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J'i ř í Růž i č k a: 

Cosmarium obtusatum S c h m i dl e. 

(Z Biologického ústavu Čs. akaderriie věd, hydrobiologie, Třeboň.) 

I. Úvod. 

Úkolem tohoto článku je pokus o vymezení druhu Cosmarium obtusaturn 
Schmid 1 e s hlediska systematického a přesné zjištění znaků, jimiž ae liší 
od druhů příbuzných a podobných, které s ním bývají zaměňovány. 

Nejde o pouhou ryze teoretickou otázku, bez významu pro praxi. Nemůžeme totiž zjistiti 
podmínky, za nichž určitý druh pi-ispivá k výživě vyšších organismů a tím zvyšuje produktivitu 
vod, ani na druhé straně nemůžeme posouditi, zda a pokud je týž druh charakteristickým indiká
torem určitých biologických nebo fysikálně chemických vlastností životního prostředí celé bio
coenosy, pokud neznáme jeho přesné znaky a systematiku a pokud je zaměňován s druhy jinými, 
sice podobnými, ale žijícími v odlišných životních podmínkách a charakterisujícimi odlišné 
prostředí. V tom tkví zásadní důležitost novodobé systematiky pro praxi. U O. obtusatum je 
takové studium žádoucí hlavně proto, že je jedním z nejobecnějších druhů Desmidiaceí, zejména 
však, že je hojně i v našich eutrofních obhospodařovaných rybnících. I z tropů je udáváno 
z prostředí ovlivňovaného hospodářskými zásahy, tak na př. Li (25) je nalezl v rýžových 
polích jižní Číny. 

Variabilita O. obtusatum je dosud m,_álo objasněna. To souvisí se změnami našeho nazíráni 
na pojem druhu vůbec. O. obtusatum je jako všechny příbuzné druhy velmi variabilní v nevýznam
ných podrobnostech rozměrů, tvaru i skulptury, podle nichž by podle starších názorů bylo možno 
popsati celou řadu nových forem i variet. Ve skutečnosti však jde pouze o slabší nebo silnější vývoj 
některého znaku nebo vlastnosti (velikosti, teček, bradavek atd.), a to o změny v rámci přirozené 
variability druhu bez taxonomické ceny, ovlivněné prostředím nebo vývojem jedince (na př. 
stářím } , dědičně nestálé. Z takových odchylek označuji proto jménem jen dvě, které jsou zvlášt' 
charakteristické a nápadné (f. perornata a f. aequalis). Popisování a pojmenování dalších forem 
považuji za oprávněné teprve tehdy, bude-li dodatečně spolehlivě zjištěno, že jde o odchylky stálé 
nebo význačné pro' určité prostředí. 

Při zpracování druhu a při citování literatury omezil jsem se jen na ty 
práce, z nichž je možno si učiniti úsudek o zkoumaných formách (na př. z vy
obrazení, z popisu a pod.). Na pouhé nekontrolovatelné údaje jsem zásadně 
nebral zřetel. Při monografickém zpracování druhu považuji tento způsob za 
jedině možný, má-li býti dosaženo přesných a nepochybných, byť i chudších 
výsledků. 

Při studiu druhu narazil jsem velmi často na nesnáz, která dnes omezuje práci všech des
midiologů: příslušná literatura je tak roztříštěna (lze ji odhadnouti na 5000 prací) a velkou 
většinou tak těžko přístupná, že jsou s největší pravděpodobností v mé práci mezery, zejména 
v citaci literatury. 

Děkuji upřímně všem, kdo mi byli nápomocni pi'i studiu a při publikaci j eho výsledků. 
Zejména děkuji Dr. E. M es s i kom m e rov i za zasláni bohatého materiálu a svoleni k jeho 
publikaci, Dr. H. S k u j o v i za informace o popsaných jím formách, Dr. E. T e i 1 in g o v i 
za opatřeni některých článků, dále doc. Dr. R. Šrám k o v i.Huško v i za všestrannou 
pomoc při práci a konečně, nikoli však na posledním místě, všem pracovníkům Botanického 
ústavu Karlovy university v Praze, zejména prof. Dr. K. Oe j po v i a doc. Dr. B. Fott o v i, 
kteří mi po léta umožňovali studium v knihovně i laboratoi-i ústavu. 
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II. Systematika druhu. 

I. C o s m ar i u m ob t u s a t um S c h mi d 1 e ( 1898). 
Fig. nostrae 1-10, 20-32. 

1. O. obtusatum Schmidle, Schmidle, W., 40, p. 38. 
2. O. undulatum Corda var. obtu:mtum n. var., Schmidle, W., 36, p . 550, t. 28, fig. 11. 
3. O. obtusatum Schmidle, Allorge, P., 1, p. 466, t. 9, fig. 17- 19. 
4. O. obtusatum Schmidle, Bergan, G., 4, p. 12. 
5. O. obtusatum Schmidle, Borge, O., 7, p. 10, t. 1, fig. 10. 
6. O. obtusatum Schmidle, Borzecki, K., 8, p. 25. 
7. O. obtusatum Schmidle, Dick, J., 10, p. 449, t. 20, fig. 13, 14. 
8. O. obtusatum Schmidle, Insam, J. et Krieger, W., 17, p. 102, t. 4, fig. 19. 
9. O. obtusatum Schmidle, Irénée-Marie, Frer e, 18, p. 171, t. 26, fig. 2, 3. 

10. O. obtusatum Schmidle, Kaiser, P., 20, p. 234; 
11. O. obtusatum Schmidle, Laporte, L . J., 24, t. 1, fig. 12, 13. 
12. O. obtusatum Schmidle, Moore, O. S. et L. B., 58, p. 306, fig. 105 na str. 327. 
13. O. obtusatum Schmidle, Prescott, G. W., 31, p. 122, t. 32, fig. 9. 
14. O. obtusatum Schmidle, Růžička, J., 34, p. 125, fig. 6, 7. 
15. O. obtusatum Schmidle, Skuja, H., 43, p. 131 (pro parte), t. 30, fig. 27 (non fig. 25). 
16. O. obtusatum Schmidle, W est, W. et G. S., 52, p. 7, t. 65, fig. 13, 14. 
17. O. obtusatum Schmidle, W oloszyúska, J., 57, p. 30, fig. 4 na str. 30. · 
18. O. obtusatum Schmidle f. apicibus undulato crenatis (nov. f.) Petkoff, S., 30, p. 16, 20, fig. 7. 
19. O. obtusatum Schmidle forma ad var. Beanlandii sed minor Růžička J. 34 p. 127 fig. 8,10. 
20. O. cyclicum Lundell var. Nordstedtianum (Reinsch) W. et a: S. West,'sm'.ith: G. M.,'44, p. 32, 

t. 57, fig. 19, 20. 
21. O. ochthodes Nordst. fJ subcirculare n. var., Wille, N., 55, p. 26, t. 1, fig. 8. 
22. O. ochthodes fJ subcirculare Wille, Wille, N., 56, p. 17. 
23. O. ochthodes Nordst. var. subcirculare Wille, West, W. et G. S., 53, p. 12, t. 98, fig. 7. 
24. ? O. obtusatum Schmidle, Borge, O., 6, p. 8. 
25. ? O. obtusatum Schmidle, Fritsch, F. E. et Rich, F., 11, p. 347. 
26. O. obtusatum Schmidle, Fritsch, F. E. et Stephens, E., 13, p. 33. 
27. O. obtusatum Sclunidle, Whelden, R. M., 54, p. 83. 

Nepřihlížíme-li k pochybnému O. ochthodes var. obtusatum Gut w. (viz 
dále odst. II/2), uveřejnil první popis řasy Wa 1 t e r Schmid 1 e v roce 1893 
(36, p. 550, t. 28, fig . 11) pod jménem O. undulatum Co r d a var. obtusatum 
n. var. Teprve v roce 1898 ( 40, p. 38) ji osamostatnil jako zvláštní druh O. obtu
satum Schmid 1 e. Opakuji diagnosu druhu a připojuji kopii původní 
kresby (fig. nostra 1): 

„Cosm. undulatum O o r d a var. obtusatum n. var .... Cellulae ellipticae longiores quam 
latiores, apice subtruncatae, lateribus convexis undulatis, membrana marginem versus granulato 
plicata medio leviter punctata; ceterum ut in forma typica. 42- 48 µ lat., 48-56 µ long. lm 
kleinen Wiesenthal bei Langenkandel selten; Fruhjahr 1893. Diese Forro steht Gosm. ochthodes, 
b) obtusatum Gut w. Flora Lwowa tab. II, fig. 3 sehr nahe, ist jedoch um die Halíte kleiner." 

Popis druhu probírám podrobně v ·odstavci IV., zde upozorňuji jen na 
nejdůležitější doplňky diagnosy: 

a) Popis „lateribus undulatis" není přesný, strany jsou spíše vroubkované 
než zvlněné. Buňka sama je totiž celokrajná a její vroubkování je tvořeno jen 
velkými plochými bradavkami; marginální bradavky se stýkají spíše v úhlu 
než ve výkrojku tvaru vlny. 

b) O dalších dvou velmi charakteristických znacích se S c h m i d 1 e 
v textu nezmiňuje, ale kreslí je: buňka je v pohledu shora nápadně tenká 
(index poměru šířky k tloušťce činí průměrně 1,8-2,0 X ); její póly jsou široce 
zaokrouhleny a boky málo zakřivené. 
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c) Poměrná délka je u druhu velmi proměnlivá; index poměru délky 
k šířce značně kolísá, od téměř 1,00 X (okrouhlé formy u Dic k a, 10) až 
k 1,46 X (M es s i kom m e r, 26, p. 123); obvykle činí 1,15-1,20 x . 

Poznámky k shora citované literatuře. 

Ad 21- 23 „O. ochthodes var. subcirculare W i 11 e" nepatři rozhodně k O. ochthodes 
Nor d st.; zejména buňka je na to příliš tenká (její poměr šffky k tloušťce činí 1,83 X, u (J. och. 
thodes jen cca 1,55 X ) a tvar v pohledu shora je zcela odchylný. Podle autorovy kresby (fig. nostra 
22) soudím, že i'asa je totožná s O. obtusatum; zejména tvar shora je pro tento druh velmi charakte. 
ristický (srovnej fig. 22b s 2b, lb etc.!). S tím souhlasí i udané rozměry 48 X 42 X 23 ,u (55, 
p. 26) a 63 X 55 µ (56, p. 17), jakož i jejich poměry. Rozdíly jsou celkem bezvýznamné, ostatně 
vyskytují se často i u typického O. obtusatum: téměř polokruhovité poloviny bez zřetelně odliše. 
ného apexu, bohatší a pravidelnější skulptura, zvlněný resp. bradavkami opatřený vrchol. Že 
W i 11 e a později i W. et G. S. W e s t zařadili řasu do okruhu O. ochthodes, ač se od tohoto 
druhu celým habitem liší, lze snad vysvětliti tím, že u ní pozorovali zdánlivý rozpad bradavek 
ve skupiny teček (viz dále f. perornata); tehdy byl takový zjev znám z podobných druhů jen 
u O. ochthodes. 

Ad 24. Malá ·forma „lateribus semicellularum circ. 7-undulatis" Bor g e z Bolívie není 
nepochybná, ježto autor neuveřejnil její kresbu. Pravděpodobně je obdobná formám, které 
udává Dic k (10, fig. nostrae 25, 26). S menšími rozměry souvisí u těchto forem i zmenšený 
počet vroubků po stranách polovin. Prozatím není důvodů, proč by takové m enší formy měly být 
oddělovány od typu jako varieta. 

Ad 25. Patří spíše k var. Beanlandii než k typu; viz dále odst. II/2, ad. 5. 

Ad 26, 27. Podle rozměrů, které udávají Fritsch et Stephen s, je jejich africké 
Cosmarium velmi tenké: index poměru lat.: crass . činí přibližně 2,47 X, kdežto u typického 
O. obtusatum 1,8- 2,0 X. Ježto autoi-i neuvefojnili kresbu své řasy, není možno činiti žádné 
závěry. Totéž platí i o údajích Wh e 1 den o v ý c h, kde týž index činí 2,28 X. 

Ekologie a geografická distribuce. 

Zpracování dat, týkajících se ekologie a areálu druhu, nutno ponechati 
na pozdější dobu, ježto v literatuře je dosud velmi málo přesných a spolehlivých 
údajů. Ke stručné informaci cituji, co uvádí M es s i kom m e r (29, p. 123): 
„In Europa mit Ausnahme der Arktis sehr verbreitet, in aussereuropaischen 
Gebieten Verbreitung noch wenig erforscht, in den Alpen bis weit in die alpine 
Region empor steígend. Ihren bevorzugten Standort hat die Alge im Litoral 
von Seen, in Teichen und Graben, sofern sie kalkreicheres Wasser besitzen." 

Já sám jsem nalézal O. obtusatum hojně v litoralu eutrofních rybníků 
v okolí Písku (Jižní Cechy) s reakcí vody zásaditou nebo neutrální; mnohem 
méně je rozšířeno ve vodách slabě kyselých. Vyskytuje se také v litoralu 
pomalu tekoucích řek (na př. v Otavě u Písku v chomáčích Myriophyllum aj.). 
V literatuře jsou údaje i o nálezech v planktonu (Berg a n, 4, p. 12: říční 
plankton ve středním Norsku). Beck - Mann a g e t ta (2, p. 98) nalezl 
„O. ochthodes West et G. S. West var. obtusatum Gut w." také na 
vlhkých skalách v Krkonoších, není však jasno, kterou řasu tímto označením 
mínil (viz odst. II/2, ad 3, 4). 

a) forma a e q u a 1 i s Růž i č k a f. nov. Fig. nostrae 16, 33. 

O. obtusatum Schmidle, forma, Messikorruner, E., 27, t. 11, fig. 11. 

Primární bradavky jsou redukovány do té míry, že okraj buňky je téměř 
hladký, bez vroubků. Jinak jako u typu. 
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Exempláře, kde primární bradavky jsou více měně redukovány, se vyskytují v každém 
hojnějším materiálu (fig. nostrae 17, 18); zřídka však dosáhne redukce takového stupně, že buňka 
je skoro celokrajná, a že ani v pohledu shora nelze bradavky rozeznati. V takovém případě jde 
o zcela obdobný zjev, jaký popisuji In s a m, J. et Krieger, W. (17, p. 104, t. 6, fig. 8) 
u C. ochthodes Nor d st. var . aequali8 In s a m et Krieger slovy: „Die primaren Warzen 
fehlen hier; daher ist auch k eine R andkerbung vorhanden." Ostatní skulptura, t. j. tečky (sekun
dárrú granulky), se nemění; je-li dosti výrazná, spojují takové exempláře znaky dvou forem, 
ae,qualis a perornata (M es s i kom m e r, 1. c., fig. nostra 33). 

Zjev se vyskytuje příliš zřídka, než aby již nyní mohlo býti rozhodnuto, 
jakou má taxonomickou cenu. Sotva jde o zvláštní varietu, spíše jen o pouhou 
nesamostatnou formu v rámci normální variability druhu. 

b) forma per o r na ta M es s i k , (1949). Fig. nostrae 12- 15, 34-36. 
I. C. obtusatum Schmidle f. perornata f. nov., Messikommer, E., 29, p. 169, fig. 16. 
2. C. obtusatum Schmidle, Formen, Dick, J., 10, p. 449, t. 20, fig. 15. 
3. O. obtusatum Schmidle, forma, Messikommer, E. , 26, p. 123, t. 2, fig. 12. 
4. O. obtusatum Schmidle var. perornatum Messik., Růžička, J., 34, p. 127. 
5. O. obtusatum Schmidle forma ad var. Beanlandii sed minor Růžička, J., 34, p. 127, (pro parte), 

fig. 9. 

Primární bradavky při pohledu kolmém k jejich základně se zdánlivě 
rozpadají ve skupiny tří až pěti teček (sekundárních granulek), nejčastěji 
čtyř teček, tvořících dosti pravidelný čtverec (vide fig. nostram 12el). 

M es s i kom m e r (29, p. 169- 171) uvádí podrobný popis formy. V diagnose i v textu 
však zdůrazňuje, že na rozdíl od typického O. obtusatum „auf die ein oder zwei ... konzentrischen 
peripheren Warzenreihen gegen die Halbzellmitten hin noch weitere folgen, die aber zunehmend 
diffuser werden und sich in Punktgruppen auflosen". Ve skutečnosti se však zcela shodný rozpad 
bradavek v tečky vyskytuje také u exemplářů s hůře vyvinutou skulpturou, kde není bradavek 
v blízkosti středu polovin, ba i tam, kde primární bradavky jsou zcela r edukovány (f. aequalis, 
fig. nostrae 16, 33); v takových případech lze jej ovšem pozorovati jen v pohledu „e latere" nebo 
trochu šikmém (fig. nostra 12e). 

Mám za to, že rozdíl mezi f. perornata a typem je jen kvantitavní, že totiž 
tato forma ehrnuje exempláře se zvlášť zřetelně vyvinutými sekundárními 
tečkami na bradavkách, a že je spíše jen fysiologickým stavem (viz dále 
v odst. IV/8). Zjev zdá se býti charakteristický pro celý okruh typického 
O. obtusatum a bude snad zjištěn i u jeho variet; vyskytuje se i u několika pří
buzných druhů. (viz odst. V). 

2. C. ob tu s a tu m var. B e a n 1 a n d i i W. et G. S. West (1908). 
Fig. nostrae 37- 39". 

I. C. obtusatum Schmidle var. Beanlandii nob., West, W. et G. S., 52, p. 8, t. 65, fig. 15. 
2. O. subundulatum Wille var. Beanlandii var. n., West, W. et G. S., 48, p. 7, t. I , fig. 10. 
3. ? C. ochthodes Nordst. b) obtusatum nov. var., Gutwiríski, R., 15, p. 68. 
4. ? C. ochthodes Nordst. b) obtusatum nov. var., Gutwmski, R„ 16, p. 51, t. 2, fig. 3. 
5. ? C. obtusatum Schmidle, Fritsch , F. E. et Rich, F., II, p . 347. 

Buňky jsou větší (W est: 65- 85 X 55-59 µ, cr.J 33 µ): a poměrně delší 
než u typu. 

Ve znění, obsaženém v Monografii, definují W. et G. S. West (52, p. 8). varietu takto: 
"Cells longer than in the typical form, P/4- 1 Yz times as long as broad, apices subtruncate and 
sometimes subretuse, margin of semicells with about 18 undulations." Nepatrně (o jednu) zvětšený 
počet „ undulations" po každé straně polovin nelze však považovati za rozlišovací znak, ježto se 
vyskytuje i u typu (vide fig. nostram la). Tot6ž platí i o "apices subtrunoate and subretuse" 
(srovnej fig. nostrae 37 a 28!). V dalším textu pak autoři ještě uvádějí: "This variety . .. has no 
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granules within the margin of the semicells." Tento údaj však není správný, ježto nejméně dvě 
intramarginálni řady bradavek, soustředné s okrajem (tedy stejně jako u typu), jsou zřetelně 
patrny na Westově kresbě pohledu shora (52, t. 65, fig. 15b, fig. nostra 37b); v pohledu zpfodu 
nejsou zakresleny, pravděpodobně se ztrácely v hustém hrubém tečkováni membrány. 

Zůstávají tedy jen dva znaky, odlišující varietu; oba jsou taxonomicky 
málo cenné, tím spíše, že se vyskytují i přechody k typu: a) větší absolutní 
rozměry, snad až 94 X 72 µ. West o v a kresba ukazuje však exemplář, 
který se velikostí od typu sotva liší; pro větší názornost byla proto fig. nostra 37 
zvětšena tak, aby odpovídala průměru rozměrů W e s t e m udaných. b) Po
měrně větší délka buňky. Poměr délky k šířce činí podle West a 1,25 až 
1,50 X, kdežto u typu průměrně jen l,15X, ale často i více. 

Ze znaků, jimiž se varieta s typem shoduje, jsou důležité' zejména: index 
poměru lat. : crass. (podle kresby cca 1,84 X) a tva v pohledu shora. Původní 
vyobrazení variety (W. et G. S. West, 48, t . 1, fig. 10, fig. nostra 38) se 
dokonce od typu lišilo ještě méně než novější kresba z Monografie. 

Je tedy var. Beanlandii velmi málo odlišná od typu a ježto v literatuře 
neexistuje její přesnější kresba, bylo by ji třeba na nových nálezech pře
zkoušeti. 

Poznámky k shora citované literatuře. 
Ad 3, 4. „O. ochthodes Nor d st. var. obtusatum Gut w." zařadili již W. et G. S. West 

(52, p. 7) k typickému C. obtusatum, byť s otazníkem. Bor ze c k i (8, p. 25) upozornil, že její 
tvar v pohledu shora je shodný s O. obtusatum a zcela odlišný od O. ochthodes (vide fig. nostram 
39b). Totéž ostatně prozrazuji i rozměry: poměr šířky k tloušťce činí 72 : 36 µ čili 2,0 X , stejně 
jako u O. obtusatum, kdežto týž index u O. ochthodes je značně nižší, cca l,55X. 

Podle mého míněni lze však řasu řaditi spíše k var. Beanlandii než k typickému O. obtu
satum: a) kresby obou řas jsou si velmi podobny (srovnej fig. nostrae 37 a 39), ovšem s výhradou, 
že jsou obě velmi stylisované; b) buňka je poměrně delší než průměr u typu, poměr délky k šifce 
činí l,30 X ; c) i absolutní rozměry 94X 72 µodpovídají spíše var. Beanlandii, pro kterou je udáno 
nejvýše 85 X 59 µ;rozdíl by byl ještě menši, kdyby byl Gutwiúski uvedl rozměry více než jediného 
exempláře. 

Ježto Gut w i ú s k i zařadil svou řasu do okruhu O. ochthodes, je možné, že pozoroval 
zdánlivý rozpad jejích bradavek v tečky, tehdy známý j'en u O. ochthodes. 

V moderní literatuře uvádí „O. ochthodes West et G. S. West var. obtusatum Gut w." 
Beck - Mann a g e t ta z Krkonoš (2, p. 98) a z Korutan (3, p. 290), nepřipojuje však kresbu, 
popis, ani údaj rozměrů, takže je nejisté, jakou řasu vlastně pozoroval - doklad, jak problema
tickou cenu mají nekontrolovatelné údaje pouhých jmen. ' 

Ad 5. Fritsch et R i o h udávají z Afriky velké Cosmarium, které ztotožňují s O. och
thodes var. obt'usatum Gut w. a spolu s nim zařazuji k typickému O. obtusatum. Rozměry 
(91- 96 X 71-75 µ)skutečně přesně odpovídají Gutwiúského řase, s výhradou, že schází důležitý 
údaj tloušt'ky. Z rozměrů i z poměru délky k šířce (:t,28 X ) plyne, že i toto Cosmarium by bylo 
vhodnější řaditi k var. Beanlandii než k typu. Je velká škoda, že autoři nepřipojili kresbu svého 
ná1ezu, nebo aspoň bližší popis a údaj tloušt'ky; snad by bylo možno s konečnou platnosti roz
hodnouti otázku var. Beanlandii i O. ochthodes var. obtusatum. 

Naleziště: W. et G. S. West µdávají var. Beanlandii z jediného naleziště 
v Anglň, o ekologických datech se nezmiňují. G u t w i ň s k i popsal své 
citované Cosmarium z jezírka severně od Lvova (SSSR), Fritsch et 
R i c h je nalezli „on rocks in quiet pool in stream" v Natalu v Africe. 

3. C. o b tu s a t um 
co m b. e t no m. 

var. bu rmen se (S k u j a) Růž i č k a no v. 
Fig. nostrae 40- 41. 

1. O. sublatereundatum W. et G. S. West, Skuja H ., 43, p. 142, t. 30, fig. 26. 
2. ? O. sublatereundatum W. et G. S. West, forma W. et G. S. West, 51, p. 202, t. 13, fig. 13. 
3. Non: O. sublatere-undatum nov. sp., W. et G. S; West, 49, p. 60, t. 8, fig. 1. 
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Poměrně malá varieta (37-40 X 35-37 µ) s dobře vyvinutou, pravidel
nou skulpturou (bradavky v soustředných i dostředných řadách) a zřetelně 
vroubkovaným vrcholem. V pohledu shora probíhají přes apex tři příčné 
dvojité řady teček a boky jsou proti typu trochu zakřivenější ( 1). 

S k u j a sám upozorňuje, že jeho řasa se celým habitem řadí do blízkého příbuzenství 
s C. obtusatum. Je sice o něco menší, ale navazuje na malé formy, které udává Dic k (10, p. 449, 
nejmenší exemplář 39 X 37 µ).Také poměr šffky k tloušťce je ve shodě s C. obtusatum; příslušný 
index činí podle rozměrů, udaných Skujou v textu, cca 2,1 X , podle jeho kresby cca 1, 7 X , u typu 
průměrně 1,9 X . Pravidelněji vyvinutá skulptura a vroubkovaný vrchol se vyskytuji často 
i u typu. Důležitým znakem druhu je okolnost, že bradavky se v kolmém pohledu zdánlivě roz. 
padají ve skupiny teček; krásná a přesná Skujova kresba zdá se nasvědčovati, že i u jeho Cosmaria 
se tento zj ev vyskytoval. 

Poněkud odlišná od typického O. obtusatum je varieta vlastně jen v pohledu 
shora, kde přes apex běží tři příčné dvojité řady teček, které pravděpodobně 
naznačují polohu bradavek, na apexu redukovaných (srovnej s f. aequalis, 
fig. nostra 33b). S k u j a kreslí boky buňky o něco zakřivenější, než je 
u typického O. obtusatum obvyklé; není však vyloučeno, že šlo o trochu roz
máčknutý exemplář, ježto poměrná tloušťka buňky na kresbě je nápadně větší, 
než plyne z rozměrů udaných v textu (1, 7 X oproti 2,1 X ). 

Mám proto za to, že je plně odůvodněno připojiti S k u jo v o Oosmarium 
k O. obtusatum, a to prozatím jako zvláštní varietu. Považuji však za pravdě
podobné, že bude později zahrnuto přímo do typu, až bude novými nálezy 
zjištěn rozsah jeho variability a objasněna otázka skulptury jeho bradavek 
a indexu lat. : crass. 

Poměr této řasy k G. sublatereundatum W. et G. S. West je nejasný. Od původních vy. 
ohrazení a popisu tohoto druhu z Madagaskaru (W. et G. S. West, 49, p. 60, t. 8, fig. I, fig. 
nostra 42) se Skujova řasa liší v několika podstatných znacích, z nichž nejdůležitější jsou: v po
hledu zpředu je Westův druh skoro šestiúhlý, vrchol téměi· rovný, počet „undulations" po 
s tranách polovin je jen 4- 6; v pohledu shora je téměř vřetenitý. W. et G. S. West právem 
poukazují na jeho blízkou příbuznost k C. cyclicum Lun d., Krieger (23, p. 177) vztahuje 
j ej k O. garrolense Roy et Bi s s . Domnívám se proto, že obě řasy, Skujova a Westova, pří-
buzné nej sou. · 

Naproti tomu Cosmu,riurn, které později popsali W. et G. S. West z Burmy (51, p. 202, 
t. 13, fig. 13, fig. nostra 41) jako „G. sublatereundatum, forma lateribus semicellularwn 6- 7-undu
lato.crenatis , apice p aullo angustioribus et leviter 2-undulatis" se Skujově řase v těchže znacích 
velmi p odobá, a je možné, že je s ním totožné. Hlavní závadou je přílišná stylisovanost a ne
úplnost (skulptura zpředu!) citovaných Westových kreseb; teprve nové nálezy z Madagaskaru 
i Burmy snad otázku rozhodnou. 

Naleziště: Dosud jen Burma: Mandalay „in a pond", Rangoon aj. Eko
logická data nejsou udána. 

4. C. ob tu s a t um v ar. S k u j a e (S k u j a) 
co m b. e t n o m. 

C. rotundum Turner , Skuja, H., 43, p. 140, t. 30, fig. 33. 

Růž i č k a no v. 
Fig. nostra 43. 

Buňky nepatrně větší ( 60- 67 X 53- 56 µ) než průměr u typu, s dobře 
vyvinutou, pravidelnou skulpturou (bradavky v soustředných i dostředných 
řadách) ; podle S k u jo vy kresby ve středu polovin mezi tečkami hrubé 
scrobiculae. „Scheitelansicht langlich elliptisch, in der Mitte beiderseits schwach 
erweitert " (S k u j a, 1. c., kde viz podrobný popis řasy). 

234 



Uvedené znaky jsou taxonomicky jen málo významné. Nejdůležitější 
z nich je přítomnost mírných nadmutin v pohledu shora., které u typu dosud 
nebyly popsány. Scrobiculae jsou u typu rovněž neznámé, vyskytují se však 
u větších forem příbuzných druhů (na př. u O. hornavanense Gut w.). Formy 
s výraznější a pravidelnější skulpturou jsou J)aproti tomu dosti časté i u typu. 

Na blízkou příbuznost své řasy s typickým O. obtusatum upozornil sám 
S k u j a. Obě řasy se shodují v celkovém habitu, v rozměrech, tvaru i skulp
tuře (srovnej fig. nostrae 43 s 1, 9 aj.) a zejména také v tom, že tloušťka buňky 
je poměrně malá (index poměru lat. : crass. činí u var. Skujae cca 2,15 X , 
u typu prúměrně 1,90 X ), a že bradav~y jsou silně zploštělé, takže okraj buňky 
je zřetelně vroubkován. Považuji proto za nezbytné, zařaditi S k u jo v o 
Oosmarium do okruhu O. obtusatum Schmid 1 e a za oprávněné, ponechati 
je jako samostatnou varietu. Bylo by ovšem ještě třeba zjistiti jeho přesný 
tvar v pohledu shora (který S k u j a popisuje, ale nekreslí), a v pohledu se 
strany, jakož i podrobnou skulpturu bradavek, zda se totiž v kolmém pohledu 
nerozpadají ve skupiny teček. 

Po tom, co bylo řečeno, pfokvapuje, že S k u j a ztotožňuje svou řasu s O. rotundum 
Turner (46, p. 58, t. 8, fig. 48, fig. nostra 44). Toto určení považuji za zcela nesprávné z těchto 
důvodů: 

a) Turnerovo Cosmarium liší se od Skujova především poměrně širokým istmem, širším než 
polovina buňky; kromě toho je poměrně kratší, jen tak dlouhé jako široké. Tyto dva závažné 
znaky nelze vysvětliti poukazem na nepfosnost Turnerovy kresby, jsou potvrzeny i jeho textem. 

b) Obě Cosmaria vykazují i četné další závažné odchylky, zej1néna ve tvaru polovin a sinu 
i ve skulptuře a okraji buněk; tyto odchylky jsou na první pohled patrny ze srovnání obou kreseb 
(fig. nostrae 43 a 44). 

c) Tloušťku buňky a její tvar shora Turner neudává. Je-li však správný názor W. et G. S. 
West a (50, p. 139), že O. rotundum Turner je totožné s O. subcirculare var. rugosum Tur
n e r (46, p. 52, t. 8, fig. 7, fig. nostra 45), pak jsou i tloušťka buňky a její tvar shora a se strany 
zásadně odlišné od Skujova Cosmaria (viz kresby, znázorřmjici O. subcirculare shora a se strany 
in Turner, 1. c., t. 9, fig. 27 a 37!). Turnerovy kresbyfig. nostrae 44 a 45 se vlastně od sebe liší 
jen odchylně kreslenou skulpturou, což j e rozdíl velmi pochybný: bradavky nebo scrobiculae 
(není jasné, co z obojího Turner mínil) se totiž v žádném případě nemohou u okrajů buňky pro
mítat jako kroužky (jako na fig. 44), nýbrž musí zde míti tvar úzkých elips (přibližně jako na 
fig . 45); tím však rozdíl úplně mizí. 

S úsudkem, v jakém poměru je k var. Slcujae řasa, kterou popsal Krieger rovněž pod 
jménem O. rotundurn Turner (Krieger, W., 23, p. 184, t. 11, fig. 4, fig. nostra 46) je nutno 
ještě vyčkati. Obě řasy vykazují některé shodné znaky (srovnej fig. nostrae 43 a 46), existují 
však závažné rozdíly v pohledu zpředu (ve tvaru polovin a jejich okraji, který Krieger udává 
jako zvlněný a nikoli vroubkovaný, při čemž okrajové vlny se značně liší od nejbližších !·ad hra
natých bradavek), a není známo, zda další odchylky neexistují i v pohledu shora a se strany. 

Naleziště: Burma. Ekologická data nejsou udána. 

5. C. ob tu s a tu m v 'a r. min u s S k u j a s u b forma (1937) . 
Fig. nostra 4 7. 

O. obt,usatum Schmidle fa. minus Skuja, H., 42, p. 90, t. 12, fig. 20 na str. 95. 

Autor popisuje svou formu slovy: „Forma cellulis minoribus et pyrenoidi
bus singulis in utroque semicellula". Závažnější však je, že buňka je poměrně 
daleko tlustší než typ, a že její bradavky i vroubky na okrajích jsou mnohem 
řidší. Varietu považuji prozatím za nejistou. 
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Řasa je poměrně malá (40-49 X 31-35 µ) a úzká (poměr long. : lat. 
činí cca l,35 X ). Tyto rozdíly nejsou závažné, v literatuře byly opětovně po
psány formy C. obtusatum o podobných rozměrech (na př. K o s in s kaj a, 
21, p. 170: 46-51,2 X 34,6- 46,2 µ, což činí až 1,33 X ). Okolnost, že v každé 
polovině buňky se nalézá jen jeden pyrenoid a nikoli dva jako u typického 
C. obtusatum, by sama o sobě rovněž nebyla příliš závažná; je však nutno 
uvážiti, že u žádné jiné malé formy O. obtusatum takový případ nebyl dosud 
popsán . 

Za taxonomicky důležité odchylky vfak považuji tyto znaky: a) tloušťka 
buP..ky je poměrně velmi značná, 20-22 µ, takže index lat. : crass. činí 
cca 1,57 X , kdežto pro typ je průměrem 1,90 X ; b) tvar bradavek a tedy 
i vroubků na okraji je sice shodný s typem, ale celá skulptura je řidší; po stra
nách je jen po pěti oddálených vrubech, mezi nimiž je patrný rovný okraj 
buňky . 

Popis formy je neúplný, ježto S k u j a ani nepopsal, ani nezobrazil její 
tvar v pohledu shora a se strany. Je tedy otázkou, zda má buňka e vertice 
tvar, pro O. obtusatum tak charakteristický: oválný se široce zaokrouhlenými 
póly a málo zakřivenými boky. . 

Uvedené Cosmarium není proto možno v žádném případě považovat za 
pouhou formu typu, nýbrž nejméně za samostatnou varietu. S ohledem na 
zásadně odlišnou poměrnou tloušťku (nejde-li ovšem o omyl v údaji rozměrů) 
je pravděpodobně zvláštním, od O. obtusatum odlišným druhem, ale je s ním 
asi příbuzné. S k u j a upozorňuje na jeho podobu s O. Naegelianum var. 
crenulatum Schmid 1 e, které však by samo potřebovalo revise. Otázku 
nelze rozřešiti s konečnou platností, dokud nebude potvrzen údaj tloušťky 
a zjištěny další podrobnosti, zejména tvar v pohledu shora a případná skulptura 
bradavek. Do té doby nutno považovati varietu za nejistou. 

Naleziště: Několik lokalit v Jižní Číně, vesměs v zásaditém prostředí 
(„Kalkfelsen"; „kalkhaltiger Boden" atd.), také v planktonu, ve výši 1935 až 
2850 m n. m. 

III. Vyloučené formy. 

Do okruhu určitého druhu lze řaditi jen takové formy, které se s typickou 
formou shodují v nejzávažnějších znacích, a jen v některých méně významných 
se liší. Jinak bychom dospěli k " hromadným, sběrným druhům", shrnujícím 
zcela odlišné a nepříbuzné formy, jakými dosud jsou na př. Cosmarium botrytis 
Men e g h., C. ochthodes No r d s t. a velmi mnohé jiné. Úkolem kritiky je 
vyloučit formy, které do druhu nepatří a tím připravit půdu pro konečné 
systematické zpracování. 

Mám za to, že do druhu O. obtusatum Schmid 1 e nepatří tyto formy : 

I. C. obtusatum forma Sk uja (1928) . Fig. nostra 52. 

C. obtusatum Schmidle, Form, die etwa zwischen O. obtusatum var. B eanlandii W. et G. S. W est 
und e inigen Abarten von O. cymatopleurum steh t . Skuja, H., 41, p . 163, t; 4, fig. 8. 

Některé znaky, které by o zařazerií řasy rozhodly s konečnou platností 
(tvar shora, poměrnou tloušťku, detaily skulptury), autor neudal. Z důvodů , 
které jsem uvedl již jinde (Růž i č k a, J. , 33, p. 12, 13), považuji řasu za 
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trochu redukovanou formu O. hornavanense Gut w: var .. janoviense (Gut .w.) 
Růžička (1949). 

2. C. ob tu s a tu m forma S kuj a (1949). Fig; nostra 49. 

O. obtusatum Schmidle, Skuja, H., 43, p. 131 (pro parte), t. 30, fig. 25 (non fig. 27!). 

Citovaná forma z Burmy se lišíod O: obtusatum tak základně, že se domní:
vám, že při tisku došlo k záměně jmen: okraje jsou vykrajované velkými vlnami 
místo vroubkování (srovnej obě O. obtusatum z Burmy fig. nostrae 24 a 49!),. 
pohled shora je naprosto odlišný. Všechny znaky ukazují na blízkou příbuz
nost s O. subundulatum Wille ; jsou sice jisté rozdíly v poměrné šířce buňky 
a V' počtu vln, ale tyto znaky u O. subundulatum dosti kolísají (srovnej na př. 
W i 11 e, 55, p. 80, t. 1, fig. 9 s W. et G. S. West, 50, p. 152, t. 59, fig. 14 a j.). 

3. C. ob tu s a tu m var. g 1 a br um Bor g e (1903). Fig. nostra 48. 

O. obtusatum Schmidle var. glabrum n. var., Borge, O., 5; p. 92, t. 3,fig. 3. 

Uvedená řasa z Brasilie se tvarem i rozměry resp. jejfoh poměry velmi 
podobá redukovanému O. obtusatum. Proti její příslušnosti k tomuto druhu lze 
však uvésti dvě vážné námitky: a) pohled shora je naprosto odlišný od O. obtu
satum; je totiž eliptický s úzce zaokrouhlenými póly (srov:nej fig. nostrae 48b 
a 2b!); b) zvlnění okraje buňky je mělké, ale zřetelné. Bylo by je snaďmožno 
vykládati jako řadu bradavek, ostatní membrána je však „granulis nullis 
praedita"; nesouhlasí s charakterem O. obtusatum, že by byly redukovány jen 
postranní řady bradavek a nikoli také střední (marginální) řada. Zúamená to 
tedy, že zylnění okraje není způsobeno bradavkami~ nýbrž že je zvlněný 
okraj sám. 

Považuji proto za pravděpodobné, že- var. glabrum není s O. obtusatum 
příbuzná, nýbrž že je ji třeba zařaditi mezi druhy, které mají zvlněný okraj, 
ale membránu bez bradavek, jakým je na př. O. dispersum John s. (John
s q n, L. N., 19, p. 297, t. 233, fig. 19). 

4. c. ob t. u s a tu m V. ar. Hor w o od ii R i c h (1925). Fig. nostra 50. 

O. obtusatum Schmidle var. Horwoodii var. nov.'.' .Rich, F„ 32, p. 76, fig. 5. 

Popis i vyobrazení nasvědčuje, že var. Horwoodii nepatří k O. obtusatum: 
LišLse od~ něho zejména těmito znaky: a) tvar polovinzpředu je o_duhylný~ ~ 
vrchol je zcela úzký; b) rovně~ tvar v pohledu shora a se strany je odlišný; · 
c) tfoušťka buňky je poměrně větší, index lat. : crass. činí cca 1,6 x , u O. obtu-.. 
satum cca 1,9 X ; d) okraj buňky je zvlněn a nikoli vroubkován, vln je 12 po 
každé straně; e)-skulptura sestává ze šesti i více koncentrických řad : bradavek, , 
které jsou sestavehy i do zřetelných · radj.álních řad·; · f) podle autorčiny kresby 
je i n.8'.d· istmem skulptura, a to jedna ( ?) řada nezřetelných :hradavek. 

Všechny uvedené znaky poukazují na to, že řasa patři k O. hornavanense 
Gut. w., a to pravděpodobně k jeho ,var .. mesoleium (Nor d ~ t.) Růž i č k a 
(33, p. 9) nebo do její těsné blízkosti. Gron b 1 ad (14, p. 6) ji · zařazuje 
k O. tetraophthalmum var. pyramidatum Strom (45, p. 484, t. 13, fig. 6- 9); 
s tím je nutno souhlasiti, ovšem s dodatkem, že sama var. pyramidatum patří 
pravděpodobně k O .. hornavanense, rozhodně však nikoli k O. tetraophthalmum, 
od něhož se úplně liší. 
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5. C. ob tu s a tu m var. u n du 1 a tu m Fritsch e t R i c h (1937). 
Fig. nostra 51. 

C. obtusatum Schmidle var. undulatum var. nov. , Fritsch, F. E. et Rich, F., 12, p. 190, fig. 14 A , B 
na str. 188. 

Řasa se liší od O. obtusatum hlavně těmito znaky: a) tvar polovin je pyra
midální se širokým, v obrysu rovným apexem; b) strany jsou zřetelně zvlněny 
místo vroubkovány; po každé straně polovin je po 5- 6 vlnách; c) buňka má 
nízké, ale zřetelné nadmutiny. 

Všechny uvedené znaky ukazují na blízkou příbuznost s malými formami 
O. hornavanense · Gut w„ a to var. dubovianum (L ii t ke m.) R ú ž i č k a 
nebo var. janoviense (Gut w.) Růž i č k a; tomu nasvědčuje . i charakteris
tický zářez ve středu apexu. Ježto se však řasa od obou zmíněných variet liší 
(zejména má jen 5-6 vln po stranách místo 8- 10), považuji ji za novou 
varietu O. hornavanense Gut w. var. undulatum (Fritsch et R i c h) 
nov. comb. Bylo by však ještě třeba dalších pozorování, zejména podrobností 
skulptury nad istmem a na bradavkách, aby příslušnost řasy byla potvrzena. 

IV. Poznámky k morfologii druhu. 

t. Rozměry. 

Odchylky v absolutních rozměrech nelze u Desmidiaceí hodnotiti příliš vysoko; daleko cha
rakterističtěj ší pro určitý druh nebo varietu jsou poměry rozměrů. Srovnáním rozměrů, uvede
ných v tabulce na str. 244 zjistíme, že rozměry C. obtusatum Schmidle a jeho forem kolísají 
v mezích přibližně 40-70 X 35-60 µ; var. Beanlandii W. et G. S. We s t dosahuje snad až 
95 X 75 µ. Tloušt'ka činí u typu 20-30 µ,u var. Beanlandii až 40 p,. 

2. Poměry rozměrů. 

Index poměru výšky k šířce činí podle literatury u typických forem C. obtusatum 
přibližně 1,00-1 ,35 X, M es s i kom m e r (26, p. 123) udává až 1,46 X ; u var. Beanlandii W. et 
G. S. We st činí snad až l,50 X . J sou tedy rozdíly v poměru délky k šířce velmi značné a při 
pomínají obdobné poměry u příbuzného C. ochthodes N o•r d st. 

Index poměru šiř k y k tloušťce je pro určitý druh poměrně stálý a charakteristický 
(pokud ovšem nejde o formy s nadmutinami) a je proto důležitým taxonomickým znakem. Je 
však nutno měřiti celé buňky, pokud m o žno živé, a to vždy větší počet exemplářů; měřeni 
prázdných polovin , postavených v preparátu na basi, vede obyčejně k nesprávným výsledkům. 

U O. obtusatum činí index poměru lat.: crass. l,75- l,98 X, průměrně l,85 X ; W. et G. S. 
We st (52, p. 7) udávají 2,0X, což je pro živé exempláře jako průměr přehnáno. Ještě tenči 
formy zjišťuji Wh e ld e n (54, p. 83): 2,28 X a Frit sc h e t Stephena (13, p. 33): 
2,47 X; takznačnéodchylky vzbuzujíjižpochyby, že exempláře bylysprávněměřenynebo určeny, 
tím spíše, že autoři nepřipojili kresby, takže j ejich údaje nelze kontrolovati. U var. Skujae 
(S k u j a) Růž i č k a (odst. II/4) j sou podle Skujových údajů buňky poměrně tenčí než u typu 
(2, l5 X , přes to, že buňka má nadmutiny). U var. minus S k u j a činí naproti tomu zmíněný 
index jen l ,57X, co ž vzbuzuje pochybnosti o příslušnosti této variety k C. obtusatum. 

Rozměry a jejich poměry, k teré j sem měřil nebo nalezl v literatuře, j sou sestaveny do ta
bulky na str. 244. 

3. Pobled shora. 

V pohledu shora má C. obtusatum v.elmi charakteristický tvar: póly j sou široce zaokrouhleny, 
boky málo vypouklé, celá buňka je poměrně dosti tenká (vide fig. nostt:ae lb, 2b etc.). Tento tvar 
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je v literatuře obyčejně dobře patrný i na starších a nepřesných kresbách. Odchylnost tvaru u var. 
glabrum Bor g e (5, p. 92, t. 3, f. 3) je jedním z důvodů, proč tato varieta podle mého mínění 
nepatři k O. obtusatum. 

Na bocích je membrána trochu ztloustlá a nepatrně vmáčknutá dovnitř, takže se tvoří 
t. zv. foveae. Postranní nadmutiny nebyly u typického O. obtusatum popsány (forma S k u j a, 
43, t. 30, f. 25 patři k O. su,bundulatum W i 11 e a ne k O. obtusatu,m). Var. Skujae má mírné na 
dmutiny. 

4. Pohled se strany. 

Se strany jsou poloviny přibližně okrouhlé, u delších forem spíše oválné (fig. nostrae 2c, 12c). 
Postranní nadmutiny se u typu nevyskytují, u var. Skujae není pohled se strany znám. 

5. Tvar polovin zpředu. 

Tvar polovin je dosti variabilní. Vyskytují se poloviny skoro polokruhovité se stranami vy
pouklými, takže celá buňka je skoro kruhovitá (fig. nostrae 4, 25), nebo naopak poloviny skoro 
pyramidální se stranami rovnějšími (fig. nostrae 6, 13), se všemi stupni plynulého přechodu mezi 
těmito krajními formami. 

Dolní rohy bývají zaokrouhleny někdy úzce (fig. 6), jindy šířeji (fig. 7); sinus je podle tvaru 
rohů navenek rozšířen buď méně nebo více. Base polovin je však vždy rovná a sinus úzký, lineárný. 

Vrchol bývá někdy plochý, od stran zřetelně odlišený (fig. 6, 7), jindy je vypouklý, bez zřetel
ných hranic (fig. 8, 14), opět s plynulým přechodem mezi oběma mezními případy. Jsou-libra
davky vyvinuty i na vrcholu, dodávají mu obvykle vypouklejšiho tvaru. 

Těmito drobnými změnami mohou dostati buúky dosti odlišné vzezření; v každém bohat
ším materiálu lze nalézti různé takové formy, přechod mezi nimi však je zcela plynulý. Tvořeni 
neodůvodněných nových variet z takových forem považuji za neoprávněné. 

6. Okraj polovin. 

Okraj buněk O. obtusatum je vlastně hladký, celokrajný, jak je patrno uf. aequalis Rů
ž i č k a, kde je skulptura redukována (fig. nostrae 16, 33). Obvykle se však bradavky na okraji 
řadí tak těsně k sobě, že mu dodávají vroubkováni. Po každé straně polovin je 7-9 vroubků, 
u menších forem (Bor g e, 6, p. 8, Dic k, 10, p. 449) i méně. Podle stupně vývoje bradavek je 
i vrchol buď zcela rovný (po př. trochu konkávní), nebo nezřetelně zvlněný, nebo zřetelně vroub
kovaný. 

U redukovaných forem nebo při nepřesném zaostření optiky se okraj buúky zdá zvlněn 
a nikoli vroubkován. Zejména na starších. a méně přesných kresbách bývá okraj kreslen jako 
zvlněný, také v popisech se někdy mluví o „zvlněni" (srovnej Schmid 1 e o v u diagnosu: 
„lateribus ... undulatis"). 

7. Skulpturo membrány. 

Skulptura je tvoř~na bradavkami širokými, přitom však nízkými a plochým.i, které nemají 
ostře zarovnaný (useknutý) vrchol. Jsou-li bradavky úplně redukovány, vzniká forma aequalis 
Růž i č k a (fig. nostrae 16, 33), častější j sou však formy přibližné (fig. 17, 18). 

Bradavky jsou sestaveny do více· méně nepřesných koncentrických řad, souběžných s okra
jem buňky; obyčejně lze zpředu snadno rozeznati 2 takové řady, ale odlišný lom světla prozrazuje 
při pozorném zkoumáni, že řad je více. Také v pohledu shora bývá viditelný větší počet řtad 
bradavek. U exemplá.i·ů s výjimečně dobře vyvinutou skulpturou lze zjistiti 4 i vice takových řad 
a bradavky sahají pak hluboko do sti'édu polovin (fig. nostra 14). Zřídka bývají bradavky se
staveny i do radiálních řad (fig. 12, 14 etc.). 

Nikdy jsem nepozoroval ani v literatuře nenalezl skulpturu v prostoru nad istmem nebo 
ve středu polovin, někdy však se tam vyskytnou jedna nebo dvě bradavky. 

Celá membrána je vždy pokryta tečkami, někdy sotva postřehnutelnými, jindy velmi hru
bými a nápadnými (fig. 13, 15) s plynulou řadou přechodních forem. Povaha těchto teček nebyla 
v literatuře dosud popsána; mám za to, že jde o granulky nebo o vyvýšená ústí pórů. S k u j a 
(43, t. 30, f. 33) kresli u var: Skujae ve středu polovin kromě teček ještě hrubé scrobiculae (fig. 
nostra 43). 
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8; Skulptura bradavek. 

Při p ohledu kolmém k základně bradavek (nejlépe při pohledu na buňku e latere nebo po
stavenou š ikmo v poloze m ezi e latere a e vertice - vide fig. nostram 12e) j'evi"se bradavky jako 
3- až 5hranný (nej častěji čtvercový) útvar. Protože vrchol bradavek není ostře seHznut, není 
tento útvar. zřetelně ohraničen. Na rozdíl od pi'íbuzného O. ochthodes No r .d st. nedochází tedy 
k tvoření políček, nýbrž j en t mavších nebo světlej ších skvrn (odlišný lom světla v místě -bradavky). 

V k aždém rohu tohoto útvaru bývá umístěno po j edné tečce (sekundární granulce); 
obvykle jsou na každé bradavce 4 sekundární granulky, sestavené pHbližně do čtverce. V pohledu 
k olmém ke své základně rozpadají se tedy bradavky ve skupiny teček a samy mizí zr-aku; jen 
odlišný lom světla prozrazuje j ejich hranice (f. peror?'l,ata M es s i k., fig. nostrae 12- 15, 34- 36). 
Zjev nutno zkoumati na prázdných m embránách; po použití většiny chemikálii (na př·. natrium
hypochloritu) membrána nepatrně zduří a zjev zmizí. Zjev je nejsilněj ší u exemplái·ů s hrubým 
tečkováním m embrány; vyskytuje se i u exemplářů s r edukovanými primárními bradavkami 
(f. aequalis). 

Pochybuji, zda vůbec existuje „typické" o: obtusatum, kde by se bradavky v tečky neroz
padaly. Pátral jsem po něm marně v materiálech z různých nalezišť z ČSR i z ciziny, vždy 
byly sekundární granulky aspot\ naznačeny: Zda se t ento zj ev vyskytuje i u všech va':riet O. obtu
satum, nelze d osud říci, j ežto j emným detailům skulptury ·bývá· jen zHdka věnována pozornost; · 
p ovažuji to však za pravděpodobné. 

Důležité je, že týž zjev se v různých obměnách vyskytuje u celé skupiny příbuzných druhů. 
Popsal jsem j ej již u O. hornavanense Gut w. et var. jako f. ochthodeiformis Růž i č k a (33), 
je již od roku 1893 znám u O. ochthodes Nor d st., existuje snad i u O. subochthodes Schmid 1 e 
(f.granulosa Insam, In sa m , J. et Krieger, W. , 17,p.109)alzejejočekávatiiudalšich 
příbuzných druhů. Mám za to, že jde o důležitý taxonomický znak, společný celé vyšší systema
tické skupině . 

Okolnosti, za nichž dochází ke tvořeni takových zřetelných sekundárních granulek na bra
davkách, nejsou dosud jasné. Jak jsem uvedl již jinde (Růž i č k a , 33, p. 19), zdá se, že zjev 
souvisí s fysiologii buněk, asi podobně, jako rýhováni některých Clos terii (stáři polovin?). Nalezl 
jsem exempláře, kde na j edné polovině byly sekundární granulky úetelně _vyvinuty, na druhé 
byly sotva patrné. J e však dobře m ožno, že u některých kmenůje zjev silněji vyvinut, než u jiných 
(viz M es s i k o m m e r, 29, p . 171). 

V. Vztahy k jiným druhům. 

Mám za to, že O. ob'tusatum S c h m i d l e patří do vyšší systematické 
skupiny, pro niž navrhuji podle Krieg rov a vzoru prozatímní název 
„skupina . ochthodes", která zahrnuje čtyři příbuzné druhy: O: ochthodes 
Nor d .s t., O. obtusatum S chm i d-1 e, O.. hornavanense G.U: t w .. s. s:tr. 
a O. subochthodes Schmid 1 e s. str. Všechny tyto druhy mají podobný 
habitus, obdobnou skulpturu sestávající z velkých širokých a sblížených bra
davek a z teček ve středu polovin i mezi bradavkami, a zejména jeden důležitý 
společný znak: jejich bradavky nesou sekundární granulky a proto se v pohledu 
kol,inéín )ie své základně rozpadají ve slfopiny teček (viZ odst. IV/ 8)~ K těmto 
druhům patří pravděpodobně ještě několik jiných,.které vš.ak jsou dosud ne
jasné a nutno je revidovati. J sou to zejména C .. cymatopleurum Nor d st. 
var. tyrolicum No r d st. sec. W. et G. S. West a O~ botrytis -Mene g h .. 
var. mediolaeve W. West. S k u j a (43, p . 140) považuje za příbuzné ješt-ě 
O.' dispersum Jo. h n s. f. truncata W. et Q. S. West. V dalších odstavcfoh 
uvádím znaky, jimiž se C. obtusatum liší od několika jiných diuhů. · 

1. Vztahy k C. hor na vane n .s e Gut w. 
Typické C. · hornavanense G u t w: se zřetelně liší od typického C. obtu

satum; některé krajní formy však jsou si velmi podobny. Zejména malé a redu
kované exempláře C. hornavanense var. dubovianum (L ii t ke m.) Růž i č . k a 
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lze odlišiti od delších forem O. obtusatum jen pečlivým prohlížením většího 
počtu exemplářů (srovnej fig. nostrae 12 a 19). Nejdůležitější rozlišovací znaky 
obou druhů, seřazené podle spolehlivosti, jsou: 

a) Pohled shora. U O. hornavanense a jeho variet jsou póly úžeji zaokrouh
lené a boky zakřivenější (fig. nostra 19b), celkový tvar připomíná O. botrytis . 
U O. obtusatum jsou póly zaokrouhleny šířeji a boky přímější (fig. 2b etc.). 

b) Skulptura bradavek. U obou druhů se bradavky rozpadají v kolmém 
pohledu ve skupiny teček; u O. hornavanense jsou tyto skupiny poměrně k veli
kosti buňky menší, nekvadratické, nýbrž obvykle sestaveny do nepravidelných 
mnohoúhelníků (fig. nostra 19e). Velmi charakteristický, ale nesnadno zjisti
telný rozdíl. 

c) Rozměry a jejich poměry. Oba druhy liší se v poměru šířky a tloušťky 
buňky: O. obtusatum je poměrně tenčí_, příslušný index činí cca 1,80-2,00 X , 
u O. hornavanense var. dubovianum cca 1,60-1,80 X . V absolutních rozměrech 
a v poměru délky k šířce není mezi oběma druhy spolehlivých rozdílů; O. horna
vanense et var. je všeobecně větší a poměrně delší, ale jeho menší formy se 
mohou shodovati s O. obtusatum. • 

d) Tvar polovin. V celk_ovém tvaru není zásadních rozdílů. Okraj polovin 
je u O. hornavanense zvlněn, ježto jeho bradavky mají v profilu tvar sinusoidy; 
naproti tomu bradavky O. obtusatum jsou ploché a nízké a okraj polovin je 
vroubkován. Tento rozdíl je sice charakteristický, ale u redukovaných forem 
často zcela nezřetelný. 

e) Skulptura membrány. U O. hornavanense jsou bradavky seřazeny do 
pravidelných radiálních řad, u O. obtusatum jen zřídka. O. hornavanense se 
vyznačuje skulpturou nad istmem, sestávající z 2-3 řad bradavek rovno
běžných s hasí nebo zakřivených (fig. nostra 19a); tento velmi charakteristický 
znak je však velmi často nezřetelný nebo úplně mizí. 

2. V z t ah y k C. o c h t ho de s Nor d st. sup p 1. Lu t ke m. 

O. ochthodes Nor d st. je s O. obtusatum Schmid 1 e v blízkém pří
buzenském vztahu, někteří autoři oba druhy ani neoddělují. Mezi oběma jsou 
tyto důležitější rozdíly: bradavky O. ochthodes jsou na vrcholu ploše seříznuty, 
takže v pohledu kolmém k jejich základně se jeví jako ostře ohraničená po
líčka; tato políčka jsou velmi sblížená a často amoebovitě laločnatá; buňky 
jsou tlustší (lat. : crass. = cca 1,55 X ) a v pohledu shora mají zcela odlišný 
tvar: póly úžeji zaokrouhleny, boky vypouklejší. Ostatní znaky mohou býti 
shodné u obou druhů a proto jsou nespolehlivé. 

Popsané rozdíly týkají se jen O. ochthodes sensu Nor d st. suppl. 
Lu t ke m. Pozdějšími autory bylo totiž O. ochthodes proměněno ve sběrný 
druh, kam bývají paušálně zahrnovány všechny příbuzné druhy, které vy
tvářejí sekundární granulky na bradavkách, a někdy i druhy jiné (viz R ů
ž i č k a, 59). 

3. V z t a h y k C. s u b o c h t h o d e s S c h ,m i d 1 e s. str. a k C. c y
m a top 1 eur um var. ty r o 1 i c um Nor d st. 

O. subochthodes Schmid 1 e je typickým sběrným druhem, kam již 
jeho autor zahrnul celou řadu druhů, z nichž některé s ním nejsou ani příbuzné 
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(zejména nutno vyloučiti O. subochthodes var. majus S chm i d 1 e, 39, p. 36, 
t. 1, f. 51). O. subochthodes s. str. patří pravděpodobně k příbuzenské „skupině 
ochthodes", mezi jiným vytváří i sekundární granulky na bradavkách. (In
s a m et Krieger, 17, p.· 109: „Formen mit stark granulierten Warzen ... 
Der Zellrand bleibt gewellt und unregelmassig von kleinen bis kleinsten 
Warzchen besetzt. In s a m mochte es als f. granulosa bezeichnen." Je velká 
škoda, že autor nesledoval tuto otázku zevrubněji a nepřinesl podrobnou a ne
stylisovanou kresbu této formy.) 

Ježto v literatuře dosud není přesné a podrobné kresby O. subochthodes, 
není prozatím možno s konečnou platností rozhodnouti o jeho vztazích k O. ob
tusatum a k jeho příbuzenské skupip.ě. Totéž platí i o O. cymatopleurum 
Nor d st. var. tyrolicum Nor d st. sensu W. et G. S. West (52, p. 6, 
t. 65, f. 12), které je od Nor d st e dto v a původního popisu odlišné a blíží 
se spíše druhům ze skupiny ochthodes. 

4. V z t ah y k C. bot ryt i s Mene g h. e t var. 

Typické O. botrytis Mene g h. a většina jeho variet není s O. obtusatum 
vůbec příbuzné; přesto bývá s ním někdy v literatuře i praxi zaměňováno. 
Zásadní rozdíly jsou: u O. botrytis je okraj celokrajný, hladký, posázený 
malými, od sebe vzdálenými bradavkami, které v kolmém pohledu se jeví 
jako malé kroužky a nerozpadají se ve skupiny teček; tečkování membrány 
je na bradavkách nezávislé a netvoří skupiny teček kolem bradavek; tvar 
v pohledu shora je od O. obtusatum zcela odlišný. 

O. botrytis je však sběrným druhem, kam od nejstarších dob byla zahrno
vána nejrůznější Cosmaria. Již S c hm i d 1 e ( 40, p. 38) upozornil, že tento 
druh obsahuje formy, patřící ve s~utečnosti k O. obtusatum. 

Jiné formy, dosud řazené k O. botrytis, nepatří přímo k O. obtusatum, ale 
aspoň do jeho příbuzenstva; jsou charakterisovány zvlněným nebo vroubko
vaným okrajem, od O. botrytis zcela odlišným. C. botrytis var. mesoleium 
Nor d st. a var. janoviense Gut w. jsem již -jinde (Růž i č k a, 33, 
p. 9 a 12) zařadil k O. hornavanense Gut w. jako jeho variety. O. botrytis var. 
squamosum S cha ar s chm. je pochybná varieta, podle skulptury náleže
jící k O. ochthodes, podle tvaru k O. hornavanense var. 

Skutečná příslušnost C. botrytis var. mediolaeve W. W e s t není dosud 
jasná. Někteří autoři řadí sem ty formy C. botrytis, jimž scházejí bradavky ve 
středu polovin. To však není správné, ježto již původní vyobrazení této variety 
(W. West, 47, p. 155, t. 21, f. 12) znázorňuje Oosmarium se zřetelně zvlně
ným okrajem, zcela odlišným od okraje O. botrytis; totéž se opakuje i na všech 
pozdějších a přesnějších kresbách, kde i pohled shora se od C. botrytis liší. Tato 
Oosmaria se zvlněným okrajem nepatří tedy vůbec k O. botrytis, a je pravdě
podobno, že náleží do příbuzenské „skupiny ochthodes". Bez znalosti po
drobností, zejména skulptury membrány, nelze však o tom rozhodnouti. 
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VI. Závěr. , 

Závěrem bych rád zdůraznil několik poznatků z tohoto článku. 

I. O. obtusatum Schmid 1 e je samostatným druhem, který se od pří
buzných druhů liší zejména charakteristickým tvarem v pohledu shora, poměr
ně malou tloušťkou buňky, tvarem bradavek a několika jinými méně vý
znamnými znaky. 

2. Diagnosu O. obtusatum je nutno doplniti několika důležitými taxono
mickými znaky, totiž: tvar v pohledu shora je oválný se široce zaokrouhlený
mi póly a málo zakřivenými stranami; index poměru lat. : crass. činí přibližně 
1,8--2,0 X ; okraje buněk jsou vroubkovány; bradavky jsou opatřeny sekun
dárními granulkami (často však málo zřetelnými), takže v kolmém pohledu · 
se zdánlivě rozpadají ve více méně zřetelné skupiny teček. 

3. O. obtusatum tvoří variety od typu jen málo odlišné: var. Beanlandii 
W. et G. S. West 1908, var. burmense (S k u j a) Růž i č k a nov. comb. 
et nom., která po lepším poznání bude asi zahrnuta do typu, a var. Slcujae 
(S k u j a) Růž i č k a nov. comb. et nom. Pro nedostatečný popis je pro
zatím nejistá var. minus S k u j a sub forma 1937, která ostatně je pravdě
podobně odlišným druhem. K O. obtusatum vůbec nepatří var. glabrum 
Bor g e 1903, var. Horwoodii R i c h 1925 a var. undulatum Fritsch 
et Rich 1937. 

4. O. obtusatum je členem vyšší systematické skupiny příbuzných druhů, 
pro kterou navrhuji prozatímní název „skupina ochthodes". Jejími členy jsou 
kromě něho ještě O. ochthodes Nor d st., C. hornavanense Gut w. s. str. 
a O. subochthodes Schmid 1 e s. str. a asi i další druhy. 

5. Variabilita členů této skupiny se řídí určitými pravidly, takže dochází 
k vytváření analogických forem u různých druhů. Vyskytují se zejména 
tyto odchylky, zcela obdobné u různých členů skupiny: a) změny v roz
měrech nebo jejich poměrech, zejména index long. : lat. u všech členů značně 
kolísá; b} formy s bradavkami redukovanými nebo naopak více vyvinutými, 
s čímž souvisí i změny okraje buňky a tvaru apexu; c) formy vytvářející scrobi
culae ve středu polovin; d) formy s větší nebo menší pravidelností v seřazení 
bradavek do řad soustředných s okrajem i do řad radiálních; e) formy se skulp
turou vyvinutou až do středu polovin nebo naopak jen u okrajů; f) formy 
s více nebo méně zřetelnými sekundárními granulkami na bradavkách. 

Nelze dosud zhodnotiti, které z těchto odchylek jsou významné, stálé, 
a taxonomicky natolik cenné, že zasluhují samostatného pojmenování; zatím 
by bylo popisování a jmenování neodůvodněných nových variet a forem 
zbytečné. Teprve po lepším poznání variability Desmidiace·í a jejich zákonů bude 
možno revidovati zásady jejich systematického třídění. 
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Tabulka rozměrů C. obtusatum 

Autor I long. µ I lat.µ I crass. µ 

O. obtusatum typicum 

Kosinskaja, 21 46--51,2 34,6- 46,2 ? 
Borge, 6 f ~ ? 44 36--37 ? 
Kaiser, 20 42-57 36-48 20 
Schmidle, 40 48 37 ? 
Dick, 10 39- 53 37- 46,5 ? 
Insam-Krieger, 

17 44-48,3 37,5- 41 20,5- 21,7 
Skuja, 43 50--57 38-44 22-25 
Messikommer, 

26 60 41 ? 
Wille, 55 48 42 23 
Allorge, 1 50 42 23 
Schmidle, 36 48-56 42-48 ? 23-261) 

West, 52 48-60 42-50 22 
Berga.n, 4 52 43 25 
Prescott, 31 ?581) 441) ? 
Messikommer, , ~ ~ 

27 60 45 23,51) 
Borge, 7 50--53 46-47 24-26 
Irénée-Marie, 18 55-60 46-52 27 
Snůth, 44 52 47-51 ? 
? Whelden, 54 55-58 48- 50 21- 22! 
Messikommer, 

29 63,2 48,3 ? 
Petkoff, 30 57-60 48-54 ? 
La.porte, 24 581 ) 491 ) 25,51 ) 

Borzecki, 8 56 51 ? 
? Fritsch -
Steph., 13 60- 64 54-57 21- 24! 

Wille, 56 63 55 ? 
Moore, 58 65 56 ? 
Růžička (ca. 

500 exempl.) 43-68 41-58 23- 31 

Var. Beanland,ii 

W est, 52 65-85 55-59 33 
? Fritsch- j;. 

Rich, .; 11 91-96 71- 75 ? 
? Gutwinski, 16 94 72 36 

Var. burmense 

Skuja, 43 37-40 35- 37 16--18 

Var. Skujae 

Skuja, 43 60-67 53- 56 25 

? var. minus 

Skuja, 42 40- 49 31- 35 20- 22! 

1 ) zjištěno podle kresby a udaného zvětšení 
2) vypočteno z průměru udaných rozměrů 
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I isth. µ 

13,2- 14,9 
10-11 
14-18 

? 
11- 16,5 

13,2- 14,7 
11- 14 

16,4 
15 
12 

?15-17,51) 
15- 15,5 

13 
12,51) 

16,3 
17 

15- 18 
17 
16 

18,3 
16-20 
16,31) 

18 

15-16 
16 
? 

14-20 

20,5-22 

18-22 
24 

10-11 

16--17 

10-12 

I 
long. : lat. 

I 
lat. : cr. 

l,11- l,33 X ? 
?1,21 X 2 ) ? 

ca. l,20 X 2) ? 
l,30 X ? 

l,Ol- l,14 X 1) ? 

l,lO X 1 ) 2,00X 1) 

ca. l,30 X 2) ca. 1, 75X 2) 

l,46 X ? 
l,14 X l,83 X 
l,19 X l,83 X 
l,15 x 1) 2) l ,84 X 1) 
ca. l,l 7 X ca. 2,oo x 
1,21 X l,72 X 
?l,32 X 1) ? 

l ,33 X 1,91 X 1) 
l,05 X 1 ) l,86 X 1 ) 

l,15 X 1 ) l, 79 X 1 ) 

1,02- 1,11 X 2,oox 1 ) 

1
1
15 X 2) 2,28 X !2) 

1,31 X ? 
l,12 X 1) ? 
l,19 X 1 ) l,95X 1 ) 

l,lO X ? 

ca..l,12 X 2) ca. 2,45 X !2) 

l,15 X ? 
l,16 x ? 

l,OO- l,32 X l,77- l,98 x 

l,25- l,50 X ca. l,85 X 1 ) 

l,28 X 2 ) ? 
1,31 X 2,oo x 

ca. l,07 X 2 ) ca. 2,12 X 2) 

ca. 1, 7 X 1 ) 

ca. l,l 7 X 2 ) ca. 2,16 x 2) 

ca. l,35 X 2) l,57 X !2 ) 
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r. PyanflIKa: 

Cosmarium obtusatum Se hm i d I e. 

PE 3 IO ME. 

1. Cosmarium obtusatum Schmid 1 e (1898) <Dar. 1-10, 20-32. 

ClUiOIH!Mbl H P,l'lal'Ii03 CMOTpH B TeKCTe Ha CTp' 230. 

,1J;11an-roa ·p,onoJIHHlO CJie,D;yIOllJ,HM o6pa:JoM: a) Hpai1 l\JieTHH He BOJIHHCTbiít, HO HpeHy
m1pOBaHI-l'.bIÍÍ; HpeHymn~HH cosp,ana mHpOHHMM 6opoµ,aBHaMH, Kpaíí m e caM no ce6e rJia.n;
m1tí:; 6) npII paccMaTp11namn1 cnepxy KJleTHa ot.J.eHh TOHHa (lat.: crass. = 1,8-2 ,O X ), nomoc:r:,r 
ee urnpoKo saHpynieHhI, 6oKa MaJio tt:cKpHBJieI-IbI (vide fi g. 2 b); b) OTHOCMTeJibHan AJIHIIa 
IWeTKH CllJihHO KOJie6JieTCH, long.; lal. = 1,00 (D i c k) AO 1,46 X (M e s s i k o m m e r). 

Coo6pastto pasMepaM, HOTOphie npttBO;IJJIT Frits c h et Step h en s (13, p. 33), 
tt:x Cosmarium CJIHIIII\OM TOiiHO P,JifI C. obtusatum (lat.: cr ass. = 2,45 x BMeCTO ca. 1,9 x ). 
ABTOphr He npHJIO»<HJIH pHcyliKa t T. 'L IienoaMomno nx Cosmarium no,ri;aeprHyTL HpHTHKe . 
To me MOi-HHO CHa3él.Th J1 o sa.FIBJieH1rnx, KOTOpLie c,ri;eJiaJI w h e 1 d e n (54' p. 83' TOT me 
index = 2,28 x ). 

„C. ochthodes var. subcirculare Wille" (55, p. 26, t. 1, f 8) He rrp1rnap,nemHT 
K C. ochthodes, T. K. oao CJIHIIIKOM ysKo (lat.: crass. = 1 ,83 BMecTO ca. 1,55 X ) Hero l})opMa 
cBepxy MHaR: (CMOTpH fig. 22 b)' HO o60HMl1 3HaKaM11 cxome c c. obtusatum. 0TKJIOHeHHH 
OT ::noro BM,D;a He HMelOT 60JihIIIOro 3HaqeJil1H J1 BCTpe4.aIOTCH qacTO l1 y TMna . 

3HoJiorH.FI H reorpal})w1ec1-we pacnpocrpai-re1rne. T aK HaH B mITepaType HeT ,11,ocTaTolfHO 
TOlfUhlX cne,ri;em1.i1' npMX0,11,MTCH OTJIOrintTh paspa60THY COOTBeTCTBYIOllJ,HX ,ri;aHHhl.X Ha 6y
,ri;yl1.J;ee BpeMH. ,D;mi: KpaTHOŘ HH'.cpopMau.1111 CMOTp.11 ll,l1TaTy 11:3 MecCHKOMMepa Ha CTp. 231. 
C. obtusatum H Jiaxop;l'm :B a so6ttmm D JIHTOpaJie ayTpOcpHhIX npy,11,oB 10m. Llex:im, peme 
B 6oJiee KHCJihIX BO;IJ,ax. B cTpe 11aeTCH OHO TaKme B pe4I-iOM JIHTopaJie J1 no HeKOTOpblM p;aH
HhlM l1 B nJiaHHTOHe. 

a. forma aequalis R ů ž i č k a f. nov. <DHr. 16, 33. 

Syn.: O. obtusatum Schmidle, forma Messikommer, E., 27, t. ll, f. 11. 

riepBWlI-Ibie 6opo,ri;an1u1 aacTOJILKO pe,11,y11,11pona1n.1, ~no Kpa:H. iweTI-rn: no'lTH rJia,ri;md\, 
6e0 KpeHymn.:i;u.H.. I1Ha'-1e TaKme KaH H y T1'ma, B oco6eHiiOCTM ceKyH)..t;apHaH rpanyJI.FIIJ;l1H 
OCTaeTCH. éha ipopMa cpaBHHTeJihHO pe,r.i;Ha.FI, TIO-MOeMy oHa He HlJJIHeTCH caMOCTOHTeJihI-iOŘ 
napuau;11e.H.. • 

b. forma perornala M es s i k. (1%9). <D11:r. 12-15, 34-36. 

Cm-roHHMHI\a Haxo:n;HTCH na cTp. 232. 

IIpH paccMaTpHnamrn 6opo,ri;anoR nepneH,11,11.KYJIHpHO I\ HX OCHOBa1n110' OHH MHHMO . 
p acna:n;aJOTCH n rpyrrm,r 3- 5 TO'IeK (ceKyH,11,apHhre rpanym=iu.1111) , '-Iaw;e B 4.en1pe, 06pasy10-
ru;:ne óoJiee Meliee npamrnhHhii1 1rna,ri;paT. 8To KamylJ.J;eecH pacna,11,e1rne 6opo,11,asoH. ncTpe
"llaeTcrr ne TOJibHO y aKseMTIJIHpon c 60J1bIIIHM ~rncJioM cocpe,11,oTo'leHHhIX pR,!.J;OB 6opo,ri;anoH, 
K<lK <>TO orrncaJI M ecc (l[KOMMep , HO H y oco6e:H. c pep;yu;11ponau.Hoií. CKYJihrrTypoií'1, :n;aarn 
11 6es nepnwn-rhIX 6opoJ:i;aBoH Boo6w;e (f. aequalis, vide fig. 33). JI yGem,ri;eH, "llTO oTO HBJie1rne 
xapaKrepHo ,D;Jin 11,eJioro Hpyra C. obtusalum H ~lTo pa3HHl.~a Mem,D,y THilOM f. pcrornata 
JIHIIIh i-rnaun1.TaT11BnaR:, T. e. y f. perornata oco6ei-ri-ro xopowo pasBHThI H fICHhI T04.KH ( rpa
HYJifIIJ;HH) Ha 6opo,11,aBl{aX, y Tl1Ill1lfHOŘ me cpopMbl OHH HeHCiihl. ,lJ;eJIO 3]1,8Ch He D caMOCTOfI
TeJihHOH Bap11:awrn. CM0Tp11 a6sau; IV <>TOŘ cTaThl1. 

2. C. obtusatum var B e a n 1 a n d i i W. et G. S. W es t (1908). <Du. 37-39. 

C1t1HOIIMMH1{a BapHau;Hií Haxo,11,HTCH Ha cTp. 232. 

HJieTKH B cpe,ri;neM Hpynnee (no BecTy ,ri;o 85 X 59 µ) 11 cpamiHTeJihHO ]l,Jil1HHee (long.: 
lat. = 1,25- 1,50 X ) YeM y THna. 8Tl1 3HaI\l1 OAI-IaKO TaKCOHOMHl.J.eCKM MaJio u;eHHhI, TeM 
ÓOJiee' 4T0 BCTpe4.aIOTCH IienpepbIBHbie nepeXOAI>I. llp04.Re snaK11, HOTOpLre npMB0,11,HT 
w. et G. s. w es t BCTpe"ll.aIOTCH 11 y THna R Il08TOMY 6ec11,eHm.1; a HMeiiHO; a) He3Ha4HTeJib
HO - Ha omry - yneJIM"lleno YHCJIO „ undulations" (cpaBHH fig. 37 c 1 l) ; 6) „apices sub
truncate and subretuse" (cpamm fig. 37a c 28!); n) OTCYTCTBYIOT 11HTpaMaprm-raJihHbie 
pH.D;hI 6opo.n;aBoH (Ho B ecT n apHconaJI nptt p accMaTp1rna1nrn cnepxy caMoe MeHhIIIee 2 pHp;a 
J5opo,ri;anoH, cocpe,D;OT04eHHbIX c RpaeM, TaKme HaK Hy Tlina, CMOTp11 f~g. 37 b!). 
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Heo6xoAHMO npoaepHTb nap11a~HIO HOBhlMH HCCJie;u;onamrnMH. Ta1rntt cJiyqa:tt, H co
maJieHHIO, nponycTHJIH Fritsch et R i c h (11, p. 347), aaanHB Ha A<f>pHHH 6oJihIIIOe 
C . obtusatum no paaMepaM (Ao 96 x 75 µ) npmrap;Jiema~ee K var. Beanlandii; uerrp11coep;11-
IiHB HH ero pHcy1rna HH nop;po6Horo onHca1rna. 

,,C. ochthodes Nor d st. var obtusatum Gut w." (16, p. 51, t. 2, f. 3) np11Ha,rvrn
>KHT cKopee K C. obtusatum (xapaKTepny10 <f>opMy cnepxy na fig. 39 b H index lat.: crass. = 
= 2 ,00 X ). ITo-MoeMy oHo npmtaAJiean1T K var. Beanlandii (paaMephI AO 94 x 72 µ, 1,30 x; 
cpanmi: Tamirn pttcyHmI fig. 37 H 39!) . B c.rre)l;CTBHH TOro, llTO ryTBHHCKHÍÍ cTaBHJI BO)J;OpOCJih 
K C. ochthodes, 6hITh MomeT OH aaMeTHJI y nee pacrrap;emre 6opop;ano1-\ B Toqmi, n TO npeMa 
H3BeCTHoe JIHlllh y C. ochthodes. 

Ka1we Cosmari um npe,n;noJiaraJI B e c k - M a n n a g e t t a no,n; uaanaHHeM , ,C. 
ochthodes W e st et G. S. West var obtusatum Gut w." (Hanp. 3, p. 290) ocTaeTC.fl 
HelrnBeCTHhIM. 

3. C. obtusatum var burmense (S k u j a) R ů ž i č k a nov. comb. et nom. 
<l>Hr. 40-41. 

CmroMHHa 11axoP,HTCH Ha CTp. 233. 
CpaBiiHTeJibHO MaJiaa nap11a1vrn H3 BypMhI c xoponro paaBHTOíi, paBHOMepHoit cKyJihn

Typott. llpH paccMaTp1rnamm caepxy npoxop;.RT tiepea ee aneKc TPH rronepellHhrn ;u.aoíiHhie 
pHAhI TOlJeK, 6oKa no cpaaaemuo c THIIOM 6oJiee aarnyTLI. 

CaM C«y.FI aaMeTHJI, qTo nop;opocJih 6mrn«a C. obtusatum. ToqHhiíi pIIcyHoK C«yH 
npOH3BO]J;HT BII€"4aTJieHire' qTo 6opoµ,aBKH TaKme pacnap;aIOTC.fl B rpyIIIIhl TOllCR, RaR H 
y f. perornata . Bo3MOiRHO, liTO nap11a~IUI 6yp;eT II03].J;Hee BHJIIOlleHa R THIIH'IHOMY c. obtusatum 
OT ROToporo OTJitttiaeTCR: co6cTBe1nro ronopa JIHillh rrptt paccMaTp1rnamm cnepxy: TPH rro
nepetIHbie p RAM )J;BOtíHhIX TOqeK Ha3Ha'.JalOT' nepORTHO' MecTa peAyu.11ponaHlihIX 6opop;anoR 
c ceRyap;apHhIMH rpa.H'.yJIRI._\HHMH (cpaBHH fig. 40 b c fig. 33 b)' 6oRa RJieTKH HeMHOro 
6oJihnre corHyTb'l qeM y THna, Ho MomeT 6hITh CRyH p11conarr crrema paap;anJieHHhI:tí ::maeM
IIJIHp' T. K. OTl{OIIICHHe lat.: crass. y pHCYHRa inroe (1,7 X )' lleM TO me OTH'.OIIIemrn BblqHc
JieHH'.Oe H3 p;aHHhlX pa3Mepon (2 ,1 X ). 

ITo-MOeMy no;u;opocJih CRyH He TOIB]J;CCTBeHHa c nop;JIHHHhIM C. sublatere-undatum W. 
et G. S. W es t (49, p. 60, t. 8, f. 1) 11a Map;aracKapa, HOTopoe OT aee oqeHh OTJIHllaeTcH: 
crrepe;ri;H OHO B oqepTaHHRX nreCTHyroJibHOe J c nrHpOROÍÍ' noqTH pOBHOŘ nepnrnHoit H TOJibKO 
c 4-6 BOJIHaMH aa Kamp;oií CTOpoae; cnepxy KOH'.Typ 1moit - nepeTeHOBHAllhIÍÍ, (cpaBHH 
fig. 40 H 42 !) ; aBTOpbl no npany yRa3bIBaIOT }{a 6JIH3KYIO pO;II.CTBellHOCTb ::noro m1;ri;a c c. cy
clicum L u n d. 

HanpOTHB Cosmarium CRyH uanepllo Tom,n;ecTBellll'.o c „C. sublaterenudatum W. et 
G. S. W e s t forma" (51, p. 202, t. 13, f. 13) H3 BypMbI, r,IJ;e BhIIIIenpHnep;ellllhIX paam1q11:tí 
IlOllTH HeT ( CMOTpH fig. 41 ! ) . 

4. C. obtusatum var. Skujae (S k u j a) Růž i č k a nov. comb. et nom. qmr. 43. 
Syn.: O. rotundum Turner, Skuja, H., 43, p. 140, t. 30, f. 33. 
CKyJihIITypa BapHal.\HH 11a Bypm1 ll'.eMHoro paBll'.OMepllee; B cepeµ;mre IIOJIYHJieTOK 

KpOMe ToqeI< Ha,xo,n;.flTCH RpynH.hrn scrobiculae. „Scheitelansicht 13.nglich elliptisch, in 
der Mi tte beidersei ts schwach erweitert" (S k u j a). 

Ha 6mrn1<yro pOACTBeHllOCTb c C. obtusatum yKaaaJI caM CKy11; paaJIHqH.fI lie MrpaIOT 
6oJihIIIoíi pom1 (cMOTpH fig. 43), caMoe BamHoe - ::no npv..cyTCTBHe naµ;yT1dí nocepell;Iill'.e 
H scrobiculae' ll'.eH3BeCTHbIX y THIIa. llieJiaTeJibll'.O 6bI 6bIJIO yall'.aTb e~e TO'Ill'.YIO <f>opMy CBepxy 
H CRYJihnTypy 6opop;aBoK. 

Yp;HBHTeJihll'.O nmnoMy, llTO CKyn OTOm,n;ecTBJIHCT CBOIO :sop;opocJih Hec C. obtusatum, 
HO c ',C . rotundum T u r n e r''' cTaJio 6hITb c JHf P,OM, OTJIH'IHe ROTOporo HCHO BH/J;llO c cpan
HellHff pHcymmn fig . 43 H 44; n oco6eHHOCTH HCTMyc y Cosmaria Typuepa IIIHpe '-leM noJIOBH
Ha IIIHpHHhl imeTKH (aHaR ()TOT IIO)J;TBepmgaeTCR: TypHepoM B TeKCTe). 

IT01:<a H'eJih8H p eIIIHTh B Ra1wi-í HMeHHO cDR3H uaxop;HTCH C. rotundum Turner 
sec . K ri e g e r (23, p. 184, t. 11, f. 4, vide fig. 46) c nop;opoCJihIO CRyH. 06e Bop;opocJIH 
llMeIOT MHOrne o6~He TaRCOHOMHqecHHe 8HaRH' HO H Bai:HHble paaJIJiqH.fl (Hanp. y l\pHrpa 
Rpaií 1-\JieTHH HCHO BOJIHHCThlli' HHTpaMaprmraJibHbie 6opo,n;aDKH me CJIHIIIKOM cpeaaHhl 
H T . .IJ; .) . 

5. C. obtusatum v ar. minus S k u j a sub forma (1937). <l>Hr. 47. 
Syn.: O. obtu8atum Sclunidle fa. minu8 Skuja, H., 42, p. 90, t. 12, f. 20. 
B cpa~tteJHIH c cp e,D,HHM y THna napHal.J,HH no paaMepaM MeHhIIIe (40- 49 x 31- 35 µ) 

H p;JIHHH'.ee (long. : lat. = ca 1 ,35 X), n oco6eHHCTH me no MHoro paa TOJI~e THna (lat.:-
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crass. = 1,57 X BMeCTO ca. 1,9 X); 6opo;u.aBKH pacnoJIOiHe:H'u peiHe, TaK 'ITO aa óoHax 
JllUIIb 5 HpeH'.ymuv1.n H M8iHAY cocep;HllMH HpeHymu~HJIMll BH]l;eH qacTo pOBHhiii. Rpaň: RJieTlUI. 
B ItaiHp;o:lt noJ1yRJ1eTHe gaxo;rv"-TCH TOJihRO no o;u;tt:oMy nHpeHOHAY. IOm1tL1i1: l:\11Taíí. 

Cosmarium CRy11 HeJiha11 B 1nrna1mM cJiyq~e c'I11TaTb aa npocTyro lf>opMy C. obtusa
tum, HO MHHHMaJII.HO aa caMO( TO.FITeJihHYIO napHau;1:110 . B BHAY rrp11Hu;HnHaJILHOi1: paam1u;L1 
B TOJI~J;IHe, O'IeHh rrpaBp;orro;u;oÓHO, qTo 8TO COBCeM HHOtí BH]J;. T. K. om1cali11e He nomiO 
(He;u.ocTaeT om1eaHH1I Bll)J;a CÓORY H B ocoóeHHOCTH cnepxy), ga;n;o c ORQHqaTeJib:rlbIM OT3bl
BOM IIO]l;Oil\p;aTh; IIOl\a C'IHTaIO aapHau;HIO aa COMHllT8JlhHYIO. 

II I. fl>opML1, KOTopi.rn HCKJl1011a10. 

B ORpyr orrpep;eJie1rnoro n11;n;a MOiHHO CT~BHTb TOJibRO TaRHe lf>opM:bI I KOTOpbie cxoarn 
c TllIIOM B Bail\lihIX TaKCOH'.OMHqecHHX att:a1mx, H OTJil:lqa10Tc11 OT Hero JIIUIIb BTOpOCTe
neH'.H'.:bIMH aH'.aRaMH. 

1. C. o,btusatum forma S k u j a (1928, 41, p. 163, t. 4:, f . 8). 
C~rnTaIO tny BO;r:J;OpOCJlb TOiH;r:J;8CTBellHOií: C C. horna<,Janense var. jano<,JÍense (G U t W.) 

Růž i č k a (3 3., p. 12). Vide fig. 52. 

2. C. obtusatum forma S kuj~ (194:9, 4:3, t. 30, f. 25). 
Cy11;11 no pHcyHKaM (cMOTpH fig. 4:9) oH'a poACTBeilI:Ia c C. subundulatum W i 11 e, 

OT HOTOporo OTJIHqaeTCfl JllUIIb OTHOCHT8JlbHOÍÍ urnpmtoií HJieTKH li HOJIHqecTBOM BOJIH; 
oóa 3TH IlpH3H'.aHa y c. subundulatum JIBJIHIOTCfl HenOCTOJIH'.HblMH. 

3. C. obtusatum var. glabrum Bor g e (1903, 5, p. 92, t. 3, f. 3). 
0TJIH'IaeTC11 OT C. obtusatum rrpH paccMaTpHBaH'.l1H c:aepxy (ya1urn nomocb1, HC1<p11n

JieH'.H'.bie 60.Ka, cpanHH fig. 48 b c 2 b!), ;n;aJiee TeM, qTo I-\patt KJieTRH BOJIH'.HCTLII\ aonpeRH 
OTCYTCTl3HIO óopo11;aBoR. Bo)l.opocJih 1-\ail\eTcH no caoeMy pop;cTBY ÓJIHil\e IS C. dispersum 
John s. 

4:. C. obtusatum var. Horwoodii R i c h (1925, 32, p. 76, f. 5). 
B npHHll;HIIe OTJIHqaeTCfl OT c. obtusatum, a HMeHHO CJieAy1orn;HMH npHaHaHaMH (vide 

fig. 50): a) lf>opMa rroJiyRJieTOR cnepeAH ttH'.a,H, ;aeplllHHa co:aceM yaKa11; ó) Tam-He lf>opMa 
caepxy H CÓOKY lIH'.aH; B) TOJIII(HH'.a RJieTKH ÓOJibllle (lat.: crass. = ca. 1,6 X .BMeCTO 1,9 X); 
r) Hpatt BOJUiHCThIÍÍ, na .Kam)J,OÍÍ CTOpoHe 12 BOJIH'. BMeCTO 7-9; A) CHYJibnTypa COCTOHT H3 
pap;HaJibHhIX H 6 KOHll;0TpHqecRHX p11;r:i;oa' óopop;aaoR; e) li H'.a;n; HCMOM H'.aXOP,HTCff Cl-\YJihlI
Typa' T. e. H'.eÓOJlblllOň: pHp; HeHCHhIX 6opo;n;aao1c 

Bce DbIIIIe npHae;n;eH'.Hbie rrpH3H~KH yRa3bIBaIOT na TO' q1'0 Bop;opoCJib TOiHi'.(ecTBeH'.Ha HJIH 
6JIH3KO pop;cTBeHlia c C. horna<,Janense var. mesoleium (Nor d st.) Růž i č k a (33, p. 9). 

5. C. obtusatum var. undulatum Fr i t s c h et R i c h (1937, 12, p. 190, f. H AB). 
0TJIH'IaeTC11 OT c. obtusatum (vide fig. 51): a) <Pop MOŘ noJiyKJieToK; 6) flCHO BOJIHH· 

CTblM Kpa,eM; B) HCH'.hIM Ba;n;yTHeM na 601-\ax. Bop,opoCJib cquTaIO aa C. horna<,Janense var 
undulatum (F r i t s c h et R i c h) R ů ž i č k a, nov. comb. Ilp116JIHmaeTcff CHJihHO R Ma
JiblM aapmiu;mrn Toro me :BHAa var. dubo<,Jianum (L u t k.) R ů ž i č k a H var. jano<,Jiense 
(Gut w.) Růžička (33, p. 9 H 12), H'.O c 5-6 ;BOJIHaMH c l{amp;ott CTOpOHbl BMeCTO 9-10. 
I{ TO'IH'OMY onpe;n;eJieH'.HlO aa;n;o Óhl ÓhIJIO yaHaTb noµ,po6H'.OCTH OTH'.OCHTeJibHO CRYJihnTypbI 
H'a óopo.ll,aBKax, a MOiHeT ÓhITb H HaA HCMOM. 

IV. llpuMe11a.HHS1 K Mop~OJIOrHH BHAO.. 

PaaMepbI H OTHOIIIe1m.F1 paaMepoa. CMOTpH TaÓJIHu;y ga cTp. 24:(t. 

Bu;r.i; caepxy y C. obtusatum oqeHh xapaHTepHCTH'IeCRHíí: oaaJihH:blfi c lllHpORO aa1\pyr
JieHHhIMH IIOJIIOCaMH H c MaJio HCKpHBJieHHblMll CTOpoH'.aMH (6oHaMH) (cMOTpH lf>Hr. 1 b, 2 b 
u T. }:'( .)' Ha 6oRaX H'.axop;.HTC.fl MeJIRHe foveae. 

<l>opMa noJiyHJieTOK npH paccMaTpliBaHHH cnepe,u;H B CHJlbHOÍÍ CTerre1rn aapua6U:JlbH'.a. 
(CMoTpH TaóJI11u;y I - II). Bo ncnKofi 6oJiee 6oraToií rrpo6e MomH'.o Haň:TH nechMa paBJIHq
Hhle lf>opMhI, coe,u;11HeHHhie Memp;y coóott HerrpephIBH'.hIM pH.ll,OM nepexol'.(HhIX lf>opM. Ta1rne 
lf>opMbI He Mory cq1-1TaTb caMOCTOfiTeJibHLIMH BapHau;HHMH H IlpHBO]:J;HTb HX no}:\ caMOCT0.11-
TeJihHLIMll tt:aaaamrnl\rn cqHTaIO 6ecnoJie3H'hIM. 

l\paíí RJieTHH. l\JieTKH COÓCTB8HHO roaop.fl c u;eJihH:bIMH Rpél,HMH' RaK 3TO BH;n;1ro y pe
AYD;HponaHHhIX lf>opM (f. aequalis R ů ž i č k a). ;J\peHyJIHD;HFI «paf( o6paaoBaH'.a 6opoAaB
RaM11, CTOH~HMH nJIOTHO op,Ha B03Jie p;pyrott. B epIDHHa ÓbI.BaeT B aaBHCHMOCTH OT CTap;Hfl 
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pa3BHTH.fl 6opo11.aBoK coneprnemro pOBiiaH (11:m1 me H'.eMHoro Bhipe3amraH), M.nH HeHcHo 
BOJIHl1CTaH, mm me RCHO KpeHym1ponaHHaH. 

CKyJihrrTy pa MeM6paHhI co3p,aHa rnHpoKHl\m 11 rrJJocm1MH 6opop,an1mM1L 06I>mnoneHHO 
xoporno Bl1,!l.Hhr ,!J.Ba KOHn;eHTpHYec1rnx pHp;a 6opop;aBoR, 1rnor;o;a n lleTLrpe, 11 ,!l.ame 60JihUie 
(qmr. 14) . 

CKyn hnTypa 6opo;o;anoK. Ilpu p accMaTpttnaliHH 6opo,!l.aBoK rrepneH;IJ;HKYJIHpHo R HX 
OCHOBamuo ' OJÚt .llDJIFIIOTCH B BH,!l.e aaKpyrJieHHhIX Tpex - llHTHyrOJibliHKOB' Y.aIQe arn B BH;IJ;e 
1rna,a;p aTOB' c OTCYTCTBHeM HCHOŘ JIHH'.1111 Ot.IepTaHHH; OYeH'.b '-IaCTO OHM 3aMeTHhI JUIUJb Ra K 
6oJiee cBeTJihie HJIH 6oJiee TeMHhIC IIHTHa (MHoe npeJIOMJiemrn cneTa). 

B K3ffi ,!l.OM y r Jiy 8THX MHoroyrOJibHHl\OB HaXO,!l.llTCH 6oJiee HJIH MeHee 3aMeTHaH TOt.IKa 
( = BTOpOCTene1rnarr rpaHyJIHIJ;Jrn)' BCJiep;CTBHH' 8TOI'O 6opo,!l.aBKH pacrrm.maIOTCH rrpvr 
neprreH,!l.HHYJI.RpHOM BH,D,e B rpyrrrrhr TOYeK (f. perornata M e s s i k. , fig. 12 c H T. A.). H:tt
Kor11.a Miie He npHXOAHJIOCh Ha6JIIO;IJ;3Th C. obtusatum 6ea STHX-TO rpyrrn TOlleK, ncer,!l.a OKa-
3aJIOCh ' l.ITO OHH XOTh HaMe'IeHLI' T. q . pa3HHn;a Mem,u;y TMnOM 11 f. perornata f!BJIJI8TCIT Jllllllb 
KBaHntTanrnHoiL .FlnJielilrn STO 6yp;eT rrpaap;onw~o6u:o onpep;eJieHo 11 y napnan;HiL 

0 6cTOHT8JlbCTBa cnoco6cTBYIOll{He HCHOMy o6pa30B3Hlfl0 BTOpOCTeIIeH'lihIX rpaH'.y
JIHQI1Ř eIQe HeHCHhr; RaK rr yme aaMeTl1'.JI B ,u;pyrotí cnoetí pa6oTe (Pym11Y1m 33, p. 19) Ka
m eTCH, lJTO 3TO CBH33HO c cpH 3HOJIOI'Hetí (noapacT IIOJIYRJI8TOI-\ ?) I-\aK H'.anp. I11TpHXOnamrn 
y MHom x Closterii. -

CJiyllaJioch Mlie H'.a6mo;n;aTb Ta1rne aHaeMrrJIHphI, rp;e O Alia noJiyRJieTKa MMeJia e;n;na 
3aMeTH'YIO TOYeYHOCTh, ;a;p y ra.H me OYeH'.b HCH'.yIO. BJIHHHHe MOI'YT OI~a3bIBaTb li Apyr11e 
nptt'-il1H'.bl: cp e]J,a, H'.aCJie)l;CTBeH'.HOCTb H T. )l; . 

v. 0THOIII0HllH lt p;pyrnM BllAaM. 

Ilo-MoeMy C. obtusatum rrp1,IH'.a,!l..JiemMT K BhICIIleií CHCTeMaTHYecKoň rpyrrne, ,!1,JIIT 
I\OTOpoií npe,!l.Jiara10 no rrpHMepy Hpm'pél npe,!l.BapttTe.JihH'.Oe uaanamie „rpyrrrra ochthodes", 
co)l,epmaIQy IO p;o CHX rrop cJiep;y10ll{11e pop;C'rBeHI-tbre BHp;br: C. ochthodes N o r d s t., suppl. 
Lu t k e m. , C. obtusatum Schmid 1 e, C. hornavanense Gut w. s. str„ C. subochtho
des S c h m i d 1 e s. str. Y nce x 8TJ1X n11p;on otielih cxo1-1-mit ra611Tyc, aHaJiorHY.HaH CRYJihn
Ty p a l1 B oco6eH'.HOCTH HX 6opop;anKH cop;epmaT ceKyH;n;apHbie rpaHyJIHJJ;IIH M nOSTOMY 
HK06LJ p acrrnAaIOTCfl rrpM n epneH/Ji1'IKYJIRpllOM BHAe B rpyrrnbl TO'íeH . l{ qeTLlpBM 8THM 
n11p;aM np1rna,[1,Jiem aT nepOHTHO e1u,e·11 p;pyrne , He COBCeM HCHhie JHi)J;LI, B oco6eHHOCTH C. cy
m atopleurum v ar . tyrolicum N o r d s t. sensu W . et G. S. W es t H C. botrytí.s var. me
dio lae(.!e W. W e s t . 

M aJii.re peAyu;tt:p0Battm,1e cpopMLI C. hornavanense var dubovianum (L u t ke m.) 
R ů ž i č k a (33' p . 9) LiacTO MOIBHO OTJIJil.lJHTh OT c. obtusatum JIHIJJb npl1 IIOMOlll,M MCCJie
]l.oBalil1H 6oJihlllero Lllfcna SK3e MnJIHpon. CaMhie namaL1e OTJIWIHTe.nhHLre npM:JHaK11: a ) BHA 
cn epxy (cp anmr qmr. Hl b c 12 b! ; 6) cKyJibnTyp a 6opop;ano1:c rpynnLr ToqeK Ha 6opop;an 
l\ax OTHOCHTeJihHO MeI{ bUHIX p asMepoa ' He KBaApaTWl8CKlfe (cpaBHH qmr. 12 e c 19 el); n) pas
Mephl : HH)J;e Kc l at .: crass. =l'.a . 1,6- 1 ,8 X , y C . obtusatum ca. 1,8- 2,0 x ; r) Kpait 
KJieTOK BOJIHHCTLití , y C . obtusatum c HpeHym-nvrnM11 ; JJJ CKYJihIITypa MeM6paHi.r (cMOTpl1 
qmr. 19 a) , STOT xap aHTepHcnPrncm1i1 npusmu-\ MC4eaaeT y µ;aarn cJierKa pep;y1~11ponaHHLIX 
8K:JeMI1JIHpOB. 

Y 6JUF3KO pop,cTBeliHoro C . ochthodes N o r d s t . suppl. L u t k e m. 6opo,!l.anKl1 Ha 
CBOet'1 nepunu-ie DHeaamro cpesaHbI ' T. Y.. npH rrepneH,!l.HKym1pH'.OM DH,!1,e HBJIHIOTCH B DH)J;e 
OCTpO orpaHHYe HHbIX flO JieH c onpe ,!l.eJieIUiOŘ qrnpMoň (Bl!llJ;OM). 

C. su bochth odes Sc hmid 1 e s. str . HBJIHe'fCH ,!l.eiícTDHTe.nh110 c6opHLIM (Macco
BhIM ) nup;oM. J1pcmp;e ncer o Heo6x op;11Mo HCKJIIOLflfTh ero nap11an;mo var . majus S chm i d -
1 e, a MomeT 6J.ITh 11 v ar . S onckii G r 6 n b 1., 1-\aH oco6L1íí HepOACTBeHH'.Liíí BH,!l.. IlpH
Ha,a;nem ttocTL C. s ub ochthodes S c h mi dl e s . str . K „rpyrme ochthodes" nop;Tnepm,!l.aeT 
Kp oMe 11 1-1oro H C. subochthodes f. granulosa 1 n s a m y I-\OTopoií TaHme acTpeLf aeTCH pac
naA 6opo,a;anoH n r p ynnhI TO'-lel\ (In s a m c t Kri ege r, 17 , p. 109). T . K. n mrrepa
Type HeT AO CHX nop HHKaKoli TOlJI-fOÍÍ l1JIJIIOCTpan;m1 8TOTO BH}J,a ' Heo6xop;WMO OTJIOIBHTb 
coo6pamemrn no STOMY Bonpocy Ha 6y Aymee npeMH. To nrn MOIBHO cHa3aTb o C. cymato
p leurum var . tyrolicum N or d s t . se nsu W. e t G. S. W es t. (52, p. 6, t. 65 , f. 12). 

l{ C'. botry tis npm-!a)l;.Jiem aT no cyIQeCTBY Jll11Ub q1opMbl c n;eJibHl>IMH H pOBHhIMH KpaHMH' 
y ceHHHbIMtt nepJIOBM,!1,lihIMM, Ap y r OT p;pyra OT,!WJJCHlihIMH rpaHyn mi;vr.FIMJL <l>opMbI STII 
c C . obtusatum He p o,a;cTneHJibC. Cy 1u;ecTBy10T Bce m e H'.eKOTOpbre cJiopMbI c 6oJihlllHMlI 60-
po~armaMII JI BOJIHlllCThIM MJIH Hp eHyJittponaHHbIM KpaeM, rrpmía,!1,Jiemall(tte K 6JIM3l\OMY 
pop;cTBY C. ochth odes rp y nne. C. botrytis var. mes oleium No r d s t . 11 var. janoviense 
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Gut w. 11 yme pa:H'hure (Růžička 33, p. 9, 12) onpep;emfJI RaH Bapn:a~1rn K C. hornaCJa
nense Gut w. C. botrytis var. squamosum S c h a ar s chm. COMHMTeJihHO, CHYJihll
Typotí np1rnap;Jiem11r H C. ochthodes, cpopMo:tí HJTeTIUI K C. hornaCJanense var. C. botrytis 
var. mediolaeCJe W. W es t„ 6e 3 COMH'eHHH He np1rnap;Jiem11T I{ C. botrytis , ero TO'-IH'Oe pOA
CTDO TIOI\a He .FICHO ; c O;!l,HOŘ CTOpOiihI OHO nox ome l:(a C. obtusatum (mtp; cnepxy)' c p;pyroti: 
Ha C. hornavanense var. dubovianum (ra611Tyc H I{p atí IUieTH11) ..... r. l\. HeJTh3H ero OTOm).J,e
CTBJIHTh HM c O;!l,IUIM Bl1)1,0M' TIOHM.MaIO ero Ha K Oé06hIÍÍ Bl1A. 

IlpHMC11lUIHe K HJIJIIOCTpau;m1M. 

Fig. 11. ,Il;ne HJieTHH B oGw;ett rrpo ap a'-IHotí: o6o rco ~rne. Ilpam:i;orron;o61rn aTo pe3y Jih
TaT IIVi~enapem1F1 ;iw cwx rrop neycTaHoBJieHnoro opraHH3Ma. 

Fig. 37. ,Il;rrn HarJIRD;HOCTH 6bIJIH paaMephI qn-1rypr,1 yBemPrnHM Ha cp e;::i;nee paaMe
pon, KOTOpbie 3a.FIBJIJI B ecT ;!l,JIH var. Beanlandii. 

J. Růž i č k a: 

Cosmarium obtusatum S c h m i d I e. 

Z u s a m m e n f a s s u n g. 

II. Systematik der Art. 

1. Cosmarium obtusatum Schmid I e (1898). Fig. 1- 10, 20- 32. 

Synonymik und Abschrift der Diagnose siehe a. S. 230. Bei der Literaturangabe habe ich 
mich absichtlich nur auf die Behandlungen beschrankt, die es ermoglichen, sich uber die beschrie 
benen Formen (laut Abbildung, Beschreibung etc.) ein Urteil zu bilden. 

Die Diagnose der Art erganze ich, wie folgt: a) Die Zellseiten sind nicht „undulatae", 
sondern gekerbt; die Zelle is t eigentlich ganzrandig, die Randkerbung ist nur mit den breiten. 
un.d niedrigen Warzen gebildet; b) in der Scheitela~sicht is t clie Zelle relativ di.inn (lat. : crass. = 
= 1,8- 2,0 X ), die Polo sind breit gerundet, die ~eiten wenig gekrummt (Fig. 2b etc.); c) die 
relat ive Zellenlange schwankt sehr: long. : lat. = l ,OO X (Dic k) bis l,46 X (M es s i kom
m e r) , gewohnlich l , 15- l ,20 X . 

D en angegebenen Dimen Rion en gemass is t d as von Frit sc h et St e phen s (13, p. 33) 
angegebene Cosmarium fúr ein O. obtusatum zu di.inn (lat. : crass . = 2,45 X anstatt nur cca 
1, 90 X ). Mangel s Abbildungen kann es nicht beurteilt werden. Das gilt a uch f úr die Angaben von 
Wh e 1 d en (54, p . 83, d erselbe Index = 2,28 X ). 

. „O. ochthodes var. su.bcirculare W i 11 e" (55, p. 26, t. I, f. 8) k ann nicht zum O. ochthodes 
gehoren, n am entlich die Zelle ist zu dúnn (lat.: crass. = l ,83 X , beim O. ochthodes cca l ,55 X ) 
und die Scheitelansicht ganz verschieden (Fig. 22b ). In den beiden Merkma len st immt es a ber 
mit dem O. obtusatum úberein; clie Abweichungen von dieser Art sind von k leinerem Belang un.d 
kommen oft auch beim Typus vor (fast h albkreisformige Halbzellen , r eichere und regelrnassigere 
Skulptur, d er Scheitel gekerbt). Dass W i 11 e und spater auch W. e t G . S.We s t die Alge als 
O. ochthodes aufgefasst haben, k ann vielleicht dadurch erklart werden, dass sie den Schoinzerfall 
d er W arzen in die Punktgruppen b eobachtet haben , was d am a ls nur beim O. ochthodes bekannt 
war (8iehe weiter f. perornata). 

' Ekologie und geographische Distribution. Es besteht noch k eine geniigende Anzahl von 
s icher en Literaturangaben. Siehe Zitat von M es s i kom m e r a. S. 231. leh selbst h abe O. obtu
satum reichlich im Litoral der e utrophen Sudbohmischen T eich e gefunden , seltener auch in den 
sauereren Gewassern. Es korrunt auch im Litoral d er Flusse un.d nach einigen Angaben auch im 
Pla nkton vor. 

a) forma aequalis Rů ž i č k a f. nov. Fig. 16, 33. 

Syn.: O. obtusatum Schmidle, forma, Messikommer, E., 27, t . ll , f. ll. 
Primarwarzen sind so stark reduziert , d ass die Zelle fas t ganzrandig, ohne K erben , ersch eint. 

Sonst wie beim Typus, namentlich die sekundaren Graneln bleiben. Die Form is t ziernlich r a r . 
Meiner Meinung nach is t sie nicht als eine b esondere Varietat aufzufassen, sie ist wohl nur e ine 

251 



Reduktionsform. Bemerkenswert ist die Analogie mit O. ochthodes var. (forma?) aequalis In s a m 
et Krieger. 

b) forma perornata M e s s i k. (1949). Fig. 12-15, 34-~6. 

Synonymik der Form: siehe a. S. 232 dieser Abhandlung. 

Die W arzen in einer zu ihrer Basis senkrechten Ansicht zerfallen scheinbar in Gruppen von 
3- 5, am haufigs t.en von 4 ein mehr oder weniger regelmassiges Quadrat bildenden Punkten 
( = sekundaren Graneln). 

D er sch einbare W arzenzerfall kommt nicht nur bei Zellen mit einer grosseren Anzahl der 
konzentri schen Warzenreihen vor, wie es M es s i kom m e r (29, p. 169) beschreibt, sondern 
auch bei Exemplaren m.it einer normalen Skulptur, ja auch uberhaupt ohne primare Warzen 
(siehe f. aequalis, Fig. 33 !). Meiner Uberzeugung nach handelt es sich hier um eine fiir den ganzen 
Formenkreis von O. obtusatum charakteristiche Erscheinung, deren Fest stellung auch bei den 
Varie ta t en zu erwarten is t; d er Unterschied vom Typus ist nur quantitativ vorhanden, d. i. f. pe
rornata besitzt besonders gut entwickelte Graneln an den Warzen, die typische Forro dagegen nur 
undeutliche . Es handelt sich hier um keine selbstandige Varietat. Siehe weiter Abs. IV. und V. 
dieser Abhandlung. 

2. O. obtusatum var. Beanlandii W. e t G. S.West (1908). Fig. 37- 39. 

Die Synonymik der Varietat befindet sieh a. S. 232. 

Die Zellen sind im Durchschnitt grosser (nach W e s t bis zu 85 X 59 µ, wohl a ber noch 
m ehr) und r elativ langer (long. : lat. = l,25- l,50 X ) als die typische Forin. Diese Merkmale 
sind aber taxonomisch nur wenig wert, namentlich da auch Ubergangsformen vorkommen. Die 
Varie tat sollte durch neue Beobachtungen uberpriift werden. Es is t zu bedauern, dass Fritsch 
et R i c h (ll, p. 347), die aus Afrika ein nach den Dimensionen (bis zu 96 X 75 µ; Dicke ?) zur 
v ar. B eanlandii gehoriges O. obtusatum angeben, keine Abbíldung oder auch nur eine ausfiihr
lichere Beschreibung beigefiigt haben. 

Die ti.brigen von W. et G. S. West angegebenen Kennzeichen kommen auch beim Typus 
vor und sind daher wertlos: a) unbedeutend - um 1 an jeder Seite - vergr6sserte Anzahl der 
„ undulations" (vgl. Fig. 37 mít l !); b) „apices subtruncate and subretuse" (vgl. Fig. 37 mít 28!); 
c ) es sollen die intramarginalen Warzen fehlen (aber West selbst zeichnet wenigstens zwei solche 
W arzenreihen in der Scheitelansicht, siehe Fig. 3 7b ). 

„O. ochthodes Nor d st. var. obtusatum Gut w." (16, p. 51, t. 2, f. 3) geh6rt eher zum 
O. obtusatum als zum O. ochthodes (charakteristische Scheitelansicht, Index von lat. : crass. = 
= 2,0 X ), und zwar meiner Meinung nach zur var. Beanlandii (Dimensionen 94 X 72 µ, l,30X; 
vgl. auch die ahnlichen Fig. 37 und 39!). Da Gut w i IÍ s k i die Alge zum O. ochthodes eingereiht 
hat, ist es moglich, dass er bei ihr auch den Warzenzerfall in die Punktgruppen beobachtet hat. 
Was fiir eine Alge Beck - Mann a g e t ta mít dem Namen „O. ochthodes West et G. S. 
West var. obtusatum Gut w." gemeint hat (z. B. 3, p. 290), ist ganz unklar. 

3. O. obtusatum var. burmense (S kuj a) Růž i č k a nov. comb. et nom. Fig. 40-41. 

Synonymik siehe a. S. 233 dieser Abhandlung. 

Eine relativ kleine Varietat (37- 40 X 35-37 µ) aus Burma mít einer gut entwickelten, 
regelmassigen Skulptur. In der Scheitelansicht laufen drei quere Doppelreihen von Punkten uber 
d en Scheitel; die Seiten sind etwas mehr gekriimmt als beim Typus ( ?). 

S k u j a selbst machte darauf aufmerksam, dass die Alge dem O. obtusatum nahesteht; 
seine genaue Zeichnung macht den Eindruck, dass die Warzen sich auch in die Punktgruppen 
auflosen, wie bei d er f . perornata. Es ist leicht moglich, dass die Varietat spater zum Typus ein
gereiht werden wird. Von diesem weicht sie eigentlich nur in der Scheitelansicht ab: drei Quer
r eihen von D oppelpunkten d euten wohl die Stellen der reduzierten, sekundare Graneln tragenden 
W arzen a n (vgl. Fig. 40b mit 33b!); die Seiten von oben sind etwas mehr gekrti.mmt als beim 
Typus, v ielleicht hat aber S k u j a ein Exemplar gezeichnet, welches ein wenig zerdrti.ckt war, 
da bei seiner Zeichnung d er Index von lat. : crass. = I, 7 X im Vergleich zu demselben aus dem 
angegebenen Dim ensionen errechnet en Index ( = 2, 1 X ) verschieden ist. 

Meiner Meinung nach is t Skuja's Alge m.it dem urspriinglichen O. sublatere-undatum W. et 
G . S. W est (49 , p. 60 , t . 8, f. 1) aus Madagaskar nicht identisch: dieses ist im Umriss hexagonal 
m ít einem breiten Schei tel und mit nur 4--6 W ellen an jeder Seite; e vertice hat es einen voll
standig a bwoichenden rhombisch -gerundeten Umri ss (vgl. Fig. 40 mít 42 !). Die Au toren weisen 
a uf seine Ver wandscha ft mi t O. cyclicum Lun d., Krieger rnit O. garrolense Roy et 
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Bi s s. hin. Dagegen kann „0. sublatereundatumforma W. et G. S. West" (5I, p. 202, t. I3, f. 13) 
aus Burma, wo die erwahnten Abweichungen nicht bestehen (vgl. Fig. 40 mit 41 !), mit Skuja's 
Cosmarium gut identisch sein. 

4. O. obtusatum var. Skujae (S k u j a) Rů ž i č k a nov. comb. et nom. Fig. 43. 

Syn.: O. rotundum Turner, Skuja, H., 43, p. 140, t. 30, f. 33. 

Die Varietat aus Burma hat etwas regelmi:issigere Skulptur; in der Mitte der Halbzellen 
zeichnet S k u j a neben den Punkten auch grobe scrobiculae. „Scheitelansicht langlich elliptisch, 
in der Mitte beiderseits schwach erweitert" (S k u j a, 1. c.). 

Auf die nahe Verwandschaft mit O. obtusatum macht S k u j a selbst aufmerksam; die 
Unterschiede sind nur gering (vgl. Fig. 43 mit Fig. 2, 9, u. a.), wichtig ist nur die Existenz der 
beim Typus nicht bekannten Mittelanschwellungen und scro biculae. Es ware a ber noch wiinschens
wert, die genaue Scheitelansicht und die Warzenskulptur zu kennen. 

Es kann also iiberraschen, dass S k u j a seine Alge mit O. rotundum Turner identi
fiziert, sonach mit dem Cosmariurn, dessen grundsatzliche Verschiedenheit aus den Zeichnungen 
(vgl. Fig. 43 mit 44) ersichtlich ist. Namentlich der Isthmus ist bei Turnér's Cosmarium breiter 
als Yz der Zellbreite (Turner' s Zeichnung ist zwar sehr ungenau, dieses Merkmal ist aber in seinem 
Text bestatigt). Sollte die Ansicht von W. et G. S. West richtig sein, dass O. rotundum mit dem 
O. subcirculare var. rugosum Turner identisch ist (vgl. Fig. 44 mít 45!), dann sind auch die 
Seiten- und Scheitelansicht prinzipiell verschieden - siehe Tur ne r's Zeichnungen (46, t. 9, 
f. 27, 37) von O. subcirculare. 

Vorlaufig kann man nicht entscheiden, in welchem Verhaltnisse O. rotundum Turner 
sec. Krieger (23, p. 184, t. I I, f. 4) zu Skuja's Alge steht. Beitle Algen besitzen manche ge
meinsamen taxonomischen Merkmale, aber auch erhebliche Unterschiede (bei Krieger z. B. 
ist der Zellrand klar unduliert, die iibrigen Warzen aber auffalend abgestumpft etc.,siehe Fig. 46!). 

5.? O. obtusatum var. minus S k u j a sub forma ( 193 7) . Fig. 47. 

Syn.: O. obtusatum Schmidle fa. minus Skuja, H., 42, p. 90, t. I2, f. 20. 

lm Vergleich zu dem Durschnitt beim Typus ist die Varietat kleiner (40- - 49 X 31- 35 µ) 
und langer (long. : lat. = cca 1,35 X ), namentlich aber relativ weit dicker (lat. : crass. = 1,57 X 
anstatt cca I,9X ); die Warzen sind schiitter, sodass sich an jeder Seite nur cca 5 Ra.ndkerben 
befinden (anstatt 7-9) und zwischen den benachbarten Kerben der gerade Zellrand ersicht
lich ist. In jeder Zellhalfte befindet sich nur 1 Pyrenoid. Siidchina. 

S k u j a's Cosm':trium kann keinenfalls bloss als eine Forro des Typus aufgefasst werden, 
sondern wenigstens als eine selbstandige Varietat; mit Riicksicht auf die grundsatzliche Abwei
chung in der Dicke ist es wahrscheinlich als eine besondere Art anzusehen. Da die Beschreibung 
nicht vollstandig ist (es fehlt die Seiten- und namentlich die Scheitelansicht), ist es notwendig, mit 
dem Urteile zuzuwarten. 

III. Auszusch!iessende Formen. 

In den Formenkreis einer Art konnen nur solche Forman eingereiht werden, welche mit dem 
Typus in den wichtigsten taxonomischen Merkmalen iibereinstimmen; sonst wiirden wir . zu 
, , Sanunelarten'' gelangen. 

1. O. obtusatum forma S k u j a (1928, 41, p. 163, t. 4, f. 8) halte ich fůr reduziertes O. horna
vanense var. janoviense (Gut w.) Růž i č k a (33, p. 12). Siehe Fig. 52. 

2. O. obtusatum fo~ma S k u j a (1949, 43, t. 30, f. 25). La.ut Zeichnung (siehe Fig. 49) is t 
die Alge mit O. subundulatum W i 11 e verwandt, von welchem sie nur in den auch beim typi
schen O. subundulatum schwankenden Merkmalen abweicht (Zellbreite, Anzahl der Seitenwellen). 

3. O. obtusatum var. glabrum Bor g e (1903, 5, p. 92, t. 3, f. 3) weioht vom O. obtusatum 
durchseine Scheitelansicht ab (eng gerundete Pole, mehr gekriimmte Seiten; vgl. Fig. 48bmit 2b!), 
weiters durch das Vorhandensein eines gewellten Zellrandes, trotzdem die Zelle keine Warzen 
besitzt (vgl. mit f. aequalis!). Sie scheint eher mit dem O. dispersum John s. verwandt zu sein. 

4. O. obtusatum var. Horwoodii R i o h (1925, 32, p. 76, f. 5) weicht prinzipiell vom 
O. obtusatum ab, namentlich durch folgende Merkmale (siehe Fig. 50!): a) die Forro der Halb
zellen e fronta ist verschieden, der Scheiťel ist ganz sclrmal; b) die Scheitel- und Seitenansicht 
weichen auch ab; c) die relative Dicke ist grosser (lat.: crass. =cca l,6 X anstatt l,9 X ); d) der 
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Zellrand ist gewellt anstatt gekerbt, und zwar durch 12 Wellen an jeder Seite anstatt 7- 9; 
e) die Skulptur ist reicher (radiale und 6 konzentrische Warzenreihen); f) auch uber dem Isthmus 
befindet sich eine Skulptur, und zwar eine ( ?) R eihe von undeutlichen Warzen. 

Diese samtlichen Merkmale weisen auf die Identitat oder auf die sehr nahe Verwandtschaft 
mit O. hornavanense Gut w. var. mesoleium (Nor d st.) Růž i č k a (33, p. 9) hin. Gron
b I ad (14, p. 6) halt die Alge for yerwandt mit dem O. tetraophthalmum var. pyramidatum 
Strom; die var. pyramidatum gehort aber nicht zum C. tetraopthalmum, sondern wahrscheinlich 
auch zum O. hornavanense Gut w. (typicum ?). 

5. O. obtusatum var. undulatum Fritsch et R i c h (1937, 12, p. 190, f. 14 A, B) weicht 
vom O. obtusatum ab (siehe Fig. 51!): a) durch die pyramidalen Zellhalften mit dem breiten, im 
Umriss geraden Scheitel; b) durch die deutlichen Seitenwellen anstatt Kerben; c) durch die 
Mittelanschwellw1gen. Die Alge halte ich for O. hornavanense var. undulatum (Fritsch et 
R i c h) Růž i č k a nov. comb.; sie steht sehr nahe der kleinen Varietaten derselben Art, den 
var. dubovianum (Lu t ke m.) Růž i č k a und var. J°anoviense (Gut w.) Růž i č k a (33, 
p. 9, 12), sie weicht aber durch einige Merkmale ab, namentlich besitzt sie nur 5-6 Seitenwellen 
anstatt 8--10. Zu einer sicheren Beurteilung ware es nach erforderlich, die Einzelheiten uber die 
Skulptur an den W arzen und vielleicht a uch uber dem Isthmus festzustellen. 

I\'. Uemerkungen zur Artmorphologie. 

Dimensionen und Dimensionenverhaltnisse. Siehe Dimensionentafel a. S. 244 ! 

Die Scheitelansicht ist beim O. obtusatum sehr charakteristisch: oval mit breit gerundeten 
Polen und wenig gekrfunmten Seiten (siehe Fig. lb, 2b etc.!}; an den Seiten sind seichte foveae. 

Die Halbzellenform in der Vorderansicht ist ziemlich veranderlich (siehe Tafel I., II.!). 
In jedem reichlichen Material konnen sehr abweichende Formen gefunden werden, sie sind aber 
mit d en Ubergangen flussig verbunden. Solche Formen kann ich nicht als selbststandige Varie
taten auffassen und déren besondere Benennung halte ich fur ganz nutzlos. 

Zellrand. Die Zellen sind eigentlich ganzrandig, was an den reduzierten Formen (f. aequalis 
Růž i č k a) sichtbar ist. Die Randkerbung ist mit den eng aneinander stehenden Warzen ge
bildet. Nach dem Entwicklungsgrade der Warzen kann auch der Scheitel ganz flach (resp. etwas 
ausgerandet) oder undeutlich krenuliert bis deutlich gekerbt sein. 

Die Membranskulptur ist mit den breiten und flachen Warzen gebildet; diese haben aber 
keinen scharf abgestutzten Scheitel. Gewohnlich sind 2 konzentrische Warzenreihen gut sichtbar, 
manchmal aber auch 4 oder noch mehr (Fig. 14 etc.). 

Warzen skulptur. In der zu ihrer Basis senkrechten Ansicht erscheinen die Warzen als ge
rundete Drei- bis Funfecke (am meisten als Quadrate) ohne scharfe Umrisslinie; oft sind sie nur 
als ein hellerer oder dunklerer Fleck sichtbar (abweichende Lichtbrechung). In jeder Ecke dieser 
Vielecke befindet sich ein mehr oder weniger erkennbarer Punkt (= sekundare Granel); damit 
zerfliessen die Warzen in der senkrechten Ansicht in Punktgruppen (f. perornata M es s i k., 
Fig. 12e etc.). leh habe nie O. obtusatum ganz ohne diese Punktgruppen beobachtet, sie scheinen 
immer wenigstens andeutungsweise vorhanden zu sein, sodass der Unterschied zwischen dem 
Typus und der f. perornata sich als nur quantitativ ergibt. leh h"1lte es for wahrscheinlich, dass 
dieselbe Erscheinung auch bei d en Varietaten fe Rtgest ellt werden wird. 

Die Umstande, unter denen es zur d eutlichen Bildung der sekundaren Graneln kommt, sind 
noch nicht klar; wie ich schon anderswo angefiihrt habe (Růž i č k a, 33, p. 19), sch eint es, 
d ass <las mit d er Physiologie (Alter der Zellhalften ?) zusammenhangt, wie z. B. die Streifung bei 
manchen Closterien; ich habe auch Exemplare gefunden, bei welchen die eine Halíte fast unsicht
b a.re PW1kte an d en vVarzen besass, die zweite aber sehr deutliche. Es konnen aber noch weitere 
Griinde hinzutreten: Milieu-Einfluss , Erblichkeit e t c . 

\ ', Deziehu11uen zu anderen Arten. 

Meiner Meinung nach gehort O. obtusatum in eine hohere systematische Gruppe, for welche 
ich vorlaufi g nach Krieg e r 's Beispiel die Bezeichnung „ Ochthodes-Gruppe" vorschlage, die 
bis jetzt vier verwandte Arten einschliesst: O. ochthodes Nor d st. suppl. Li.i t ke m., O. obtu
satum Schmidle, O. hornavanense Gut w. s. str. und O. subochthodes Schmid 1 e s. str. 
Diesc samtliche Arten haben einen sehr ahnlichen Habitus, eine analoge Skulptur, und nament
Jich ihre Warzen tragen sekundare Grane ln und zerfallen a lso in einer senkrechten Ansicht schein
bar in die Punktgruppen. Zu diesen vier Ai·ten gehoren wohl noch weitere, die aber noch unklar 
sind, namentlich O. cymatopleurum var. tyrolicum Nor d s t. sensu W. et G. S. W est (52, p. 6, 
t. 65, f. 12) und O. botrytis var. mediolaeve W. West. 
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Die kleineren und reduzierten Formen von O. hornavanense var. dúoovianum (Lu t ke m.) 
R ů ž i č k a (33, p. -9) konnen oft nur beim Durchsehen einer grosseren Anzahl von Exemplaren 
vom O. obtusatum unterschieden werden. Wichtigste Unterscheidungsmerkmale: a) Scheitel
ansicht (vgl. Fig. 19b und 12b!); b) Warzenskulptur: die Punktgruppen an den Warzen sind re
lativ kleiri.er, nicht quadratisch (vgl. Fig. 19e und 12e !); c) Index von lat. : crass. = cca l,6- l,8 X , 
beim C. obtusatum cca 1,8- 2,0 X ; d) Zellrand ist gewellt, beiro O. obtusatum gekerbt; e) Membran
skulptur (siehe Fig. 19a!), dieses charakteristische Merkmal verschwindet aber bei den auch nur 
wenig reduzierten Exemplaren. 

Bei dem nahe verwandten O. ochthodes Nor d st. suppl. Lu t ke ro. sind die Warzen 
an ihrero Scheitel plotzlich gestutzt, sodass sie in einer senkrechten Ansicht als scharf begrenzte 
Feldchen von einer bestimroten Forro (oít arooebisch gelappt) erscheinen; die Zelle ist weit 
dicker (lat. : crass. = cca l,55X anstatt cca l,9 X ) und hat in der Scheitelansicht eine abwei
chende Forro. 

O. subochthodes Schmid I e ist eine wirkliche „Sammelart". Es mussen zuerst seine 
Varietaten var. majus Schmid 1 e und wohl auch var. Sonckii Gron b I. als besondere, mít 
dem O. subochthodes uberhaupt nicht verwandte Art ausgeschlossen werden. Die Zugeh0rigkeit 
des C. subochthodes Schmid 1 e s. str. zur „Ochthodes-Gruppe" bezeugt auch O. subochthodes 
f. granulosa In s a m, bei der auch die Warzenauflosung in die Punktgruppen vorkommt 
(In s a m et Krieger, 17, p. 109, siehe das genaue Zitat a. S. 242). Da bis jetzt in der Lite
ratur keine genugend genaue Abbildung der Art besteht, mussen die diesbezuglichen Erwagungen 
bis auf weiteres verschoben werden. Dasselbe gilt auch uber O. cymatopleurum var. tyrolicum 
Nor d st. sensu W. et G. S. West (52, t. 65, f. 12). 

Zu O. botrytis gehóren richtig nur ganzrandige Formen mit dem geraden, mit perlenformigen, 
voneinander entfernten Graneln besetzten Zellrand. Diese Forroen sind mit dem O. obtusatum 
uberhaupt nicht verwandt. Es gibt aber einige Formen mit gewelltem-gekerbtem Zellrand, die 
in die nahere Verwandschaft mit der „Ochthodes-Gruppe" gehoren. O. bot·rytis var. mesoleium 
Nor d st. und var. janoviense Gut w. habe ich schon fri.iher (Růž i č k a, 33, p. 9, 12) als 
Varietaten zum O. hornavanense Gut w. einbezogen. O. botrytis var. squamosum S cha arch m. 
ist unsicher, nach der Skulptur gehort es zum O. ochthodes, nach der Zellform zum C. hornavanense 
var. fanoviense (Gut w.) Rů ž i č k a, mit dessen f. ochthodeiformis es wohl identisch ist. 
O. botrytis var. mediolaeve W. West gehort ohne jeden Zweifel nicht zum O. botrytis, seine 
nahere Verwandschaft ist aber noch unklar; es ist einerseits dem O. obtusatum (Scheitel
ansicht), andererseits dem O. hornavanense var. dubovianum (Habitus und Zellrand) ahnlich. Da 
es mit keiner bisherigen Art mit Recht identifiziert werden kann, mochte ich es bis auf weiteres 
als eine besondere Art auff assen. 

Anmerkungen zu den Abbildungen. 

Fig. 11. stellt zwei Zellen mit teilweise zerlegten Chomatophoren in einer gemeinsamen 

durch sichtlichen Hulle dar. Vgl. De 1 po nt e, 9, p. 112, 126; M es s i kom m e r, 28, p. 36; 
Růž i č k a, 35. Wahrscheinlich handelt es s ich um R esultat des Verdauenprozesses eines noch 

nicht festgestellten Organismus. 

Fig. 37. Die W es ťsche Originalfigur von C. obtusatum var. Beanlandii ist zu klein; ihre 
Dimensionen wurden sonach der Anschaulichkeit wegen auf Durchschnitt d er for diese Varietat 

angegebenen Grosseangaben vergrossert. 
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Vysvětlivky k tabulím. 

Tab. I. 

1- 11. Oosmarium obtusatum Schmidle. 

1. Schmidle, 36, t. 28, f. ll. Originální kresba druhu. 2. Heřmaň, jižní Čechy. Zaplavený lom. 
3. Florida, U. S. A. 4.-6. Oldřichov, jižní Cechy. Rybnik Horní Nový. 7., 8. Egelsee, Švýcary. 
9. Písek, jižní Čechy. Litorál řeky Otavy. 10. Egelsee, Švýcary. 11. Heřmaň, jižní Čechy. Dvě 
buňky ve společném průhledném obalu. Vide Delponte, 9, p. 112, 126, Messikommer, 28, p. 36, 
Růžička, 35. Pravděpodobně výsledek trávicího pochodu dosud nezjištěného organismu. 

1. Podle Schmidleho. 3. Orig. A. M. Scott. 2, 4- 11. Orig. autor. 

Tab. II. 

12.-15. Oosmarium obtusatum Schmid 1 e f. perornata M es s i k. 12. Heřmaň, jižní 
Čechy. Zaplavený lom. 13. Egelsee, Švýcary. 14. Seeweidsee, Švýcary. 15. Oldřichov, jižní Čechy. 
Rybnik Horní Nový. 

16. O. obtusatum f. aequalis Růž i č k a n. f. Heřmaň, jižní Cechy. Zaplavený lom. 
· 17, 18. O. obtusatum Schmid I e. Silně redukované formy, přechod kf. aequalis. Oldřichov, 

jižní Čechy. Rybník Horní Nový. 

19. O. hornavanense Gut w. var. dubovianum (Lu t ke m.) Růž i č k a. Malá forma, 
velmi podobná O. obtusatum. 

12- 19. Orig. Autor. 

Tab. III. 

20--32. Oosmarium obtusatum Schmid 1 e v literatuře. 

20. Allorge, 1, t. 9, f. 17, 18. - 21. Borge, 7, t. 1, f. 10. - 22. Wille, 55, r. 1, t. 8 („O. ochthodes 
Nordst. var. subcirculare Wille"). - 23, 24. Dick, 10, t. 20, f. 14 a 13. - 25. Insam et Krieger, 
17, t. 4, f. 19. - 26. Skuja, 43, t. 30, f. 27. - 27. Smith, 44, t. 57, f. 19, 20. („O. cyclicum Lund. 
var. Nordstedtianum (Reinsch) W. et G. S. West".) - 28. Prescott, 31, t. 32, f. 9. - 29. W.et G. S. 
W est, 52, t. 65, f. 14. - 30. Petkoff, 30, f. 7. - 31. Irénée-Marie, 18, t. 26, f. 2. - 32. Laporte, 
24, t. 1, f. 12, 13. 

U fig. 22 a 27 jsou pro názornost doplněny dolní p oloviny buněk podle polovin horních. 

Tab. IV. 

33. Oosmarium obtusatum S c hm i d 1 e f. aequalis R ů ž i č k a f. nov. Podle Messikommera, 

27, t. ll, f. 11. 
34-36. O. obtusatum f. perornata M es s i k. - 34. Messikommer, 29, f. 16. - 35. Mes

sikommer, 26, t. 2, f. 12. - 36. Dick, 10, t. 20, f. 15. 
37- 39. O. obtusatum var. Beanlandii W. et G. S. West. - 37. W. et G. S. West, 52, t. 65, 

f. 15. - 38. W. et G. S. W est, 48, t. 1, f. lOa. - 39. Gutwinski, 16, t. 2, f. 3. („O. ochthodes 
Nordst., b) obtusatum Gutw.".) 

40--41. O. obtusatum var. burmense (S k u j a) Růž i č k a n. comb. et nom. - 40. Skuja, 
43, t. 30, f. 26. („O. sublatereundatum W. et G. S. West". ); - 41. W. et G. S. West, 51, t. 13, 
f. 13. („O. 8ublatereundatum W. et G. S. West forma".) 

42. O. sublatere-undatum W . et G. S. West, 49, p. 60, t. 8, f. la', lb. 
U fig. 37 je pro názornost doplněna dolní polovina buňky podle poloviny horní; kresba byla 

zvětšena na průměr rozměrů, W estem pro varietu udaných. 
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Tab. V. 

43. Oosmarium obtusatum Schmid 1 e var. Slcufae (S k u j a) R už i č k a nov. comb. 

et nom. Podle Skuja, 43, t. 30, f. 33 („O. rotu,ndum Turner"). 

44. O. rotundum Turn e r, 46, t. 8, f. 48. 
45. O. subcirculare Turn e r var. rugosum Turn er, 46, t. 8, f. 7. 

46. O. rotundum T u r ne r sec. Kr i e g e r, 23, t. 11, f. 4. 
47. ? O. obtusatum var. minus S kuj a, 42, t. 12, f. 20. 

48- 52. Formae excludendae. - 48. „O. obtusatum var. glabrum Borge", 5, t. 3, f. 3. - 49. „O. 
obtusaturn" sec. Skuja, 43, t. 30, f. 25. - 50. „O. obtusatum var. Horwoodii Rich", 32, f. 5. -

51. „O. obtusatum var. undulaturn Fritsch et Rich", 12, f. 14 A, B. - 52. „Q. obtusatum for

ma Skuj a", 41, t. 4, f. 8. 
U fig. 47 a 48 j sou pro názornost doplněny dolní p oloviny buněk podle polovin horních. 
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