedynym pokarmem w zi-
mie, w stawach czy jeziorach.

W komórkach niektórych gatunków ro-
dzaju Closterium wykryto substancję podob-
ną do penicyliny, co może przyczynić się do 
prowadzenie badań nad wykorzystaniem tych 
glonów w medycynie (PalaMar-Mordvinceva 
1982).

Desmidie, glony o mikroskopijnych wy-
miarach, doskonałą symetrią komórek, róż-
norodnością form i kształtów oraz wspaniałą 
barwą chloroplastów, mogą konkurować z 
najpiękniejszymi roślinami naczyniowymi.

Desmids (Desmidiaceae) belong to green algae, 
the second, in terms of the amount of taxa, class of 
algae. This class is considered to be the most diverse 
in terms of the size and the shape of cells and the or-
ganization of the thallus. Desmids are also a peculiar 
group of algae which settle mainly acidic, oligotroph-
ic bog ecosystems. Only small group of taxa can also 
appear in eutrophic or mesotrophic habitats. 

Desmidiaceae are mainly represented by the 
benthic forms, rather than planktonic. There are also 
known aerophytic species which live on the tree 
bark, rocks and edafophytic species which live on 
the soil surface. Apart from the single-celled desmid 
species, these algae can also appear in the form of 
filiform colonies. 

The main taxonomic features, which are essen-
tial to the identification of the taxa, are: the shape 

and the size of the cell, the size of isthmus and the 
shape of sinus, the structure and sculpture of the 
cell wall (plain, nodular, thorns). The other very 
important taxonomic feature in the genus Closteri-
um is the shape of the cell endings (apex) and the 
number of the pirenoids in the chloroplasts. In the 
desmids identification process it is essential to take 
into consideration the top view of the cell. 

Desmids can reproduce either by the division 
of the cell or sexualy by conjugation. however the 
sexual reproduction is characteristic only in small 
group of desmid species. 

Desmids are primary organic matter producers 
in water ecosystems considered to be the basis of 
the food chain in waters. 
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