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J. Růž i č k a: 

K otázce Cosmarium ochthodes Nor d st. 

( Předběžné sdělení a námět k diskusi.) 

Cosmarium ochthodes Nor d st. je jedním z nejobyčejnějších Cosmarií. 
Vyskytuje se v celé střední a severní Evropě ve vodách kyselých i zásaditých 
a snáší i vysoký stupeň eutrofie; spolu s několika jinými dvojčatkovými řa
sami je obvyklým zjevem v našich obhospodařovaných rybnících. Tím podiv
nější je skutečnost, že ani v moderní literatuře není často jasno, kterému 
Cosmariu vlastně jméno „C. ochthodes" přísluší. 

C. ochthodes popsal Nor d st e d t (13, p. 17, t. 6, f. 3) v roce 1875 z materiálu ze Špic
berků. Z jeho diagnosy cituji jen část důležitou pro tento článek: „C . ... fere elliptico-oblongum, 
... semicellulae semicirculares 1. saepe subtriangulares lateribus convexix, apice rotundato, 
... margine dense crenatae, ... Membrana dense verrucosa, verrucis depressis ... ". Podle uda
ných rozměrů (long. 70-90 µ, lat. 51- 66 µ, crass. 34- 43 µ)vychází index poměru lat.: crass. 
přibližně 1,50- 1,55 X . Autorovy kresby (fig. nostrae 1- 3) jsou dosti nepřesné (zejména pohled 
shora a se strany), přes to však se s diagnosou dobře shodují a druh lze podle nich bezpečně 
poznati. 

Ani v diagnose, ani v kresbě však Nor d st e d t nezjišťuje jeden důle
žitý a pro C. ochthodes charakteristický znak: bradavky jsou na svém ploše 
seříznutém vrcholu zdobeny sekundárními granulkami; v pohledu kolmém ke 
své základně se bradavky jeví jako ostře ohraničená políčka, v jejichž za
okrouhlených nebo laločnatých rozích jsou zmíněné sekundární granulky 
umístěny v podobě zřetelných teček (vide fig. nostrae 9-11). 

Teprve vynikající pozorovatel starší generace, L útkem ii I I e r, si povšiml zmíněného 
zjevu na materiálu z Attersee (Horní Rakousy) a v domnění, že u No r d s t e dto v a typu se 
tečkování nevyskytuje, odlišil svůj nález v roce 1892 jako C. ochthodes Nor d st. f. granulosa 
Lu t ke m. (8, p. 557, t. 8, f. 9) a popsal jej slovy : „Membrana cellularum verrucis depressis 
ambitu poiygonis, marginem versus quadrangularibus ... obtecta. Verrucarum vertex planus, 
granulis ternis-senis subreguiariter dispositis ornatus". Jeho kresba (fig. nostra 4) je velmi názorná, 
i když poněkud stylisovaná, pohled shora však není zcela př'esný. Povšimněme si, že okraj buňky 
j e zřetelně vroubko,·án, stejně jako u Nor d st e d ta. 

Lu t ke mu 11 e r obdržel od Nor d s t e d t a jeho původní materiál 
ze Špicberků; zjistil, že Nor d st e d t o v o originální C. ochthodes je totožné 
s jeho vlastními nálezy, zejména že i jeho bradavky (v kolmém pohledu políčka) 
jsou zdobeny sekundární!J?-i granulkami. Odvolal proto v roce 1900 svoji 
f. granulosa a přiřadil ji k typu; píše doslova (9, p. 68): „Durch Vergleich mit 
einem mir von Nor d st e d t giitigst gespendeten Original-Exemplare ... 
konnte ich mich davon uberzeugen, daB die Warzen der typischen Form genau 
so beschaffen sind, wie ich sie fiir forma granulosa . .. beschrieben habe. 
Es ist daher diese Form einzuziehen ... '' 

Citovaný L u t k e m u 11 e r ů v popis formy granulosa musíme tedy 
považovati za doplnění Nor d st e dto vy diagnosy druhu. Tato skuteč
nost však až na malé výjimky unikla pozornosti, ježto citovaná práce z roku 
1900 zapadla bez odezvy; velmi zřídka nalezneme o ní zmínku v literatuře. 
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Rovněž v roce 1892 popsal W. West (18, p. 728) novou varietu C. och
thodes Nor d st. var. amoebum West. W. et G. S. West prohlásili 
roku 1895 (19, p. 67) a hlavně roku 1912 ve IV. díle známé „Monograph of the 
British Desmidiaceae" (20, p. 11) tuto varietu za totožnou s L ii t ke m ii 11 e -
rov o u odvolanou f. granulosa, aniž udali důvody; odvolávajíce se na prioritu 
zařadili jeho formu do seznamu synonym var. amoebiim West. Kaiser 
(5, p. 140) má za to, že priorita West o v a pojmenování je pochybná, ježto 
za letopočet L ii t k e m ii 11 e r o v y práce nutno považovati rovněž rok 1892 
(byla předložena dne 2. XI. 1892 vídeňské „K. k. zool.-bot. Gesellschaft", ale 
ale teprve v lednu 1893 publikována tiskem). 

Nutno tedy nejprve řešiti otázku, zda a pokud je oprávněno utvoření var. 
amoebum West vedle typu a ztotožnění f. granulosa L ii t ke m. s touto 
varietou. Cituji jednotlivé věty definitivní diagnosy var. amoebum, jak jsou 
uvedeny v Monografii (20, p. 12; k tomu srovnávej fig. n0strae 1, 2, 4, 5 a 7 !) : 

a) „Semicells pyramidate-trapeziform, with broadcr apiccs than in the type." Tvarem 
polovin a šíří apexu se \Ve st o vy kresby (20, t . 98, fig. G a zejména fig. 4) skutečně li ší od 
Nor d st e dto vy fig. 3a (1. c.), daleko méně však ocl jeho fig. 3n,' a ocl L útk em ú 11 e
r o vy f. granulosa. Jde spíše o plynulou .i'adu forem (fig. nostrae 1-2-4-5-7), jejíž krajní čle 
nové jsou zfotelně odlišní, sousední , -šak jsou si v ehni podobní. I pozoro,·áním většího počtu 
exemplářů O. ochthodes zjistíme, že t\·ar polovin je neobyčejně ,-ariabilní; bylo by tfoba statistic
kého vyšetření, zda vůbec lze vésti nějakou hranici mezi typem a var. amoebum. 

b) „margins only faintly undulato; warts very broacl and flat, scarcely eleYated" . Výraz 
„undulate" je nepřesný, Yšechny formy O. ochthodes mají okraj vroubkovaný a nikoli zvlněný, 
jak je i z Westových kreseb patrno. Oproti Nor d st e dto v u typu bradavky rozhodně 
n ejsou širší, ba ani plošší; uf. granulosa jsou dokonce bradavky vyšší nejen než u var. anwebum, 
ale i n ež u Nor d st e d ta. Tento rozlišovací znak je tedy pochybný. 

c) (warts) .... „sinuous in outline". To se týká tvaru bradavek v pohledu kolmém k jejich 
základně, kde se jeví jako lalo čnatá políčka tvaru amoeb; odtud jméno variety. U Nor d
s t e d ta jsou tato políčka méně laločnatá; nejvíce se od \'ar. amoebum liší f. granulosa, kde 
políčka jsou pravoúhelník.ovitá se zaokrouhlenými rohy. I zde tedy máme postupnou 'fadu tvarů 
(fig. nostrae 4-1-5). Pozorováním zjistíme velkou variabilitu i ve t\·aru políček a také zde by bylo 
žádoucí statistické vyšeti'ení, zda existuje nějaká ostrá hranice. Přitom t\·ar políček je pravdě
podobně na tvaru polovin zcela n ezávislý. Již W. et G. S. West nepřímo (zařazením f. granu
losa, vide fig. nostram 4) připustili u var. amoebum také nelalo čnatá, kvadratická políčka. Sám 
jsem pozoroval jednak exempláře s tvarem polovin charakteristickým pro var. amoebuni, ale se 
čtyrúhelníkovitými nelaločnatými políčky (fig. nostra 9), j ednak formy podle tvaru patl-ící 
k Nordstedtovu typu, ale s políčky amoebovitými (fig. nostra 11). Je tedy zřejmo, že 
i tento rozlišovací znak, t. j. tvar políček, j e ve skutečnosti neupotfobitelný. 

d) „cell-wall between the warts sparsely punctate ." Bezvýznamný znak. Ostatně sám 
We st kreslí tečky mezi bradavkami i u typu. 

Docházím tedy k úsudku, že var. (forma?) amoebum West liší se od 
Nor d st e dto v a typu pouze poněkud odlišným tvarem polovin, zejména 
širším vrcholem; že však je pochybné, zda není s typem plynule spojena a zda 
tedy je vůbec samostatnou varietou. 

V každém případě však var. amoebum je Nor d st e dto v u typu 
velmi blízká a nelze pochybovati o její příslušnosti k tomuto druhu. Forma 
granulosa L ii t ke m. se podobá spíše Nor d st e dto v u typu a je ji 
řaditi spíše k němu než k var. amoebum West. 

Dosud jsme srovnávali var. amoebum s typem Nor d st e dto v ý m. 
Jestliže však provedeme obdobné srovnání s C. ochthodes typicum v pojetí 
W. et G. S. West a (srovnej fig. nostrae 5, 7 s kresbami 20, t. 98, f. 2, 3, fig. 
nostrae 12, 13) zjistíme na první pohled mnohem závažnější rozdíly. Tím do
cházíme k další otázce, zda a do jaké míry se C. ochthodes typicum sensu W. et 
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G. S. West vůbec podobá původním formám Nor d st e dto v ý m. 
Z West o v a popisu (20, p. 10) budu citovati pouze věty, důležité pro toto 
zjištění (k tomu srovnávej fig. nostrae 12, 13 a 1, 2, 4!): 

a) „semicells ovate-pyramidate ... , sides convex and upwardly converging to a rather 
narrow, truncate apex". Na Westově kresbě 1. c. fig. 2 je apex širší než u Nor d st e d ta 
a v obrysu je daleko ro\mější a zřetelněji (zalomením) oddělen od stran, které jsou v horní části 
,;koro přímé; u jeho fig . 3 přecházejí naproti tomu silně konvexní strany do vrcholu daleko 
podovněji, a stejně je tomu i u kreseb Nor d st e dto v ý c h a Lu t ke mu 11 e rovy. 

b) „sides conspicuously crenate or only undulate". Ze smyslu dalšího West o v a textu 
plyne, že výrazem „undulate'' není míněno skutečné zvlnění, nýbrž nízké, nezřetelné vroubko
, ·ání; i na jeho kresbách jsou strany zřetelně vroubkované, nezvlněné. Tento nepfosný výraz však 
~poluzavinil mnoho chyb u Westových následovníků, jak dále uvidíme. 

c) „Cell-walldensely covered with flattened warts of somewhat indefinite outline (irregularly 
circular)". Zde je nejvážnější rozdíl mezi O. ochthodes typicum sensu W. et G. S. West a sensu 
Nor d st. (et Lu t ke m.): u posléze jmenovaných autorů mají bradavky v kolmém pohledu 
naopak velmi zřetelný obrys (je tvofon okrajem seříznutého vrcholu bradavek), takže se jeví jako 
,-yslovená políčka, která jsou čtyrúhelníkovitá nebo nepravidelně mnohoúhelníkovitá se zaokrouh
lenými rohy, ne však okrouhlá. Westovy kresby kromě toho ukazují bradavky menší a po
měrně Hdké, mnohem řidší, než na kresbách Nor d st e dto v ý c h a Lu t ke mu 11 e rov ě. 

C. ochthodes typicum sensu W. et G. S. West se tedy značně liší od pů
vodního typu Nor d st e dto v a, a to v hustotě a tvaru bradavek, částečně 
i v obrysu polovin (hlavně stran a vrcholu); liší se od něho dokonce více, než 
Rama var. amoebum West. 

Tvrdím proto, že za skutečné typické O. ochthodes je nutno považovati 
Cosmarium Nor d st e dto v o, jehož diagnosu doplnil L ii t ke m ii 11 e r 
(„C. ochthodes Nor d st. suppl. L ii t ke m. ") a že Westovy kresby 
jsou atypické (nejsou-li vůbec nesprávné, vzniklé přimísením znaků jiného 
druhu). 

F. amoebo-granulosa Schmid 1 e (16, p. 92, t. 6, f. 9, fig. nostra 8) je 
nepochybně totožná s var. amoebum West. Podle S c hm i d 1 e ho liší se 
jen tečkami v rozích zmíněných již amoebovitých políček; i West však tyto 
tečky jistě pozoroval, ježto zařadil f. granulosa L ii t ke m. jako synonymum 
ke své varietě. 

Var. (forma?) aequalis In s a m et Krieger (4, p. 104, t. 6, f. 8) se 
od typu liší tím, že primární bradavky jsou téměř úplně redukovány, takže 
okraj buňky je skoro nebo úplně hladký, bez vroubků; sekundární granulky 
však zůstávají a dodávají membráně stejnoměrného hustého tečkování. Je 
otázkou, jde-li o samostatnou varietu nebo o náhodnou redukovanou formu; 
typická var. aequalis je vzácná, časté jsou však formy přibližné a přechodné 
{fig. nostrae 9, 10). 

Var. subcirculare W i 11 e (21, p. 26, t. 1, f. 8) napro~i tomu vůbec nepatří 
k O. ochthodes; jak prozrazuje zejména tvar buňky shora, je totožná s O. obtu
.satum S c h m i d 1 e. 

Zmínil jsem se, že W estovy kresby typického O. ochthodes (fig. nostrae 12, 13) vzbuzují 
.dojem, že West spojil znaky dvou různých druhů; pfoce však je jejich okraj vroubkován 
(vroubků je 11- 13 po každé straně). Mnohem více se od správného pojetí O. ochthodes odchýlili 
jini autoři. Tak na př. Co o ke (3, p. 109, t. 41, f. 3, fig. n ostra 14) publikoval pod tímto jménem 
.Cosmarium s okrajem pravidelně zvlněným (8-9 vln po každé straně) a (podle velmi nepřesné 
kresby) s indexem lat.: crass. =ca. 1, 75x místo ca. l,55x. Stejně odlišnou řasu nakreslil Mi
g u 1 a ve svém známěm díle „Kryptogamen-Flora von Deutschland ... " (12, p. 469, t. 24C, 
f. 9, fig. nostra 16), dále Dic k (2, p. 449, t. 21, f. 4, fig. nos tra 15) a jiní autoři. Nepřesná kresba 
West o v a spolu s jeho popisem „sides undulate" a nesprávná kresba Mig u 1 o v a měly 
dalekosáhlý vliv na celou generaci desmidiologů, ježto jejich monografie byly a z části dosud jsou 
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Tab. I. O. ochthodes Nor d st. suppl. L útkem. ot var. (forma?) amoebum West. -

1. O. ochthodes Nordst ., 13, t. 6, f. :3 a. - 2. Dtto, J. c„ f. 3a'. - 3. Dtto, l. c., f. 3b. - 4. C. och
thodes f. granulosa Lutkem., 8, t . 8, f. 9. - :3. C. ochthodes , -ar. amoebum ·wost, \ V. et G. S . W est, 
20, t. 98, f. 6. - 6. Dtto, 1. c„ f. 5. - 7. Dtto, l. c ., f. ·1. - 8. O. ochthodes f. amoebo-granulosa 
Schmidle, 16, t. G, f. 9. - 9. O. ochthodes , -ar. amoebiun \Vest, forma s nelaločnatými políčky . 
Písek, rybník Malý Háno,·ec. - 10. C. ochthodes , -ar. amoebwn \i\' cst . Ražice, rybník Řežabinec. -
11. O. ochthodes Nordst., forma s l al očnatým i políčky. Písek, rybník Šarlak. - Fig. 1- 8 podl!'} 
citovaných autorů, fig. 9- 11 orig. autor . 
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Tab. II. c. ochthodes typicum sensu , ,\r. et G. s. vV es t ct c. hornavanense Gut w. Yar. -

12. C. ochthodes scnsu \Y. et U. S. \Vest, 20, t. 98, f. 2. - 13. Dtto, l. o., f. 3. - 14. C. ochthodes
sensu Cooke, 3, t . 41, f. 3. - 15. C. ochthodes sensu Dick, 2, t. 21, f. 4-. - lu. C. ochthodes sen su. 
M:igula, 12, t . 24C, f. 9. - 17. C. ochthodes sensu Lindau, 7, t. 5, f. 180. - 18. C. hornavanense 
Gutw. , -ar. dubovianwn (Lutkem.) Růžička f. ochthodeiformis. Pbek, rybník Šarlak. - 20. Dtto„ 
forma odchylného tvaru. Písek, rybník Horní Nový. - 19. C. hornavanense var. mesoleium 
(Norclst.) Ht'tžička f. ochthodeijormis. Písek, rybnik Šarlak. - Fig. 12- 17 podle citovaných 
autorů, fig. 18- 20 orig. autor. 
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základnirrú určovacími pomůckami ; jejich kresby byly pak kopírovány i v příručkách (na př. 
Lind a u, 7, t. 5, f. 180, fig. nostra 17). Není tedy divu, že nesprávné pojetí O. ochthodes se 
někdy objevuje i v nejnověj ší literatufo, a že pod jménem „O. ochthodes typicum" bývá popisován 
druh zřejmě jiný. 

Vyskytují se dokonce hlasy, požadující rozdělení typu a var. amoebum do 
dvou různých druhů, ježto prý jsou zcela odlišné (na př. S k u j a, 17, p. 62) ; 
to se zřejmě týká typu sensu W. et G. S. W est, ježto při správném pojetí 
O. ochthodes není k takovému rozdělení žádných důvodů. Zajímavé stanovisko 
zaujal B e c k - Mann a g e t t a (na př. 1, p. 290), který užívá označení 
„O. ochthodes West et G. S. We st", pravděpodobně, aby zdůraznil odliš
nost typického O. ochthodes sensu W. et G. S. West od Cosmaria Nor d
s t e dto v a; podle zákona priority patří ovšem ve skutečnosti název „O. och
thodes" Cosmariu Nor d st e dto v u. 

Poslední otázkou, která nás zde zajímá, je tedy, které Ccsmarium je v lite
ratuře směšováno s O. ochthodes nebo přímo za ně považováno. Jsou-li mé 
dosavadní úvahy správné, musí vyhovovati těmto podmínkám: l. musí býti 
podobné O. ochthodes sensu Nor d st. et L ii t ke m.; 2. jeho kraj však musí 
býti více méně zvlněn, pravděpodobně 8-9 vlnami (Mig u 1 a atd.) nebo 
11-13 (W. et G. S. West atd.) ; 3. jeho bradavky musí býti v kolmém 
pohledu „bez přesného obrysu, nepravidelně okrouhlé", menší a řidší, než 
u O. ochthodes sensu Nor d st., a jejich tečkování je pravděpodobně aspoň 
někdy nezřetelné, ježto v literatuře je tak často mlčky přecházeno; 4. tvar 
polovin je asi také trochu odlišný, podobný citovaným kresbám, t. j. apex 
zřetelněji odlišený, strany rovnější; 5. ukáže-li se, že Nor d st e d t nebo 
L ii t ke m ii 11 e r toto Cosmarium znali, nesměli je sami zaměňovati 
s O. ochthodes. 

Skutečně, existuje Cosmarium, které těmto podmínkám přesně vyhovuje, 
a jehož některé formy se zcela poclobají kresbám Mig u 1 o v ý m a Co o
k o v ý m, jak je to jen vzhledem k jejich nepřesnosti možné, ba které dokonce 
je ještě dnes některými desmidiology považováno za typické O. ochthodes. 
Tímto Cosmariem je O. hornavanense Gut w. var. dubovianum (L ii t ke m.) 
Růž i č k a (15, p. 9, srovnej fig. nostrae 18-20 s 14-17 !), po př. i jiné po
dobné variety téhož druhu. 

Jde o Cosmarium rovněž ve střední a severní Evropě obecné, běžné 
i v našich vodách; často se vyskytuje přímo pospolu s O. ochthodes. Obě Cos
maria mají často shodnou délku a šířku (ale O. ochthodes je poměrně tlustší 
a bývá i větší) a jsou si velmi podobná ; jsou ostatně velmi blízko příbuzná. 
Zejména i u všech forem O. hornavanense Gut w. se primární bradavky 
v kolmém pohledu rozpadají ve skupiny teček (f. ochthodeiformis Růž i č k a), 
někdy však tečky nejsou viditelny (f.-typica). Jeho bradavky se však v kolmém 
pohledu nejeví jako ostře ohraničená políčka, ježto jejich vrchol není seříznut, 
nýbrž je vypouklý; jsou doslova „of somewhat indefinite outline, irregularly 
circular" (W. et G. S. West, 1. c. ), menší a řidší než u O. ochthodes sensu 
Nor d st. Tvar polovin je u všech forem O. hornavanense velmi variabilní; 
někdy se podobá kresbám Nor d st e dto v ý m , častěji však West o
v ý m, Mig u 1 o v ě, C o o k o v ě atd., zejména vrchol bývá zřetelněji 
vytvořen a v obrysu plošší, strany v horní části přímější. Okraj buňky jeví se 
při přesném zaostření optiky jako zřetelně zvlněný; při nepřesném zaostření 
však se zdá okraj vroubkovaný, zejména u forem s trochu redukovanou 
skulpturou. Vln je po každé straně polovin cca 9 jako u Mig u 1 y atd., 
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u velmi blízké var. mesoleium (Nor d st.) Růž i č k a (15, p. 9) však 
12- 15, podobně jako u West a. A konečně L ii t ke m ii 11 e r toto 
Cosmarium skutečně znal, s O. ochthodes je vůbec nespojoval, nýbrž jednu jeho 
menší formu popsal jako O. Dubovianum L ii t ke m. (10, p. 487, t. 2, f. 14 až 
16), což však uniklo pozornosti, snad že kresba byla příliš pravidelná a. styliso
vaná. Totéž platí i o Nor d st e dto v i, který velmi podobnou var. meso
leium popsal jako O. botrytis var. mesoleium Nor d st. (Nor d st e d t et 
Witt rock, 14, p. 27, t. 12, f. 2). Teprve autor tohoto článku obě Cosmaria 
zařadil k O. hornavanense G u t w., ježto se od tohoto druhu liší jen v taxono
micky málo významných znacích (velikostí, počtem vln na okraji a ekologií). 

Podobnost zmíněných Cosmarií nejde o, -šem tak daleko, abychom :-;měli oba drnhy ztotoži\o
\·ati. :N"a podrobný rozbor zde není místa; některé rozli i:';o ,-ací znaky jsem m -edl již výše. Kromě 

toho je di°lležitý i index lat.: crass., který u variet C. hornavanense činí ca. 1,6- l, 7x. u C. ochthodes 
však pouze l.5- l,55x; dobi·e ''Y'·inuté exernpláI·e C. hornavanense mají dále 2- :3 fadky okrouh
lých nebo podlouhlých brada\-e k nad i:-;thrnem, ale tato charakteristická :-;kulptura bý,-á č.:Lsto 
úplně redukována. 

Přesné kresby „typického O. ochthodes·', vyskytující se v literatuře, mů
žeme bez obtíží určiti většinou jako O. ochthodes sensu Nor d st., někdy jako 
O. hornavanense va,r. dubovianum. D osti časté jsou však nepřesné a kompro
misní kresby, které spojují znaky obou; většin'Ju činí dojem, že jej ich autor 
kresbu C. hornavanense doplnil zpaměti detaily O. ochthodes. Mezi ně patří snad 
i citované kresby West o vy. Všechny tyto nejasné kresby bude nutn0 
přezkoušeti, bude-Ji třeba zjistiti, který druh vlastně ten který autor pozoroval. 
Že totéž platí i o pouhých údajích jména „O. ochthodes", uveř-ejněných bez 
vyobrazení, je samozřejmé. Je to novým dokladem, jak rychle ztrácí cenu kresba 
nepořízená přesně „ad naturam':, a tím spíše pouhé nedoložené údaje jmen. 

Ve snaze, vyjasniti problém druhu, pátral jsem po deset let marně po 
,,C. ochthodes typicum sensu W. et G. S. West ' ·. Obrátil jsem se také na 
několi.k autorů, kteří ve svých publikacích kreslili toto Cosmarium, s prosbou 
o zapůjčení materiálu ; většjnou mi s velkou ochotou vyhověli, začež jim 
upřímně děkuji. V obdržených :materiálech jsem však nikdy hledané Ccsmarium 
nenalezl; vždy šlo buď o O. ochtlwdes senrn Nor d st .. nebo častěji o O. horna
vanense var. dubovianum; někteří autoři mi pak in litt . sdělili, že skutečně toto 
druhé Cosmarium považovali za typické O. ochthodes. Přestal jsem proto věřiti 
v existenci „O. ochthodes typicum sensu W. et G. S. West" . Přesto však 
žádám ještě touto cestou všechny autory, kteří pozorovali Cosmarium, jež 
podle jejich mínění je totožné s O. ochthodes sensu West, 1. c., fig. 2, 3, aby 
své nálezy i s pfosnou kresbou (hlavně detailů skulptury) publikovali, nebo 
aspoň aby své mínění laskavě sdělili autorovi tohoto článku. 

VylGučením forem, patřících ve skutečnosti k O. hornavanense, nebude 
však očista O. ochthodes Nor d st. hotova . Pod toto jméno bývají zahrnovány 
j eště další druhy. Jedním z nich je Cosmarium, jehož různé formy pod jménem 
O. ochthodes popsali M es s i kom m e r (11, p. 184, f. 1 na str. 184), Wo
l o s z y Íl s k a (21, pro parte: t . 25, f. 250, 251, non t. 14, f. 156, 157, které 
jsou skutečnými O. ochthodes ) a snad i Krieger (6, p. 62, t. 1, f. 30); toto 
Cosmarium není příliš vzácné v oblasti alpinsko-boreální a bývá nalézáno 
i jako subfosilní, není však dosud kriticky zpr!1cováno a v literatuře bylo uve
deno již pod několika druhovými jmény. Od O. ochthodes se liší mimo jiné 
i skulpturou, která sestává z malých, polokulovitých, od sebe oddálených 
bradavek bez sekundárních granulek; v kolmém pohledu bradavky nikdy ne-
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tvoří políček a nerozpadávají se Ye skupiny teček, ač ovšem jsou hustými 
tečkami obklopeny. Také toto a ještě Rnacl i jiná Cosmaria je tedy nutno 
z okruhu O. ochthodes Nor d st. YylouUiti. 

Je patrno, že O. ochthodes je ,'kntc<::ným „hromadným, sběrným druhem"; 
dokud nebudou takové druh.v Yyja:mčny, nelze očekávati ani pokrok v syste
matice Desmidiaceí, ani její uplatnění pro praktickou potřebu. 

Z Biologického ústa,·u Os. akademie , -čel. hydrobiologie, Sedlice n Blatné. 
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r. PymnllKa: 

It Bonpocy Cosmarium ochthodes N o r d s t. 

(Tip f' ;o:napnTCJTbHOC coo6rn:c1-mc n TCMa 1.; ;:J:JICHycc1rn.) 

PE3IOME. 

IIoHHTHe nnµ:a Cosmarium ochthodes '-IaCTO n B conpeMettum1: JUITepaType 
ocTaeTcJI neHcH:orM. AnTop npemge ncero OTMeqaeT, qTo HerroJIHhiti gnarHos 
IIopgmTe,rrra nono;unm „llmTEeMIOJIJiep. IIepnonaqaJibHO OH npegnoJioraJI, qTo 
y T umPIHoro O. ochthodes N o r d s t. ( qmr. 1-3) HeT ceHyHp:apttnrx rpaHy
Jrm~n11: Ha 6opori;a 1u-> ax, paa Hop;i;n1Ten;T o nnx ne yrroMTTf-JaJI; rro8TOMY B 1892 r. 
omrcaJI cB011 :::>h·seMIIJI.HpbI, y lWTOphIX GoIJin rpaHymrn,HII B yrJiax rroJiefr 
Mel\16paHbí (T. e. 6opoganoK rrp11 paccMaTpnnaH11M rreprreHg1mym1pHo I{ MX 
ocHonamrm), nog nasBanneM f. granulosa L ii t ke m. (qmr. 4). Ha octtoBaHHH 
I-Ke nccJregonaHI'l.H MaTepnaJia HopgiuTegTa B opunmaJie OTl\IeIIIIJI OH B 1900 r. 
cno10 f. granidosa II sanmrn ee TOí-H:gecTBemrnií c 'rnnHqHbIM O. ochthodes 
~ensu Nor d ~ t. (9, c. 68; CM. ToqHyJo IJ;I1TaTy Ha cTp. 267 8TOň cTaThH). 
Ero ormcamre f. granulosa neo6xo,n:HMO noaToMy cq11TaTb 1-rn1->: gorroJIHei-me 
nmtrHosa BMp:a HopglliTegTa. (;,C. ochthodes Nor d st. suppl. L ii t ke m " .) 

TaK.rKe B. BecT om1caJI B 1892 r. nonym napuau;mo C. ochthodes var. 
amoebum w· e s t (qn1r. 5- 7). B 1895 r. II BTOpHqHo B CBOeii MOHOrpaqmn 
BKJIIoq11Jin BecThI f. graniilosa L ii t ke m., 1-rnK CHHOHHM K 8TO:t'I var. amoe
bum, 6es yKasa1-nrn rrprP-mH, JIHlllb Ha ocH0Ba1nrn: rrepneHcTBa. (Pa6oTa me 
JlmTKeMIOJIJiepa frowa rro;n:atta 2. XI. 1892 BeHcRoti „K. k. zool.-bot. Gesell
schaft"' HO 6:bma II3,D;aHa rre"tJa'fbID JIIIlllh TOJIRO B HHBape 1893 r. ). 

Pas6opoM ,n;IIanrnsa BecTa var. amoebum rrpIIXOJJ)IT anTop R y6emgenmo, 
'-lTO naprmu;1u1 8Ta OTJIHqaercJI OT THrra Hop,r:r;lllTe,n;Ta TOJihRO o,n;HHM 3I-JaKOM, 
a liIMeHHO cpopMoti IlOJiyRJieTOK; OHM CKOpee saRpyrJieHHOTparresOH,lJ;Hbie c 60-
Jiee rrrnpmwi1 nepnnIHOII. BepHee ncero geJio s,n;ech B HerrpepbIBHOM prr,n:e 
<PopM OT Tima go var. amoebum (cpIIr. 1-2-4-5-7); RpaňHMe "tJJieHbI OTJII1-
qaroTcH gpyr OT gpyra, cocep:1-rne .rH:e cxomII. 8Ta HerrpepoIBI-JaH napIIa6HJih
HOCTh RameTcJI rron;TnepmgaeTcJI II Ha6mo,n:eHHHMl1. Bce me Hago 6or 6omo 
orrpe,n:eJIHTb npH IIOMOID;II CTaTl1CTifiecRoro aHaJIHSa eCJIIl B Bbíllle npIIBegeH
HOM pH,n:e ecTh rrpo6eJI, H B CJiegcTBIIII ()TOTO liI,lJ;eT Jll1 sp:ech peLih o caMOCTOJI
TeJibHOM Bap11I:al~l1H IIJil1 npocTO o HecaMOCTOHTeJihHOI'ii: cpopMe oqeHh HeIIOCTOJIH
JIOI'O THIIIIlIHOI'O BII)J;a. 

OcTaJihHbie BecTaMM rrp:nne,n:eHHb!e sna1rn (T. e. 6oJiee HH3RHe l1 6oJiee 
urnpmme 6opogamrn, aMe6oBHAHhie IIOJIH 1-rn MeM6paHe, ToqH'.H Memp:y 6opo
;::i:anKaMH) BcTpe11aroTcJI 11 y Tima HopgrrJTe,n:Ta l1 rroaTOMY ;r:J:JIJI napvrau;HM OHM 
He HBJI.HJOTCH xapaI{TepMcTWieCKilMM. BrrpolleM caMH BecTht gorrycTIIJIIl II' y 
var . amoebum BhicoR11e 6opo,n:aBRII 11 He aMe6oBH.lJ:Hbie rroJIH (HerrpnMo, orrpe
.;a:e.rremrnM f. granulosa I{ var. amoebum, cM . qrnr. 4) . Cpamrn: TaRme qrnr. 9 
c xapaRTepacTMqecKoti var . amoebum - <J>opMoti, HO c He aMe6oBHAHhXMII 
rroJIJIMII; p:aJiee <PIIr . 11 c <J>opMoií IIOJIYRJieToR RaR II y THrra Hop,n;llITegTa, HO 
c aMe60Bl1,1J;HhIMliI IIOJIJIMl1. 

ABTOP no;r:i:po6Ho gaJiee pas6vrpaeT RaH'.HM o6pasoM OTJJIIqaeTcH C. ochtho
des typicum sensu W. et G. S. West (20, c. 10, T. 98, <J>. 2, 3) oT C. ochthodes 
sensu N o r d s t . ( cpamm <J>Mr. 12, 13 c 1, 2) lil ROHcTaT:npyeT , qTo pasHMu;a 3Ta 
3HaqHTeJihHa: 6opogaBRH ero rrpH paccMaTpliIBaHHII rreprreH,lJ;HRYJIJIPHO R l1X 
OCHOBaHJ.IIO MeHhllie p asMepoB' IIOMeID;aIOTCJI gaJihIIIe o,n:Ha OT ,n;p y roti II ',of 
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somewhat indefinite outline, irregularly circular". <D11r. 2. BecTa OTKJio
HJieTCR TaHJI\e 11 .popMOM IIOJIYHJieTOI-\) 6ona y Hee npHMee) aneI\C B OllepTaHl1lI 
poBHee. 3a Tl'l1111lIHOe O. ochthodes Heo6xoJJ,11Mo ClIHTaTh no 3aKoHy o np1rnp1ne 
Cosmarium HopJJ,llITe;a,Ta, a 1-rn BecTa, EoTopoe coBceM aTHIIMtIHoe. 

I1HTepecHo TO, l!TO BecThI He yrroMJIHaIDT 06 ceHyHp;a pHbIX rpaHy JIH -
U:M.Hx na 6opop;aBI:mx. Rpa.tí 1rneTo:n: y BecTa Tamiw I-mH'. M y Hopp;uJTeJJ;Ta 
KpeHyJI11poBaH, a ne BOJIHl'lCThIM) I-\aI-\ ornn6olIHO rrpep;rroJiaraIOT HeI\OTOpbie 
aBTopbl c He.Hcnoro Bhlpa.memrn BecTa , ,si des . . . crenate or on ly undulate' · ; 
8TMM 110JJ;pa3yMeBaJiaCh JIMlllh HII3Ha.H I-Ie.HCl-IaH KpeHyJIHJJ;H.H. 

F. amoebo-granulosa S c h m i cl 1 e To.mp;ecTBe1-rna c var. amoebum 
West; y nee HaXOJJ:.HTCH Tami-w rpynrrhr TOtieK tia 6opop;aBJ-mx; (rrp11tI11cJiem1e 
f. granulosa K var. amoebum!). Y var. (forma?) aequalis In s a m et Kr i e
g e r rrepBMl!Hble 6opoJJ;aBI:m (IIOlITH) COBCeM pep;yHJJ;HpoBaHHbI, T. ll. Kpa~í 
(nO"l!TII) rJia)J;KHM; ceKyHp;apnhíe rpattymru:1rn OCTaIOTCH li rrpHp;alOT o6oJIOl!He
paBHOMepHyIO TOlle"lIHOCTh. BepoRTHO H 3p;ech JJ;eJio He B BapHaU:HH, pe3Ho 
oTp;eJIMMo.tí OT THrra (rrpH6Jil13HTeJihHbie H rrepeXOJJ:Hbie q)OpMbI ! CMoTpH <Pur. 
9, 10!). Var. subcirculare W i 11 e He np1rnaJJ;Jie'.IBHT K O. ochthodes, OHa 
Tomp;ecTBeHna c O. obtusatum S c h m i d 1 e ( BIIA cBepxy ! ) . 

He MCHJIIDlleHa B03MOil\HOCTh, l!TO aTHIII'IlIHOe O. ochthodes BecTOB B03-
HMKJIO cMechID snaHOB p;Byx BI1AOB, HO c rrpeo6JiaJJ;amrnM 3HaKoB O. ochthodes 
N o r d s t., a 11MeHHO KpeHym:ru;1rn Hpa.H. MHorne me aBTOphI Harrp11Mep 
M11ryJia, ,II:HK 11 T. p;. pncy10T IIOJJ. HasBamieM O. ochthodes typicum HBHO 
MHOM B11p;; Ha MX p11cyHKax Hpa.tí HJieTHH .HCHO BOJIHIICTbIŘ (TOJibI-W c 8-9 
BOJIHaMM), 6opop;aBHH H aK 11 y BecTa MaJibie, peJJ;r-rn:e H HepaBHOMepHo sa1-tpyr
JieHHh1e (cMOTpH .p11r. 14-17). BcJiep;cTBMM Toro, lITO MOHorpa.prru BecTOB H 
MHryJib! cJiymaT ;n;o cHx rrop ocHOBHhIMII orrpeJJ;eJIHTeJIHMH, tiacTo H Terrepb 
nop; HasBaHMeM O. ochthodes typicum orrHchrnaeTcH coBeprnetrno HROM BMJJ.. 
TaH.me nerrpaBMJihHO Tpe6oBamre OTJJ;eJiemu1 var. amoebum OT O. ochthodes 
l-\aK caMOCTO.HTeJihHOI'O BMJJ.a, OHO MOIBeT OTHOCHTbCH 'l'OJibHO K O. ochthodes 
typicum sensu W. et G. S. West, a He sensu Nor d st. BeK-MaHap;1-KeTTa 
yrroTpe6JIHeT JJ;ame HasBamu=r „O. ochthodes West et G. S. West". 

ABTop JJ;aJiee cTapaeTcH onpe;r:i;emrTb, Ha1we Cosmarium B JIHTepaType 
TaR tiacTo nerrpaBHJihHO orrpeJJ.CJI.HeTcH RaI-t O. ochthodes. Ms ero npeJJ,me
CTBYIOIIJ;HX coo6pamenH.tí BhITeJ-\aeT, 'ITO STO rrpe;r:i;noJiaraeMoe Cosmarium 
JJ.OJimHo HMeTh cJie;r:i;ymru;11e cBoi1cTBa: 1) 06ru;y10 cxo;r:i;HoCTh c O. ochthodes 
sensu N o r d s t.; 2) HO BOJIHI1CThH1 Hpaíi, rrpanncrrono6uo c 8- 9 BOJIHaM11 
(MHryJia H AP·) :HJIM c 11-13 BOJIHaMH (BecTht M p,p.); 3) ero 6opo;r:i;aBKH µ:oJI
IBHhI 6hITh «HeCROJihHO HeHCHOro o-qepTaHHH) HepaBHOMep1rn saHpyrJieHHbie») 
:MeHhrne M pe.me, H MX 'l'OllelIHOCTb (ceKyHµ:apHaH rpaHyJimJ,HH) l1Horµ:a HaBepHoe 
ri:eHcHa, T. ll. B muepaType TaH 11acTo o 1-rnrr YMOJP-nrnaeTcR; 4) .popMa rroJiy
KJieToK )l;OJIJRHa OTBellaTb ll)1TMpoBaHI-IhIM pncy1-rnaM; 6oKa rrpHMee 1 Beprn11Ha 
poBHee; 5) B TOM cJiy11ae, ecmr HopJJ;mTep;Ty II JlroTl:-\eMIOJIJiepy STO Cosmarium 
6h1JI0 MSBecTHO, OHM He c11HTaJIH ero 6esycJIOBHO sa O. ochthodes . 

.IJ:etícTBHTeJibHO cym,ecTByeT Cosmarium, B To111-1ocTH OTBel:!aI011J,ee Bb!me 
np1rne:n:eHI-IhIM ycJIOBHRM. 8To ecTh O. hornavanense Gut w. var. dubovia
num (L ii t ke m.) Růž i č k a (15, c. 9) HJIH JJ.pyrue no;n;o6Hbie BapHau;1ur 
Toro rI\e BH;r:i;a (cpaBHH <PJ!lr. 18-20 c qmr. 14- 17 !). Cosmarium STO -q:acTo 
Tairntí me JJ;JIMHbl M 11rnpHHhI 1-ml-\ :u O. ochthodes H fflieHh Ha Hero noxo.me. 
<DopMa IlOJIJKJieTOK CHJlhHO BapHa6vIJibHa M MOmeT OTBel-IaTh BCeM y1msa1-1HhIM 
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pMcymmM. Ero 6opo.n;amrn pacrrap;aIOTCH B rpyrrrrnr TOlleK (f. ochthodeiformis 
Růž i č k a, cM. qrnr. 18, 19), 11acTo me T01IHM coBceM HeHCHbI (f. typica). 
Bopo,n;aBKM rrpM rreprreH,[l;MKJJIHpHOM BM,n;e K MX OCHOBaHMIO He TaK OCTpo 
orpa1-u1qe1-Ibl, T. K. MX BepunrnbI HepOBHbie; OHM HepaBI-rnMepHo saKpyrneHbI, 
Me1-1hme M peme. EoHa BOJIHI!fCTbI, y var. dubovianum c 8-9 BOJIHaMH r--mK H 
y MnrynbI n T. A., y poACTBeHHOM var. mesoleium (Nor d st.) Růž i č k a 
(15, c . 9) c 12-15 BOJIHaMH HaK My B ecToB MT. A·; rrpM 1rnT01IHOM saocTpemm 
OJITIIH 11 rronyqaeTCH BIIe1IaT JieHHe KpeHy JIH:U:MM' B oco6eHHOCTM y peAyK:U:Mpo
BaHI-IbIX sr-rneMnnHpoB. M 1-iaK01-ie1\, JlroTI-rnMronnep orrncan o,n;i-iy He6onhmym 
cpopMy Bhrme npMBe,n;eHHOM BapMa:u;Mn He xaK C. ochthodes, HO KaK C. dubo
vianum Lu t ke m. (10, c. f187, T. 2, cp. 14-16) pMCJHOR me ero (BepoHTHO 
H3-3a CMJibI-IOŘ CTMJI1I3a:U:MH) Bnan B sa6bITbe; TaKme Hop]:(lllTe]:(T OIIMCaJI var. 
mesoleium rro;:i: 11asBa1-1MeM C. botrytis var. mesoleium N o r d s t. (14, c. 27, 
T. 12, cp. 2). TonhEO mnuh aBTop STOH cTaTbM orrpe]:(eJIMJI nx o6a K C. hornava
nense G u t w. , T. K. OTJIJtil.JaJOTCH OT 8Toro BMAa JIIImh TaHco1-10MW-IeCKM Mano 
BbI,D;aIOr:u;l1MIICH 3I-Ia.E\aMl1 ( BeJil11Il1I-Ja' 1IlICJIO BOJII-I, 8KOJIOI'IIH). 

YHasaHI-Ihie Cosmaria HeJih3H HH B KaKoM cnyl.fae OTom.n;ecTBJIHTh c C. 
ochthodes. RpoMe yrroMHHJThIX pasm1111111: 0Tm111a10Tc.H 11 MH]:(eKcoM lat.: 
crass. = 1,6-1, 7 X (y C. ochthodes ca. 1,50-1,55 X) 11 xapaKTep11cT1111ec1wii 
CKJJibIITypoň Hap; MCMOM; IIOCJie,D;HHH me 1IaCTO y pep;yH:U:MPOBaHI-IbIX 8H3eM
lU1HpOB nc11esaeT. 

B JIMTepaType BcTpe11a10Tc.H MHor11e KOMnpoM11cttbre p11cymrn, coep;MH.HIO
u~11e xapaKTep11cT1111ec1urn 3I-raI-rn o6eux BMAOB. Ta1nrn p11cy1-m11 He MMeIOT 
1\eHhl, paBHO KaK yHa3aHM.H HasBaI-IMM 6es p11cym-m 11 6es OIUICaH11H, T. K. 
HeB03MOIBHO rrpoBepMTb HaKOM 113 06e11x BM]:(OB MMeJI rrepeA co6oň I-Ia6mo]:(a
TeJih. 

ABTop B npo,n;onmemrn ]:(ecfITM neT Tr:u;eTHO 11c1-mn C. ochthodes typicum 
sensu W. et G. S. West, Ta1-rn:-xe 11 B 11y1-Knx, eMy no mo6esHOCTH rrocnaHHhIX, 
MaTep11anax .HK06br co,r:i;ep1-Kar:u;11x STO Cosmarium. JI1111I-10 nosToMy 1-rn Bep11T 
yme B ero cyn~ecTBOBaHMe. HecMoTp.H Ha TO rrpocMT Bcex aBTopoB, rrpep;rrono
ra1or:u:11x, 1ITO STO Cosmarium I-IaIIIJIM ny6nmwBaTh ero c T01IHbIM p11cyHHOM 
„ad naturam" ():i:e1'am1 cHyJrhrrTyphr!) 11n11 xoTh cBoe MHe1-rne no aToMy BO
rrpocy rrocnaTh aBTopy 8Toň cTaThM. 

I1c.nmo11em,rnM <f>opM, rrp1rna.n;nemau~11x K C. hornovanense 11crrpaBJieHJ1Ie 
C. ochthodes He sax01-rqe1-10; rro:n: aTo HasBamrn cBOA.HTC.H ero;e OJJ;I1H 11n11 ]:(Ba 
s11.n;a. C. ochthodes or-mshrnaeTcH .n;eitcTB11TeJihI-IhIM «co611paTeJibHhIM Bl1AOM». 
Dm-m 1-rn 6y,n;yT Ta1rne B11AbI o6'hHcI-IeI-Ib!, ;r::i;o Tex rrop I-IeJih3H om11,n;aTh rrporpecca 
B C11CTeMaTirne ,IJ;ecMl1,!];1111. 
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J. Růž i č k a: 

Zur Frage des Cosmarium ochthodcs Nor d st. 
(Vorlaufige Mitteilung und Diskussionsihcm a .) 

Z u s a m rn e nf a s sun g. 

Der Artbegriff Cosmariuni ochthodes ist auch in der modernsten Literatur 
oft ganz unklar. Der Autor st ellt zuerst fest , claB die Nor d st e d ťsche 
unvollstandige Artdiagnosc von L i.i t k c m ii 11 e r erganzt wurde. Dieser 
vermutete zuerst, daB Nordst edťs typisches C. ochthodes (Fig. 1-3) keine 
Punkte ( = sekundare Grancln) an den \Varzen besitzt, da Nordstedt sie nicht 
erwahnt; er hat sonach im Jahre 1892 seine Exemp]are, die sich durch die 
Graneln in den Ecken der nfombranfc1clchen (d. h. der Warzen in der zu ihrer 
Basis senkrechten Ansicht) kennzeichneten. als f. granulosa L ii t k e m. be
schrieben (Fig. 4). Auf Gruncl des Studiums des Nordstedťschen Original
materials hat er aber im J-ahre 1900 seine f. granulosa zuriickgezogen und sie 
ausdriicklich mit dem typischen C. ochthodes sensu Nor d st. identisch 
erklart (9, p. 68; siehe das gcnaue Zitat a. d. S. 267 dieses Aufsatzes). Seine 
Beschreibung der f. granulosa mi.issen wir also als die Erganzung der Nord
stedt'schen Artdiagnose auffasscn ( :,C. ochthodes Nor d st. suppl. L ii t ke m.'') 

Gleichfalls im Jahre 189:2 hat W. West eine neue Varietat O. ochthodes 
var. amoebum West beschrieben (Fig. 5- 7). Im Jahre 1895 und von neuem 
in ihrer Monographie haben W. et G. S. West die f. granulosa L ii t ke m. 
als Synonymum in diese var. amoebum eingereiht, ohne Begriindung, nur unter 
Hinweis auf die Prioritat. (Liitkemiiller's Ar·beit wurde zwar am 2. XI. 1892 
der „K. k. zool.-bot. Gesellschafc in Wien" vorgelegt, aber erst im Janner im 
Druck publiziert.) 

Durch ?.-ie Analyse der Wesťschen Diagnose von var. amoebum gelangt der 
Autor zur Uberzeugung, da B diese Varietat nur in einem einzigen Merkmal 
vom Nordstedťschen Typus abweicht und zwar in der Forrn der Halbzellen; 
diese sind mehr trapez-artig gerundet, mit einem breiteren Scheitel. Es handelt 
sich aber eher um eine fliissigc Forrnemeihe vom Typus bis zur var. amoebum 
(Fig. 1-2-4-5-7); die Randgliedcr sind ziemlich verschieden voneinander, die 
benachbarten sind sich aber ahnlich. Diese fliissige Variabilitat scheint auch 
durch die Beobachtung best~i,tigt zu sein. Es ware noch wiinschenswert, durch 
die statistische Analyse mit Sicherheit festzustellen, ob sich in der erwahnten 
Reihe eine Liicke befindet, und ob es sich sonach um eine besondere Varietat 
oder nur um eine nichtse]bstandige Form der sehr veranderlichen typischen 
Art handel t. 

Die sonstigen von W. et G. S. West angegebenen Kennzeichen (d. h. fla
chigere und breitere Warzcn, amoebisch gclapptc Feldchen, Punkte zwischen 
die Warzen) kommen auch beim No~·dstedťschen Typus vor und sind also for 
die Varietat nicht charakteristisch. Ůbrigens haben W. et G. S. West selbst auch 
hohe Warzen und nichtgelappte Feldchen bei der var. amoebum zugelassen 
(indirekt, durch die Eimeihung der f. granulosa, siehe Fig. 4). Vergleiche auch 
Fig. 9 mit der charakteristischen var. amoebum-Form, aber mít nichtgelappten 
Feldchen; weiters Fig. 11 mit der Halbzellenform vom Nordstedťschen Typus1 

aber mít den amoebischen Feldchen. 
Der Autor analysiert weiters ausfiihrlich, wie C. ochthodes typicum sensu 

W. et G. S. West (20, p. 10, t. 98, f. 2, 3) vom C. ochthodes sensu Nor d t· 
st e d t abweicht (vgl. Fig. l~. 13 mít 1, 2!) und stellt fest, daB diese Ver-
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schiedenheit erheblich ist; namentlich seine Warzen sind in einer zu ihrer Basis 
senkrechten Ansicht kleiner, sie stehen weiter auseinander und sind , ,of some
what indefinite outline, irregularly circular" (1. c. ). Die Wesťsche Fig. 2 weicht 
auch durch die H albzellenform ab, die Seiten sind mchr gerade, der Apex im 
UmriB abgestutzt. Fiir ein typisches O. ochthodes ist abcr nach der Prioritats
regel das Nordstedťsche Cosmarium zu halten, und nicht das Wesťsche, 
welches ganz atypisch ist. 

Es ist bemerkenswcrt, daB W. et G. S. West uber auffallende sekundare 
Grancln an den Warzcn schweigen. Der Zellrand ist bei ihnen (ebenfalls wie 
bei Nordstedt) gckerbt und also nicht gewcllt, wie cinige Autoren von dem 
Wesťschen ungenauen Ausdrucke „sides ... crenate or only undulate· ' irrtiim
lich ableiten; darnit wurde nur eine niedrige undeut liche Kcrbung gemeint. 

F. amoebo-granulosa Schmid 1 e ist mít var. amoebtim West iden-
1 isch; diese besitzt a uch die Punktgru ppen an den W arzen (Einreihung der 
f. granulosa Lu t ke m. in var. amoebum!). Bei der var. (forman aequalis 
In s a rn et Krieger sind die Primarwarzen (fast ) vollstandig reduziert, 
sodaB die Zelle (fast) vollkommen ganzrandig ist; die sekundaren Graneln 
bleiben, sodaB die Membran dicht punktiert erscheint . Es handelt sich wohl 
~~1ch hier um keine vom Typus scharf abtrennbare Varietat (Annahernd- und 
Ubergangsformen, siehe Fig. 9, 10!). Var. subcirculare W i 11 e gehort nicht 
zum O. ochthodes, sie ist mit O. obtusatum Schmid 1 e identisch (Scheitel
ansicht !). 

Es ist nicht ausgeschlossen, daB das W es ťsche atypische O. ochthodes 
durch Vermischen der Merkmale von zwei verschiedcnen Arten entstanden ist; 
vorwiegend besitzt es jedoch die Kennzeichen von O. ochthodes Nor d st ., 
namentlich auch den gekerbten Zellrand. Manche anderen Autoren, z. B. 
:M: i g u 1 a, Co o ke, Dic k etc. zeichnen aber unter dem Namen O. ochthodes 
typicum eine offenbar verschiedene Art; an ihren Zeichnungen ist der Zell
rand deutlich gewellt (durch nur 8-9 Wellen), die Warzen sind wie bei West 
klein, schiitter und unregelmaBig rundlich (siehe Fig. 14-17 !). Da die Mono
gra phien von West und Migula als fundamentale Bestimmungshandbiicher 
dienen, wird manchmal noch jetzt unter dem Namen O. ochthodes typicum eine 
Yerschiedene Art beschrieben. Auch die nichtberecht igten Forderungen, var. 
amoebum vom O. ochthodes als eine besondere Art abzutrennen, konnen nur 
O. ochthodes typicum sensu W. ct G. S. vV es t und nicht sensu Nor d st e d t 
betreffen. Beck - Mann a g e t ta beniitzt sogar die Bezeichnung „O. och
t hodes W e s t et G. S. W e s t". 

Der Autor strengt sich weiter um die Feststellung an, welches Cosmarium 
in der Literatur so oft unrichtig als O. ochthodes typicum bestimmt wird. Aus 
den vorherigen Erwagungen ergibt sich, daB dieses hypo~hetische Cosmarium 
folgende Eigenschaften haben muB: 1. die allgemeine Ahnlichkeit mit dem 
O. ochthodes sensu Nor d st . ; 2. aber den gewellten Rand, wahrscheinlich 
durch 8- 9 Wellen (Mig u 1 a etc.), oder durch 11-13 Wellen (W. et G. S. 
West etc.); 3. seine Warzen miissen „von etwas unbestimmtem UmriB, 
unregelmaBig rundlich", kleiner und schiitterer sein, und deren Punktgruppen 
(sekundare Graneln) sind wohl manchmal undeutlich, da sie in der Literatur 
so oft iibergangen werden; 4. die Halbzellenform muB den zitierten Zeichnun
gen entsprechen: die Seiten mehr gerade, der Scheitel mehr abgesetzt; 5. falls 
N ordstedt oder Ltitkemiiller dieses Cosmarium gekannt haben, durften sie es 
nicht for O. ochthodes halten. 
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Es existiert wirklich ein den erwahnten Bedingungen genau entsprechendes 
Cosmarium: es ist <las O. hornavanense Gut w. var. dubovianum (L ii t ke m.} 
Růž i č k a (15, p. 9), eventuell noch weitere ahnliche Varietaten derselben 
Art. (Vgl. Fig. 14-17 mit 18-20!). Dieses Cosmarium ist oft ebenso lang und 
breit wie das O. ochthodes und ist ihm sehr ahnlich. Die Halbzellenform ist sehr 
variabel und kann allen zitierten Zeichnungen entsprechen. Seine Warzen zer
fallen in die Punktgruppen (f. ochthodeiformis Růž i č k a, siehe Fig. 18, l 9). 
oft sind aber die Punkte ganz undeutlich (f. typica). Die Warzen haben in der 
senkrechten Ansicht keine scharfe Umri.f3linie, da sie keinen abgestutzten 
Scheitel besitzen; sie sind unregelmaBig rundlich, kleiner und schiitter. Die 
Seiten sind gewellt, bei der var. dubovianum durch 8-9 Wellen wie bei Mi
gula etc., bei der verwandten var. mesoleium (Nor d st.) Růž i č k a (15, 
p. 9) durch 12-15 Wellen wie bei W. et G. S. West etc.; bei einer ungenauen 
Einstellung der Optik machen aber die Wellen den Eindruck von Kerben, na
mentlich bei den reduzierten Exemplaren. Und schlieBlich hat Liitkemiiller eine 
kleinere Form der ersten der angefi.ihrten Varietaten nicht als O. ochthodes, 
sondern als O. Dubovianum L ti t ke m. (10, p. 487, t. 2, f. 14--16) beschrie
ben, seine Zeichnung aber (vielleicht der iibermaBigen Stilisierung wegen) ist 
in Vergessenheit geraten; ahnlich hat Nordstedt die var. m esoleium als O. bot
rytis var. mesoleium Nor d st. (14, p. 27, t. 12, f. 2) beschrieben. Erst der 
Autor dieses Aufsatzes hat beide in das O. hornavanense Gut w. einbezogen, 
cla sie sich von dieser Art nur durch die taxonomisch wenig bedeutsamen Merk
male (GroBe, Zahl der Wellen, Ekologie) unterscheiden. 

Die angefi.ihrten Cosmarien diirfen aber keinesfalls direkt mit dem O. och
thodes identifiziert werden. AuBer den schon angefi.ihrten Unterschieden weichen 
sie noch durch den Index von lat.: crass. = l,6- l,7x (beim O. ochthodes
cca l,5-l,55x) und durch die charakteristiche Skulptur uber dem Isthmus ab ~ 
diese letztere verschwindet aber oft bei den reduzierten Exemplaren. 

In der Literatur bestehen auch manche KompromiBzeichnungen, welche 
die Bestimmungsmerkmale der beiden Arten verbinden. Solche Zeichnungen 
sind wertlos, ebenso wie die nichtkontrollierbaren Namensangaben ohne Ab
bildúng und Beschreibung, da es nicht moglich ist festzustellen, welche der 
beiden genannten Arten der Beobachter vor Augen hatte. 

Der Autor hat wahrend zehn Jahren nach dem O. ochthodes typicum sensu 
W. et G. S. West vergebens geforscht, auch in den fremden, ihm gefalliger 
Weise zugesandten Materialen, die es a.ngeblich enthalten sollten; personlich 
glaubt er deshalb nicht mehr an dessen Existenz. Dennoch bittet er alle 
Autoren, die nach ihrer Meinung ein solches Cosmarium gefunden haben, dies 
mit einer genauen Zeichnung „ad naturam" (Skulpturdetaile ! ) zu pu blizieren 
oder wenigstens ihre Meinung dem Autor dieses Aufsatzes freundlicbst bekannt
geben zu wollen. 

Mit dem AusschlieBen der zum C. hornavanense gehorigen Formen wird 
a ber die Rechtfertigung des O. ochthodes nicht beendet sein; unter diesem 
Namen werden noch eine oder zwei weitere Arten zusammengefaBt. C. ochthodes 
erscheint als eine wirkliche „Sammelart · ·; solange sol che Arten nicht erklart 
werden, kann man keine Fortschritte in der Systematik der Desmidiaceen 
erwarten. 

Biologisches Institut d er <)s. Akademi e cler Wissenschaften, Hydrobiologie, Sedlice 
u Blatné, ČSR. 
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