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Cosmarium bioculatum L.A. de Brébisson ex J. 
Ralfs 1848: example of a problematic taxon 
This short contribution outlines how the concept of C. 
bioculatum has been influenced by force fitting and 
taxonomic drift since its problematic description. 

 
De taxonomie van veel, ook algemeen geachte 
soorten sieralgen is vertroebeld door 
verschijnselen als “force fitting” en “taxonomic 
drift”. Dit betekent dat “bij gebrek aan beter” aan 
een onbekende vorm een bekende naam wordt 
gegeven zodat vervolgens het oorspronkelijke 
concept van de soort met die naam steeds verder 
uit beeld raakt. Soortenlijstjes (en de daarop 
gebaseerde beoordelingen) worden zo steeds 
onbetrouwbaarder. Dit geldt nog sterker voor 
soorten waarvan nimmer een oorspronkelijke 
figuur is gepubliceerd, zoals Cosmarium laeve, C. 
contractum en C. tenue. 
 
In deze korte bijdrage wordt geschetst hoe het 
concept van C. bioculatum sinds zijn al direct 
problematische beschrijving door bovengenoemde 
verschijnselen is beïnvloed. 
 
Ralfs (1848) publiceert de eerste geldige 
beschrijving van C. bioculatum, op basis van 
gegevens die hem in 1846 zijn verstrekt door de 
Brébisson, in een brief met afbeelding. Ralfs 
verwijst hierbij ook naar een eerdere publicatie 
van de Brébisson zelf uit 1835, van Heterocarpella 
bioculata die hij aantrof in de rivier de Orne in 
Noordwest Frankrijk. Die vorm valt echter met 
geen mogelijkheid te identificeren en moet worden 
genegeerd. Ralfs noemt de soort “waarschijnlijk 
algemeen” en verwijst ook naar andere auteurs die 
de soort gevonden zouden hebben. Als afmetingen 
geeft hij 17.9 X 14.3 µm. Hij geeft verschillende 
figuren, inclusief zygosporen, waarvan de bron 
onbekend is. Bovendien lijken ze betrekking te 
hebben op meerdere soorten met zowel grotere 
als kleinere afmetingen (zie Fig. 1).  
 

 
Figuur 1. C. bioculatum, Ralfs (1848) Plaat 15: 5 
N.B.: maatstreepje in alle figuren 20 µm 

 
Afgezien van een zeer dubieuze figuur in Reinsch 
(1875) is de eerstvolgende auteur die C. 
bioculatum afbeeldt Delponte (1877). Zijn cellen 
zijn forser dan de grootste vorm bij Ralfs met een 
relatief slankere isthmus en betreffen dus 
hoogstwaarschijnlijk weer een andere soort (zie 
Fig. 2).  
 

 
Figuur 2. C. bioculatum, Delponte (1877) Plaat 7: 1-4 

 
W. & G.S. West (1905) nemen de soort op in hum 
“British Desmidiaceæ” en verwijzen naar 
gedocumenteerde en ongedocumenteerde 
waarnemingen van een hele serie auteurs, 
waaronder Delponte (1877). Zij geven een 
enigszins aangepaste kopie van een van de 
zygosporen afgebeeld door Ralfs (zie Fig. 3), en 
voorts vegetatieve cellen en zygosporen naar eigen 
materiaal. De vegetatieve cellen die zij afbeelden 
lijken sterk op die van Delponte, met slanke 
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isthmus, maar met kleinere afmetingen: ze 
vermelden zelf 15-21 X 15-21 µm (zie Fig. 4).  
 

 
Figuur 3. C. bioculatum zygospore, W. & G.S. West 
(1905) Plaat 61: 7, naar Ralfs (1848) Plaat 15: 5e 

 

 
Figuur 4. C. bioculatum, W. & G.S. West (1905) Plaat 61: 
3-6  

 
Nordstedt (1888) vergelijkt een vorm van C. 
phaseolus met materiaal uit de exsiccaten collectie 
gepubliceerd door Mougeot, Manoury, 
Roumeguère & Dupray (nummer 767, 
waarschijnlijk gepubliceerd in 1886), dat C. 
bioculatum zou bevatten verzameld door de 
Brébisson zelf (zie Fig. 5). De figuur van dit 
materiaal wijkt sterk af van alle overige vormen 
boven getoond. Nordstedt stelt daarnaast dat C. 
bioculatum sensu de Brébisson waarschijnlijk 
meerdere soorten omvat. 
 

 
Figuur 5. C. bioculatum, Nordstedt (1888) Plaat 6: 12-14 

 
Krieger & Gerloff (1962) geven een lange lijst 
auteurs waarvan ze de vermelding van C. 
bioculatum betrouwbaar achten, waaronder 
bijvoorbeeld de boven al genoemde Nordstedt 
(1888). Dit resulteert in een brede range aan 
afmetingen: 9-29 X 8-27 µm. Als illustratie van de 
soort (zie Fig. 6) presenteren ze naar eigen zeggen 
een kopie van Plaat 15: 5a van Ralfs (1848), maar 
vegetatieve cel en zygospore lijken meer op Plaat 

61: 4 en 5 bij W. & G.S. West (1905) en 
vertegenwoordigen dus zeker niet het type.  
 

 
Figuur 6. C. bioculatum, Krieger & Gerloff (1962) Plaat 
15: 3 

 
Latere auteurs rapporteren een scala aan grotere 
en kleinere vormen met slankere of bredere 
isthmus onder C. bioculatum (zie Förster 1982, 
Croasdale & Flint 1988, Coesel & Meesters 2007; 
vergelijk ook de abominabel slechte figuren naar 
Ralfs in Prescott et al. 1981), soms zelfs met een 
lichte centrale zwelling (Lenzenweger 1999). 
 
Opmerkelijk is dat zowel W. & G.S. West (1905) als 
Krieger & Gerloff (1962) wijzen op de grote 
gelijkenis met C. tenue W. Archer in Anonymous 
1868. Dat is waarschijnlijk naar aanleiding van een 
opmerking van Archer zelf, dat C. tenue kleiner is 
dan C. bioculatum maar duidelijk groter dan C. 
tinctum J. Ralfs 1848, een opvallend andere vorm 
heeft dan C. bioculatum, en een gladde zygospore.  
Archer zelf heeft helaas nooit figuren gepubliceerd 
zodat we af moeten gaan op de figuren gegeven 
door W & G.S. West (1892, 1905). Het is echter 
allerminst zeker dat die figuren ook inderdaad C. 
tenue voorstellen en ook van deze soort is de 
taxonomie dus problematisch.  
 
Om de taxonomische problemen rond C. 
bioculatum op te lossen zal dus allereerst naar 
origineel materiaal gezocht moeten worden, in de 
vorm van monsters (exsiccata), tekeningen, 
correspondentie, etc. Op basis hiervan kan de 
soort dan mogelijk worden getypificeerd. Wanneer 
materiaal voorhanden is kan SEM onderzoek de 
celwand sculptuur en pore-verdeling ophelderen. 
Op basis hiervan kan dan hopelijk nieuw materiaal 
worden verzameld (waarbij de oorspronkelijke-
locatie een belangrijk gegeven is) ten behoeve van 
moleculair onderzoek teneinde ook de 
verwantschap met vergelijkbare soorten te 
bepalen. 
Wanneer dit niet mogelijk is zullen de verschillende 
vormen welke nu tot C. bioculatum zijn gerekend 
als afzonderlijke nieuwe soorten moeten worden 
beschreven. 
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